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Dit digitale blad is een raapsel van wetenswaardigheden en ongein 
betreffende de Koninklijke Marine en Koopvaardij uit het heden en 
verleden en is samengesteld door Arie Krijgsman verder genoemd, 

 “de redactie “ ! 
 
 
 

 
 
 

Deze digitale krant 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 hoop wel dat   onze lezers respect tonen en niet 
lukraak het kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar               

toestemming voor te vragen. 
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Belangrijke informatie ! 
Door de invoering van de AVG (Algemeen Verordening Gegevensbescherming) per 25 

mei 2018 is het niet meer mogelijk om uw persoonsgegevens rechtstreeks op te vragen bij 
het bureau SIB (semi statisch informatiebeheer), het voormalige B-RIOB. 

Aanvragen van persoonsgegevens kan alleen nog maar digitaal via onderstaande link:   
https://www.defensie.nl/onderwerpen/privacyrechten/privacyrechten-bij-defensie 

Daar vindt u alle informatie over uw rechten. Ook vindt u daar een digitaal 
aanvraagformulier. 

Let op ! 
Voor nabestaanden van overleden oud-defensiemedewerkers (militairen en burgers) is het 

ook mogelijk om de persoonsgegevens van overledene op t5e vragen via de 
bovenstaande (webpagina) link. 

https://www.tenanker.com/
https://www.defensie.nl/onderwerpen/privacyrechten/privacyrechten-bij-defensie
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Flip Burggraaf…(deel 2) 

 

 

Doorman 

In het voorjaar van 1958 ben ik, zo van de EMV en vakopleiding, vanuit Hilversum met 
bijna de gehele bak geplaatst op Vliegkampschip Hr.Ms Karel Doorman. 

De Doorman lag nog op de werf van Wilton Feijenoord te Schiedam, na een verbouwing 
van ca 3 jaar en moest nog geheel worden ingericht. Zo waren er bv. nog geen bedden 
aan boord, ook het kombuis werkte nog niet. 

De Heemskerck lag ernaast waar we op aten enz. We sliepen een paar weken in de van 
Ghent Kazerne aan het Toepad te Rotterdam. 

In Mei, na de officiële in dienststelling en alles aan boord functioneerde, werd het schip 
verhaald naar de boeien bij de Boompjes in de Maas te Rotterdam. Dit werd toen de vaste 
ligplaats en thuishaven van het grootste schip wat de KM op dat moment in dienst had.De 
eerste vaarten waren hoofdzakelijk proefvaarten. Zo waren we enkele malen in 
Porthmouth voor zgn. ‘dead load trials’ waarbij de katapult werd uitgetest. 

Het was toen overigens voor mij ook de eerste keer dat ik buiten Nederland voet aan de 
grond zette en mijn ‘school-engels’ in praktijk bracht, het leek nergens op !! 

Wat later werden we operationeel en kregen we de squadrons van de Marine Luchtvaart 
Dienst aan boord, waardoor de bemanning groeide naar ca. 1500 personen.  

We oefende veel op de Noordzee, veelal voor de Schotse kust. Bezochten oa. Inverness, 
Invergarden aan de Loch Ness, waren ook in Edenburg etc. 
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In het voorjaar van 1959 maakten we een reis naar de Verenigde Staten met smaldeel 5. 
Deden hierbij de Bermuda eilanden aan, lagen enkele dagen in de Caracas baai te 
Curaçao, op de rede bij Aruba en waren in Mayport bij Jacksonville te Florida en haalden 
daar een aantal S2F Gruhmann Trackers op.  

Waren enkele dagen in Fort Lauderdale bij Miami, deden op Cuba de Amerikaanse Navy 
basis Guantanamo base aan om vervolgens een dag of tien in de Anna baai te Willemstad 
op Curaçao afgemeerd te liggen. 

 

Deze reis met 
smaldeel 5 
maakte ik mee 
als 
Hofmeester 2e 
klas bij de 
O.Off. Veel 
leuke 
herinneringen. 
Van deze 
periode 
herinner ik me 
ook nog wel 
enkele 
anekdotes 
waar ik tzt. 
Melding van 
zal doen, maar 
laat het nu hier 
even bij. 

Onderzeedienst  

Het was in het voorjaar, April/ Mei van 1959, tijdens de thuisreis van Smaldeel 5 vanuit de 
Caraibiën en Florida, toen ik, met wijlen mijn maatje Kees Zweserijn, op het 
mitrailleurbordes stuurboord voor, aan boord van de Doorman, van een ‘strootje zat te 
genieten’ en we de belevenissen van de laatste weken de revue lieten passeren, ik tijdens 
dit gesprek de opmerking maakte, wel “in” te zijn voor een overplaatsing. Kees veerde op 
en zei geschrokken: “Waar denk je dan naar toe te willen?” Ik toen de opmerking maakte, 
dat we nu zo’n dik jaar op het grootste schip van de KM voeren, het misschien wel leuk 
was om op wat kleins te varen. En wat dan wel? vroeg hij. 

In de verte, de afstand was moeilijk te schatten, maar duidelijk zichtbaar, voer één van de 
deelnemende onderzeeboten aan de oppervlakte, daar naar wijzend, vroeg ik wat hij van 
zoiets dacht. Joh.. daar kom je nooit bij, zei hij sceptisch. De OZD was in de ogen van veel 
‘bovenwaterschepelingen’ een Marine apart en moeilijk te benaderen. 

Niet geprobeerd is zeker mis Kees, antwoordde ik. Laten we een verzoek indienen, als je 
er wat voor voelt? En aldus geschiedde! We vroegen om overplaatsing naar een varende 
plaatsing bij de OZD. 
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Na enige weken kregen we beiden antwoord dat er tzt. bij overplaatsing, met ons verzoek 
rekening zou worden gehouden, maar ‘varende plaatsing’ een interne zaak OZD was. 
Enige maanden later prijkten onze namen op de P lijst, en kregen we allebei onze zin, en 
er volgde in September 1959 een overplaatsing naar de OZD in Rotterdam. Zo meldden 
we ons in het kamp achter het rangeerterrein aan de Waalhaven, tegenover, de erfenis 
van de Duitse Kriegsmarine, de befaamde ‘U-boot Bunkers”, 

Kees werd geplaatst bij de Onder Officieren, ik mocht mijn ’kunstjes’ laten zien in de 
Longroom onder leiding van sergeant majoor Hofmeester van Kleef. 

Na een paar dagen moesten zowel Kees als ik, ons melden in de Ziekenboeg voor een 
eenvoudige keuring: Hoe waren de ogen, de oren, enz. zo ook een test voor 
kleurenblindheid en hierbij viel geheel onverwachts en spijtig genoeg, Kees door de mand. 
Zijn kleurenblindheid was van dien aard, dat varen op een onderzeeboot was 
uitgesloten?? 

Ik mocht nog een dag naar Voorschoten voor wat testen en onder anderen een proef 
‘nachtzien’. Ik kwam er doorheen en kwam in de ‘wachtkamer’ voor cursus onderzeeboot 
kennis etc. Het was inmiddels wel bijna 1960 geworden voor ik daar aan kon beginnen. De 
lessen werden gegeven in een ronde golfplaten nissen barak in een lokaaltje met in het 
midden een potkachel, die zo werd opgestookt dat hij roodgloeiend stond en een warmte 
produceerde waarbij je maar moeilijk wakker kon blijven. 

Ook gingen we weleens naar het zwembad om te ‘drägeren’, wat stoeien met 
zuurstofflessen en zo op de bodem van het zwembad. De cursus had op ruime wijze mijn 
belangstelling, het was eigenlijk allemaal techniek waar het over ging hydrauliek, 
voortstuwing, diesel en elektrisch, sonar en geruispeiling, bootskennis en noem het maar 
op. Natuurlijk werd niet overal tot in de finesses op in gegaan, maar er werd van je 
verwacht dat je er het nodige van opsloeg en dat ging me goed af. Met mijn ‘hofmeesters 
gezichtje’ was ik menig techneut als Machinist, Elektromonteur, Torpedomaker etc. te slim 
af bij proefwerken en zo. Ik mag dan ook wel zeggen dat ik, eigenlijk tot op dit moment toe, 
‘berentrots’ ben dat ik als beste van die klas slaagde. Als waardering daarvoor ontving ik 
een ingelijste foto van Hr.Ms. Tijgerhaai op volle zee. 

Ik ben in de herfst van 1960, nog voordat de Zeehond in dienst was gesteld en bij de RDM 
in Rotterdam ter afbouw lag, als hofmeester bij de O.off. aan boord geplaatst, samen met 
de reeds ervaren Hofmeester 1 Johny Salden, die bij de Off. zijn kunsten mocht gaan 
vertonen. Ik heb dien ten gevolge enkele proefvaarten, met nog een aantal burgers aan 
boord, meegemaakt. Echter voor de officiële in dienststelling, werd ik uitgezonden naar 
NNG. "Aftrap" Zeehond! Mij eerste 'onderwater doop' ervaarde ik in 1960, nog voor 
plaatsing op de Zeehond, ik ben toen een paar weken op de Tijgerhaai gedetacheerd 
geweest, bij ziekte van Hofm. Roep, die zijn pols had gebroken en er mee in het gips liep.  

De Tijgerhaai was toen verbonden aan het "inschietbedrijf" in Den Helder we gingen er 
dan  's morgens uit om enkele torpedo's af te vuren welke door een werkschip weer 
werden 'opgevist' en we voeren ‘s avonds weer binnen. 

Ik herinner mij hier ook nog van dat ik regelmatig, samen met collega Hofmeester, Andre 
Mersel, heimelijk aan boord in een ‘nestje’ sliepen ipv. in de latere OZD kazerne, wat 
feitelijk moest. Dit opdat we dan ongecontroleerd en buiten alle disciplines om, de wal op 
konden. We trokken dan, de dikke wollen boordtrui, binnenstebuiten, om de grote witte 
letters op de rug te maskeren, aan en stapten als ‘pseudo vissersmannen’ door Nieuwe 
Diep.  



 

5 
 

Nw. Guinea 

  
Ja hoor, het is zo ver. We tekenen 
Januari 1961, ik mag volk en 
vaderland gaan vertegenwoordigen 
in het toenmalige Nederlands Nieuw 
Guinea, een stuk Nederlands 
koloniaal grondgebied, wat de 
Nederlandse regering uit handen 
van Soekarno had weten te houden 

na de soevereiniteitsoverdracht eind 
1949, wat overigens achteraf gezien, 
Nederland niet zo veel “winst” heeft 
opgeleverd. Maar enfin het moest zo 
zijn. De Kon. Marine werd op dat 
moment eigenlijk gelijk al aangewezen 
als de “oppas” van NNG. Een en ander 
natuurlijk ook vanwege het feit dat NNG 
gewoon een groot eiland was met 
meerdere kleine eilanden, maar wel met 
een oppervlakte van ca 420.000 km2, 
waar Nederland ruim11 keer in kan, en 
voor meer dan 95% bestaat uit schier 
ondoordringbaar oerwoud zonder spoor- 
water- of autowegen, het eenvoudigst 
via het water ( de zee ) of de lucht was 
te bereizen en te controleren. 

Dit betekende derhalve dat je er bijna 
zeker van kon zijn, dat je vroeg of laat 
zou worden uitgezonden naar dat 
‘onzalige oord’ met zijn Papoea bevolking waar, ‘koppensnellerij en kannibalisme’ nog niet 
geheel was verdwenen, als je voor een baan bij die baas had gekozen. Kwam nog bij dat 
en passant Indonesië, in de persoon van Soekarno dringend aanspraak op dit gebied 
begon te maken, als zijnde een provincie van Indonesië. Ook niet zo ‘uitnodigend’  

Ik was aan de beurt zo gezegd, na de nodige injecties, aanvullingen tropenkleding, enige 
‘voorlichting’ enz., wat in de Marine Kazerne te Amsterdam werd verstrekt, werd ik 13 
Januari naar huis gestuurd met de ‘boodschap’ om 19 Januari om 12:00 uur, in 
burgerkleding ( er werd over landen gevlogen waar Nederlandse militairen ongewenst 
waren.) met handbagage en toiletspullen, weer in de Kazerne aanwezig te zijn om  per KM 
bus naar Schiphol te worden vervoert en dan om ca 19:00 uur aan een vliegreis van ruim 
30 uur te beginnen. Met één van de laatste ‘propeller vliegtuigen’ een DC 7 van de KLM, 



 

6 
 

zou ik, uiteraard met wat meerdere collega’s, dan in 3 etappes via Anchorage ( Alaska ) 
over de Noordpool naar Tokio en Biak worden gevlogen, om daar dan 18 maanden mijn 
militaire plichten te vervullen. 

Het liep echter iets anders. 

Het is Donderdag 19 Januari, er heerst enige spanning in huize Burggraaf, men had 
besloten om met de gehele familie, Pa, Ma en 2 zussen mij ‘uitgeleide’ te doen, een klus 
die ik de Zondag ervoor zelf had gedaan met familie en vrienden van mijn maatje Kees 
Zweserijn, die mij dus hierin 5 dagen voor was. 

Goed de bagage ec. werd in de Peugeot ( mijn eerste eigen ‘bolide’) gestouwd en de reis 
nam zijn aanvang, eerst naar Amsterdam om mij daar bij de Kazerne af te zetten, waarna 
Pa en de rest de bus zou volgen naar het vliegveld. Voordat we in de bus stapten, kregen 
we nog enige instructies en een, in keurig pakpapier verpakt, pakketje inhoudende een 
‘Gasmasker’, met de duidelijke opdracht deze persoonlijk bij je te dragen en niet bij je 
handbagage te doen. Ik heb tot op dit moment nooit begrepen waar dat goed voor is 
geweest!! 

