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                             HET PUBLICATIEBORD Nr. 32 
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Geachte abonnees,…  
Bij regelmaat komt in onze postbus 
verzoeken over een artikel c.q. foto of 
anderszins, doch men verzuimd daarbij 
aan te geven over welk artikel uit welke 
uitgave het gaat en dus voor mij 
ondoenlijk weer alles terug te lezen in onze 

eerdere publicaties ten einde u te kunnen beantwoorden ! 
Geef dus bij alle correspondentie aan over welke uitgave we het hebben 
zoals…. 
 
Ten Anker nummer xxx 
xxx jaargang – xxx datum. 
 
Of  
 
Het Publicatiebord nummer xxx 
xxx jaargang – xxx datum. 
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Artikel uit Gereformeerd gezinsblad van 16-
4-1966 
 
Navo-oorlogsschepen in Den Helder 
 In de marinehaven van Den Helder zijn de 
oorlogsbodems Drenthe van de Nederlandse 
Marine en de Garcia van Amerikaanse marine 
binnengelopen. Beide schepen nemen, tezamen 
met een aantal Britse en Canadese 
oorlogsschepen, deel aan de Navooefening 

„Matchmaker II", die op 11 januari van dit jaar is begonnen en tot 16 juni a.s. zal voortduren. 
Vorig jaar werd reeds, met deelname van dezelfde Navo landen, de vlootoefening „Matchmaker 
I" gehouden en gezien het succes daarvan werd besloten dit jaar ..Matchmaker 2" te houden, 
die onder auspiciën staat van de Navo opperbevelhebber voor de Atlantische Oceaan, Admiraal 
Thomas H. Moorer van de Amerikaanse marine. De oefening wordt vanuit zijn hoofdkwartier in 
Northwood geleid door de Navobevel hebber voor het oostelijk deel van de Atlantische Oceaan, 
de Britse admiraal  Sir John Frewen. Het gehele squadron staat onder commando van capain 
Parker B. Armstrong van de United Staes Navy, die a/b van de Garcia in Den Helder arriveerde. 
De drie Canadese eenheden, die van het squadron deel uitmaken, worden op 29 april in Den 
Helder verwacht. Het squadron heeft geoefend bij de Bermuda-eilanden, Porto Rico en voor de 
Portugese kust, en captain Armstrong gaf te kennen zeer tevreden te zijn over het verloop der 
maneuvres tot dusver, die voornamelijk de bestrijding van onderzeeboten betreffen zij omvatten 
echter ook artiillerie- , verbindings- en bevoorradingsoefeningen. 
Nu de helft van de opdracht erop zit, zullen de bemanningen twee dagen rust krijgen. Om 
zoveel mogelijk ervaringen uit te wisselen, worden in de tussenhavens kleine groepjes 
personeel van het ene op het andere schip overgeplaatst, in hun eigen tak van dienst. De 
Nederlanders bleken zich het best aan de taalmoeilijkheden te kunnen aanpassen. 
 Den Helder is de eerste haven op het continent, die zal moeten bewijzen aan de hoge 
logistieke eisen van het squadron te kunnen voldoen. 
Na Den Helder zullen bezoeken worden afgelegd aan Kopenhagen, Zeebrugge, Brest en 
Londen. 

 
Vrijheid van spreken  

 

Evenals iedere Nederlander heb je het recht om je mening naar 

voren te brengen. Als militair echter moet je je er voortdurend van 

bewust zijn, dat je nooit met onbevoegden mag praten over 

geclassificeerde aangelegenheden.  

Geclassificeerd wil zeggen dat de kennisneming van bepaalde 

zaken is beperkt tot diegenen die er door hun functie kennis van 

mogen en moeten nemen. Het is duidelijk dat loslippigheid 

schadelijke gevolgen kan hebben ten aanzien van de taak die jou 

is opgedragen.  

Wees je altijd bewust met “wie” je over “wat” praat!, praat je 

bijvoorbeeld over Ten Anker, kan je beter adviseren een gratis 

abonnement aan te gaan ! 

