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HET PUBLICATIEBORD Nr.
5e jaargang – ……. 2022
Geachte Vrienden van de AMS Bernisse,
De zomer laat niet lang meer op zich wachten en wat zou het mooi zijn om
iedereen te laten zien dat u Vriend of Vriendin van de AMS Bernisse bent.
Op de foto’s staan de laatste creaties van t-shirts die u kunt bestellen op:
www.marineshirts.nl. Ook onze Vrienden buiten Nederland kunnen de t-shirts
daar bestellen.
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Verkoop Marinekalender ook VOOR diegenen die geen abonnement hebben
Eind Juni is de kalender 2023 weer binnen . 600 worden er gedrukt en mocht er belangstelling
groter zijn dan een nabestelling van 300 (minder gaat niet) De verzending zal zo tegen eind Juli
kunnen gaan aanvangen (of wat eerder als de drukker eerder afstuurt).
ik stel de prijs op 14 euro inclusief verzendkosten en 10 euro bij afhalen in Julianadorp . (kosten
papier, drukken en vervoer zijn behoorlijk gestegen)
Wat krijgt U:
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De Marinekalender is voor een ieder te bestellen die GEEN abonnement hebben, nu te
bestellen betekend ook echter ook betalen.
IBAN:
NL16INGB0001896470
Op naam :
J.H. Kaauw
De kalender is te bestellen via de LINK
https://marinekalender.nl
volg daar de instructies op en het bericht
komt bij mij aan op
marinekalender@gmail.com
Heeft U vragen, contact is via email adres
marinekalender@gmail.com
De kalender is zeer de moeite waard ook, zeker
nu Joes Wanders mij nu meehelpt en ELKE oud
marineman weet wie Joes is en waar deze voor
staat
Heeft U zelf een mooi verhaal, kom in de lucht
en ik doe mijn best om hier wat van te maken

========================================================================

Jaap Krook

Diensttijd van aug 1961 - aug 1967
Dienstvak codeur-telexist
Plaatsingen Mokh, MDKaz,Hr.Ms. Amsterdam (D819), MB Parera Curacao,
WS Vlissingen (Det OHK Koudekerke)
Ben Keers
Ben zit in Utrecht bij Min. Defensie afdeling decoraties.
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Eerste nieuwe Nederlandse mijnenjager in zicht
Casper Duin
Den Helder
Met het lassen van een munt is ceremonieel gestart met de bouw
van de eerste nieuwe Nederlandse mijnenjager. Na de kiellegging in
het Franse Lanester krijgt Zr.Ms. Vlissingen de komende periode
verder vorm.
Als eerste wordt de romp van het schip in verschillende delen gebouwd. Deze stukken worden
daarna aan elkaar gemaakt tot een geheel. Vervolgens worden de nieuwe systemen
geïnstalleerd. De bedoeling is dat de Vlissingen in 2025 gaat varen.
Vervanging
De Vlissingen is een van de twaalf nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen die de marine samen
met België heeft aangeschaft. Beide landen krijgen er zes. De huidige mijnenjagers naderen het
eind van de levensduur en zijn daarom toe aan vervanging. Met de bouw van de eerste nieuwe
Belgische mijnenjager is eind vorig jaar al begonnen.
De dreiging van zeemijnen is nog altijd actueel. Het zijn relatief goedkoop en makkelijk te
produceren explosieven, waarmee bijvoorbeeld zeehavens zijn te blokkeren.
Bommen
Verder ligt de zeebodem nog vol met projectielen uit de Tweede Wereldoorlog. Alleen al in de
Noordzee liggen naar schatting nog tienduizenden mijnen en bommen. Ze leveren nog steeds
gevaar op. Het kostte zelfs meerdere vissers hun leven nadat zij explosieven in hun netten
kregen.
De huidige generatie mijnenjagers wordt nog wekelijks ingezet voor ruimingen, maar de
opvolgers kunnen deze klus veiliger klaren. Zij worden voorzien van onbemande en autonome
varende en vliegende drones. Deze zijn op, boven en onder het water in te zetten. Op die
manier hoeven de schepen en hun bemanning niet meer een gebied in te varen waar mogelijk
zeemijnen en andere explosieven liggen.
Commandant der Zeestrijdkrachten viceadmiraal René Tas: „Deze mijnenbestrijdingsvaartuigen
dragen bij aan een toekomstbestendige mijnenbestrijding en dus een veiligere toekomst op zee
voor Nederland, België en onze NAVO partners.”
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Plotkijker !
Henk Woudenberg zit er zéér dicht bij. De naam ‘plotkijker’ zegt
het al.
Werd ooit gebruikt bij de kustnavigatie waarbij men de ondieptes
moest vermijden in niet betonde vaarwateren.
Werd inderdaad op de brug(vleugel) gemonteerd omdat het nog
al een zwaar ding is, deze immobiel moest zijn voor zuivere
waarnemingen en je geen vergissingen kon permitteren. Op de
brugvleugels en brug waren diverse plekken waar deze kijker
gefixeerd kon worden.
Bij de marine werd er door de navigatieofficier gebruik van gemaakt die zijn bevindingen door
gaf aan de kust- of havenroerganger. Ik weet niet of die functie ook bij de koopvaardij gangbaar
was.
Als ik het goed heb is deze plotkijker een voorloper van de later bij de marine in gebruik
genomen STARIK, de Gestabiliseerde Richtkijker die werd gebruikt bij artillerie oefeningen
waarbij men zeer zuiver het doel moest treffen.
Inmiddels vervangen door elektronische en digitale apparatuur. Ik heb er geen plaatjes van
kunnen vinden.
Ab Woudstra,
12150 SW 89th. Avenue
Opa Locka, Florida, USA.
Ab, dank voor jouw reactie in deze, ik denk dat dit wel een mooie antwoord is op de vraag van
Henk Woudenberg.
Ik heb ook al telefonische een soort gelijke reactie ontvangen… op de openbruggen uit die jaren
had men geen plottafel staan op de brug want een zuchtje wind en alles ligt bij “Gerrit”.
Red.

