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Deel 2.h.2. De reparaties
Ook bij sleutelwerkzaamheden aan kapotte werktuigen en het gebruik van gereedschappen
zoals speciale meetinstrumenten, voelers, poelietrekkers, Weston takels en werkzaamheden
zoals het kogelen van ketelpijpen, liet Beets zich gelden. Vooral het werken met
courdobond/glasvezel en Bendix, dat ik "never nooit" van iemand in de praktijk had geleerd,
werd mij uitgebreid door mijnheer Beets op kundige ietwat cynische uitgelegd en voorgedaan.
Wat mij nog steeds in mijn geheugen gegrift staat, is het Babbit in het middenlager van de
Weir’s turbovoedingpomp, dat zo vaak uitgelopen was dat er uiteindelijk geen waarloodeel
meer over was. De enige oplossing was, dat we zelf het Babbit materiaal in de schalen zouden
gieten. Met behulp van een STORK (Storing op Rijks Kosten) werktekening van de pomp en
het waarloodelenboek kwamen wij er achter dat het tin/antimoon van de Babbit glijlagers in
de vorm van staven, als ook de gietstukken, als waarloo in onze magazijnen lag. Mogelijk
heeft Beets van het bestaan hiervan af geweten, maar hij gaf geen kik en liet ons gewoon
ploeteren.
Deel 2.h.2.i. Het lager van de turbo voedingpomp
Eén van de chefs van de wacht vertelde mij tot mijn
verbazing bij het afmelden van de wacht, dat hij
gehoord had dat Beets het probleem van het
middenlager, met een tekening van de constructie
ervan, had opgenomen in een brief aan zijn vrouw.
Volgens geruchten uit diverse bronnen schreef hij
vaker over technische voorvallen aan zijn vrouw.
Beets was net getrouwd met de dochter van L.J.
Goslings die toen, als SBN, havenofficier was van
Rotterdam. Van hem gaat het verhaal dat hij, tijdens
zijn sollicitatiegesprek voor die functie op de vraag:
“Wat zijn de ideeën die door uw hoofd spelen
betreffende uw komende taak in het immense
havengebeuren?”, het legendarische antwoord gaf:
"Mijn hersenen zijn splinternieuw en zijn bij de
Koninklijke Marine never nooit gebruikt". Hierop
werd hij onmiddellijk aangenomen voor deze functie.
De precieze werkwijze bij het gieten van het
middenlager is me ontschoten, wel herinner ik me het
op maat maken van het lager erna. Eerst werd door de
machinist met brevet draaier het ingeklemde boven- en onderlager met een insteekbeitel
afgedraaid totdat de uitloopgroeven en het beschadigde Babbit oppervlak min of meer vlak
aanvoelde. Zodra dit het geval was moest Beets worden gewaarschuwd, die dan zelf aan de
draaibank ging staan voor de finishing touch. Daarvoor maakte hij eerst, aan de hand van een
door hem zelf gemaakte werktekening, een mal. Voor de tekening maakte hij gebruik van de
door hemzelf opgemeten maten. Met recht kon men het spreekwoord toepassen: "met passen
en meten wordt de meeste tijd versleten". Hij draaide, als ik het goed heb begrepen en
onthouden, een pijp af tot hij de ondermaatse diameter van de pompas van de voedingpomp
had. De afgedraaide lagerschalen werden schoon en olievrij gemaakt en daarna met soldeertin
Foto 69 Lagerschalen op maat schrapen
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en een brander vertind. Vervolgens werd de mal centrisch geplaatst tussen de lagerschalen
waarvan de tapbouten handvast waren aangedraaid. Het Babbit werd in een soort grote
pollepel met een Bunsenbrander vloeibaar gestookt en daarna in de ruimte tussen de mal en
lagerschalen gegoten. De lagerschalen werden vervolgens vastgedraaid en het geheel kon
afkoelen waardoor het Babbit stolde. Nadat het geheel was afgekoeld werd de mal verwijderd
en werd het lager op maat afgedraaid. De boven- en onder lagerschalen werden met Pruisisch
blauw ingesmeerd en gemonteerd in de pomp en de pompas werd vervolgens een tweetal
omwentelingen gedraaid. Waar de lagers de pompas raakten, kleurde het lagermateriaal
blauw. Het schrapen van de lagers werd door Beets toevertrouwd aan de sergeant van de
koude boel. Hij was een grote, stoere vent die zich, met
zijn voeten in de tien voor twee stand, placht voort te
schrijden. Het was een bullebak, maar had een hart van
goud en had geen greintje angst voor de alleswetende
mond van Beets. Zijn naam is helaas uit mijn geheugen
verdwenen. Met een driehoekig schraapstaal
verwijderde hij de hoge kanten, zodat het lager, na
veelvuldig passen om de as, overal de pompas raakte.
Verscheidene malen moesten de pomplagers, wegens
overmatig warmlopen, worden vernieuwd. Bij deze
werkzaamheden konden wij allen onze “Ausdauer”
ontwikkelen om de klus te klaren. Maar gelijktijdig
konden we ons incasseringvermogen vergroten, doordat
we daarbij niet altijd even opwekkende, maar wel
nuttige, opmerkingen van onze leiding, moesten
accepteren. Dit werd door ons ervaren alsof we in een
zekere vloeistof werden gedrukt. Uiteindelijk werd
ervoor gekozen, nadat de lagertemperatuur na ongeveer
een uur vollast acceptabel bleek, om de voedingpomp Foto 70 Hr. Ms. Utrecht met witte snor
reserve te zetten.
Deel 2.h.2.ii. De zuigleiding van de hoofdcentrifugaalpomp
Een precaire situatie waarin de Utrecht terecht kwam mag hier niet onvermeld blijven. Op een
HW 5 werd ik gebeld door de chef van de wacht VMK met de mededeling dat er een lekkage
was geconstateerd in de zuig van de hoofdcentrifugaal 6 in de VMK, maar dat de lenspomp het
makkelijk aankon. Ik dacht dat het Sgtmach Klein was, ook een Indische jongen, die mij de
lekkage aanwees. Het was overduidelijk dat de wand van de zuig poreus was en dat het te
verwachten was dat de lekkage zou gaan verergeren. Door de plaats en grootte van de lekkage
was het m.i. geen sinecure om daar een oplossing voor te bedenken. Maar Beets beoordeelde
de situatie resoluut en kwam met het volgende plan. Eerst moest het poreuze deelvlak met een
laag hardingsvloeistof en Cordobond behandeld worden en tegelijkertijd strak omwikkeld
worden met glasvezeldoek. Deze procedure zou tweemaal worden uitgevoerd. Daarna moest
met aluminium cement (dat gebruikt werd om de stompjes van de oververhitte pijpen bij

5
6

HW – Hondenwacht, 00.00 - 04.00 uur. VMK – Voor Machine Kamer.
Hoofdcentrifugaal is de belangrijkste koelwaterpomp en koelt de hoofdcondensor.
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reparaties te vullen) gebruikt worden om de Cordobond aan te smeren. Vervolgens zou dit
geheel worden aangesmeerd met vuurvast cement (waarmee de bekleding van de vuurhaarden
van de ketels gerepareerd kon worden) Toen moest om het geheel, nu ingepakte poreuze
oppervlak, een bekisting worden aangebracht.

Foto 71 Doorsnede van een onderzeebootbestrijdingsjager
O.l.v. Kplmach Braakman werden de duikers in gereedheid gebracht. De VMK werd afgezet
en nadat de hoofdcentrifugaal was gestopt, konden de zuig- en persafsluiters naar buitenboord
worden gesloten, waarna de condensor kon worden afgetapt. Vervolgens werd door de
duikers gecontroleerd of de buitenboordafsluiters goed gesloten waren en kon het werk
beginnen. Eerst werden het poreuze lekkende gedeelte en de overige plaatsen waar de
Cordobond bindsels zouden komen te liggen, gereinigd en olie- en vetvrij gemaakt. Plan
Beets kon vervolgens feilloos worden uitgevoerd en werd afgerond door met NBCD
stutmateriaal de bekisting zeevast te timmeren. Onoverkomelijke problemen waren er
gelukkig niet en “mission impossible” kon na droging van het onheilsproject als geslaagd
beschouwd worden.

Deel 2.h.3. De geologische survey
De eentonigheid van de vele patrouilles aan de
zuidkust van Nederlands Nieuw Guinea, waarbij
altijd weer olie werd geladen in Sorong, werd
uiteindelijk onderbroken met de detachering van
een bivakpeloton van de mariniers. Zij werden
belast met het assisteren van een groep geologen
en cartografen van de Universiteit van Utrecht,
die de vindplaatsen van grondstoffen 7 in kaart
zouden gaan brengen. De Universiteitsploeg stond
onder leiding van, als ik het goed heb, Professor Foto 72 Hr. Ms. Utrecht in Biak (12 november
1961)

7

In 2012 werd aan collega Crommelin bij een bezoek aan Sorong, verteld dat de Indonesiërs nog steeds deze
gegevens gebruiken en zeer onder de indruk waren over de accuratesse van de kaarten. Crommelin maakte in
2008, 2010, 2011, 2012 en 2014 trektochten door Indonesië, waarbij in 2008 en in 2012 trektochten door Papua
Indonesia.
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Beth. Wanneer dit het geval was, dan was hij dezelfde als een van de wiskunde/natuurkunde
leraren die lesgaf op de HBS in Amersfoort toen ik daar op school zat. Hij werd kort daarop
hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Zijn boeken over de exacte vakken waren
indertijd op de meeste middelbare scholen standaard wegens de duidelijke weergave. De
mariniers werden op de geplande plaatsen aan land gezet en improviseerden een bivak,
waarna de expeditie ploeg ook aan wal ging voor hun opdracht. Die bestond uit een
opsporingsmethode waarbij met kleine, door de mariniers gehanteerde, trilbommetjes, de
ondergrond werd onderzocht. Als die werkzaamheden waren afgerond haalde de Utrecht de
ploeg en de mariniers weer op. Herhaaldelijk werd deze procedure uitgevoerd, waarbij de
expeditie ploeg, in de periode dat door de mariniers een nieuw bivak werd opgezet, hun
gegevens van de laatste trip op papier vastlegden. Dat laatste gebeurde hoofdzakelijk in de
longroom. Als het bivak klaar was, dan ging de expeditie ploeg weer op pad, enz.
Ondanks het feit dat de meetresultaten
en ook het hoofddoel van de expeditie
strikt geheim waren, lekte er toch wel
het een en ander uit, vooral de
ongelofelijke vondsten. Door de
euforie van hun ontdekkingen werden
wij, onder het genot van een drankje,
soms wel deelgenoot van de enorme
minerale rijkdommen die er aan het
licht werden gebracht. Voor ons, de
minder bevoorrechte, eenvoudige
Marineofficieren, viel daar weinig aan
te verdienen en was deze kennis als
"het verkrijgen van een dooie mus". Foto 73 Grasberg mijn
Zo vernamen wij van de geologen niet
alleen de aanwezigheid van immens rijke goudaders, die in omvang waarschijnlijk groter zijn
dan die in de Belgische Congo, maar ook de vondst van uranium. Deze openbaringen waren
voor ons niet alleen een goede motivatie om hier ondersteuning aan te geven, maar
betekenden ook dat wij niet voor niets hier in Nieuw Guinea waren. Later zal blijken dat wij
hier niet de vruchten van zouden kunnen plukken en verloren we alles wat we dachten te
kunnen behouden. 8
Deel 2.h.3.i. De exploitatie van de Grasbergmijn
Nu genieten de Amerikanen ervan en die "arme Papoea's" worden moedwillig zowel door de
Indonesische regering als die rijke firma Freeport McMaron, een Amerikaanse Consortium,
belazerd. Tot op de dag van vandaag worden chemicaliën gebruikt om het rijke gouderts met
chemicaliën globaal te reinigen. Het afval wordt daarna via de rivier afgevoerd waardoor al
het leven in en langs de rivier is vernield en tot aan de zee onvruchtbaar is geworden. Na deze