OK, Pa volgde trouw de bus naar Schiphol, waar de afscheidsceremonie kon beginnen, na 
de incheck nog een bakkie ec en vanzelf sprekend een uur lang ‘goede raadgevingen’ 
door die en gene en:” Pas goed op jezelf, zal je een beetje op tijd schrijven of van je laten 
horen! ” je kent het wel. Dan is het zover naar de Gate, de welbekende foto, waar er 
honderden van in omloop zijn. De ‘slurf’ bestond nog niet, alles gebeurde zo vanaf het 
platform bij de vliegtuigtrap en was vanaf een galerij door een ieder te aanschouwen. Nog 
wat zwaaien, geroep heen en weer en de deur gaat dicht !! Tot 
ziens                                              

De reis is begonnen. Een ieder was het programma bekend en je had je geïnstalleerd voor 
een ‘zit’ van zo’n uur of 12 naar Anchorage Alaska. Omdat het weer in Anchorage slecht 
was en de vooruitzichten niet veel beter, zou er te Rekjavik op IJsland een tussenstop 
worden gemaakt om extra brandstof in te nemen i.v.m. eventuele uitwijk in Alaska, klonk 
er vanuit de cockpit toen we eigenlijk nog maar een paar uur onderweg waren. Aldus 
geschiedde. We kregen als passagiers de gelegenheid om op het vliegveld even de benen 
te strekken en een consumptie tot ons te nemen, om dan binnen een uur weer door te 
vliegen. Dit viel echter ook iets anders uit dan de bedoeling was. Een laag ijzel had zich 
intussen op de startbaan vastgezet, zodanig dat een start onmogelijk was geworden. Er 
werd een zgn. nightstop georganiseerd, wat inhield dat de passagiers in verschillende 
hotels werden ondergebracht om hun ‘tukkie’ te doen, een ontbijt te gebruiken en dan, 
indien mogelijk, verder te vliegen. Deze hele operatie geschiedde in de nachtelijke uren en 
bood derhalve geen enkel vertier, bijna alles was gesloten ! 

De andere morgen was het ijzelprobleem opgelost en we gingen op naar 
Alaska.                        

Fairbanks 
 

Zittend in de vliegtuigstoelen van de KLM DC 7, hangen we op ca. 13 Km. hoogte, ergens 
boven Groenland of Canada, in ieder geval erg Noordelijk want het is ‘zeer wit’ van 
sneeuw en ijs onder ons. We zijn al een uur of 4 onderweg vanaf IJsland, en zullen 
ongeveer nog eens zo lang in de lucht moeten doorbrengen om de bestemming 
Anchorage te bereiken, om daar brandstof in te nemen en de reis over de Noordpool naar 
Tokio te vervolgen. 
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Het loopt echter weer even iets 
anders! Ik meldde het reeds; het 
weer in Anchorage was weinig 
belovend, en ja hoor !  

Na het een en ander genuttigd te 
hebben, kwam er weer ‘geluid’ uit de 
cockpit. De gezagvoerder kwam met 
de mededeling dat we dienden uit te 
wijken naar een ander vliegveld.  

In dit geval werd dat Fairbanks, een 
soort ‘Lutjebroek’ in de ‘Achterhoek’ 
van Alaska, naar Amerikaanse 
begrippen. Na aankomst in 
Fairbanks, werden we verzocht onze 
spullen bij elkaar te zoeken en in de 
handbagage mee te nemen omdat 
er wederom een ‘nightstop’ zou 
plaats vinden en we weer in een 
hotel zouden overnachten. Volgens 
het ‘Vlucht protocol‘ moest buiten 
het bijtanken, ook de bemanning 
“ververst” worden, maar ja de verse 
bemanning stond in Anchorage ! 

Na te zijn gedebarkeerd werden we 
naar de douane en paspoort 
controle geleid, waar we, scherp in 
de gaten gehouden door 
geüniformeerde personen, keurig in 
een rij, een slingerend parkoers, 

uitgezet met linten en strepen op de vloer, dienden te volgen die leidde naar een ‘man met 
pet’, gezeten in een soort glazen kast met een luik. Het duurde nogal !! 

Tijdens dit wachten waren ‘de knauwende Amerikaans-Engelse geluiden’ die via de 
geluidsinstallatie tot ons doordrongen, misschien wel het meest opvallend. Ook de 
discipline sprak aan, want o wee o wee, week niet van de route of kwam niet buiten de 
lijnen, je werd onmiddellijk door één der ‘geüniformeerden’ op de vingers getikt. 

Aangekomen bij de ‘man met pet’, “Immigrationofficer” stond, met even te grote letters, 
ergens op zijn uniform, schoof ik mijn toen noch zwarte paspoort door het luik, ‘de officer’ 
trok het, zonder iets te zeggen, naar zich toe en keek me zeer doordringend aan, het 
chagrijn droop eraf, hij inspecteerde, controleerde en vergeleek het plaatje in het boekje 
met mijn gezichtje en snauwde “birthdate” eh..pardon? “birthdate” nu iets luider, na hem te 
hebben verteld wanneer ik jarig ben, zette hij een stempel in het ‘zwarte boekje’ schoof het 
zwijgend naar me terug, maakte een handgebaar dat ik door kon lopen. 

Ik mocht zijn ‘Superland’ betreden. 

Na de passencontrole werden we bijeen geroepen en vond er een indeling plaats voor 
vervoer en hotel. Martin, een Telegrafist bij de Marine Luchtvaart Dienst, mijn ‘stoelgenoot’ 
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in het vliegtuig en ook inmiddels mijn vaste ‘klaverjasmaatje’ geworden, werd met mij op 
één en dezelfde hotelkamer, van een prima hotel, ondergebracht. 
De naam van het hotel is me ontschoten, ondanks ik vele malen mijn peuk heb uitgemaakt 
in een asbak, die bij het inpakken na het logies, in mijn tas was’ gevallen’ de naam met 
flinke rode letters droeg. Hierover later nog een anekdote. 

Door al het ‘gedoe’ had je weinig benul meer van tijd, maar plaatselijk in Fairbanks was 
het inmiddels zo’n uur of vier in de middag geworden toen we de hotelkamer binnen 
gingen. Martin en ik besloten om na een verfrissende douche, de stad maar eens te gaan 
verkennen. We hadden tijdens het korte busritje naar het hotel, opgemerkt dat Fairbanks 
best wel iets te bieden had. Na de ‘verfrissing’ stapten we opgetogen en met veel bravoure 
maar weinig dollars door de straten met een flink aantal sneeuwbergen, de straten waren 
redelijk goed begaanbaar het een en ander was aardig sneeuwvrij gemaakt. 

Na een poosje stapten we een zgn. ‘drugstore’ binnen, een winkel die absoluut niets met 
drugs heeft te doen, maar in de States gewoon een warenhuis blijkt te zijn. Het was een 
leuke ‘tent’ met veel wetenswaardigheden en allerlei spullen die je in Nederland nog niet 
veel zag maar helaas.. voor ons   kostte een dollar toen 4 gulden, fff te veel voor een 
eenvoudige ‘Janmaat ’  

Plotseling werden we aangesproken door een alleraardigste maar niet meer zo’n ‘nieuwe 
mevrouw’ die ons vroeg waar wij toch in Go..’s naam vandaan kwamen, want zo’n taal als 
wat ze nu hoorde, had ze nog nooit gehoord. 

Toen we vertelden dat we uit Nederland kwamen, werd ze wild enthousiast en zei ze, bijna 
blijde, dat hier op de foto afdeling, Peter werkte, die van oorsprong Duitser was en een 
Nederlandse vrouw had. Ze wist zeker dat Peter het erg leuk zou vinden ons te 
ontmoeten. Ze wees ons ongevraagd al de weg naar de fototoestellen! “ OK, thanks 
madam “ We overlegden en spraken af het straks maar eens te zien. Na nog enige tijd wat 
‘scharrelen’ door de store, belandden we op de afdeling fotografie. Iemand die met een 
klant bezig was keek enigszins verbaasd op en gebaarde ons te wachten,  ‘Der Peter’ was 
duidelijk al ingelicht !!  Direct nadat de klant was geholpen en weg liep, struinde de man, 
met de hand uitreikend, op ons af en stelde zich voor, het bleek inderdaad Peter te zijn en 
bevestigde het verhaal van zijn vrouwelijke collega. Hij wist zeker dat het voor zijn vrouw 
een verrassing zou zijn weer eens oude landgenoten, zo vers uit Nederland, te ontmoeten 
en te spreken. Hij zei om 7 uur vrij te zijn, en nodigden ons uit, daarna met hem mee te 
gaan. 

Martin en ik keken elkaar aan en zagen beiden wel hoe we er over dachten. Peter was 
een aardige vent zo te zien en had een goede ‘babbel’ het werd dus OK dat doen we! Het 
liep tegen zevenen en we waren wederom op ‘fotografie’. Peter liep het een en ander op te 
ruimen, sloot kasten en deuren af, pakte zijn jas en gebaarde ons met hem mee te lopen. 
Buiten zei hij op afstand van ongeveer 5 minuten lopen te wonen, geen probleem dus.  
Zijn vrouw, een bevallig type van zo’n jaar of 35, wist niet wat haar overkwam toen we bij 
haar binnenvielen, dr’ vent met 2 wild vreemde kerels?!  Ze wist niet wat te zeggen en ook 
niet in welke taal, doch na de eerste schrik te boven zijn gekomen, kwam ze los en was 
inderdaad erg enthousiast. We vertelden hoe een en ander er in Nederland voor stond, 
waar we vandaan kwamen, waar we in Nederland woonden enz. enz. misschien wel het 
meest nieuwsgierig was ze, ook Peter trouwens, waar we naar toe gingen. Toen we 
vertelden dat we als militair voor een uitzending van 18 maanden onderweg waren naar 
NNG. werden we bijna ‘geknuffeld’ dat vonden ze toch wel erg ‘stoer’ Martin en ik werden 
er een beetje verlegen van, een beetje maar hoor! Het was best wel leuk eens op een 
voetstukje te worden gezet.  
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Ik ben haar naam helaas vergeten, maar laten we haar maar Froukje noemen, ze was 
namelijk van Friese afkomst. Froukje vertelde dat ze bijna de enige Nederlandse was in 
Fairbanks, voor zover ze wist, woonde benevens haar, nog twee ex Amsterdammers, 
broers van elkaar, in de stad, even later, na overleg met Peter, pakte ze de telefoon en 
belde ze uitnodigend de broers. Eén van de mannen was verhinderd, maar de ander zat 
bij wijze van spreken al in de auto. Na een minuut of tien arriveerde er een man van 
ongeveer dezelfde leeftijd als Froukje en klonk het, al handenschuddend “aangenaam 
kennis te maken” in het plat Mokums. Ook hij vond een en ander erg leuk en vertelde dat 
hij in Fairbanks ruim de kost verdiende door automaten, vooral met name 
sigarettenautomaten te exploiteren. Toen ik hem vroeg waar hij in Amsterdam had 
gewoond zei hij:” Natuurlijk in de Jordaan” of Amsterdam alleen uit Jordaan bestaat, hij 
noemde nog een straatnaam en voegde er aan toe, “een zijstraat van de Rozengracht”  

Oh.. daar heb ik nog een oom wonen, die melkboer is en een zuivelwinkeltje heeft. Waar 
op de Rozengracht? vroeg hij, toen ik zei ergens in de buurt van Lucas Bols, naast de 
motorzaak van Schieveen en tegenover een ‘feestneuzenwinkel’, wat ik me herinnerde uit 
jeugdige logeerpartijtjes, “Ooh ja, Gert Burggraaf, rijdt ie nog steeds in die Skoda? “ 
merkte hij ‘droogjes’ op.  M’n bek viel open !! Ontmoet je daar, in een of ander Amerikaans 
‘Lutjebroek’ een totaal vreemde vent, die ooit yoghurt en flessenpap at, die een broer van 
je vader hem in Amsterdam aan huis had bezorgd. Misschien niet zo heel erg bijzonder, 
maar wel een groot toeval! Het bestaat dus wel! 

Het werd een heel gezellige avond die me altijd is bij gebleven. Of ‘Der Peter’ die mening 
ook deelde weet ik niet, een groot gedeelte van de avond zat hij verbaasd en vragend, 
maar vooral zwijgend, de gesprekken aan te horen. 

Bij het afscheid vroeg de ‘Amsterdammer’ waar we logeerden, na de hotelnaam te hebben 
genoemd, zei hij “kom ik langs als ik naar huis rij, stap maar in, zet ik jullie er af” Het was 
maar een kort ritje. Voor het hotel stapte ook hij uit en liep mee het hotel in. In de lobby 
maakte hij met een sleutel een automaat open en schoof ons allebei 3 pakjes Lucky Strike 
toe. We bedankten hem, namen afscheid, gingen naar onze kamer en te bed, morgen 
weer een dag, zeker tien uur in de lucht, om over de Pool, Tokio te bereiken, de laatste 
stop voor onze eindbestemming, Biak Nederlands Nieuw Guinea. 

We zijn weer ‘luchtreizigers’ hebben inmiddels Fairbanks al weer enige uren achter ons en 
naderen de Noordpool om dan nog een halve wereld te gaan, want Nw. Guinea ligt 
nagenoeg recht onder de evenaar. Na een prima Amerikaans ontbijt in het hotel, werden 
we vanmorgen op tijd met een bus opgehaald om na de nodige formaliteiten op het 
vliegveld, als check-in, bezoekje aan ‘man met pet’ ec de vliegtuigtrap te beklimmen om 
onze plaatsjes weer in te nemen, voor een vlucht van wederom zo’n dikke tien uur naar 
Tokio. Een en ander verloopt naar wens. We worden op tijd van de nodige ‘natjes en 
droogjes’ voorzien. Je had het als ‘luchtpassagier’ beslist niet slecht, hoewel het natuurlijk 
wel picknicken blijft zo’n maaltijd in de lucht. 

Bij het passeren van de Pool verstrekte de KLM ons een certificaat dat een of andere 
Oppergod je het had toegestaan deze ‘heilige plek’ te passeren. Maar echt je merkt er 
niets van, niets aparts te zien noch te voelen!! De reis verloopt voorspoedig. We eten wat, 
we slapen een poosje om dan weer een uurtje of iets langer te klaverjassen, zo komen we 
de tijd door. We landden op het geplande tijdstip in de hoofdstad van Japan. Ik heb geen 
idee meer hoe lang het oponthoud in Tokio heeft geduurd. We kregen er de gelegenheid 
de benen te strekken, een consumptie te gebruiken en ons in de belastingvrije zone, te 
‘verlekkeren’ aan het geweldige aanbod Yashika’s, Minolta’s, Seiko’s en noem ze maar 
op. Ondanks dat het zgn. belastingvrij was, waren de prijzen van deze camera’s en 
klokken, toch nog wel zo hoog dat deze mooie dingen niet van eigenaar wisselden. 
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De tijd was om, we dienden weer aan boord te gaan voor de laatste etappe. Over dit 
laatste stuk, wat ongeveer 8 uur zou gaan duren, valt niet zo veel te vertellen, het was min 
of meer een herhaling van de vorige uren, eten, drinken, beetje lezen, jassen en een 
tukkie doen. 

