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,,Het volk is het hart van de mari-
ne. Dat mag wel eens gezegd wor-
den”, reageert Jotina Luijken op de 
recente discussie over nut en 
noodzaak van de marine. Wel of 
niet bezuinigen? Heel Nederland 
heeft er een mening over. Zo ook 
Jotina Luijken. ,,Mariniers wer-
ken met hart en ziel aan de veilig-
heid van Nederlanders en spelen 
een belangrijke rol in internatio-
nale vredesmissies. Als de helft 
van de internationale scheepvaar-
troutes wordt geblokkeerd, zal de 
helft van de wereldbevolking ster-
ven van de honger.” 
Ze roemt de onderlinge verbon-
denheid, die volgens haar veel 
verder reikt dan het in de volks-
mond vaak negatieve associaties 
oproepende ouwe-jongens-kren-
tenbrood gevoel. ,,De samenleving 
en de economie ontlenen juist hun 
kracht aan het feit dat mensen el-
kaar weten te vinden.”

Alle egards
Vinden en verbonden blijven. De 
manier waarop de marine omgaat 
met het doopmeisje van de Karel 
Doorman is illustratief. Ook al 
zijn de personen van destijds niet 
meer aan het roer, de mariniers 
blijven Jotina Luijken op handen 
dragen en behandelen haar met 
alle egards. 
Jotina Luijken en de Karel Door-
man, het blijft een bijzonder ver-
haal, dat in 1948 begon. In dat 
jaar kocht Nederland het vlieg-
dekschip Venerable van de Engel-
sen. Deze werd door de Koninklij-
ke Marine omgedoopt tot de Karel 

Doorman R81.  ,,Mijn vader was 
opperkonstabel aan boord van dit 
schip, dat toen in de haven van 
Devonport in Engeland lag”, ver-
telt ze. ,,Hij mocht zijn vrouw en 
kinderen laten overkomen naar 
Engeland. Ik was toen nog een 
baby. Toen de vlootpredikant 
vroeg of ik al gedoopt was en mijn 
vader ontkennend antwoordde, 
stelde hij voor om de doopplech-
tigheid op het schip te voltrek-
ken.” 
Aldus geschiedde. Een omge-
draaide scheepsbel diende als 
doopvont en vanaf dat moment 
was Jotina ‘het doopmeisje van de 
Karel Doorman.’ Bij elke bijzon-
dere gelegenheid rondom de boot 
werd ze uitgenodigd. ,,Dan zat ik 
als teenager aan boord aan de thee 
met de commandant Maas. Prach-
tig vond ik dat.” 
Daaraan kwam in 1968 een einde 

toen de  Hr.Ms. Karel Doorman 
voor 9,5 miljoen gulden werd ver-
kocht aan Argentinië. Huilend 
zwaaide Jotina het schip in Den 
Helder uit. Onder de naam Veinti-
cinco de Mayo bleef ‘haar’ schip 
tot de sloop in 1998 dienst doen. 
De wederzijdse betrokkenheid 
met de Koninklijke Marine echter 
altijd bestaan. ,,Toen ik trouwde 
bijvoorbeeld voerden mariniers 
een ceremonieel uit.”

Ontwikkelingen
Een televisieprogramma deed 
haar hart opnieuw sneller klopp-
pen. ,,Het was in 2012. Daarin ver-
telde commandant Hansen over 
de bouw van een nieuwe Karel 
Doorman, de A833. Ik heb hem 
een brief geschreven, waarna hij 
me in contact bracht met Paul de 
Leeuw, de projectleider. Hij vond 

mijn verhaal heel bijzonder en 
vanaf die tijd ben ik van alle ont-
wikkelingen op de hoogte gehou-
den.” 
De naam mag dan hetzelfde zijn. 
De nieuwe Karel Doorman is niet 
te vergelijken met de oude uit 
1948. De nieuwe is geen oorlogs-
schip, maar een zogenaamd Joint 
Support Ship (JSS), een onder-
steuningsschip dat veel en groot 
(militair) materieel kan vervoeren, 
andere schepen kan bevoorraden 
en kan functioneren als helikop-
terbasis op zee voor operaties in 
het land. De kiel werd in 2011 ge-
legd in het Roemeense Galati; op 
16 augustus 2013 kwam de boot 
casco in Vlissingen aan voor de af-
bouw. 
En natuurlijk was Jotina Luijken 
erbij. Samen met haar zoon Frans 
Putz stond ze op de kade. ,,Hij is 
tien meter korter dan het vlieg-

dekschip van 1948, maar de facili-
teiten zijn ongekend. Grote ruim-
ten, een hangar, voertuigdekken, 
een hospitaal met onder meer 
twee operatiekamers  Het is een 
prachtig gestroomlijnde boot, lijkt 
van Lego als je ‘m in de verte ziet.” 

Ebola-missie
6 november volgde een nieuwe 
mijlpaal toen de Karel Doorman 
vanuit Den Helder vertrok naar de 
drie landen die het zwaarst door 
ebola zijn getroffen: Sierra Leone, 
Guinee, Liberia. Vol met hulpgoe-
deren uit negen EU-landen, waar-
onder miljoenen plastic hand-
schoenen, noodhospitalen, 
maskers om hulpverleners te be-
schermen, terreinwagens, contai-
ners en generatoren. 
Jotina en Frans waren opnieuw 
van de partij om de Karel Door-
man uit te zwaaien. Op 18 novem-
ber kwam het schip  in Sierra Le-
one aan; op 21 november in de 
haven van Conakry in Guinee. 
Frans Putz houdt het allemaal 
nauwgezet bij in ordners en on-
derhoudt contact met de leiding 
van het schip. Aan de wand sieren 
talloze foto’s van de gezamenlijke 
geschiedenis van het doopmeisje 
en de Karel Doorman. 
,,Als ik miljonair zou zijn, zou ik 
een jeep kopen en dan 7000 kilo-
meter gaan rijden naar Afrika om 
de bemanning een taart te bren-
gen voor het fantastische werk 
daar”, geeft Jotina aan hoe ver 
haar fascinatie voor de Karel 
Doorman en de Koninklijke Mari-
ne reikt. 

Doopmeisje Jotina: ,,De nieuwe Karel Doorman is een prachtig gestroomlijnde boot”.

‘Het volk is het hart van de marine’
ZEVENAAR -  De nieuwe Karel Doorman, het 
grootste Nederlandse marineschip, vertrok op 6 
november vanuit Den Helder op ‘Ebola-missie’. 
Jotina Luijken was erbij en huilde van geluk. De 
67-jarige Zevenaarse werd in 1948 gedoopt op 
het vliegdekschip Karel Doorman, dat inmiddels 
ter ziele is. Sindsdien heeft ze haar hart verpand 
aan de marine. 
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Jotina Luijken blijft voor altijd het doopmeisje van de Karel Doorman
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De doopplechtigheid 2 mei 1948.