8

Zie achtergrond informatie: Grasberg mine
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chemische reiniging wordt het goud- en kopererts dagelijks in containers naar de USA
verscheept 9 en daar verwerkt, zonder enige schade aan het milieu aldaar.
In aanvulling hierop een relaas van het
Internet over de grootste goudmijn van de
wereld waar die arme Papoea's zeer weinig
baat van hebben. De Grasberg (open
mijnbouw) was vroeger een berg die zo
vol koper en goud zat dat hij groen
uitsloeg van het geoxideerde koper. De
berg mist nu zijn top omdat hij inmiddels
is afgegraven en verworden tot een
dagmijn. Door een gat in de berg is hij
zolang uitgehold totdat er niets meer van
over blijft. De Nederlanders hebben in de
tijd dat Nieuw Guinea een kolonie was van
Nederland, de berg ontdekt. De
Foto 74 Grasbergmijn, groen vanwege het kopererts
Nederlanders hebben de mijn nooit
ontgonnen, maar hebben de Papua´s geprobeerd te leiden naar onafhankelijkheid, daar staken
Indonesië en de VS een stokje voor. De Nederlanders zagen de Grasberg als een mooie kans
om een onafhankelijk Papua financieel tot een sterke staat te maken. De Grasberg is de
grootste goud- en kopermijn ter wereld. Vanaf dag 1 dat Nieuw Guinea in Indonesische
handen kwam, is het Amerikaanse bedrijf Freeport McMoran begonnen met het delven van de
mineralen. De mijnconcessies waren door Soekarno
al aan de Amerikanen verkocht voordat de Papua´s in
een referendum over hun toekomst hadden kunnen
stemmen. Dit zogenaamde plebisciet 10 bleek dus een
schijnvertoning. De Papua´s krijgen nauwelijks iets
te zien van de opbrengsten van de mijn. De
Indonesische regering zegt dat er veel geld in de
provincie Papua wordt gestoken; maar dat geld gaat
vooral naar Indonesische militairen waarvan er
tussen de 30.000 tot 50.000 gelegerd zijn in de Papua
Foto 75 Een solide bron van inkomsten
provincie.

9

Tijdens het bezoek dat Gulian en Trix in 2010 aan Halmahera (Molukken) brachten, bleek een Chinese firma
daar een berg af te graven en de grond in containers naar China af te voeren. Daar werd het goud dan
gewonnen.
10
Volksraadpleging
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Deel 2.h.3.ii. Recent incidenten rond de Grasbergmijn
In september 2013 schreef Jan Willem deze update over de recente incidenten over de
mijnbouw rond de Grasbergmijn. En is een compilatie van diverse publicaties in de media.
“Grasberg mine
Freeport McMoRan Copper and Gold (NYSE: FCX) said production at its Grasberg coppergold mine in Indonesia may be severely affected by a ban on unprocessed ore exports that
takes effect in 2014. (Ook in de Nederlandse kranten werd deze maatregel besproken.) The
US-based miner also said it will try to find a way around the rules when renegotiating its
contract with the Indonesian authorities. Grasberg, the world's largest gold and secondlargest copper mine with a history that dates back to the 1930s, resumed production in July,
after a following the completion of into recent accidents at the mine. As a result, the mine is
expected to produce only 80% of its 2013-targeted output of 500,000 tonnes of copper, and
1.25 million ounces of gold. Grasberg also produces silver. Freeport's current contract to
operate Grasberg in the Papua province expires in 2021.”
“Het verleden spookt op Papoea (Nieuw Guinea) en er
vallen doden. Hoeveel precies blijft, omdat de
Indonesische autoriteiten iedereen buiten de deur
houden, een kwestie van gissen. In elk geval zijn vorige
week, door een woedende meute, vier agenten en een
soldaat afgemaakt. Het leger, met een lange
geschiedenis van meedogenloosheid, schijnt in de
districtshoofdstad Jayapura zijn woede te hebben
gekoeld. Een hardnekkig gerucht van het afgelopen
weekeinde zegt dat daarbij als vergelding zestien
Papoea’s zijn vermoord. De autoriteiten ontkennen het
en actiegroepen kloppen het gerucht op. Onafhankelijke
waarnemers zijn er niet. De Papoea bevolking heeft
niets met de republiek Indonesië 11. Het ruikt, sinds de
trend naar regionale autonomie in de archipel, kansen
om de banden met Indonesië zoveel mogelijk door te
snijden en komt in actie tegen alles wat riekt naar
Indonesisch onrecht op het schiereiland. Voor de
Indonesische autoriteiten (het leger voorop) is er geen
groter spookbeeld dan een afbrokkelend eilandenrijk. Foto 76 De truck route Timika voor het
Na het verlies van Oost-Timor in 2002 en de inmiddels ertstransport.
ontwikkelde plannen voor vergaande autonomie voor
Atjeh zou een opstand in Papoea een domino-effect teweeg kunnen brengen 12. Bovendien is
Papoea een belangrijke inkomstenbron. Het uitgestrekte gebied is rijk aan grondstoffen die

11

De Indonesiër stamt van Zuid China en Vietnam. De Papua is verwant aan de Aboriginals en stamt uit het
zuidwestelijke deel van de Stille Oceaan.
12
Tijdens de reizen van Gulian en Trix door afgelegen gebieden van Indonesië, waar geen of weinig toeristen
komen, vertelt men de bezoekers graag dat de zelfstandigheid van de eilanden (groepen) groeit en men verwacht
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het afgelopen decennium enorm in waarde zijn gestegen: koper, tin en goud. De
Grasbergmijn in Papoea is voor zover bekend de grootste goudmijn ter wereld en de op twee
na grootste kopermijn.
Exploitatie vindt nog plaats op basis
van contracten van kort na de
verjaging van de Nederlanders,
gesloten tussen het centrale gezag in
Jakarta
en
de
Amerikaanse
mijnbouwgigant Freeport. Later zijn ze
aangepast door het regime van
president Soeharto. Freeport is met de
goudwinning
de
grootste
belastingbetaler van Indonesië, maar
het is goeddeels geld dat de Papoea’s
simpelweg als roof beschouwen. De
firma zelf heeft ter plekke een reputatie
van onverschilligheid jegens het milieu
opgebouwd. Het bericht afgelopen
Foto 77 Grasberg mijn
weekeinde (september 2013) dat de
president-directeur van de firma uit New Orleans vorig jaar een inkomen genoot van veertig
miljoen euro (de tweede man met 31 miljoen iets minder) vooral wegens de successen in de
bewuste mijn, bevestigde het beeld van bezetting en uitbuiting.
Bezetting door Indonesische troepen die zich door de mijnfirma behoorlijk hebben laten
betalen (twintig miljoen euro de laatste vijf jaar). Uitbuiting door Amerikaanse kapitalisten,
die nog steeds hun gang kunnen gaan. Ook niet bevorderlijk voor de verhoudingen was dat
uitgerekend vorige week drie arbeiders omkwamen toen rotsen van de mijn op hun kantine in
een afgraving gleden. De firma had enkele weken geleden al een aanvaring met
buurtbewoners, die goud zoeken op de afvalbergen van de mijn en daarbij het
productieproces van Freeport verstoren. Freeport stort jaarlijks 36 miljoen euro in een lokaal
ontwikkelingsfonds, maar dat geld gaat grotendeels naar de stam die de grond bezit, de
Amungme. Die hebben geen behoefte om het geld te delen of de besteding inzichtelijk te
maken. Freeport heeft voor de lokale vestiging weliswaar een commissaris uit de Papoea
gemeenschap aan boord gehaald, maar de man kan geen stukken lezen, omdat hij het Engels
niet beheerst. De commissaris geeft ruiterlijk toe dat cijfers in de commissarissenstukken
lezen, niet aan hem is besteed. Papoea wordt al jaren geplaagd door corruptie,
stammenstrijd, ziekte en armoede. Van de ruim twee miljoen inwoners is een derde door
georganiseerde migratie uit Java afkomstig. Papoea’s zelf vormen een kleine meerderheid
maar zijn onderling verdeeld. Diverse niet-gouvernementele organisaties zijn er de laatste
jaren tevoorschijn gekomen, maar het is niet altijd duidelijk in hoeverre zij nobele motieven
met twijfelachtige deelbelangen combineren. Bij de onafhankelijkheidsstrijd in Oost-Timor
kregen rebellen steun van de internationale gemeenschap en was er sprake van een halve

dat er een soort Verenigde Staten van Indonesië zal ontstaan. Ook de internationale pers verwacht dit jaar
(2014) hervormingen, na afloop van de verkiezingen, in Indonesië. TIME – 20 januari 2014, bladzijde 13.
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burgeroorlog tussen Oost-Timorezen enerzijds en Indonesische immigranten en het leger
anderzijds. Net als bij Oost-Timor vormt religie een breuklijn: Papoea’s zijn doorgaans
christen of hebben hun eigen animistische 13 tradities, Indonesië is goeddeels islamitisch.
Vandaar dat de Indonesische regering, gesteund door het gehele parlement, zo beledigd
reageerde toen 42 gevluchte Papoea’s in Australië vorige week een voorlopige status als
vluchteling kregen. De Indonesische ambassadeur werd onmiddellijk teruggeroepen. De
vergunning impliceert immers dat het volgens Australische autoriteiten politiek niet pluis is in
Papoea.

