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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 
                 arcon46@kpnmail.nl 
        telefoon: tussen 10.00 en 16.00 uur 

      06-25160899 

 
    “ten Anker / Publicatiebord”  

              Verzendfrequentie iedere maandag of dinsdag 
                                     
 

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. 26 
      5e jaargang – 28 juni 2022 
 
 

Popeye the Sailor Man 

Als kind was hij mijn grootste held.                                                                      

Met Popeye kon je stappen.                                                                         

Hij was dé man, mijn stoere bink,                                                      

en hield van goede grappen!  

Zijn hele leven bleef hij trouw,                                                          

Olijfje was zijn ware vrouw.                                                                

http://www.tenanker.com/
mailto:arcon46@kpnmail.nl
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Aan Brutus had hij een rivaal,                                                            

ging met Olijfje aan de haal.  

Maar dát liet Popeye niet gebeuren.                                             Één 

blik spinazie was genoeg,                                                            en 

ramde Brutus dwars door deuren,                                                  als 

straf omdat hij zich misdroeg.  

Oh Popeye….man, wat zie ik nou,                                                          

mijn super held op aarde!                                                                     

Je krijgt “hem” niet meer overeind,                                                  

je wordt óók een bejaarde.                                           

                                                           

 

 

 

 

   

 

                                                   

Diemen, 20-06-2022 

                                                    Wim Degen 
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”De Valreep Beklimmen” 

Dagboek van een seiner-zeemilicien en zijn wereldreis a/b Hr.Ms. Groningen in 1962 
 

Als verwoed verzamelaar van boeken over de 
Koninklijke Marine, zowel privé voor onderzoeks-
doeleinden, als voor het documentatiecentrum van 
Museumschip Mercuur, gaat er heel wat maritieme 
lectuur door mijn handen. Naslagwerken, 
reisverslagen, marinetaal-woordenboeken, 
technische verhandelingen, politieke achtergronden 
en ga zo maar door. 
Mart de Goffau heeft het voor elkaar gekregen om 
al die aspecten in één boek neer te pennen. 
Overzichtelijk, goed leesbaar, voorzien van 
voetnoten en verklarende uitleg en professioneel 
vormgegeven.  
Het is niet alleen een zowel leerzaam als 
ontspannend te lezen document, maar het is ook 
nog een verrukkelijk bladerboek dat ruimschoots is 
voorzien van afbeeldingen van het leven aan boord, 
technische weergaven van de B-jager en 
uitrustingsstukken, foto’s genomen tijdens het 
passagieren in de West en de Oost, afdrukken van 
krantenberichten, marine berichten, manuscripten, 
landkaarten en… het is teveel om op te noemen. 
Het boek is gewoon compleet, een tijdsbeeld geschetst door iemand met een scherpe 
opmerkingsgave die leergierig en nieuwsgierig is, maar niet gierig in het delen van zijn kennis.  
Ik kan iedere geïnteresseerde [oud]marineman aanraden om dit te 
lezen, het is een feest van herkenning. Maar Mart heeft dan ook in 
vrij korte tijd een reis mogen maken, waar menig beroeps jaloers 

op kan zijn. 
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A4-formaat; 180 pagina’s. 
Gebonden in softcover 
O.a. voorzien van een index,  
lijst met marinejargon, 
register van persoonsnamen en 
bemanningslijst Hr.Ms. Groningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het boek is verkrijgbaar bij 
de auteur: 
Mart de Goffau te 
Middelburg 
Prijs: € 17,00 
Verzendkosten: € 5,20 
T: 0118 617 515 
E: goffau@zeelandnet.nl 
 

 
 
 

 

Ik geef het door 
aan mijn vrienden.. 
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Jaap den Ouden Zeeland (zoon van een oud marineman uit de vooroorlogse periode)  

 
 
 
 
 

Vooraankondiging…… 

 

 

Jantinus Mulder | uitgever Walburg Pers / Lanasta 

Oude Kampenweg 29 | 7873 AG  Odoorn 
T. 0591-618747 | Afwezig vrijdag 
www.walburgpers.nl 

 

https://www.walburgpers.nl/nl/
https://www.walburgpers.nl/nl/
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V.w.b. de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen, officieel ‘Mine Counter 
Measures Vessels’, is er een heel verschil met vroeger, de oude houten 
schepen. 
 