 

 

 

 

 
 

Afscheid van Indonesië   

 
 
uit de Blauwe Wimpel 1979 
 
Nog éénmaal mag ik uw wateren bevaren; 
alles wat ik doe is voor de laatste keer. 
Land van mijn jeugd, mijn eerste wilde jaren, 
na deze reis zie ik u nimmermeer. 
 
Nooit meer zal ik Sabang boven de kim zien 
komen 
tussen de regensluiers van de westmoesson, 
nooit meer de vruchten eten van uw 
mangabomen 
of de kelapa moeda, vers uít de kebon. 
 
Uw namen lezen als mijn oude schepen: 
Bali, Manoeran, Tarakan en Poelau Bras, 
dat niet meer mocht toen - door velen 
onbegrepen - 
‘t ls mij te moede alsof het gist'ren was. 
 
Breed stromen uw rivieren door uw wilde 
wouden, 
de zilv'ren glinster van een waterval. 
Al deze beelden wil ik graag behouden: 
het geometrisch spel van sawahs in het dal, 
 
de vreemde snit van levantijnse zeilen 
van uw ontelbare vissersvloot, 
in de kim gehakt als witte bijlen 
gelijk een parelsnoer in het morgenrood. 
 

Blanke stranden, waar wij het schíp ook 
sturen, 
kokospalmen fluisterend in de wind. . 
De ijle rook van vroege morgenvuren, 
het held're lachen van een klein bruin kind. 
 
Uw geur van coprah en van scherpe kruiden 
zweeft altijd op de schepen rond. 
Omong-omong met uw kleine luiden, 
bij het passagieren in de avondstond. 
 
Fluwelen nachten die sterrebogen schragen. 
De lome zware hitte van uw dagen 
als mens en dier om de verkoeling vragen 
die's avonds komt - vast, iedere keer. 
 
De ogenstreling van uw ranke vrouwen; 
zeilenpracht van Makassaarse prauwen, 
de wítte ibis op de rug van uw karbauwen. 
Hierna zie ik u nimmermeer. 
 
Uw schoonheid zal ik in dankbaarheid 
gedenken. 
Een eeuwig afscheid is een te zware prijs 
voor alle vreugden die ge mij kon schenken, 
daarom:,,tot weerziens", barangkali, 
op mijn laatste Grote Reis. 
 
Kapitein G. M. Brouwer 
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“De Oost”  
Nu we het toch over “afscheid van Indonesië hebben, gaan mijn gedachten terug naar dit mooie 
land en hun voortreffelijke keuken… de baboes op hun hurken zittend al etend uit het pisangblad 
hun handen gebogen in een kom en de rijst schuivend met de duim in de mond…Eten altijd met 
dezelfde hand, want tjeblokken met de andere….Dat was er wel ingepompt.  
Als klein jochie (1946 t/m 1958) heb ik daar het land en vooral het eten leren kennen, af en toe 
sloegen de vlammen niet uit de pan maar uit mijn mond…Adu, die sambal was pannas…. 
Onderstaand kookboek roept dan ook veel herinneringen op…. Ik kan het u aanraden! 

 

Binnen de Molukse 

cultuur heeft eten en 

koken altijd een 

belangrijke rol gespeeld. 

Nu de eerste generatie 

Molukkers in Nederland 

er bijna niet meer is om 

te ‘leren’ hoe het hoort, 

merk je dat er bij de 

jongere generatie een 

behoefte is om de kennis 

die er nog wel is te 

behouden en te delen. 

Met het delen van de 

recepten, de gerechten en 

de bereidingswijze blijft 

de eetcultuur behouden! 

 

Als abonnee van het  maandblad "Ten Anker" krijgt u een korting van 20% op de 

normale prijs van het boek 

(dus:  € 24,95 x 80% = € 19,95 + € 4,95 = € 24,90)? 

 

Hoe te bestellen ?, klik op de onderstaande URL en u komt op het bestelformulier….  

http://wwwdebakstafel.nl/uit-de-kombuis.html 

U krijgt daarna de factuur op uw mailadres toegezonden zodat u het verschuldigde 

bedrag kan overmaken. 

 

Selamat Makan ! 

 

http://wwwdebakstafel.nl/uit-de-kombuis.html
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Het spoor van de veteranen 
https://www.papuaerfgoed.org/nl/Het_spoor_van_de_veteranen 

Veteranen starten steeds vaker 

humanitaire initiatieven in de landen 
waarnaar zij als militair uitgezonden zijn 

geweest. Dat blijkt uit onderzoek dat in 
opdracht van de Nationale Commissie voor 

Internationale Samenwerking en Duurzame 
Ontwikkeling (NCDO) en het 

Veteraneninstituut is uitgevoerd. Zo 
verkoopt een aantal Nieuw-Guinea-gangers 

vanuit huis voorwerpen uit de huidige 
Indonesische provincie, zoals speren, 

houtsnijwerk en maskers. De opbrengst 
gaat in veel gevallen ‘terug’ naar de 

Papua’s. Sinds hun uitzending zijn deze 

veteranen begaan met het lot van de 
Papua’s in het vroegere Nieuw-Guinea. Zij 

voelen zich vaak ook schuldig over het feit dat de Papua’s volgens hen door de 
Nederlandse regering zijn 

verraden. "Alleen al 
vanwege dat schuldgevoel 

heb ik me voorgenomen 
om mijn hele leven er aan 

te wijden dat de Papua’s 
het beter krijgen", zegt één 

van hen bij de presentatie 
in november 2008 van het 

boek ‘Veteranen met een 
missie’ met twaalftal 

projecten van veteranen. 

We volgen het spoor van 
de veteranen in Nederlands 

Nieuw-Guinea.  

 

1. Reis ‘Karel Doorman’ is de start van de escalatie  

In totaal hebben 35.000 landmacht-militairen en 1400 mariniers in Nieuw-Guinea 

gediend. In onze laatste kolonie in de Oost zijn zeker 126 militairen omgekomen (zie 
bijlage 1). Als Nederland in 1960 versterkingen stuurt met het vliegdekschip ‘Karel 

Doorman’, verbreekt Indonesië onmiddellijk de diplomatieke betrekkingen. 

https://www.papuaerfgoed.org/nl/Het_spoor_van_de_veteranen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veteraan
http://www.ncdo.nl/index.php?page=700
http://www.veteraneninstituut.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Papoea_(provincie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Papoea%27s
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_Nieuw-Guinea
http://www.veteranenmeteenmissie.nl/nieuws/nws_view.asp?nws_id=503719
http://www.veteranenmeteenmissie.nl/nieuws/nws_view.asp?nws_id=503719
https://www.papuaerfgoed.org/nl/node/20187
https://www.papuaerfgoed.org/nl/node/20187
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hr._Ms._Karel_Doorman_(1948)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hr._Ms._Karel_Doorman_(1948)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesi%C3%AB
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De vlagvertoonreis is bedoeld om 
indruk te maken op de wereld en ‘de 

vijand’ Indonesië. Het is Nederlands 
laatste poging om op eigen benen te 

staan en tot de grote mogendheden te 
behoren. De reis van de ‘Karel 

Doorman’ vormt het startpunt van een 
proces van diplomatieke en militaire 

escalatie.  

Onderdeel van de Nederlandse 

krijgsmacht in Nieuw-Guinea is het 
Papoea Vrijwilligers Korps (PVK), dat op 

23 februari 1961 wordt opgericht om de 
Nederlandse militairen in het gebied te 

ondersteunen. De autochtone soldaten 

worden na een opleiding van zo’n zes 
maanden ingezet bij patrouilles om gewapende Indonesische infiltranten te 

bestrijden. Naar schatting komen zes Papua-militairen bij gevechten om het leven. 
Het korps blijft bestaan tot aan de bestuursoverdracht van Nieuw-Guinea aan de 

Verenigde Naties op 1 oktober 1962. De PVK-soldaten krijgen van officiële 

Nederlandse zijde nooit enige blijk van waardering voor hun inzet.  

 2. Nieuw-Guinea blijft nog even Nederlands 

Als Nederlands-Indië eind 1949 overgaat in een 
zelfstandig Indonesië, blijft Nederlands Nieuw-

Guinea nog ruim twaalf jaar een Nederlandse 
kolonie. Indonesië maakt steeds nadrukkelijker 

aanspraak op het gebied en het politieke 
conflict krijgt steeds meer een militair 

karakter. Ter verdediging van de kolonie stuurt 
Nederland in 1958 landmacht-, en 

luchtmachteenheden naar Nieuw-Guinea. De 
marine was er al sinds het einde van WOII 

aanwezig. Op 14 april 1960 worden de eerste mariniers en andere militairen vanuit 
Nederland en de Nederlandse Antillen via een door de KLM georganiseerde luchtbrug 

naar Nieuw-Guinea overgevlogen. Het komt tot een aantal gewapende confrontaties. 

De Sovjet-Unie ligt begin augustus 1962 met zes onderzeeërs op 10 mijl voor de kust 
van Manokwari om samen met het Indonesische leger een einde te maken aan het 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_krijgsmacht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_krijgsmacht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Papoea_Vrijwilligers_Korps
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_koloni%C3%ABn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_koloni%C3%ABn
http://nl.wikipedia.org/wiki/WOII
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Antillen
http://nl.wikipedia.org/wiki/KLM
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sovjet-Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Manokwari
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Nederlandse bestuur. Er staat ook een twintigtal Toepolev-bommenwerpers gereed 
voor de geplande invasie. Er komt echter een 

oplossing aan de onderhandelingstafel.  

Op 15 augustus 1962 worden middels het 

zogeheten ‘New-York-akkoord’ de 
vijandelijkheden beëindigd en draagt Nederland 

Nieuw-Guinea, via een tussenbestuur van de 
Verenigde Naties, over aan Indonesië. De 

bevolking krijgt de mogelijkheid om zich in een 
volksraadpleging uit te spreken over zelfbestuur 

of aansluiting bij Indonesië. Door het akkoord 

wordt een oorlog tussen de strijdkrachten van beide landen voorkomen.  

De lokale Papua-bevolking is totaal niet betrokken bij het plan dat is opgesteld door 
de Amerikaanse diplomaat Ellsworth Bunker, waarin het bestuur over Nederlands 

Nieuw-Guinea wordt overgegeven aan de United Nations Temporary Executive 

Authority (UNTEA).  

3. Landmacht versterkt posten aan de kust 

In 1950 gaan, ter versterking van 

de reeds aanwezige troepen, 
extra landmachteenheden naar 

Nieuw-Guinea om de 
detachementen in Hollandia, 

Biak, Manokwari, Sorong, Fak Fak 
en Kaimana te versterken. De 

Landmacht Nieuw-Guinea (LNG) 

groeit op papier uit tot een 
sterkte van 1576 militairen en 

175 burgers. De belangrijkste 
taak is het tegengaan van 

vijandelijke infiltraties en het 
handhaven van orde en rust. 

Aanvankelijk bestaat de LNG uit 
een deel landmacht- en een deel 

KNIL-militairen. Na de opheffing 
van het KNIL (Koninklijk 

Nederlands Indisch Leger) komen 
deze militairen bij de landmacht. 

Tijdens het bestaan van de LNG 
vinden in totaal zes vijandelijke infiltraties plaats die in samenwerking met marine, 

mariniers en politie worden bestreden. Hierbij wordt een aantal Indonesiërs gedood 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tupolev_Tu-95
http://en.wikisource.org/wiki/New_York_Agreement
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volksraadpleging
http://en.wikipedia.org/wiki/Ellsworth_Bunker
http://nl.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Temporary_Executive_Authority
http://nl.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Temporary_Executive_Authority
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hollandia_(Nederlands_Nieuw-Guinea)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Biak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sorong
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fak-Fak_(afdeling)
http://nl.wikipedia.org/wiki/KNIL


 

15 
 

en een aantal krijgsgevangen gemaakt. Bij geen van deze acties komen Nederlandse 

militairen om.  

De parlementaire commissie, die Nieuw-
Guinea van 13 augustus tot 5 september 

1953 bezoekt, doet de aanbeveling de 
defensie van dit rijksdeel, met een kustlijn 

van 2600 zeemijl, uitsluitend aan de 
marine op te dragen. De commissie vindt 

dat de verdediging het beste aan de vloot, 
marineluchtvaartdienst en het korps 

mariniers kan worden opgedragen. Op 28 
februari 1955 draagt de Koninklijke 

landmacht haar taken in Nieuw-Guinea 

over aan de Koninklijke marine. De 
officiële overdracht vindt plaats te 

Hollandia in tegenwoordigheid van de 

gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea dr. Jan van Baal.  

De laatste grote groep landmacht militairen (889 man) vertrekt op 15 maart 1955 per 

motorschip ‘Sibajak’ vanuit Hollandia en komt op 16 april aan in Rotterdam. Het duurt 
tot eind 1958, begin 1959, voordat er weer landmacht militairen op Nieuw-Guinea 

actief zijn.  

4. Biak wordt steunpunt van de luchtmacht 

Nederland stuurt in 1958 militaire 
versterkingen naar Nieuw-Guinea, 

waaronder een luchtmacht 

detachement dat wordt gelegerd op 
Biak. Als eerste plaatst de luchtmacht 

twee waarschuwingsradars op Biak en 
het nabijgelegen eilandje Woendi. In 

1960 wordt de luchtmacht onder de 
codenaam ‘Plan Fidelio’ belast met het 

inrichten van het Commando 
Luchtverdediging Nederlands Nieuw-

Guinea. Dit bestaat uit: een 
luchtverdedigingssquadron met twaalf 

Hawker Hunter F Mk4-toestellen en 
twee Alouette-helikopters, een radarnavigatiesysteem op Biak en een reserve-airstrip 

bij Noemfoer. De vliegtuigen en helikopters worden met het vliegdekschip ‘Karel 
Doorman’ aangevoerd. Een jaar later vindt nog een aanvulling plaats van twaalf 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Krijgsgevangene
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marineluchtvaartdienst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Korps_Mariniers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Korps_Mariniers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Baal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hawker_Hunter
http://nl.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rospatiale_Alouette_II
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Hawker Hunter F Mk6 toestellen 
die grotere brandstoftanks 

hebben en een grotere afstand 

kunnen afleggen.  