Foto 78 socioloog Thamrin Tomagola

Om verdere schade te voorkomen heeft de
Australische regering weliswaar opnieuw laten
weten dat ze „de territoriale integriteit van
Indonesië volledig erkent” en dat „Papoea deel
uitmaakt van de Indonesische republiek”. Maar
had de Australische regering niet precies hetzelfde
gezegd over Oost-Timor? Deze angst ontslaat de
regering niet van de plicht om beter naar de
Papoea’s te luisteren, aldus de socioloog Thamrin
Tomagola van de Universiteit van Jakarta.
Tomagola: “De wapenstilstand met de rebellen in
Atjeh en de extra autonomie voor die provincie
hebben Papoea’s aangemoedigd om ook de straat
op te gaan en iets dergelijks af te dwingen. Als
onze regering niet naar die verlangens luistert
gaat het daar van kwaad tot erger.”

In 2012 bezoekt collega Crommelin Papua
Indonesia. Aan de Noordkust nabij Jayapura,
ligt een vissersdorp gebouwd op palen in zee.
De naam is Hamadi. Toen we door dit dorp
wandelden, werden we door een meisje
aangesproken in zeer goed Engels met een licht
Australisch accent. Het is het meisje in de rode
T-shirt op deze foto. Zij vertelde enige maanden
in Australië geweest te zijn en bij haar
Grootouders gelogeerd te hebben. Zij hoopte
(toen in 2012) binnenkort weer naar Australië
te mogen om haar school voort te zetten.
Foto 79 Vissersdorp Hamadi

13

Animisme is een natuurgodsdienst, waarbij geesten- en voorouderverering het belangrijkst zijn. Een animist
gelooft in het bestaan van goede en kwade geesten, die kunnen huizen in onder meer bomen, dieren en
gebruiksvoorwerpen.
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Deel 2.h.4. De onderhoudsperiode in Hongkong
Onze OVA, de LTZA 1 Lindner 14, was niet alleen een goed mens, maar ook een op en top
OVA die niet alleen bestuurlijk, administratief en personeelsgericht kundig handelde, maar
daarbij werd ook de inwendig mens niet vergeten. Zo wist hij naast een goed ontbijt zelfs in
het verre Nieuw Guinea dagelijks aan de gehele bemanning zuivere yoghurt te verstrekken.
Hoe hij dit voor elkaar kreeg is mij een raadsel. Wel heb ik uit geruchten vernomen dat hij een
zeker kruid ergens vandaan ritselde, dat de melk deed fermenteren 15. Of het zo is, weet ik niet
en kan dit niet bij hem verifiëren, gezien hij reeds overleden is
Een voorval, met onze welvarende OVA met zijn oogstrelend zwaargewicht postuur, in het
bijzonder, staat me nog steeds bij. We waren zo zoetjes aan toe aan een welverdiende
onderhoudsperiode van het schip in Hongkong. De gehele bemanning bleef aan boord waar
we ons moesten behelpen met het minder aangename dagelijkse leven in het warme Kowloon
in the New Territory in Hongkong State. De wasserij moest in onderhoud, of liever gezegd
kon niet op volle toeren draaien. Lindner moest dus aan de wal een wasserij inhuren en ik
mocht met hem mee om via de Ambassade een laundry te vinden, die dit werk aan kon. Wij
werden uitgenodigd in een luxueus hotel somewhere in Kowloon. Bij de hal werden we
verwezen naar een bovengelegen restaurant en we moesten dus de lift nemen. Een rijkelijk
Chinees geklede liftboy deed de liftdeur voor ons open en stond voor Lindner. In de lift zag ik
dat het jongetje weifelend heen en weer waggelde en zich op een zekere manier bedwong met
het idee: "zal ik het doen of niet". Ineens, hij kon zich niet beheersen, haalde hij met zijn
rechtse gehandschoende hand uit en stompte Lindner vol in zijn buik. Daarna schreeuwde hij
vol trots zijn gelijk uit: ”It’s true, it is true....., it is real, it is real......., no pillow at all......., no
pillow at all....!!” Op onze vraag waar hij precies op doelde, zei hij dat vele rijke gezette
Chinezen graag nog dikker willen lijken dan ze zijn. Daarvoor gebruikten ze een speciaal
buikkussen en dat was bij Lindner niet het geval. Hij was aanvankelijk bang geweest een
flater te slaan.
Ook herinner ik mij dat ik samen met Beets de Royal Navy Dockyard op Stonecutters Island
(nu vast aan Kowloon) in Victoria Harbour bezocht. Beets wou coûte que coûte een dok
vinden zodat hij de schroefas kon verwisselen. Dat zou daar inderdaad mogelijk zijn geweest
ware het niet dat de Dockyard reeds was ontmanteld. Een tevergeefse poging, maar wel
interessant om in de gelegenheid te zijn geweest om de vergane glorie te kunnen zien.
Uiteindelijk werd de onderhoudsperiode gewoon in the Kowloon Docks doorgebracht. Onze
Schotse Counterpart Manager van de Dockyard lag me goed en ik heb van hem, vooral bij
mijn volgende bezoek aan deze werf, met de Kortenaer, veel profijt gehad. Nu regelde Beets

14

De heer Lindner werd bij zijn Eervol Ontslag Schout-bij-nacht titulair. Hij was, als Commandeur A, de grote
drijfveer achter de operatie die de scheiding van het militair tuchtrecht en het militair strafrecht moest
bewerkstelligen. Bovendien moesten de gedragsregels in het tuchtrecht precies omschreven worden. De "regel"
wie zich gedraagt in strijd met de militaire tucht of orde kan worden gestraft, kon niet langer, want werd als te
open beschouwd en daarmee als inbreuk op "rechtszekerheid". Ook de krijgsraden werden opgeheven (1991) en
ondergebracht als militaire kamer in de rechtbank Arnhem en, voor hoger beroep, in het gerechtshof te Arnhem.
Daaraan vooraf gingen proefnemingen waartoe bijv. een straffenformulier werd ingevoerd. Uit mijn hoofd: in de
jaren tachtig.
15
De kefirkorrels worden toegevoegd aan koe-, geiten-, schapen- of eventueel sojamelk, waardoor fermentatie
optreedt.
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vrijwel alles, maar tot op de dag van vandaag is het voor mij nog steeds een raadsel waarom
hij zoveel waarde hechtte aan de wisseling van BB schroefas. Die as voldeed aan alle
tolerantie en veroorzaakte geen, zelfs niet bij hoge snelheden, koelproblemen. Ik hield dit
tijdens het varen persoonlijk in de gaten. De keren dat ik op zee schroefastunnels in en uit
gegaan ben, zijn ontelbaar, vooral bij hoge vaarten.
Tijdens deze onderhoudsperiode in
Hongkong was het voor mij niet
weggelegd om bijzonder enerverend te
stappen. Het beperkte zich tot de enkele
keren dat ik met Frans Immink en
Bebob Zimmerman een exotische
Chinese maaltijd in een restaurant met
mooie Chinese serveersters heb
genuttigd. Door mijn genetische aanleg
ging mijn voorkeur toen al uit naar
Aziatisch schoon. Deze keer was het
alleen maar in je fantasie leren
beminnen, dus grof gezegd alleen maar Foto 80 Olietanker Duivendrecht
kijken en niet pakken.

Deel 2.h.5. De intensieve patrouilles bij Nieuw Guinea
De reparatie liep gesmeerd en we konden snel weer
aanvangen met de intensieve patrouilles aan de
Zuidkust van Nieuw Guinea. Voor het olieladen
gingen we niet alleen weer naar Sorong, maar

Foto 81 Ontladen Hawker Hunter

maakten ook gebruik van een ingehuurde
olietanker, de Duivendrecht, die in Fak Fak
Foto 82 Ontladen Hawker Hunter te Biak
lag.
60

Deel 2.h. Hr. Ms. Utrecht (mei 1961 - mei 1962)
Deel 2.h.5.i. De reparatie van de landingsbaan in Sorong
Intussen kwamen de Hawker Hunter straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht (KLU),door
Hr. Ms. Karel Doorman in 1961 naar Nieuw Guinea gebracht, opdraven om in Sorong op het
eiland Jefman gestationeerd zouden worden. Hr. Ms. Utrecht werd naar Sorong gestuurd om
assistentie te verlenen om de landingsbanen voor deze straaljagers op poten te zetten.

Foto 83 Vliegveld te Kaimana

Schout bij Nacht L. Reeser, bijnaam Schele Leen, de toenmalige Commandant Zeemacht
Nieuw Guinea, heeft het kennelijk behaagd de Commandant van Hr. Ms. Utrecht, Overste
Snollen van Vellenhoven, herstel, excusez le mot, Snellen van Vollenhoven en zijn
civieltechnische "alleswetende" HMK mijnheer Beets te belasten met deze m.i. onuitvoerbare
taak. In het begin was ik belast met het samenstellen van een ploeg om landingsbanen voor
jetmotoren zoals de Hawker Hunter te verbeteren. Ik vond dit een utopische opdracht die
gedoemd was te mislukken en dat heb ik ook onomwonden aan Beets verteld. Er was geen
notie van materialen die daarvoor nodig waren en ook ontbrak het aan de kennis en de juiste
apparaten die nodig waren om landingsbanen voor conventionele vliegtuigen geschikt te
maken.
Het materiaal dat wij ervoor moesten
gebruiken
was
vuurhaarden
aluminiumcement en Cordobond, maar dat kun
je toch niet gebruiken voor landingsbanen? Dat
resulteerde natuurlijk in meningsverschillen als
ik met mijn ploeg, na weer een dag ploeteren,
weer aan boord terugkwam. Hierdoor ontstond
bij mij een recalcitrante tegenzin om ermee
door te gaan. Op een dag moesten de Hawker
Hunters uit Biak de landingsbaan op Jefman
testen. Reeds bij de eerste landing moesten de
piloten een doorstart uitvoeren om in elk geval
Foto 84 Indonesische luchtmacht in actie op Biak
terug te kunnen naar Biak. De landingsbaan
werd daarbij door de uitlaatgassen van de jets
helemaal weggeblazen. Dit onheilsbericht kwam tijdens de koffie in de longroom binnen,
waarna Beets mij in een kanonnade tekortkomingen toedichtte en onterechte verwijten
maakte. Beets treiterde me zo dat mijn sluimerende opvliegende aard niet meer te beheersen
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was. “Ik kon zijn bloed wel drinken”. Ik greep hem bij zijn kraag
en gaf hem fikse klappen. Deze toestand werd bedwongen door
de Eerste Officier Bottema of de korporaal hofmeester. Toen ik
weer bekoeld was heeft Lindner me gerustgesteld en gezegd dat
de situatie tussen Beets en mij niet meer te houden was en dat
mijn overplaatsing naar de Kortenaer bespoedigd zou worden.
Verdere maatregelen zouden volgen. Wordt vervolgd.
Nooit ben ik hier mondeling op gewezen of heb ik een Foto 85 Ik kon zijn bloed wel
schriftelijke aantekening in rood onder ogen gehad. Maar drinken
gevoelsmatig ben ik er van overtuigd dat ik door het voorval
vanaf die tijd geruisloos en sluiks getekend ben geweest.

