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De mijnenjager Zr. Ms. Schiedam is eind vorige week in de Belgische kustplaats Zeebrugge 
aan de zogeheten Standing Nato Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) begonnen. 
Dit Navo-vlootverband is onderdeel van de Nato Response Force en is gespecialiseerd in het 
mijnenvrij houden van de zee, kustwateren en havenmondingen. De Koninklijke Marine levert 
periodiek een mijnenjager aan de Navo voor dit snel inzetbare vlootverband. 
Er liggen nog steeds mijnen en andere explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog op 
de bodem van de Noordzee en Oostzee. In deze drukke vaarroutes kunnen explosieven nog 
steeds gevaar opleveren voor de scheepvaart en visserij. Het vlootverband spoort ze op om ze 
vervolgens te vernietigen. Zo wordt er een bijdrage geleverd aan de veiligheid op zee. 
Naast mijnenbestrijdingsoperaties staan er diverse nautische en mijnenjachtoefeningen op het 
programma. Hiermee blijft de inzet van de schepen op peil, zowel individueel als in 
internationaal verband. Het Navo-vlootverband van mijnenbestrijdingsvaartuigen bestaat naast 
Zr. Ms. Schiedam uit schepen van België, Duitsland, Estland en Letland. Later zullen er nog 
andere schepen aansluiten. 
In de laatste week van februari opereert het vlootverband voor de Nederlandse kust. Verder zal 
er een bezoek worden gebracht aan de marinehaven in Den Helder. Dit om de schepen te 
bevoorraden en de bemanning op te laden voor het vervolg van de inzet. Eind mei wordt de 
mijnenjager terug in de haven van Den Helder verwacht. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

L.S., 
 
Bij deze weer een bijdrage van mijn kant (nav, de 
vraag in het 
de laatste Publicatiebord) 
Groet 
Ton van Eijsden 
 
 
 
De voormalige Duitse kruiser SMS ‘Hildebrand’ van de 
uit acht schepen bestaande Siegfried-klasse was een 
zogeheten ‘Küstenpanzerschif’.  Zusterschepen waren 
de SMS Siegfried, SMS Beowulf, SMS Hagen, SMS 
Frithjof, SMS Heimdall, SMS Ägir en SMS Odin.  De 
‘Hildebrand’ is vernoemd naar de trouwe wapenmeester van Dietrich von Bern uit de 
Nibelungen-sagen.   
De kiel van de ‘Hildebrand‘ werd op 9 december 1890 gelegd op de Kaiserliche Werft te Kiel. 
De tewaterlating vond plaats op 6 augustus 1892 en de in dienststelling op 28 oktober 1893.  
De waterverplaatsing bedroeg 3741 ton en de afmetingen waren: lengte 789 m, breedte 14,9 m 
en diephang 5,7 m. De maximum snelheid bedroeg 15 knopen (26 km/h). De bewapening werd 
gevormd door 3 kanons van 24 cm, 10 snelvuurkanons van 8,8 cm en torpedo’s. De bemanning 
bedroeg circa 300 man. 
 
Nog tijdens de bouw werd het schip aangepast om als vlaggenschip te dienen en kreeg het 
extra accommodaties voor een admiraal en diens staf. 
De ‘Hildebrand’ maakte deel uit van de Duitse vloot en werd in 1900/1902 ingrijpend verbouwd 
en zelfs verlengd tot 86,13 m waardoor de waterverplaatsing toenam tot 4168 ton. Ook kreeg ze 
een extra stoomketel met een tweede schoorsteen.    
De 35 cm torpedobatterij werd vervangen door drie 45 cm torpedobuizen.  
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Ze deed na het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog dienst in het 
zesde slageskader, maar kwam 
nooit in echte actie. Ze werd in 
1915 gedemobiliseerd en daarna 
gebruikt als logementschip.  
Nadat het schip op 17 juni 1919 uit 
dienst was gesteld was het op 19 
december 1919 achter de 
sleepboot ‘Poolster’ op weg naar 
Rotterdam om daar als krijgsbuit in 
opdracht van de overwinnaars te 
worden gesloopt. Zo vlak na de 
Eerste Wereldoorlog was de sloop 
van dit schip een welkome 
opdracht voor het neutraal 
gebleven Nederland, maar doordat 

de sleeptros in een zware storm brak strandde de ‘Hildebrand’ op 21 december 1919 op het 
zogenaamde Stille Strand van Scheveningen. De uit zes personen bestaande groep runners 
konden met succes van boord worden gehaald. 
 
