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Daar afgemeerd kreeg ik opdracht om het schip zo vol als 
mogelijk met olie te laden. Dat betekende dus dat de 
geballaste tanken 3 en 4 zo leeg mogelijk moesten 
worden gepompt. Omdat het nacht was werd met 
diepstralers de uitlaat van de lenspomp in de peiling 
gehouden. Zodra er olie meekwam met het ballastwater, 
moest het uitpompen van het zeewater gestopt worden. Je 
kunt op je vingers natellen dat dit geen sinecure is omdat 
er enerzijds nog veel zeewater in de tanken achterblijft 
terwijl er ook al veel olie meekomt die de haven vervuilt. 
En dat heb ik geweten ook !!! De geballaste tanken 3 en 4 
werden, ondanks het feit dat er nog een restant zeewater 
in aanwezig was, toch maar met stookolie geladen. Maar 

het was wel zaak om deze twee tanks zo snel mogelijk weer normaal te kunnen gebruiken. 
Dat deden we door, tijdens de rustige HW uren, deze tanks "fluisterend" van zeewater te 
ontdoen. Dat gebeurde als volgt. Wij zogen normaal uit de schone tanks 1 en 2 waarbij de 
stoomdruk gewoon op werkdruk bleef. Tegelijkertijd openden we langzaam ook de zuig van 
de, met zeewater vervuilde, tanks 3 en 4 en knepen de zuig van tanks 1 en 2. Zodra de 
stoomdruk begint te zakken knepen we de zuig van 3 en 4 tot de stoomdruk weer normaal 
werd. Door het herhalen van deze handelingen stelden we proefondervindelijk de juiste 
klepstand vast. Naarmate de aangezogen hoeveelheid zeewater uit de vervuilde tanks afnam, 
zouden de zuigafsluiters steeds verder opengezet kunnen worden en gelijktijdig werden die 
van de schone tanken verder geknepen. Uiteindelijk konden we dan weer normaal zowel op 3 
en 4 als wel op 1 en 2 zuigen zonder dat de stoomdruk zakte. "Geduld overwint Alles".  
Uiteraard was mijn gehele staf van de machinisten, de 
adjudant, chef KB6, de korporaal olieboer, de chef van 
de wacht VMK en vele andere kleine goden getuige van 
dit gebeuren. Tijdens een maandelijkse "ouwe lullen 
partij" van postactieven in Den Helder ontmoette ik 
laatst Stammler en Kroon. Zij herinnerden zich dit als 
vandaag. Bijna vergeten, toen alles OK was en alle 
tanks schoon waren, hebben we extra roet geblazen. 
Het einde van de Limburg plaatsing begon te schemeren 
en het gamelan orkest klonk steeds luider. 
Voor Van den Bosch is de tijd aangebroken, dat hij, gelijk “Gatot Katja” (vliegende 
wayangod), voorlopig in de koffer van het leven wordt opgeborgen. Wanneer en waar de 
verrijzenis van hem zal plaatsvinden, weten we nog niet, maar dat zal uit het verhaal moeten 
blijken.7 

                                                 
 
6 KB – Koude Boel, een ploeg machinisten, die werkzaamheden buiten de voortstuwingsgebeuren uitvoerden, 
zoals reparaties en onderhoud aan de Kombuis, stuurmachine, ankerspillen, Wc’s, douches, vrieskasten, 
ventilatie, enz. 
7 Het leven wordt hier vergeleken met een wajangspel waarbij de poppen na elke voorstelling worden 
opgeborgen en pas bij de volgende weer tevoorschijn worden gehaald. 

Foto 191 Geduld is een schone zaak 

Foto 192 Gatot Katja 
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Deel 2.o. RW Toezicht onderhoud Jagers en Fretgatten (jul. 1970 - jun. 1972) 
Na de uitdienststelling van Hr. Ms. Limburg werd ik 
geplaatst op de Rijkswerf bij het Toezicht 
Onderhoud Jagers en Fregatten. Met het mij 
toegewezen personeel (1 sgt. machinist) werd ik 
belast met de uitvoering van ketelinspecties. Dit 
omvatte naast het kogelen van de ketelpijpen en 
inspectie van de oververhitters en de vuurhaarden 
ook het opstellen van de PV's1 en daarna het 
begeleiden van de reparaties die er uit voortkwamen 
en de controle van de voortgang. Een drukke dagtaak 
die meer hollen dan stilstaan was. 

Het Hoofd van Toezicht Jag/Freg2 was LTZ 1 
Pronker, een aardige man uit het goede hout gesneden 
maar wel een brompot.  
Het ligt in mijn aard is om overal waar ik tijdens mijn 
werk kom een praatje te maken, vooral met de 
gewone Rijkswerviaan3, die meestal niet in tel is voor 
de velen, die in hogere sferen leven. Deze mensen 
zijn de kleine radertjes van het onderhoudsbestel, die 

de logge Marine Kolos draaiend houden. 

                                                 
 
1 PV’s – proces verbalen, waarin de resultaten van de inspecties gemeld werden. 
2 Toezicht onderhoud en reparaties Onderzeebootjagers en Fregatten 
3 Rijkswerviaan is het woord dat de Marineman gebruikte als hij het heeft over een werknemer van de Rijkswerf 
te Den Helder. 

Foto 193 Kerk aan de Westgracht ca 1930 
door Wiebe Schoonhoven 

Foto 194 Onderzeebootjagers in het natte dok van de Rijkswef, 
in 1972 

Foto 195 Vastwerken voor de Wervianen in 
1972 
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Deel 2.o.1. De ontmoeting met Piet van Oosterum 
Tijdens een van mijn inspecties zag ik een 
werviaan met een kalot op zijn hoofd voor zijn 
schildersezel staan. Daarop stond een doek 
waarop hij het portret van de Viceadmiraal De 
Jonge van Ellemeet aan het schilderen was. Ik 
stond perplex van zijn wijze van schilderen, hij 
bracht namelijk olieverf aan met een paletmes. 
Ik herinnerde mij een uitspraak van mijn 
geliefde tekenleraar aan de RHBS te 
Amersfoort. Hij stelde dat schilders, die deze 
wijze van schilderen toepassen het karakter van 
sterke persoonlijkheden met slechts een paar 
halen kunnen vereeuwigen. Dit was bij deze 
Rijkswerviaan, Piet van Oosterum4, het geval. 
Nog mooier vond ik dat hij als 
achtergrondmuziek “the Yellow Submarine”, 
van de Beatles gebruikte. “Vrolijk doch 
doortastend”, was zijn gewezen onderzeeboot 

commandant in WO-2, vertelde hij met trots.5 
De vraag rijst nu, waarom maakte deze werviaan een 
schilderij van Admiraal de Jonge van Ellemeet en 
waar hadden ze samen gediend? Het antwoord kwam 
uit: Verdreven doch niet verslagen van K.L. Bezemer. 
Het tweede deel van zijn 2 boeken. Bladzijden 430 – 
462.6 
Hij vertelde mij, met een verontschuldigende en 
berouwende stem, dat hij dit in de baas zijn tijd deed 
omdat hij in tijdsnood zat. Het was namelijk een 
geschenk voor zijn commandant dat op het 100 - jarig 
bestaan aan hem zou worden aangeboden. Ik stelde 
hem gerust dat ik daar geen probleem mee had, want 
zo was en ben ik niet. Later zou hij dat ook wel 
merken. 

                                                 
 
4 Voor de artistieke levensloop zie achtergrond informatie 
5 Voor de bemanningslijst zie achtergrond informatie 
6 Zie achtergrond informatie 

Foto 196 Het rollen van de ketelpijpen 

Foto 197 Schilderij van Viceadmiraal de 
Jonge van Ellemeet) 
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Deze kennismaking resulteerde in een 
prachtig portret van mijn oogappel, mijn 
dochter, van het "witte" huis (eigenaar 
was de burgemeester van Callantsoog) 
verscholen achter de duinen en van mijn 
twee eigenwijze ruwharige teckels. 
Vooruitlopend op deel 3 van mijn 
levensverhaal, een portret van mijn 
zelfbewuste, wilskrachtige en trotse 
vrouw Suzy. De gouden Chopard7 
ketting die zij toen droeg heeft hij, 
volgens zijn eigen zeggen, goed zichtbaar 
in beeld gebracht. Hij heeft haar 
geschilderd met achtergrondmuziek van 
Dean Martin “Amore in Napoli”. 

