
Op maandag 15 januari 1962 vertrok Hr.Ms. Karel Doorman uit Rotterdam als vlaggenschip van
smaldeel 5.

                                                                       
Voor de vierde maal vertrok het smaldeel 5
naar de Nederlandse Antillen.
Smaldeelcommandant tijdens deze reis was
de commandeur A. van Es, commandant van
de Karel Doorman was de ktz R.W. Baron
van Lynden.

Het smaldeel bestond deze reis uit het
vlaggenschip Hr.Ms. Karel Doorman, de
onderzeebootjagers Hr.Ms. Limburg en
Groningen en de onderzeeboten Hr.Ms.
Zeeleeuw en Dolfijn.

Hr.Ms. Dolfijn vertrok echter pas op
woensdag 24 januari 1962 vanuit Den
Helder.





Aan boord embarkeerden de vsq 4 en 8 met respectievelijk 11 Grumman Trackers, waaronder 3
CS2F's als aanvulling voor vsq 4 en 6 Sikorsky S-58 helikopters.

Deze keer dus een vliegkampschip en geen halve koopvaarder, hoewel er wel weer het een en 
ander te lossen was in de Caracasbaai.
Kort na het vertrek, op woensdag 17 januari 1962, was er de melding dat een machinist aan 
boord werd vermist. Kennelijk was daarvan niets waargenomen en ook geen tijdstip bekent 
omdat er van zoeken geen berichten zijn. Later, op dinsdag 23 januari 1962, werd aangenomen
dat de machinist overboord was gesprongen en verdronken.
Op donderdag 18 januari 1962 was er het rendez-vous van het vlaggenschip met de beide 
onderzeebootjagers.
Hierna werd koers gezet naar de eerste tussenstop, Las Palmas op Gran Canaria, om aldaar 
de brandstof tanks bij te vullen voor de oversteek naar de Nederlandse Antillen.

                                                                   Las Palmas.
Er werd de bemanning via de omroep medegedeeld dat er niet gepassagierd kon worden en 
was het op maandag 22 januari 1962 dan ook aankomst en ook weer vertrek vanaf de 
Generalissimo Franco kade. Er kon dus niet gepassagierd worden, maar er was wel gelegen-
heid om souvenirs op de kade te kopen.
Menigmaal lagen Nederlandse oorlogsbodems aan deze kade/pier afgemeerd, welke door 
Nederlanders was gebouwd.

Op donderdag 25 januari 1962 was het weer wisselen van tenue en omkleden van Europees in 
Tropen tenue. Dat gaf meteen weer een 'zomers' gevoel en dat eind januari.
Op zaterdag 27 januari 1962 was er het rendez-vous met de onderzeeboot Zeeleeuw.

                                                         Port of Spain.
Op vrijdag 2 februari 1962 arriveerde het smaldeel in de haven Port of Spain op Trinidad.
Hier werd afgemeerd aan de Kings Wharf kade.

Hier werd door de bemanning een druk sportprogramma afgewerkt en werden beziens-
waardigheden bezocht. De bemanning kreeg ook de kans om Trinidad te ontdekken en dat 
bleek 464 jaar later dan Columbus. Waar blijft de tijd.



De bottelier deed wat ook reeds door de VOC werd gedaan, namelijk het inslaan van vers fruit, 
bestaande uit ongeveer 26.000 sinaasappelen en verder enorme hoeveelheden bananen, 
grapefruit (voor bij het ontbijt op zondagmorgen) en verder o.a. nog tomaten.
Er werden uitstapjes en bezoeken geregeld aan een weeshuis op Trinidad en aan de Shell waar
men zich tegoed kon doen aan lekkere hapjes.

Op maandag 5 februari 1962 kwam ook aan dit bezoek weer een eind en was het weer meerrol 
op post en werden de trossen weer opgeborgen.

Het smaldeel zette hierop koers naar Suriname.



                                                          
                                                        Suriname.
Op woensdag 7 februari 1962 arriveerde het smaldeel ter hoogte van het lichtschip “Suriname-
rivier”. De Doorman ging ten anker op de Surinamerivier op ongeveer 30 mijl van Paramaribo.