Hout vanwege de magnetise mijnen en tevens werden de motoren van 
aluminium gemaakt of werd magneties (ijzer) gedemagnetiseerd. 
De houten schepen voeren met hun veegnetten eerst over de mijnen heen 

voordat door een van de tuigen konden worden ‘geveegd’. Meestal werd de verankeringskabel 
doorgesneden of gesplitst d.m.v. zogenaamde ‘ontploffingsklauwen’. 
 
Daarna, inmiddels al bijna 30 jaar geleden, werd de Alkmaarklasse gebouwd, de 
‘Tupperwarevloot’ en werd vegen jagen; de mijnenjachtcentrale ligt in het schip en wordt 
middels sonar en kamera’s naar explosieven gezocht. De romp is van met glasvezelversterkte 
polyester vandaar Tupperware. Dan werd er een MVL, een Mijn VernietigingsLading geplaatst 
en werd deze op gepaste afstand tot ontploffing gebracht. 
 
Uiteraard stukken veiliger al is er, bij mijn weten, nog nooit een ongeluk gebeurd, niet het minst 
te danken aan de professionaliteit van onze vrouwen en mannen. 
 
Nu dus het nieuwste van het nieuwste w.v. 

het eerst schip over anderhalf á twee jaar in de vaart komt. 
 
Ab Woudstra, 

 

Redactie en L.S 

Hartelijk bedankt voor het plaatsen van mijn vraag over de plotkijker en het 
gekregen antwoord  maar zou u dit ook aan het Marine Museum kunnen 
toezenden ook zij wisten niets over deze kijker een ander museum had 
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wel zo een kijker van dezelfde serie maar wist ook niet waar hij voor gediend had. 

Henk, dank … 

Inderdaad hadden ze op de openbruggen een plotkijker daar de zeekaarten uiteraard op de 
brug niet afgelezen konden worden daar ze weg waaiden of nat werden van buiswater c.q. 
regen. 

Dat even terzijde… 

Het doorzetten naar betreffende instanties laat ik geheel aan jou over en ga daar vanuit Ten 
Anker verder niets mee doen.  
Het is jouw ding, jouw zoektocht en deze zoektocht heeft voor velen weer iets uit het verleden 
opgehelderd. Eer wie het toekomt. 

Arie hartelijk bedankt voor al je werk in deze was er al meer als een jaar mee bezig met telkens 
nul op rekest ben erg blij met de uitkomst. Willen jullie wel die meneer uit Amerika bedanken ?, 
hoe wist hij dit? 
 
Henk, ik heb jou privé al zijn email adres toegestuurd opdat je zelf hem kan bedanken. Dit geeft 
eigenlijk aan hoe sterk “ten Anker” in de lucht is… 
We spreken dan ook over 996 afzet kanalen en er is daardoor een grotere kans van slagen die 
hier de helpende hand ik kan worden geboden. 
Verbazend dat dit euvel in het museum niet is opgepakt en daar hun voelsprieten voor uit 
hebben gezet. Het komt bij binnen als een stukje desinteresse !  
 
Succes met jou Plotkijker !,  de redactie 
 
 
 
 

  Boek helpt ‘misverstanden’ over 
‘bersiap-tijd’ Indonesië uit de wereld 
 

              Bespreking van ‘Het geluid van geweld’ 
                       Auteur: Ronald Frisart 
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In Nederland bestaan nogal wat ‘misverstanden’ over wat zich inIndonesië 

afspeelde in de zogenoemde ‘bersiap-periode’ (augustus 1945 tot en met maart 

1946). In het boek Het geluid van geweld zetten historici Esther Captain en Onno 

Sinke die stuk voor stuk recht. 

 

Dat het in Nederland gehanteerde begrip ‘bersiap-tijd’ nog steeds tot felle discussies kan leiden 

bleek begin januari 2022 naar aanleiding van de expositie ‘Revolusi’ in het Rijksmuseum in 

Amsterdam. Nadat gastconservator Bonnie Triyana had laten weten dat het begrip ‘bersiap’ als 

ondeugdelijk was geschrapt, barstte het debat los. Dat de museumdirectie daarna met 

enigszins verwarrende verklaringen kwam, hielp niet mee de boel tot bedaren te brengen. 