Foto 86 De hangaar op Biak met recht het karkas van een Hawker Hunter (2008)

Deel 2.h.5.ii. Het “Beets incident” volgens Theo Werts
Een van de hofmeesters officieren was Theo Werts. Jan Willem ontmoette hem tijdens een
reünie van Hr. Ms. Utrecht in oktober 2014 en deze herinnert zich over het ”incident met
Beets” het volgende:
“…..Maar dan nu over het destijds beruchte en beroemde
incident. Naar mijn inschatting was het gebeurde een
publiek geheim en m.i. werd van hogerhand bevolen dit
ook zo te houden. Ja, ik heb destijds van een collega
vernomen dat er handgemeen tussen jou en Beets in de
longroom had plaats gevonden. Onderling werd er wel
degelijk over gesproken en jij werd als een held
afgeschilderd. Het onmens had zijn verdiende loon
gekregen zo oordeelde men. Men vond het helemaal niet
vreemd dat het incident mogelijk in opdracht in de
doofpot verdween. De laatste eerste officier was m.i.
Foto 87 Jan Willem met Theo Werts
Bottema…”
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Deel 2.h.5.iii. Het “Beets incident” volgens Ben Mooiman
De jongste TD-officier aan boord Ben Mooiman schrijft op verzoek van collega Crommelin
over de relatie Beets – Van den Bosch het volgende:
Laat ik beginnen te zeggen, dat ALS
er insubordinatie is gepleegd door
Jan Willem, dat totaal aan mij
voorbij is gegaan. Volgens mij werd
hij gewoon overgeplaatst omdat we,
de Utrecht, tegen het eind van onze
term liepen en Jan Willem nog niet.
In het kort mijn verhaal.
Ik ben inderdaad meteen na het KIM
op de Utrecht geplaatst, die toen nog
in garantieonderhoud lag bij de
Koninklijke Maatschappij De Schelde
in Vlissingen. Beets was HTD. Net bij
de onderzeedienst vandaan en nog
Foto 88 Vader Mooiman neem afscheid van zijn zoon
last hebbende van maagzweren. De
OG was Govers. Ook Rob Daniels
werd aan boord geplaatst. We werden continue het scheepsvlak in gestuurd door Beets. Een
keer wilden Rob en ik eens naar de bioscoop, maar Beets werd witheet en ik moest de
tankverwarmings-leidingen in kaart brengen. Dieper in het scheepsvlak kon niet. Goed. Ik
was 19 jaar en dacht dat het zo hoorde. Rob was
ouder en kwam regelmatig in verzet. Hij werd
“gered” toen hij kort na aankomst in Nieuw Guinea
werd overgeplaatst. Ik heb ook Govers enkele keren
in tranen gezien als hij weer van Beets op zijn
donder had gehad. Het is mij ook een keer
overkomen. Niet om een technische kwestie
overigens. Govers werd overgeplaatst en toen kwam
Jan Willem. Hij heeft gelijk, dat ik altijd bij
moeilijke klussen zoals ingestorte ketelbemetseling,
lekke ketelpijpen, kapot gedraaide pompen en
inderdaad, de turbo’s door Beets naar beneden
werd gestuurd om die klussen te klaren.
Kennelijk tot Beets’ tevredenheid, want tot het einde
toe bleef dat doorgaan. En Jan Willem werd door
Beets niet helemaal voor vol aangezien. Dat kwam
volgens mij voornamelijk omdat Jan Willem het zeer
rustige, bezadigde type was, een beetje het “plan
plan sadja” type, dat Beets helemaal niet lag, ritsig
en uiterst ongeduldig als hij was. Ik ben bang, dat ik Foto 89 Jan Willem op de Utrecht
Jan Willem een keer in moeilijkheden heb gebracht,
toen ik in Hong Kong, vlak voor het ontdokken opdracht kreeg de schroefas lagerspeling op te
63

Deel 2.h. Hr. Ms. Utrecht (mei 1961 - mei 1962)
meten. Maar ik had die dag een (laatste) afspraak met een Engels meisje, dat daar woonde,
dus Jan Willem nam dat van mij over. Beets was daar witheet over. Mij heeft hij dat later
behoorlijk ingepeperd en het zal me niet verbazen als Jan Willem ook op zijn donder heeft
gehad. Door alle “ellende” werden Jan Willem en ik behoorlijk naar elkaar toe gedreven en
we konden aan boord goed met elkaar opschieten. Ik heb het gevoel dat we zelfs vrienden
waren. Zoals ik zei: ik heb nooit iets van insubordinatie geweten. Jan Willem zou (nog meer)
in mijn achting stijgen, als dat inderdaad is gebeurd. Beets was technisch geniaal, maar
intermenselijk erg onbeholpen. Jan Willem werd afgelost door Henk de Kant. Ook een exonderzeedienst man. Dat heeft de Kant niet geholpen. Hij werd ook door Beets “mishandeld”
en ook hem heb ik meerdere keren in tranen gezien. Jan Willem hoeft zich dus persoonlijk
niets aan te trekken.
Nou, dat is mijn versie van het verhaal. Hij heeft gelijk als hij zag, dat Beets en ik een soort
twee-eenheid waren. Dat verklaart veel over mijn karakter. Als 16-jarig knulletje opgevoed
door een sergeant van de Mariniers en als 19-jarig mannetje door Beets. Ik ben ze er beiden
dankbaar voor.

Deel 2.h.6. De slag bij de Vlakke Hoek
De patrouilles werden steeds
intensiever
en
de
gereedheidstoestand
werd
opgevoerd naar oorlogswacht met
beide ketelruimen op een ketel en de
andere ketel op werkdruk. Ook de
MLD en KLU hielden het luchtruim
in de peiling. Het olie laden werd
hoofdzakelijk verzorgd door een
olietanker. Die vaak in een baai bij
Fak-Fak gestationeerd was. Tijdens
het olie laden aldaar, kregen we
geheime
berichten
dat
er
scheepsbewegingen van eenheden
van de Indonesische Marine Foto 90 MTB van de Jaguar klasse
gesignaleerd waren. Na olie laden
vertrok de Utrecht met vier ketels op stoom naar de bewuste plek van de Vlakke Hoek bij de
Pisang Eilanden. Intussen bleek uit het berichtenverkeer dat er een vijandelijk contact was
met Indonesische oorlogsvaartuigen. De gereedheidstoestand 1 en gevechtwacht werden
bepaald en op volle kracht voeren we naar het strijdtoneel. Op de radarschermen en uit de
berichten van de Evertsen en de Kortenaer werd duidelijk dat zij in contact waren met drie
vijandelijke motortorpedoboten van de Jaguar-klasse van West-Duitse makelij 16.

De Matjan Tutul was in Duitsland gebouwd op de werf Lűrssen. Ze werden door Indonesië in 1958/1959
aangekocht als snelle douane boten. De bewapening was geplaatst door de Engelsen. De boten waren 140 ton
groot. Afmetingen 39 x 5,8 x 1,6 meter. 2 opstellingen van elk twee 20 mm mitrailleurs. Voorstuwing 2 MTU
diesels goed voor een snelheid van 24,5 knoppen. Op beide foto’s is te zien dat de boten wel degelijk

16
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De “heroïsche zeeslag” bij de “Vlakke
Hoek” was begonnen. Uit de vele inslagen
rond de groep van de snelle vijandelijke
motorboten was op te maken dat het
hoofdzakelijk Hr. Ms. Evertsen was die
vuurde, terwijl de Kortenaer sporadisch
vuurde. Achteraf vernam ik van mijn
speciale artillerie kompanen hoe dat kwam.
De commandant van de Evertsen had
namelijk in de oorlog ervaring opgedaan
met snelle motortorpedoboten. Daardoor
Foto 91 Motor torpedoboot RI Matjan Tutul
wist hij dat de meeste commandanten de
kluts kwijt raken bij de hoge snelheden
waarmee een tegenaanval gepaard gaat en dan, zonder dat zij zich dit bewust waren, in het
heetst van gevecht, rondjes gaan varen.
De commandant gaf aan ARTO Warneke, een jongste jaar van
mij, opdracht: “Niet ouwe hoeren, VOL vuren met al de
vuurmonden die je hebt op en rond je vijand”. Dat dit een
succesformule was bleek doordat een van de motortorpedoboten,
de KRI Matjan Tutul, met enkele voltreffers tot zinken werd
gebracht. Hierbij kwamen alle officieren, waaronder de
groepscommandant Yos Soedarso 17, om het leven.
Op de Kortenaer werd onder leiding van drie rasechte ARTO 's,
overste Baaij, de EO Eijsenring (ring, ring Eijsenring
“WEIGERING”, zie Hr. Ms. Zeven Provinciën) en Meermans,
eerst links en dan
rechts
verlegd
Foto 92 Yos Soedarso
geschoten. Dit is
echter bij de hoge
snelheden van die motortorpedoboten geen
goede tactiek en mag je ten rechte zeggen dat
letterlijk en figuurlijk “de boot werd gemist”.
By the way: het boven genoemde relaas zijn
geruchten die indertijd de ronde deden in de
longroom en de Etat Major in Nieuw Guinea.
Als het niet waar blijkt te zijn, heb ik derhalve
Foto 93 KRI Yos Sudarso – ex-Hr.Ms. Van Galen
gelogen in commissie.

motortorpedoboten waren, met zo te zien vier torpedolanceerbuizen. Tijdens de Slag bij de Vlakke hoek hadden
ze, om reden van gewicht, geen torpedo’s aan boord, maar rond de 50 infiltranten per boot. De Indonesiërs
hebben wel zich verdedigd met hun mitrailleurs
17
Elk stad, eiland enz. heeft wel een straat, een weg, een eiland, een berg, enz. met de naam Jos Soedarso. Ook
het derde Van Speijk-klasse fregat, dat Nederland aan Indonesië verkocht, droeg de naam KRI (Kapal Republic
Indonesia) Jos Soedarso.
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Deel 2.h.6.i. De slag bij Vlakke hoek volgens Frits Warneke
Collega Frits Warneke is het hier mee eens.
Toelichting van Frits Warneke. De rol van Hr. Ms. Kortenaer was beperkt. Direct na het
gevecht werd ze weggestuurd om olie te laden. De Evertsen kreeg opdracht overlevenden op
te pikken. Ze nam 55 overlevenden aan boord. Van de totale bemanning waren er drie gedood
en werden er drie vermist. En de rol van Hr. Ms. Utrecht was zeer beperkt. Ze pikten geen
overlevenden op en tot ergernis van de Evertsen verdween ze bij zonsopkomst. Op de Evertsen
verwachtte men een luchtaanval en dan zou de oude Evertsen wel erg kwetsbaar zijn, zonder
de steun van de veel betere luchtafweer batterij van de Utrecht. Van collega Bakker begreep
ik, dat men op de Utrecht een aanval van een groter schip van de Indonesische Marine
verwachtte, de KRI Multatuli. Daarom werd een verkenningsslag in westelijke richting
gemaakt.

