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Het ten Anker / Publicatiebord is een samenraapsel van binnen gekomen berichten                     
de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het heden 
en verleden.   

 

“ Redactie “ 
http://www.tenanker.com 

Dordrecht 
                 tenanker@kpnmail.nl 
        telefoon: tussen 10.00 en 16.00 uur 

      06-25160899 

 
    “ten Anker / Publicatiebord”  

                                     
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden 
aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is 

vermeld. 

 

 

                 

                             HET PUBLICATIEBORD Nr.  
    5e jaargang – 15 maart 2022 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
De uitslag van de rebus uit het publicatiebord van 

1 maart j.l ben ik u nog verschuldigd….. 
 

 
ZEEMANSTAAL  

 
SPREKEN WE  

 
ALLEMAAL 

 
Op de redactie zijn veel juiste antwoorden binnengekomen. 

Helaas ook velen die juist waren die ik door heb moeten zenden naar “opsporing verzocht” 
daar er geen naam en adresgegevens waren toegevoegd en dus de redactie niet kan weten 

waar e.v.t. het gewonnen boek naar toe moest worden gezonden 
 

De prijswinnaar is : R. Adriaensen…. Boek is inmiddels onderweg of reeds aangekomen…. 

http://www.tenanker.com/
mailto:tenanker@kpnmail.nl
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In tijden van de koude oorlog hadden ze bij de groene zandhazen problemen die ook 

een marineman bekend doet voorkomen …. Toch ? 

 

Er luisterde iemand mee met een platte pet, een platte 

pet met rode band. 

Wij zaten net in dienst, in 1961. Buiten, in het zonnetje, 

kregen wij les over militaire dienst van een vaandrig die 

stage liep van de S.R.O.I.1) in Ermelo. Hij had een moeilijk 

verhaal en werd in het diepe gegooid: niemand begreep zijn 

verhaal!  

Achteraf had ik medelijden met de man. Iedere 2 maanden 

komt er een nieuwe lichting op, dan hoort er toch een draaiboek te zijn over te behandelen 

onderwerpen? Als hij een onderwerp had gekozen, (het leger bestaat uit verschillende 

onderdelen landmacht, luchtmacht en de marine), dan begrijpt iedereen het. Maar kom hier 

maar op, als je voor zo’n groep nieuwelingen staat.  

Er stond een man mee te luisteren met een mooi uniform, en een platte pet met een rode band. 

Het eerste wat hij vroeg: “Weten jullie welke rang ik heb?” Je hoorde veel rangen langskomen: 

soldaat 1, korporaal,enz. De vaandrig had het niet meer…. Ik heb achteraf nog een gesprek 

met hem gehad; hij was van onze leeftijd. Ik vertelde hem dat ik het een fout van de kazerne 

vond: er moet een draaiboek liggen met de te behandelen onderwerpen! Hij was blij over het 

gesprek met mij! 

1) School voor Reserve Officieren der Infanterie (S.R.O.I.) 
 

Aad Onderstal lichting 61.4  

……………………………………………………………………………………………… 
 

  
Vliegdekschip 
U.S.S. Saratoga. 
 
FDC - Eerste dag 
enveloppe Eerste 
dag enveloppe, 
1957. 
 
H.N. van Dee 
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Deze mooie Gemeente stickers kosten slechts € 2,00 per stuk en zijn te leveren in setjes 
van 2. 
Totaal voor een setje bent u € 5,00 kwijt ( inclusief verzendkosten.)   
Voor verzending buiten Nederland is de prijs op aanvraag.  
 
Bovenstaande stickers zijn uiteraard als voorbeeld….  
Wilt u ook zo’n sticker van uw woonplaats? Neem dan even contact op met de redactie…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 
Henk Klop 

 
Soldaat vrijwilleger Ned Nieuw Guinea 61 04  
bren schutter 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Marinekalender  
 