Zijn waarde heeft hij voor mij bewezen door het 
feit dat zijn kunstwerken ook in de Verenigde 
Staten bewonderd konden worden. Dit was het 
geval dankzij Koen van Gogh. Deze kwam voor 
zijn vertrek naar de States, waar hij was benoemd 
tot Technisch Adviseur voor de Marine Attaché 
in Washington, toevallig bij mij in Callantsoog 
op bezoek. Daar zag hij het portret van Hélène. 
Hij was onder de indruk van het pronkstuk en 
vroeg mij om, nog voor zijn vertrek naar de 
States, ook zijn kinderen te laten schilderen. Niet 
alleen dat gebeurde, maar wonder boven wonder 
kreeg ik daarna van hem nog meer foto's van vele 
kinderen van mensen van Buitenlandse Zaken en 
Attachés, die Piet ook moest schilderen. Je kunt 
zien wat een korte ontmoeting in een Rijkswerf 
werkplaats teweeg heeft gebracht. Een 
overlijdensbericht van Piet heb ik nooit gelezen 
of gezien. Vermoedelijk heeft het mij nooit 
bereikt, omdat ik toen reeds in Indonesië woonde.  
Ik reken hem tot één van mijn weinige goede 
vrienden in de Marine die ik tot ver na mijn pensionnering in de peiling heb gehouden. 
Verder met mijn werk op de Rijkswerf. Tegen het einde van het onderhoud aan een Jager 
komt een deel van de bemanning weer aan boord. In mijn periode waren dat de A-jager Hr. 
Ms. Zeeland en een B-jager, waar Dolf Mook HTD op was. De naam van dat schip ben ik 
kwijt. 

                                                 
 
7 Chopard is een merknaam voor juwelen. 

Foto 199 Schilderij van Suzy door Piet van 
Oosterum 

Foto 198 Suzy met Piet van Oosterum tijdens het poseren 
voor schilderij van haar 
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Deel 2.o.2. Het inbakken van de vuurhaard bemetseling 
Chris Borra was de OG8 van de A-jager Zeeland. Tijdens een KVMO uitje naar de Biesbosch 
kwam ik hem enkele jaren geleden weer tegen. Na de gebruikelijke woorden van weerzien 
kwam het gesprek op onze herinneringen van die tijd op de werf. Daarbij vroeg ik hem, wat 
hij zich nog kon herinneren van de heibel die we hebben gehad met de Stafofficier TD CZM9 
Met veel gelach beiderzijds vulden we elkaars herinneringen aan tot het volgende complete 
verhaal: 
Jan Willem vertelt en Chris vult aan. “Tijdens het groot onderhoud waren de twee ketels10 van 
de Zeeland voorzien van nieuwe vuurhaard-bemetseling, die nog moest worden 
“ingebakken”. Daartoe moest de ketel langdurig met weinig vuur worden gestookt. Dat leidde 
uiteraard tot stevige vervuiling met roet tussen de pijpen. Toen de eerste ketel uiteindelijk 
volledig op druk was gebracht en de hulpwerktuigen in het VKR waren getest, kreeg ik van 
jou de opdracht grondig roet te blazen. Je maakte je blijkbaar ernstig zorgen over de 
vervuiling van de ketel11. Ik opperde nog dat overdag roetblazen in de haven van Den Helder 
niet zo’n goed idee was, maar dat werd weggewimpeld. Dus ving ik aan met roetblazen. Te 
laat bleek, dat er op dat moment grootschalig werd voorgeoefend voor de parade van 
Koninginnedag. De kade waaraan wij lagen stond vol met aangetreden volk, dat allemaal een 
hagelwit petkapje had. De windrichting was precies gericht naar de aangetreden parade op de 
kade en dikke roetvlokken (pijpluizen) dwarrelden, doordat de wind zwak was, gezapig naar 
beneden. Grote paniek en we moesten onmiddellijk stoppen met roetblazen. Maar omdat nog 
niet alle roetblazers getest waren en het kwaad toch al was geschied, heb je me pas laten 
stoppen toen het roetblazen volledig was afgerond.” 
Het leed was toch al geleden en omdat de volgende dag weer te herhalen was onzin. Ik zet 
mijn aflulmotor wel bij en praat me er wel uit bij de SOMAT.12 
 

                                                 
 
8 OG – Oudste Ondergeschikte Officier Technische Dienst 
9 CZM – Commandant Zeemacht Nederland. 
10 Een onderzeebootjager van het type A-jager had in elk ketelruim één. De B-jager had op elk ketelruim twee 
kleinere ketels.  
11 In die tijd stookten de schepen nog zware stookolie, die in een nog koude vuurhaard slecht verbrandde en dus 
veel roet naliet. Bekend is dat de huisvrouwen in Den Helder, vooral op maandag,(toen nog WASDAG) zeer 
geïnteresseerd waren in de windrichting. 
12 SOMAT Stafofficier materieel 
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Deel 2.p. NBCD school (jun. 1972 - sep. 1975) 
Een groot voordeel van deze plaatsing was dat ik dicht bij huis was. Van Callantsoog is het 
maar een klein stapje naar Fort Erfprins. 

Overste Brandon Bravo was Hoofd van de NBCD, zeer kort heb ik bij hem gediend. Een 
aardige man en innemend van aard. Kort daarop werd hij afgelost door Overste Adriaanse en 
ik loste LTZT 1 Bubbers af. Dus zowel Adriaanse als ik waren nieuw en waarom daar door de 
afdeling Personeel niet 
beter over was 
nagedacht heb ik nooit 
kunnen doorvorsen. De 
overname-overgave van 
Bubbers was voor mij 
een hele opgave. Hij 
denderde als een 
stoomlocomotief langs 
de trainingsinstallaties 
en door de lesstof heen. 
Met een rotvaart, zodat 
het uiteraard voor mij 
onmogelijk was het 
behoorlijk op te nemen.  
Over het op de foto 
zichtbare schild van de 
NBCD-school (Jan 
Willem is de tweede persoon links daarvan) heeft Nico de Koning het volgende te zeggen: 
“Op de foto van Erfprins figureert het toenmalige nieuwe wapenschild van de school: de 
Raad voor Heraldiek had besloten dat vier gesloten en blanco schilden, een in ieder kwartier, 
de lading wel dekte. Wapenspreuk: Nimmer Bakzeil Contra Destructie. We hebben als staf 
gehuild van het lachen, en botte opmerkingen over het blanco en gesloten karakter van het 
geheel waren aan de orde. Gelukkig is het schild snel vervangen door een meer 
representatieve uitvoering.”  

Foto 200 De NBCD school op Fort Erfprins 

Foto 201 De staf van de NBCD school 
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Deel 2.p.1. De eerste officierscursus  
Ik was nauwelijks een week in functie, toen ik de 
lessen voor een officierscursus van Nico al moest 
overnemen, omdat hij ergens een cursus moest 
volgen. Ik was vrijwel dag en nacht klooien 
geblazen. Van de geleerde lesstof heb ik net als 
op de HBS per hoofdstuk uittreksels gemaakt en 
direct laten vermenigvuldigen. Van de 
"onbegrepen" stukken maakte ik dan een 
vraagstelling, zodat ik gezamenlijk met de klas 
dit beantwoord kreeg". Wie niet sterk is (of liever 
gezegd een beetje dom, zoals Maxima een 
onhandige uitspraak van haar man vergoelijkte) 
moet slim zijn". Bovendien waren mijn 
medeleerlingen, o.a "paard" van Dijk, de Kinder 

en de overige officieren in die klas me welgezind en was hun gelach en gebrul veelvuldig te 
horen. Want in die tijd was ik nog gevat. De uittreksels kregen ze na einde les uitgedeeld en 
zij waren er net zo blij mee als ik. 
Zo worstelde ik me 
door de lesstof heen. 
Ik had een keur van 
onderofficieren, die 
mij met raad en daad 
bijstonden en mij 
helemaal inwerkten. 
Overste Adriaanse en 
Bubbers zaten in het 
hoofdgebouw, maar 
van meet af aan heb 
ik gezeteld in de 
streng arrest 
vertrekken1, in het 
gewezen kantoor van 
de O.O. van Pol2. De 
gevangenis was toen 
leeg en ik mocht daar kantoor houden, omdat het vlakbij de school lag. De handboeien en de 
scheepsklok mocht ik, bij het ontmantelen van de gevangenis door de Rijksgebouwen dienst, 
hebben. 

