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Survivor
Junyo Maru & Pakan Baroe

Auteurs Nicola Meinders & Willem Punt
Uitgever  White Elephant Publishing, 

Arnhem (2019)
Omvang 175 blz
Prijs  € 15,00
ISBN  9789079763238

Willem Punt (1921) is een van 
de laatste overlevenden van 
zowel het drama met de 

Junyo Maru, als van zijn daaropvol-
gende dwangarbeid aan de Pakan 
Baroe spoorlijn. De Junyo Maru was 
één van de ruim 180 schepen waarmee 
de Japanse bezetter medio 1945 circa 
100.000 Indonesische dwangarbeiders 
en krijgsgevangen militairen naar werk-
kampen vervoerde. Zij werd op 18 sep-
tember 1944 door een Engelse duikboot 
getorpedeerd. Van de 6520 opvarenden 
kamen 5640 om. Punt overleefde dit 
drama als een van de weinigen, om 
vervolgens te werk te worden gesteld 
aan de spoorlijn bij Pakan Baroe. Aldaar 
ontkwamen 82.000 mannen niet aan de 
dood. Ook deze hel wist hij te overle-
ven.

Juridisch Handboek  
Kapitein
Het juridisch naslagwerk voor de 
kapitein

Auteur  Mr. dr. drs. Peter van der Kruit
Uitgever NVKK, Den Haag (2023)
Omvang 380 blz
Prijs  Gratis download via nvkk.nl
ISBN  9789090346755

De digitale versie van het Juridisch 
Handboek Kapitein is geüpdatet 
voor 2023. In dit handboek wor-

den de voor de kapitein belangrijkste 
juridische begrippen uit de internatio-
nale en nationale wetgeving uitgelegd. 
Ook wordt de invloed van Europese 

regelgeving op de nationale maritieme 
wetgeving van EU-lidstaten beschre-
ven. Aan boord heeft de nationale wet-
geving van een vlaggenstaat voorrang, 
tenzij het schip zich in de wateren van 
een buitenlandse kuststaat bevindt. De 
hiërarchie of prioriteit van verschillende 
jurisdicties en wetgevingen in verschil-
lende maritieme zones wordt daarom 
uitgebreid toegelicht in dit onmisbare 
handboek. De digitale versie is gratis te 
downloaden in PDF via nvkk.nl. 

Handleiding  
Piraterij Kapitein
Auteurs Mr. dr. drs. Peter van der Kruit e.a.
Uitgever NVKK, Den Haag (2023)
Omvang 53 blz
Prijs  Gratis download via nvkk.nl
ISBN  n.v.t.

De Wet ter Bescherming Koopvaar-
dij heeft de zwaardmacht van de 
Nederlandse staat per 2022 ver-

soepeld. Zij geeft schepen onder Neder-
landse vlag de mogelijkheid om gebruik 
te maken van gewapende private be-
veiligers bij bescherming tegen piraterij. 
Vooralsnog is deze wet beperkt tot de 
high risk area rond de Hoorn van Afrika. 
De mogelijkheid bestaat echter, dat de 
kapitein van een koopvaardijschip de 
wet overtreedt als hij niet op de hoogte 
is van de ingewikkelde regelgeving 
die over piraterij, gebruik van wapens, 
controle hierop en rapportage bestaat. 
Hierop heeft de NVKK haar Handleiding 
Piraterij Kapitein geüpdatet voor 2023. 
Gratis te downloaden via NVKK.nl. 

Warship No. 14
Dutch Leander Frigate Van Speijk

Auteurs Jantinus Mulder & Henk Visser
Uitgever Walburg Pers, Zutphen (2023)
Omvang 72 blz
Prijs  € 20,00
ISBN  9789464560565

Het werk aan de bijzonder 
vakkundige publicaties in de 
Warship-reeks van Lanasta gaat, 

na de overname ervan door Walburg 
Pers in 2022, onverminderd door. In 
februari is Warship No.14 gepubliceerd, 
waarin de Van Speijk-klasse fregatten 
centraal staan. Wél nieuw is dat de 
Warship-publicatie ditmaal in hardco-
ver verschijnt. Op basis van de Britse 
Leander-klasse werden de Van Speijk’s 
uitgerust met sensoren en elektronica 
van Nederlandse makelij en droegen 
bij aan ASW-operaties, onder andere 
in NAVO-verband. Na een grondige en 
kostbare modernisatie in de jaren 70, 
zijn tussen 1986 en 1990 alle zes fregat-
ten overgedragen aan de Indonesische 
marine. Zoals vertrouwd is de publicatie 
rijkelijk voorzien van beeldmateriaal.
 
 

A New Force at Sea
George Dewey and the Rise of the 
American Navy

Auteur  David A. Smith 
Uitgever  US Naval Institute Press, Annapolis 

MD (2023)
Omvang 384 blz
Prijs  $ 44,95
ISBN  97816824757506

Admiral of the Navy George Dewey 
(1837-1917) was zich er rond 1900 
zeer van bewust dat zijn dienst-

verband in de US Navy een periode 
overspande waarin de rol van een ster-
ke vloot voor de Amerikaanse marine 
wezenlijk veranderde. Na afloop van 
de burgeroorlog in 1865 keek men voor 
een sterke marine de andere kant op en 
zag geen belangrijke taak weggelegd 
in internationaal verband. Dewey hield 
vast aan het belang van een duidelijke 
en wereldwijd gefocuste maritieme 
strategie en werd één van Amerika’s 
meest gevierde militaire leiders na zijn 
overwinning tegen de Spanjaarden in 
de Baai van Manilla. Het maakte van 
hem een cultheld.
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