Zoals U misschien weet is Harry Faber op 11 februari  overleden. Harry maakte de Lay Out van 
de Marinekalender  . 
Ik ben gaan zoeken wie dit over kon nemen en ik ben uitgekomen bij de heer Joes Wanders.  
Nu verwacht ik niet gelijk dat er bij u een licht gaat branden bij deze naam. Dus laat ik Joes 
maar even introduceren 
Joes is een oud marineman die de kunst van het schilderen in zijn vingers heeft zitten . Zijn 
werk hangt bijvoorbeeld ook in het marine museum te Den Helder  (MARMUS)     
linken.   
https://joeswanders.exto.org 
https://magazines.defensie.nl/allehens/2021/02/10_joes-wanders 
Joes ook een opdracht gehad voor een schilderij Fort Pannerden en dat wordt in het voorjaar 
overhandigd  (gevecht marine en fort tegen de Duitse overval mei 1940)  

https://joeswanders.exto.org/
https://magazines.defensie.nl/allehens/2021/02/10_joes-wanders
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Joes Wanders gaat de lay out voor de kalender “voor oud papier liefdewerk doen” , net als 
mijzelf dus de volledige winst gaat dan naar de maritieme doelen die ik elk jaar weer uitzoek 
voor een bonus van 500 euro elk  

Ik verwacht dat de naam Joes Wanders een dusdanige uitstraling heeft dat de verkoop ook in 
de lift gaat zitten, want vele oudgedienden kennen hem.  

De verhalen en de foto’s blijft ik aanleveren maar hij krijgt wel de vrije artistieke hand wat betreft 
de Lay Out.   Beetje bij beetje zal het veranderen naar een nog mooiere Marinekalender.   De 
editie 2023 is dus gered   

Ik ga minimaal 500 a 600 kalenders in de verkoop   . Als U er een wil wacht dan niet te lang 
zodra de verkoop van start gaat .    

Wat de prijs precies gaat worden weet ik nog niet, want alles wordt duurder van papier tot 
transport  

 

Jan Kaauw  

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

Niet gelachen – niet geleefd…. 
 
In de trein wordt aan de noodrem getrokken. De trein blijft met zo’n ruk staan, dat een rijtuig 
uit de rails wipt. Gelukkig wordt er niemand gewond 

"Hoe lang denkt u dat het oponthoud zal duren?” wil een jongeman van de conducteur 
weten. 

”Een paar uur!”  

”Dat is pech hebben - over anderhalf uur moet ik trouwen!” 

"Aha !" roept de conducteur wantrouwig uit,” zeg es effen ! Dan was u het misschien wel, 
die zonet aan de noodrem getrokken heeft?” 
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  DEN HELDER 

Twee van zijn bemanningsleden besluiten 
na een paar honderd meter zwemmen 
terug te gaan naar het vlot waarop ze 
dreven. Hendrik de Jong zwaait nog een 
keer, ten teken dat hij het begrijpt. Dan 
zwemt hij door, vastbesloten om hulp te 
zoeken. ,,De andere twee mannen zijn 
later aangespoeld, van vader is niks meer 

vernomen’’, zegt dochter Melanie Bes-De Jong uit Dirkshorn 
vrijdagmorgen tijdens de herdenking in Den Helder.  Ze is blij dat haar 
vader tachtig jaar na dato zo uitgebreid wordt geëerd. Met een 
ceremoniële vlaggenparade op de Abraham Crijnssen, het schip dat 
dankzij hem uit handen van de vijand is gebleven.   

 
Voetstappen ,,Heel bijzonder om dit op 
deze plek te doen’’, zegt Eric Toebast, 
commandant van de mijnendienst. ,,De 
voetstappen van commandant De Jong 
zijn op dit dek aanwezig.’’ 
Je mag Hendrik de Jong gerust een 
oorlogsheld noemen, stelt Toebast. Al zal 
zijn naam niet bij velen bekend zijn. Dat schout-bij-nacht Karel 
Doorman is gesneuveld tijdens de Slag in de Javazee is nog wel 
redelijk bekend, de heldenrol die Hendrik de Jong speelt is veel 
minder belicht. Luitenant ter Zee 2KMR Hendrik de Jong brengt 
het ultieme offer voor onze vrijheid.  
Hij vindt in de wateren rond Nederlands Indië een zeemansgraf.  

