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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en 
ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   

 
 “ Redactie ten Anker “  

 

      http://www.tenanker.com 
                 te Dordrecht 
          tussen 10.00 en 16.00 uur 

             06-25160899 
                                                     tenanker@kpnmail.nl 

 “ ten Anker “ 
                                    
 

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. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb 
neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke 

toestemming voor te vragen. 
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Hr.Ms. Pelikaan naar Nieuw Guinea door Peter Claesen  
Vervolg en weer thuis… 

 
Het Suezkanaal is een 163 km lang kanaal in 
de landengte van Suez in Egypte. Het verbindt 
Port Said aan de Middellandse Zee en Suez 
aan de Rode Zee met elkaar, en begrenst het 
schiereiland Sinaï dat ten oosten ervan ligt. Het 
is tevens de scheiding tussen Afrika en Azië. 
Het kanaal heeft geen sluizen omdat beide 
zeeën hetzelfde niveau hebben. Het bestaat uit 
een strook met verschillende passeermoge-
lijkheden. Ieder jaar ongeveer 15.000             

ondernemen schepen de elf tot zestien uur 
durende tocht door het Suezkanaal.  
Het Suezkanaal bij Suez. 
 
Dat was in 2000 ongeveer 14% van het totale tonnage van de wereldscheepvaart. Het belang 
van het kanaal is zeer groot. Schepen tussen de noordelijke Atlantische Oceaan en de Indische 
Oceaan moesten voorheen om het 
continent Afrika heenvaren. Sinds het Suezkanaal bestaat, is dit niet meer nodig. Ook kan men 
volledig om Afrika heen varen doordat het nu een los continent is. Het kanaal werd in 1869 
geopend. 
Monument van Ferdinand de Lesseps, de bouwer van het Suezkanaal 

 

http://claesenpeter.nl/wiki/Tonnage
http://claesenpeter.nl/Mijn%20Marinetijd/Suez_kanaal.jpg
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Na Port Said deden we alleen Napels in Italië nog aan. Daar zagen we de hele zesde 
Amerikaanse vloot binnen liggen. Wij konden er nog net bij. En daar zag ik ook voor het eerst 
van mijn leven de vulkaan Vesuvius. Er werd een excursie naar Pompeii georganiseerd maar 
daar kon ik helaas niet aan meedoen want ik had de wacht. Toen we net uit Napels vertrokken 
waren was er een tijdje geen radioverbinding meer met Holland. Er schijnt toen nog naar ons 
gezocht te zijn, waar we niets van gemerkt hebben. Dat hoorden we later toen we terug in 
Holland waren. 
 
De provincie Napels is de dichtst bevolkte 
provincie van Italië. Vooral het noordelijke 
gedeelte, rondom de metropool Napels is 
zeer dichtbevolkt. 
In het centrum van de provincie ligt de 
beruchte vulkaan Vesuvius. De directe 
omgeving ervan is ook dichtbevolkt, mede 
vanwege de vruchtbare grond. Het 
schiereiland van Sorrento in het zuiden is 
het belangrijkst voor het toerisme. In 
Pompeii en Herculaneum zijn de resten       
te zien van de in het jaar 79 verwoeste 
steden. Vanuit Sorrento vertrekken de 
boten naar het decadente eiland Capri.  
        
                                                                                            Napels vanaf de bak gezien  

 
Aan de andere zijde van het 
schiereiland ligt de tot de 
provincie Salerno behorende 
Amalfische kust. 
Een nog steeds actieve vulkaan. 
Gelegen aan de westkust van 
Italië, vlakbij Napels. De Vesuvius 
is 1281 meter hoog en heeft een 
doorsnede van 8 kilometer.  
Diverse keren barstte de vulkaan 
uit. De meest verwoestende 
uitbarsting vond plaats in 79 na 
Christus. 
 
De Vesuvius gezien vanaf Pompeii 
 

 
Hierbij werd de stad Pompeii onder dikke lagen as bedolven. Ook in 1631 ging het goed mis. 
De laatste uitbarsting dateert van 1944. De schade viel mee. De Vesuvius bezoeken is 
mogelijk. Zo kun je in het treinstation van Pompeii een busretourtje kopen naar de vulkaan. 
Vanaf Pompeii is het een uur rijden. 
 
  

http://claesenpeter.nl/wiki/Itali%C3%AB
http://claesenpeter.nl/Mijn%20Marinetijd/800px-Vesuvius_from_Pompeii.jpg
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Het kasteel Nuovo aan de haven van Napels 

 
Begin december kwamen we in Den Helder aan. Het was verschrikkelijk koud. We konden de 
haven nog maar net binnenkomen zo had het al gevroren. Ik heb het later ook nooit zo koud 
gehad als toen. Want bij binnenkomst stond ik natuurlijk ook weer op de bak. (zie pijl op de foto 
volgende pagina) Wat ik toen allemaal had aangetrokken dat wil je niet weten. Ik leek wel een 
Michelin-mannetje en nog had ik het koud. We mochten toen gelijk een paar dagen naar huis 

om Sinterklaas te vieren waarna 
we weer aan boord moesten zijn 
om het schip helemaal leeg te 
trekken. Alles moest van boord af. 
Onze bedmatrassen werden gelijk 
op een brandstapel gegooid. Die 
stonken helemaal zuur naar het 
zweet. Toen dat allemaal gebeurd 
was mochten we met winter- en 
ontschepingverlof. En dat duurde 
gelukkig wel enkele weken. 
Tijdens dat verlof kreeg ik al mijn 
eerste malaria-aanval. Jaren later 
is dat nog enkele keren 
teruggekomen. 

Hr. Ms. Pelikaan afgemeerd met de 
Vesuvius op de achtergrond
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Binnenkomst in Den Helder. 
 

Terugkijkend op deze uitzendperiode ben ik toch blij dat ik dit heb mogen meemaken. Ik heb 

respect voor het Papoea-volk gekregen. Het is een trots volk waarvan ik vind dat wij (de 

Nederlandse Regering) ondanks alle beloften die gedaan waren, ze in de steek hebben gelaten. 

Aan boord hadden we de hele uitzendperiode twee Papoea-jongens die werkzaam waren in de 

wasserij. Wij, mijn baas en de commandant, hebben toen alles in het werk gesteld om een van 

die twee jongens mee naar Holland te mogen nemen. Dat wilde hij erg graag, er was al 

onderdak en werk voor hem geregeld in Nederland en het werd op het laatste moment vanuit 

den Haag niet toegestaan. Dat was goed balen. 

Was getekend;  

Peter Claesen. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Zeeroof en Exploratie                       
 
                         DOOR CHARLES F. JANSE 
 
Ze waren tijdgenoten en hadden belangstelling voor de zee. 

Maar wèl op hun eigen manier. Kwamen uit verschillende 

landstreken, de één uit Oostzaan, de ander uit Vlaanderen. De 

eerste afkomstig uit een niet welgesteld milieu, wellicht zelfs 

arm; de tweede is vermogend. 

Er loopt niet veel parallel. 

Gegrepen worden ze door de woelingen van hun tijd. Claes 

Gerritsz Compaen uit Oostzaan en de zakenman Isaac 

Lemaire, die moest wijken uit het Zuiden toen Parma op 

Antwerpen aanrukte. Zo kwamen talrijke geleerden, 

kunstenaars, sublieme handwerkers en zakenmensen naar het 

Noorden. Antwerpen wordt jaren daarna gezien als de moeder van Amsterdam. 

 

Van burger tot piraat 

Wil men niet verbaasd zijn, toch kunnen de wenkbrauwen even bewegen wanneer gelezen 

wordt dat kapitein Compaen vierendertig jaar was en naar Oostzaan terugkeerde om daar stil te 

gaan leven. De vaarten op Guinee waren blijkbaar voordelig. Natuurlijk - de mensen werden 

niet zo oud in die tijd. Maar Claes redelijk wel. 

Dat hij zijn geld niet profijtelijk wilde maken voor een lage rente kan men hem niet kwalijk 

nemen. Hij stak het (en vermoedelijk teveel) in de kaapvaart, een in die tijd florerend bedrijf. 

Ook toen bezaten de heren die regelend optraden in het Prijzenhof het vermogen om veel 

revenuen tot nul of gener waarde te reduceren. Dat nu trof Claes. Hij werd woedend - is dan al 

veel geld kwijt. Er gebeurde toen het een en 

ander in het gemoed van de vreedzame burger 

van Oostzaan. Het voor hem ondoorzichtige en 

geraffineerde centengefoesel zal hij de heren 

betaald zetten. Hij gaat weer naar zee. maar 

niet als eerzaam schipper ter Koopvaart. 

Geenszins. In de volgende jaren maakt hij de 

zeeën onveilig als „zelfstandig ondernemer”. En 

hoe. Zijn naam en reputatie waren spoedig 

bekend. 

 

Naar verluidt entert hij met zijn piraten om de 

drie of vier dagen een schip - en van veel 

nationaliteiten. Ruim vier jaar gaat hij zo tekeer. 

Aanvankelijk kan hij zijn buit kwijt aan de Ierse 

kust. Dat duurt niet zo héél lang en hij wordt  

genoodzaakt om ergens anders een afzethaven te vinden. Hij vindt haar aan de Atlantische 

kust van Marokko. Het beruchte Salé. Ook een dreiging voor de naar het zuiden koersende 

Oostindiëvaarders van de VOC. Vette buit voor de piraat Compaen. En wraak. 

 
Claes G. Compaen 
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Maar niet alle kapiteins van de Compagnie zijn bang van hem. Zo stoot Claes behoorlijk de 

neus bij zijn pogingen de „Hollandia” - onder commandeur Schram - in bezit te krijgen. Schip en 

lading gaan niet verloren en de bemanning hoeft niet te vrezen in Salé terecht te komen; 

ofschoon het niet Compaens gewoonte was mensen als slaaf te verkopen. Maar wat niet was 

kon komen. 

Enig Hollands geboefte onder de piraten was 

daar overigens wel aanwezig, zoals Simon de 

Danser en Ali Pisseling (waarschijnlijk de 

plaatselijke uitspraak voor Vlissingen). Tal van 

die figuren hadden zich zonder blikken of blozen 

geschaard achter de leer van de Profeet. Hun 

namen zijn eveneens aangepast. Een keuze: 

Murat Picinino Reis (Ubbe Jacobsz van Workum); 

Assan Reis (Jan Marinus van Sommelsdijk): Haggi Mami Reis (Pieter Jansz van Akersloot). 

Een befaamd historicus zegt: „Men stelle zich 

deze mensen niet louter als geboefte voor 

(...).” Nee - maar het valt aan te nemen dat 

menig zeeman uit die tijd er enigszins anders 

over zal hebben gedacht. Vooral wanneer hij 

als slaaf onder de Noordafrikaanse zon de 

beste jaren van zijn leven had moeten 

doorbrengen. 