                                                 
 
1 Streng arrest was een celstraf binnen het Militair Straf- en tuchtrecht, die een Commandant van een schip of 
kazerne kon opleggen. 
2 O.O.van Pol – Onderofficier van Politie 

Foto 202 Wie niet sterk is moet slim zijn 

Foto 203 De Pyromaan op de NBCD school op de nieuwe haven 
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Deel 2.p.2. De NBCD cursus bij de RN in Plymouth 
Toen moest ik een volle maand naar een NBCD cursus bij Royal Navy (RN) in Plymouth in 
Engeland. Een moeilijke cursus voor mij, alles in het Engels, maar ik was "eager beaver", 
overvol van ijver, enthousiasme en had goede hoop. De wijze van opleiden door de Engelsen 
was zeer praktisch ingesteld en niet zo theoretisch en met veel woorden als bij onze baas. Kijk 
alleen maar eens hoeveel dictaten we moesten doorwerken voor onze eerste klas examens. 
Niet voor niets bestaat het Marine spreekwoord "veel papier, goed officier". Vooral de 
praktijklessen in de Damage Control wilde ik van haver tot gort onder de knie krijgen. Het 
meest belangrijke aspect voor mij was het opstellen en creëren van calamiteiten en de te 
nemen tegenmaatregelen en de wijze waarop deze moesten worden uitgevoerd. Daarbij 
speelden niet alleen de inzet van het juiste materieel en de bestrijders zelf een rol, maar ook 
de voortgang van de bestrijding en het besluitvormingsproces om vast te stellen of je in staat 
bent de calamiteit te beheersen en tot een goed einde te brengen en zo niet, dat je de dan juiste 
hulp moet inroepen. 
Uiteraard besteedde ik ook veel aandacht aan de NBC aspecten, maar het accent van mijn 
inspanningen lag erin om de bemanningen zo op te leiden dat zij behoed zouden blijven voor 
calamiteiten zoals ik die op de Doorman heb moeten ervaren. Dat soort calamiteiten wens ik 
mijn grootste vijanden bij de Marine niet toe. Het ongeval op zich was nog wel te verwerken, 
maar de nasleep was afschuwelijk. Stel je voor dat er slachtoffers waren gevallen en het hele 
schip in de fik was geraakt, want benzine was volop aanwezig. Ik moet er niet aan denken !!! 
Het is nu al erg genoeg dat de herinnering eraan van tijd tot tijd weer boven komt. Dat 
gebeurd vooral als er iets voorvalt wat ermee in verband kan worden gebracht. Dat is al zwaar 
genoeg, laat staan als er gewonden laat staan doden zouden zijn gevallen. 

  

Foto 204 Vlam in de “pan” op de NBCD school 
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Deel 2.p.2.i. De persoonlijke steward 
Tijdens mijn detachering bij RN kreeg ik 
een speciale Stewart, een soort oppas, die 
mijn dagelijkse wel en wee regelde. Elke 
dag, na het avondeten, trok ik me terug in 
mijn kamer om tot laat in de avond te 
studeren. Hij serveerde dan alles wat ik 
wou drinken en ging pas naar huis als ik 
naar bed ging. Toen ik dat doorkreeg zei ik 
tegen hem dat hij direct na vast werken 
naar huis kon gaan en gaf hem als dank 
voor zijn diensten soms een bankbiljetje 
van £10,00. Ook liet ik hem voor mij vier 
officiersoverhemden zonder boord (met 
achterin een knoopsgat) en een half dozijn 
witte gesteven boorden kopen. Daarvoor 

ging hij naar de alom bekende speciaal zaak voor heren kleding Gieves and Hawkes, In die 
tijd was dit soort kledij in zwang. Vanaf die tijd kreeg ik alles wat de inwendige mens nodig 
had. Hij werd dan ook wekelijks goed beloond. Met een heleboel nuttige kennis teruggekeerd 
op de NBCD school. 

Deel 2.p.3. De nieuwe initiatieven 
De blusoefeningen op de Pyromaan werden 
bekeken en zo nodig verbeterd. De averijmoot 
op Erfprins werd te klein geacht voor de 
meerdere stutoefeningen met verstelbaar stalen 
stutmaterieel. Nico de Koning heeft toen, met 
zijn creatieve talent, voor de Pyromaan een 
super moderne averijmoot met een vaste 
hellinghoek, ontworpen. Werkelijk een 
unicum, zodra de leerlingen er een rotzooitje 
van maken, verzuipen ze! Alle eer komt aan 
Nico toe want op dat moment zat ik in een 
dipje en was de batterij van mijn “sentolop" 
(Eveready of staaflamp) vrijwel leeg. Later 
heb ik "het wiel dat rond is niet opnieuw 
willen uitvinden" en heb ik op basis van deze 
averijmoot een nog geavanceerder exemplaar 
(omdat er meer geld beschikbaar was) laten 
bouwen voor de TNI/AL. 
  

Foto 205 Stutten en schoren in de moot 

Foto 206 Het openen van de Praktijk opstelling Cox 
Gun door KTZ Weeda en Jan Willem 
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Deel 2.p.3.i. De Cloak and dagger ploeg 
Met onblusbaar enthousiasme en vrij van averij heb ik me geconcentreerd op het opstellen 
van praktische oefeningen voor scheepsbemanningen. Deze oefeningen waren gebaseerd op 
de FOST training voor de ree- en zeewacht bedoeld voor B- Jagers en VSP3 -fregatten die aan 
de wal lagen. Samen met onderofficieren heb ik op school eerst de oefeningen op papier c.q. 
plotbord opgezet. Daarbij werd de theoretische aanpak voorbereid, compleet met materieel en 
de ploegen die betrokken zouden zijn bij de aanval op de brand en het bestrijden van een 
calamiteit. Daarna werd deze theorie op een schip aan de praktijk getoetst. Mijn 
ondergeschikten zijn van den beginne af enthousiast geweest en kwamen zelf met ideeën en 
eigen geperfectioneerde handgrepen. Zoals het bij de baas vaak gebeurt, wordt een nieuwe 
regel of een verandering die een meerdere wil doorvoeren, eerst door degenen die ze moeten 
uitvoeren, met argwaan bekeken. Kreten zoals verandering is nog geen verbetering worden 
legio malen geopperd. Bij mijn onderofficieren echter is het in het geheel niet aan de orde 
geweest. 
De “cloak and dagger ploeg” (CD ploeg) is toen 
geschapen. De onverwachte en geheime 
"kwellingen" werden in overleg met de betreffende 
commandant in de nacht stilletjes uitgevoerd. Toen 
wij geheel afgeoefend waren en ook bij de vloot 
geen onbekende meer waren, werden Overste 
Adriaanse en mijn persoon bij de nieuwe 
Commandant van STANAVFORLANT4 
Commandeur Scheuer ontboden. Hij wilde dat wij 
alle schepen die onder zijn bevel stonden deze 
"kwellingen om bestwil" zouden laten ondergaan. 
Voor zover ik me kan herinneren zijn er drie CD 
ploegen geweest. ’s Nachts initieerden die de 
brandoefeningen voor reewacht en overdag werden 
aan de wal voor de zeewacht brandoefeningen 
gehouden en stut- en schooroefeningen in de stuurkamer beoefend. Tenslotte is de Damage 
Control operatie voor STANAVFORLANT met goed gevolg verlopen. Een wens zal ik bij 
dezen willen vermelden, hopelijk kan de Vlagofficier b.d. Scheuer, mocht hij dit relaas lezen, 
nog beamen dat ik een pluimpje van hem gekregen heb. Hij prees de vakkundige wijze 
waarop mijn Cloak and Dagger ploegen hebben gepresteerd en zei dat hij gedurende zijn 
loopbaan nimmer zulke NBCD cursussen en oefeningen heeft meegemaakt. 