 
De ‘bersiap-tijd’ is ongetwijfeld een van de gevoeligst 

liggende onderdelen van het grote Indonesië-

onderzoek waaraan wetenschappelijke instituten 

NIOD, KITLV en NIMH de afgelopen jaren werkten met 

subsidie van de Nederlandse regering. Het geluid van 

geweld is er geheel aan gewijd. Het is het zesde boek 

(er komen er nog zes) dat voortvloeit uit het grote 

Indonesië-onderzoek. 
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Een Nederlands begrip 

 
De eerste periode van de Indonesische strijd tegen herkolonisatie (augustus 1945 tot en met 

maart 1946) gaf een golf te zien van vaak onvoorstelbaar wreed geweld. Indonesische jongeren 

die de vrijheid wilden verdedigen gebruikten destijds de kreet ‘bersiap’ (wees paraat). 

 

Maar vraag mensen in Indonesië wat er bedoeld wordt met ‘de bersiap-tijd’ en ze zullen de 

vragensteller niet-begrijpend aankijken. Natuurlijk, het woord ‘bersiap’ kennen ze. En ja, ook 

over de bloedige slag om Surabaya tegen Britse troepen (november 1945) weten ze het nodige; 

10 november is in Indonesië nog altijd Hari Pahlawan (Heldendag). Maar de bersiaptijd? Geen 

idee. 

 
Het is dan ook een begrip dat alleen in Nederland wordt gebruikt en dan vooral in Indische 

(en ook wel Molukse) kring. En het maakte hier ‘in het openbare domein’ pas opgang, 

schrijven Captain en Sinke, in de jaren tachtig van de vorige eeuw. In de eerste dertig jaar 

na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië werd het in het openbaar nauwelijks gebruikt. 

Sterker nog, zelfs in de jaren waarin de Indonesië-oorlog woedde (1945-1950) kwam het 

woord ‘bersiap’ maar weinig voor in de Nederlandstalige pers in Indonesië en Nederland. De 

auteurs hebben geteld en er een tabelletje van gemaakt (0 keer in 1945, 13 keer in 1946, pas 

daarna liep het wat op) 

Misverstanden 
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Over die bersiap-tijd is een aantal hardnekkige misverstanden in de wereld gekomen. 

Bijvoorbeeld: het extreme geweld van met name Indonesische ‘pemuda’ (jongeren) kwam 

volkomen uit de lucht vallen. Niet waar, laten Sinke en Captain zien. Het was racistisch 

geweld, ja zelfs genocide. Niet waar, al zijn de auteurs ten aanzien van de term genocide 

wat vaag en gaan ze niet verder dan de waarschuwing met het gebruik daarvan ‘terughoudend’ 

te zijn. Het bersiap-geweld kostte tot wel 30.000 doden onder IndoEuropeanen, Nederlanders, 

Molukkers en Menadonezen. Niet waar. Het geweld kwam alleen van Indonesische kant. Niet 

waar. De golf van geweld werd aangestuurd door de Republik Indonesia. Geen bewijs voor te 

vinden. Het bersiap-geweld tegen IndoEuropeanen, Nederlanders Molukkers en Menadonezen 

was de reden waarom Nederland een enorme troepenmacht naar Indonesië zond. Niet waar, al 

in 1942 besloot de regering in Londen tot herovering van Indië. 

 

De belangrijkste bevinding uit dit deelonderzoek werd al in februari gepresenteerd. De 

nauwkeurigst mogelijke telling leidt tot de slotsom dat niet tussen de 20.000 en 30.000 

IndoEuropeanen, Nederlanders, Molukkers en Menadonezen in de bersiap-tijd zijn omgebracht, 

maar bijna 6.000. De auteurs leggen in hun boek uitgebreid uit hoe ze tot dat cijfer zijn 

gekomen. 

 
Ook over slachtoffers onder andere groepen 

geven ze cijfers, al tekenen ze aan dat op 

onderdelen vervolgonderzoek gewenst is. 

Japanse slachtoffers op Java: 1.057, op andere 

eilanden: onduidelijk, maar vermoedelijk ‘beperkt’. 

Britse en Brits-Indische (Indiase) 

slachtoffers op Java en Sumatra: 655 gedood, 

1.663 gewond en 125 vermist. Indonesische 

slachtoffer in de onderhavige periode (augustus 

1945 tot en met maart 1946): onmogelijk 

met enige vorm van zekerheid te zeggen. Wel zijn 

er enkele cijfers: ten minste 1.662 doden 

door militair geweld van Nederlandse kant, tijdens 

de slag om Surabaya zeker 6.000 gedood door 

Britse troepen, gedurende de hele 

onafhankelijkheidsoorlog bijna 100.000 doden.  