De overige smaldeelschepen stoomden verder en meerden af in Paramaribo.

De Grumman Trackers en de Sikorsky helikopters waren afgevlogen, waarna de Doorman het 
saluut afgaf.
De Trackers vlogen naar het vliegveld 'Zanderije', terwijl de heli's naar het vliegveld 'Zorg en 
Hoop' wentelden.



Later liet de MLD nog van zich horen en zien tijdens een demonstratie door de helikopters en 
een 'fly-past' over Paramaribo.

Door het slechter wordende weer konden slechts zo'n 200 bemanningsleden aan wal worden 
gezet. Zij konden nog gebruik maken van een excursie naar o.a. Affobakka, de Colakreek en 
het Brokopondo project.

De terugreis naar de Doorman was voor hen ook niet meer mogelijk, waarop ze werden onder-
gebracht in het Prins Bernhard kampement van de landmacht en bij particuliere gezinnen.
Ook de mariniers aan boord zagen kans op de eerste dag de Doorman te verlaten om een 
aantal dagen te gaan oefenen in een bivak midden in de jungle.
Zij kregen les van ervaren Surinaamse oerwoudlopers in selecteren van eetbare planten om te 
kunnen overleven. Verder werd ook de lichamelijke beweging niet vergeten en mochten ze een 
kilometers lang fraai pad kappen door deze jungle.
Dit alles werd beloond met een onvergetelijke feestavond in een indianendorp.



Nadat enkele dagen later het beter weer was werden veel genodigden aan boord van de 
Doorman gebracht voor het bijwonen van vaar- en vliegdemonstraties op zee.

Na afloop sprak de Surinaamse Minister President een afscheidswoord, waarin hij bedankte 
voor de indrukwekkende demonstraties en wenste de bemanning verder een behouden vaart.
Op zaterdag 10 februari 1962 was het weer anker op en voer de Doorman de Surinamerivier 
weer af naar open zee. Hierop zette het smaldeel koers naar Curaçao.

Verder werd na het vertrek uit Paramaribo in de duisternis olie afgegeven aan een der jagers, 
waarna er ook geoefend werd in het overgeven van 'lichte lasten'. Voor het eerst werden 
bemanningsleden overgezet via bakboord van de Doorman naar een onderzeebootjager. (Wist 
men toen al meer of bleek dit zuiver toeval. Zie later de splitsing van het smaldeel).

Op dinsdag 13 februari 1962 was er een rendez-vous met de onderzeeboot Hr.Ms. Dolfijn, die 
op 24 januari 1962 vanuit Den Helder was vertrokken. Het smaldeel was nu compleet. Hierop 
werd al oefenend koers gezet naar Curaçao.

Op de vroege ochtend van woensdag 14 februari 1962 arriveerde het smaldeel voor de ingang 
van de Annabaai ter hoogte van het Waterfort en werd een saluut afgegeven, dit werd beant-
woord door de walbatterij van het Waterfort bij Curaçao.
 

                                                         Curaçao.
De Grumman Trackers van vsq 4, aangevuld met Grumman Trackers van vsq 1 vanaf Hato, 
maakten een 'fly-past' over Willemstad, terwijl de Doorman het saluut afgaf ter hoogte van het 
Waterfort. 
De Trackers landden na de 'fly-past' op het vliegveld Dr. Albert Plesman voor het oefenen van 
nachtvluchten tot 5 maart 1962.

De Doorman voer verder en zette ter hoogte van de Caracasbaai het grondpersoneel van het 
squadron af voor vervoer naar Hato.



 

Op deze woensdag en donderdag 15 februari 1962 oefende het smaldeel in de wateren rond 
Curaçao.
Op vrijdag 16 februari 1962 arriveerde het smaldeel weer voor de ingang van de Sint Annabaai, 
waarna langzaam werd opgestoomd naar het Schottegat, waar werd afgemeerd aan de Brion-



steiger.
Op de oevers vele enthousiaste inwoners van Willemstad en gestationeerde marinematen.
Dit alles onder de muzikale begeleiding van de steelband van Hr.Ms. Van Amstel. Een bijzonder
warme en vrolijke ontvangst voor het smaldeel.
Aan boord werd door Tele Curaçao een opname gemaakt van een dansavond op dinsdag 20 
februari 1962.
Ook de mariniers aan boord konden niet stil blijven zitten en moesten zo nodig weer de bush in,
het zit hun kennelijk in hun bloed. Hun collega's op Curaçao gingen mee, dus misschien meer 
een reünie.
 