 

Overtreders worden bestraft met 4 uur strafdienst door een 

verhaaltje te schrijven en in te zenden naar de redactie van 

dit blad ! 
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Betwetertje…. 
Het leven is als een neus, je moet er uithalen wat er in zit ! 
 

 

Noodoproep van KNRM aan automobilisten 
Stop met het foutparkeren in de badplaatsen. 
 
Je zou niet meteen verwachten waarom de KNRM een oproep doet gericht aan automobilisten. 
De Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij helpt en redt mensen in nood op het water. Toch 
ervaren zij steeds meer dat ze bij het uitrukken na een oproep meer last hebben van 
automobilisten die fout parkeren.  
De noodoproep van de KNRM is overduidelijk: “Stop met fout parkeren in de badplaatsen, het 
kan levens kosten”. 
Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat ze worden belemmert bij de uitruk. Fout parkeren 
blijft een groot probleem in veel badplaatsen. Niet alleen voor de hulpdiensten maar ook voor 
bewoners die op drukke dagen niet eens meer hun eigen parkeerplaats of oprit kunnen 
bereiken. Badplaatsen zoals Scheveningen doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te 
beperken. Foutparkeerders zijn niet alleen automobilisten, ook deelscooters worden vaak 
achteloos geparkeerd en veroorzaken overlast. 
 

 
 
Tijdens de zomermaanden, tussen 1 juni en 1 oktober, gelden er extra maatregelen op 
Scheveningen. In die periode worden extra scanauto’s ingezet en in een aantal straten krijg je 
bij foutparkeren gelijk na de eerste boete een wielklem. 
Dit kan een gele of een rode wielklem zijn. U kunt een gele wielklem op uw auto krijgen als u 
een parkeerbon krijgt. 
Om de wielklem weg te laten halen, neemt u contact op met het loket van de wegsleepdienst. U 
moet de kosten voor de wielklem en de parkeerbon direct betalen. U kunt pinnen waar u hebt 
geparkeerd of contant betalen bij het loket. De wielklem wordt daarna weggehaald. Heeft u de 
wielklem na 24 uur nog niet betaald? Dan wordt uw auto weggesleept. 
 
rode wielklem 
U kunt een rode wielklem op uw auto krijgen als de deurwaarder van Belastingzaken beslag 
legt op uw auto. Dit gebeurt als u een achterstand heeft in de betaling van uw gemeentelijke 
belastingen. Pas als de gehele belastingschuld is betaald, wordt de klem verwijderd. De 
vrijwillige redders en reddingboten zijn 24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende hulp 
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en niet-spoedeisende hulp. Op basis van goed zeemanschap verleent de KNRM hulp op het 
water aan een ieder die hierom vraagt. KNRM redt en helpt, kosteloos. Dat doen ze al sinds 
1824 en dat blijft zo. De KNRM is geen overheidsdienst, maar een zelfstandige organisatie met 
een eigen financiering, die in stand wordt gehouden door donaties, giften en nalatenschappen. 
Bron : Pitane-blue 
 

Beste Arie en L.S,.  
 
De omgekeerde vlaggen zijn de laatste tijd veel in het nieuws. Wellicht is mijn 
onderstaande stukje wel interessant deze te delen met de maten. 
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De blauw-wit-rode vlag noodvlag. 
Op het schilderij van Louis Meijer (Scheepvaartmuseum -Amsterdam) is een Nederlands 
marine-eskader te zien met de omgekeerde driekleur nadat matroos Bender in 1846 overboord 
was gevallen. Op de voorgrond het marinefregat Zr.Ms. Prins van Oranje met op de 
achtergrond het marinekorvet Zr.Ms. Juno. 
 
De 26-jarige matroos 2e kl. Philipp Wilhelm Bender bevestigde op zaterdag 1 augustus 1846 op 
de Middellandse Zee een zeil aan de stuurboordzijde van het marinefregat Zr.Ms. Prins van 
Oranje, maar verloor zijn evenwicht en viel in zee. Het schip waarschuwde de andere schepen 
van de vloot door middel van het visueel noodsignaal. De vlag werd naar beneden gehaald, 
omgekeerd en weer gehesen. In plaats van rood-wit-blauw was de volgorde nu blauw-wit-rood. 
Er werd nog met een sloep naar de matroos gezocht, maar hij werd niet meer gevonden. 
 