Foto 94 Indonesische infiltranten opgepakt door Hr. Ms. Utrecht

Tijdens één van de laatste patrouilles van de Utrecht werd op
14 mei 1962 bij Fak-Fak een prauw met twintig infiltranten
aangehouden.
De term van de Utrecht liep te einde en ze ging terug naar
Nederland. Die van mij zou worden voortgezet op Hr. Ms.
Kortenaer, die nog aan de Zuidkust opereerde. Mijn episode op
de Utrecht eindigde toen ik in Manokwari werd afgezet.

Foto 95 Hr. Ms. Kortenaer als
Helikopter dragend fregat. Op de
achtergrond Sorong
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Op onderstaand schilderij vaart de D 804: Hr. Ms. Kortenaer F 812 (1945-1963), een jager
van de Evertsen-klasse, ergens langs de kust van Nederlands Nieuw-Guinea met op de
voorgrond een Amerikaanse Sherman tank. Het schilderij werd gemaakt door Joop
Henneveld.

Foto 96 D 804: Hr. Ms. Kortenaer met Sherman tank
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Deel 2.i. Hr. Ms. Kortenaer (mei 1962 - dec. 1962)
Drie weken lang was ik geplaatst op de Marine Kazerne Manokwari en gedetacheerd op de
werf “Konijnenburg”, eigenaar de heer ir. C. van Konijnenburg.

Foto 97 Minister van Defensie C. Staf opent de werf
Konijnenburg.

Foto 98 De Minister feliciteert de eigenaar.

Foto 100 Dwarshelling

Foto 99 De werkplaatsen

Deel 2.i.1. Eerst recupereren op de werf “Konijnenburg”
Diverse schepen w.o. Hr. Ms.
Luymes, Snellius, Evertsen en
vele kleinere vaartuigen van
de Koninklijke Marine werden
hier
schoongemaakt
en
gerepareerd. Mijn detachering
op deze werf kwam neer op
eindeloos
bijpraten
met
collega’s Jensema en Stumpf.
Foto 101 Hr. Ms. Evertsen
We hadden elkaar lange tijd Foto 102 Hr. Ms. Snellius
niet gesproken en we hadden
elkaar veel te vertellen. Het betekende wel dat ik hen nogal van hun werk hield.
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Daardoor kreeg ik de mogelijkheid om mijn spanningen van me af te praten en genoot weer
van goede nachtrusten. Maar aan alles komt een einde, de Kortenaer 1 kwam voor een kleine
stilligperiode Manokwari binnen.

Deel 2.i.2. En dan naar Hr. Ms. Kortenaer
Scheltema de Heere was
degene die ik had moeten
aflossen, doch hij was al
gerepatrieerd
naar
Nederland en dus meldde ik
me af bij het HMK de
LTZT1 Meijer, Daarna
ging ik vervolgens ook bij
de Cdt Overste Baake en de
EO LTZ 1 Eijsenring langs.
De
geest
en
samenhorigheid was veel
plezieriger dan ik voorheen
had ervaren. Van de
overige officieren waren er
op de eerste plaats mijn ex
Foto 103 Groeten uit Manokwari
Utrecht longroomgenoten
de
OBO
Bebob
Zimmerman, de ARTO Frans Immink daarnaast waren er de NAVO Werts (met een baard) en
de OVA Wuite, de namen
van de overigen kan ik me
niet meer herinneren.
Mijnheer Meijer, de HMK,
was mijn divisie chef op
het KIM tijdens mijn
tweede jaar en we voelden
elkaar vanaf die tijd goed
aan. Hij verklaarde dat de
functie van OG op een
jager voor mij reeds
bekend was en dat hij mij
dit zonder enig bezwaar
toevertrouwde.
Wel
verzocht hij mij het beheer
van
het
machinisten
Foto 104 De baai van Manokwari
personeel,
de
voortstuwingsinstallatie en de koude boel, te beoordelen en waar nodig te verbeteren en hem
daarvan op de hoogte te houden.
1

Zie achtergrond informatie: Hr. Ms. Kortenaer
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Deel 2.i.2.i. Het herstellen van de Paxman
Ik had al gauw door dat
de ketelinstallatie vrijwel
geheel overeenkwam met
die van de kruisers. De
inwerkperiode
verliep
snel en er heerste een
loyale,
spontane
en
hulpvaardige stemming
onder de machinisten,
zowel in het Gouden Bal,
als bij de korporaals en de
stokers. Ik merkte ook
snel dat we slechts één
dieselgenerator
beschikbaar hadden. Dat
Foto 105 Hr. Ms. Kortenaer in NNG
betekende dat we, zelfs
tijdens de enkele keer dat
we een weekend in Sorong of Manokwari waren, altijd stoomreebedrijf bij hadden, ondanks
het feit dat we twee volwaardige Paxman hulpdieselmotoren hadden. Al gauw kwam “de aap
uit de mouw”, de kop van één van de diesels was gebarsten en dus US (UnServicable). Door
toedoen van Beets, dat moet ik bekennen, had ik aan boord van de Utrecht de nodige
behendigheid opgedaan met het Waarloodelenboek en de AHOV' s procedure (Aanvraag voor
Herstelling of Vervanging). De sergeant van de Koude Boel die later een onuitwisbare
herinnering zou achterlaten omdat hij de chef van de wacht van de NBCD centrale was tijdens
de brand op de Karel Doorman. Samen met hem kwam ik er achter dat deze kop in het
verleden al eens vervangen was geweest. Tijdens een controle ronde zeevast zetten, hebben
we alle bergplaatsen doorzocht en uiteindelijk de nodige onderdelen gevonden. Het groot
onderhoud kon toen beginnen. Eerst werden de kleppen en klepzittingen afzonderlijk met
carborundum pasta opgekalefaterd en vervolgens op elkaar ingeslepen. De nokkenas en lagers
werden gecontroleerd en waar nodig vernieuwd. De kleppen werden cf. het boekje met behulp
van de gradenverdeling op de krukas afgesteld. Kortom alle onderdelen die een groot
onderhoud behoefden werden gecontroleerd. Toen de kapotte Paxman weer als een jonge
Deerne tierelierend draaide, voelde ik me de koning te rijk en in mijn element. Ik kon weer
lekker slapen en zat niet meer bij elke opmerkelijke geluidswisseling van schrik rechtop in
mijn bed. Ook konden we nu tijdens de zeewacht zonder problemen onderhoud geven aan de
turbogeneratoren en bij reewacht, als er geen walspanning aanwezig was, konden de eigen
diesels stroom voor licht en kracht leveren.
Een kleine eigenaardigheid mag niet onvermeld blijven. Ik was nauwelijks aan boord en voor
de eerste keer ’s ochtends vroeg op de plaat, toen ik vernam dat iedere dag om vijf uur de
tweede brandbluspomp gestart moest worden. Dit bleek op order van de commandant te
gebeuren zodat hij zijn tros of “loempia 's” kon wegspoelen. Dat mag, zeg ik gekscherend, hij
is niet voor niets “Schipper naast God” geworden.
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Deel 2.i.3. Het onderhoud in Hongkong
Ondertussen kreeg ik van
Mijnheer Meijer de goedgekeurde
onderhoud- en reparatielijst, die
door de Kowloon Werf in
Hongkong uitgevoerd diende te
worden. De “Eigen Middelen”
(EM) onderhoudslijst, die ik op
dezelfde wijze had opgesteld als
ik van Herman van Vliet geleerd
had, werd ook door de HMK goed
bevonden
Tijdens onze reis naar Hongkong
werden we achtervolgd door een
orkaan, maar door tijdig een
andere koers voor te gaan liggen
kwamen we zonder kleerscheuren
aan in Hongkong. Wel betekende
dit dat we daardoor twee dagen
Foto 106 Hr. Ms. Kortenaer komt aan in Hongkong
later dan gepland in Hongkong
binnen liepen. Dat was een geluk bij een ongeluk, want als we een halve dag eerder
binnengekomen waren, was de orkaan in de haven over ons heen geraasd en dan waren we
zeker onze tropenzeilen op voor- en achterdek kwijtgeraakt. Nadat we in Hongkong waren
afgemeerd, kwam ik als eerste de vertegenwoordiger van Afdeling Scheepsbouw, de Heer Jan
Los, tegen. Deze Jan Los zou later samen met Bill Kool, na mijn Functioneel Leeftijdsontslag,
een belangrijke rol spelen in mijn postactieve activiteiten die mij geen windeieren hebben
gelegd.
Door de enorme aangroei van de scheepshuid werd beslist dat wij onmiddellijk het dok in
moesten. Het schoonspuiten en het aanbrengen van twee lagen AF 2 verf, kostte veel tijd en
gaf ons ook meer tijd om de vitale inlaten van de hoofdcentrifugaalpompen goed te
controleren. Omdat Hongkong in een orkaan gebied ligt, moesten de openstaande in- en
uitlaten van de hoofdinlaten (van de hoofdcirculatiepompen) van direct te monteren blinde
flenzen voorzien zijn3. Verder moest er een keuze worden gemaakt waar de bemanning
gedurende de onderhoudsperiode gehuisvest moest worden. Er waren twee mogelijkheden:
een dure maar complete legering faciliteit van de Amerikaanse Marine (de PX lodging) of de
goedkope behuizing van de Dockyard. De laatste werd ook gebruikt voor de bemanningen
van de koopvaardijschepen die bij de Yard in onderhoud lagen, maar de Etat Major en de
Onderofficieren zouden het wat beter hebben. Uiteraard werd voor de behuizing van de
Dockyard gekozen hetgeen, zoals later zou blijken, in overeenstemming was met het
Nederlandse spreekwoord: “Goedkoop is Duurkoop”.