                                                                Aruba.
Op donderdag 1 maart 1962 vertrok de Doorman samen met de jager Limburg uit de haven van
Willemstad voor een bezoek aan Aruba.
De volgende dag op vrijdag 2 maart 1962 arriveerden de Doorman en Limburg in de haven van 
Aruba, via de Paardenbaai werd afgemeerd aan de Handelskade.
Beide bemanningen vielen met hun neus in het feestgedruis van het carnaval op Aruba. Het zou
dus een bijzonder weekend worden en dat werd het ook.

Voor de 'carnavallers' uit Nederland een mooi alternatief, maar dan zonder zachte-G. Dit bezoek
zal ook zeker nog niet uit het geheugen van de aanwezigen zijn verdwenen.



Ook vanuit de bewoners van Aruba was er een enorme belangstelling voor beide schepen. Dit 
kwam ook duidelijk tot uitdrukking tijdens het 'open house' aan boord van de schepen.
Het was voor Hr.Ms. Karel Doorman de tweede keer dat er werd afgemeerd op Aruba, een 
beetje thuis komen dus.



Heel veel bemanningsleden waren uitgenodigd voor een groot muziek en barbeque feest bij het
Caribbean hotel op Aruba. Prachtig gelegen naast het strand. De foto-serie spreekt voor zich en



daarop is duidelijk dat niemand zich behoefde te vervelen, de honger gestild kon worden en de 
dorst gelest. 



Bij het hotel was ook een zwembad aanwezig. Hier ging het feest nog even spetterend door.  
De sergeant van de mariniers en verantwoordelijk voor de MP dacht daar geheel anders over 
en wilde er een einde aan maken. Door de gasten van het hotel werd hij echter uitgejouwd en 
het ‘feestje’ ging dus gewoon door. Onder luid gejoel en protest van de hotelgasten, trok de 
sergeant zich terug van het waterslagveld. Achteraf zijn er mogelijk toch nog wel wat ‘bakkies’ 
uitgedeeld.
Het geheel is mooi vastgelegd in de navolgende foto’s, die werden ontvangen van Arie de 
Keyzer. Kijk en oordeel zelf.





Er werd tijdens dit bezoek ook een speciale krant uitgegeven op Aruba. Deze krant is op enkele 
afzonderlijke pagina’s te zien en via de smaldeel reizen index :     
http://www.vlaggeschipsmaldeel5.nl/   bereikbaar.

Na al het feestgedruis kwam er helaas aan dit alles weer een eind. Er is een tijd van komen en 
een tijd van gaan, nu echter was de tijd van gaan gekomen.

Tot ziens Aruba. 

Op maandag 5 maart 1962 weer naar open zee. Die dag eerst nog met genodigden aan boord 
voor een vaartocht.
Nadat de gasten weer waren afgezet in Oranjestad koos het vlaggeschip weer zee. Hierna 
verzamelde het smaldeel zich voor het oefenen van nachtdeklandingen. Bij het smaldeel had 
zich nu ook aangesloten het fregat Hr.Ms. Van Amstel, dat was gestationeerd op de 
Nederlandse Antillen.

Deze oefeningen werden zeer voorspoedig en tot volle tevredenheid afgewerkt.
De volgende dag, op dinsdag 6 maart 1962, werden genodigden opgehaald in de Caracasbaai 
voor het bijwonen van demonstraties. Nadat ook deze gasten weer waren afgezet aan de wal, 
werden de oefeningen door het smaldeel weer hervat.
Op woensdag 7 maart 1962 voer het smaldeel 25 mijl NW van Aruba, koers 295, vaart 13 en bij 
een temperatuur van 29 graden.
Op donderdag 8 maart 1962 oefende het smaldeel in de wateren rond Bonaire en Curacao.
 