Maak van de achterblijvers geen
spoorzoeker.
Bij regelmaat komt het voor dat er in de redactie naarstig moet
worden gezocht naar de juiste berichtgevingen of een abonnee nog
wel aan boord is daar de mailwisselingen worden geweigerd.
Het kan dan een opheffing betreffen van dat betreffende adres, maar
het komt ook voor dat de persoon in kwestie ons via de valreep heeft
verlaten.
Vaak blijven we dan in het ongewisse en ten einde raad wordt dit
adres dan verwijderd uit het bestand. Inmiddels heeft de redactie
deze kwestie besproken met de twee algemene marineverenigingen t.w. de AVOM en de PAM
om de binnengekomen berichtgevingen inzake een overlijden onderling uit te wisselen.
Dat werkt….
Echter,…. U als abonnee of lid van een vereniging kan zelf deze zoektocht voor zijn…
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Maak een Word bestandje aan bijv. onder de naam “ na ontstentenis ” en schrijf daarin de
adressen e.v.t. aangevuld met meer informatie zoals een telefoonnummer opdat uw erven geen
ellelange zoektocht hoeven te maken.
Sla deze op en plaats het op uw bureaublad of print het uit en bewaar deze bij uw papieren.
Resultaat:
Uw erven worden niet weken, soms maanden na ontstentenis nog geconfronteerd met mails,
aanmaningen contributie en andere zaken, en erger nog door mij ervaren dat ik telefonisch
contact zoek met u en te horen krijg dat u er al lang niet meer ben.
Gooi dit berichtje nu niet overboord, want Gerrit heeft er niets aan, maar uw erven des te meer !
Dank voor uw medewerking in deze….
De redactie.
Geleend van AVOM Zeeland….

Deze maand bij Walburg Pers & AUP
De zomer komt eraan. Dat betekent dat wij bij Walburg Pers en Amsterdam University Press
hard bezig zijn om de leeslijst voor deze maanden compleet te maken. Dus of het nu een
zon- of thuisvakantie wordt, of zelfs geen vakantie, we hebben genoeg interessants voor op
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de stapel. Voor nu delen we graag een overzicht van een aantal van onze recente boeiende
titels.
fijne week!