Deel 2.p.4. De brief 
Terwijl ik dacht dat ik op het toppunt van mijn succesvolle loopbaan aangekomen was, 
vernam ik per brief dat ik niet meer in aanmerking zou komen voor een hogere rang. De brief 

                                                 
 
3 VSP – Van Speijk klasse fregatten 
4 STANAVFORLANT – Standing Naval Force Atlantic (een NATO squadron van jagers en fregatten. Vaste leden 
waren Engeland, Canada, Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. Andere leden, zoals België, Frankrijk, 
Portugal en Denemarken voeren soms mee. Een schip diende 6 maanden in dit squadron). 

Foto 207 Cloak and Dagger ploeg 
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luidde m.i. minder netjes om niet te zeggen zo 
onbeschoft dat ik hem emotioneel direct verscheurd 
heb. Derhalve ben ik doende dezelfde brief in kopie te 
bemachtigen en zal hemel en aarde bewegen om dit te 
bewerkstelligen. Ook de slechte tijden hoeven 
uiteraard niet in geuren en kleuren beschreven te 
worden, maar moeten wel genoemd worden. Wat er 
ook zal gebeuren deze brief moet in dit levensverhaal 
opgenomen worden, ook om mijn onheuse opmerking 
te staven waarom ik zo geëmotioneerd was dit te 
versnipperen en zo nodig te corrigeren. 5 
Natuurlijk kan ik nu na al die jaren de “vernedering” 
door een coulanter bril zien, maar dat was toen ik de 
brief ontving anders. Met mijn aard die vergeleken 

kon worden met een vuurspuwende Krakatau 
wenste ik alles en iedereen naar de verdoemenis. 
Het subjectieve vergelijk met diegene die wel 
uitverkoren waren drukte haar stempel op mijn 
gezinsleven en mijn toekomst. Maar het meest 
storende van het feit dat ik mijn einddrang had 
bereikt was het feit dat ik geen overwinningen 
meer te vieren zou hebben en er ook geen nieuwe 
uitdagingen meer waren te verwachten. Nieuwe 
initiatieven en levensvreugde zijn niet meer in tel 
en als een kaartenhuis compleet in duigen 
gevallen. Doch......... 
Het "het kerkmusje" is door zijn leermeester 
fataal in zijn wiek getroffen, doch niet dodelijk. De leermeester heeft zich echter gerealiseerd 
dat hij de leerling daarmee een levensspreuk had aangeleerd: 

"Met een ons komedie doe je meer dan een kilo 
verstand" 
Om bij de pakken neer te zitten is ook niet de oplossing 
en met hulp van de voorzienigheid is mijn weerwoord, 
tegen diegenen die mij dit leed hebben aangedaan, te 
recht of onterecht:  
"Ik zal ze een poepje laten ruiken!!" 
Het leven gaat verder en de plaatsing bij de BOG volgt. 

                                                 
 
5 Een kopie van die brief is opgenomen als bijlage 

Foto 208 Het kaartenhuis stort in 

Foto 209 In zijn wiek geschoten 

Foto 210 Een poepje laten ruiken 
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Deel 2.q. Basis Ondersteuningsgroep (sep. 1975 - okt. 1976) 
Van de NBCD School ben ik overgeplaatst naar de BOG en werd daar Hoofd TD en mijn 
WTD counterpart was Rudolf van Haga. De BOG was toen net in het leven geroepen en 
fungeerde als een soort FOST van waaruit de technische gereedheid van operationele schepen 
werd ondersteund. Deze functie omschrijving komt uit mijn brein, want ik herinner me niet 
dat ik ooit een richtlijn van mijn taak heb gekregen. Maar misschien wel verkregen, maar 
nooit gelezen. 
We pasten de organisatie en het onderhoudssysteem aan, gebaseerd op de bij baas opgedane 
ervaring en ons gevoel, zodat het naar onze mening het meest efficiënt was en het beste 
resultaat opleverde. In dit systeem, genaamd het JBF systeem1, zijn de vruchten verwerkt uit 
het Technisch Vademecum waarmee we op het Gesticht zijn opgegroeid en waarvan het 
raadplegen ons toen zeer werd aanbevolen. 
Wat ik leuk vond bij de BOG was dat ik bij de HTD’s van de binnenkomende schepen op 
bezoek ging om mijn diensten aan te bieden. Eén van de diensten die mij in het bijzonder 
interesseerden, waren die van de trillingsanalyse groep, die indertijd nog in zijn 
kinderschoenen stond. Samen met twee hoofdonderofficieren, van het toen nieuwe dienstvak 
Systeem Technici, heb ik dure cursussen gevolgd. Ook heb ik meegeholpen om de benodigde 
trillingsanalyse apparatuur aan te bevelen en aan te schaffen. Maar uiteindelijk had De 
Torenstraat2 het laatste woord. 

Deel 2.q.1. De donker wolken pakken samen 
Ongemerkt beginnen cumulus wolken zich samen te 
pakken tot donderwolken. Het begint met een triest 
ongeval. Rudolf en ik waren bij de BOG opgeborgen in het 
gebouw, ik geloof de Reiger genaamd, dat zich nogal ver 
van de binnenliggende schepen bevond. Maar toevallig kon 
ik van een vriend van Armand een Solex bromfiets kopen 
voor ƒ25,00. Een prachtige uitkomst want nu kon ik snel 
en goedkoop mijn taak om de schepen te bezoeken 
uitvoeren. Met deze Solex reed ik ook dagelijks van 
Callantsoog naar Den Helder (Buitenhaven) op en neer. Op 
een dag huiswaarts kerend kwam ik een oploop, van veel 
volk met ambulance en politieauto's, tegen. Ik wrong me 
door de menigte en zag veel bloed en een officier van de 
administratie die op een brancard de ambulance werd 

ingedragen. Hoe ik ook mijn grauwe massa pijnig, ik kan niet meer op zijn naam komen. Hij 
was terecht gekomen in de tanden van een mechanische grashark die door een 
landbouwtrekker werd getrokken. Een vreselijk gezicht. 
Wellicht is het een idee-fixe, maar na dit tragische ongeval volgden de misères elkaar in een 
stroomversnelling op. Verwijten stapelden zich op. Sinds de Limburg hebben de lange 

                                                 
 
1 JBF - Jan Boeren Fluitjes 
2 In de Torenstraat in Den Haag zat destijds her Directoraat Materieel van de Koninklijke Marine 

Foto 211 Solex als praktisch 
vervoersmiddel 
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walplaatsingen geen voorspoed maar tegenspoed gebracht. De opvoedende hand van Irma had 
het karakter van een keurslijf a la kostschool. Op haar zoon Armand was zij vitterig terwijl 
Hélène liefdevol werd behandeld. Door het weinig culturele en doodse dorpsleven en o.a. 
door haar aversie tegen de hiërarchische vriendenkring, wed de verbintenis tussen mij en Irma 
gestaag en onverbiddelijk naar een geheel andersdenkende tweesprong geduwd. 

Deel 2.q.2. De bungalow “Pontjowati” gaat in de verkoop 
Bij het vernemen van mijn komende plaatsing op 
ALGTECH in Den Haag werd de bungalow 
"Pontjowati" te koop gezet. In een oogwenk waren we 
het kwijt en we huurden een alleenstaande woning bij 
de plaatselijke aannemer Vos & Zoon, die ons huis 
uitgebreid heeft verbouwd. De koper van "Pontjowati" 
is de OVA Boon von Ochssée. 