Curaçao.
Op vrijdag 9 maart 1962 liep het smaldeel wederom de haven van Willemstad binnen.
Hier waren inmiddels ook aangekomen twee Amerikaanse onderzeeboten USS Croaker en 
Sarda. 

http://www.vlaggeschipsmaldeel5.nl/


 



Op maandag 12 maart 1962 werd de haven van Willemstad weer verlaten.
In open zee werd aangevangen met oefenen met de twee Amerikaanse onderzeeboten, terwijl 
Hr.Ms. Amstel als ‘volgjager’ fungeerde. 



 

De overige smaldeelschepen Hr.Ms. Limburg, Groningen en Dolfijn brachten in deze periode 
een bezoek aan de havenplaats Cartagena. 



Splitsing van het smaldeel. 

Op dinsdag 13 maart 1962 was het smaldeel in rep en roer. Die dag kreeg de smaldeel-
commant, de commandeur A. van es, opdracht van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten om 
zich met een deel van zijn staf in te schepen aan boord van een onderzeebootjager.
Dat werd Hr.Ms. Limburg.
Beide jagers mochten geen haven meer aandoen en moesten zo spoedig mogelijk bevoorraad 
worden op zee door de Karel Doorman.

Ook beide onderzeeboten moesten zich begeven naar de Amerikaanse Westkust voor een 
vlagvertoon reis met de beide jagers.
De volgende dag op woensdag 14 maart 1962 kwamen beide onderzeebootjagers langszij de 
Karel Doorman en begon een uitzonderlijke BOZ (bevoorrading op zee) operatie tussen de drie 
schepen. Binnen zes uur tijd werden vanaf de Doorman tonnen munitie, victualiën, magazijn-
goederen en olie overgegeven aan de jagers, gelijktijdig over zowel stuur- als bakboord.            



Hr.Ms. Groningen (D813) aan stuurboord en Hr.Ms. Limburg (D814) aan bakboord.
Ook verschillende bemanningsleden van de Doorman werden overgeplaatst naar een van de 
jagers, zodat de bemanning van de jagers zoveel mogelijk op oorlogssterkte werd gebracht.
Voor deze bemanningsleden zou deze 4e Westreis een heel stuk langer gaan duren.

Op deze woensdag was de splitsing van het smaldeel een feit en bleef de Karel Doorman 
alleen bij het vervolgen van de 4e Westreis.
De foto-serie is gemaakt vanuit een van de boordhelikopters.

  



                                                                                                                                                        



 





 
 



Het bevel voor de vlagvertoonreis langs de westkust van Amerika bleek een schijnbeweging, na
passage van het Panamakanaal kreeg men de opdracht om zo snel mogelijk op te stomen naar
Hollandia in Nieuw Guinea.
Dit alles in verband met de opgelopen spanning tussen Nederland en Indonesië over de kwestie
NNG.
Voor het vervolg van dit verslag heeft de reis alleen nog betrekking op de Karel Doorman.

Terwijl de overige schepen van het smaldeel, met de smaldeelcommandant aan boord van Hr. 
Ms. Limburg, opstoomden naar Hollandia, voer de Karel Doorman in haar eentje richting 
Venezuela. 

La Guaira en Caracas in Venezuela. 

Op vrijdag 16 maart 1962 arriveerde de Doorman in de haven van la Guaira. 



 
Nadat het vliegkamp lag afgemeerd was het tijd om La Guaira te gaan verkennen. 

Aan boord waren ook ingescheept, vanaf Curaçao, de marinierskapel. Deze kapel en de 
Doorman-band zorgden voor aangename momenten voor zowel bemanning als de inwoners 
van Venezuela.



De plaatselijke bevolking toonde ook veel interesse voor het Nederlandse vliegkampschip. 

Drie dagen van feesten, excursies, bustochten, sporten, dansavonden etc. was aangebroken.
Klapstuk voor velen was het feest in de bierbrouwerij met de naam, .......jawel Heineken. 
Wederom een klein beetje thuis komen dus.
Eveneens een aantrekkelijke afwisseling was met een bustocht naar Caracas, eerst door de 
woeste natuur en dan uiteindelijk een echte wereldstad.