Claes Compaen mag dan, zo de historie wil, 

nooit mensen hebben verkocht, - hij leverde 

toch wel een bijdrage aan het in stand 

houden van dit barbaarse systeem. Maar dat 

stond blijkbaar het verlenen van een 

pardonbrief niet in de weg. Een brief die 

overigens niet gratis was. Integendeel. Claes 

keerde terug en deed te ’s-Gravenhage een 

voetval voor prins Frederik Hendrik. Hij mocht 

naar huis terugkeren en was - op zee - voor 

de VOC geen bedreiging meer. En hij kon 

zich voortaan financieel bést redden. 

 

De kost gaat voor de baat uit 

Aanvankelijk haalden de Hollanders en de Zeeuwen de specerijen in Lissabon. Daar werden de 

pepers en kruidnagelen aangevoerd door Spaanse en Portugese schepen. Die wisten hoe naar 

Indië te varen en hadden daar voorrechten.  Amsterdam was de Europese markt geworden 

voor die gewilde exotisch geurende producten. Toch bleef het een aantal grote zakenlieden 

steken dat het via Lissabon moest gaan. Konden ze dat zelf niet? 

Het zoeken naar een noordoostelijke doorvaart was dan wel mislukt, maar er was toch een 

aantal winstgevende ondernemingen uit ontstaan. Zoals de walvisvangst. Baleinen voor de 

corsetten en hoepelrokken gingen goed van de hand. 

Jacob Lemaire met de kaart waarop de naar hem 

genoemde Straat, en Kaap Hoorn. Duidelijk is ook 

Straat Magelhaens te zien. 
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Isaac Lemaire participeerde in een aantal ondernemingen. In Amsterdam volgde hij de 

ontwikkelingen, met zijn zuidelijker georiënteerde flexibiliteit, van dag tot dag. Natuurlijk had hij 

ook aandelen in de VOC. Maar in de Amsterdamse kamer van de Compagnie had hij het niet 

helemaal naar zijn zin. De Raad van Beheer werd gevormd door de beruchte „Heren 

Zeventien.” Tegen dit gezelschap kreeg Isaac Lemaire een zekere antipathie. Hij brak met de  

VOC. Ook ging hij in Egmond wonen. Maar het monopolie van de Verenigde was blijkbaar toch 

iets dat hem dwars bleef zitten. Ze duldde geen concurrentie. En dat laatste moet Lemaire op 

een idee hebben gebracht. Er werd in die tijd gesproken over het Zuidland en een andere route 

- zuidelijk van Straat Magelhaens. Welke schatten waren er verborgen in het Zuidland? En kon 

de exploitatie daarvan de moeite waard zijn? Hij nam contact op met twee ervaren Hoornse    

kapiteins, de gebroeders Schouten. Er werd gepraat. Financiële barrières geslecht – Lemaires 

specialiteit. 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

Het krengen en 

kielroeten van 

schepen 

 

 

 

 

 

Twee schepen werden uitgerust - goed uitgerust - en zijn zoon Jacob Lemaire (één van zijn 

tweeëntwintig kinderen) gaat mee als supercarga: de „Eendracht" onder kapitein Willem 

Cornelisz Schouten. 

 

De "Eendracht" en "De Hoorn" 
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In juni 1615 vertrekt de expeditie en na een avontuurlijke 

reis langs de Afrikaanse kust en de oversteek naar 

Brazilië komt tegen eind november Straat Magelhaens in 

zicht. Pinguïnvlees wordt ingezouten. De schepen 

hebben een onderhoudsbeurt nodig. In een baai is er 

gelegenheid ze te krengen en te kalefateren, maar bij het 

kielroeten van de „Hoorn” loopt de zaak uit de hand: het 

jacht gaat in vlammen op . . .                                                           

 

Met één schip en een stemming-in-mineur gaat de reis 

verder. Jacob Lemaire blijft optimist, is vriendelijk. Naar 

het schijnt was er zwartgallig pessimisme.  

Niet-opgewekte bedenkingen. Geen „écoute Jacques, mon ami.” Jan Schouten is schipper 

zonder schip. Willem Schouten wil liever rechtstreeks naar Indië. Jacob Lemaire niet; hij heeft 

zich voorgenomen eerst naar het Zuidland te zoeken. Het rijkeluiskind gaat met groot 

doorzettingsvermogen verder. Later noemde hij de Schoutens wat slap. Een oordeel dat 

waarschijnlijk mild mag worden genoemd. 

 

De argonauten                                                                                                                                                                     

25 Januari is er land aan stuurboord. En aan bakboord. Onbeweeglijk land, maar wat 

daartussen op de „Eendracht” komt aanrollen is 

schrikbarend. Huizenhoge golven en diepblauw 

van kleur. Jacob Lemaire is blij als geen ander. 

Dat is water van de Stille Zuidzee. Er is een 

doorgang ontdekt. Een zeestraat... Hij noemt haar 

Straat Lemaire. En het land aan weerskanten 

Mauritsland en Statenland (Isla de los Estados). 

Enkele dagen later een scherpe in zee stekende 

kaap. Ze krijgt Kaap Hoorn als naam. 

7 Februari is de „Eendracht” wéér ter hoogte van 

Straat Magelhaens. 

Jacob Lemaire weet dan zeker dat hij een nieuwe 

weg heeft gevonden naar de Stille Oceaan. 

Dan volgt de oversteek over de Pacific. Geen 

vrolijk verhaal. Jacob Lemaire wil richting Australië 

- naar het terra-australis incognita. Maar Schouten 

moppert; zijn broer Jan is inmiddels overleden. 

Niet langer tegen een dergelijke situatie 

opgewassen geeft Jacob Lemaire tenslotte toe. De 

koers wordt verlegd. Zo wordt tegen eind oktober 

Indië bereikt. Daar wacht Coen de geweldige. Hij 

noemt de toch weer enthousiaste man een 

monopoliebreker. Iets dat, minstens, hoogst 

aanvechtbaar zo niet totaal onjuist was. Coen 

deed niet onder voor de Heren Zeventien. De „Eendracht” werd verbeurd verklaard en Jacob 

  

J. Pz. Coen 
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Lemaire gedwongen zich in te schepen bij Van Spilbergen. Op 31 december sterft hij aan boord 

van de „Amsterdam”. 

Isaac Lemaire zag dus zijn zoon niet terug. Men wist te vertellen dat de hele onderneming hem 

anderhalf miljoen had gekost. Zo staat het ook op de steen onder de preekstoel van het kerkje 

in Egmond-Binnen, aan de Kloosterweg, waar Isaac Lemaire begraven is. 

 

 

Straat Lemaire. Ook de Barnevelts 

Eilanden! 

 

Het bijgaande kaartje is van het 

vaarwater rondom Staten Eiland, 

vervaardigd op de reis van Hendrik 

brouwer naar Chili, 1643. Door sterken 

westenwind gedwongen voer Brouwer, 

in plaats van door Straat Lemaire, 

beoosten het Staten Eiland langs, 

daarmede voor het eerst aantoonend 

dat dit niet deel uitmaakt van een groot 

vasteland. Lemaire en Schouten, die 

het in 1616 ontdekten, verkeerden wel 

in die mening en doopten het toen 

Statenland. 

 

Bron: De Blauwe Wimpel 
 
 
 
 
 

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

Persoonlijk verhaal…Buigen, buigen en nog eens buigen… 

Wereld Oorlog II , met medeweten van Keizer : Hirohito.    

Onder leiding van Generaal : Hideki Tojo 
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Het persoonlijke verhaal over WOII van Paul van Geldere. 

 

Voorgeschiedenis   

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cimahi_(stad) 

De geschiedenis van Tjimahi begint in 1811 wanneer de Grote Postweg van Gouverneur-
generaal Herman Willem Daendels wordt aangelegd en hier (op het tegenwoordige grote 
stadsplein) een militaire post wordt gevestigd. In 1886 wordt het een militair centrum met 
trainingsfaciliteiten en een militair hospitaal (dat nog bestaat). In 1893 bereikt de nieuwe 
spoorlijn uit Batavia het dorp en de legerplaats Tjimahi en krijgt het een station. In 1935 krijgt 
het de status van stad. 

Onder het Nederlandse bewind was Tjimahi de hoofdplaats van het gelijknamige district en 
een garnizoensplaats waar vrijwel alle troepensoorten van het KNIL waren gelegerd. Ook was 
hier een militaire strafgevangenis gevestigd. Bij de dreiging van een invasie in Nederlands-
Indië door Japan in het begin van 1942 was de hoogvlakte bij Bandung het gebied waar het 
KNIL hoopte met hulp van Britse en Australische bondgenoten weerstand te kunnen bieden aan 
de Japanse inval. De snelle Japanse opmars verraste echter de troepen en leidde op 8 maart 
1942 tot capitulatie. Na vrijlating van een groot aantal inheemse KNIL militairen in april, mei en 
juni 1942 werden de overgebleven krijgsgevangenen geconcentreerd in een 
aantal interneringskampen in Sukabumi, Bandung en Tjimahi. De veel gebruikte 
term jappenkamp is een andere benaming van Japanse interneringskampen waarin hetzij 
militairen of burgers gevangen werden gehouden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo 
bestonden er in kamp Tjimahi verschillende kampementen voor krijgsgevangen en burgers. 

 

Mijn verhaal over WOII van Paul van Geldere. 
 
Ik ben geboren in Malang, Oost - Java op 10 maart 1934, als kind van een KNILmilitair. 
Gezin samen stelling, vader/moeder, één broer en mijn persoontje. 
 
Tijdens mijn eerste levens jaar werd mijn vader over geplaatst naar Tjimahi (zie hierboven) 
Op mijn 6e jaar ging ik naar het lager onderwijs van s' morgens 07.00 - tot 13.00 uur. 
s' Middags was het eigenlijk verplicht rusten maar dat deed ik niet. 
Ons huis stond net voor een kampong en met die jongens uit de kampong speelde ik  
o.a. 1) Gatrik of verstoppertje in het maisveld.  
Op 8 maart 1942 brak WOII uit, en ik werd op 10 maart ’42, 8 jaar. 
De lagere school was dus voor mij slechts 1½ jaar onderwijs, mocht niet meer dus geen school 
meer voor ons. 
Het spelen…, alles was voorbij.  
Er werd een kamp gemaakt, om diverse straten heen waar onder 
ook om onze straat werd een omheining gemaakt bestaande uit 
2)bilik en prikkel draad.  
Tussen deze omheining een ruimte van ± 3 meter.  Hier liepen 
3)Haiho’s  in opleiding. 
Er was aan de voor en achterzijde een poort gemaakt die 
bewaakt werd door Japanse militairen. 
Dit was het ‘' Baros kamp'' Het eerste wat wij hier leerden was 
buigen, buigen en nog eens buigen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cimahi_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1811
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Postweg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Willem_Daendels
https://nl.wikipedia.org/wiki/1886
https://nl.wikipedia.org/wiki/1893
https://nl.wikipedia.org/wiki/Garnizoen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Nederlandsch-Indisch_Leger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands-Indi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands-Indi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krijgsgevangenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Interneringskamp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jappenkamp
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Mijn vader was al op transport gesteld naar Singapore voor uiteindelijk te werken aan de Birma 
spoorweg.  
Alle aanwezige radio's moesten worden ingeleverd bij een bedrijf op de 4) Alun Alun, 
Enkele gezinnen werden bij elkaar gehaald, zo ook ons gezin - moeder, broer en ik - en 
moesten worden verplaatst. Één koffer mochten wij mee nemen verder alles achterlatend 
sleepte mijn moeder die mee. 
Wij werden per trein vervoerd naar Bandung.  
In de trein was het snikheet, geen drinken, helemaal niets was er, maar wel de zon.  
In Bandung heet het kamp ” Tjihapit''. Op een 5) tiker konden wij slapen. 