 

 

 

Chinese slachtoffers: onbekend, maar zeker vele duizenden. 
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Deze categorisering van slachtoffers geeft al aan dat het in de ‘bersiap-tijd’ beslist niet 

alleen ging on geweld tegen IndoEurope-anen, Nederlanders Molukkers en Menado-nezen. 

Mede daarom gebruiken de auteurs ook bij voorkeur niet het begrip ‘bersiap-tijd’. Ze kiezen 

voor: ‘de eerste periode van de Indonesische revolutie’. Die eindigde met de komst van de eerst 

substantiële aantallen Nederlandse militairen. Toen ging de kracht-meting een nieuwe fase in.  

 
Voor mensen die de Japanse kampen hadden overleefd, kwam de wrede golf van geweld eind 

1945, begin 1946 ongetwijfeld als een verrassing; zij waren enkele jaren geïsoleerd geweest 

van de buitenwereld. Toch kwam het geweld in die eerste fase van de Indonesië-oorlog niet uit 

de lucht vallen. Zo was het in de Japanse bezettingstijd bepaald geen pais en vree geweest, er 

was honger geleden, dwangarbeid verricht en sprake van militarisme en het nodige geweld. En 

dan het in 1942 ten einde gelopen Nederlandse kolonialisme. Dat koloniale bewind was 

gebaseerd geweest op racisme en geweld. Eigenlijk was er in de archipel altijd wel ergens 

oorlog. In die context bezien, kwam het geweld in de eerste naoorlogse periode dus helemaal 

niet zo uit de lucht vallen.  

 

Een politieke zaak   

 
Ook belangrijk is de vaststelling dat het geweld op Java en Sumatra pas in volle hevigheid 

losbarstte toen de eerste Britten en Nederlanders er voet aan wal zetten. Met racisme of iets 

dergelijks had dat niets te maken, het was een politieke zaak: Indonesische pemuda vreesden – 

met recht – een herbezetting van hun land. De kort daarvoor uitgeroepen onafhankelijke 

Republik Indonesia wilden ze daartegen koste wat kost verdedigen, al was het om te beginnen 

alleen met ‘bamu runcing’ (bamboesperen) en kapmessen.  
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De auteurs laten wel zien dat de mate van geweld en de inzet ervan nogal verschilde per regio. 

Dat had te maken met de machtsverhoudingen. Neem Oost-Indonesië, waar het met uitzon-

dering van Bali en Zuid-Celebes betrekkelijk rustig bleef. Dat kwam doordat Australische 

troepen door hun snelle en forse aanwezigheid in Oost-Indonesië de dienst uitmaakten, terwijl 

het nationalisme er minder krachtig was dan op Sumatra en Java.   

 
Op die twee hoofdeilanden was geen enkele partij zo dominant als de Australiërs in 

OostIndonesië. Op Java en Sumatra konden noch de gecapituleerde Japanners, noch de Britse 

troepen, noch de Nederlanders, noch de Republik Indonesia in hun eentje de dienst uitmaken. 

Dat maakte dat de machtsverhoudingen er complex waren en een voedingsbodem voor 

geweld.                                                                                                                                                      

  
Het betekende bijvoorbeeld dat niet alleen Indonesische pemuda zich te buiten gingen aan 

(extreem) geweld. Ook de Britten, koloniale KNIL-eenheden en zelfs de verslagen Japanners 

lieten zich niet onbetuigd. Elk van de partijen telde naast slachtoffers ook daders. Bovendien 

waren er gebieden waar Indonesische pemuda (en anderen) zich in het bijzonder keerden 

tegen de Indonesische bestuurselite die in de koloniale tijd gemene zaak had gemaakt met de 

Nederlanders, daarna met de Japanners. Denk aan Banten, Pekalongan (beide op Java) en 

Atjeh (Sumatra). Daar werd gesproken over ‘revolusi sosial’ (sociale revolutie) en ‘kedaulatan 

rakyat’ (soevereiniteit van het volk). 

 
Dat laat uiteraard onverlet dat geweld tegen (ook) Indo-Europeanen, Nederlanders, Molukkers 

en Menadonezen vaak werd gekenmerkt door nietsontziende wreedheid. Mensen werden niet 

alleen gedood, ze werden ook nogal eens onthoofd en niet zelden zelfs compleet in stukken 
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gehakt (‘getjintjangd’). Dat laatste woord komt van het Indonesische ‘tjintjang’ (tegenwoordig 

‘cencang’ of ‘mencencang’): in mootjes hakken, fijnsnijden. 