Het was de heer George Esbois uit Scheveningen die de opdracht kreeg om het schip in 
stukken te snijden. Met acetyleenbranders werd de kruiser tot verplaatsbare delen in stukken 
gesneden. Een fors karwei omdat de bepantsering op sommige plaatsen wel 24 cm dik was. In 
het wrak werd aan de landzijde een groot gat in de romp gemaakt van waaruit delen van de 
dekken en opbouw werden verwijderd. Tussen de dekken werd een grote hoeveelheid kurk 
gevonden die gebruikt was om het schip te isoleren. In de romp werd een pomp geplaatst om 
het zeewater dat bij vloed binnenstroomde weer weg te pompen. Dagelijks waren zo’n 30 man 
met de sloopwerkzaamheden bezig. Met zogenaamde shell-trolleys werden de stukken 
vervoerd naar het Verversingskanaal vanwaar het via de Laakhaven naar Utrecht werd 
afgevoerd. De sloop nam geruime tijd in beslag en duurde tot 1933.  In totaal werd er 1000 ton 
ijzer afgevoerd. Een deel ervan werd verkocht aan Tsjecho-Slowakije. 
Op nagenoeg dezelfde plaats zou 55 jaar later de ‘Norderney’ beter bekend als de zeezender 
‘Veronica’ stranden. 
 
Noot: opmerkelijk op de foto 
van de gestrande ‘Hildebrand’ 
is de op de boeg 
aangebrachte Davidsster. 
(Over de betekenis daarvan 
heb ik niets kunnen vinden) 
 
Ton van Eijsden 
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Naar aanleiding van het stuk in ten Anker nummer 6 zijn op de redactie onderstaande 
knipsels binnen gekomen. 
Deze zijn ingezonden door Arie v.d. Wal  

 
Nederlands marineschip voor 4 dagen hier  
  
Het eerste Nederlandse Koninklijke Marineschip dat Auckland 

sinds een aantal jaren aandoet, de torpedojager Kortenaer, 

meerde vandaag even voor 8 uur af op de marinebasis 

Devonport.  

De torpedojager, voorheen de Scorpion van de Britse Royal 

Navy, had een goed oorlogsverleden. Ze vuurde de torpedo af 

die eind 1943 het vestzakslagschip Scharnhorst tot zinken bracht.  

Aan het einde van de oorlog kocht  de Nederlandse regering haar 

en gaf haar een nieuwe naam.  

Officieren aan boord van het schip zeiden dat het vernoemd was 

naar een luitenant-admiraal die omstreeks 1650 naam maakte.  

 
Omdat ze discreet waren, wilden ze niet uitweiden over zijn 

heldendaden, maar de geschiedenisboeken zeggen dat hij een 

van de bekwaamste commandanten was in de oorlogen tegen 

Groot-Brittannië.  

Veel van de bemanningsleden spreken Engels. Sommigen 

leerden het op school en velen opereerden vanuit Groot-

Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Anderen opereerden 

vanuit Australië nadat de Japanners Nederlands-Indië hadden 

veroverd.  Sommige trouwden met Australische meisjes die met 

hun echtgenoten naar Indonesië terugkeerden nadat de 

Japanners zich hadden overgegeven.  

 
De commandant van het schip, Overste F.L. Capel, heeft een 

indrukwekkende carrière achter de rug. Als luitenant in het begin 

van de oorlog ontsnapte hij aan de Duitsers in Vlissingen, 

Nederland en stak de grens over naar België. Van daaruit 

ontsnapte hij met meer dan 100 ongegradueerde Belgen naar 

Engeland.  

Hij diende bij Nederlandse marine-eenheden in de Noordzee tot 

het einde van de oorlog, waarna hij werd overgeplaatst naar Indonesië.  

 
Nederlandse zeemansuniformen verschillen niet veel van Britse. Het belangrijkste verschil is 

dat het hemd gestreept is in plaats van effen bij de hals en dat er geen wijd uitlopende 

broekspijpen zijn. Petten zijn zachter en dragen het lint "Koninklijke Marine", het equivalent van 

Royal Navy. De laatste aanloophaven van de Kortenaer was Wellington. Ze zal tot volgende 

week woensdag in Auckland zijn, waarna ze naar Darwin vertrekt, op weg naar huis, naar 

Nederland.  
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Overste Capel lunchte met Kapitein A.F.T. Christie, vandaag verantwoordelijk marineofficier te 

Auckland, en de andere officieren waren te gast bij H.M.N.Z.S. Philomel’s officiersmess. 

Het schip is morgen alleen open voor bezoekers van de Nederlandse nationaliteit van 10.00 tot 

12.00 uur en maandag van 14.00 tot 17.00 uur.   

Bal voor Nederlandse marinemannen in    

Wellington  

 

Een portret van koningin Juliana der Nederlanden, 

samen met nationale vlaggen en imitatietulpen gaf 

gisteravond een passend voorkomen aan het Majestic 

Cabaret in Wellington, toen officieren en scheeps-

bemanning van de bezoekende Nederlandse 

torpedojager Kortenaer te gast waren bij de Wellington 

Dutch club op een bal.  