Hier werd mijn moeder blokhoofd en verantwoordelijk gesteld voor de in dit blok wonende 
mensen. Gesmokkeld werd er. Op een dag zijn er mensen geschaakt en moest het blok 
aantreden. 
Hier kreeg mijn moeder toen met een houten lat een paar tikken op haar hoofd, dit vergeef ik de 
Jap. nooit. Ik was net 9 jaar geworden. 
 
Na een paar maanden moesten wij weer weg. Mijn broer was inmiddels 10 jaar en moest 
blijven. Mijn moeder en ik gingen met de trein naar het kamp Lamparsari in Semarang.  
Wij stonden in de rij voor de gaar keuken toen ik een mevrouw zag neer vallen. Mijn moeder zij 
tegen mij ,, Laat maar zij is al overleden,,  
Toen ik 10 jaar werd moest ik naar het mannen kamp Ambarawa.  
Kleding had ik nauwelijks nog een hemd en een 6) tjawat als onderbroek.  
Het eten was nagenoeg altijd 7) kandji en soms 8) ikan kring. 
En als wij een kikker konden vangen werd deze tussen een paar stenen dood gemaakt en dan 
op een vuurtje of een 9)anglo geroosterd en op gegeten . 
Ik moest op het land werken met de 10) patjol. Ook moesten wij op appel komen en aantreden ik 
had nr.19 van de eerste rij. ( 19 = tekst: juu-ku / juu-kyuu  …. Uitspraak: juu-ku / juu-kyoe ) 
Tot 19 kan ik nog steeds in het Japans tellen, dat vergeet je nooit meer. 
De tijd vorderde en het werd 15 augustus 1945….  ineens vlogen er een paar B45 (vliegende 
forten genoemd) boven ons. Deze strooiden pamfletten uit waarop stond te lezen dat WOII over 
was. 
Dit merkten wij meteen aan de Jap. die opeens vriendelijker werden.  
Nu kon ik mijn moeder op zoeken om dan samen naar Bandung te gaan want mijn broer lag 
daar in het zieken huis met een buikziekte. 
Wij bleven nog even in Bandung en mijn moeder is met andere mensen naar de *pasar gegaan. 
Zij kochten daar ook wat vlees. De andere dag werd er gezegd, ”U mag geen vlees meer 
kopen” want het bleek mensen vlees te zijn wat er werd verkocht. 
Dit werd geconstateerd door een Amerikaanse arts die aanwezig was.. 
Dit was tegelijk het begin van de Bersiap periode.  
 
Eind 1945. 
Alle mensen met een lichte huid kleur moesten uitkijken om niet gekidnapt te worden. 
Anders werd je gewoon afgeslacht en, zoals wij merkten, als vlees verkocht op de pasar. 
Wij werden nu beschermd door de Jap en Britse militairen. 
Begin” 46 konden wij naar Batavia om per schip naar Holland te gaan. 
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Op 17 juni 1946 kwamen wij in 
Holland met ''ss.Tegelberg''. Het land 
was koud en de Hollanders waren nog 
kouder. 
Mijn vader was al terug in Nederland 
te Utrecht bij een zuster van mijn 
moeder terwijl mijn moeder nog in 
Indië verbleef en aldaar een brief 
kreeg van het Rode kruis dat mijn 
vader was overleden aan de Birma…. 
(Niet in de wetenschap dat vader in 
Nederland was en nog leefde, de 
communicatie in die tijd was 
erbarmelijk.)  
 

 
 
 
 
Bij mijn tante aangekomen vroeg zij meteen om Nica geld dat wij gekregen zouden hebben in 
Port Said tegelijk met wat warme kleding. 

Zo'n kerkelijke familie !!! . Daar had gelijk genoeg van. 
Nu weer naar school, ik was inmiddels 12 jaar en moest naar de 3e klas  
Hier werd ik uitgescholden voor Chinees en pinda maar dat nam ik niet en begon er gelijk op te 
timmeren. Nou dat mocht ik niet en moest bij de onderwijzer komen,  ging in de houding staan 
zoals geleerd door de Jap. 
Deze vertelde mij dat ik hier niet mocht slaan. 
In juli had ik vakantie en in september over naar de 4e klas, deze heb ik helemaal afgemaakt. 
Daarna de 5e en de 6e half.  
Theoretische ondergrond had ik niet. 
Ik was door de oorlog veel te speels geworden en zag studie (nog) niet zitten. 
Na de lagere school kon ik naar de Ambacht school . 
Op mijn 17e jaar ben ik naar de Marine gegaan en hier werd ik eigenlijk voor mijn verdere leven 
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gevormd. Bij de Marine zaten veel Indische jongens die net als ik in kampen hebben gezeten. 
Wij begrepen elkaar, en spraken elkaars taal….. 
 
1) Gatrik = spel met stokjes (zie de uitleg hieronder) de “G” wordt uitgesproken als een “K” 
2) Bilik   = gevlochten bamboe.  
3) Haiho's  = Indonesiërs in opleiding militair.  
4) Alun Alun  = Open veld. 
5) Tiker = Matje van dun gevlochten bambu. 
6) Tjawat  = Japanse lende doek. 
7) Kandji  = Stijfsel. 
8) Ikan kring  = gedroogde vis en wat gezouten. 
9) Anglo  = een van steen gemaakt kook toestel. 
10) Patjol  = schep haaks op een steel 
11) Pasar = markt 
 

“Gatrik”    
 
Eerste ronde.  
Hierbij werd een korte stok van ongeveer 12 à 15 
centimeter lengte op twee, een kleine drie centimeter van 
elkaar opgestelde, platte stenen of over een in de grond 
gemaakte sleuf geplaatst. Met een langere stok van 
ongeveer 40 centimeter lengte die je met het onderste 
gedeelte onder het kleine stokje plaatst moet je nu het 
kleine stokje weg ‘zwiepen’. Je tegenstander, die een eind 
verder voor je staat mag proberen het weggezwiepte stokje 

op te vangen. Weet hij het stokje met twee handen op te vangen dan heeft hij een van tevoren 
bepaald aantal punten verdiend (bijvoorbeeld 10 punten). Bij het met één hand vangen van het 
stokje verdient hij het dubbele aantal van de afgesproken punten (dus 20 punten). In ieder geval 
wordt er nu van plaats gewisseld. Je probeert het stokje dus zodanig weg te zwiepen, (naar 
links, rechts of zo laag mogelijk) om het de tegenpartij zo moeilijk mogelijk te maken het stokje 
te vangen. Heeft de tegenpartij het weggezwiepte stokje niet weten te vangen, dan moet hij 
vanaf de plaats waar het stokje op de grond is terechtgekomen, de langere stok, die intussen 
dwars over de stenen of het sleufje is geplaatst met het stokje zien te raken. Lukt het de 
tegenstander het stokje zodanig te gooien dat het tussen de stenen of in de sleuf terechtkomt, 
dan heeft hij weer een aantal punten weten te scoren. Zowel bij het raken van de lange stok als 
het tussen de stenen weten te gooien van het kleine stokje, wordt dan van plaats gewisseld.  
 
Tweede ronde.  
Nu pak je de lange stok met daaroveer gekruist de korte stok met één hand 
vast, zwaai je arm omhoog en laat het korte stokje los. Probeer nu het korte 
stokje in zijn vlucht een flinke klap te geven met de lange stok. Mis je het 
stokje, dan wordt er gewisseld. Lukt het je echter het stokje weg te slaan, 
dan moet de tegenstander proberen deze te vangen. Vangt de tegenpartij 
het stokje niet, dan moet hij vanaf de plaats waar deze terechtgekomen is, 
het stokje zo dicht mogelijk bij de stenen of het sleufje zien te gooien. De 
lange stok wordt nu dus niet dwars over de stenen of de sleuf geplaatst, 
want als slagpartij mag je nu met de lange stok proberen het terug gegooide 
stokje weg te slaan. De tegenpartij mag nu het stokje niet vangen. 
Je telt nu je aantal gewonnen punten, door de lange stok in het midden vast 
te houden en deze al draaiend en tellend richting stenen of gleuf te lopen. 
Om van beurt te kunnen wisselen moet je natuurlijk proberen het stokje tegen de stenen of de 
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lange stok aan zien te gooien, zonder dat deze terug geslagen kan worden. Maar ook indien de 
afstand van het stokje, (na het terug naar de stenen gooien) tot de stenen of de sleuf gemeten 
net of korter dan de lengte van de lange stok is, (elk gemeten stoklengte telt namelijk één punt) 
dan wordt er ook van beurt gewisseld. Is de afstand veel groter, dan is elke stoklengte gemeten 
vanaf de plaats waar het stokje terechtgekomen is tot aan de stenen (sleuf) een punt voor de 
slagpartij. 
 

Derde ronde 
Het korte stokje wordt nu zodanig over een steen of in de 
sleuf geplaatst dat een kort stukje van dit stokje over de steen 
of uit de gleuf steekt.  
Met de lange stok sla je dan op het gedeelte van het stokje 
dat over de steen of sleuf heen steekt, waardoor het stokje 
omhoog schiet. Voordat het stokje 
weer op de grond valt moet je 
proberen deze zover mogelijk weg 
te slaan. Dit mag je drie keer 

proberen, lukt dit niet dan wordt er gewisseld. Elke (lange) stoklengte 
vanaf het punt waar het stokje is neergekomen tot aan de stenen 
(gleuf) telt dan voor één punt. Hier geld ook dat als je tegenstander 
het weggeslagen stokje heeft weten te vangen, je af bent  
Lukt het je echter om, voordat je het stokje van je af slaat, deze eerst nog een keer omhoog te 
tikken, dan werd het aantal punten niet met de lange maar met de korte stok bepaald. Hoe 

vaker je het korte stokje op kon tikken, alvorens het van je af te slaan, 
hoe meer punten je kon 
verdienen. Hoe deze telling verder gaat weet ik niet meer zo precies, 
ik geloof dat bij twee keer op tikken je voor elke gemeten lengte met 
de lange stok tien punten mag rekenen en bij drie keer op tikken 
steeds tien punten per afgemeten lengte met het kleine stokje. 
Wie het eerst het van tevoren afgesproken aantal punten weet te 
behalen is de winnaar. De 
winnaar mag nu het kleine stokje zover mogelijk wegslaan, waarna de 
verliezer de winnaar vanaf de plek waar het stokje is terechtgekomen 
op zijn rug naar de startplaats moet dragen. 
 