 
De auteurs schrijven dat het met messen in stukken snijden van vlees een bepaald geluid 

maakt. Zoals er meer geluiden waren die voor slachtoffers en overlevenden sterk verbonden 

waren met die periode. Vandaar de titel van dit boek: Het geluid van geweld. Waarbij de 

ondertitel aangeeft waarover het precies gaat: Bersiap en de dynamiek van geweld tijdens 

de eerste fase van de Indonesische revolutie, 1945-1946. 

 

 

 

 

Incomplete bronnen                                                                              

                                                                                                                            
Sinke en Captain hebben geprobeerd het geweld in 

deze periode in een breed kader neer te zetten en dat is 

gelukt. Wel maken ze de kanttekening dat ze bij 

bepaalde onderdelen werden gehinderd door 

incomplete bronnen. Zijn sommige archiefstukken in de 

loop der tijd verloren 

gegaan, dan is er natuurlijk sprake van overmacht – 

gevalletje jammer maar helaas. Maar al op pagina 22 

staat de mededeling dat ‘we geen toegang kregen tot 

bepaalde Indonesische archieven’. Dat roept vragen op. 

Welke (soort) archieven zijn dat? Wie weigerde(n) 

toegang en waarom dan? Jammer dat de auteurs de 

antwoorden schuldig blijven. Mogelijk willen ze niemand 

op de tenen trappen in de hoop in de toekomst die 

archieven alsnog te kunnen raadplegen.  

Dat kan wezen, maar schrijf dat dan gewoon op.   

 
 
 
 
 

 

 

INTERVIEW Na 25 jaar afscheid van parel van Willemsoord 
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’De Bonaire is onder mijn huid gekropen’ 

 

                                    Ben Mooiman stopt na 25 jaar als voorzitter van de Stichting Bonaire. 

                                                                               FOTO REDMOUSE 

Hans Brandsma 

Ben Mooiman zwaait vandaag na 25 jaar af als voorzitter van de Stichting Bonaire, de 
organisatie achter het beeldbepalende schip in Dok 1 van Willemsoord. Een afscheid na een 
aaneenschakeling van hoogtepunten en enkele frustraties. 

Ik voel mij als Jonas in de buik van een walvis. Mijn verstand staat even stil als ik besef waar ze in 1870 
al toe in staat waren. De bouw van de Bonaire is een heel precies werk geweest 

Den Helder 
De inmiddels 81-jarige Mooiman was in actieve dienst bij de Koninklijke Marine en tijdens die 
periode onder meer zeven jaar de baas van rijkswerf Willemsoord. Na zijn pensioen trad hij in 
1997 toe tot de Stichting Zijner Majesteits Bonaire, nog altijd de officiële naam. ,,Er bestond al 
een stichting Instandhouding Submarines and Targets, bevolkt door voormalige 
onderzeebootmensen. Zij zochten naar schepen die het waard waren om ze naar het 
Marinemuseum te brengen. In Delfzijl stuitten ze op de Bonaire.’’ 
 
Constructie 
Vanuit die stichting zijn toen onderhandelingen gestart waarbij naast de gemeenten Den Helder 
en Delfzijl ook de marine was betrokken. ,,Uiteindelijk is er geld op tafel gelegd om het schip in 
Den Helder te dokken met nog wel de vraag ’is het nog de moeite waard om het te 
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restaureren?’. In Delfzijl waren ze bang dat de Bonaire door zijn knieën zou zakken. Als het in 
Den Helder zou worden drooggezet zouden de spanten het kunnen begeven. Er is een metalen 
constructie gemaakt .waar de Bonaire in hing. In 2004 gebeurde er tijdens de opening van 
Cape Holland een ongelukje. De Bonaire zonk.’’ 
 
Subsidie 
Het stond de ambities van de Stichting Bonaire niet in de weg. ,,De inspectie had uitgewezen 
dat we konden restaureren, maar met minimale middelen. De opdracht lag er en we moesten 
zelf geld proberen te vinden. Den Helder had al bijgedragen, maar de echte klap kwam in 2005 
toen de gemeente 500.000 euro beschikbaar stelde te verdelen over tien jaar. 50.000 euro per 
jaar klonk als verrekte veel, maar als je een paar keer met je ogen had geknipperd was het op. 
Die subsidie gebruikten we voor de betaling van de rente en aflossing van een lening die we 
afsloten.’’ 
 