 

Er waren een aantal officieren en ongeveer 70 

manschappen van het schip aanwezig. Leden van het 

Nederlandse gezantschap woonden het ook bij. 

Wellington's groeiende kolonie van Nederlandse 

inwoners was volledig vertegenwoordigd en een aantal 

Nieuw-Zeelandse gasten waren ook aanwezig onder 

een opkomst van 400.  

 

De officiële partij was onder meer de zaakgelastigde 

voor Nederland, Dr. W. Arriens, Mevr. Arriens en Mej. Karen Arriens, de Minister van België Dhr. 

A Niehotte, Overste F.L. Capel, Commandant van de Kortenaer en de heer J. Bidwill.  

 
Dr. Arriens, die voorzitter is van de club, heette de gasten welkom in een korte toespraak en het 

Nederlandse volkslied werd gezongen.  
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Wordt vervolgd……….. 
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Ben Lescrauwaet   Hofmeester der KM 1963 – 1969 

H.L. Haasnoot  ODVB 1983 – 1987 

Frans van Tiel  SNRT 1  1969 - 1974 

 

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van Harry Faber,…. Vele zullen Harry 

kennen als voormalig redacteur van Vast Werken van de AVOM en/of van de maker van de 

Marinekalender die de laatste jaren over was genomen door Jan Kaauw. 
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* Commandant ZKK Delfzijl 
* Maarten Lutje Schipholt  
* Mike Holsteijn 

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

Beste L.S., 
Ik wil nog even wat aanvullen over de explosie van de Ronastar. 

Ik zat aan boord van Hr. Ms De Ruyter als vaste bemanning tijdens de gehele 
dokperiode en werkzaam geweest in de longroom als hofmeester en mijn taak was 

barkeeper. 
 

De betreffende avond was er een kleine party in de bar en als gasten waren 
aanwezig Cornelis Verolme en zijn opvolger Commandeur de Booy. 

Om ca 23.45 uur had ik een glas in mijn hand en barste kapot door de explosie, ik 
had geen schade. 

Onmiddellijk brand piket met hand bluspompen naar de Ronastar en blussen met 
ossenbloed en machinisten kaapten een sleepboot, alleen de pompen kregen ze 

niet gestart daarna hebben ze drenkelingen opgepikt en met succes. 

De Pastoor is ook nog aan boord gegaan om overlevenden te zoeken. 
De beheerder van de personeelskantine was die avond ook aanwezig en door die 

hevige explosie is hij wekenlang zijn stem  
kwijt geweest. 

Voor de explosie moesten wij er op toezien dat de mensen de veiligheid regels in 
acht namen, een classificeerder ging een brandstofruim in met z’n sjekkie in zijn 

mond brandend wij vertelden dat het verboden was en hij gooide de brandende 
peuk in de olie prut. Er gebeurde niets, maar een spijkertje in een schoenzool heeft 

een vonkje veroorzaakt in het olieruim met genoemde gevolgen. 
 

Maar er gebeurde nog meer op de werf een vrachtvaarder kwam naast ons te 
liggen na een aanvaring en moest met spoed gerepareerd worden even later 

kabelgat in de brand, en weer blussen. 
Als beloning heeft Cornelis Verolme een elektrische frituur geschonken als dank 

voor de inspanningen. 

 
Een leuk voorval na al deze ellende op vrijdag gingen we naar huis toe en gingen 

met alle werf medewerkers op een bootje naar Vlaardingen tijdens het varen zaten 
alle mensen te slapen(de mensen werkten dag en nacht) 

Bij een man met bril hebben we natte shag vloeitjes op zijn brillenglazen geplakt 
heel leuk toen hij wakker werd, 

Hij schrok zich te pletter! 
Reg Verdonk 
 

Deze leden hebben 
hun abonnement 

opgezegd…. 
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Gekopieerd uit de nieuwsbrief van onze collegae AVOM Zeeland…. 
Deze week werden de resultaten van het Indië-onderzoek bekend gemaakt. Vooruitlopend 
hierop ontvingen veteranen, die in 1945-1949 als militair in opdracht van Nederland werden 
uitgezonden naar Nederlands-Indië, een brief van de minister van Defensie waarin zij haar 
waardering voor hen uitspreekt. De eerste reactie van het kabinet op de onderzoeksresultaten 
is helder: ‘De regering, het parlement en de krijgsmacht zijn eindverantwoordelijk geweest voor 
het extreme geweld: door het goed te keuren, weg te kijken en niet op te treden wanneer 
geconstateerd werd dat een grens was overschreden.’ 
 