 
……………………………………… 

 
Dit is in het kort het geen ik heb door gemaakt tijdens en net na WOII. 
Ik hoop dan ook dat er nooit meer een wereld oorlog zal komen. 

Door Paul van Geldere…. omgezet en aangepast door de redactie…. 

……………………………………………………………………… 
De memoires van een ziekenpa deel 10                                               
7. Marine Kazerne Amsterdam (MKAD). 

Medio Juli 1958 werd ik een maand geplaatst, op de Marine Kazerne Amsterdam, om een 

tropenkeuring te ondergaan voor Nederlands Nieuw-Guinea. Het was de bedoeling om 28 
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Augustus per vliegtuig te vertrekken. Ik moest de nodige inentingen hebben, zoals de pokken, 

gele koorts en nog een paar andere. We kregen daartoe een vaccinatieboekje verstrekt.                                              

Bij de Marine kwam je op de zogenoemde P rol te staan, de P staat voor personeel. Overdag 

werkte ik in de ziekenboeg van de kazerne, ik kwam er mijn oude baas Majoor Miedema tegen, 

die inmiddels naar Amsterdam was verplaatst. De Majoor had net als in Hilversum, zijn eeuwige 

peuk  nog altijd in zijn mond.                                     

De ziekenboeg was een noodgebouw langs de muur van het kazerneterrein. Omdat de Marine-

kazerne vlak bij Schiphol ligt, had je hier het landelijk bureau “uitzendingen”, met aan het hoofd 

een burger, dhr. Peijlman. Het bureau werd de “Peijlman expres” genoemd. 

NB: De Marine-kazerne stamt uit de VOC tijd en misschien er nog wel voor. Er werden vroeger 

schepen gebouwd en het lag vlak aan de Oude Zuiderzee. Het ligt nu naast het huidige 

Scheepvaartmuseum en op het terrein zijn nu nog historische gebouwen te zien.                                                                                

Eén van de gebouwen is het zogenoemde “Tokkum”. In dit gebouw waren in mijn tijd de 

technische opleidingen van de Marine gevestigd. Alles wordt door water omgeven en aan de 

voorkant bevindt zich een grote muur met poorten. De straat waar het aan ligt is de 

Kattenburgerstraat, wij zeiden als we naar de kazerne gingen, we gaan naar Kattenburg. Deze 

straat was smal, in tegenstelling tot nu, het is nu een brede boulevard. Als we de poort door 

gingen naar buiten, dan hingen de vrouwen boven uit de ramen.                                                                                      

Voor veteranen zijn de vergaderruimten op het terrein nu nog altijd opengesteld. Ik heb daar in 

de laatste jaren veel vergaderd en geborreld en voor een kleine vergoeding kon je er goedkoop 

eten. Tot ons groot verdriet is de kazerne aan de gemeente Amsterdam verkocht en wordt in 

2018 gesloten. 

We kregen in Amsterdam onze tropenuitrusting verstrekt. Het bestond uit 2x kort wit, een lang 

wit, 2x kort kaki en een lang kaki pak. Ook kregen we meerdere T-shirts verstrekt, wij noemden 

ze sportwitjes, rond de hals hadden ze een blauwe rand. Omdat in NNG precies om 18 uur de 

avond in viel, moest je je omkleden in lang kaki, dit voor de malariamuskieten, je mocht beslist 

niet met blote armen of benen lopen. 

Na een tijdje mochten we enkele dagen naar huis. Op een woensdag werd ik weer in 

Amsterdam verwacht en donderdags zouden we naar NNG vertrekken. Ik stapte in Onstwedde 

op de GADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Net voor de bus zou wegrijden, kwam oma Tipker op de fiets, ze zei: “Ga met God”!  Ik vergeet 

deze worden van mijn leven niet meer! Zulke mooie woorden, wat kwam dat toch voorzichtig uit 

onze monden, misschien is dat nog wel zo!                                                                                 

Als ik er nu over nadenk, dan was mijn familie niet al te hartelijk om afscheid van mij te nemen, 

zouden ze wel door gehad hebben, dat ik anderhalf jaar weg ging?                                                                                           

Met de Peijlman expres werden we naar Schiphol gebracht, s’ avonds zeven uur zouden we 

vliegen. We vlogen met een Super Constellation (Conny) met de naam: “Ion”. Dit vliegtuig had 

vleugeltips aan de vleugels, dat waren brandstoftanks. Eén van mijn medereizigers, een 

matroos, ging lachend de vliegtuigtrap op, kwam de deur binnen, keek in de lange sigaar en zei: 

“Ik ga niet mee”! De jongen had engtevrees en kwam later met de Hollandboot in NNG aan. Wij 

scholden hem toen uit voor “baru” = nieuweling. 

Hierbij de kentekens van Marineschepen:                                                                                                                     
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A     = Hulpschip  M   = Mijnenveger/jager   

C     = Cruiser   P    = Patrouille boot  

D     = Jager of Destroyer R    = Vliegkampschip of  Carriër 

F      = Fregat O     = Onderzeeboot (voor de oorlog)  

S     = Onderzeeboot of submarine   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                          

8. Nederlands Nieuw-Guinea (NNG). 

    Marine Kazerne Biak (MKB). 

Tot mijn schande moet ik vertellen, dat ik helemaal niet precies wist, waar NNG lag, wat NNG 

voor land was en van de politiek had ik al helemaal geen verstand en ik was niet de enigste 

daarin!                                                                                                                                                   

Er woonden nog al wat inwoners uit het vroegere Oost- Indië en de Indonesiërs, die nog in hun 

eigen land woonden, noemden wij: “Rood Witten”, vanwege de Indonesische vlag, rood-wit. Wij 

hadden in die jaren last van de Rood-witte ploppers, ze infiltreerden in de binnenlanden en 

namen ons onder vuur vanuit de bushranden. Eén keer zelf meegemaakt bij een doktersbezoek 

aan een officierengezin, dat gezin woonde nogal hoog, verder naar het binnenland. We reden in 

een jeep en plotseling kwam er een schot vanuit de bush, de chauffeur schoot onmiddellijk 

terug, maar we hebben niets meer gezien of gehoord. Of het een plopper geweest is, weet ik 

niet. 

Op een eiland tegenover Biak, het eiland Japen, waren de bewoners meer Indonesisch gezind, 

daar zag je veel Rood-witte vlaggen. In elk geval heb ik van het geheel  geen trauma over 

gehouden. 

Hoe groot Biak was, weet ik niet meer, in het Noorden had je een groot plateau met de 

infrastructuur. Er waren twee vliegvelden, een gouvernementsziekenhuis en een grote steiger, 

waar de Hollandboot aanmeerde. Aan de Zuidkant had je hoge bergen. 

We hadden burgerchauffeurs in dienst, die noemden wij: “Deta-boys”, dat waren vrijgezelle 

jongens, die gevlucht waren uit Indonesië. D.E.T.A. staat voor: “Detachement Economische 

Technische Arbeid”. Het was een speciale regeling, die voor die jongens in het leven was 

geroepen. Door taalverschil, kon je er bijna niet mee praten, ik heb nu spijt, dat ik het Maleis 

niet verder bestudeerd heb. Praktisch niemand van mijn collega’s heeft les genomen. 

De Papoea’s waren geen mooie mensen, ze leken op de Originals uit Australië. Op sommige 

plekken leefde de bevolking nog in het stenen tijdperk, de vrouwen liepen met blote borsten, de 

mannen in lendedoekjes en een peniskoker om, de één nog groter dan de andere. Ook 

kwamen er sporadisch nog koppensnellers voor, ik heb ze niet gezien, maar ik hoorde het later 

van veteranen collega’s, die op expeditie waren geweest om een kampong te straffen. Op Biak 

zag je dit niet zoveel, wat we wel zagen was homo-seksualiteit onder de mannen, onze koelies 
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kwamen handje aan handje het kamp binnen. De maten zeiden: “Die zijn van de verkeerde 

kant”!                                                                                                                                                  

De oorzaak was het vrouwen tekort, omdat ze om te trouwen, de bruidsschat niet konden 

betalen. Of het daarom homo’s waren, ben ik niet van overtuigd. Eén van deze jongens was wat 

ouder en had een kale kop, wij noemden hem: “kale neet”. Om zijn hoofd niet te verbranden in 

de zon, droeg hij altijd een groene binnenhelm. Ik heb ook Papoea’s gekend, die vrij blank 

waren en rode ogen hadden, zij werden “Albino’s” genoemd, hoe het precies in elkaar zit, weet 

ik niet, maar het zal een speling van de natuur geweest zijn. Ook had je Papoea’s met rode 

haren, dat waren nazaten van Amerikaanse soldaten, die in de oorlog hun dingetje niet in de 

broek konden houden.                                                                                                                   

In 1959 was er een expeditie naar het Sterrengebergte. Onder leiding van het Aardrijkskundig 

genootschap en marineofficieren en als arts ging mee Dr. Tissing. Ook enkele mariniers van 

onze kazerne gingen mee, o.a. een Friese korporaal, een aardige vent, hij had tevens een 

boerderij in Friesland. Ze hebben deze witte vlek op de kaart gezet en de Papoea’s uit het 

stenen tijdperk verlost. 

In 1962 heeft Meneer Luns onder aanvoering van Amerika, Nederlands Nieuw-Guinea 

verkwanseld. De Papoeas schijnen het niet al te best te hebben onder het bewind van 

Indonesië.                                                                                                                                           

Het was enige jaren geleden, tijdens de veteranen dag:                                                                

In Den Haag, mochten we plotseling de Papua vlag niet meer voeren.                                                                                                     

De Nederlandse Papuaclub moest buiten de poort blijven, schande! Individuele veteranen 

hebben toen nog geprotesteerd. Ook de veteranen-motorrijders, hadden zich uit protest gekleed 

met de Papua vlag, maar niets hielp, de regering liet de kop hangen naar de regering van 

Indonesië. 