Gerard de boer. 

 

 
 
      Vooruit, samen de Oostzee in…..RFA TIDESURGE met de  HNLMS KAREL DOORMAN 

     Bron: DAILY COLLECTION OF MARITIME PRESS CLIPPINGS 2022– 216 
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       INTRODUCTIE 

Enige tijd geleden zijn de belevenissen van oud-

ziekenpa Geert Tipker door mij met U gedeeld in 

Ten Anker. Onlangs hoorde ik dat hij ook zijn 

latere loopbaan 

op papier had gezet.  

 

Toen ik dit boekje voorlegde aan een maat 

(waarvan ik wist dat hij na zijn Marinetijd ook bij 

de Douane had gezeten, reageerde hij als volgt: 

 

“Arie, die Geert heeft exact de zelfde loopbaan 

gehad als ik, behalve dat hij aan de grens heeft 

gestaan en ik in Rotterdam en Dordrecht en 

o.a.bij de Surveillancedienst (de ons bekende 

Zwarte bende).  

Ik heb, nadat ik Technisch Hoofdassistent werd 

en enige jaren op de verificatie heb 

doorgebracht maar het buitenleven miste, 

overplaatsing gekregen naar de Belastindienst 

en daar dezelfde controles Ob gedaan als Geert.  

Ik denk, dat er misschien nog veel meer oud-

marinemensen deze route hebben gevolgd. 

Misschien dat er wel reacties komen die dit bevestigen na lezing van het boekje!.”    Hoewel er 

in het boekje staat dat het alleen bestemd is voor familie en bekenden rekent Geert ons in dit 

geval tot zijn bekenden en heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor publicatie op de 

website van Ten Anker 

 

Dus mensen: de verdere loopbaan van de ziekenpa is te vinden onder het 

handje… 

 

Uw redacteur    

…………………………………………………………………………………………………………..   

Wil je mij aub van de verzendlijst halen. Ik lees ze nooit.  
 
Nico de Kunder.. 

 

 
 

 

 

 

Sorry hier had ik natuurlijk 
eerder bij na moeten denken… 

https://www.tenanker.com/uploads/1/4/1/3/14135904/memoires_van_een_grenscommies.pdf
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……………………………………………………………………………………………………………. 

MUD paal. 

Ja daar heb ik ook nog bij gestaan,in 1955 

herhalingsopkomst in Voorschoten om geschoold te worden 

tot mijnenwachter. 

Met de eerste trein naar Voorschoten,met wat onderzoekjes 

en vragen de volgende dag met vrijvervoer op weg naar 

Vlissingen ,vele gesprekken over toen maakten  veel 

droogte!!!!.hoe konden zij ons alleen laten reizen. 

In Vlissingen kregen wij de theorielessen en werd ons de 

kennis van de veldtelefoon bij gebracht en plottafel met 

kijkertechniek. De tweede wee k alles in de praktijk 

geoefend. 

Ons onderkomen was de Heemskerk enwel het 

voorstokersverblijf,dit had een probleem,daar wij terug 

kwamen van de  wal we tussen de hangmatten door 

moesten. 

Al met al een leuke veertien dagen vooral om dat de 

portomone gevuld was,beter dan vijf jaar geleden. 

De omgeschoolde bottelier. 

Herman Radstake 

 

 
 

 

Geachte redactie en L.S, 

 

Ik was zeer getroffen door het artikel in Ten Anker nr. 30 omtrent Agadir. 

Het is een verhaal wat tot in details weergeeft hoe ik de ramp heb ervaren, evenals 700 

medeopvarenden van smaldeel 1 welke aan land zijn gegaan om hulp te bieden, met een 

bovenmenselijke inzet. We waren meestal niet ouder dan 20 – 25 jaar, ik zal met mijn 18 jaar 

een van de jongste opvarenden zijn geweest.  

Bij het aan wal gaan kregen we een pakje Franse sigaretten, een pikhouweel en kreeg je een 

plaats aangegeven om te gaan graven. Het was snikheet en er hing een bovenmenselijke, 

walgelijke stank over de stad. 