Verder stond in de kabinetsreactie “dat de onderzoekers beschrijven dat de Nederlandse 
militairen en militairen van het KNIL ‘door de politieke besluitvorming moesten deelnemen aan 
wat – in retrospectief – een onmogelijke missie was. Door hen een strijd te laten voeren die 
eenvoudigweg niet gewonnen kòn worden, zijn zij in een buitengewoon moeilijke positie beland, 
waar zij, en hun naaste familie, nog steeds de last van moeten dragen.’ De onderzoekers 
benadrukken dat ze geen collectieve schuld bij de veteranen leggen. ‘Het geweld is door 
individuele mensen gepleegd, daar kun je de hele groep niet op aanspreken”. 
Een aanzienlijk deel van die veteranen diende destijds bij de Koninklijke Marine.  
Als Commandant Zeestrijdkrachten heb ik mij deze week ook tot hen gericht. Want deze 
mannen en vrouwen hebben destijds gediend bij de vloot, de mariniers of de marine 
luchtvaartdienst. En toen Nederland een beroep op hen deed stonden ze er. 
Daarom spreek ik hier nogmaals mijn waardering, respect en dank uit aan al diegenen, die naar 
eer en geweten onder veelal moeilijke omstandigheden hun taak hebben uitgevoerd. Ik weet 
dat ik dat ook doe namens veel actief dienende collega’s en oud-collega’s. 
Indië-veteranen, familie of nabestaanden die extra hulp nodig hebben, kunnen altijd terecht bij 
het Veteranenloket via telefoonnummer 088 3340 000 of via email info@veteranenloket.nl. 
Vice-admiraal René Tas, 
Commandant Zeestrijdkrachten. 
 
 
Men zou bijna vergeten dat gedurende de jaren dat Nederland probeerde de Indonesische 
kolonie wederom onder haar gezag te krijgen, dat de Koninklijke Marine ook deelnam aan deze 
strijd. Rondom het territoriale gebied van de Republiek Indonesië werd een effectieve 
zeeblokkade opgelegd. 
Numeriek gezien maakte het personeel van de marine minder dan 5% deel uit van de 
Nederlandse strijdkrachten in de archipel. Er vielen 14.000 onder het commando van de 
Koninklijke Marine (KM). Daarvan was grofweg de helft in dienst bij de Mariniersbrigade. Het 
marinepersoneel dat op de vloot, aan wal of bij de Marine Luchtvaartdienst (MLD) diende, telde 
op het hoogtepunt slechts 7.000 militairen. 
 
Een tijdlijn met uitgebreide informatie over deze Indië-periode vindt u onder 
het handje nadat u er op hebt geklikt….. 
 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/tijdlijn-militaire-geschiedenis/1945-1949-van-nederlandsindie-naar-indonesie
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https://www.tenanker.com/film-operator.html 
 

 
 

 

https://www.tenanker.com/film-operator.html
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Onderzoek excessief geweld krijgsmacht in Indonesië 
 
 
Indië-veteranen worden niet in de beklaagdenbank gezet met het onderzoek dat drie 
gerenommeerde instituten gisteren hebben gepubliceerd over de onafhankelijkheidsstrijd in 
Indonesië (1945-1949). De Nederlandse krijgsmacht was als instituut verantwoordelijk voor het 
geweld, inclusief het extreme geweld, zegt prof. dr. Ben Schoenmaker, directeur van het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).  
 
“De conclusie van de Excessennota uit 1969 dat er incidentele uitwassen zijn geweest maar de 
krijgsmacht als geheel correct heeft opgetreden, is dus niet meer vol te houden” zeggen 
Schoenmaker en wetenschappelijk medewerkster Esther Zwinkels (NIMH). “Het extreme 
geweld was structureel, werd gedoogd, soms zelfs bevorderd en werd niet of nauwelijks 
bestraft. Het is dan onze taak als historici om te verklaren wat er in Indonesië is gebeurd.” 

 
 
Esther Zwinkels en professor Ben Schoenmaker: 
“Nederland had na 1945 maar een klein deel van 
Indonesië in handen.” 

 
Het is lastig, erkennen zij, met de bril van nu naar die 
periode van toen terug te kijken. Er is een breed 
scala van daders en slachtoffers. Schoenmaker: “De 
Tweede Wereldoorlog met al z’n verschrikkingen was 
net voorbij. Onervaren Nederlandse militairen - het 
was eigenlijk een geïmproviseerd leger - kwamen 
daarna onder leiding van een matig kader in een 

vreemde en vijandige omgeving terecht. Ze waren er fysiek en mentaal niet op voorbereid. 
Indonesië is bovendien een immens groot land dat werd beheerst door ons piepkleine landje. Er 
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werd met veel vuurkracht geprobeerd de orde te handhaven en 
gezag te vestigen. De risico’s van burgerslachtoffers werd daarin 
vaak niet meegewogen.” 
 