Het ontstaan van het 336 
(transport)squadron is nauw 

verbonden met de operaties in 
Nieuw-Guinea. De 

luchtmachteenheid neemt in 1955 
het luchttransport in Nieuw-

Guinea over van de marine. Het 
squadron gebruikt drie Dakota’s 

van de marine en neemt drie 

toestellen van de Amerikaanse 
luchtmacht over en opereert 

vanaf de airstrip Mokmer op Biak. 
Hierbij worden van september 1961 tot en met september 1962 meer dan 5400 

passagiers en de nodige vracht in Nieuw-Guinea vervoerd. In augustus 1962 staat 
Indonesië klaar om Nieuw-Guinea aan te vallen en de omvang van de Nederlandse 

versterkingen is onvoldoende om een grote aanval tot staan te brengen. Mede 
hierdoor en door politieke druk van alle landen in de Verenigde Naties wordt de 

Nederlandse regering min of meer gedwongen tot de overdracht van Nieuw-Guinea 
aan Indonesië. De terugtrekking van de Nederlandse militairen uit het gebied met 

achterlating van veel vliegtuigen en voorraden wordt in Indonesië als een grote 

overwinning beschouwd.  

5. Marine strijdt tegen infiltraties 

In 1952 begint Indonesië druk uit te 

oefenen door middel van infiltraties. 
De eerste infiltratie van betekenis 

vindt plaats eind januari 1952 op het 

eiland Gag. De personeelssterkte van 
de Koninklijke Marine in Nieuw-

Guinea schommelde in de periode 
1955-1958 rond de 2500 man. In 

1960 namen eenheden van de 
landmacht de posten aan de zuid- en 

zuidwestkust over van de mariniers. 
De mariniers worden geconcentreerd 

op de noordkust om als operationele 
reserve te kunnen optreden. Op 13 

november 1960 is er een infiltratie 
van vrij grote omvang nabij het Buru-

gebergte aan de zuidwestkust van 
Nieuw-Guinea. Succes hebben deze infiltraties niet, daar zij door eenheden van de 

marine, met steun van politie en bevolking, snel worden opgeruimd. Het agressieve 

optreden van Indonesië in Nieuw-Guinea in 1962 begint min of meer met de poging 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Squadron
http://nl.wikipedia.org/wiki/Douglas_DC-3
http://nl.wikipedia.org/wiki/Biak-stad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gag_(eiland)
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van drie 
motortorpedoboten 

de Matjan Tutul, de 

Hari Mau en de 
Matjan Kumbang om 

de zuidkust te 
benaderen. Deze 

poging wordt bij 
de Vlakke Hoek door 

het optreden van Hr. 
Ms. Kortenaer, Hr. 

Ms. Evertsen, Hr.Mr. 
Utrecht en een 

Neptune-vliegtuig 
van de 

marineluchtvaartdienst op 15 januari om 21.30 uur afgeslagen. De Matjan Tutul, 

wordt in brand geschoten en de beide anderen slaan op de vlucht in zuidwestelijke 
richting. In totaal worden 52 overlevenden van de Matjan Tutul gevangengenomen. 

Op 24 maart ontdekt een Neptune een Indonesische schoener, die bij Fak Fak de kust 
wil benaderen. Daar deze schoener ondanks herhaalde waarschuwingen toch naar de 

kust blijft koersen, wordt zij door het vliegtuig in brand geschoten. Bij Aidoena aan de 

Jera-rivier gaan op 27 maart dertig infiltranten aan land. Acties van mariniers en 

politie leiden er toe, dat deze infiltranten een maand later geheel zijn uitgeschakeld.  

 

6. Geheime onderhandelingen in Middleburgh 

In maart 1962 worden Nederland 

en Indonesië het eens over de 
wijze waarop het overleg moet 

worden gevoerd. De 
onderhandelingen gaan op 20 

maart onder de grootste 
geheimhouding van start. Zij 

vinden plaats in het Amerikaanse 

plaatsje Middleburgh, vlakbij 
Washington. De Amerikaanse 

diplomaat Bunker bemiddelt 
tussen de partijen; officieel 

namens de VN, in feite namens de 
VS. Bunker lanceert een voorstel 

waarin Nieuw-Guinea in een 
eerste fase onder toezicht van de 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Torpedoboot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Yos_Sudarso_(persoon)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Yos_Sudarso_(persoon)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Yos_Sudarso_(persoon)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Vlakke_Hoek
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i002030.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i002030.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i002031.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i002031.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i002021.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i002021.html
http://en.wikipedia.org/wiki/P-2_Neptune
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schoener
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VN zou komen: eerst met Nederlandse en 
vervolgens met Indonesische assistentie. 

Vervolgens zou het bestuur aan Indonesië 

worden overgedragen. Na verloop van tijd 
zou er een ‘daad van vrije keuze’, een ‘act 

of free choice’, plaatsvinden waarbij de 
bevolking zich zou kunnen uitspreken voor 

aansluiting bij Indonesië of voor 
onafhankelijkheid. Het zogenaamde ‘plan-

Bunker’ ontmoet aan Nederlandse en 
Indonesische kant veel verzet. De 

Indonesische president Sukarno blijft 
verklaren dat ‘Irian Barat’ voor het eind van 

het jaar in Indonesische handen zou zijn. 
Beide partijen rekken de besprekingen van april tot in juli 1962. Het geeft Indonesië 

de kans de militaire druk op te voeren. Op de dag dat het overleg wordt geopend (20 

maart), heeft er al een nieuwe Indonesische landing plaatsgevonden.  

7. Troepensterkte gaat naar 10.000 man 

De overlegpauze komt echter ook 

Nederland goed uit. De nieuwe 

Indonesische acties maken 
grootscheepse troepenversterkingen 

onvermijdelijk. Vanaf 28 maart 1962 
worden de strijdkrachten in Nieuw-

Guinea met eenheden mariniers 
aangevuld. De versterkingen worden 

per vliegtuig en per schip uit 
Nederland en de Nederlandse 

Antillen gezonden. Tegelijk vindt 
‘Operatie Zaltbommel’ plaats: in 

april en mei werden twee bataljons 
infanterie, twee eenheden 

luchtafweer en allerlei aanvullende 
onderdelen naar Nieuw-Guinea 

gestuurd. Het gaat om het 41e Bataljon Stoottroepen en het 17e Infanterie Bataljon 

Chassee en de 928e en de 940e Afdelingen lichte LUA. De sterkte van de luchtmacht 
wordt opgevoerd tot twee squadrons Hawker Hunters; verder is er een squadron 

Neptunes aanwezig. De marine bereikt een sterkte van twee tot drie fregatten, vier 
jagers en drie onderzeeboten. Op 18 augustus 1962 bevinden zich in Nieuw-Guinea 

de schepen Friesland, Groningen, Limburg, Overijssel, Evertsen, Kortenaer, Luymes, 
Snellius, Pelikaan, Dolfijn, Zeeleeuw, drie dregboten, 16 landingsvaartuigen, (LT's, 

LCPR’s en LCA's), twee sleepboten, 84 zodiac-rubberboten, diverse motorsloepen en 
de hulpschepen Duivendrecht, Bussum en Alte Marum met in totaal 2956 man 

vlootpersoneel. Op Biak is het sqadron 321 gestationeerd met 326 man van de 

Marineluchtvaartdienst  

http://en.wikipedia.org/wiki/Act_of_Free_Choice
http://en.wikipedia.org/wiki/Act_of_Free_Choice
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onafhankelijkheid_(staatkunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Soekarno
http://nl.wikipedia.org/wiki/Westelijk_Nieuw-Guinea
http://www.stoottroepers.nl/rsngx.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bataljon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Infanterie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtafweer
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i004592.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i004592.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i002022.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i002016.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i002020.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i002018.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i002031.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i002030.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i002077.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i002077.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i002035.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i002033.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i002032.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i004592.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Rigid-hulled_inflatable_boat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marine_Luchtvaartdienst
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Verder zijn er 1425 mariniers. 
De totale sterkte van de 

marine bedraagt 4707 man, 

die van de landmacht 4096 
man en die van de luchtmacht 

720 man. Het totale aantal 
Nederlandse militairen is in de 

eerste helft van 1962 bijna 

verdubbeld tot 9523 man.  

 

Dan zet Indonesië een nieuw 
strijdmiddel in, namelijk 

parachutisten (zie bijlage 2). 
Van 26 april tot 24 juli 1962 

worden para’s afgeworpen 
boven de Vogelkop, het Onin-schiereiland en boven de omgeving van Kaimana en 

Merauke. Naar schatting worden 1195 parachutisten afgeworpen. Tegen deze 
parachutisten wordt met kracht opgetreden. De strijd tegen de bijna 1200 boven 

Nieuw-Guinea afgesprongen parachutisten duurt bijna vier maanden. De Indonesische 
indringers hebben zich veelal in kleine groepen opgesplitst en vermijden zo veel 

mogelijk elke gevechtsaanraking. Op 30 april 1962 valt de eerste in handen van de 
Nederlanders. De Nederlandse troepen, Papua-soldaten en politiemannen zoeken 

onafgebroken verder naar de vaak goed verstopte Indonesiërs. Het lukt hen met hulp 

van de bevolking, die optreedt als gidsen en boodschappers, om tot 18 augustus 
1962 zo’n 366 Indonesische parachutisten gevangen te nemen. Minstens een even 

groot aantal is gesneuveld of omgekomen. De rest blijft rondzwerven in de vochtige, 

halfduistere jungle.  

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Parachutist
https://www.papuaerfgoed.org/nl/node/20187
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelkop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fak-Fak_(afdeling)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oerwoud
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8. Marine boekt successen  

De marine patrouilleert dag en nacht 
met schepen en vliegtuigen langs en 

boven de kust van Nieuw-Guinea. 

Hierbij worden diverse successen geboekt zoals de 
aanhouding van een prauw met twintig infiltranten 

ten westen van Fak Fak op 14 mei door de ‘Utrecht’, 
het onder vuur nemen en verdrijven van 

Indonesische vliegtuigen nabij Kaimana op 15 mei 
door de ‘Limburg’, het neerschieten van een Dakota 

op 17 mei door een Neptune, het beschieten door een 
Neptune op 21 mei van parachutisten nabij 

Teminaboean, de aanval op 31 juli van een Neptune 
op een onderzeeboot nabij het eiland Noemfoor, de 

steun van de ‘Evertsen’ aan de acties van ariniers op 
het Onin-schiereiland, de steun van de ‘Luymes’ aan 

de acties van de mariniers op 10 augustus op het 

eiland Misool en het afslaan van een landingspoging 
op het eiland Misool op 11 augustus door de 

‘Friesland’ en een Neptune. Nadat alle 
gevechtshandelingen op 18 augustus 1962 worden gestaakt, vertrekken vanaf 1 

oktober de vlooteenheden en vliegtuigen naar Nederland. Als de ‘Groningen’ en 
‘Evertsen’ de kade in Biak verlaten, is aan de opgestoken aanvalsperiscoop van de 

onderzeeër ‘Dolfijn’ een (verboden) Papua-vlag opgehangen. Vooral de uitwuivende 
Papua’s zijn hierover wild enthousiast. Dit in tegenstelling met ‘politiek Den Haag’, 

waar Kamervragen leiden tot een standje voor de commandant.  

9. Nationale Veteranendag ingesteld 

Veel veteranen, ook de mannen die in Nieuw-Guinea, actief zijn 
geweest, hebben zich aaneengesloten in verenigingen en komen 

jaarlijks bijeen (zie bijlage 3). In 2003 besluit staatssecretaris van 
Defensie Cees van der Knaap tot de instelling van een Nederlandse 

Veteranendag. Het doel van de Nationale Veteranendag is de 
maatschappelijke waardering voor veteranen publiekelijk tot 

uitdrukking te brengen en de bekendheid met en waardering voor 

hun militaire inzet te vergroten. Vanaf 2005 wordt de Nederlandse 
Veteranendag jaarlijks –behalve op zondagen- gehouden op 29 juni, de verjaardag 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kano_(scheepstype)
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Westpapua1.png
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i002021.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i002020.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Noemfoor
http://en.wikipedia.org/wiki/Misool
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderzee%C3%ABr
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_West_Papua.svg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kamervragen
https://www.papuaerfgoed.org/nl/node/20187
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatssecretaris
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cees_van_der_Knaap
http://www.veteranendag.nl/
http://www.veteranendag.nl/
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van de in december 2004 
overleden prins Bernhard. Die 

heeft altijd een speciale band met 

veteranen gehad. Veteranen 
houden jaarlijks ook eigen reünies 

bij de verschillende 
krijgsmachtonderdelen. Zo zijn op 

16 mei 2009 bijna 7000 veteranen 
van de Koninklijke Landmacht tot 

en met 1962 (WOII, Nederlands-
Indië, Korea en Nieuw-Guinea) 

bijeen in de IJsselhallen in Zwolle. 
Daar wordt zo maar de grootste 

rijsttafel van Nederland 
geserveerd. Tientallen koks en keukenmedewerkers hebben aan de bereiding van de 

gerechten, onder meer pisang, nasi goreng, gado gado, seroendeng en atjar gewerkt. 
Het megadiner is een geweldig succes, maar het lijkt op iedere andere keer. Net als 

de andere aanwezige veteranen zijn ook de Nieuw-Guinea-veteranen op zoek naar 

lotgenoten, foto’s, herinneringen en verhalen van andere nog levende Nieuw-Guinea-

veteranen.  

10. Links: 

- Op deze website zijn ook themapagina's te vinden over de Tweede Wereldoorlog in Nieuw-

Guinea en NSB'ers na WOII naar Nieuw-Guinea.  