De kinderen zaten in Schagen op 
school, Armand in het laatste jaar 
van het Atheneum en Hélène in de 
eerste klas van de middelbare 
school. Zij gaan beiden op de fiets naar school. Armand gaat na zijn eindexamen naar het 
NIVRA (Nederlandse Instituut voor Register Accountants). Beiden kunnen goed leren, dat is 
mazzel!!  

Als vervanger van de Solex is mijn Kermit, de groene 
"Troetel Eend", mijn trouwe lievelingsauto geworden. Toen al 
was het "de Eend" die mij geluk zal brengen als voorbode van 
een nog onbekende toekomst die mij geen windeieren zal 
leggen. 
Dan is de tijd gekomen dat de vervreemding van de actieve 
Marine zal plaats vinden. Overgeplaatst naar ALGTECH. 
"Uit het oog, maar niet uit het hart"  

Foto 212 Jan Willem naast Kermit 

Foto 213 Jan Willem viert Carnaval in Lage Mierde 

Foto 214 Geen windeieren 
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Deel 2.r. DMKM afdeling Alg. Tech. (okt. 1976 - jan. 1981) 
Bij ALGTECH meldde ik me bij waarnemend Hoofd ALGTECH, mijn oudste jaar, de 
LTZT1 Dijkinga. Wij maakten een kennismakingsronde en hij stelde me voor aan 
LTZVK2o.c. Dekker (van huize uit een WD-er en woonachtig in Leiden) en drie civiele 
ambtenaren. Een daarvan is een dame van Indische afkomst. Dat was alles. ALGTECH lag 
niet in de Torenstraat maar in een straat vlak achter V & D en gekoppeld aan de Hema. 

Deel 2.r.1. Het inkwartier adres 
Directe na de kennismaking tufte ik met mijn Eend naar de Marine Kazerne Den Haag om me 
bij de personeelsofficier te melden en belangrijker om onderdak te krijgen. Degene die mij 
ontving was Frans Immink, die EO was en tevens als PO fungeerde. Ik werd ingekwartierd bij 
Mevrouw Van den Brink in de Sportlaan. Later bleek dat zij de moeder is van de Marinier 
Van den Brink, de tenniskampioen, die toen UN adviseur was bij de Israëlische/Syrische 
grens. Na een gesprek met haar liet ze me de kamer zien en kon ik mijn spullen in de kasten 
deponeren. Daarna reed ik weer terug naar ALGTECH om me te melden bij de kolonel 
Bruggenwirth. Het was een lang weerzien van jewelste. Nadat hij mij de hoofdlijnen van mijn 
taak had uitgelegd liet hij weten dat ik ook secretaris zou zijn van de maandelijkse 
vergaderingen van de SBN Bill Kool. Ook was ik verantwoordelijk voor het Plan Onderhoud 
van de RR gasturbines van de GW fregatten en de overige PO taken van de vloot.  

Deel 2.r.2. De Haagse kringen 
Dijkinga heb ik nooit op de vloot ontmoet en ik kende hem alleen van het Gesticht. Hij was 
een aardige Oudstejaar en ook een blauwe jongen. Wij zaten in hetzelfde schuitje en hadden 
het roeitempo dat ons betaamt: "haal op gelijk". Zijn echtgenote was toen al een bekende 
Haute Couture ontwerpster en maakte door haar zelf ontworpen hoeden voor de Haagse 
“upper ten” van de buitenlandse ambassades. Als er modeshows waren in Des Indes hadden 
wij natuurlijk altijd vrijkaartjes. We amuseerden ons intens en hebben zelfs verscheidene 
malen de Telegraaf rubriek voor "grote wijsneuzen gezichten" (om nog maar niet de te 
spreken over Grote Smoelen), gehaald. We maakten er het beste van, want je kunt toch niet 
steeds je wonden blijven likken. 

Deel 2.r.3. De Leidse kringen 
Niet alleen de Haagse doch ook de Leidse kring groeide gestadig. De heer Dekker heeft een 
Engelse vrouw en een dochter die adjunct directeur was van het LOI in Leiden. Op 
personeels- en studentenfeesten voor promoties en dergelijke waren we vaak van de partij. 
Naast de Haagse Bluf met Dijkinga, maakte het Leids Ontzet van Dekker dat het sociale leven 
in het Haagse niet verkeerd was. Niet alleen werd er genoten van de heerlijke hutspot met 
varkenspoot, maar ook van de forellenschotels van het Haagse restaurant Sauer. Ik heb 
geleerd dat je de bij opbouw van je kennissenkring het initiatief in eigen hand moet nemen. 
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Deel 2.r.4. Het werken en leven in het Haagse 
Ook de maandelijkse vergaderingen van VOM waren voor mij geen crime, maar een dag van 
ontspanning. Een keur aan kopstukken van de afdelingen Werktuigbouw, Elektrotechniek, en 
Wapentechniek, alsmede de onderhoudsbedrijven MEOB, RW en de duvel en zijn oude moer 
waren aanwezig. Het was met name vermakelijk om te zien hoe velen graag hun eigen stem 
wilden horen en zich soms in allerlei bochten zaten te wringen om hun straatje schoon te 
vegen. Gelukkig was Bill Kool alert op dit onnodig gezwets van sommige heerschappen. Na 
einde vergadering werd er altijd nagepraat. Dit was voor mij altijd interessant omdat er dan 
geroddeld werd over allerlei voorvallen op de vloot. Hierdoor bleef ik direct op de hoogte van 
het wel en wee op de schepen. Vaak nodigde Bill me ook uit om hem naar Signaal te 
vergezellen. Gedwee volgde ik hem, ofschoon het niet mijn vak was, maar dat was geen 
probleem want Van den Bosch kon dan lekker eerst onderhandelen en daarna lekker borrelen 
en eten. Nou dat was niet tegen dove oren gezegd en lag in mijn straatje. 
Langzaamaan begon ik me te realiseren dat deze plaatsing voor mij een springplank kon zijn 
voor mijn toekomst, nadat ik mijn loopbaan bij de Baas zou beëindigen. Daarom zag ik het 
niet als een plaatsing voor uitgerangeerden, hoewel het dat eigenlijk wel was. 
Direct na vastwerken ging ik over het algemeen direct naar de Sportlaan. Nadat ik me lekker 
gedoucht had kon ik gezellig praten met Mevrouw Van den Brink over haar zoon in Israël en 
haar dochter in Zuid Afrika. Zij was altijd zo trots op haar zoon en zijn escapades in het 
Midden Oosten en haar dochter die fotografe en tegelijkertijd model was. Zij fotografeerde op 
een dergelijke manier dat je je verbeelding moest gebruiken om te raden wat zij te verbergen 
had. Soms heel erg knap maar wel frivool. Mevrouw Van den Brink was een hele unieke 
vrouw, een struise maar aantrekkelijke dame met een goed geproportioneerd postuur. 
Bovendien kon ze, vooral de Hollandse pot, goed koken. Ik werd dus echt verwend en had me 
geen beter onderdak kunnen wensen 