Ik heb anderhalf jaar gediend op het eiland Biak, daarvan ben ik veertien dagen in Hollandia 

geweest en een klein weekje op het eilandje Woendi. De bodem bestaat overwegend uit 

schelpfossielen, Karang, in het binnenland had je wat gebiedjes met gewone grond, om groente 

te verbouwen. Voor ons was de Karang gevaarlijk, doordat het een dierlijk eiwit is gingen 

schaafwonden heel vlug ontsteken, we schrobden de wonden uit met een borstel, dat was niet 

altijd lekker te noemen.                                                                                                                

Behalve wilde zwijnen waren er geen wilde dieren, wel slangen en de zogenoemde “kaki-

ampats, dat waren grote hagedissen, die geen kwaad deden, alleen je moest ze niet opjagen, 

dan konden ze wel bijten. Je moest uitkijken voor een beet, want het waren lijkenvreters en een 

beet kon lelijke gevolgen hebben. Papoea’s waren bang voor een beet, zij hadden vaak de 

gevolgen daarvan gezien.                                                                                                            

Wij die medicijnen hadden, gingen er gemakkelijker mee om. Kaki = been of poot en ampat = 

vier, dus vier-potigen. Verder prachtige vogels, zoals de paradijsvogel. Ik heb me er altijd over 

verwonderd, dat mussen overal voorkomen, je ziet ze in Onstwedde, je ziet ze in Amsterdam en 

je zag ze in NNG, net als de gewone vliegen, die zie je ook overal.                                              

Verder had je kleine hagedisjes, die kropen overal, in de kamers, aan het plafon en op de 

muren, we noemden ze: “tjitaks”. Onze katten sprongen soms meters hoog om er eentje te 

verschalken, ik hoor nog altijd het knisperen tussen hun kiezen. 

Heenvlucht met de Ion, een Super Constellation (Conny). 
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De reis. 

Via een vliegtuigtrap gingen 

we aan boord van de 

Conny, met ongeveer 30 – 

40 personen. Een slurf, 

zoals tegenwoordig, had je 

toen nog niet.                                                                               

Om zeven uur in de avond 

vertrek, we vlogen over 

Keulen en rond elf uur 

waren we in Rome. Na een 

uurtje vertrek naar Beirut 

(Libanon), daar kwamen we in de morgen rond zes uur aan, we mochten niet landen in verband 

met het vele militaire luchtverkeer. Tijdens deze vlucht hebben we in de stoel geslapen, ik zat in 

een rij van drie stoelen, ik zat in het midden.                                                                                                                                         

Cor van Maurik zat bij het raampje, ik kende hem uit het Marine Hospitaal, waar hij operatie- 

verpleger was. Toen ik wakker werd, keek ik naar de stoelen voor ons, er zaten drie oudere 

onderofficieren, ze lagen met de hoofden tegen elkaar te slapen. Als je moe bent kijk je niet zo 

nauw!                                                                                                                                             

In 1958 had je in het Midden Oosten ook al trammelant, op het vliegveld veel Amerikaanse 

Militaire vliegtuigen, grote en kleine. We waren heel hoog aan het cirkelen en je keek tussen de 

wolken door, heel diep naar het vliegveld van Beirut. Na een paar uur cirkelen mochten we 

landen, in een restaurant kregen we een ontbijt aangeboden. Tijdens het ontbijt zag je een 

groot Amerikaans vliegtuig. Eentje met van die openklap deuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Je zag een grote groep parachutisten met bepakking.  Ze gingen aan boord, het vliegtuig steeg 

op en aan de andere kant van het restaurant kwamen ze er als een grote bal uitvallen. Het 

vervolg van de reis ben ik in tijd een beetje kwijt. 

Die morgen vertrokken we over de Sinaï woestijn, richting Pakistan, Karachi. De Conny vloog 

op grote hoogte met een oliepijplijn mee.                                                                                       

De gezagvoerder was een Engelsman, Mr Williamsen. Hij kwam de passagiersruimte binnen en 

vroeg ons naar rechts te kijken, we zouden over 10 minuten een Engels passagiersvliegtuig 

inhalen. Dat vliegtuig, een viermotorige Skymaster vloog op dezelfde hoogte, maar was 

langzamer. Wat een ervaring was dat, mensen naar elkaar zwaaien, zo hoog in de lucht. 

Mijlen verder moesten we naar links kijken en toen zagen we de Bijbelse berg: “Horeb ”.                                          

De volgende tussenstop was Karachi, we kwamen rond elf uur in de avond aan en het was daar 

bloedheet door de woestijnlucht. We moesten onze paspoorten inleveren en blijven zitten, de 

stewardess vroeg ons niet te lachen, om de zaken die gebeuren zouden. De deur ging open en 

er kwamen twee kerels in uniform met grote snorren binnen.                                                                    

Ze hadden allebei een flitsspuit, waar ze ons mee bestoven, twee maal onder onze neus, dat 

was voor de gele koorts. We konden het vliegtuig uit en de woestijnlucht kwam als een warme 

deken over ons heen. We werden met bussen naar het KLM hotel gebracht, we kregen allemaal 

een kamer, maar we zouden er niet slapen, uit nijdigheid hebben we toch de lakens vuil 

gemaakt. Wel kregen we een groot diner, waarbij we elk een bediende aan tafel hadden, we 

werden over links bediend, daarna was het weer vertrek. 
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We waren stuk voor stuk toch zo dom in die tijd, dat we niet door hadden hoe lang de reis nog 

zou duren. Cor van Maurik zei: “Ik heb nog maar één schoon overhemd, ik doe het niet aan, we 

trekken onze overhemd verkeerd om aan, zodat we de vuile kragen naar binnen kregen. We 

liepen voor joker, maar niemand vroeg iets. Hoe gek kon je zijn! De verdere reis ging via 

Bangkok, Rangoon en Manilla naar Biak. In Rangoon zagen we de gouden pagodes en zowel 

in Rangoon als in Manilla zagen we weer veel Amerikaanse gevechtsvliegtuigen.                                    

We kwamen in de nacht in Biak aan. 

Biak was nog in rouw, een KLM vliegtuig: “de Neutron” was een maand geleden hier in de zee 

gecrasht.                                                                                                                                               

Ze hebben de oorzaak  nooit precies kunnen achterhalen. De één zei: “Het vliegtuig is in zijn 

eigen benzinewolk gevlogen”, een ander zei: “De gezagvoerder wilde het eiland nog even 

groeten, daarbij heeft hij met de vleugeltips de golven geraakt”.  

Hoe het ook zit, er waren geen overlevenden. Veel passagiers zijn door dolfijnen doodgedrukt, 

deze dieren zijn niet kwaad, maar ze willen spelen en dan drukken ze je dood, tussen twee 

dieren.  Aan de Kampong Hoofden, Capella Kampong, zag je later of ze bij de ramp hadden 

geholpen, ze hadden een platte pet gekregen van het gouvernement. 

                                                                                                              Wordt vervolgd 

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

 

L.S, 

Hier een verslag van de omgebouwde patrouilleboten tot mijnenveger. Ik heb hier op gevaren in 
1951  

Jo van Otterloo…. 

Verslag van Mijn Divisie 
Commandant 

De  “Hemelvaart -
Divisie”.                                                   

Er bestaan nogal wat verhalen/anecdotes 
omtrent  het ontstaan van de bijnaam 
“Hemelvaart – divisie” 

voor het drietal ondiep-water mijnenvegers dat in de jaren ’50 in de Indonesische Archipel 
dienst deed. 

Als Oud – divisie-commandant van de 17e Divisie Mijnenvegers kan ik hier de enig juiste versie 
aandragen, hetwelk ik hierbij gaarne uit de doeken doe. 

De DMV 17 , bestaande uit drie tot ondiep-water mijnenvegers omgebouwde R.P.’s 
(Regionale Patrouille – boten), respectievelijk de M881 (Ex- RP 104 “Jakhals”), M882 (Ex- RP 
105 “Panter”) en M883 (Ex-RP 106 “Hermelijn”) werd begin 1951 in dienst gesteld met als 
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primaire taak het mijnen-vrij maken van het Ooster- en Wester vaarwater nabij de havenstad 
Soerabaya. 

Het technische team hetwelk te Soerabaya actief was bij de ombouw van de drie R.P’s  
bestond  o.m. uit  
1)      de  in 1950 aangewezen Divisie-cdt. Ltz 1 KMROV W.H. den Outer 
2)      Kltz(T)   Kleinman (HTD) , later Kltz(T) Brinkhuis 
3)      Ltz V OC KMR F.A.Kemp (coordinator) 
 Vlak voor de in dienststelling van de DMV 17 werd het commando van de divisie aan mij 
opgedragen 
en loste ik aldoende als Ltz 3 een Ltz 1 af, hetgeen ik toch wel als iets bijzonders ervaarde. 
Ik was echter in 1944  bij de Royal Navy opgeleid in het Mijnenvegen/demonteren te Port 
Edgar naby Rosyth ,Schotland en daar had de K.M. kennelijk aantekening van gehouden. 

De Schepen waren o.m. uitgerust met het zgn. L.A.A. – electrische mijnenveeg – tuig, 
waarmede magnetische mijnen konden worden geveegd. Tot het opwekken van de daartoe 
benodigde stroomstoten (3000 Ampere) werden op 
alle drie de schepen krachtige Ford V8 – motoren geplaatst, welke via een speciale flexibele 
koppeling een navenant krachtige dynamo aandreven. 

Met de onnavolgbare wijsheid  van de constructeurs van dit geheel werd gekozen voor 
BENZINE (!) als brandstof  voor deze motoren zodat bij vol vermogen draaien van dit duo (bij 
een ambient-temperatuur van over de 50 graden Celcius(!)) regelmatig situaties ontstonden 
waarbij elke zichzelf respecterende brandweerman zijn vingers af zou likken! Bovendien 
sloegen de Ford-motoren nogal eens “op hol” bij overbelasting , waardoor het gevaar van 
explosies verre van ondenkbaar werd. 

Uiteraard gold aan boord een permanent zeer streng rookverbod, niet alleen noodzakelijk door 
de aanwezigheid van de nodige reserve -  benzine-vaten doch zeker ook tijdens het in bedrijf 
stellen van de veegmotoren. Het geliefde “Strootje-roken” was dus in feite alleen mogelijk : 

a.)    Op de wal (en dan wel minstens 100 meter verwijderd van elke benzine-bron!) en 
b.)    Aan boord van het moederschip Hr.Ms. “Woendi”,dat als zodanig dienst deed bij 

operatieve reizen van de DMV 17 in de wateren van de Archipel buiten de regio van 
Soerabaya. 