Maar zoals steeds weer is er na het afmeren cq voor anker gaan, het onvermijdelijke vertrek.
Voor menigeen na een dergelijke inspannende periode aan de wal, tijd om aan boord weer een 
beetje bij te komen en lichamelijk te herstellen. Op maandag 19 maart 1962 was het zover en 



koos de Doorman weer zee, met wederom bestemming Curaçao. Dit keer onder andere om de 
marinierskapel weer af te zetten na hun muzikale verzetje in Venezuela.

Op dinsdag 20 maart 1962 meerde de Doorman weer af in Willemstad. Na een korte en laatste 
periode op Curaçao vertrok op vrijdag 23 maart 1962 de Karel Doorman uit Willemstad.
Hierna werd koers gezet naar de laatste bestemming van het vliegkampschip tijdens deze 4e 
Westreis.

Norfolk in Virginia USA.
Deze laatste bestemming van Hr.Ms. Karel Doorman was de Amerikaanse marine haven 
Norfolk in Virginia.

Op dinsdag 27 maart 1962 werd afgemeerd in de haven van Norfolk.
De Doorman lag daar met verschillende veel grotere 'zussen' afgemeerd. Er werd dan ook druk 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om meerdere USS-schepen met een bezoek te vereren.
Ook de Doorman zelf had niet te klagen over belangstelling van Amerikaanse zijde.

Bemanningsleden welke op haalbare afstand van Norfolk familie hadden wonen werden in de 
gelegenheid gesteld om deze te gaan bezoeken.

Verder werd de Navy Exchange bezocht om daar enige dollars achter te laten.
Aan het eind van het bezoek werd de Doorman verhaald en kreeg men een aardig kado 
aangereikt door Amerika. Er werden twee Grumman Trackers aan boord gehesen, de 172 en 
173 en als toetje werden daar nog twee Sikorsky S-58 helikopters aan toegevoegd, de 136 en  
137. Een mooi kado voor de Nederlandse marine.

  



    



Op maandag 2 april 1962 was ook het eind van dit bezoek en vertrok de Doorman weer naar 
zee. Hierna werd druk geoefend in het nachtvliegen. Daarbij werd de Doorman geassisteerd 
door twee Amerikaanse volgjagers die alles goed in het 'radar-oog' hielden.

Nadat de Doorman zich, na afloop van de oefeningen, had vol laten lopen met olie vanuit een 
Amerikaanse Navy tanker, werd nu echt de koers verlegd in de richting van Nederland.
De Doorman en haar opvarenden gingen nu op huis aan.

In deze periode stomen de overige schepen van het smaldeel 5 richting Nieuwe Guinea via 
Pearl Harbour, Midway Hawai en Guam, waar onder andere olie wordt geladen.

Op woensdag 11 april 1962 passeerde dit verband de Evenaar.

Op vrijdag 13 april 1962 aankomst in Hollandia. Op maandag 16 april 1962 vertrek uit Hollandia
en opstomen naar Biak.

Op woensdag 18 april 1962 aankomst in Biak. Dat is even slikken voor de bemanningen bij de 
gedachte dat de Doorman op deze dag de thuishaven Den Helder binnen loopt.

Hiermee zijn we weer terug bij de Doorman, waar op deze woensdag 18 april 1962 de vliegtuig 
squadrons debarkeren vanaf de Doorman naar het MVKV.

Den Helder.

Hierna loopt Hr.Ms. Karel Doorman de haven van Den Helder binnen, waar vele familieleden en
vrienden op de kade reeds staan te wachten.



 



 
 

Voor de bemanning van de squadrons en de Doorman zit de 4e Westreis 1962 er weer op en 
kunnen zich met familie en vrienden verenigen.
De bemanningen van de jagers Limburg en Groningen en die van de onderzeeboten Zeeleeuw 
en Dolfijn moeten een dergelijke ontvangst nog geruime tijd uitstellen.



  

 Over dit unieke schip zijn nog veel meer verhalen, foto’s en herinneringen terug te   
 vinden die U kunt bekijken op http://www.vlaggeschipsmaldeel5.nl/ . 

 Door de mooie indeling van deze website waant U zich aan boord van dit specifieke  
 schip.
                                                    De redactie van “ten Anker”

 

http://www.vlaggeschipsmaldeel5.nl/