  
Met name de kashba was getroffen door de aardbeving, en deze binnenstad was opgebouwd 

uit leem en los zand. De aardbeving vond plaats zo rond 23.45 uur, dus een tijdstip dat nog veel 

mensen ( en kinderen ) op de been waren.  

Hierdoor vreesde men dan ook dat het merendeel van de bewoners het leven had verloren. 

Achteraf was de schatting 18.500 slachtoffers . 

Ik begon te hakken op de mij aangewezen plek en al snel vond ik een opening waaruit ik een 

kindje haalde van ongeveer 3 jaar, geheel geplet in een ledikantje. Ik kon het even niet aan en 

vluchtte, maar de scheepsarts hielp me doortezetten. Op dat moment ben ik een man geworden 

en ging ik door en heb nog enkele slachtoffers geborgen. Om de stank en bacteriën te 

verdrijven bestond de kleding uit een werkoverall en verbandpad om de mond en neus welke 
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regelmatig nat werd gehouden door een scheut dettol, welke door een medeopvarende werd 

aangebracht . 

De dag begon vroeg, we 

gingen met de sloep aan 

wal omstreeks 8 uur en 

werkten aan één stuk door 

tot in de avond.  

We mochten alleen water 

van boord drinken, dit ook 

weer in verband met alle 

gevaar van ziektes. Aan 

boord werd de kleding 

ingenomen voor 

ontsmetting.  

Iets te eten was welkom 

maar het tampatje lonkte 

nog meer, om de volgende 

dag weer opnieuw naar 

Agadir te gaan.  

 
Vrijdagavond, bij  terugkomst aan boord, volgde een enorme klap, tot schrik van iedereen: er 

had zich onderwater een naschok voorgedaan, waarbij alle aanwezige schepen het anker 

ophaalden, vertrokken en dit met de meest mogelijke spoed. 

Hiermee kwam een einde aan een droevige en indrukwekkende ervaring. Een ervaring die 

niemand meer los kon laten…Vermeldenswaardig was de inzet van iedereen, een sterk punt  

onze Koninklijke Marine waardig. 

 

De Marokkaanse Koning beloofde dat de stad geheel zou worden herbouwd en wij dan een 

uitnodiging zouden ontvangen om de stad te bezoeken en om de nieuwbouw te kunnen 

aanschouwen. Helaas is de Koning kort na de beving overleden en de gemaakte afspraak 

verdween in de vergetelheid.  

 
Ikzelf naderde mijn pre-pensioenleeftijd en dacht eens na wat te gaan doen; alvorens in een 

zwart gat te vallen, wilde ik graag nog iets doen. 

De herinnering aan Agadir bleef mij bezig houden en ik stelde mij als doel zoveel mogelijk 

opvarenden/deelnemers bijeen te brengen en te proberen een gehele gratis reis te organiseren 

precies 50 jaar nadat de ramp had plaats gevonden. 

Ik heb een begroting gemaakt en een plan van aanpak opgesteld, wetende dat het erg moeilijk 

ging worden. 

Advertenties/oproepen geplaatst in dagbladen, Alle Hens, Vastwerken en binnen 4 maanden 

waren er 35 aanmeldingen en gingen de dingen te groot worden voor mij om alleen te 

verwerken. Ook dat ging wel lopen. 

Maar nu de centjes, waar het om draaide: er moest een groot bedrag bij elkaar worden 

gebracht en er werd een bestuur opgericht onder de naam “ Agadir 1960-2010” met een 

aanvullend bestuur voor verdere zaken. Ik bezocht de Marokkaanse Ambassadeur, Consuls, 

ontving brieven van de Minister van Buitenlandse zaken, Prins Willem Alexander, Commandant 
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Zeemacht als aanbevelingsbrieven. De Ambassadeur in Marokko  was direct om en gaf in 

Marokko de nodige steun en aanbevelingen. Jos van Aggelen (amb) had naast ons ook contact 

met de burgemeester van Agadir welke zijn volledige medewerking zou verlenen. Kortom: de 

reis kon gepland worden. Er werd via de Marine vervoer geregeld voor de helft van de groep, 

opstappen in Amsterdam met Transavia, de andere helft via Zaventem België. Ik had de groep 

naar België. Verzamelen en s’ morgens vroeg met de bus naar Zaventem. De stemming zat er 

al goed in en afspraken werden gemaakt dat o.a. rangen en standen wegvielen, iedereen gelijk 

was en kamerindeling geen probleem was: 2 man op een kamer. 