Kees Zandvliet

De 500 Rijksten van
de Republiek
Rijkdom, geloof, macht en
cultuur
Maak kennis met de rijkste personen van de
Republiek der Verenigde Nederlanden en van
de Nederlandse gebieden in Amerika, Afrika
en Azië. De 500 Rijksten van de Republiek
tekent een groepsportret van de rijksten tussen
1600 en 1800 en schetst daarmee een beeld van
het vergaren en behouden van macht en
rijkdom. Allerlei rijken komen aan bod.
Gezamenlijk vormen zij de elite van toen: al
dan niet van adel, al dan niet gereformeerd, al
dan niet in de Republiek wonend of in
Europese havensteden en overzee. De rijksten
regisseerden de Nederlandse cultuur en
wetenschap. Velen van hen werden rijk door
de handel. Gereformeerde kooplieden-regenten koesterden een imago van vrijheidszin en
burgerlijkheid – en dat imago wordt ook vandaag graag benadrukt – maar vormden tegelijkertijd een
vrij gesloten oligarchie. Zij bezetten machtsposities in hun eigen stad en bewogen zich van daaruit –
via strategische huwelijken en in het spel om politieke macht – op gewestelijk, landelijk en
internationaal niveau. Hun gedrag en cultuur vertoonde al snel adellijke trekjes. Bij de revoluties
aan het eind van de 18de eeuw keerde de burgerij zich tegen de Oranjes en de adel maar ook tegen
de gesloten regentenstand.
Toch bleef tussen 1600 en 1800 de grens tussen oude en nieuwe rijken poreus. Nieuwe,
ondernemende rijken dienden zich telkens aan en zij konden toetreden tot de kring van machtigen
als zij de gereformeerde religie omarmden. Ook niet-gereformeerden konden maatschappelijk en
financieel slagen. Het aantal en de invloed van rijke andersgelovigen neemt in de 18de eeuw zelfs
toe. Veel van die nieuwe rijken lijken door hun kosmopolitische levenswandel en netwerk op de
expats van nu.
Bestel dit
€ 24,99
boekhttps:/
/www.walb
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Ja die Bermuda driehoek die wil wat. Tóch is daar wel wat aan de hand.
Een niet vast omlijnd driehoek di zich uitstrekt van, pakweg, Miami naar de Bermuda eilanden,
dan bijna zuidwaarts naar San Juan op Puerto Rico, de ‘Rijke Haven’, om dan weer west noord
westwaards te gaan in de richting van Miami.
Ik heb 2 x in dat gebied gevaren. Eerstens met de onderzeebootjager Amsterdam in het jaar
1977 toen we naar 9 maanden als stationsschip onze term in de west maakten en op weg
waren naar huis met als laatste tussenstop in Fort Lauderdale.
Halverwege de Grote Plas zouden we stookolie krijgen van een Amerikaanse bevoorrader. Die
oversteek konden we niet maken in een keer en voeren op slechts een van de twee
ketelruimen.
Ter hoogte van de Bahama’s bleken de magnetische kompassen aan boord behoorlijk grote
afwijkingen te vertonen en tijdens de middagrust tussen 12 en 2 uur leek het af en toe wel of het
water iets wits kreeg. Ik kan het nog steeds niet goed beschrijven. Het lijkt het meest op een
witte waas die op en in het water is.
Dit fenomeen wordt hier vaker waargenomen en dat magnetische kompassen kunnen afwijken
in de Bermuda is al langer bekend. Het is een gebied waarvan bekend is dat het
aardmagnetisme grote afwijkingen kan vertonen.
De tweede keer was in 1986 toen ik huiswaarts keerde met het fregat Banckert na ook 9
maanden uit en thuis in de west te hebben vertoeft en we feitelijk midden in de beruchte
driehoek oefenden met een Amerikaanse vlooteenheid en we het zelfde verschijnsel
waarnamen. Weer dat witte water en afwijkingen van de magnetische kompassen.
Maar op enig moment is het ook weer weg en functioneren de kompassen ook weer zoals dat
moet. Tussen Equador en de Galapagos eilanden schijnt er ook zo’n gebied te zijn waar dit
voorkomt.
Dit zeegebied wordt ook wel ‘El Nina’ genoemd naar het kerstkindje en was oorspronkelijk een
gebied waar de oceaan sterk opwarmde en als het zeewater boven de 26/26 graden C. komt is
dat het sein dat er orkanen kunnen ontstaan.
KNMI - El Niño
Ab Woudstra
LTZVK 2 o.c. b/d.
Inmiddels weer op het nest teruggekeerd
Hollands Kroon (Winkel).
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Marine blij met relikwie vermiste
onderzeeër O13