- verhalen van luchtmacht-militairen op Biak 

- verhalen van veteranen Nederlands Nieuw-Guinea 

- diverse artikelen op west-papua.nl   

- Video-reconstructie de Slag om de Vlakke Hoek (Andere tijden) 

- Beelden uit filmmateriaal Koninklijke marine 

- In Nieuw-Guinea ingezette schepen  

11. Bronnen: 

- Fred Lardenoye en Rein Bijkerk, Veteranen met een missie. Humanitaire initiatieven door oud-

militairen in voormalige uitzendgebieden. Nijmegen 2008 

- R.E. van Holst Pellekaan, I.C. de Regt, J.F. Bastiaans, Patrouilleren voor de Papoea’s. De Koninklijke 

Marine in Nederlands Nieuw-Guinea dl. 5a 1945-1960; dl. 5b 1960-1962. Amsterdam 1989 en 1990 

- W. Klinkert, R.U.M.M. Otten en J. Plasmans, Nieuw-Guinea 1958-1962 in: 75 jaar Luchtdoelartillerie 

1917-1992. Sectie Militaire geschiedenis 1992 

- Martin Elands en Alfred Staarman (red),  Afscheid van Nieuw-Guinea. Het Nederlands-Indonesisch 

conflict 1950-1962. Bussum 2003 

- A. Lijphart, The trauma of decolonization. New Haven 1966 

- J.G. de Beus, Morgen bij het aanbreken van de dag. Nederland driemaal aan de vooravond van 

oorlog. Rotterdam 1978 

- J.L.R. Huydecoper van Nigtevegt, Nieuw-Guinea. Het einde van een koloniaal beleid. ’s-Gravenhage 

1990 

- Ben Koster, Een verloren land. De regering Kennedy en de Nieuw-Guinea kwestie 1961-1962. Baarn 

1991 

- H. Meyer, Den Haag-Djakarta, Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1962. Utrecht 1994 

- P.J. Drooglever, Een daad van vrije keuze. De dekolonisatie van Indonesië en het 

zelfbeschikkingsrecht van de Papoea’s. Den Haag 2005  
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http://geschiedenis.vpro.nl/themasites/mediaplayer/index.jsp?bw=bb&player=real&media=13699283&portalnr=4158511&refernr=5010761&hostname=geschiedenis&portalid=geschiedenis&themechannel=&id=vars.jsp%3Fmedia%3D13699283%26portalnr%3D4158511%26refernr%3D5010761%26hostname%3Dgeschiedenis%26portalid%3Dgeschiedenis&x=38&y=0
http://www.nimh.nl/nl/collecties/beeldmateriaal/audiovisuele_collectie/marine/inventaris/nl_nieuw_guinea_1950_1962/index.aspx
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i004592.html
http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i004592.html
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Curieuze vertegenwoordigers van het menselijk ras 
Als ik vannacht ontwaak op het dek van de Mimika door het lichten van het anker, ben ik zo stijf: als 
een plank. En behalve stijf: doorweekt van vocht. Er hangt een dichte mist over de rivier, die me tot op 
m'n huid doordrenkt heeft. Ik voel me huiverig, katterig en pijnlijk. Er is nog maar één ding, dat het 
leven wat zin schijnt te kunnen geven: koffie!  
Er komt koffie. Een mok vol en aan de sterke, zéér sterke kant. Zwarte koffie, die echter de 
eigenschap heeft je weer een beetje „mens" te maken. Even later varen we.  
De jongens van de Mimika weten dat ze, als alles meezit, misschien tegen de avond Kepi kunnen 
halen. Maar dan mag er ook werkelijk niets tegenzitten. Nog 200 kilometer scheiden ons van Kepi en 
de Mimika loopt tenslotte geen tien mijl.... 
 
De laatste sterren zijn nog aan het verbleken, als we er al weer een half uur hebben opzitten. De mist 
dwarrelt traag over de rivier. We zitten allemaal te wachten op de zon, om op te drogen, hoewel we 
weten dat we ons tegelijk ook voor die zon zullen gaan verbergen. Dit is het vreemde van Nieuw- 
Guinea: je krijgt van alles meestal te véél tegelijk. Teveel bos. Teveel hitte. Teveel vocht. Teveel mist. 
Enzovoort. 
Visjes springen op naast ons schip, daar zijn ook weer de reigers, die de oevers een schoon en 
majestueus decor geven. Kleine kakatoes en grote jaarvogels zijn er eveneens en zo begint de dag. 
Het bos zwijgt eindelijk en dat zou tijd worden.  
Na al die uren van eindeloos geronk, gesis en gebrom verstomt het. Tot de komende avond. Dan zal 
de symfonie worden vervolgd. 
Het is zeven uur, als we de Wildemanrivier bereiken. Dat betekent dat we nu het gebied der Asmatters 
verlaten hebben en een nieuw gebied ingaan. Twee stammen bevolken dit gebied. Op de ene oever 
de Tjitaks? op de andere de Mitaks. Het beeld van het bos wijzigt zich nu ook. Het wordt minder 
zwaar, minder compact. Het wordt lichter, dunner, minder hermetisch. Er komt ook veel riet aan de 
oever. Aan alles is duidelijk te zien dat we een ander terrein hebben bereikt.  
 

***  
ANDER TERREIN  
maar evenzeer onbestuurd terrein. Dit is onbekend Nieuw-Guinea. Er wonen hier stammen; maar van 
hun bestaan is niets, of heel weinig, bekend. Noch het Bestuur noch de Missie zijn in staat geweest 
hier reeds een begin te maken van contact. Dit is de wereld, die wacht om opengelegd te worden. De 
man die het zal wagen door deze groene wereld te waden, door deze eindeloze moerassen, die 
betreedt grond, nog niet eerder door blanken gezien. Een zware, zo niet hopeloze taak overigens. De 
oever van dit moeras is allesbehalve aanlokkelijk, die ochtend. Ik ben uitermate dankbaar aan dek van 
de Mimika te zitten. De gedachte daar aan land te moeten gaan is werkelijk niet plezierig. We nemen 
er de kaart bij, maar kunnen dat evengoed laten. Hier en daar is een stippellijn aangegeven. Dat zijn 
dan de rivieren, die er waarschijnlijk zijn. Het zal nog wel even duren, eer er authentieke kaarten van 
dit gedeelte van Nieuw-Guinea worden vervaardigd  
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Hier en daar zie ik een klein, armzalig, ellendig bivakje. Eens waren daar mensen. Papoea's. Soms 
twee, soms zes huisjes, als men dat woord tenminste mag gebruiken voor dit soort onderkomens, die 
wel tot de meest primitieve der wereld behoren. Resident Boendermaker geeft het antwoord: de 
eigenlijke kampongs van deze mensen hier moeten dieper het binnenland instaan. Aan de oevers van 
de kleine stroompjes, de zijriviertjes. Dat is wel nodig, omdat de rivier, waar we nu op varen, nog 
steeds tot het operatiegebied behoort van de rovende, snellende en moordende Asmatters.  
Die zien er geen been in met hun prauwen een paar honderd kilometer op rooftocht te gaan. Waar ze 
komen, blijft doorgaans geen mens in leven. Het zijn werkelijk de' grootste moordenaars van Nieuw- 
Guinea. Geef deze mensen dus ongelijk, dat ze zich zo diep mogelijk in het bos verbergen voor hun 
aartsvijanden. 
Steeds meer open wordt het bos. We varen voorbij een gebied, begroeid aan de oever met geweldige 
varens en palmen. Een gebied met een soort waterpartijen en parken. Uitermate boeiend en als het 
ware soms door mensenhanden aangelegd. Maar dat is dan wel pure verbeelding. . . . 
 
*** 

EEN LIEFELIJK OORD OVERIGENS. 
De kali versmalt en verbreedt zich en dan opeens is daar menselijk leven. We zien twee smalle 
prauwen, uitgeholde stammen, en op de oever staan 'n paar mannen. Ze blijven als het ware bevroren 
staan. Ze hebben de Mimika waarschijnlijk niet horen aankomen en zijn nu dodelijk bevreesd voor de 
komst van ónze „prauw". 
Het zijn een paar vissers. Spiernaakte mannen, op een curieuze schaambedekking na. Door de 
neuzen steken stukken bot en dat is dan ook precies de enige opsmuk en versiering die deze wilden 
bezitten. Het zijn lange, magere kerels, die in het geheel geen agressieve indruk maken. 
We komen langzaam en zo voorzichtig mogelijk naderbij om hen niet te verschrikken. Ze blijven staan. 
En dan duikt ook tegelijk het dorpje op. Een heel kleine kampong, van nauwelijks zes, zeven huisjes 
van atap en gaba gaba.  
Ze staan hoog op dunne paaltjes. Ik zie donkere schaduwen in de huisjes. Dat zullen de anderen zijn, 
die het niet kunnen opbrengen naar buiten te komen. 
De beide mannen blijven staan. Het zijn vissers en aan een speer steken twee glimmende vissen. Dan 
ineens steekt een der mannen die speer vooruit. Het is een aanbod.... het is een gebaar.... neem die 
vis 
 
En dan is toch wel het ijs gebroken en wordt er door ons tabak naar de mannen gegooid. En hoe 
primitief ze dan ook mogen zijn, ze kennen de waarde van tabak. Ik wil ze een paar plukken geven, 
maar kan nét niet bij hen komen. De afstand van de Mimika tot het prauwtje is te groot. Maar dat blijkt 
hoegenaamd geen bezwaar te zijn. De man grijnst en steekt de lange paddel naar me toe. Deze 
eindigt bladvormig en dat is dan een bijzonder handig apparaat om de tabak op te deponeren 
Hij neemt een pluk en stopt die achter z’n oor. Het moet wel een uiterst kostbaar bezit voor hem zijn. 
Zn baardje wipt van vreugde op en neer en hij springt naar de oever. Direct daarna begint hij te 
dansen. Juister gezegd te springen. Het zijn maar wonderlijke, dwaze manipulaties, die zich niet 
beschrijven laten. Ik zag zelden iemand zoveel groteske bewegingen maken voor zo weinig tabak.... 
 
 

***   
WE GAAN VERDER   
Om niet teveel tijd te verliezen. Zo lang we in zicht van de mannen blijven, staan ze te springen en te 
dansen. Hoe verder we weg zijn, des te enthousiaster. We komen nu in een gebied, waar de kali vol 
waterlelies is. De rivier doet hier denken aan een geweldige, ontzaglijke drijfschaal, vol witte en flets-
blauwe bloemen. Het is aangrijpend mooi. Vooral die bloemen, die op bijna onmogelijk lange en 
doorschijnende stengels staan te wiegen boven de oppervlakte van het water. 
Tegen 11 uur die morgen versmalt de rivier zich. Hij is nu zeker niet breder dan een 50 tot 60 meter. Af 
en toe roept de Indonesische schipper iets. Hij heeft dan een waterslang ontdekt. Je kunt daar beter 
mijlen vandaan blijven. Het zijn de gemeenste, gevaarlijkste dieren van dit land. Een beet van deze 
soms 2 meter lang wordende reptielen betekent onherroepelijk binnen enkele ogenblikken de dood. 
Landslangen zijn aanzienlijk minder gevaarlijk, zelfs de giftige. 



 

24 
 

 
Het land wordt steeds vlakker, open en overzichtelijker. Hier en daar doet het zelfs denken aan een 
Hollands polderlandschap met zoiets als uiterwaarden. Het bos is dun en bestaat uit groepen bomen. 
De oevers zijn breed en begroeid met een soort lissen en riet. Visarenden wieken over de oevers en 
steeds opnieuw groepen grote, witte reigers. Paradijsvogels zien we hier niet. Ze bevinden zich 
waarschijnlijk dieper het land in. 
Er staan op een gegeven ogenblik twee regenbogen haaks op elkaar. Een prachtig en boeiend 
schouwspel. Ook dat doet even aan Holland denken, hoewel er niet zo heel veel is dat met Holland te 
maken heeft, in dit land.... 
Nog enkele malen zijn er mensen zichtbaar. Ze zijn schuw en duidelijk zichtbaar op hun qui vive. 
Vrees regeert deze mensen. Vrees voor iedere bezoeker. Wie hier komt heeft bijna nooit 
vredelievende bedoelingen. Wie hier verschijnt, van verre, heeft altijd iets te maken met de dood. 
Vandaar de onrust bij de komst der Mimika, die overigens in het geheel niets met de dood te maken 
heeft. Integendeel, zowel Bestuur als Missie hebben maar een bedoeling in dit land: het brengen van 
leven. En dan het liefst van een redelijk leven. Van een leven dat een beetje zin heeft.  
 
***  
IN de loop van de middag ontwaren ' we dan eindelijk weer de eerste symptonen van de aanwezigheid 
van blanken. Bij een prauw staan vat mannen en vrouwen en twee der mannen 
bezitten iets dat op textiel lijkt. Elk van hen draagt een minuscuul kort broekje en dat houdt in, dat ze 
contact hebben gehad hetzij met de Missie, hetzij met het Bestuur. Ze zijn niet bang en laten ons 
rustig passeren. Een paar flessen gaan overboord en enkele jongens springen tegelijk het water in. 
Van de aanwezigheid van krokodillen schijnen ze zich minder aan te trekken. Ik merk hoe ongelooflijk 
snel ze zwemmen. Met de armen maken ze een soort crawlslag, terwijl de benen een schaarbeweging 
te zien geven. Een heel merkwaardige manier van zwemmen, maar die hen in ieder geval bijzonder 
snel door het water brengt. 
De laatste uren van die dag zijn werkelijk indrukwekkend. Ze voeren ons door een gebied, dat in geen 
enkel opzicht aan het voorgaande doet denken. Dit is een laag land, vol weiden, vlakten en 
uiterwaarden. De rivier stroomt met eindeloze kronkel  door dat land en er is een wel zeer grote mate 
van navigatiekunst nodig om de Mimika niet de wal in te sturen. Enkele malen gebeurt het haast.... Het 
wordt een sensationele vaartocht en ik ben er van overtuigd, dat we zullen stranden. Maar we 
stranden niet. Rakelings gaat het langs modderoevers, en hoewel ik soms die modder onder de 
Mimika hoor doorschuren we lopen niet aan de grond. 
Kepi naderend, het doel van de tocht, passeren we de eerste kampongs van dit nieuwe gebied. Nieuw 
land. Een land, levend in vrijheid en vrede. Een land, waar al lang niet meer gesneld werd. Dat wil 
zeggen.... sinds een jaar of zes niet meer! En natuurlijk nog wel zo hier en daar incidenteel. Men moet 
deze dingen in het groot zien. 
Wat we naderen is het Mappi-gebied. Enkele jaren geleden was het nog even ongetemd en wild als de 
Asmat.  
Bestuur en Missie hebben echter, in een bijzonder geslaagde samenwerking kans gezien deze 
bevolking te winnen. Er wordt in het groot niet meer gemoord en gesneld. Dat is de winst van die 
combinatie.  
 
*** 
ZELDZAAM  indrukwekkend is het beeld, dat zich de laatste uren van die dag aan ons vertoont. Aan 
de oevers kampongs met honderden mensen. Ze rennen naar de oever van de rivier en roepen ons 
aan. Kinderen schreeuwen en lopen het water in. Van alles is te zien, dat men daar aan de wal de 
vreugde kent. Men leeft daar. Klappertuinen staan op zacht-glooiende heuvels. De kampongs maken 
een nette sympathieke indruk. Tegen de avond, als de zon ondergaat, wordt heel dit land een machtig, 
indrukwekkend aquarel.  
 