 
Zijn jongste dochter 
Melanie is dan nog 
maar negen 
maanden oud, ze 
heeft haar vader 
nooit gekend. 
Hendrik de Jong is 
commandant op de 
Hr. Ms. Eland 
Dubois. Met 
zusterschepen 
Abraham Crijnssen, 
Jan van Amstel en 
een zusterschip 
van de Abraham 
Crijnssen en Pieter 
de Bitter is het 
schip gestationeerd 
in Soerabaja, 
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Nederlands-Indië. Als Japan zich in de oorlog mengt, krijgt De Jong orders om met zijn schip 
naar Australië te ontkomen. Met daarbij het bevel dat de Eland Dubois beslist niet in handen 
van de vijand mag vallen. 
 

 
Afscheid 
Melanie Bes 
citeert tijdens de 
herdenking een 
brief die haar 
oudere broer Jan 
er later over 
heeft 

geschreven. ,,’Vader nam thuis 
afscheid van alles wat hem lief was’, 
schreef Jan erover. Hij wist toen al 
dat hij zijn vader waarschijnlijk nooit 
meer terug zou zien.’’ 
Het schip van De Jong krijgt 
technisch malheur. Hij pompt de brandstof over in de Abraham Crijnssen. Dit schip wordt met 
netten vermomd als drijvend eiland en bereikt uiteindelijk veilig Australië. Het is al jaren in 
gebruik als museumschip bij het Marinemuseum.  
 
De Jong brengt, zoals voorgeschreven, zijn eigen Eland Dubois tot zinken en gaat met de 
bemanning die nog over is (er zijn deserteurs geweest) aan boord van de Jan van Amstel. Het 
doel is om ook naar Australië te varen. Melanie Bes: ,,Maar ze werden gespot door een 

vijandelijk vliegtuig. Zodra ze 
op zee waren kwam er een 
torpedobootjager aan en zijn 
ze onder vuur genomen.’’ 
De Van Amstel zinkt en De 
Jong en enkele anderen weten 
zich drijvende te houden op 
een vlotje van wrakhout. ,,Na 
drie dagen zonder eten en 
drinken besloot mijn vader te 
gaan zwemmen om hulp te 
zoeken.’’ Er wordt nooit meer 
iets van Hendrik de Jong 
vernomen. 
Melanie Bes komt na de 
oorlog als jong meisje terug 
naar Nederland met haar 

moeder en haar broers en zussen. Pas vele jaren later komt ze meer aan de weet over haar 
vader. Met hulp van haar man Siem en vele anderen pluist ze stukje bij beetje zijn verleden uit. 
Ze kan zich een steeds beter beeld vormen van wat voor man hij is geweest, vertelt ze al eerder 
in deze krant. ’Mijn vader is geen vader meer, maar een pa voor me geworden’, zegt ze dan. 
Vrijdag verwoordt ze het zo: ,,Het was een man die naast zijn bemanning stond, die zijn 
mensen steunde. Je kon op hem rekenen.’’ 
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Bronzen Kruis 
Als ze in 2007 op een herdenkingsplaquette in 
Soerabaja achter de naam van haar vader ziet 
staan dat hij het Bronzen Kruis, een hoge 
onderscheiding voor ’moedig gedrag tegenover 
de vijand’, heeft gekregen proberen Melanie en 
haar man Siem uit te zoeken hoe dat dan zit. 
Want de familie weet van niks. 
Pas jaren later komt er opheldering: de tekst op 
de plaquette klopt niet, Hendrik de Jong heeft 
geen Bronzen Kruis gekregen. Er is een fout in 
de administratie gemaakt. ,,Ik vond het heel 
moeilijk om dat een plaatsje te geven’’, zegt 
Melanie Bes vrijdagmorgen tijdens de 
herdenking. ,,Maar nu is de zoektocht van Siem 
en mij ten einde. Ik wilde onze vader de eer 
geven die hem toekomt, dat is op deze manier 
helemaal gelukt.’’ 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.defensie.nl/actueel/nieuwsbrieven/alle-hens/2022/alle-hens_02-2022
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Er zitten aardig wat Russische woorden in  

het Nederlands.  

 

Niet meer gebruiken.!!! 

 

Uitgestorven rus   : Dinosaurus 

Dronken rus   : Lazarus 

Besmettelijke rus   : Virus 

Rus met visum   : Papyrus 

Zure rus    : Citrus 

Rus met geld   : Salarus 

Zieke rus    : Pleurus 

Een rus met motten  : Dorus 

Russische politie agent  : Smerus 

Juridische rus   : Notarus 

Rus die niet meer vaart  : Walrus 

 

En nu snel aan het werk want rus-tig mag ook niet meer. 
  