Voorts dient nog vermeld te worden, dat het voormalige verblijf van de schepelingen tot batterij-
kamer werd omgebouwd (80 ! loodzware joekels) die als buffer van de stroomvoorziening 
fungeerden. Het behoeft geen verdere uitleg, dat daarmee het verblijf aan boord voor langer 
dan een dag vrijwel onmogelijk werd hetgeen tevens verklaart waarom het moederschip Hr.Ms. 
"Woendi" onmisbaar was bij (veeg-)operaties van enige duur alsmede transit van de ene regio 
naar de andere. 
Overigens was een verblijf van een uur of langer in deze batterij-kamers niet zonder gevaar 
i.v.m. de geproduceerde batterij-gassen! 
Het onderhoudspersoneel wat daar beroepsmatig moest zijn ter controle werd dan ook 
ruimschoots voorzien van de nodige  extra Lem-Lem drankjes!Het mag dan ook geen wonder 
heten dat op die manier de DMV 17 alras de bijnaam “Hemelvaart – divisie” verwierf. 
Diezelfde Hemel –zij – dank is dit ons in die periode van MV operaties bespaard gebleven doch 
dat was soms wel op het randje – af en we hebben regelmatig “peentjes “staan zweten wanneer 
onze Ford motoren weer eens oververhit raakten. Het vereiste  in elk geval een constante en 
zeer goede oplettendheid van het MK – personeel , opdat het vegen prompt gestaakt werd 
wanneer de “Fords” weer eens kuren vertoonden. 
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Ik had (en heb nog steeds!) de grootste bewondering voor de prestaties van onze toenmalige 
scheepsgenoten die zonder uitzondering een moed, hechte samenwerking en trouwe dienst 
betoonden waarop zij met recht trots mogen zijn!                  

                    
 
De Ex-CDMV 17 KTZ b.d. D.N. Wentholt. 
  
 
 
 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Alarm op Aruba 
 
Hieronder volgt een (gedeeltelijk) uittreksel uit de scheepskrant (Savariba) van de 

Marinierskazerne Savaneta te Aruba. Het verhaal werd gemaakt door de opvolgend 

compagniescommandant van de 22e Infanteriecompagnie, KAPTMARNS Piepers. 

 

Aan menig strandbezoek kwam op Tweede Pinksterdag 1988 een abrupt einde; sprake was 

van een daadwerkelijk alarm. 

Voor velen brak een interessante en enerverende week aan. De 22 INFCIE en het 

bewakingspeloton van de Arubaanse militie (ARUMIL) werden op verschillende locaties op het 

eiland ingezet. Het personeel van de kazerne (MSKSAV) droeg onder meer zorg voor de 

noodzakelijke logistieke ondersteuning. 

 

Wat gaf nu uiteindelijk aanleiding tot de beslissing van de Koninkrijksregering aan Aruba 

militaire bijstand te verlenen? De voorgeschiedenis luidt als volgt: 

Op 13 mei 1988 werd op het vliegveld van Aruba de Colombiaan Alvaro Triana gearresteerd 

i.v.m. verdenking van drugssmokkel en betrokkenheid bij het beruchte drugskartel van Medellin 

in Colombia. Meerdere aanwijzingen wezen in de richting van een mogelijke poging van 

buitenaf Triana te bevrijden uit het Huis van Bewaring DAKOTA te Oranjestad. 

Ook de landing van een gekaapt vliegtuig (Boeing 747), afkomstig uit Colombia (Avianca), op 

23 mei, werd eveneens in verband gebracht met de gevangenneming van Triana. Niet 

uitgesloten werd dat deze kaping diende als afleidingsmanoeuvre. 

Een en ander resulteerde uiteindelijk in een verzoek van de Gouverneur van Aruba aan de 

Koninkrijksregering om militaire bijstand. Dit verzoek impliceerde dat al het personeel van 

MSKSAV, met inbegrip van de 22 INFCIE, het bewakingspeloton van ARUMIL, Hr.Ms. Van 

Kinsbergen en in een later stadium het verkenningspeloton van de 25e 

Ondersteuningscompagnie (OST-CIE), gelegerd te Curaçao in een hogere graad van 

paraatheid moest worden gebracht. 

 

De commandant van MSKSAV gaf om 13.30 u opdracht tot alarmering van het personeel van 

MSKSAV met inbegrip van 22 INFCIE en de ARUMIL. 

Personeel behorende tot 22 INFCIE werd achtereenvolgens in geweergroepen, daarna in 

pelotons geformeerd. Van een organieke indeling, d.w.z. op naam, overeenkomstig de 

bemanningslijst, was vooralsnog geen sprake. Iedereen die beschikbaar was (boordplaatsers) 
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en/of binnenkwam op de kazerne kreeg een “functie”. Op deze wijze werd een snelle reactietijd 

bewerkstelligd; het “eerste” peloton vertrok in minder dan 1 uur tijd, voorzien van scherpe 

munitie naar het Huis van Bewaring Dakota. 

 

Uitgangspunt voor de inzet van alle militaire eenheden was dat de organisatie - waar verdachte 

deel van uitmaakte - in staat moe(s)t worden geacht grootschalige bevrijdingsacties met 

militaire middelen te ondernemen; aan financiële middelen ontbreekt het dit drugskartel 

tenslotte niet. 

Twee doelstellingen kon genoemde organisatie voor ogen staan, t.w.: 1. de bevrijding van 

verdachte, 2. en/of de liquidatie van verdachte. 

 

Na de alarmering werden in 1e instantie eenheden naar het vliegveld en het HvB gedirigeerd. 

Twee geweergroepen bevonden zich op het dak van de brandweerkazerne bij de luchthaven, 

“stand- by” voor evt. inzet, verband houdende met het gekaapte vliegtuig wat daar was geland. 

Een andere geweergroep werd direct naar de gevangenis gedirigeerd, in het kader van de 

verscherpte beveiliging van dit object, waar verdachte in afwachting van zijn proces en evt. 

uitlevering, in arrest werd gehouden. In de loop van de middag werden nog eens 2 

geweergroepen naar het HvB getransporteerd. 

 

Vermeldenswaard is dat het HvB Dakota gelegen is in Oranjestad en in meerdere opzichten 

verschilt van een gevangenis zoals bv. De Bijlmerbajes in Amsterdam. 

Uit militair-tactisch oogpunt zijn de navolgende verschillen onder meer relevant: 

- het HvB bevindt zich in de bebouwde kom, in de directe nabijheid van woonhuizen,   

winkels en opslagplaatsen 

- het gehele gevangeniscomplex betreft v.w.b. bouwstijl het z.g. laagbouw.                                       

 

Pogingen tot bevrijding of liquidatie van verdachte werden niet uitgesloten; eventueel door de 

buitenmuur te rammen of door gebruikmaking van explosieven. Binnen het gevangeniscomplex 

bevond zich een ommuurd open terrein en helikopterlandingen waren niet mogelijk. In de 

directe omgeving van het HvB werden de toegangswegen afgezet. De wegafzettingen werden 

bemand door mariniers en door plaatselijke politieagenten. Tevens werden mitrailleurposten 

ingericht om een evt. vijandelijke doorbraak af te stoppen. 

Omdat onbekend was voor welke tijdsduur het HvB afgesloten diende te blijven werd een 

regeling getroffen zodat de plaatselijke middenstand - weliswaar met beperkingen - haar zaken 

kon voortzetten. 

Binnen het complex bevond zich te allen tijde een geweergroep gereed voor directe inzet; een 

z.g. Quick Reaction Force. Voorts werd een helikopter-landingsplaats continue onder observatie 

gehouden; ook hier werden een aantal mitrailleurposten ingericht. 

 

In de namiddag van 23 mei verliet het gekaapte vliegtuig plotseling Aruba en werd de 

geweergroep overgebracht naar het HvB en werden organieke (cf. de bemanningslijst) pelotons 

in de loop van de avond geformeerd. 

 

Dinsdag 24 mei 1988 werd overgegaan op een z.g. 2-ploegensysteem. De ene helft van 22 

INFCIE werd belast met de verscherpte beveiliging van Dakota, de andere helft van 22 INFCIE 
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werd overgebracht naar MSKSAV waar gerust en gesport werd en onderhoud van de wapens 

werd gepleegd. 

Op de avond van 26 mei werd melding gemaakt dat mogelijk een groep bewapende 

Colombianen per vliegtuig onderweg zou zijn naar Aruba. Voorkomen diende te worden dat 

deze “vijand” na de landing kans zou zien om zich te ontplooien. Een mobiele eenheid werd 

geformeerd en uitgerust en vertrok met Landcruisers naar de luchthaven waar ze “stand-by” 

stonden voor inzet. Omdat de Arubaanse luchthaven (Reina Beatrix) toendertijd niet over radars 

beschikte, werd Hr.Ms. Van Kinsbergen voor dit doel ingezet. De luchthaven had verbinding 

met het stationsschip en gepoogd werd de “vijand” het element verrassing op deze wijze te 

ontnemen. 

 

In de ochtend van 27 mei werd verdachte voorgeleid voor het Hof van Justitie. (Gelegen in het 

centrum van Oranjestad). 

Transport van verdachte van het HvB naar het Hof van Justitie werd uitgevoerd door personeel 

van de plaatselijke politie en MSKSAV. 

Personeel van MSKSAV en 22 INFCIE bemanden het z.g. “spitsvoertuig” wat tot opdracht had 

de afgezette weg van mogelijke vijanden te zuiveren om op deze wijze een veilig transport van 

verdachte mogelijk te maken. 

Het Hof van Justitie was afgezet voor het publiek. Op de daken rondom het gebouw lagen 

gewapende mariniers. Teneinde ingeval van vuuropening, minimale verwondingen toe te 

brengen aan omstanders was een weloverwogen keuze van wapens en munitie noodzakelijk. 

 

I. Piepers - KAPTMARNS 

 

Triana werd uitgeleverd aan de VS en werd op 27 mei 1988 op een vliegtuig richting Amerika 

gezet. In de VS werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. 

 

Persoonlijke belevenis 

Op die bewuste 2e Pinksterdag zag ik de commandant de weg naar de kazerne inslaan. Ik 

woonde op de hoek van de kazerne. Niet veel later werd ik opgebeld met de mededeling dat er 

alarm was en het was niet voor oefening. Niet voor iedereen gebruikelijk dat hij een telefoontje 

krijgt als er alarm is, maar ik was zg. celchef. Aruba was ingedeeld in “cellen” en iemand uit zo'n 

cel alarmeerde dan z'n militaire buurtgenoten. Vlak in mijn buurt woonden toen o.a. de dokter, 

chef transport, chef wapenkamer en nog 10-15 andere militairen. 