  
De hemel is purperrood en al dat rood drijft ook in het water. In dat van de rivier, de Obaa, en in dat 
van de plassen en moerassen, die we door moeten. Het varen is een précaire zaak, maar het schijnt 
werkelijk de bedoeling te zijn dat we er zonder schipbreuk komen. 
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Steeds opnieuw toonden de vrouwen in de 
Moppi hun vreugde over de komst der blanken 

 
Dan komt Kepi, het voorlopige einddoel 
van de tocht. Dat wil zeggen: van de 
tocht van ondergetekende. De anderen 
zullen doorgaan. Ik zal daar 
achterblijven om het land der Mappiers 
te zien. 
 
 
Het is aardedonker als er met een 
lamp wordt gezwaaid in de verte. Die 
lamp is Kepi. Even later zijn daar de 
palen van een klein, wrak steigertje. 
En op dat steigertje staat Frans 
Cappetti, de Controleur van de 
voorpost Kepi. Midden in het Mappl 

gebied. 
Achter hem staan de donkere lijven van 

bijna naakte papoea's. Maar ze zijn niet helemaal naakt. En hun 
ogen staan minder wild dan de ogen van die anderen, die ik 
zag, de Asmatters. 
Ik ben hier werkelijk in een ander land. 
U zult nog horen in wat voor een soort land. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

Even een Update van de redactie betreffende de Helderse Courant. 
Alle artikelen die worden toegezonden worden door de redacteur geplaatst in www.debakstafel.nl 

onder het kopje “Helderse Courant”  
Daar veel abonnees ver buiten de noordkop van Noord Holland wonen en hoogstwaarschijnlijk 

deze Helderse Courant niet lezen, biedt ik op deze wijze een mogelijkheid in samenwerking met 
Arie Booy als verslaggever dit Marine gerelateerde nieuws ook voor die lezers aan te kunnen 

bieden. 
 

Klik op de onderstaande link voor deze nieuwe bulletin 
http://www.debakstafel.nl/helderse-courant.html 

 
 

 
www.zalig-zeeland.nl 

http://www.debakstafel.nl/
http://www.debakstafel.nl/helderse-courant.html
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 Oproep van Sonja        “Oud collega’s Marine”,  
https://www.facebook.com/groups/164906593552558/  
  
Is een facebookpagina voor jong en oud. Collega’s werkzaam bij de Koninklijke Marine en 
oudgedienden. 
Het doel van deze pagina is om met elkaar in contact te komen, om 
foto’s, video’s of herinneringen te delen.  
Bent u opzoek naar een oud-collega, welke met u gevaren heeft? 
Dan is deze pagina voor u bestemd. 
  
De pagina werd in 2011 door mij opgericht. 
Wie ben ik, mijn naam is Sonja van der Linden, 43 jaar, moeder van 
3 dochters en  
woon in Helmond, in het mooie Brabant. 
Zelf ben ik een oudgediende, matroos 1e klas ODOPS. De EMMV startte op 01 oktober 1992,  
Bak 226. Ik verliet de Marine op 01 oktober 1995.  
In mijn diensttijd voer ik met Hr.Ms. van Kinsbergen en Hr.Ms. Tromp. 

Met de Kinsbergen ben ik naar Yoego geweest, dit was in 1993. Een 
mooi, maar indrukwekkende  
Reis. Velen zullen wel van het “Ludo 2” incident gehoord hebben. Dat 
was wel een spannend moment.  
Het incident haalde zelfs de krant.  
Een mooie afsluiting voor mij was de reis naar st. Petersburg met de 
Tromp 4 en 5 mei 1995.  
Herdenking van 50 jaar bevrijding. Je mocht alleen in uniform de wal 
op.   
Al met al een fijne, interessante en leuke tijd. 
  
 
 

Sonja van der Linden 
7477031750 

                              +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Ingezonden stuk van een oude KAAN van over de 80…. 

 

L.S., 

Ik vond nog een onaf stukkie dat ik eens schreef over de kruiser De Ruyter, misschien leuk voor 

Ten Anker. Je mag het zo in ene publiceren.  

Zet maar dat het van een ouwe Kaan is van over de tachtig, kenne ze lachen. 

Ik hoor wel als het wat vind, anders ken het in de kiepelton. 

 

Nou dan begin ik maar te vertellen dat ik eerst dacht dat ik mijn laatste schip onder mijn benen 

had gehad met het geleidewapenfregat De Ruyter zo ongeveer voorjaar 1987. Ik zou bijna met 

pensioen maar ze hadden gevraagd of ik nog wat langer wou blijven om de najaarsoefening 

Oceaan Safarie mee te doen. Ik wipte af en toe over van de De Ruyter naar de Zuiderkruis en 

zelfs nog even op de Heemskerck gezeten, ja ja ik was het anusje van alles zoals ze dat 

noemden, hahaha. Nou ja ho es even, ik had dan wel dertig jaar dekdienst ervaring in me poten 

zitten, dus zo gek is het niet dat ze zo’n jeweel niet bij het grofvuil pleuren. Ik blij, nog een leuke 

https://www.facebook.com/groups/164906593552558/
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oefening, beetje meer kat en hoger pensioen, nooit 

weggegooid. Maar dat viel effe tegen met 

die Oceaan Safarie!. Wat een zware tijd 

was dat, hallo, in september heen en 

weer racen tussen Spanje en 

Denemarken, Noorwegen.  

Van warm naar ijskoud, en terug. 

Grote goden wat een ellende, en alles 

ging kapot. Alsmaar oorlogswacht ook nog, 

in twee divisies, nou dan weet je het wel. Op de 

gekste tijden zat je in ene te middernacht aan de warme kuch, en dan weer s‘avonds laat je 

ontbijt, om gek van te worden. Nou werden we wel een beetje verwend met zogenaamde snacks. 

We hadden doorlopend van die rare happies die rond gingen omdat niemand meer een normale 

spijsvertering had, dus op de gekste tijden had je inene zin in een kroket en dan weer in augurken 

of zo. Dat was een bitterballetje hier en een broodje worst daar, net als je bij je eigen dacht: ik heb 

trek. Verdomd, herinner ik me inene een mooie blunder die ik beging denkend aan die snacks. Wij 

hadden op de De Ruyter een prima commandant, kolonel Ham, reuze peer was dat. Zegt ie op 

een keer midden in de nacht op de brug tegen mij: schipper, we gaan het hele schip stil leggen, 

alles sluiten. NU! Ik zeg: commandant, wat bedoel u in godesnaam. Alles sluiten? Ja zegt ie, ik zie 

er geen gat meer in. Ik denk, ik hou me bek maar even, de ouwe is onwel geworden. Dus ik hou 

me bek en ik laat wat snacks doorkomen naar de brug, ik denk misschien helpt dat de ouwe een 

beetje door het dal heen. Dus ik zeg: hier hebbu een broodje ham. Wordt die ouwe me toch inene 

witpissig zeg. Ik begreep er geen lazer van. Wat blijkt: hij dacht dat ik zei: hier hebbie een broodje, 

Ham. Hahaha. Alsof ik de ouwe zomaar met ze achternaam gaan staan aan te spreken. Maar 

toen hij proefde wat hij at brak het licht door. Nou toen kwam de ouwe 

gauw weer bij zinnen, hij zegt: schipper, ik moest inderdaad even wat 

eten, bedankt. Nu is ie weer voor ze roodkopere. Doorgaan. 

  

Volgende dag moest ik 

overstappen op de Zuiderkruis. 

Had ik ook al tig keer op gediend dus dat schip kende ik 

als me broekzak. Jammer dat dat schip er niet meer is, 

zonde zonde, had nog jaren mee gekund. Ik 

was laatstleden bij het afscheid in Den Helder, keek met 

tranen in mijn ogen rond aan boord, nou dit schip is zo 

goed als nieuw. Ik stap dus over in volle zee op de 

ZK. Hadden ze allerhande malleur, bijvoorbeeld het 

ankergerei was vastgelopen bij de laatste keer ankerop. 

Dus dat mocht ik uit de knoop halen. Nou was op de 

Zuiderkruis goddank geen tweedivisie oorlogswacht, 

want dat zou niet werken daar. Tenminste voor de 

dekdienst. De Nautische dienst, pardon. Je ken wel 

begrijpen dat je met twee divisies een heel team aan 

gort helpt. Van de twee kwartiermeesters die gewend 

zijn samen een klussie te klaren en op elkander 
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ingespeeld zijn, legt er nu een te meuren op zijn kooi, uitgeput en wel. Dus dat werkt allemaal 

niet. Hadden we ook nog van die tv-gasten van de NOS aan boord om opnamen te maken van 

ons geweldige werk op zee, dat heb ik nou altoos, die verrekte filmers die uren filmen en waar je 

je voor uit de naad werkt, om dan drie seconden film te krijgen een week later op tv. 

Waardeloos. En die gasten staan altijd en overal in de weg. Waren ingekwartierd aan boord ZK 

maar wilden natuurlijk liever filmen op een ander schip, dus alsmaar overzetten met helies, en dat 

tijdens zo een oefening, man, afzien. Maar ik dwaal geheel en al af, we zouden het hebben over 

de SAT met de Grau, wat ken jullie dat Oceaan Safarie gedoe schelen. Ben ook nog even aan 

boord geweest van de Forrestal, een US-navy carrier die we moesten begeleiden naar 

Portsmouth.  

Dat ding werd door de yanks de Zippo 

genoemd, waarom weet ik ook weer niet. 

Wat een prachtschip.  Nou dan gaat je 

Doormanhart wel weer even open, ach ach 

wat is dat toch mooi werk op zo een dikke 

boot, nog een pietsie dikker als de Doorman 

trouwes. Ik ben in die drie oefenweken ook 

nog aan de wal gebracht met een Lynx voor 

onderdelen. Essentieel stukkie voor die 

ankerspil van de ZK. Weet je waar ik het 

vandaan heb gehaald?  

 

 

 

USS. Forrestal  

Vanaf de oude Vos, weet je wel, eentje uit de serie roofdiertjes.Ik eerst naar Vlissingen gebracht, 

daar hadden ze niet wat ik zocht, zegt er een slimme bootsman aldaro dat mijn onderdeel 

misschien wel van een roofdiertje te halen was. Nou, ik met die Lynx naar een sloperij ergens bij 

Goes als ik me goed herinner. Stond ik op me ouwe dag inene weer aan boord van zo’n lekker 

Roofdierklassefregatje waar ik ooit, ook in Vlissingen in de vijftiger jaren op begonnen was. Daar 

lagen er wel een stuk of vier, half gesloopt, ik meen de Panter en de Hermelijn ook nog, terwijl die 

dingen toch toen al jaren geleden uit dienst waren gegaan. Ze stonden daro wel even raar te 

kijken toen er inene een chopper van de Marine bij die werf kwam landen om een onderdeeltje te 

halen. Je lacht je eigen toch helemaal krom als je er nu nog aan denkt. Dat kon toen allemaal nog. 

Hadden ze maar zo’n roofdier bewaard, als museumschip, want die dingen gingen voor een 

scheet en een knikker van de hand. Ach ach, wat is er toch veel moois verdwenen. Als ik nu die 

nieuwe rare schepen ziet zoals de Hollandklasse, dan ken dat toch niet tippen aan die echte 

vaartuigen van weleer. Daarvoor moest je kunnen varen meneer. Nu moet je de computer kenne 

bedienen.  

  

Ik zou vertellen over de ouwe kruiser. Die was dus net klaar van de ADM, en zou met een 

projectgroepie van de werf inclusief een honderd man Nederlands personeel van marine en 

Philips (Holland Signaal) de hele meuk gaan testen. Moet je weten dat ze dus ongeveer alles waar 

wij lekker mee werkten gewijzigd hadden, dus het hele radargedoe, navigatie, nieuwe vuurleiding 

voor nieuwe Bofors 40 mm mitraileurs (die dingen waren nog niet eens geleverd toen we ze 
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gingen uitproberen, wat een sof), hele commandocentrale overhoop gehaald, kortom, er was wel 

wat te testen.  En dan praat ik nog geeneens over de zeewaardigheidsproeven die genomen 

moesten worden, gemeten mijl volle kracht en zo meer, want er was ook nog al het een en het 

ander gewijzigd aan stuurmachine en schroefassen. Daar waren allegaar specialisten voor aan 

boord, maar er was ook nogal wat spul verwijderd en weer teruggeplaatst waar wij als nauten 

dagelijks gewend mee waren en mee opgevoed, dus had iemand van de werf bedacht dat het wel 

handig zou zijn als er wat gasten mee zouden gaan die gewend waren met dat spul te werken. 

Kijk es even hier, die Peruvianen snapten dat allemaal niet zo. Die voeren dat hele schip met 175 

man, waar wij er 900 voor nodig hadden. En denkt nou niet dat die 175 zo knap waren dat ze voor 

zes telden, mooi niet, ze snapten de rozen niet van scheepswerk. En manouevreren met dat 

schip, bagger. Je schaamt je je ogen uit je kop. Het eerst wat ik trouwes ziet is de stuurboord 

ankerspil, die fout gemonteerd stond. Ik zeg tegen die werfjongens: gooit die eerst maar los, dat 

ken zo niet. Nou ja, ik bespaar jullie de ellende die wij allemaal tegenkwamen als ervaren nauten. 

Godallemachtig wat een puinzooi. En dan praat ik nog geeneens over de machinekamer, want 

daar werkte ongeveer helemaal nog niks. Niet dat ik daar binnenkwam, want ik heb altijd 

een pokkehekel gehad aan die machinekamers van de kruisers, benauwd, warm, vet, 

donker. Daar moet je van houden. Bovendien had ik er niks niet te zoeken. Maar we waren 

IJmuiden nog niet uit of we kenden al voor anker (ja, bakboordsanker) want er was een afsluiter 

naar god. En het was ook nogeres allejezussen slecht weer ook nog.  Wij lagen aan dat ene anker 

te rukken met een windje 7 of 8, niet normaal meer zeg. En dat zonder behoorlijk werkende 

machines. Dus terug kon ook niet. Tel uit je winst. 

Ook nog een stukkie ongein met toren drie. Die was in zijn geheel los en van boord geweest 

en niet lekker in zijn kogels teruggeplaatst daar in Ammeledam. Dus bij het varen stond die hele 

toren raar te trillen zeg, met scheurvorming bij de dekranden, niet gewoon meer. Ik zag dat 

gewoon fout gaan, maar goed, ik was alleen maar uitgeleend personeel, dus je gaat je eigen 

nergens tegenaan bemoeien wat je vak niet is.   