 
Jacob Verf; in gedachten 50 jaar na de ramp… 

Na een vlucht van 3,5 uur met Maroc-Air 

kwamen we in Agadir aan. Een Berber 

dansgroep maakte zijn opwachting. Hotel 

Al  Moggar is gelegen tegen de rampberg, 

heeft een prachtige tuin met palmen en 2 

zwembaden. De mannen waren al snel 

vertrokken voor een verfrissing.  

s’ Avonds werd weer genoten van een 

Berber optreden: een dans-, paarden- en 

slangenshow. 

Het was s’ morgens vroeg op want telkens 

was er iets te beleven. Het ontbijt was al een feest, met de zon op het terras in de tuin. 

Dagelijkse bustripjes en de uitbundige maaltijden, aangeboden door de Burgemeester, 

Ambassadeur, Gemeente , enz. Het was werkelijk 

teveel van het goede. 

Het absoluut hoogtepunt was vrijdag, de dag 50 

jaar na de ramp. In een grote zaal kwamen 

genodigden van de Marokkaanse gemeenschap, 

bedrijfsleven enz. ter ere van ons een maquette 

bewonderen van het huidige Agadir, in het bijzijn 

van Prinses Laila , de tante van de koning.  

Er werd de film getoond met de inbreng van de 

Koninklijke Marine. De Prinses kreeg nog een 

ingelijste foto van Hr.Ms. de Ruyter (hangt 

waarschijnlijk niet boven haar bed). Weer een 

lunch uit duizenden; werkelijk alles was er inclusief 

de Koninklijke lijfwacht.  

Ik zou het bijna vergeten maar van de Marine 

waren verder nog aanwezig een predikant, een 

vertegenwoordiger van de Commandant 

Zeemacht, een arts, een vertegenwoordiger van 

de Marokkaanse  Ambassade in Nederland en de 

militaire attaché uit Madrid. 

 

Prinses Laila , tante van de Koning 
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Vroeg in de avond gingen we naar een soort   paleis, waar ons een onvergetelijk buffet werd 

aan- geboden door Prinses Laila en weer het bedrijfsleven. s’ Avonds laat, terug in het hotel, 

hebben we nog een heildronk gegeven aan onze Admiraal (zoals beloofd). 

 
Zondag stond in het teken van afscheid. s’ Morgens met bussen naar de voet van de berg waar 

veel slachtoffers zijn begraven. s’ Middags werd een kerkdienst gehouden, in de preek waren 

mijn ervaringen opgenomen (zeer indrukwekkend).  

 

Er zijn 3 prachtige kransen gelegd door de 

Ambassadeur, het bestuur van Agadir en de 

Koninklijke Marine. 

 

 

Aan het eind van de dag was er nog een 

ontmoeting met geredde mensen, wat ook nu weer veel indruk maakte. 

We gingen ons opmaken voor de terugreis, moe maar zeer voldaan. 

Enkele weken na terugkomst zijn we nogmaals bijeen geweest om sponsoren en medewerkers 

te bedanken en rekening en verantwoording af te leggen. Er bleek nog een aanzienlijk bedrag 

over te zijn en wij kregen de toestemming van de sponsoren om dit te besteden aan goede 

doelen in Agadir. 

 
Nogmaals Agair bezocht en inkopen gedaan. Een bejaardentehuis werd voorzien van een 

nieuwe keuken: pannen ketels enz. Kinderen van een jongens- en meisjesinternaat werden 

voorzien van schoolspullen. Meisjes kregen daarbij schorten en de jongens een heuse bal. 

Voor een tehuis voor ouderloze kleine kinderen is een grote wasmachine gekocht alsmede 

nieuwe vloerbedekking.     