Onderzoek wijst ook op wandaden van Indonesische zijde 

 

Disproportioneel 
Nederland voerde uiteindelijk een uitzichtloze oorlog die steeds 
gewelddadiger werd. Het gaat om buitenrechtelijke executies, 
mishandeling en marteling, detentie onder inhumane 
omstandigheden, brandstichting in huizen en dorpen, diefstal en 
vernieling van goederen en levensmiddelen, disproportionele 
luchtaanvallen en artilleriebeschietingen, en veelal willekeurige 
massa-arrestaties en -interneringen. “We hebben met veel 
veteranen gesproken, dagboeken en brieven gelezen. Uitgerekend uit die bronnen blijkt dat 
extreem geweld veel voorkwam. Maar het is duidelijk dat lang niet alle militairen vuile handen 
hebben gemaakt. Een deel heeft er zelfs niets van meegemaakt, een aantal van hen toonde 
wroeging.” 

 
 

Premier en minister: excuses 
Premier Mark Rutte bood gisteren na de presentatie van het onderzoek ‘diepe excuses aan’ 
aan de bevolking van Indonesië. “De belangrijkste conclusies van het rapport zijn hard, maar 
onontkoombaar en het kabinet onderschrijft die conclusies. We moeten de beschamende feiten 
onder ogen zien.” 
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"De verantwoordelijkheid ligt eerst en vooral bij de gezagsdragers van toen: de Nederlandse 
regering, het parlement, de krijgsmacht als instituut en de justitiële autoriteten,  zei hij. 
“Vandaag moeten we bovendien constateren dat excuses van het kabinet op hun plaats zijn 

aan iedereen in ons land die met de gevolgen van de koloniale 
oorlog in Indonesië heeft moeten leven, vaak tot de dag van 
vandaag. Dat omvat alle groepen, inclusief de veteranen die 
zich destijds als goed militair hebben gedragen.” 
 
 
Minister van Defensie Kajsa Ollongren onderschrijft de 
woorden van minister-president Rutte.  “Als minister van 
Defensie heb ik ook oog voor de omstandigheden waarin onze 
dienstplichtigen en andere militairen destijds hun werk 
moesten doen. Zij werden door de politiek uitgezonden met 
een beperkte voorbereiding, te weinig middelen en een 
achteraf gezien onmogelijke opdracht. De onderzoekers 
leggen dan ook de eindverantwoordelijkheid voor het extreme 

geweld bij de politieke, militaire en bestuurlijke top uit die tijd. Uit het rapport blijkt dat ze niet 
alleen met een onmogelijke opdracht zijn weggestuurd, maar ook dat er niets voor hen was 
toen ze terugkwamen. Er was vrijwel geen nazorg. Dat staat ook in dit rapport en ook daarvoor 
gelden de excuses.” 
 

Generaal J.K. Meyer en generaal S.H. Spoor (r) begroeten elkaar op het vliegveld Kalibanteng bij 
Semarang. (Bron: NIMH) 
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'Het is onze taak als historicus om te verklaren wat er in Indonesië 
is gebeurd' 
 
Historicus Esther Zwinkels MA is gespecialiseerd in de Nederlandse (post-
)koloniale geschiedenis in de 20e eeuw. 

 
 

Slachtoffers 
In totaal zo’n 220.000 Nederlandse militairen werden ingezet tijdens de 
oorlog in Indonesië. Van die veteranen zijn er grofweg nog zo’n 4.500 in 
leven. Aan Nederlandse kant vielen tussen 1945 en 1949 ongeveer 

5.300 doden, waarvan een deel door ziekte en ongevallen. Aan Indonesische kant is het aantal 
slachtoffers moeilijk in te schatten. Een optelsom op basis van Nederlandse militaire 
rapportages over de periode levert ongeveer 100.000 Indonesische slachtoffers op. Maar hierbij 
moet rekening worden gehouden met onder- en over rapportage. 
 
Het boek wijst ook op wandaden aan de andere kant: door het Indonesische leger en 
strijdgroepen. Het is wellicht mede de verklaring waarom door Nederlandse militairen excessief 
geweld is toegepast, zeggen beide onderzoekers, “maar daarmee mag dit gedrag niet worden 
vergoelijkt”. Zwinkels: “Politiek, justitie en de militaire leiding hadden eerder in móeten en 
kunnen grijpen. Er waren genoeg signalen in Den Haag binnengekomen over buitensporig 
geweld”, weet zij. “Ambtenaren, de politiek en militairen waren betrokken bij het wegkijken van 
die excessen.” 
 
Zeker in de militaire lijn is dat gemeengoed, valt te lezen. Na 1950 zijn er wel incidenten aan de 
oppervlakte gekomen”, zegt professor Schoenmaker, “maar daarmee is weinig of niets gedaan. 
Er was een zwijgcultuur over wat er was gebeurd en daarin speelde kameraadschap een grote 
rol. Al die jaren is er onvermogen geweest om onszelf als daders te zien.” 
 