Ik was schipper, geen artillerist. Ik zie die aardige Peruviaanse matroosjes nog naar mij kijken en 

in het spaans smoezen, zo van: waar maakt die reus ze eigen nou toch allegaar druk om.  

  

Afijn, wij dus meteen de eerste nacht voor anker met machinestoring, na een dagje ankerproeven 

(flut, ketting wilde niet vlot uitlopen, kaapstandertje liep telkens vast, wat een ellende) en 

compascompenseren (ging ook al niet vlot, nieuw spul, werkte niet dus) windje 8 oplopend 9, wat 

een genoegen.  Een of andere stoomafsluiter wilde niet meer open, druk viel weg, nou ja, zoiets 

was er loos, ik weet het niet precies meer. Wel weet ik dat ik slecht sliep die nacht, want ik had 

natuurlijk niet me eigen gewone kooi maar was ergens ondergebracht op een plaats waar ik nog 

nooit eerder geweest ben. Ook al niet fleurisant dus.  

En vies dat het schip overal was, je wilt het niet weten. Alles wat je aangreep plakte en was vettig 

na die werfbeurt. Ik dus me hele ploeg aan het soppen gezet tijdens die wachturen ten anker. Kort 

en goed, volgende dag vroeg overal, ontbijt niet te kanen, varen, rare trillingen in het schip die ik 

niet herkende, alle peruvianen ziek, zitten we een mijltje of 50 west van IJmuiden, weer voor anker 

want nu goddome alweer geklooi met die afsluiter. Helemaal geen machinevermogen meer, er 

was flinke paniek onder de wervianen want dit liep gierend uit het handje. Kwam bij dat die 

noodbemanning uit Peru helemaal geen kaas gegeten had van varen met een kruiser, dus ga 

maar na wat een sfeertje. De werfmensen zagen het niet meer zitten zagen groen en geel van 

ellende, wilden naar moeder de vrouw dus die drongen aan op sleepboothulp.  
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Niet zo’n gek ideetje trouwes. Afijn, daar verschijnt vrij snel een sleper van Wijsmuller die maakt 

zeer moeizaam vast, ik ziet dat aan vanaf me vaste plek naast toren twee, ja ik ga daar een beetje 

op de bak staan helpen met die wind kom nou zeg, bloedje link. Dus eindelijk zitten we vast aan 

die sleper, gaan we tergend langzaam richting IJmuiden retour. Nou we gingen meer achteruit als 

vooruit. Een knoopje of 2 à 3 hooguit. En dan een zuidwester storm die je dun door de broek liep.  

Het is november weet je wel. Dan vaar ik in principe niet. (Hahaha, grapje). Einde ochtend 

verschijnt er nog een tweede sleper, een 

gigasterke offshorejongen, de Soliman 

Reys. Ik kende dat schip, had al vaker 

voor de marine gesleept. Wat een kracht, 

wat een power, wat een statiegeld! Afijn, 

die maakt achteloos vast en toen ging het 

een stuk beter.  

 Foto links Soliman Reijs 

Begin van de middag krijgen we nog 

een derde sleper erbij, maar die wilde 

helemaal niet vastmaken met dat weer, 

dus die blijft gezellig naast ons varen. 

Heb je wat aan. Dat ding heette de 

Zwitserland, weet ik nog wel, hoe die eerste sleper heette ben ik effe kwijt, ook zo’n soort naam. Ik 

sting te kijken naast toren twee, dat is een lekker plekkie bij zwaar weer, sta je relatief beschut en 

veilig, en toch mooi zicht op de bak, zien ik inene die sleeptros van sleper 1 dun worden en 

sproeien, het leek wel of het water eruit geknepen werd, nog nooit zoiets gezien. We hadden net 

de loods overgenomen vanuit een heli, was ook al een gedoe, wat denk je: breekt die staalkabel 

met een gigantisch gesis. De losse eindjes gingen wel een meter of vijftig de lucht in. Heel 

eigenaardig. Nou draait die sleper dus inene met een rotgang weg, zo hoort dat bij sleeptrosbreuk, 

en verdomd, daar schuift als een zijtje inene die Zwitserland op de plek van sleper 1, hij dorst nu 

wel vast te maken ook, en wij hadden het gebroken trosje al weg, dus eindelijk eens een 

manouevre die goed uitpakte. Heel fijn allemaal. Nou ja, uiteindelijk kwamen wij rond een uurtje of 

11 in de avond voor de lichtenlijn van IJmuiden, maar ja met die storm lukte het voor geen meter 

om die enorme kruiser een beetje in positie te krijgen om netjes tussen de pieren door te lopen. Ik 

hield me hart vast, ik denkt: dat wordt nog bal. En ja hoor: ik ziet dat onderste licht inene helemaal 

naar stuurboord weglopen, met andere woorden, wij gingen bakboord uit. En dat tussen de pieren 

meneer! Met windje 9 Zuidwest. Dus die Zwitserland trekt ze eigen de pleuris om de kruiser naar 

stuurboord te krijgen. Lukt niet, erger nog: sleeptros breekt. Ik denk, zo dat is einde verhaal. 

Allenig meneer Soliman (wij noemden hem “de olieman” of ook wel Rita Reys) zat nog vast, nou 

die kon mooi niet voorkomen dat wij met een bloedgang naar de noordpier geblazen werden.  

Je ken wel nagaan, die enorme opbouw van de De Ruyter, en dan met die wind zonder 

behoorlijke sleepboothulp. Maar wat gebeurt: zijne daar effe een stuk of drie havenslepers 

uitgelopen om te helpen en samen met sleper 1, die ook nog standby was, lukte het de kruiser 

stuurboorduit te drukken en verdomd, we kwamen netjes de buitenhaven in en vervolgens de 

sluis. Nou weet ik nog wel uit de sterke verhalen dat de allereerste commandant en tevens de 

beste ooit, de ouwe Kruys zogezijt, de kruiser zonder sleepboothulp door die sluizen voer, maar 

dit keer hadden wij dus zes slepers om ons heen, en met wat gemier kwamen wij uiteindelijk de 

volgende morgen voor dag en dauw in donker bij de ADM terug. Dat was een vrijdag want ik weet 
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nog dat ik meteen op de trein naar huis ben gestapt want ik wilde geen dag langer in die ellende 

vertoeven. 

Kwam nog bij dat ze zeker een dag of vier nodig dachten te hebben voor reparaties aan die 

machines, dus ik denk: wegwezen Alfi. Mooi naar moeders in Schagen.  

  

Ik maandag weer bij die ADM, nou na drie dagen waren ze nog geen bal opgeschoten en dat was 

knap vervelend want de hele planning was toch al aardig scherp gekalkuleerd. Wat wij allemaal 

nog moesten afwerken voor die test op zee man, je wilt het niet geloven. Dat is niet zo maar een 

beetje vrijblijvend proefjes nemen en een borrel drinken, mooi niet.  

Dat is allemaal afgesproken op tijd. Ook in samenwerking met de Engelsen en zo. Wij moesten 

ook nog die radar testen, dus dan moet je allerhande proefobjecten tot je beschikking hebben, 

vliegtuigen en andere schepen die mee kunnen werken.  De hoofdbewapening moest uitgelijnd 

worden, ook geen simpel spelletje, die toren drie was op donderdag pas klaar en de problemen 

met de machines idem dito van hetzelfde. O ja, die stuurboord ankerspil had ik helemaal aan de 

wal laten nakijken en verdomd die sting donderdag ook weer op ze plek. Nou hou ik niet van een 

nacht ijs, dus ik zeg tegen die techneuten: we gane hem hier langs de kaai uitproberen. Wat denk 

je:  weer gesodemieter met het ding, bij het uitlopen van het anker slaat ie ineen klap muurvast. 

Moet jij eens een zwaar voorwerp aan een touwtje laten zakken, en dan ineens dat touwtje 

afstoppen. Wat gebeurt er dan? Nou dan gaat dat zware voorwerp door en je touwetje breekt. Hier 

dus ook. Het anker loopt veel te hard uit, spil slaat vast, ketting breekt, anker weg. In de prut. 

Duikers erheen, allemaal vertraging. Maar goed, dit keer was het in een dag klaar, dus 

vrijdagavond klaar voor vertrek. Was het inmiddels dus 20 

november. Wij weer door de sluizen bij 

IJmuiden, eerst de gemeten mijl varen bij 

Engeland, nou dat ging al helemaal fout, 

want onze reservering was verlopen, 

dus toen eerst maar Radar en ESM 

testen, dat was Frans spul, dus 

lastig mee te werken voor ons, net 

als de ECM spullen, daarvoor 

hadden we een rendezvous met de 

Heemskerck, wel gezellig natuurlijk, 

maar ik begreep daar allemaal 

weinig van, het was meer voor mijn 

collega radioradarmonteurs.   

 

Hr.Ms.Jacob van Heemskerk 

 

O ja, en natuurlijk de vollekrachtproeven op zee, nou dat ging wonderwel. Daarvoor moesten wij 

eerst in de buurt van de Doggersbank zijn, daar is een heel diep deel van de Noordzee waar je die 

proeven mag nemen, want als je dat in te ondiep water doet mol je de hele zeebodem plus het 

schip dus. Nou dat was toch een kabaal. Ging die ouwe kruiser toch nog met dik 32 knopen heen 

en weer in dat traject, ik dacht dat alles ongeveer los zou trillen, maar verdomd, het schip bleef 

heel maar we hebben die peruvianen wel op het hart gedrukt dit nooit zelf te gaan uitproberen. 

Wel heel erg was de noodstopproef. Moet je je effe voorstellen, je scheurt met 32 knoopies volle 
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kracht dus, alles bij, en dan drukt iemand op de noodrem. Dan gaat het schip zo ongeveer met 

scheurende dekplaten en doorbuigende spanten met de bak onder water en je denkt dat je einde 

genaderd is. Maar verdomd, na een mijl lig je stil. Ook hier van zeiden wij tegen die gasten uit 

Peru: Don’t try this at home, hahaha. 

  

Nou, al met al hadden we de hele rits proeven afgewerkt binnen een week of twee en begin 

december weer thuis. Ik ben toen nog zeker een week of twee aan boord gebleven voor het 

schrijven van allegaar rapporten en afhandelen van diverse zaken, pas met de kerst was ik thuis 

bij moeders. Ik meen dat ze toch nog zeker tot begin februari bezig zijn geweest bij de ADM om 

alles verder af te werken, en ik heb het schip nooit meer gezien. Eigenlijk was het niet zo prettig 

om op deze manier afscheid te nemen van een schip waar je zo veel mee hebt beleefd. Het is net 

of je je auto verkoopt aan iemand die er geen zak verstand van heeft en er alleen maar mee wil 

opscheppen bij zijn vrienden. Maar echt goed rijden ken hij er niet mee. Maar wel alle 

goedwerkende spullen waar jij al die jaren zo goed op gepast had laten vervangen door lelijke 

spoilers en extra antennes. Onzin natuurlijk, het schip was zwaar verouderd toen wij het 

verkochten, maar het feit dat die Peruvianen het schip nu na al die jaren onttakeld aan de kade 

hebben leggen zonder masten, klaar voor de sloop word je ook niet vrolijker van.  Nou dat was het 

verhaaltje van een ouwe schipper die met tranen in ze ogen alles weer eens heb genotuleerd, 

plezier er mee, hopelijk heb iemand er nog wat an. Ik vrees van niet. 

  

de hartelijke groeten vanuit Alfi’s paleis te Albufera, 

 

Alfi 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4 Luik 

U kent het wel…. De uitdrukking ** Eens Marine – Altijd Marine** 
 

Dirk Frelink, geboren in januari 1941 is als 4 jarige jongeman al besmet met het marine virus…, 
toe al ging hij in uniform door het leven, jawel in een echt matrozen pakkie ! 
Als jongeling heeft hij gekozen om als 17 jarige schepeling in 1958 te tekenen bij de echte marine 
en koos voor de techniek.. jawel Dirk werd machinist !  
Ik laat eerst Dirk even zijn voorstel doen… 
 

 
Voor de lezers en maten waar ik al langer mee aan “de bakstafel” zit is het natuurlijk overbodig 
maar voor de baroes onder ons wil ik me toch graag even voorstellen. 
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Ik ben Dirk Frelink en mijn nickname bij de baas was ** Spykermans**. 
In  1958 kwam ik bij de baas binnen via Voorschoten en Hilversum en koos het dienstvak 
machinist.  
Na de EMV werd ik geplaatst op het TOKM Amsterdam voor de stokersopleiding.  
Begin 1959 kreeg ik mijn varende plaatsingen op de Amerikaanse Fregatten. Hr.Ms. de Zeeuw, 
van Zijll en de Bitter 
De ramp in Agadir meegemaakt en helpen opruimen.   
Ondertussen haalde ik mijn brevetten olieman, koeltechniek en lassen. 
Begin 1962 werd ik uitgezonden naar NNG om daar in de koeltechniek een walplaatsing te krijgen 
in Manokwari. 
Eind 1962 werd ik geplaatst op de L9609 en heb dat schip overgevaren van Biak naar Panama.  
( hierover is uitvoerig verslag gedaan in ** ten Anker ** wat u terug kan vinden op de website 
www.tenanker.com bij de extra edities) 
Van Panama via Sanderei met de plane naar Holland. 
Ontschepingsverlof en in januari 1963 geplaatst op Hr.Ms. Dubois om het schip uit de 
mottenballen te halen en er een tweede term mee te maken naar de West. 
Eind april 1963 tot eind 1964 in de West op de Dubois. 
Begin januari 1965 opnieuw plaatsing op de TOKM in afwachting ontslag oftewel groot verlof. 
Na mijn marine periode naar Bronswerk Feijenoord in de koeltechniek afbouw marine fregatten in 
Amsterdam KNSM 
Na de indienststelling van die nieuwe fregatten ontslag genomen en bij de politie in Amsterdam 
gegaan. 
Eind 2000 met FLO,..zo dat was in vogelvlucht mijn marine 
 
Redactie:  
Thans is Dirk 78 jaren jong, maar de tijden bij de baas, en vooral de periodes Nederlands Nieuw 
Guinea en de Nederlandse Antillen is hij niet lichtelijk vergeten. 
Dirk is jaren lid geweest van de mailgroep “de Bakstafel” en thans frequent bezoeker van mijn 
FaceBook pagina “de Bakstafel”…en lezer van www.tenanker.com waar hij zich bij regelmaat laat 
horen. 
**  Eens marine – altijd marine  ** is een leus die Dirk op het lijf is geschreven. 
 