Geniet erg van je blad. 

Hg. 

Mart Krauth. 
 

 
Mededelingen uit de redactie….. 
 
Het is niet zo dat ik niets te doen heb hoor, maar de redactie 
verbaasd zich over het feit dat er zo weinig persoonlijke 
verhalen worden ingezonden. 
  
Ten Anker telt heden bijna 1000 abonnees,… als je eens bij 
al deze zeevarenden om een hoekje kon kijken en de 

verhalen die men weet te vertellen op een reünie, verjaardag of elders en deze kon op 
notuleren dan was er kopij tot in ons volgende decennia. 
  
We hebben allen veel meegemaakt van ernst tot humor, maar waarom delen we deze niet met 
onze medelezers?..... 
Helaas komt er slechts misschien 1 à 2 % op onze redactie terecht…. Als ik daarnaar informeer 
hoor ik vaak dat men het allemaal wel weten te vertellen maar pen en papier of toetsenbord 
aanraken is nog een ver van hun bed show. Drempelvrees ?... wie het weet mag het zeggen. 
Kom op mannen zet jullie belevenissen op papier, vertel hoe gezellig het was in de pub of 
kroeg, en hoe smerig smaakte die Ale in Engeland, het leek wel paardepis. 
Hoe lief waren de mooie dames in het buitenland om ons hun land, hun gewoontes te leren 
kennen. Hoe gezellig waren de excursies naar allerlei attracties of bierbrouwerijen. 
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Verhalen uit de Oost of uit de West, allen zijn ze goed, Noord en Zuid mag ook en uw mede 
lezers lusten er pap van, wat hun misschien weer aanspoort ook te gaan schrijven. 
Verhalen hoe het kwam dat na een bezoek aan Bacchus u uw steiger niet meer wist te vinden 
en uiteindelijk in de handen van de MP of plaatselijke politiebureau belandde…  
Bent u ooit achterzeiler geweest, laat ons dan even weten hoe dat was…. 
Zo kan ik nog wel een uurtje doorgaan, maar laat u nu eens uw gedachten los en SCHRIJF 
>>>>>>>>> tenanker@kpnmail.nl 
 
Kom je er niet uit of ben je geen verteller ?.... Heb geen angst want wij kunnen leunen op de 
bereidwilligheid van velen in deze lezersgroep om er wat leuks van te maken…. 
   
    
De postbus is leeg, dus kom maar op…. 
Niet allemaal tegelijk hoor….. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Op de facebook site HDML 1301 geven wij informatie over de geschiedenis van, en de 
werkzaamheden aan, een oorlogsschip uit 1942. Dit schip ligt nu op het terrein bij het 
mecmuseum te Dronten. 

Klik hiervoor op het handje…. 

Dit schip heeft meegedaan aan de landing op Sicilië en bij Palerma van de geallieerden. 
Op 16 juni 1944 was de HDML 1301 betrokken bij de invasie van Elba. Hierover kun je alles 
lezen op de site ‘Operation Brassard’  
 

 
Momenteel zijn wij bezig om het 
schip voor verdere achteruitgang 
te redden. Hopelijk komen er 
later mensen en sponsoren om 
het schip echt te restaureren. Er 
worden wel rondleidingen in en 
op het schip gegeven. De twee 8 
cilinder Gardner motoren staan 
er nog in en hebben voor het 
laatst in 2010 gedraaid. De 
bedoeling is om ze nog eens te 
laten draaien. 
Op de facebook pagina gaan we 

eerst terug naar 1942 toen de kiel van het schip gelegd werd en de belevenissen in en na de 
oorlog, en hoe het schip in Nederland gekomen is.   
2 keer per week zetten we een bericht op facebook met foto's er bij. 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
https://www.combinedops.com/Elba%20-%20Op%20Brassard.htm
https://www.facebook.com/HDML1301Meda
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Op de website van het museum staat ook het een en ander te lezen over dit schip 

https://mec-museum.jimdofree.com/collectie/hdml-1301/ 
 

Jaap Hospers, vrijwilliger van het mecmuseum 
 

 

https://mec-museum.jimdofree.com/collectie/hdml-1301/
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Uw redactie is bijna zo ver u het boek “met Hr.Ms. 
Zeehond naar de Turksche wateren” in PDF aan te 
leveren….( door E van Everdingen ) 

Het staat gepland voor week 12  

De PDF kunt u straks vinden op onze website in de 
welbekende leesmap. 

www.tenanker.com 

Als voorproefje heb ik hieronder een citaat uit dit boek geplaatst opdat ik u een indruk mee wil 
geven over de schrijfwijze van dit boek….. geschreven over de bemanning met al wat er speelt 
aan boord en vooral aan wal tijdens deze reis.   