 ‘Al die jaren is er 
onvermogen geweest om 
onszelf als daders te zien’ 
 

Kracht 
nationalisme 
 
Het gebruik van extreem 
geweld was onder meer een 
rechtstreeks gevolg van 
besluiten door politiek, 
bestuurlijk en militair 
verantwoordelijken die niet 
ingrepen, wegkeken en het 
geweld soms goedkeurden, 
zeggen de onderzoekers 
van het NIMH. “Het extreme geweld is gedoogd, bevorderd, verhuld en niet bestraft. 
Nederlands-Indië moest koste wat het kost behouden worden. Ons land lag in puin en was arm, 
er was dus ook een economisch belang. Nederland, de politiek én de militaire leiding hebben 
daarbij de kracht van het nationalisme in Indonesië onderschat”, zegt Schoenmaker. 
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 Directeur NIMH Ben Schoenmaker. 
 
“De krijgsmacht heeft verantwoording af te leggen over wat 
daar is aangericht”, vindt hij. “Dat dit spanning oplevert bij 
individuele militairen, dat kunnen we niet weghalen. Het was 
een pijnlijke periode voor alle betrokken groepen. We hebben 
geprobeerd ons te verplaatsen in de militair van toen en onze 
woorden zo zorgvuldig mogelijk gekozen. Maar met dit boek 
zullen we zeker niet bij iedereen de handen op elkaar krijgen.” 
 
‘Het was een pijnlijke periode voor alle betrokken 
groepen’ 
 

Het boek 
"Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in 
Indonesië 1945-1950”. Dat is de titel van het dikke boekwerk 
dat gisteren na jaren van onderzoek is verschenen 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor 

Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en 
het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Er is gekeken naar de 
gebeurtenissen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië en de rollen die de 
verschillende partijen daarin hebben gespeeld. In 1969 is al eens onderzoek gedaan, vervat in 
de zogenoemde Excessennota. Daarin spreekt het kabinet van ‘tientallen excessen, 
geweldsincidenten die uitzonderingen waren in plaats van oorlogsmisdaden’. Het Nederlandse 
leger heeft zich over de hele linie correct gedragen, was destijds het officiële standpunt. Een 
publicatie van historicus Rémy Limpach in 2016 (De brandende kampongs van generaal Spoor) 
leidde ertoe dat de Nederlandse regering 4,1 miljoen euro beschikbaar stelde om de rol van 
Nederland in de oorlog in Indonesië nader te bestuderen. 
 
 
 
 
 
 
Artilleristen 
van artillerie-
afdeling 2-2 
RVA in actie 
bij Reksosari, 
Midden-Java, 
1947. (Bron: 
NIMH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

Inspecteur der Veteranen luitenant-generaal der mariniers Frank 
van Sprang. 
 

Gemengde reacties 
 
Inspecteur-generaal der Krijgsmacht en Inspecteur der 
Veteranen luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang 
snapt dat er grote onrust ontstaat door het onderzoek naar 
het geweld door Nederlandse Militairen in Indonesië. 
 
“Onze veteranen hebben die oorlog uiteindelijk een plekje 
gegeven, die wonden gaan nu weer open. Door de 
voortekenen van het onderzoek hebben velen al een 
conclusie getrokken. Het is zaak de gehele studie door te 
nemen om een oordeel te vellen en - voor zover dat lukt - het 
evenwicht te vinden. Ik kan me voorstellen dat veteranen en 
hun nabestaanden hoog in de emotie zitten en de indruk 
bestaat dat daar nu alle schuld wordt neergelegd.  
 

Wij als instituut IGK en het Veteranen Instituut (VI) staan klaar om steun te bieden.” 
 
Het Veteranen Platform (VP) is teleurgesteld over de uitkomsten van het onderzoek. “De 
onderzoekers hebben zich volgens het VP eenzijdig gefocust op het vermeende structureel 
gebruik van extreem geweld door de Nederlandse krijgsmacht. Daarmee worden impliciet onze 
Nederlandse veteranen en veteranen van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL) 
aangewezen als zondebok”, concludeert luitenant-generaal b.d. Hans van Griensven namens 
het VP. 
 