Dirk bedankt voor deze 4 luik…. 
De redactie  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

L.S. 
 
Hr Ms Dubois. 
 
Wij zijn eind 1965 vanuit Kralendijk-Bonaire; Willemstad eens binnen 
gevaren met op de boeg een (vrouwen) borstbeeld. 
Ik meende dat dit was met aan boord minister Klompé. 
Dit zit in mijn 72 jarige geheugen. 
 
 

Vorig jaar werd mij een reis naar Bonaire aangeboden en was voor mij het begin naar het zoeken. 
Jawel, er was in mijn onderzoek een iemand die van het bestaan van dit beeld wist. 
 
Afgelopen 2 weken op Bonaire geweest en daar naar het werkelijke beeld op zoek gegaan. 
Meerdere gelegenheden bezocht met gericht zoeken. 
 

http://www.tenanker.com/
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Op juiste moment en de juiste tijd aanwezig een (ouder) persoon welke reageerde met de vraag; 
U heeft zeker op een oorlogschip gevaren?....Men reageert dan met “bingo”. 
 
Deze wist nog van ons “lenen”van het beeld. 
Wij hebben het beeld geleend na verzetten van 7 kratten bier in de Flamingo Beach Club. 
Waarschijnlijk is het terug naar de eigenaar gegaan met de Klep. 
Het beeld was een deel van een schip dat was vergaan aan de Noord-Oost zijde van Bonaire. 
Het is nu een hoofdstuk in het museum van Bonaire. 
De geschiedenis wordt beschreven, ons deel in het / haar in ongenoemd. 
 
Daarom is nu; 
Ken je deze nog?..Laat even weten als reactie 
 
groet 
Bart Brans 
(oud torpedomaker) 
 

   
Bart, ik heb je al terug gemaild, maar even voor de lezers…. Ik kon in eerste instantie dit verhaal 
niet meer herinneren, maar ergens in de grijze massa heb ik wat vage herinneringen daaraan…ik 
heb daarom contact op genomen met enkele ex Dubois bemanningsleden die mij konden vertellen 
ook hier vanaf te hebben geweten. Gaaf dat dit na c.a. 55 jaren weer bovenwater komt en dat jij 
het terug heb weten te vinden…. 
 
Bedankt ! 
Arie Krijgsman 

Echelon (Ouddorp) 

Echelon Ouddorp of Marinezendstation Goeree is een zendstation uit 1949 in eigendom van de 
Koninklijke Marine. Het ondergrondse zendstation met een zeer uitgebreid bovengronds 
antennepark is gelegen in de Westduinen, een natuurgebied in beheer bij het Zuid-Hollands 
Landschap ten westen van het dorp Ouddorp op het eiland Goeree-Overflakkee. Het grondgebied 
van de Westduinen komt vrijwel overeen met het grondgebied in gebruik bij het zendstation. 

Volgens informatie vrijgekomen na de val van de Berlijnse Muur was het Echelon Ouddorp een 
van de eerste doelen die tijdens een aanval op West-Europa vernietigd moesten worden. Het 
zendstation maakt zeer waarschijnlijk deel uit van het spionage-netwerk ECHELON. Helemaal 
zeker is dit niet omdat er weinig informatie beschikbaar wordt gesteld. Het complex is beveiligd 
met gepantserde deuren en 24 uur per dag bemand. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1949
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Marine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Hollands_Landschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Hollands_Landschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ouddorp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goeree-Overflakkee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berlijnse_Muur
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/ECHELON
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Het gebied, een open duinterrein (in de volksmond ook wel hobbelwei genoemd) heeft een 
oppervlakte van 160 ha. en ligt aan de Oudelandseweg, Westduinweg, Langedijk en Klepperweg. 
In het noorden wordt het duinterrein doorsneden door de Klarebeekweg, die als toegangsweg 
dient voor het zendstation. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd op dit terrein een 
schijnvliegveld aangelegd. De oude startbaan is nog altijd in het terrein herkenbaar. 

Sinds het ontstaan van dit gebied in de vroege middeleeuwen[1] (ca. 600 na Chr.) is het (behalve 
voor beweiding) nooit door de mens in gebruik geweest en vrijwel onveranderd gebleven. Dit 
maakt het voor Nederland een uniek natuurgebied. Pas omstreeks 1100 ontstonden de jongere 
buitenduinen als een nieuwe duinboog op enige afstand ten noordwesten van de binnenduinen. 

De vlakte tussen de Middelduinen en 
de Westduinen is het eerst 
ingepolderd met de indijking van de 
polder Oudeland van Diependorst. Zo 
ontstond het eiland Westvoorn. Tot in 
onze dagen worden door bewoners 
van Goeree de relatief vlakke 
binnenduinen aangeduid als 
geschapen land, in tegenstelling tot de 
omliggende polders. Het hoogste punt 
van het gebied; Het Bergje, was voor 
de Tweede Wereldoorlog een bekend 
uitzichtpunt over de toen nog 
ongerepte omgeving. Vroeger 
eindigde hier de weg en 
(gevoelsmatig) de beschaving. Het 
Bergje is in de jaren 50 deels vergraven en 
opgenomen in een bungalowpark en door de 
bouw van het zendstation is de ongereptheid van de omgeving 
grotendeels verloren gegaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vroege_middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Echelon_(Ouddorp)#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middelduinen_(Ouddorp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Droogmakerij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudeland_van_Diependorst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westvoorn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaren_50
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Ouddorp het marinezendstation 
 
Ten westen van Ouddorp aan de Oudelandse weg, Westduinweg, Lange Dijk en Klepperweg 
liggen de westerduinen waarbij het in noorden wordt doorsneden door de Klarebeekweg, die als 
toegangsweg dient voor het Marinezendstation in het terrein.  
 

               Marinezendstation Goeree Ouddorp 
 

 

 

Foto familiedag 1979 

Ik was KPL Telegrafist op Hr.Ms. Evertsen na een drukke tijd (FOST, STANAVFORLANT, 
eskader) toen de Evertsen bij ADM het dok inging werd ik 1978 op het Marinezendstation Goeree 
te Ouddorp geplaatst. Dit is het grootste kortegolf zendstation van Defensie voor het verzorgen 
van radioverbindingen met marineschepen, zowel voor Nationale als NATO eenheden.  
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Als telegrafist wist ik van het bestaan, maar ik had werkelijk geen idee wat dit voor station was.  
Ik was al eens eerder op NORA (Noordwijk Radio) geplaatst geweest en wist dat vanaf daar op 
afstand de zenders van het station Ouddorp bediend werden. Ik moest inrouleren bij de Van 
Ghentkazerne Rotterdam. Daar was ik met mijn vloot-uniform natuurlijk een vreemde eend in de 
bijt, maar ik kon snel verder richting Ouddorp. Na Hellevoetsluis de Haringvlietbrug over, dan door 
Ouddorp, een klein vissersplaatsje en langs wat campings waar dan in de duinen verscholen in de 
verte enkele kleine gebouwen het zendstation bleek te zijn. Bij de ingang natuurlijk een officiële 
bewaker van het MBK (Marine Bewaking Korps) die mij doorliet om daarna mijn auto te parkeren.  
 
Er was een kleine marine bemanning om wacht te lopen en de zenders in de lucht te houden. Ook 
waren er enkele burger elektriciens voor onderhoud en reparatie. Ik heb er enkele maanden wacht 
gelopen afwisselend overdag of ‘s nachts. Je moest dan aanwezig zijn om de zenders te 
controleren en om eventuele wijzigingen aan te brengen. Daarnaast het logboek bijhouden en 
contact houden met NORA indien nodig. Mocht de stroom uitvallen dan was er een 
noodaggregaat om door te kunnen gaan. Het stelde allemaal niet zo veel voor maar het station 
was wel een belangrijke schakel in de communicatie tussen de vloot en de verschillende 
afdelingen in Nederland. Het omliggende duinen terrein was ongeveer 150 hectare, waar dan aan 
verschillende masten de grote antennes bevestigd waren. De dagelijkse leiding had MJRTLG 
Loozekoot, een prachtige vent die vaak zijn grote Duitse herder meenam. Operationeel stonden 
we onder commando van NORA (toen onder leiding van LTZ 2OC Krins), maar administratief en 
logistiek onder VGKAZ Rotterdam. Er waren ook enkele zeemiliciens geplaatst die als ze ver weg 
woonden konden overnachten in een vlakbij gelegen privé pension van de familie Hameeteman. 
Later kon ik als plv. chef dagdiensten draaien en ben ik uiteindelijk in augustus 1979 afgezwaaid. 
Deze plaatsing was voor mij ideaal omdat mijn contract afliep en ik verder wilde in de 
burgermaatschappij. 
PS. Op internet las ik dat het Ministerie van Defensie heeft besloten het station te verplaatsen en 
uiterlijk 2020 alles weg moet zijn. Marine-zendstation-verdwijnt-uit-Ouddorp- 
 
Cor van Dongen 
Januari 2019 

 Nog enkele foto’s van Cor…. 
 

 
 

 

https://www.eilandennieuws.nl/nieuws/algemeen/6429/marine-zendstation-verdwijnt-uit-ouddorp-
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 

Marineshirts.nl 
Welkom op Marineshirts.nl 

Vanaf begin jaren '80 maakte ik 

voor menig krijgsmachtonderdeel de T-shirts. Omdat ik zelf bij de Koninklijke Marine in dienst 

was werden al snel de t-shirts voor diverse reizen van de schepen gemaakt. 

Omdat er kort geleden gezocht werd naar een shirt van een bepaalde reis, en deze niet kon 

worden gevonden, ontstond het idee om alle ontwerpen online te zetten want er zullen beslist 

meer marinemensen en ex marinemensen hetzelfde ondervonden hebben in de afgelopen jaren. 

Mocht je shirt er nog niet bij staan, geen paniek! want dagelijks komen er nieuwe ontwerpen 

bij, veel ontwerpen moeten opnieuw worden gemaakt omdat de zeefdrukfilms, van soms meer 

dan 30 jaar geleden, de tand des tijds niet hebben doorstaan. 

Er staan ook shirts van ver voor de jaren 80 online, deze zijn door de jaren heen door oud 

opvarenden van deze schepen besteld of later toegevoegd om toch de gelegenheid te bieden 

een shirt van je oude schip te bemachtigen. 

Mocht je nog bij de Koninklijke Marine werken en heb je voor je schip, sportdag, afdeling etc. 

een t-shirts nodig? schroom dan niet om contact op te nemen. 

 

Herman Diederik 
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Beste Sobat Arie; 
 

Met veel plezier de maand editie februari gelezen, een ding echter, in het verhaal waar het 
ongeluk van de “Neutron” word beschreven staat 1 naam verkeerd, de automonteur die om het 
leven kwam heet L. Mijnders en dus niet  L. Meinders. 
Ik zie zijn broer en schoonzuster wel een nl, tijdens de herdenking van NOI en NNG slachtoffers. 
Het is maar een kleinigheid, maar dan zie je gelijk dat jou werk gelezen wordt, veel dank,  
Wim Klepper 
 
Wim, dank voor jouw scherpe blik, natuurlijk wordt de juiste naam aangepast. Ik heb de schrijver van dit 
stuk gesproken over jouw bevinding en moest namens hem excuses aanbieden. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

MINI MARINE                      INTERNATIONAAL 

 

 

 

 

 
Een vriendengroep die sinds 1985 bestaat en modelschepen maakt van de grijze vloot. Van 
sleepboot tot vliegdekschip en alles wat nationaal en internationaal op zee te vinden is en was. Op 
dit moment een kleine 50 leden (in binnen en buitenland) die allemaal 1 of meerdere schepen in 
bezit hebben, van waterlijnmodellen tot varende schepen. Van sommige bouwers is het niveau zo 
hoog dat schepen in musea en zelfs in het buitenland o.a. in Korea ( de van Galen) zijn terecht 
gekomen. 
Een aantal malen per jaar zijn ze aanwezig tijdens vaardagen die georganiseerd 
worden in het land. Bij een grote modelbouwbeurs in Dortmund zijn we ondertussen een graag 
geziene gast.  
Al sinds jaar en dag zijn we aanwezig tijdens de marinedagen in Den Helder, dan wordt er flink 
uitgepakt en staan er vaak zo'n 80 schepen ten toon. Voor de bouwers en de bezoekers zijn dat 
de leukste momenten. Niet alle bouwers hebben een marine verleden maar weten wel alles over 
hun schepen, oud opvarenden hebben dan natuurlijk veel gespreksstof. Alle sterke verhalen van 
de meegemaakte avonturen komen dan weer boven.  

Of het nu een A of B jager is, de KAREL DOORMAN, de JACOB  van HEEMSKERK, de ZEVEN 
PROVINCÏEN of de de WAMANDAI is, het is voor velen herkenbaar. 

Veel meer informatie en foto's van de gemaakte modellen zijn te zien op de website van de 
vriendenclub;   http://vriendenkring-mmi.nl/  

Ook voor de dagen waar leden aanwezig zijn met hun schepen is de site te raadplegen, kijk dan 
op http://vriendenkring-mmi.nl/evenementen2019/  
 
 
 
 

http://vriendenkring-mmi.nl/
http://vriendenkring-mmi.nl/
http://vriendenkring-mmi.nl/evenementen-2018/
http://vriendenkring-mmi.nl/evenementen-2018/
http://vriendenkring-mmi.nl/evenementen-2018/
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Nagekomen berichtje over de matrozenopleiding te Gorinchem; 
 
Tot slot nog twee rijmpjes, die destijds op mijnbollen ter weerszijden van de loopbrug naar de 
'Schorpioen' stonden geschreven. Het eerste luidde: 
 
'Eens was ik fier en krachtig,  
de zee, zij was mijn bed,  
door storm op 't strand gedreven, 
ben ik thans als bloempot neergeset' 
 
En dan het tweede, als afscheid van de Gorcumse ,Schorpioentijd' , die kort maar hevig was: 
 
,Onder water zwevend, 
loerend op mijn prooi, 
op Hollands kust gedreven, 
draag ik thans de bloementooi'. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
 
11-03-2019   Episode 6 van de avonturen Ltz. Veerman  ( vervolg ) 
21-03-2019   extra editie … 
                                Veel artikelen en informatie over het nieuwe museumschip de Bonaire 
 

 
 

Hr. Ms. Amsterdam neemt afscheid 
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