2
3

AF - Anti-fouling
Deze voorziening was nodig zodat bij een naderende orkaan het schip snel ontdokt kon worden.
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Frans, Bebob en ik huurden echter zelf voor een zacht prijsje een geheel gemeubileerd
optrekje van de KCJPL4 geheel compleet met “bantal” (cilindervormig kussen om op te
slapen) en “guling” (hoofdkussen). Dit buitenkansje hadden wij te danken aan de kennissen
die wij hadden opgedaan tijdens het vorige bezoek met de Utrecht aan Hongkong en mijn
technische counterpart op de werf. We leefden als “God in Frankrijk” en laadden onze accu’s
op voor de laatste trek in Nieuw
Guinea.
Op
onze
culinaire
strooptochten genoten we van het
bekende drijvende Seafood restaurant
in Virginia, dat zijn weerga niet kent.
Een echt Chinees menu met een
voorgerecht van pas geboren muisjes
kon ik echter niet door mijn keel
krijgen, maar Bebob en Frans ging het
best af. Ik heb me maar bij de Chinese
geroosterde eend en Sio Bak en Kee
(geroosterd
varkensvlees
en
kippenvlees), waarvan het huidje
Foto 107 Floating seafood restaurant bij Aberdeen
krokant was, gehouden.
De reparatie liep gesmeerd en toen ook het proefdraaien van het bedrijf probleemloos was
afgerond, was het tijd voor een feestje. Na verkregen toestemming van de EO werd, op kosten
van mijn Schotse Maintenance Manager, het succesvol beëindigen van het onderhoud op de
bak gevierd. “Zusje” (zijn bijnaam omdat hij van mannelijke kunne was, maar niet
enthousiast!) Meyer was ook van de partij. Op het hoogtepunt van het feest werd de gehele
stokersbemanning gezamenlijk door de Commandant, de Directie van de Dockyard en de
Scheepsbouw Supervisor Jan Los, een pluimpje gegeven voor de goede samenwerking. Wij
werden geheel verrast door deze onverwachte waardering.
De terugreis naar Nieuw Guinea verliep op rolletjes en daar wachtten ons weer meer
intensieve patrouilles langs de 200 mijlszone ronde de Vogelkop.

4

De Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen NV (KJCPL) was een Nederlandse rederij gevestigd in
Amsterdam, die heeft bestaan tussen 1902 en 1970. Tot 1947 was de naam Java-China-Japan Lijn (JCJL),
buiten Nederland stond de maatschappij bekend als Royal Interocean Lines (RIL). De rederij onderhield
scheepvaartverbindingen tussen Java en China. In 1970 fuseerde de KJCPL met enkele andere Nederlandse
rederijen tot de Nederlandsche Scheepvaart Unie (NSU), vanaf 1977 bekend als Nedlloyd.
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Wij liepen hoofdzakelijk in Gereedheidstoestand 2, met één ketel in bedrijf en de ander op
werkdruk. Hierdoor zijn we in staat om in 10 minuten gereed te zijn voor hoge vaart en
Vogelkop

Ambon

Java

Ceram

Kaart 2 Indonesië

eventueel volle kracht. De politieke controversie tussen Nederland en Indonesië was op zijn
hoogtepunt. Door Amerikanen in de United Nations werd druk uitgeoefend op Nederland om
West Nieuw Guinea over te dragen aan Indonesië. Uiteindelijk resulteerde dat op 2 oktober
1962, o.l.v. Pakistaanse functionarissen, in de overdracht van het gezag over Nederlands
Nieuw Guinea van Nederland aan de UTNEA 5. Wij deden alle belangrijke plaatsen aan de
zuidkust aan om van Merauke tot aan Sorong Pakistaanse vertegenwoordigers af te zetten.

Deel 2.i.4. De terugtocht naar Nederland
Uiteindelijk zijn we samen met Hr. Ms.
Friesland vanuit Biak uit Nederlands
Nieuw Guinea vertrokken. De eerste
haven op weg naar Nederland die we
bezochten was Singapore. We werden
bij het havencomplex van de Royal
Navy weggemoffeld en om politieke
redenen mochten we alleen gebruik
maken van de Britse Marine faciliteiten
en mochten we niet de stad Singapore
bezoeken. In Zuid Oost Azië hadden
we kennelijk als voormalige Koloniale
Foto 108 Vertrek uit NNG naar Nederland
Mogendheid een minder goede naam,
zodat
zelfs
het
Singaporese
Gouvernement weigerde ons tot hun stad toe te laten. Ondanks deze kleine teleurstelling was
een glimp van een betere en aangenamere wereld ons welkom. Dat betekende, in ieder geval
voor mij, na een lange periode van behelpen en gemis van een heleboel geneugten, een zeer

5

Zie achtergrond informatie: Overdracht Nederlands Nieuw Guinea
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grote teleurstelling. Te meer omdat ik later, uit eigen ervaring, heb kunnen constateren, dat
die arme Papua's beter af waren geweest, als wij voet bij stuk hadden gehouden.
Deel 2.i.4.i. Bombay
Na een rustige vaart kwamen we in beestachtig warm Bombay aan. Ik had een eigen hut
achterin het schip met een eigen patrijspoort. Hoewel de “Broek van Bertha” 6 op de
patrijspoort gemonteerd was en pal op de windrichting was gedraaid, dreef ik van het zweet
mijn bed uit. Van Bombay heb ik niet veel gezien, we lagen ook veel te ver van stad. De
cocktailparty was ook niet veel zaaks. Door al die verhalen over armoede en prostitutie leek
het ons beter om aan boord blijven en niet onnodig veel geld uit te geven. Ik had maar één
gedachte en dat was: “veilig thuis komen.” Toen we na de passage door het Suez Kanaal in de
Middellandse Zee aankwamen, hoorden we de eerste klachten van de bemanning over de
overlast veroorzaakt door de aanwezigheid van wandluizen, kakkerlakken en kleerluizen. Dat
veroorzaakte de nodige paniek bij de Medische-Administratieve Dienst. Dat werd versterkt
toen moest worden geconcludeerd dat de eerste klachten van de bemanning reeds bij aanvang
van de huisvesting bij de Kowloon Dockyard, waren binnengekomen. Niet verwonderlijk,
want de zindelijk- en schoonheid waren daar ver te zoeken geweest. Helaas werden deze
meldingen toen te licht opgevat, waardoor het gezegde “Penny wise, pound foolish” wederom
werd bevestigd. Door de keuze voor de goedkoopst mogelijke accommodatie werd nu een
groot deel van de bemanning de dupe van het daardoor veroorzaakte ongemak.
Deel 2.i.4.ii. Palermo
Zo zoetjes aan voer de Kortenaer koudere jaargetijden tegemoet en bezochten wij Palermo op
Sicilië. De Etat Major van Hr. Ms. Kortenaer werd door de burgemeester uitgenodigd voor
een welkomstdiner in het historische stadhuis van Palermo. Het diner paste in zijn Italiaans
traditie die, vooral in het Zuiden en wel in Sicilië, rijkelijk en overdadig van aard is. Als
eenvoudige marineofficieren die zo uit de bush-bush van NNG kwamen, waren wij deze echte
culinaire gerechten niet meer gewend. Bij het zien van zoveel lekkers was het bevel:
“Aanvangen met de beweging” dan ook niet aan dovemans oren gezegd. Al bij het
voorgerecht, een heerlijke ravioli met een exotische saus, zei ik tegen Frans Immink, het is
heerlijk, maar niet te veel eten, er komt nog een tussendoortje en misschien nog een tweede,
vóór het hoofdgerecht. En ja hoor, er werd een puntgave Salamange opgediend, zo één waar
je ervoor moet oppassen dat je je vingertjes er niet bij opeet. Als klap op de vuurpijl, en daar
had ik al een voorgevoel van, bleek het hoofdgerecht een heuse “Osso Buco alla Milanese” te
zijn. Mijn voorgevoel had mij dus niet bedrogen!!! Gelukkig maar dat ik me niet vol had
gepropt en dus kon mijn favoriete lievelingsgerecht mijn smaakpapillen strelen. Ook kon ik
daarna nog met gemak de helft van de Osso Buco van Frans opsmikkelen.

6

Volgens het boekje “Marine termen” uit de Van der Steng serie (uitgegeven vermoedelijk voor WO II, spelling
overgenomen) is de omschrijving van de “Broek van Bertha” – Een broek is het niet en Bertha heeft er geen
schuld aan. Het is een zeildoeksche en verplaatsbare luchtkoker, aan het boveneinde met twee windvangers;
wordt boven de tropen tent uit geheschen, meestal boven de machinekamer voor extra toevoer van frissche lucht.
Ze werden reeds in den zeiltijd gebruikt voor het doorluchten van het benedenschip.

75

Deel 2.i. Hr. Ms. Kortenaer (mei 1962 - dec. 1962)
Deel 2.i.4.iii. De luizenplaag
Op de laatste trek van onze terugreis kwam al in de Middellandse Zee het berichtenverkeer
over de luizen- en kakkerlakkenplaag met CZM op gang en werd onze binnenkomst in
Nederland geregeld. Na een heleboel heisa over en weer werd beslist, dat de Dienst van
Ontsmetting en Verdelging van Biologische Plagen op de rede van Vlissingen aan boord zou
komen. Het hele schip moest met gas worden ontsmet, inclusief onze persoonlijke bezittingen
en de medische middelen. Iedereen zou voor binnenkomst aanwijzingen krijgen hoe die
ontsmettingsprocedure zou worden uitgevoerd. Het kombuis- en wasserijpersoneel was bij de
ontsmettingprocedure een belangrijke rol toebedeeld. De gehele operatie zou een hele dag
duren en dat was een domper voor iedereen, omdat de aankomst in Den Helder daardoor
vertraagd zou worden. Op het moment suprême kwam de Dienst op de ree van Vlissingen aan
boord. De wasserij en de kombuis moesten overwerken om continu heet water te verstrekken
voor de kleding, die door de bemanning gedragen moest worden bij binnenkomst. Daarnaast
zou onze tropenkleding in speciale ruimten worden ontsmet en later, na binnenkomst,
opnieuw door speciale wasserijen gewassen worden. Het was werkelijk een “Heksenketel” en
het is ondoenlijk voor mij om precies te herinneren wat er allemaal gebeurd was. In elk geval
zijn we goed in Den Helder aangekomen en, na een klein dankwoord van de Commandant aan
de gehele bemanning, mochten we onze gezinnen weer in onze armen sluiten, na ruim
anderhalf jaar weggeweest te zijn.