Deel 2.r.5. De nieuwe woning in Leiden 
De tijd schrijdt voort en ik had nog steeds geen woning gevonden. Door de week zocht ik uit 
wat er allemaal te koop was aan woningen terwijl ik het weekeind gebruikte om de projecten 
te bekijken. Een van die projecten was van het bekende aannemersbedrijf Van der Vorm, een 
zusterbedrijf van Verolme, indertijd de redder van de Scheepsbouw. Het project bevond zich 
in Leiden aan de Bramervaart naar Warmond. Toen ik daar poolshoogte ging nemen was het 
een grote bouwput. Dus de bouw kon ik enkel op tekening beoordelen. En wat gebeurde er in 
de bouwkeet? Daar werd ik niet benaderd door een makelaar of verkoper maar door iemand 
van de bouw die vraagt: “bent u Mijnheer Van den Bosch?” “Inderdaad dat klopt.” Toen 
vertelde hij dat hij korporaal timmerman was op de Kortenaer in NNG en tegenwoordig 
bouwmeester van dit project. Je kunt wel nagaan dat er niet veel woorden meer werden 
geweid aan de te bouwen woning, maar er alleen nog, over en weer, herinneringen werden 
opgehaald aan die "goede oude tijd". Op de Kortenaer kon ik me weer herstellen van mijn 
minder plezierige plaatsing op de Utrecht en heb ik met mijn HTD mijnheer Meijer een goede 
tijd gehad.  
Nu ik dit schrijf, komt er een trieste herinnering naar boven. Mijnheer Meijer werd vrijwel op 
dezelfde plaats aangereden als die OVA en daar ook dodelijk verongelukte. Tijdens het 
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schrijven van dit boek, komen er veel nare gebeurtenissen boven, die mij inning droevig 
maken. Dit vind ik het enige nadeel van het oprakelen van het verleden  
Uiteindelijk werd besloten de woning in de Zonnebloem 38 te kopen. Dit twee onder een kap 
chalet grenst aan het gemeentepark, zodat, bij de aanleg en het onderhoud van de tuin, 
gemakkelijk de planten en tuinmiddelen konden worden aangevoerd en dat niet door het huis 
hoefde te gebeuren. Dit alles met dank aan het advies van mijn marinemaat. Ook maakten we 
meteen afspraken over het vele meerwerk zoals de keuken, de badkamer, het tegelwerk enz. 
waarvoor uiteraard een meerprijs moest worden betaald, maar daarmee was meteen alles 
geregeld. Ik zei tegen hem: in het koopcontract staat dat de afschouw bij oplevering van de 
woning zal worden uitgevoerd door de aannemer. Geen probleem antwoordde hij, ik ben toch 
degene die dat doet, dus maak je daarover maar geen zorgen. Dus ik was in alle opzichten 
gerustgesteld en de bouw verliep daarna vlot en zonder problemen. 
De regeling van het Automatische Voedingwater systeem van de VSP klasse fregatten moest 
nader bekeken worden. Om dat te doen werden Van den Bosch en Gerard van der Reijden 
gedetacheerd op een varend fregat. Als ik het goed heb, ging het om de automatische regeling, 
waarbij de brandstoftoevoer en verbrandingslucht op basis belasting van de ketel regelt en het 
voedingwaterverbruik wordt geregeld. Ik was niet zo thuis in de installatie van deze Leanders 
en liet de details van de regeling hoofdzakelijk aan Gerard over. Niet alleen was hij er beter in 
thuis maar bovendien moest hij toch nog van alles worden. Het was wel een aangenaam 
tussendoortje en een mooie gelegenheid om weer eens de specifieke geur van het ketelruim op 
te snuiven. 
Daarna moest ik een cursus volgen in de Bunker van het defensie computer centrum DTO 
Maasland. Ondanks de verouderde grauwe massa van Van den Bosch, toch maar deze IT-
cursus volgen. De cursus duurde twee weken en dat betekende dat ik weer tot diep in de 
avond moest klooien. De cursus voor deze hoogwaardige techniek ving aan met de 
ponskaarten van giro en posterijen waarbij ook cartridges, voorstorage en typemachines aan 
de orde kwamen. Daarna kwamen de Mainframes van IBM aan de orde, die bestemd waren 
voor de financiële logistieke systemen en planonderhoud van Defensie. Onvoorstelbare grote 
geheugens die het voorstellingsvermogen te boven gaan en de opkomst van de PC als 
individuele computer van de toekomst inluidden. Al met al een leerzame cursus !! 
Zo zoetjes aan komt de Zonnebloem om de hoek gluren. We hebben ons huis in Callantsoog 
goed verkocht en konden ons redelijk een groter huis permitteren. De tijd was aangebroken 
dat het huis opgeleverd moest worden. Mooie keuken en ook de badkamer was om door een 
ringetje te halen, ook een mooie open haard, dus wat wil je nog meer. De finishing touch 
kwam aan de beurt met een passend bankstel en de gordijnen en de wapenkamer voor de 
marine relikwieën. Ook de scholen voor de kinderen werden geregeld. Hélène ging voor de 
HAVO naar de Scholen Gemeenschap in Leiden. Armand zat in de tweede jaar van NIVRA 
en moest stage lopen bij een Alkmaarse Accountancy en bleef daarvoor in de kost bij 
kennissen in Callantsoog. Alles liep gesmeerd en ook de moeder des huizes was 
ogenschijnlijk tevreden. 
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Deel 2.r.6. De reis met Papily naar Indonesië 
De grote vakantie brachten we dit jaar door bij mijn schoonvader, Papily en schoonmoeder, 
Mamily in Ponte Tresa in de Zwitserse Ticino. Toen wij daar waren werd door Irma besloten 
dat de grond die bestemd was voor een tweede woning voor onze oude dag, coûte que coûte 
verkocht moest worden. Ik had totaal geen argwaan of vermoedens van haar beweegredenen, 
te meer niet, omdat het een goede prijs opbracht. In deze periode werd ook het plan gesmeed 
dat ik met Papily naar Indonesië zou gaan om mijn moedertje te bezoeken. Papily kende Indië 
door zijn SMN reizen, die hij in zijn jonge jaren had gemaakt als Patisserie en Haute Cuisine 
kok op de passagiersschepen. We flansten een reisplan in elkaar en besloten, omdat ik de taal 
in Indonesië machtig was, ons in Indonesië op de bonnefooi te verplaatsen. We besloten om 
in het najaar van 1978 vertrekken en de nodige tickets werden besteld en geconfirmeerd. Met 
een prettig gemoed gingen we weer naar Nederland terug. 

Deel 2.r.6.i. De aanzegging van de scheiding 
Een of twee weken later, het doet er niet echt toe wanneer en waarom, werden mij, door Irma, 
met een geagiteerde stem allerlei verwijten naar mijn hoofd geslingerd. Daarbij vertelde zij 
mij dat zij een betere levenspartner had gevonden. Hij zou haar leven meer inhoud geven en 
zij deelde me mee dat ze onmiddellijk wilde scheiden! Uiteraard had ik mijn ogen niet in mijn 
zak zitten en wist precies wie het was en waar hij woonde. Als ik mag oordelen, viel mijn klus 
op de grond, hoe is het mogelijk. Wat heb ik misdaan, biologisch kwam ze niets te kort, we 
hadden een goed leven met alles wat het hartje begeerde en nog veel meer. Hoe kun je zo 
wreed zijn om, vlak voordat ik naar mijn moeder wil gaan, met deze ontboezeming te komen. 
Alleen God kan het weten. Ik was boos en wilde direct aan haar wens voldoen. Haar ouders 
kwamen holder de bolder over om de zaak te sussen, maar ze bleef op haar standpunt staan. Ik 
trouwens ook. 
Tot slot heb ik het weerzien met mijn moeder laten prevaleren. Zij was al op leeftijd en ik 
wilde het niet riskeren dat ik te laat zou komen. Papily was ook blij omdat we echt een doel 
hadden. Hij zou dwars door Java trekken met iemand die bezeten was om zijn roots te vereren 
door een bezoek te brengen aan de vrouw die haar zoon, voor zijn bestwil, zo makkelijk had 
afgestaan. 