Bron:  
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Over de grens, Nederlands extreem 
geweld in de Indonesische 
onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949  
Engelse editie: Beyond the Pale 
 
Hardback full colour € 39,99 
 
Over het geweld dat Nederlandse 
militairen tijdens de dekolonisatie-oorlog 
hadden toegepast, gold tot nu toe nog 
altijd het regeringsstandpunt uit 1969: er 
waren wel ‘excessen’, maar de 
krijgsmacht had zich in de regel ‘correct’ 
gedragen. Naarmate de aanwijzingen 

van extreem Nederlands geweld zich opstapelden, bleek dit 
officiële standpunt steeds moeilijker vol te houden.  
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De Nederlandse regering gaf daarom in 2016 opdracht tot een groot onderzoeksprogramma, 
uitgevoerd door NIOD, NIMH en KITLV.  De belangrijkste conclusies daarvan staan in dit boek.  
De auteurs maken aannemelijk dat de Nederlandse krijgsmacht op structurele basis extreem 
geweld toepaste en dat dit destijds, en ook lang daarna, op allerlei manieren werd toegedekt. 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Ingeleid en bezorgd door Maarten van der Bent 
Van Rij en Stam, Rapporten van de Commissie van 
onderzoek naar beweerde excessen 
gepleegd door Nederlandse militairen in Indonesië, 1949-
1954  
Paperback € 24,99 
 
Deze bronnenpublicatie, met een uitvoerige inleiding, maakt 
de onthullende rapporten van Kees van Rij en Wim Stam 
voor het eerst voor een breder publiek toegankelijk. 
 
 
 
 
 

En nog vele anderen…… 
Neem een kijkje door op het handje te klikken… 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

VACATURES AMS BERNISSE 

Oproep aan (ex)machinisten waarvan 

het hart sneller gaat kloppen en er ook 

nog dieselolie door de aderen stroomt 

bij het geluid van een draaiende 

diesel, want dan is de Bernisse op 

zoek naar jullie. 

Om te ondervinden wat het is om als 

vrijwilliger machinist  bij de bemanning 

te horen bestaat de mogelijkheid om 

een dag mee te varen.  

                       Ook oud koopvaardij werktuigkundigen zijn van harte welkom. 

https://www.aup.nl/en/book/9789463726382/over-de-grens
https://www.aup.nl/nl/book/9789463720786/van-rij-en-stam
https://www.aup.nl/nl/book/9789463720786/van-rij-en-stam
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Interesse? Stuur dan een email met naam, adres en telefoonnummer naar: 

voorzitter.amsbernisse@gmail.com. 

 

   
 

 
 
 

mailto:voorzitter.amsbernisse@gmail.com
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Gezocht: maten van marinier Gerrit 
Tork (Biak, Kaimana) 1957/1958 

• Citeer 

Bericht door webmaster » wo 24 nov 2021, 13:35 

Ik zoek al geruime tijd naar oud collega’s van mijn oom die momenteel 
in Nederland verblijft . Het is echt een wens van hem om iemand uit die 
tijd te ontmoeten! Hij woont normaliter in Nieuw Zeeland . Zijn naam is 
Gerrit Tork marnr 80862 . Opleiding Doorn 04/09/1957 . Vanaf 
17/02/1957 in Biak/ Kaimana gezeten tot 17/03/1958. Ik heb een 
personalia van het Korps Mariniers gekregen maar kan dit op een of 
andere manier hier niet in plakken Gisteren heeft hij het Nieuw Guinea 
kruis in ontvangst mogen nemen namens het Korps mariniers . Ik heb 
summiere informatie over de collega’s die ik hieronder even zal 
weergegeven 
 
 
Opleiding Doorn 
Kamergenoot : 
Ber Geelen uit Weert 
 
Nieuw Guinea barak maten: 
 
Marinier Woudenberg 
Marinier Klootwijk 
Marinier Wurp 
Marinier Sneijder ( Schneider) Indonesisch afkomst 
 
Ik hoop dat u mij kunt helpen want mijn spoor loopt dood 
 
Met vriendelijke groet 
Rogier Hurenkamp 

 
 
 BEDANKT 

http://nngprikbord.papuabarat.nl/phpBB3/viewtopic.php?p=3253&sid=c7d4eb4ee112c31fff51b46d6d8b49b8#p3253
http://nngprikbord.papuabarat.nl/phpBB3/viewtopic.php?p=3253&sid=c7d4eb4ee112c31fff51b46d6d8b49b8#p3253
http://nngprikbord.papuabarat.nl/phpBB3/posting.php?mode=quote&p=3253&sid=c7d4eb4ee112c31fff51b46d6d8b49b8
http://nngprikbord.papuabarat.nl/phpBB3/viewtopic.php?p=3253&sid=c7d4eb4ee112c31fff51b46d6d8b49b8#p3253
http://nngprikbord.papuabarat.nl/phpBB3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2&sid=c7d4eb4ee112c31fff51b46d6d8b49b8
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Reacties naar :  
webmaster@west-papua.nl 
 
 

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

 
 

T.a.v. de heer Krijgsman, 
 
Bedankt voor je frequente verschijning van "Ten Anker". Ik lees het met veel interesse. 
 