Deel 2.i.5. Het nieuwe huis in Callantsoog
In mijn geval kon ik een episode van
mijn leven afsluiten en in mijn nieuwe
huis de prille liefde weer vervolgen. Na
mijn thuiskomst kreeg ik voor het eerst
ons huis aan de Stuyvesantweg 38 in
Callantsoog te zien. Voor mijn vertrek
naar NNG had ik, op advies van Overste
Beem van de NBCD School, de
bungalow, in de bouwfase, van het
project van het Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten, gekocht. De Overste bood
me toen aan om Irma, mijn vrouw, niet
alleen te assisteren tijdens de bouw maar
ook met de rompslomp rond de
oplevering van het huis. Zonder enig
probleem werd deze vriendendienst
gerealiseerd. De eerste “Slametan” (het
Foto 109 Ontluizing haalt de landelijke pers (24 november
Indonesisch inwijdingsfeestmaal van het
1962
huis) heb ik derhalve aan hem
aangeboden. De Indische gebruiken waren toen voor Irma nog onbekend. Ook het eerste
kerstdiner hebben we gezamenlijk, met de gehele familie Beem, gevierd in restaurant Chalet
Suisse in Amsterdam.
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Deel 2.j. De kruiser Hr. Ms. De Ruyter (dec. 1962 - feb. 1964)
Dit deel werd door Jan Willem samengesteld rond Kerst 2013.

Foto 111 De kerstgroet van Jan Willem en
Suzy, vanuit Soerabaya
Foto 110 Op vakantie in Indonesië (2013)

In december 1962 werd ik geplaatst aan boord van de kruiser Hr. Ms. De Ruyter. 1 Mijn
functies waren Chef van de Wacht en officier belast met het onderhoud van de
Machinekamers.
Op de foto bij drollen draaien voor het
insluiten van een onderzeeboot wordt een
diepte bom tot ontploffing gebracht.
De plaatsing op Hr. Ms. De Ruyter zou ruim
een jaar duren en heb ik, wat het werk betrof,
als prettig ervaren en voelde me daarbij
gewaardeerd. In het bijzonder moet genoemd
worden de aimabele HTD Overste den Hond
en zijn rechterhand LTZT 1 Van der Woude.
Het varen is voor het thuisfront, minder
plezierig, maar is "All in the Game".
Foto 112 Op jacht naar de onderzeeboot

1

Zie achtergrond informatie: Hr. Ms. De Ruijter
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Verder waren de gebeurtenissen letterlijk en figuurlijk niet interessant om in dit boek op te
tekenen of "om naar huis te sturen". Met dien verstande dat van de zomer-, najaar-, en
winterreis van Smaldeel 1 de winterreis wel noemenswaard is. Dat verslag volgt nu en is
opgesteld door Hr. Ms. Utrecht (waar ik tijdens mijn Nieuw Guinea periode op gediend heb,
zie hoofdstuk 2.g.

Foto 113 Volle Kracht, altijd een technisch en personeelshoogstandje

Deel 2.j.1. Reisverslag van Smaldeel 1 (28 jan. - 29 mrt. 1963)
Havens: Den Helder - Gibraltar - Marseille - Toulon - Valencia - Tarragona - Gibraltar Torbay - Den Helder
Commandant Smaldeel 1: commandeur A. J. Marcus
Schepen:
Hr. Ms. De Ruyter (vlag)
Commandant: kapitein ter zee J. G. Cox
Hr. Ms. Amsterdam
Commandant: kapitein ter zee R. M. Elbers.
Hr. Ms. Utrecht (sedert 22 februari)
Commandant: kapitein-luitenant ter zee J. A. Lawson
Hr. Ms. De Zeeuw
Commandant: luitenant ter zee der le klasse A. J. van Velthoven
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Hr. Ms. Walrus
Commandant: luitenant ter zee der lste klasse K. H. L. Gerretse
Hr. Ms. Tijgerhaai
Commandant: luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie J. H. J. M. Lohmeijer
Aan het Smaldeel werd een detachement van de marineluchtvaartdienst toegevoegd,
bestaande uit: één Neptune van squadron 320 en 4 S-2A's bevelvoerder: luitenant ter zee
vlieger der le klasse E. Kragt.

Deze eenheid was van 22 januari tot 14
februari en van 7 tot 22 maart
gestationeerd op het vliegveld North
Front nabij Gibraltar en van 14 februari
tot 7 maart op het vliegveld Nîmes
Garons nabij Marseille.

Foto 114 Neptune

Foto 115 S-2A

79

Deel 2.j. De kruiser Hr. Ms. De Ruyter (dec. 1962 - feb. 1964)
Op de voormiddag van maandag 28 januari vertrokken Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. De Zeeuw
en Hr. Ms. Walrus uit Den Helder. Hoewel in de haven en op de rede veel drijfijs lag,
ondervond men daarvan weinig of geen hinder. Hr. Ms. Amsterdam en Hr. Ms. Tijgerhaai
vertrokken diezelfde ochtend uit Rotterdam.
Aan boord van Hr. Ms. De Ruyter voeren 50
aspirant reserveofficieren om enige oefeningen
op zee bij te kunnen wonen. Zij werden 's
avonds ter hoogte van IJmuiden weer
ontscheept.
De onderzeeboten gingen individueel in
opmars naar het Kanaal. Daar Hr. Ms. De
Ruyter een uitgelopen schroefaslager moest
verwisselen, voer ook die bodem op eigen
gelegenheid verder.
Op 29 en 30 januari werden gezamenlijke en Foto 116 Hr. Ms. De Ruyter
individuele oefeningen in het Kanaal
gehouden, waaraan, mede in verband met de ongunstige weersomstandigheden, niet door
vliegtuigen van de tactische luchtmacht kon worden deelgenomen.
Op 31 januari werden in de Golf van Biskaje oefeningen gehouden, welke op weg naar
Gibraltar werden voortgezet. Toen het smaldeel zich zuid van Portugal bevond, moest Hr. Ms.
Amsterdam 2 tijdens de vaart olieladen uit het vlaggenschip. De volgende dag, zondag 3

Foto 117 Hr. Ms. Amsterdam

2

Olieverf op doek. De onderzeebootjager Hr. Ms. Amsterdam als schip van de wacht op weg naar een in nood
verkerend koopvaardijschip. Bakboordaanzicht van de Hr. Ms. Amsterdam met op de achterzijde het naamsein
D819. Links op de achtergrond een in nood verkerend vrachtschip dat twee vuurpijlen in de lucht heeft
geschoten
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februari, moest de jager mechanisch contact maken. Dit keer was dat om een patiënt over te
nemen, die in de namiddag op de rede van Gibraltar weer werd afgezet, voor opname in het
hospitaal aldaar. Hr. Ms. De Ruyter arriveerde maandag 4 februari in de haven van Gibraltar
voor het bijwonen van stafbesprekingen en om tevens de sterk slinkende olievoorraad aan te
kunnen vullen. Vóór het binnenstomen werd een nationaal saluut afgegeven, hetwelk werd
beantwoord door de Devils Gap batterij. Vervolgens werden saluutschoten gelost voor de vlag
van de Flag Officer Gibraltar, Rear-Admiral E. N. Sinclair DSC, welk eerbetoon werd
beantwoord door HMS Rooke.
Deel 2.j.1.i. Gibraltar (4 februari)
Gibraltar of “Gib”, een bijnaam
die je mocht gebruiken als je 12
keer in Gibraltar geweest was.
Iets wat toen niet zo moeilijk
was,
want
het
aantal
vloottankers was beperkt binnen
de NATO. Op de achtergrond
van de foto is La Linea de la
Concepsion (Spaans) zichtbaar.
Links van de berg op de
achtergrond de landingsbaan van
Gibraltar. De grote oorlogshaven
en kleinere koopvaardij- en
visserijhavens

Foto 118 “The Rock” met op de oostflank de hellingen die drinkwater
opvangen.

met haar grote dokken zijn goed
te herkennen. Evenals The Main
street parallel aan de rots. Het
blauwe vlekje op de voorgrond
is Rosa Bay, het zwembad voor
officieren. 3

Commandant smaldeel 1 legde na binnenkomst een bezoek af aan de Flag Officer Gibraltar,
die een tegenbezoek bracht. Ook de consul der Nederlanden te Gibraltar, de heer W. Thomson
OBE, JP, werd door de smaldeelcommandant ontvangen. Op de achtermiddag vertrok Hr. Ms.
De Ruyter wederom uit Gibraltar, om gedurende de week van 4 tot en met 8 februari met alle
schepen van het smaldeel, alsmede de vliegtuigen van het detachement van de
marineluchtvaartdienst, oefeningen te houden in het zeegebied rondom die Engelse

3

De zee was altijd heel belangrijk voor Gibraltar. De Rots van Gibraltar die de hele zee-engte controleert is dan
ook de bestaansreden van het militaire complex op deze landtong, en de voornaamste reden voor het conflict
over bezit van dit strategische punt. The Royal Navy Dockyard was voorheen Gibraltars belangrijkste
werkgever. De haven is een deels militair complex van de Britse Royal Navy aan de westzijde, bovendien is er
een belangrijke militaire basis in de Rots gebouwd met een observatiepost op de top van de Rots en er is in
Gibraltar nog steeds een militair garnizoen gestationeerd. Militaire schepen doen nog steeds de haven aan en er
zijn mogelijkheden om onderzeeërs te ontvangen en te herstellen, hetgeen steeds tot verhitte discussies leidt in
Spanje.
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marinebasis. Tevens deden vliegtuigen mee van het Britse squadron Shackletons 224, dat te
North Front was gebaseerd.
Door de Air Commodore W.I.C. Innes CB, OBE werd op vrijdag 8 februari een ontvangst
aangeboden aan commandant smaldeel 1 en een aantal officieren.
Op zaterdag 9 februari legde commandant smaldeel 1 een bezoek af bij de Mayor te Gibraltar
de Honourable J. A. Hassan CBE, MVO, QC, JP, en bij de Brigadier H. E. Boulter DSO,
Officer Commanding Troops. Beiden brachten daarna een tegenbezoek.
In de nacht van woensdag 6 op donderdag 7
februari dreef, als gevolg van een plotseling
opstekende storm met windstoten kracht 11, Hr.
Ms. De Zeeuw met krabbend anker van de
ankerplaats. Het schip kwam daardoor in
aanraking met de middelste havenpier. Het
fregat liep schade op aan bakboordzijde, welke
gelukkig door de werf ter plaatse tijdelijk kon
worden hersteld, zodat het schip op 15 februari
weer kon deelnemen aan de oefeningen, die de
overige smaldeelschepen sinds de 1le van die
maand hadden hervat.
Foto 119 Hr. Ms. De Zeeuw