Deel 2.r.6.ii. De reis 
Eerst zijn we met vele tussenstops naar Jakarta gevlogen, waar we overnachtten. De volgende 
dag zijn we met een boemeltrein naar Bogor (toen Buitenzorg geheten) gereden. Daar 
bezochten we 's-lands plantentuin met het voormalige buitenverblijf van de GG en dat nu 
gebruikt wordt door de president van Indonesië. We zagen daar niet alleen de mooie en 
eeuwenoude bomen die vaak geïmporteerd waren uit tropische landen, als Zuid Amerika en 
Afrika, maar ook bezochten wij de graven van familieleden van mijn Vader. Zij bekleedden 
hoge functies in de VOC tijd. Het paleis mochten wij niet in. Ook de Kinaboom, waarvan de 
bast, is mij op school geleerd, werd gebruikt tegen malaria, heb ik nooit gezien. Even een 
opmerking uit de huidige tijd. De Kinabomen werden voor de oorlog, met stilzwijgende 
instemming van de Indonesische regering, gekweekt in kunstmatig aangelegde bossen. Dit 
werd speciaal gedaan voor de bestrijding van malaria onder de plaatselijke bevolking. De 
malaria wordt nu bedwongen door de "gele" pil die geen doofheid veroorzaakt hetgeen bij het 
gebruik van kina wel het geval was. De hedendaagse wereldvraag echter naar Kina voor de 
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farmaceutische industrie is enorm en deze grondstof is daardoor duurder dan goud. Zo wordt 
dit land, door onbezonnen beslissingen van de regering, misbruikt enkel voor het aanvullen 
van hun eigen portemonnee. De Kinaboom produceert pas na minimaal vijftien jaar de bast 
die bruikbaar is grondstof voor medisch doeleinden. 
Na Buitenzorg reisden we met openbaar vervoer naar de Tankuban Prahu. Deze vulkaan is 
actief met een zachtaardige werkende krater. Je kunt daar zwavelhoudende warmwaterbaden 
nemen of met de voetjes baden in warmwater. Mensen die last hebben van eczeem kunnen 
hier genezing vinden. Vandaar gingen we weer, met demo's (fietstaxi) terug naar Hotel 
Hooman in Bandung. Onze bagage bestond alleen uit weekendtassen, want rugzakken waren 
er toen nog niet. Van Bandung gingen we met de boemeltrein naar het Sultanaat van 
Yogyakarta. In de trein was het een drukte van jewelste en we zaten met het gewone volk 
tussen de kippen en eenden die hun dagelijkse voeding of handelswaar vormden. Wel had ik 
daardoor de gelegenheid om het laag en hoog Javaans weer op halen en de nieuwe versie van 
het Bahasa Indonesia te beoefenen. De verschillen met het gesproken pasar-Maleis uit de 
Hollandse tijd is niet groot, wel verschilt de schrijfwijze. Een paar voorbeeldjes: Baroe: “oe” 
wordt “u”; Djakarta: “dj” wordt “j”; Tjilatjap “tj” wordt “c” of wel Cilacap (havenstad). We 
bezochten Kraton van Jogyakarta en bewonderden daar de vertrekken van de Sultan Pakoe 
Buwono 10 en de gamelan orkesten in groot tenue. 

Deel 2.r.6.iii. De ontmoeting met moeder 
Dan volgde de laatste treinreis naar Kediri, waar 
ik mijn moeder weer ontmoette. Minutenlang 
omhelsde zij mij en kon het niet geloven mij nog 
te mogen zien. In haar traditionele dessa bamboe 
huis met een hard lemen vloer had zij, voor 
Papily en een voor mij, een ouderwets bed met 
klamboe en witte sprei en lakens opgemaakt.  
Tijdens een van de gesprekken met mijn moeder 
vroeg ik haar of ze mijn maandelijkse postwissels 
van 100 guldens had ontvangen. Never nooit 
ontvangen!! Mijn moeder had na mijn 

"verdwijning" naar het vreemde verre land een 
dochter van haar jongere broer Pak No 
aangenomen. Zij was later getrouwd met een 

Foto 215 De moeder van Jan Willem 

Foto 216 Het bamboe huisje in de Dessa 
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politieman, genaamd Sarjiman (Sardjiman). Deze vlegel was een dobbelaar en had de 
postwissels “namens” mijn moeder, die analfabeet was, voor ontvangst ondertekend en 
geïncasseerd. Hoe ik dit heb “opgelost”, vertel ik later, anders wordt het te "ruwet" 
(ingewikkeld) en raak ik in de "wir-war". Dit laatste hoef ik niet te vertalen en is reeds vele 
malen gebruikt. 
‘s Ochtends werden we door het gekraai van de hanen en triomfantelijke gekakel van de 
legkippen gewekt en stond het ontbijt al gereed. Alles moest Papily van mij proberen te eten, 
om te beginnen "nasie pecel" (rulle dampend rijst) en allerlei gekookte groenten zoals 
spinazie, taogeh, boontjes, kankung (moerasplant) en Turiebloem (een schaduwboom voor de 
koffieplant). Maar ook de heerlijke speciale kacang Sauce waaraan jeruk Purut blad (een 
typische smaakverwekker) was toegevoegd. Nog ben ik niet klaar met uitleggen, want alles 
werd gelardeerd met “empal” (sliervlees in klappermelk of wel santen gekookt en daarna 
gebakken). Tot slot werd het maal helemaal compleet gemaakt door het geheel te tooien met 
een sierlijke “Mata Sapi“ (spiegelei). Wie in Indonesië komt, moet dit ontbijt gerecht vast 
proberen. Erg heerlijk !!! 
Vier dagen hebben we genoten te midden van de gewone, vaak arme "sloebers" en mijn 
moeder fleurde in een paar dagen op van een bijna verwelkte tot een volbloeiende Lotus.  

Deel 2.r.6.iv. De ziekte van Papily 
We bezochten alle oude plekken in Kediri 
waaronder ook het zwembad met natuurlijk 
bronwater in Guwak. Wij hebben lekker 
gezwommen waarbij wij waarschijnlijk 
onwillekeurig ook wat water hebben 
binnengekregen, want de avond komend kreeg 
Papily ernstige buikloop. Daarom belde ik een 
kennis van Papily op die in Surabaya woonde. Hij 
kende haar van een wereldcruise die zij samen 
hadden gemaakt. Deze kennis, die ik voortaan Tante 
Carla zal noemen, kon zich voorstellen dat Papily in 
zo'n armoedige huisvesting en door het dagelijks 
nuttigen van het volkseten dysenterie had gekregen. 
Dus stuurde zij een auto naar Kediri om ons op te 
halen. We kozen de kortste weg naar Surabaya. De 
route liep via de "Postweg van Generaal Daendels" 
van Kediri tot Kertosono waar de Postweg begint 
die via Jombang en Modjokerto naar Surabaya 
voert. Papily was zo ziek, dat een uitleg, over een 
minder aantrekkelijke en saaie weg, die aan beide 
zijden door vele eeuwige "Asem of wel Tamarinde” 
bomen omzoomd zijn, aan hem niet besteed was. 

Foto 217 Tamarinde boom 
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Het zijn statige en productieve bomen. 
Statig door de dichte kleinbladige 
kroonachtige kruinen met een rechte 
stam. Bovendien is het wortelstelsel 
niet agressief doordat de groeirichting 
loodrecht naar beneden is gericht en 
derhalve de aangelegde weg niet 
aantast. De boom is productief en de 
bevolking mag voor eigen gebruik de 
Tamarindevruchten en de zeer frisse 
geurige bladeren oogsten. Een keer per 
jaar worden de rijpe asem vruchten 
geraapt en het vruchtvlees van de pitten 
ontdaan. Daarna wordt het gedroogd en 
per kilo, voor bereiding van Indische en 
andere gerechten, verkocht. Het extract 
dient voor siroop limonades of wordt 
gebruikt door de farmaceutische industrie. De bladeren worden gekookt voor traditionele 
geneesmiddelen die een bloeddruk verlagende werking hebben. Daendels die 
verantwoordelijk was voor de aanplant van de bomen heeft verder gekeken dan zijn neus lang 
was. Door het “vruchtgebruik” van de bomen kreeg de bevolking neveninkomsten van de 
Postweg, maar of het in die tijd zooien aan de dijk had gezet, weet ik niet.  
Tegenwoordig koopt Suzy nog steeds in Probolingo, dat aan de Postweg naar Banjuwangi ligt 
en waar de asembomen nog vrijwel voltallig aan de weg groeien, de asemhompen per kilo. De 
prijs is naar onze begrippen uiteraard laag, maar zijn, gemeten naar de lokale prijzen, over het 

algemeen goed gehonoreerd. 
Tenslotte kwamen wij aan in Jalan Kutai in Surabaya, waar tante Carla met haar familie 
woont. Nadat we ons aan de familie hadden voorgesteld werd Papily onmiddellijk naar het 
Rooms Katholieke Ziekenhuis gebracht. Daar kreeg hij de nodige injecties en medicijnen 
toegediend tegen dysenterie amoebe. 