Alles in dit boek speelde zich af in de jaren1896-1897 maar u zult verbaasd staan over de 
herkenbaarheid van veel verhalen en het wegvallen van de tijdsgeest van toen naar ons heden.  
Dus, in mijn beleving gewoon leuk om te lezen…. 
Laat me weten wat u ervan vond! 
  
“” ---- En op het voordek danste men natuurlijk, want „een fijne wals” wisten die kleine duivels al 
even goed te spelen als de mooiste opera’s en operettes. 
Dan leerden kok Henk en Geef me ’n klauw hen het „Wien Neêrlandsch bloed” spelen, wat zij al 
heel gauw zuiver konden, nadat harmonica en accoord-citer het eenige keeren hadden 
voorgedaan. Den derden dokdag reeds hield de Zeehond „vlaggeparade” met muziek.  
Onder de tonen van het Nederlandsche volkslied, werd de driekleur geheschen! De kleuters 
mochten dan wel niet aan boord, doch brachten eiken morgen deze serenade, staande op de 
werf, waarop zij wisten te komen, geoorloofd of niet. 
En ’s avonds? Wanneer, na „kooienaf”, de manschappen nog wat lagen na te keuvelen, door de 
poortjes de lichtende stad verkennend, werd hun oor gestreeld door die typisch-zuidelijke 
muziek: italiaansche volksliederen, waarbij waarschijnlijk ook wel eenige speciaal siciliaansche 
wijsjes zullen geweest zijn. 
Dan sprongen de jongens hun kooi uit en drongen voor de patrijspoorten. Gondels, gevuld met 
donkere meisjes met kleurige hoofddoeken gesierd en groote ringen in de ooren, gleden bijna 
onhoorbaar, langzaam langs den schoener, vertoefden bij vóór- en achterschip uren lang en 
zongen, begeleid door hun instrumenten, brokstukken uit Carmen, Faust, of Traviata, want zij 
hadden reeds begrepen dat de Hollanders daar gewoonweg dol op waren! 
En de groote kinderen, getroffen in hun goede groote harten door deze muziek, staken hun 
zware bloote armen door de poortjes, en lieten hun vereelte, naar teer en stengevet riekende 
matrozenhanden, door de lieve meisjes grijpen — zélfs kussen ---“” 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

http://www.tenanker.com/
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            De Morgenster…. 
 
 

We lezen en horen vaak heel veel over Nieuw Guinea en over “de Morgenster” 
Zoals iedere nationale vlag heeft ook de Morgenster een betekenis want een doek intekenen en 
inkleuren is niet de kunst, maar wat is de betekenis ervan of/of waar staat het symbool van.. 
 

Wikipedia geeft de perfecte reden weer voor de naam Morgenster: 
Nicolaas Jouwe verklaarde dat de rode baan het symbool is van de politieke strijd van 
de Papoea's voor onafhankelijkheid.  
 
De ster stelt de Morgenster voor, die in de mythe van het eiland Biak aan Manseren Manggundi 
of Manarmakeri, de mythische held van Biak, het geheim van welvaart en eeuwig leven (koreri) 
onthulde.  
De blauwe en witte horizontale banen vertegenwoordigen de districten van Westelijk Nieuw-
Guinea.  

De vlag kreeg de bijnaam Morgenster. 
 