Toen ik bij de toegangspoort van de kazerne kwam reed een truck met gewapende militairen 

reeds de poort uit. Iedereen moest zich melden in de kantine en daar kreeg ik in weinig 

woorden pas te horen wat er aan de hand was. Mijn opdracht was een patrouille te formeren uit 

vlootpersoneel en langs het terreinhek te patrouilleren. Later die avond kwam de opdracht ons 

in te graven in het voorterrein (kant San Nicolas). Ons onderdak was een garageafdak naast 

het hoofdgebouw, waar we op stretchers konden slapen en eten. Als “vlootbaal” (sergeant-

schrijver) een schuttersputje bemannen, eten uit een blikje en slapen op een stretcher was een 

unieke ervaring. Maar alles kwam goed en na 2-3 dagen konden we weer naar huis. De 

mariniers bleven nog een paar weken geconsigneerd. 

 

Karel Verhoosel k_verhoosel@outlook.com 

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

mailto:k_verhoosel@outlook.com
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Parachute springen         

KM-herinneringen 
 
Nu ga ik springen. Bewust ging dat door mij heen toen ik voet zette op de klep van de veerboot 
naar Texel. Nu zou ik dan ook daadwerkelijk gaan. Lang had ik getwijfeld. Wel of niet doen? 
Uiteindelijk had ik een vrouw en twee kleine kinderen thuis zitten. Helemaal ongevaarlijk was het 
springen begin jaren “70 niet. Met die bolle, ouderwetse ronde chutes, waarbij je zelf nog de 
noodparachute moest trekken als het mis ging. Je hoorde wel eens wat over para ongelukken. 
Ruim een jaar lang liep ik al met het idee rond om eens parachute te gaan springen. Echter het 
was er nog steeds niet van gekomen. Mede omdat ik aan boord van een varend schip geplaatst 

was. Een onderzeeboot jager welke een vrij druk programma achter de 
rug had. Nu echter lagen we een paar zomermaanden tegen de kant. In 
september zouden we voor een term van acht a` negen maanden naar de 
West gaan. Dus nu zou het kunnen gebeuren. Plots echter werd de keus 
makkelijk gemaakt voor me. (De voorzienigheid?) Aan boord werd een 
onderofficier van de mariniers, Willem, geplaatst. Hij was voor zijn hobby 
instructeur bij de para club op Texel. Ik vertelde hem van mijn verlangen 
om te gaan springen en om het brevet te halen.  
 Geen probleem was zijn reactie. We gaan er voor. We zullen eens kijken 

of er meerdere liefhebbers aan boord zijn die dat ook willen. En inderdaad, met ons zessen gingen 
we op een woensdagavond naar Texel. De boot van half vijf bracht ons naar de overkant. Daar 
stond een busje gereed wat ons naar het vliegveld bracht. Die avond en de daar op volgende 
avond kregen we les hoe de parachute te vouwen / te pakken. Ook kregen we de nodige grond 
oefeningen te verwerken. De afspringhouding vanaf het vliegtuig aan te nemen, door van een 
tafel, achterwaarts af te springen. Hoe neer te komen. Wat te doen indien de parachute niet 
volledig open gaat. Hoe en wanneer de noodparachute openen en meer van dit soort instructies. 
Twee, aanvankelijk enthousiaste collega`s, lieten het na de tweede avond al afweten. Met ons 
vieren bleven we over.  
Nu vandaag, zaterdagmorgen zouden we de eerste sprongen gaan maken. De stap op de klep 
van de veerboot was gezet. Voor mij was er geen weg meer terug. Minimaal twee, mogelijk vier 
sprongen zouden we die dag maken indien de 
weersomstandigheden gunstig zouden zijn. En inderdaad het zag 
er allemaal goed uit.  
Bij de eerste sprong, ik sprong als eerste van de vier, had ik geen 
besef wat er allemaal gebeurde. Met een voet op het wiel, de andere 
voet op de step van het onderstel gaan staan, daar hoog in de lucht. 
Je vast houdend aan de steun balk van de vleugel. De afspring 
houding aan nemen. (Op de grond al beoefent). Na het tikje van de 
instructeur op je schouder, afzetten. Armen en benen spreiden en 
daar ga je. Plots, na enkele seconden hoor je dan een hoop 
geklapperd van doek boven je hoofd.  
Je kijkt verdwaasd rond. Daar hang je dan. Parachute controleren, 
mooi open. Alle lijnen evenwijdig naar je toe. Goh, dat ging 
makkelijk. Maar eerlijk gezegd, ik had geen flauwe notie van wat er 
allemaal gebeurde tussen de afzet en het moment dat je daar rustig 
onder de chute hing.  
Goed, de reserve was niet nodig geweest, mooi allemaal. Concentreren op de landing, maar eerst 
toch even spelen. Sturen naar links, sturen naar rechts door om beurten de stuuropeningen, 
boven/achter je in de chute dicht te trekken. Allebei dicht, dan ging je sneller ten opzichte van de 
grond. Beiden open, dan ging je langzamer t.o.v. de grond.  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://media.web.britannica.com/eb-media/74/62974-004-BF600EA7.gif&imgrefurl=http://kids.britannica.com/comptons/art-53773/Parts-of-a-parachute&h=474&w=332&tbnid=VGO2-PtfyA_QyM:&zoom=1&docid=qm-r70yg7wajJM&hl=nl&ei=eOuqU4qAFOP8ywOg54H4Cw&tbm=isch&ved=0CG4QMygvMC8&iact=rc&uact=3&dur=1172&page=2&start=38&ndsp=53
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Ook daalde je langzamer als de beide openingen gesloten werden gehouden. Voor mij als eerste 
springer had ik dan ook de grootste weg af te leggen naar het landingsgebied.  

Het neerkomen ging volgens het boekje. Mijn hoge werkschoenen konden 
het neerkomen goed opvangen en mijn “willumpie” helm was niet nodig. Ja 
echt, op dat moment droeg ik de door Andre van Duin vermaard geworden 
willumpie helm. Een overblijfsel uit mijn motorrijders tijd.   
De derde sprong maakte me nerveus. Ik zou als nummer drie, van de vier 
springen. Nummer een weigerde echter te springen. Dat gaf veel gedoe, 
daar in die kleine ruimte van het vliegtuig. De instructeur praatte eerst nog 
op de persoon in, maar hij bleef weigeren. Dan wordt het positie wisselen in 
de Cessna.  Het toestel vliegt uiteraard al die tijd door en haast is geboden. 
Binnen een zo kort mogelijke tijd moet een ieder het toestel uit zijn om nog 

op het vliegveld te kunnen landen. Wordt er getreuzeld dan moet er een extra rondje gevlogen 
worden. Ik moest me al haasten om nog op het vliegveld neer te kunnen komen. Maar dat lukte.  
De vierde sprong was de meest slechte van me. Bij de vorige drie sprongen ging alles min of 
meer automatisch. Je liet het over je heen komen en je kreeg er lol in. De adrenaline zakt wat 
weg. Je was je meer bewust van wat je aan het doen was. Dat monde bij mij uit in het gegeven 
dat tijdens mijn vierde sprong uit het vliegtuig, armen wijd, benen wijd, proberen te zweven, dat 
ik deze houding te snel los liet. Mijn hand ging bij de tweede tel al richting de handgreep van de 
noodparachute. Daardoor werd mijn lichaam oppervlak een stuk kleiner en bestaat de 
mogelijkheid dat je kantelt.  
Kantel je, dan kun je verstrikt raken in de touwen van de chute wanneer deze zich opent. Ik kreeg 
daarom dan ook goed op mijn donder nadat ik neer gekomen was. Al met al hadden we toch mooi 
vier sprongen gemaakt die dag. Ik vond het prachtig. 
Het duurde weer even voor ik weer kon gaan springen. Het weer werkte niet mee. Veel 
laaghangende bewolking. Te harde wind. Geen tijd. 
Ruim twee weken duurde het voor ik weer kon springen. Van ons vieren had er zich tijdens de 
derde sprong dus ook al een terug getrokken. We spraken af dat we nu ieder apart zouden gaan 
springen. De wacht aan boord moest gelopen worden, familie omstandigheden en anderszins 
maakte het moeilijk om gezamenlijk, als groepje, nog te gaan springen. 
Voor mij lukte het weer, na gebeld te hebben, om op een woensdagavond te springen. Met de 
auto de boot op naar Texel. De auto, omdat men niet van zins was om voor een persoon het 
busje te sturen. Met het openbaar vervoer duurde het ook te lang. Buiten dat, de laatste boot 
vertrekt om 21.00 uur van het eiland, dus was het ook altijd racen om die nog te halen.  
Er was die dag een groep studenten uit Nijmegen aan het springen. Als eenling zou ik wel een 
sprong mee kunnen maken. Gebruikelijk en liever had men het ook dat er gedurende een 
(mid)week een of meerdere groepen tegelijk opgeleid werden. Losse, individuele springers had 
men liever niet omdat men moeilijk kon bij houden hoe de kennis van die cursist was. Ja, voor af 
geoefende, ervaren springers was de min of meer een op een begeleiding uit oogpunt van 
verantwoordelijkheid niet meer nodig. Voor beginners natuurlijk wel.      
 
Een sprong werd er die avond -maar- gemaakt. De volgende twee sprongen werden een week 
later gemaakt. Ik had daarvoor een middag vrij genomen nadat ik om twaalf uur gebeld had of er 
gesprongen zou kunnen worden. Helemaal zeker was men niet van het weer, maar kom maar 
werd er gezegd.  
Weer met de auto naar de overkant. Op het vliegveld aangekomen twijfelde men. Gedurende de 
ochtend had men nog wel gesprongen maar de wind trok toch wat meer aan. Maar tegen vieren 
ging toch het vliegtuig met de eerste vier springers de lucht in. Ik zou als vierde springen. Niet 
bepaald mijn favoriete positie. Maar ook hier ging de groep cursisten van die dag voor.  