,,Vanaf toen zijn er behoorlijke vorderingen gemaakt met de restauratie, maar dat dreigde in 
2015 te stagneren. Vlak daarvoor sloegen we weer een enorme slag bij het Waddenfonds. 
Nadat we onze problemen hadden aangekaart, zei het Waddenfonds ’hartstikke mooi, maar je 
moet met meer zijn dan alleen de Stichting Bonaire en een veel hoger bedrag vragen’. Toen is 
er een kongsi gesmeed met andere betrokkenen zoals de Museumhaven en Willemsoord zelf.’’ 
Inclusief een bijdrage van de Provincie Noord-Holland kreeg de Stichting Bonaire 850.000 euro. 
,,Daar zijn we ver mee gekomen, maar we zijn er nog niet. Bezoekers die nu op Willemsoord 
langs het schip lopen, denken misschien ’ze zijn klaar’, maar dat is niet het geval. Het mooiste 
gedeelte, het officiersverblijf onder het dek, is de laatste stap. Daarvoor dienen we opnieuw een 
aanvraag in bij het Waddenfonds.’’ 
 
Onderhoud 
Mooiman had er meer vaart achter willen zetten, maar stuitte op onverwachts oponthoud bij het 
college van Den Helder. ,,Via de raad was ons 50.000 euro toegezegd waarbij duidelijk was 
aangegeven dat het voor onderhoud zou zijn. Vervolgens bleek de wethouder niet bereid ons 
dat geld te geven omdat hij onderhoudskosten een zwart gat vond. Mijn hart doet nog steeds 
pijn van die opmerking. Ik heb jarenlang gevochten voor het geld en juist aangetoond dat het 
niet in een zwart gat is verdwenen. Als de gemeente ons dat geld had gegeven als investering 
had het als aanjager kunnen dienen voor het Waddenfonds, maar de gemeente liet niets van 
zich horen. Aan de andere kant begrijp ik dat de gemeente geen subsidies doneert voor 
exploitatie omdat het een terugkerend verzoek kan zijn. En als ze het aan ons geven steken 
andere organisaties ook hun vinger op. Alleen de manier waarop het is gegaan vind ik niet 
prettig’’ 
 
Parel 
Een andere bron van ergernis voor Mooiman is het gebrek aan betrokkenheid binnen de 
Helderse gemeenschap. ,,Dat stoort mij. Bijna iedereen vindt het mooi, de Bonaire is de parel 
van Willemsoord, hoor ik vaak. Alleen heeft niemand er geld voor over. Willemsoord zelf niet, 
maar wat mij erg is tegengevallen is dat de marine er met een grote boog omheen is gelopen. 
Dat is onbegrijpelijk. Er ligt een oud marineschip op Willemsoord en daar is geen enkele 
belangstelling voor.’’ 
Als Mooiman terugkijkt op 25 jaar voorzitterschap, verdwijnen dergelijke frustraties overigens 
snel naar de achtergrond. ,,Voor de rest is het fantastisch geweest. De Bonaire kwam als een 
wrak naar Den Helder, zeker nadat het ook nog een keer was gezonken. De opbouw vorderde 
gestaag en de Bonaire ook is onder mijn huid gekropen. Als je onder het dek kijkt zie je de 
spanten precies op 45 centimeter van elkaar en in het ruim voel ik mij als Jonas in de buik van 
een walvis. Mijn verstand staat even stil als ik besef waar ze in 1870 al toe in staat waren. De 
bouw van de Bonaire is een heel precies werk geweest. Ik zie het ook bij bijna al mijn 
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medebestuursleden. Ze beginnen wat afstandelijk, maar al snel is het schip ook in hun bloed 
gaan zitten.’’ 
,,Als we die subsidie van het Waddenfonds al hadden gekregen, was dat de kroon op 25 jaar 
voorzitterschap geweest’’, erkent Mooiman. ,,Dan hadden we de laatste stap naar een 
gerestaureerde Bonaire kunnen zetten, maar zoals de Bonaire er nu bij ligt, daar ben ik al 
tevreden over. Dat is de verdienste van al die verschillende besturen. Ik ben blij dat ik daar 25 
jaar lang een constante factor in ben geweest.’’ 
 

Opvolger bekend 

Eric van Es zal de opvolger worden van Ben Mooiman. ,,Een prima keuze’’, vindt de 

aftredend voorzitter. ,,Eric woont in Huisduinen en is oud-kolonel van de marine.’’ Voor 

Mooiman zelf komt er een einde aan de verbondenheid met Willemsoord. ,,Het is 

belangrijke plek geweest in mijn leven. Niet alleen als directeur van de Rijkswerf en mijn 

betrokkenheid bij de Stichting Bonaire. Tussendoor ben ik nog kwartiermaker geweest voor 

de ontwikkeling van het terrein.’’ 