L.S., 
Mijn naam is Nico van de Wetering, ben 75 jaar oud en woon in Leiden.  
Mijn dienstplicht heb ik van 1967 t/m 1969 bij de Marine doorgebracht in MOK 
Hilversum, Erfprins Den Helder en Vlissingen bunker AB15 in Dishoek.  

mailto:webmaster@west-papua.nl
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Ik heb de Marine verlaten als Korporaal radio radar monteur. 
1 jaar heb ik in AB15 gewerkt waar ik een 7-tal radio zendinstallaties onder mijn beheer 
had. Op het centrale OHK waar jij hebt gezeten ben ik nooit geweest. Zelfs AB14 kwam ik 
niet binnen ik denk vanwege Beroepshalve heb ik vaak met de Marine te maken gehad. 
Als Hoofd ontwikkeltechnicus heb ik op het Laboratorium Elektronische Ontwikkelingen 
voor de Krijgsmacht (LEOK) in Oegstgeest gewerkt waar wij diverse soorten apparatuur 
ontwikkelde en bouwden voor de Krijgsmacht.  
Apparatuur die niet te koop was. Voor de Marine heb ik b.v. apparatuur gemaakt om de 
cavitatie op de scheepsschroeven op foto vast te kunnen leggen. Met proefvaarten op de 
middellandse zee en rond de Canarische eilanden. 
Na mijn diensttijd was ik tot voor kort nooit meer in Dishoek geweest.  
Wel wat foto's op internet gezien van de vernielingen in die bunkers.  
Mijn kleinzoon Stijn van 18 jaar is erg bezig met militaire radio apparatuur en heeft een 
aardige verzameling opgebouwd. Toen hij op vakantie in Zeeland was is hij naar AB15 
geweest maar dat was afgezet en dus niet toegankelijk. Dus de vraag kwam al snel, opa 
kunnen we daar niet eens een keer binnen kijken. Nou dat wilde ik wel. Ik ben toen in 
contact gekomen met de stichting "Bunkerverhalen", gevestigd in Dishoek, waar wij een 
privé rondleiding hebben gekregen in AB14, AB15 en twee bunkers voor de Duitse 
manschappen. 
De stichting geeft veel rondleidingen en heeft heel veel kennis van alle bunkers rond 
Vlissingen. Vooral in alle opzichten het gebruik ervan tijdens de tweede wereldoolog. 
Van het gebruik van de bunkers in de naoorlogse periode weet men bij de stichting 
weinig tot niets. Vanuit mijn beperkte ervaring tijdens mijn diensttijd heb ik evengoed 
veel kunnen vertellen over het gebruik van 
AB15 en iets minder over AB14. Over het Oorlogshoofdkwartier (OHK) in zijn totaliteit 
kon ik niets zinnigs bijdragen. 
Al snel is het verzoek gekomen of ik de stichting wilde voorzien van het naoorlogs gebruik 
van de bunkers door het OHK. De functionaliteit van de bunkers in de koude oorlog enz. 
Kortom alles over het totale OHK complex. 
Ziehier het ontstaan van mijn zoektocht naar mensen die daar wat meer over weten te 
vertellen. 
 
Ik ben lid van Avom Zeeland en zodoende in contact gekomen het Rob Schouw. Hij gaat 
dit jaar, als conservator van museumschip Mercuur, een expositie inrichten over het 
naoorlogse gebruik van de bunkers als OHK .  
Dit omdat het OHK is ontstaan doordat 60 jaar geleden de Cuba-crisis uitbrak. Met Rob 
deel ik alle informatie over het OHK die ik kan vinden. 
Ik heb contact met ex marinemensen die mij informeren over de organisatie en de 
werkzaamheden in het OHK. Zowel in "vredestijd" als tijdens NAVO oefeningen. Ik heb 
contact met Cees van Loenhout (Korporaal seiner/telexist bd) ,Bob Roetering (KTZ bd) 
voormalig Commandant Mijnendienst, Kees Murre (Korporaal telegrafist bd), Jan Krijger 



 

22 
 

(Hoofd Technicus bd DOEWINED) die vele jaren verantwoordelijk is geweest voor alle 
elektronische voorzieningen van het OHK. 
 
Wat op dit moment is het lastig iemand te vinden uit het midden kader.  
Ik heb een paar namen doorgekregen maar die zijn even niet op te sporen of zijn 
inmiddels overleden. 
Ken jij misschien mensen die actief zijn geweest in het OHK? 
 
In de lijst van bunkers in de laatste Ten Anker over het OHK zijn overigens de twee 
bunkers AB-14 en AB-15 met elkaar verwisseld en bunker AB-19, staat ook in Dishoek, 
was ingericht als zendstation voor directe verbinding met de NAVO. Werd alleen tijdens 
oefeningen gebruikt. 
 
Groeten, 
Nico van de Wetering 
 
Reacties s.v.p. naar de redactie o.v.v. Publ.nr. 8 
 

 