http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en-brommers/brommerhelmen/m864883176-helm-willempie-helm-pothelm.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
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Dat er wat -teveel- westenwind stond merkten we al bij het taxiën en het opstijgen. Het toestel 
was wat beweeglijker dan normaal. Ondanks dat het boven, bij het verlaten van het toestel 
allemaal voorspoedig verliep had ik, hangende onder de chute toch al snel door dat ik het 
vliegveld niet meer zou halen bij de landing. Een weiland verder op, tussen de schapen, werd 
mijn landingsplekje. De nummer drie 
haalde nog net wel het vliegveld bij zijn 
landing. 
Het neerkomen zelf ging goed. Door de 
wat krachtiger wind had ik meer moeite de 
chute plat te krijgen. Door de onderste 
lijnen naar je toe te halen trek je de chute 
plat en heeft de wind er geen invloed meer 
op. Ik werd dus nog wel een tiental meters 
aan de chute mee gesleurd over het gras. 
Gelukkig kon ik het toch voor elkaar 
krijgen dat ik, ruim voor het prikkeldraad 
omheining gestopt lag. Geen 
beschadiging aan de chute. Mijn overal 
hier en daar wel onder de schapen poep. 
De terug wandeling, met parachute op je 
rug naar de hangaar kon beginnen. 
Min of meer direct daarna, een uurtje later, mocht ik al weer de lucht in. De wind was wat 
afgezwakt. Gek klinkt het eigenlijk. Dit werd mijn zevende sprong nu. Dat betekende dat ik voor 
de zevende keer met een vliegtuig(je) de lucht in ging. Een landing maken met een vliegtuig had 
ik nog nooit gedaan. Ja, ooit had ik een paar keer met een helikopter gevlogen. Dit kwam omdat 
ik een dorps genoot als reddingmaatje bij de helikopter groep aan boord van de Karel Doorman 
had zitten. Ik zelf werkte bij de katapult in die begin jaren zestig. Zodoende was ik in de 
gelegenheid om, op volle zee, een enkele keer mee te mogen vliegen. Maar ik had nog nooit met 
een vliegtuig gevlogen.   
Deze zevende sprong dus was volmaakt. Goede afsprong, als tweede. Mooie vlucht. Tijd om rond 
te kijken. Het landschap onder je op te nemen. Wat te manoeuvreren. De landingsplek uit te 
zoeken en daar sturend met je chute-lijnen op af gaan. Dit moet ik vaker doen dacht ik nog. 
De achtste sprong werd die dag niet meer gemaakt. Die liet toch nog even op zich wachten. Het 
weer speelde de dagen er na parten.  
Er moest in die dagen ook met deels een nieuwe bemanning naar zee gegaan worden om schip 
en bemanning op te werken. Kortom in kwam nog bijna in tijdnood om die achtste sprong te 
maken, en daarmee mijn brevet veilig te stellen. Maar het lukte. Twee weken voordat we naar 
Curaçao vertrokken was ik klaar. Mijn para-wing mocht ik dragen. Nu was dat niet mijn hoofddoel 
geweest. Ik vond het gewoon een mooi en spannend iets dat springen. Ook min of meer een test, 
‘durf ik dat wel.’ Ik nam mij dan ook serieus voor om daar een vervolg aan te geven.  
Op Curaçao was ook een spring club aanwezig. Op Hato oefende ze. Maar daar kreeg ik van de 
commandant geen toestemming voor. Dat doe je thuis maar was zijn antwoord. En een beetje 
gelijk had hij wel. 
Na ruim acht maanden waren we weer thuis. Tijdens mijn verlof ging ik al weer naar Texel. Nu 
om door te gaan voor de vrije val. Echter na twee sprongen (met nog de static lijn) gemaakt te 
hebben ben ik, na een goed gesprek met mijn vrouw, daar toch maar mee gestopt.  
Het gevaar bleef bestaan dat het fout kon gaan, en dat gebeurde nog wel eens. Maar kostbaar 
was het toch ook. Steeds met de auto en boot over naar Texel. Dan de kosten van de sprong, 
ook zeer kostbaar. Nee, dat werd ten opzichte van mijn gezin te egoïstisch. Maar er van 
gedroomd heb ik nog lang.  
 
          Bart Nijeburght 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152807281156037&set=p.10152807281156037&type=1
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…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Willem zat bij de dokter in de spreekkamer om een flinke wond op zijn 
voorhoofd te laten behandelen. De dokter vroeg: "Hoe komt u toch aan 
zo’n lelijke wond?” 

“Dat is een lang verhaal,” verklaarde Willem.“Twintig jaar geleden was ik 
vertegenwoordiger. Op een nacht, toen ik een hotel binnenstapte, liet zich 
vlak voor mij een jongedame inschrijven. 

Zo kwam het dat wij twee kamers naast elkaar kregen. Nadat ik naar bed 
was gegaan, klopte er iemand aan mijn deur. En daar stond die zelfde 
jongedame in een betoverend en verleidelijk negligé.Ze vroeg me om een 
deken, omdat ze het zo koud had. Ik gaf haar een van mijn dekens en 

ging weer liggen.Na een poosje werd er weer geklopt en daar stond deze juffrouw opnieuw voor 
mijn deur. Ditmaal vroeg ze, of ze een warme pyjama van me mocht lenen. Daar heb ik voor 
gezorgd en ben toen gaan slapen.Vanochtend nu, toen ik een spijker in een stoelpoot wou 
slaan, drong het ineens tot me door, wat dat meisje destijds werkelijk had gewild. 

Van spijt sloeg ik mezelf met de hand voor het hoofd - natuurlijk zonder eerst de hamer weg te 
leggen - en zo kwam het dat ik nu hier ben!” 

   

 

Op veler verzoeken zal de redactie 
iedere week een hoofdstuk 
publiceren van Lucky Joseph…. 
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1 AANVANG (MIJN EERSTE INDRUKKEN AAN BOORD VAN EEN 
OORLOGSSCHIP) 

                                                                                                                                        

 

IK ben maar een arme hond, mijn moeder was een Schotse terriër en mijn vader onbekend, meestal 
zwerf ik rond in de buurt van Kneuterdijk, Vijverberg en Binnenhof en luister naar de gesprekken 
van de mensen. Uiteraard kom ik veel marinepersoneel tegen, ze gebruiken vaak het woord 
"luizenhuis"*. In het begin kon ik er niet achter komen maar na enige tijd kreeg ik door dat men 
daar het Ministerie mee bedoelde in plaats van, zoals ik eerst dacht, mijn eigen hok. Op een goede 
dag, toen ik bij mijn favoriete boom stond, zag ik een mooie auto staan voor Lange Vijverberg no. 
8*. De chauffeur stapte uit en opende de klep van het bagagecompartiment, vervolgens borg hij er 
een koffer in maar sloot het compartiment niet direct af. Ik volgde een plotselinge opwelling en 
sprong in het bagagecompartiment achter de koffer. Niemand had mij door en alras zat ik in het 
stikdonker en raasden we over de weg, waarheen wist ik natuurlijk niet. Gelukkig duurde de rit niet 
zo heel lang, we minderden plotseling snel vaart en toen schrok ik me een ongeluk want ik hoorde 
luid getetter en schril gefluit en de auto stopte. Na enige tijd hoorde ik weer luid getetter en gefluit 
gevolgd door een zware mannenstem die riep „Doorgaan". „Hij wel", dacht ik bij mezelf, „hoe kan ik 
nou doorgaan in dit nauwe hok". Gelukkig werd even daarna de klep geopend en de koffer opgetild. 
Ik had scherp uitgekeken en sprong pijlsnel naar buiten zodat ik net de trap miste die de chauffeur 
mij nagaf. Ik keek hem even verachtelijk aan, trok vervolgens mijn vriendelijkste gezicht, hield mijn 
staart onder een domphoek van ongeveer twintig graden (dat staat mij het beste) en liep over de 
voorste loopplank aan boord van het schip waarnaast de auto bleek te staan. 

TROMP* stond met grote letters op het achterdekhuis. Ik moet zeggen dat ik allervriendelijkst werd 
ontvangen. Er stond iemand bij de loopplank waartegen bijna iedereen „meester" zei, hij zag er 
overigens helemaal niet uit als een schoolmeester, deze figuur klopte mij vriendelijk over de rug 
onder het uiten van de woorden „je zal wel honger hebben Flip". Waarop ik prompt zei: „Lucky 
Joseph is mijn naam en honger heb ik zeker". Een en ander was niet voor dove hondsoren gezegd en 
ik at gretig alle vleesafval op die naast de kombuis op dek lag. „Dat is een hoge pit hier" zei ik tegen 
mezelf, „ik zal hier maar blijven". Plotseling trok een pracht gezicht mijn aandacht. Een heel stel 
matrozen liep met grote karkassen van varkens en koeien naar het achterschip en ging daar een 
trap af. Ik volgen natuurlijk, het leek me verstandig om haarscherp in de gaten te houden waar het 
vlees werd opgeborgen. We gingen door een net uitziende gang met aan weerszijden hutten weer 
naar achter en door een luik verdwenen de karkassen. Na een tijdje kwamen de matrozen weer 
naar boven, kennelijk om nog meer te halen. Ik nam de kans waar en slipte naar beneden door het 
luik, het was een prachtgezicht om van te watertanden, hoopjes vlees en andere levensmiddelen. Na 
even een vluchtige inspectie te hebben gehouden slipte ik weer de gang in, ik stond op het punt om 
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naar dek te gaan toen er plotseling een boom van een kerel uit de deuropening van een hut kwam 
en een luid gebrul uitstootte Hofmeester! Ik schrok me een hoedje en was met een sprong in de hut 
ernaast. Er heerste hier wel een vriendelijke atmosfeer, bovendien stond er een foto op het 
bureautje waarop een dame en een heer, vermoedelijk de bewoner van de hut, benevens een 
hondje. Het leek me verstandig om mijn tenten maar bij deze hondenliefhebber op te slaan dus ik 
dook in het bagagenet boven de vaste kooi om een behoorlijke piepslag te maken. Mis evenwel. 
Nauwelijks was ik in de hut of het gordijn werd met een wilde ruk geopend en een ruwe kerel liep 
naar binnen onder het uiten van de kreet „XY sluiten", bovendien had hij een stuk ijzer in zijn hand. 
Dit geheel beviel mij allerminst dus nam ik een geweldige sprong de gang in, voor zover je met mijn 
Schotse terriërpoten kan springen, en stiefelde naar de bak. Het was een drukte van belang aan dek 
en alras had ik in de gaten dat we bezig waren van de kade weg te gaan, later hoorde ik dat men dat 
„ontmeren" noemt. Ik moet zeggen dat ik er plezier in begon te krijgen, per slot van rekening een 
hond moet toch ook eens iets van de wereld zien. Ik klom een paar trapjes hoger en belandde in een 
hut die vol stond met allerlei toestellen er zaten een stelletje lui met telefoons op hun hoofden en 
verder hoorde ik geluiden als van een dozijn tjilpende vogels. „Volkomen onbegrijpelijke zaak dit" 
dacht ik en liep naar voren, daar was een hokje met een matroos erin, die zich blijkbaar bijzonder 
zenuwachtig maakte, want hij stond alsmaar aan een wiel te draaien en niet eens steeds dezelfde 
kant uit maar nu eens naar linksom, dan eens rechtsom. Telkens riep iemand van bovenaf met een 
bijzonder barse stem wat en dan begon die matroos weer te draaien, Stuurboord aan 
boord!……. Stutten…….. Recht zo…… Bakboord 10……Opkomen, uit een en ander begon ik te 
vermoeden dat hier het schip werd bestuurd. Overigens was ik blij dat ik dat niet hoefde te doen, 
wat een mensenbaan! 's Avonds sloop ik doodmoe van alle nieuwe indrukken door het 
volksverblijf. Sjonge, wat was het hier hartstikke vol, overal hingen de kooien.  
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Wijzigingen voorbehouden….  