Onderstaand een citaat uit het boek “Gedroomd Land”  van Henk C Hoogink † 
Papua voormalig Nederlands Nieuw Guinea 
 
 

Vrijheid, vlag en volkslied 
 
Vrijheid en identiteit zijn basale begrippen met een diepe betekenis. Door eeuwenlange isolatie 
van de ‘ontwikkelde’ wereld, zijn Papoea’s in de gelegenheid geweest om daar op een eigen 
manier inhoud aan te geven. Vanwege de uitgestrektheid en geaardheid van hun leefgebieden 
wisten de vele stammen vaak niet van elkaars bestaan. Zo ontstonden er uiteenlopende 
culturen, met een eigen taal. Papoea’s maakten beetje bij beetje contact met ‘anderen’. Blanke 
anderen waren vooral de Nederlanders. Hoe zat het met het respect van de Nederlanders voor 
de vrijheid en eigen identiteit van de Papoea’s? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. 
Ambtenaren, ontwikkelingswerkers, militairen, politie, zendelingen, missionarissen, 
wetenschappers en leerkrachten, iedereen gaf daar een eigen inhoud aan. Ik vraag oudere 
Papoea’s die de Nederlandse periode hebben meegemaakt weleens, om te vertellen hoe zij de 
Nederlanders destijds hebben ervaren. Het komt ons daarbij goed uit dat de Indonesiërs het na 
ons zo beroerd doen. De reactie is over het algemeen positief voor de Nederlanders en negatief 
voor de Indonesiërs. Twee illustraties: In 1961 reed ik mee in een Landrover van de mariniers. 
Naast de chauffeur zat een officier en ik zat achterin. We reden over een verharde zandweg 
met kuilen, gevuld met modderig regenwater en passeerden een autochtoon gezin Arfakkers. 
De man was traditioneel gekleed met een lendelap. Hij droeg een boog met pijlen in een van 
zijn handen. Op zijn schouders zat een naakt kind. De vrouw had alleen haar onderlijf bedekt 
met een omslagdoek. Aan haar hand bungelde een groter kind. De Landrover reed door een 
kuil regenwater en het gezin kreeg de volle laag. De officier liet de chauffeur stoppen en gaf 
hem opdracht uit te stappen en excuses te maken aan het gezin. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Papoea%27s
https://nl.wikipedia.org/wiki/Venus_(planeet)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Manarmakeri
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koreri
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Een illustratie van de Indonesische aanwezigheid, is 
de foto op de omslag van het boek “Schuldig zwijgen” 
van Cees Lagerberg. De foto toont Indonesische 
militairen met de door hen in 2003 vermoorde 
Yustinus Murib: regionaal commandant van de OPM. 
Als jagers die pronken met hun jachtbuit! 
 

          
 
 
Vlag 
 
Morgenster is de naam van de vlag die na de 
verkiezing van het parlement van Nederlands Nieuw-
Guinea (de Nieuw-Guinea Raad) in 1961 als 
nationaal symbool van het gebied werd erkend en 

toen naast de Nederlandse vlag werd gehesen. Na de overdracht aan Indonesië is de vlag één 
van de symbolen geworden van de strijd van Papoea’s tegen de Indonesische overheersing. 
Het hijsen van de Morgenster wordt door Indonesië als een daad van verzet beschouwd en het 
leger reageert met buitensporige maatregelen. Regelmatig vallen daarbij dodelijke slachtoffers 
en krijgen mensen een jarenlange gevangenisstraf.  
Over het ontwerp en andere zaken rondom de vlag, bestaan verschillende versies. Vien Sawor 
ondersteunt de versie van haar vader Zacharias (Zachi) Sawor, dat het ontwerp moet worden 
toegeschreven aan Nicolaas Jouwe; één van de Papoealeiders, die in 1961 werd gekozen tot 
vicevoorzitter van de Nieuw-Guinearaad. Aan de linkerzijde is een verticale rode baan met een 
witte ster afgebeeld. In het rechterdeel, een aantal blauwe en witte horizontale banen die de 
toenmalige districten van het gebied vertegenwoordigen. Volgens Nicolaas Jouwe is de rode 
baan het symbool van de strijd van Papoea’s naar onafhankelijkheid. De ster stelt de 
Morgenster voor die in een mythe van het eiland Biak, aan Manseren Manggundi, de mythische 
held van Biak, het geheim van welvaart en eeuwig leven onthulde. 
 