Tijdens de operaties had men veel last van
hard doorstaande winden, waardoor enkele
oefeningen geen doorgang konden vinden.
Hr. Ms. Walrus raakte op 12 februari bij een
lancering een oefentorpedo kwijt, welke na
geruime tijd tevergeefs zoeken door het
vlaggenschip bijgestaan door 2 S-2A's, als
verloren moest worden beschouwd. De
Shackletons van het Britse vliegtuigsquadron
224 verschenen eveneens weer ten tonele.
Vrijdag 15 februari was de laatste dag, dat

Foto 120 Hr. Ms. Walrus

Hr. Ms. Tijgerhaai aan de gecombineerde
oefeningen meedeed. In de achtermiddag
maakte deze onderzeeboot zich los van het
verband om koers te kunnen zetten naar
Toulon. Nabij Toulon zou de volgende serie
oefeningen worden gehouden. In de avond
volgden de overige schepen dat voorbeeld,
nadat Hr. Ms. Amsterdam nog even in Gibraltar
olie had geladen.
Foto 121 Hr. Ms. Tijgerhaai

Stomende met koers om de noord langs de
oostkust van Spanje werd op zaterdag de 16e
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met veel succes een smaldeelquiz gehouden.
Eenmaal aangekomen in het zeegebied bezuiden Toulon, werd van 18 tot 22 februari
geoefend door smaldeel 1 met vliegtuigen van het, inmiddels uit Gibraltar naar het Franse
militaire vliegveld Nîmes Garons overgevlogen, squadron van de marineluchtvaartdienst. Dat
gebeurde onder barre weersomstandigheden, die het gevolg waren van een hard doorstaande
mistral.
Deel 2.j.1.ii. Marseille (21 februari)
De elementen trotserend deed Hr. Ms. De Ruyter op 21 februari een poging met windkracht
11 Marseille binnen te lopen om aldaar te kunnen olieladen. Doch onvoldoende sleepboothulp
noopte de commandant zijn manoeuvre af te breken en ondanks de zware storm weer zee te
kiezen. Die ervaring was de aanleiding dat Hr. Ms. Amsterdam, welk schip door een
overkomende zee een gereedheidsmunitiekast verspeelde en daarbij schade aan dek opliep,
verboden werd ook genoemde haven binnen te lopen om olie te laden. Alleen Hr. Ms.
Tijgerhaai mocht er naar binnen om een opvarende aan wal te zetten. Deze persoon had, in
verband met dringende familie aangelegenheden, speciaal verlof gekregen.
Deel 2.j.1.iii. Toulon (22 februari)
Na beëindiging van de oefeningen stoomde het gehele smaldeel op naar Toulon, de Franse
marinebasis, welke in de vroege morgen van vrijdag 22 februari werd bereikt en waar het
Nederlandse smaldeel tot 4 maart op voortreffelijke wijze gastvrijheid zou worden geboden.
Bij het passeren te 08.00 uur van de havenhoofden gaf Hr. Ms. De Ruyter een nationaal
saluut, hetwelk prompt werd beantwoord door de Ballaguier walbatterij. Vervolgens daverden
saluutschoten, afgegeven aan de vlag van de schout-bij-nacht Bailleux aan boord van de
luchtdoeljager Surcouf, welk eerbewijs correct door de batterij van die Franse oorlogsbodem
werd beantwoord.
Hierna meerden alle schepen van het smaldeel, Hr. Ms. De Ruyter aan de Quai d'Honneur, Hr.
Ms. Amsterdam en Hr. Ms. De Zeeuw aan de Quai Sud, des Grands Bassins; de
onderzeeboten kozen ligplaats in het bassin Missiessy. Ter begroeting kwamen aan boord van
het vlaggenschip respectievelijk de consul-generaal der Nederlanden te Marseille, de heer A.
M. L. Winkelman, en de kapitein-luitenant ter zee Bierebent namens vice-admiraal Baudouin,
Préfet Maritime de la 3ème Région. De smaldeelcommandant legde daarop officiële bezoeken
af aan bovengenoemde marinecommandant, diens stafchef, schout-bij-nacht Ballieux en de
burgemeester van Toulon, de heer Arreckx. Die autoriteiten kwamen daarna op tegenbezoek.
's Middags hield commandant smaldeel 1 een persconferentie aan boord van zijn
vlaggenschip, naar aanleiding waarvan in de plaatselijke dagbladen de nodige artikelen aan
het Nederlandse vlagvertoon werden gewijd. 's Avonds gaf viceadmiraal Baudouin een
cocktail voor commandant smaldeel 1, alle commandanten en enige officieren. De schepen
van smaldeel 1 waren na zonsondergang tot 23.00 uur geïllumineerd.
Commandant smaldeel 1 bood op zaterdag 23 februari een lunch aan, waarbij de volgende
autoriteiten aanzaten: vice-admiraal Baudouin, kapitein ter zee Ortolan, de consul-generaal de
heer A. M. L. Winkelman, allen met echtgenote, alsmede de burgemeester van Toulon, de
heer Arreckx, en kapitein ter zee Teisserenc.
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's Middags was voor 90 schepelingen door de Franse marine een bustocht georganiseerd naar
Le Lavandou; de tocht werd de volgende dag herhaald voor 90 andere schepelingen.

Foto 122 V.l.n.r. USS Bainbridge, USS Long Beach en USS Enterprise

Als hostship voor Hr. Ms. De Ruyter was de escorteur d'escadre La Bourdonnais aangewezen;
ook de andere smaldeelschepen kregen een dergelijk gastschip. Met de tevens in de haven van
Toulon liggende USS Bainbridge 4, een fregat met een nucleaire voortstuwing en bewapend
met geleide projectielen, werd eveneens een prettig contact onderhouden en werden
wederzijdse bezoeken uitgewisseld.
Op zondag 24 februari werden aan boord van Hr. Ms. De Ruyter de Nederlandse gezinnen uit
Toulon en omgeving op de lunch ontvangen.
Het resterende gedeelte van het bezoek aan deze Franse marinehaven van 25 februari tot 4
maart droeg een operatief karakter. Alleen Hr. Ms. De Zeeuw, de onderzeeboten en de
vliegtuigen van het detachement van de marineluchtvaartdienst oefenden gedurende enige
dagen buitengaats. De overige bodems maakten van de stilligtijd gebruik het schip onderhoud
te geven.
4

USS Bainbridge (DLGN-25/CGN-25) was the only ship of her class. Initially a guided missile destroyer leader
in the United States Navy, she was re-designated as a guided missile cruiser in 1975. This ship was nuclearpowered.
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Uit de aard der zaak werd al het mogelijke gedaan om de opvarenden van de Nederlandse
schepen de nodige recreatie te bieden. Zo maakten 125 schepelingen op dinsdag 26 februari
een bustocht naar Nice, onder andere ter bijwoning van de carnavalsoptocht aldaar. Voorts
waren er excursies voor een beperkt aantal officieren naar de Shell raffinaderijen en het
Franse slagschip Jean Bart, dat dienst deed als artillerie-instructieschip ten behoeve van de
Franse marine. Ook het onderwateronderzoekcentrum Le Brusc werd door verschillende
Nederlandse marinemannen bezocht. Verder stonden enige volleybal- en voetbalwedstrijden
op het programma tussen teams van smaldeel 1 en combinaties van de Franse marine, waarbij
onze mannen op vrijwel alle fronten in de gastheren hun meerderen moesten erkennen. Het
verblijf te Toulon werd besloten met een bustocht voor 100 personen naar Sainte Baume,
waar onder andere de basiliek van St. Maximin werd bezichtigd.
Als dank voor de genoten hartelijke gastvrijheid bood op 1 maart de smaldeelcommandant
aan boord van Hr. Ms. De Ruyter aan 150 genodigden uit Toulon en Marseille een cocktail
aan. Op die dag arriveerden per vliegtuig ongeveer 40 schepelingen aan boord van het
vlaggenschip en keerde een zelfde aantal afgeoefende matrozen naar Nederland terug.
Maandagochtend 4 maart vertrok het
gehele smaldeel naar zee. Het bezoek
aan Toulon was ten einde. Buitengaats
werd Hr. Ms. Utrecht in het verband
opgenomen, aan boord van welk schip
nieuwe
brevetopleidingen
werden
gegeven. Het vlaggenschip en Hr. Ms.
Amsterdam moesten eerst de sinds 21
februari
uitgestelde
olielaadbeurt
ondergaan, alvorens aan de oefeningen
in het zeegebied nabij Sète te kunnen
deelnemen.
Daags daarop was het smaldeel weer
voltallig en kon het uitgestippelde
programma worden afgewerkt. Al oefenende werd koers gezet naar de Spaanse havenplaatsen
Valencia en Tarragona.

Foto 123 Hr. Ms. Utrecht

Deel 2.j.1.iv. Valencia en Tarragona (7 - 11 maart)
Donderdag 7 maart waren de operaties in dit zeegebied afgelopen. De vliegtuigen van de
marineluchtvaartdienst werden teruggevlogen naar het vliegveld North Front bij Gibraltar en
het smaldeel splitste zich in tweeën: Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Utrecht en Hr. Ms. Walrus
brachten het weekeinde door in Valencia en Hr. Ms. Amsterdam, Hr. Ms. De Zeeuw en Hr.
Ms. Tijgerhaai brachten een niet-officieel bezoek aan Tarragona. Onmiddellijk na aankomst te
Valencia, legde de smaldeelcommandant tezamen met de ambassadeur der Nederlanden in
Spanje, jhr. W. E. van Panhuys, bezoeken af bij: de burgemeester van Valencia (Alcalde de la
Ciiidad) Dr. Adolfo Rincon de Arellano y Garcia; de voorzitter van de provinciale raad
(Presidente de la deputacion Provincial) Don Barnardo de Lassala Gonzales; de commandant
van de luchtmacht in het district Levante, Teniente General Carlos Sartorius y Diaz de
Mendoza (Jefe del Region Aerea de Levante); de commandant van de luchtmacht in het rayon
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