Anja Verkaik

Scheveningen
De Scheveningse Yvonne Windhorst dook op een antiekmarkt een bijzonder relikwie op dat een
link heeft met de onderzeeboot O13 die afgelopen week exact 82 jaar vermist wordt. Het lijstje
met potloodtekening en visitekaartjes op de achterkant, die mogelijk werd gemaakt door een
commandant van O13, werd zaterdag overhandigd aan de bemanning van onderzeeboot Zr.Ms
Zeeleeuw die momenteel in de Scheveningse Haven ligt.
„Bijzonder dat dit lijstje terugkeert naar de onderzeedienst”, zegt Stef van der Velden, lid van de
Werkgroep Onderzeeboten die nog altijd speurt naar de O13 waar sinds 12 juni 1940 niets
meer van is vernomen. Van de zeven vermiste onderzeeboten van de Koninklijke Marine
werden er de afgelopen decennia zes teruggevonden, op de O13 na. „Voor ons is de
onderzeeboot daarom nog steeds ’on patrol’.”
Na ruim tachtig jaar wordt er nog altijd gespeurd naar de onderzeeboot en 34-koppige
bemanning die verdween na vertrek uit de haven van het Schotse Dundee voor een patrouille in
het Skagerak, een deel van de Noordzee dat wordt begrensd door Denemarken, Noorwegen en
Zweden. „We zoeken in archieven die steeds meer worden opengesteld en ook fysiek op zee”,
legt Van der Velden uit, die zelf 38 jaar werkte bij de onderzeedienst. „Ik voel het als een morele
verplichting om de nabestaanden rust te geven.”
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Aandacht
De vondst van het lijstje leidt niet tot een doorbraak in de zoektocht. „Maar er is wel weer
aandacht voor deze vermissing. Daardoor blijft het leven”, zegt Van der Velden. „Het lijstje krijgt
een plek in de Traditiekamer van de onderzeedienst in Den Helder. Als dank kreeg Windhorst
na de overhandiging aan de bemanning van Zeeleeuw een replica van het stuurwiel van de
O13. „Dat is symbolisch. In de Traditiekamer staat één lege kast waar we hopen het echte
stuurwiel van de O13 te zetten. Het stuurwiel hopen we ooit aan te treffen, want dat is namelijk
het ultieme identificatiemiddel voor een onderzeeboot”, legt van der Velden uit.
Op het lijstje staat een potloodtekening van een jong meisje met op de achterkant visitekaartjes
van Engelse officieren van de Engelse kruiser HMS Ajax, verwijzingen naar O13 en data die
overeenkomen met een bezoek aan de gouverneur op Cura¸cao in 1939. „Zowel
afgevaardigden van de HMS Ajax als O13 waren daar aanwezig op een bijeenkomst. Het
vermoeden is dat de tekening door een toenmalig commandant van de O13, die een
begenadigd tekenaar was, werd gemaakt en cadeau werd gegeven aan deze Engelse
collega’s.”
Hoe de O13 verdween is nog altijd een raadsel en het immense zoekgebied tussen Schotland
en Scandinavië bemoeilijkt het zoeken. „We weten dat de onderzeeboot tussen 12 en 21 juni
1940 verdween. Wel zijn er meerdere theorieën: van pure pech (mechanisch of een menselijke
fout) tot aan een Duitse aanval.” Ook wordt niet uitgesloten dat de O13 de dupe werd van een
ramactie van een Poolse onderzeeboot (de Wilk) op een Duitse onderzeeboot.
Vlaggetjesdag
Een mooier moment voor de overhandiging was er niet dan tijdens haringfeest Vlaggetjesdag
zaterdag in Scheveningen waar de Zr.Ms Zeeleeuw voor die gelegenheid neerstreek. „De O13
was de laatste onderzeeboot die in Scheveningen in de haven heeft gelegen. Dat was in 1939.
Nu 82 jaar later, ligt Zr. Ms. Zeeleeuw, in de haven”, zegt Van der Velden. „Het is onze ultieme
doelstelling om de O13 weer thuis te brengen in nauwe samenwerking met de Stichting
Nabestaanden Onderzeeboten.”
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