Om de Papoea’s in 
het gareel te houden 
is intimidatie een 
belangrijk 
machtsmiddel van 
leger en politie. 
Uniformen hebben 
een machosnit en 
wapens worden 
provocerend 

gedragen. Op strategische plekken staan beeltenissen van militairen en politie met een 
vervaarlijke en intimiderende uitstraling. 
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Onder het bewind van president Abdurrahman Wahid kreeg het gebied in het jaar 2000, op 
verzoek van Papoea’s, de naam Papua en werd speciale autonomie toegekend. Een onderdeel 
van die autonomie was dat het hijsen van de Morgenster werd toegestaan, maar kort daarna 
werd dit opnieuw verboden. Op plaatsen waar dit wel mag, zoals in Nederland, wordt jaarlijks 
door sympathisanten, ter herinnering aan de installatie van de Nieuw-Guinea Raad op  
1 december 1961, de vlag gehesen. Dat gebeurt ook op de jaarlijkse Nationale Veteranendag in 
Den Haag door Nieuw-Guineaveteranen, Nederlandse Papoea’s en andere betrokkenen. 
 
Een besluit van de organisatie van dit evenement in 2014 om de Morgenster niet meer mee te 
dragen tijdens het défilé, was aanleiding voor heftige commotie. Minister van Defensie Jeanine 
Hennis-Plasschaert gaf in antwoord op Kamervragen aan, dat vanwege het formele karakter 
van een défilé, alleen officiële regimentsvlaggen zijn toegestaan, maar dat op het Malieveld de 
vlag wel mocht worden getoond. Tot grote frustratie van de aanwezigen, waaronder ikzelf, had 
de Marechaussee echter opdracht om samenscholing van meer dan drie personen met de vlag 
niet toe te staan. Onderstaande foto’s geven een beeld van deze beschamende manifestatie en 
reacties daarop van aanwezigen.  

 
Beschamend in relatie tot de historische banden die Nederland heeft met het Papoeavolk. Een 
eeuwenlange historie waarin, met name in de laatste fase, sprake was van beloften door de 
Nederlandse regering richting de realisatie van een vrije Papoeastaat. Daartoe behoorde ook 
de installatie van de Morgenster die trots, naast de Nederlandse driekleur, bij officiële 
gebouwen en gelegenheden zou moeten wapperen. Ja, zelfs op een duikboot van de 
Koninklijke Marine en afgebeeld op de staart van een Starfighter van de Luchtmacht. 
Beschamend ook omdat de Indonesische regering het tonen of hijsen van diezelfde vlag die 
Nederland aan de Papoea’s heeft toegekend, verbiedt. Papoea’s die het wagen om de vlag te 
tonen, worden vervolgd en krijgen vaak een jarenlange gevangenisstraf. Dat laatste is nog net 
niet gebeurd met Nieuw-Guineaveteranen op het Malieveld. 
Het vlagincident’ op het Malieveld vond plaats toen het WK-voetbal werd gehouden. Op een 
filmpje op internet was te zien en te horen, hoe Papoea’s met wapperende Nederlandse 
vlaggen op hun brommers door Jayapura reden, om te vieren dat het Nederlands elftal een 
wedstrijd had gewonnen. Iets om over na te denken! 
 
Dat werd de titel van het officiële volkslied van Nederlands Nieuw-Guinea en door de Nieuw-
Guinearaad als zodanig geratificeerd. De auteur is dominee Izaak Samuel Kijne. Toen 
Indonesië de macht kreeg, werd tegelijk met de Morgenster, het zingen van dit volkslied 
verboden. 
Het lied bestaat uit zeven coupletten. Vaak worden alleen, zoals hieronder, het eerste en het 
zevende couplet bij speciale gelegenheden gezongen. In Papua is dat niet zonder gevaar! 
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Hai tanahku Papua (Oh, mijn land Papua) 

 
Hai tanaku Papua    Oh, mijn land Papua 
Kau tanah lahirku,    Gij zijt mijn vaderland   
Ku kasih akan dikau   Ik houd van U 
Sehingga ajalku   Tot het einde van mijn leven 
 
Svukur bagiMu, Tuhan   Dank U, Oh Heer 
Kaub’rikan tanahku   U gaf mij mijn land 
B’ri aku rajin juga    Laat mij ijverig zijn 
Sampaikan malcsudMu  In het bereiken van Uw doel 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tot volgende week in het nieuwe “Publicatiebord” 
De redactie. 

 

 