 

Ben Mooiman op het dek van de door hem geliefde Bonaire. 
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REPORTAGE Henk Kleijn (97) uit Den Helder wil volgend jaar nog een keer 

naar Japan 
 

 

           Kunstig origami voor overlevende atoombom 

Henk Kleijn krijgt uit handen van Yukari Tangena handgemaakte origamikunstwerkjes uit 

Japan. Kleijn (97) is één van de twee laatste krijgsgevangenen van kamp Fukuoka-2 die nog 

in leven zijn en zag hoe de atoombom Nagasaki verwoestte. 

FOTO REDMOUSE 

Van onze verslaggeefsters 
 
De Japanse Igura is al 96 jaar oud, maar iedere dag pakt ze haar stoffer en blik. Om op weg te 
gaan naar het oorlogsmonument dat herinnert aan de krijgsgevangenen van kamp Fukuoka-2. 
Ze houdt het schoon, uit eerbied. Met dezelfde toewijding maakte zij verschillende 
origamiwerkjes voor de 97-jarige Helderse Henk Kleijn. Hij is één van de twee laatste 
gevangenen die nog in leven zijn en zag hoe de atoombom Nagasaki verwoestte. 
 
Den HelderDe hoogbejaarde Nieuwedieper nam het donderdag in ontvangst. Uit handen van 
Yukari Tangena, een Japanse die door haar huwelijk in Nederland terecht kwam en onlangs 
Igura bezocht. 
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Henk Kleijn is twintig als op 9 augustus 1945 de allesvernietigende atoombom op Nagasaki 
wordt gegooid. De olieman bij de marine is jong wat kalenderjaren betreft, maar heeft al een 
rugzak aan levenservaring. In februari ’42 gooit hij in de haven van 
Soerabaya de zware trossen van de schepen van het eskader 
Karel Doorman. 
Hij is zestien en wordt te jong bevonden om mee te gaan naar wat 
de Slag in de Javazee zou gaan heten. Een slag die ontelbare 
marinemannen het leven kost.  
 
Henk blijft, samen met rond de 16.000 Indische en Nederlandse 
marinemensen op de grote haven van Soerabaya. Als de 
Japanners op het eiland komen, vluchten de mannen weg op 
schepen. Het schip waar Henk op zit, wordt onderschept door de 
Japanse marine. Per ’hellship’, waarop de leefomstandigheden bar 
en boos zijn, worden de gevangenen naar een scheepswerf in 
Nagasaki gebracht, waar ze worden afgebeuld tijdens hun 
dwangarbeid. Ze verblijven in kamp Fukuoka 2, op een eiland in de 
baai van de Japanse stad. Het regime is er rigide, de mannen 
worden veel geslagen. 
 
Paddenstoelwolk 
Als de atoombom valt werkt Henk aan de afbouw van een schip. Hij herinnert het zich als de 
dag van gisteren, vertelde hij in een eerder interview. ,,Plotseling was er een verblindend licht 
en sloeg een keiharde luchtdrukwind over het dok. De glazen ramen in het dak braken daardoor 
en zeilden naar beneden. We doken vlug onder de romp van het schip; die enorme scherven 
waren dodelijk.” Toen het schervengevaar was geweken, klommen de mannen uit het drijvende 
dok en zagen de ravage. ,,Ik zag de hele stad branden en een enorme paddenstoelwolk rees 
naar de hemel. Het was angstaanjagend.” 
In 2015 kreeg Nagasaki een monument dat herinnert aan het krijgsgevangenenkamp en de 
mannen die er het leven lieten. Drijvende kracht achter de komst van het monument was de 
broer van Igura. Henk ging naar de onthulling en maakte daar kennis met de broer en zus. 
 