 
Hiermee was de gehele reis rond. 
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Ongeveer 25 jaar na  de hulp aan Agadir viel er een dikke envelop door de brievenbus met een 

bedankbrief van de Commandant Zeemacht en een heuse draagpenning (loodzwaar en na enig 

gebruik zwart uitgeslagen). Het zou de Koninklijke Marine niet misstaan om de overgebleven 

deelnemers een Dapperheidsonderscheiding te verlenen. 

 

 

 

 

 

      
 

 

Na thuiskomst bleek de achterban aanvragen te hebben gedaan  om het bestuur te belonen 

met een Koninklijke onderscheiding. Voor 2 bestuursleden in Den Helder is dit gelukt, zij 

werden onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. Ik kreeg later een telefoontje van 

de Burgemeester van mijn gemeente: “Hij vond het allemaal te mager en niet voldoende 

humanitair  en kon het dus niet belonen.“ Ik heb toen de telefoon maar neergelegd……. 

 
Tot slot: deelnemende schepen aan de 

redding na de ramp waren Hr.Ms. de 

Ruyter, Hr.Ms. Drenthe, Hr.Ms. Limburg en 

Hr.Ms. Gelderland alsmede de Hr.Ms. 

Bitter.  

Met maritieme groet, 
Jacob Verf 

 
 
************************************************************************************************ 
 

             
 

Deze stickers van onze webmagazine zijn nog steeds verkrijgbaar…. 
neem contact op met de redactie 
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door A.Kuiper/J.Pessoa/BR » 02 aug 2022 02:39 
Vliegdekschip São Paulo gaat deze week van Brazilië naar Turkije voor de sloop 
 

 
vliegdek schip São-Paulo.jpg  
1 aug 2022 
Het voormalig Braziliaanse marineschip werd verkocht aan een Turkse scheepswerf om te 
worden ontmanteld Het grootste schip in de geschiedenis van de Braziliaanse marine, het 
voormalige vliegdekschip São Paulo, gaat deze week volgens wel ingelichte bronnen Brazilie 
verlaten richting Turkije. Het vliegdekschip werd in maart 2021 gekocht voor R$ 10,5 miljoen 
door vertegenwoordigers van de Turkse scheepswerf Sok Denizcilikve Tic - Aliaga, die 
gespecialiseerd is in het ontmantelen van buiten gebruik gestelde schepen. 
De sleepboot die het schip waarschijnlijk naar Turkije zal brengen, de onder Nederlandse vlag 
varende ALP CENTER, ligt al in Rio de Janeiro in afwachting van de definitieve procedures om 
de sleepreis te beginnen. Het buiten dienst gestelde schip ligt momenteel afgemeerd bij Ilha 
das Cobras, in de baai van Guanabara. 
Het lot van het vliegdekschip São Paulo wordt sinds 2018 besproken. Een van de voorstellen, 
bedacht door het São Paulo Institute|Foch, stelde voor om het schip om te vormen tot een 
drijvend museum. Het plan werd echter verworpen door de Braziliaanse marine. 
Het vliegdekschip São Paulo kwam in 2000 in handen van de Braziliaanse marine en werd voor 
12 miljoen dollar uit Frankrijk aangekocht. Het schip was de vervanger van de MINAS GERAIS, 
die tussen 1960 en 2001 in Brazilië opereerde. 

https://www.kombuispraat.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8951
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Toen het nog actief was, was de São Paulo het oudste vliegdekschip ter wereld nog in gebruik. 
Het schip werd in 1960 te water gelaten en diende van 1963 tot 2000 bij de Franse marine 
onder de naam FS Foch. Onder de Franse identiteit diende het 32.800 ton, 265 meter lange 
schip op gevechtsfronten in Afrika, het Midden-Oosten en Europa . 
Bij de Braziliaanse marine had het schip echter een korte en zeer moeilijke carrière, 
gekenmerkt door een reeks mechanische problemen en ongelukken. Door deze ongelukken lag 
het schip meer stil dan varend. In februari 2017 besloot de marine de São Paulo permanent uit 
te schakelen. 
Volgens gegevens van de Braziliaanse marine heeft São Paulo in totaal 206 dagen op zee 
doorgebracht en 54.000 zeemijl gevaren. 
 
door A.Kuiper/J.Pessoa/BR » 06 aug 2022 03:46 
05/08/2022 
Het grootste vliegdekschip van Brazilië wordt door justitie verhinderd het land te verlaten, maar 
de laatst bekende GPS positie van de Nederlandse sleper ALP CENTRE van 5/8 10:42UTC 
wijst op een naderend vertrek uit het nationale grondgebied. Zo te zien is het system 
uitgeschakeld, want er zijn hierna geen posities meer beschikbaar. 
Verdedigers van het behoud van het vliegdekschip São Paulo, die er een museum van willen 
maken, wisten een gerechtelijk bevel te verkrijgen om het vertrek van het schip, dat al dicht bij 
het verlaten van het zeegebied van Brazilië vaart, te voorkomen. 
 
+ 

 
4.8.22 bij vertrek Rio de Janeiro.jpg  
+ 
Deze vrijdag racen leden van het São Paulo/Foch Instituut, verdedigers van het behoud van het 
Braziliaanse maritieme erfgoed, tegen de klok om te voorkomen dat het vliegdekschip São 
Paulo, het grootste dat het land ooit heeft gehad, de Braziliaanse wateren verlaat naar Europa. 
Op donderdagochtend (4) werd een begin gemaakt met de sleepreis naar Turkije naar de 
scheepswerf die het vorig jaar voor R$ 10,5 miljoen kocht. Deze veiling die door de marine werd 
gepromoot, werd echter door de rechtbank betwist en donderdagmiddag laat vaardigde de 
rechtbank een bevel uit waarin het schip werd bevolen terug te keren naar Guanabara Bay, 

https://www.kombuispraat.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8951
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waar het voor anker lag. Maar volgens de beschikbare GPS-monitoring is de vastberadenheid 
nog niet vervuld en bevindt het vliegdekschip zich dicht bij de regio Lagos, dicht bij het 
maritieme grensgebied van Brazilië, wat het erg moeilijk zou maken om de situatie om te keren. 
De Nederlandse sleepboot ALP CENTRE vaart naar het noorden, maar het is mogelijk dat de 
route wordt gewijzigd. Het vliegdekschip van de Clemenceau-klasse, genaamd São Paulo, werd 
tussen 1957 en 1960 in Frankrijk gebouwd. In haar thuisland vervoerde het 1920 Franse 
bemanningsleden op gevechtsfronten in Afrika, het Midden-Oosten en Europa. In 2000 werd 
het vliegdekschip voor 12 miljoen dollar aangekocht door de Braziliaanse regering en diende 
het tot 2014. 
Na verloop van tijd, gezien de hoge onderhoudskosten en de technologische evolutie in de 
sector, die tegenwoordig de voorkeur geeft aan kleinere vliegdekschepen, voor operaties met 
drones, heeft de marine besloten om het schip in 2017 te deactiveren. Op dat moment werd 
een Project voorgesteld om het schip om te vormen tot een thematisch museum, in de trant van 
de "Intrepid", in New York. 
In eerste instantie werd het idee goed ontvangen, maar vanaf 2018, toen er een 
commandowisseling was bij de marine, veranderden de plannen en werd de beslissing 
genomen om het schip te verkopen. In 2019 vond de eerste veiling plaats, zonder succes. En in 
2021 werd het verkocht aan Sok Denizcilik, een Turks bedrijf. 
 
Na de aankoop had het Turkse bedrijf 120 dagen de tijd om het vliegdekschip uit Brazilië te 
verwijderen, een periode die in september vorig jaar eindigde en dus niet werd nagekomen. 
Aan boord van het schip zou zich nog een grote hoeveel asbest bevinden. 
======================================================================= 
 

De Slag in de Javazee herdacht 
De slag in de Javazee die op 27 februari 1942 plaatsvond en waarbij veel Nederlandse 

marinemensen, waar onder de commandant van het geallieerde eskader schout-bij-nacht Karel 
Doorman, het leven hebben gelaten heeft tot op vandaag een belangrijke plaats in het 

historisch besef van onze zeemacht ingenomen. Met de nederlaag tegen de oppermachtige 
Japanse aanvalsvloot kwam de weg vrij voor een jarenlange en vernederende overheersing van 

Nederlands-Indië. 
 