Henk had in 2020 naar het vijfjarig bestaan van het monument willen gaan samen met zijn 

dochter en kleindochter. Door de 
coronapandemie ging dat niet door. 
En ook vorig jaar lukte het niet, net zo 
min als dit jaar. Of het er nog een keer 
van komt? ,,Dat is wel de bedoeling’’, 
zegt hij tijdens een lunch in de 
Marineclub op Harssens waar hij 
donderdag in het zonnetje wordt 
gezet. ,,Ik hoop volgend jaar weer bij 
de herdenking in Japan te zijn.’’ 
In de Marineclub krijgt hij de kunstige 
en kleurrijke origamiwerkjes die zijn 
leeftijdgenote uit Japan voor hem 
maakte. ,,Ze vond het zo jammer dat 
hij niet naar Nagasaki kon komen’’, 
zegt Yukari Tangena die de 
kunstwerkjes mee nam naar 
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Nederland na een bezoek aan Japan. Henk is onder de indruk: ,,Geweldig mooi, ik ben 
sprakeloos. Ik zal hier heel zuinig op zijn.’’ 
 
Boom 
Het gezelschap ging na de lunch naar het Koninklijk instituut voor de marine (KIM), waar in 
2006 een boom is geplant, ter herinnering aan de Slag in de Javazee. Ook in de landen van de 
andere strijdende partijen, Japan en Engeland, staat zo’n boom. De bomen benadrukken de 
huidige vrede en vriendschap. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 

 

Uw pensioen wordt verhoogd met 2,39%  

We hebben besloten om uw pensioen te verhogen. Dit doen we met 2,39%. Dit percentage 

is de prijsstijging in de periode van september 2020 tot september 2021. Ons bestuur voert 

dit besluit vanaf 1 juli uit. We kunnen dat doen omdat de overheid de regels vanaf 1 juli 

aanpast, vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel. En omdat ABP er financieel goed 

voor staat. De afgelopen jaren konden we uw pensioen helaas niet verhogen. Dit kan nu 

wel. Het verantwoordingsorgaan adviseerde positief over dit besluit. Op 4 juli vertelt 

bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen hier alles over in een webinar.  
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Internationale Dag van de Zeevaarder 
 

 

Zaterdag, 25 juni j.l.  was het de Internationale Dag van de Zeevaarder. Op deze dag viert de 

Internationale Maritieme Organisatie alle zeevaarders voor hun onmisbare rol in het transport 

van goederen wereldwijd. Ook wordt er aandacht gevraagd voor dit zware en onmisbare werk. 

Een mooi moment om een aantal van onze beste maritieme titels op een rijtje te zetten.  

Veel leesplezier! 

 

Willem Mörzer Bruyns 
Het goud in mijn beurs in plaats van op de rok. De 'Herinneringen' van koopvaardijkapitein Cornelis Abrahamsz jr. (1802-1879) 

Hardback € 71,86 
 

 
Anne-Goaitske Breteler 

De traanjagers. Herinneringen van naoorlogse walvisvaarders 
 Paperback € 20,99 

 
Anne Doedens en Liek Mulder 

Slag in de Javazee. Oorlog tussen Nederland en Japan 
Paperback € 14,99 / e-boek € 10,99 

 
Sjoerd Levelt, Ad Putter 

De Noordzee over en weer. Het literaire erfgoed van Nederlands-Engelse betrekkingen, 1066-1688 
Hardback € 39,99 

 
Anne Doedens & Matthieu Borsboom 

De Canon van de Koninklijke Marine. Geschiedenis van de zeemacht 
Hardback € 39,99 

 
Nico J. Ouwehand 

Anderhalve eeuw Waterweg. Gezien vanuit het perspectief van de sleepvaart en berging 
Paperback € 22,95 

 
 

Scheepshistorie 31 
Paperback € 27,99 

Een nieuw nummer van Scheepshistorie, nummer 31 alweer! Ook los te bestellen via onze website.  
 

 
 

 
 

https://www.walburgpers.nl/nl/search?utm_source=Nieuwsbrief+Walburg+Pers&utm_campaign=ae58957d1b-EMAIL_CAMPAIGN_4_29_2022_9_24_WO2_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54eb1195db-ae58957d1b-281513841
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Foto: arconfotografie 

Ons gezellige familie Hotel the Ark is gelegen in het ‘t Zand in Noord-Holland nabij 
Callantsoog.  
Bloembollenvelden in het voorjaar. Fort Kijkduin en Marine museum in Den Helder (15 
min) Winkelen in Alkmaar of Bergen (half uurtje). Het is Vlak bij het strand (6km) en met 
het Noord-Hollands kanaal voor de deur ideaal voor vissers.  
 
Mooie fietsroutes door de polder of naar de duinen/strand.  Kijk voor meer informatie op 
de website   
 
www.hoteltheark.nl   
 

  De nieuwe Koerier is weer uit…., 
 
 

http://www.hoteltheark.nl/
https://www.tenanker.com/de-koerier.html