 

 

 

Elk jaar wordt, op 

het initiatief van het 

Karel Doomanfonds, 

de zeeslag herdacht 

en op 26 februari dit 

jaar, zeventig jaar 

na dato, kreeg deze 

herdenking speciale 

aandacht.  

 

 

 

 

 

 

 Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix krijgt uitleg van de kunstenaar 
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De herdenking in de Grote Kerk in Den Haag werd bijgewoond door onze voormalige vorstin 

Prinses Beatrix, de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten vice-admiraal Tas en vele andere 

genodigden. 

Tijdens de herdenking werd een schilderij van de strijd in de Javazee, van de hand van maritiem 

kunstenaar Maarten Platje, door de voorzitter van het Karel Doormanfonds overhandigd aan de 

directeur van het Marine museum in Den Helder. 

 Omdat van het treffen 
tussen de Japanse vloot en 
het geallieerde eskader 
weinig tot geen historisch 
verantwoorde tekeningen en 
schilderijen bestaan heeft 
Maarten Platje maandenlang 
een uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de 
omstandigheden zoals die in 
de namiddag van 27 februari 
1942 waren. Hij werd hierbij 
door een klankbordgroep 
van deskundigen bijgestaan. 
 
Na de plechtigheid in de 

Grote Kerk heeft het 

schilderij een vaste plaats in 

het Marine museum in Den 

Helder gekregen en levert daarmee een zeer eervolle bijdrage aan de herinnering aan één van 

de meest dramatische gebeurtenissen in de geschiedenis van de Koninklijke marine. 
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Meer schilderijen van schepen van de koninklijke marine kunt u vinden op zijn website: 

maartenplatje.com 

Redactie:… door een slip in de pen had ik dit verslag enkele maanden eerder moeten 

publiceren, excuses hiervoor ! 

 

 

Harry ten Brink 

matroos 1e klasse ODND, Zeven Provincien, 

Curacao en mijnendienst 

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

Een brief van thuis 

Matroos 3 ZV (zonder vooruitzichten) Lambiek Canteclaer, een stoere zeebonk van de 
Belgische marine, ontving onderstaande brief van zijn moeder: Lieve Zoon. Een paar regels om 
je te laten weten dat ik nog steeds leef. Ik schrijf deze brief langzaam omdat ik weet datje niet 
vlug kunt lezen. Je zal het huis niet meer herkennen als je thuis komt, want we zijn verhuisd. 
 
Voor watje vader betreft, hij heeft een andere baan, met 500 man onder hem, hij maait het gras 
op het kerkhof. Er was een wasmachine in het nieuwe huis toen we er in trokken, maar hij 
werkte niet zo best. Vorige week deed ik er 14 overhemden in, trok aan de trekker en heb ze 
nooit meer terug gezien. Je zus heeft vanmorgen haar baby gekregen. Ik weet nog niet of het 
een jongen of meisje is. Dus kan ik je niet vertellen of je oom of tante bent geworden. Je oom 
Dirk is vorige week in een whis-kyvat verdronken in de Dublin brouwerij. Een paar collega’s 
doken hem na om hem te redden, maar hij vocht dapper terug. We hebben hem gecremeerd en 
het heeft drie dagen geduurd voordat het vuur geblust was. Je vader heeft met Pasen niet veel 
gedronken, ik heb een laxeermiddel in zijn bier gedaan. Hij ging af tot Pink-steren. Het heeft 
vorige week maar twee keer geregend. Eerst drie dagen en toen nog vier dagen. Maandag woei 
het hier zó hard dat één van onze kippen vier keer hetzelfde ei heeft gelegd. We kregen 
gisteren een brief van de begrafenisondernemer. Daarin stond dat als we de laatste afbetaling 
niet deden van je opoe, ze weer naar boven zou komen. Je liefhebbende moeder. 
 
P.S. Ik was van plan geld te sturen maar de brief was al dichtgeplakt. 
 
Tot volgende week maandag / dinsdag…. 