Foto 218 Verder kijken dan je neus lang is 

Foto 219 Tamarinde vruchten 
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Vervolgens zijn we naar hotel "Jane's House" gereden waar Papily onder de dekens werd 
gelegd. Rust is de beste medicijn. In de lobby vertelde ik tante Carla over onze reis met het 
openbaar vervoer en de trein van Jakarta door West en midden Java tot aan Kediri. Tussen 
neus en lippen door vertelde ik over het ontroerende weerziens met mijn moeder, die ik 32 
jaar geleden voor het laatst had gezien. Ook vertelde ik haar dat ik ruim drie jaar de 
maandelijks wissels van honderd gulden naar mijn moeder had gestuurd die door de man van 
haar aangenomen dochter waren verbrast met dobbelen. Direct had tante Carla het volgende 
voorstel. Zij heeft een bedrijf dat in Indonesië benodigdheden voor de tuin-, klein-, midden- 
en industriële landbouw levert. Haar bedrijf distribueert ook, als vertegenwoordiger van het 
Zwitserse Ciba Geigy, allerlei landbouwproducten over geheel Java en dus ook naar Kediri. 
Dat betekent dat er maandelijks meerdere transporten in ieder geval ook daar naar toe gaan. 
De chauffeer die ons uit Kediri haalde is een vaste chauffeur van een van die trucks die op 
Kediri rijdt. Tante Carla stelde voor deze chauffeur, Tojib, voortaan te belasten met het 
bezorgen van de maandelijkse toelage aan mijn moeder. Met vreugde accepteerde ik het 
aanbod om voortaan moeders maandelijkse toelage op Tante Carla's rekening over te maken. 
Weer een vingerwijzing Gods verkregen ! 

Deel 2.r.6.v. De vervolgreis naar Bali 
Papily was na twee dagen weer de oude en wij namen afscheid van de familie van Tante Carla 
om de laatste etappe van de reis naar Bali te vervolgen. In Kuta was aan het strand volop 
bungalowaccommodatie beschikbaar en het was toen lang niet zo druk als tegenwoordig. Een 
pracht van een luxueus optrekje verwelkomde ons. Ondanks deze faciliteit werden we verrast 
door een dief die midden in de nacht ons vertrek binnen sloop. In mijn slaap werd ik wakker 
door een zacht geschuif en zag een schim van een manspersoon. Ik blèrde "Maling-Maling" 
(dief-dief) en gelukkig was het op tijd want de “jaga's“ of wakers lagen nog lekker te slapen. 
Ik en Papily op hoge poten naar de receptie en samen met het dienstdoende opperhoofd 
kwamen we terug om de wakers op het matje te roepen. Toen wij bij de wacht arriveerden 

sliepen de makkers nog steeds en waren niet 
uit hun slaap te krijgen. Ondertussen begon er 
een oploop van personeel te ontstaan. Ook 
kwam er een Balinese ouderling van de 
hoogste Brahmaanse stand (met “Udeng“ 
(witte Balinese hoofddeksel)) om de slapende 
wakers te bekijken en hen met een gepreveld 
gebed en met Baliness wijwater uit hun slaap 
proberen te krijgen. De wakers waren dermate 
bedwelmd dat het een tijdje duurde voordat ze 
tot hun zinnen kwamen. Het was me een 
evenement van jewelste en zoiets kan alleen 
maar gebeuren in de mystiek van de tropen. 
  

Foto 220 Dansende schone 
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In Bali zijn wij ook naar Tampak Siring 
geweest waar het paleis van de eerste 
president Soekarno staat. Wat mij het meest 
bijstaat was de slaapkamer van het heerschap 
(Soekarno). Hij had vanuit deze kamer een 
goed uitzicht op een prachtige badplaats, waar 
alleen de vrouwen onder de vele fonteintjes in 
alleen in hun natuurlijke staat baadden. 
Indertijd waren ontblote borsten van de 
vrouwen niet verboden. Vandaar besliste hij, 
wie de uitverkorene zou worden op het tijdstip 
dat hem zinde. 
De laatste bezienswaardigheid op Bali, die mij altijd al als kleine jongen verbijsterd en 
aangetrokken had, was de ingenieuze drie ringen irrigatie van de Nederlandse Suiker Omen 

op Java. Ook Bali heeft zijn traditionele irrigatie "de Sumbak" genaamd, die al eeuwen de 
rijstvelden bevloeien. Water wordt van de rivieren via door menshanden gemaakte kanalen, 
als onderdeel van de Sumbak, naar boven getransporteerd, waarna het heuvelafwaarts over de 
sawah stroomt. Een eeuwenoud irrigatiesysteem! 
Eenden zijn hier onmisbaar, ze vullen de bemesting aan, eten insecten en opkomend onkruid, 
en eten de ongepelde overgebleven rijstkorrels gratis op. De rijstoogst is driemaal per jaar en 
overwegend rode rijst, die de Berie-Berie of gezwollen benen tegengaat. Na dit aanschouwd 
te hebben maakten wij ons gereed om huiswaarts te keren. 
  

Foto 221 Badende schonen 

Foto 222 De sawa’s (links) en de irrigatie kanalen (rechts) 
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Deel 2.r.7. Terug in Nederland 
Weer in Nederland, keerde Papily terug naar Ticino en gingen voor mij onplezierig 
bezigheden beginnen. De reis naar de omgeving van mijn jeugd, het weerzien met mijn, in 
haar leven zwaar beproefde, moeder en de heerlijkheden die, als vanouds, te kust en te keur 
aanwezig waren, hebben mijn emotionele en opvliegende natuur doen veranderen in een 
berustend lot dat Onze Lieve Heer voor mij bestemd heeft. Aan een nieuw leven in mijn 
geboorteland had ik toen geen moment gedacht, wel misschien nog aan een vakantie, doch het 
daar opbouwen van een bestaan was voor mij een utopische gedachte. 

Deel 2.r.7.i. Het vonnis van de echtscheiding 
De dualistische leefomstandigheden wilde ik, ook voor de kinderen, zo snel mogelijk 
beëindigen, zodat zij niet langer dit slechte voorbeeld hoefden te zien. De twee echtlieden die 
zowel qua karakter als levensopvatting ver uit elkaar lagen, bereidden, met een gezamenlijke 
advocaat, een echtscheiding voor. Daarbij werden de wettelijke regels van een, in 
gemeenschap van goederen gesloten huwelijk, gevolgd. De bezittingen en de schulden 
moesten fifty-fifty worden gedeeld en de alimentatie vastgesteld. Het huis in de Zonnebloem 
zou ik houden, i.v.m. de school van Hélène en om het langdradige gezeur van verkoop te 
voorkomen. Daarvoor heb ik mijn levensverzekering afgekocht zodat ik Irma haar deel in 

Foto 223 De voor de rijstoogst onmisbare eenden 
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contanten kon verstrekken. Bovendien zou ik haar, na een beslissing van de rechter, 
alimentatie moeten betalen, omdat zij geen inkomsten had. Uiteindelijk vond de rechtszitting 
plaats waarbij de twee partijen en ook de twee kinderen aanwezig moesten zijn. In eerste 
instantie werden de kinderen binnengeroepen en kregen van de rechter de vraag voorgelegd 
bij welke partij zij verkozen te behoren en door wie zij verder opgevoed wilden worden. De 
kinderen moesten een leeftijd hebben van veertien jaar of ouder om zelfstandig te mogen 
kiezen. Beiden kozen voor mij. Door de grote snelheid waarmee deze onheuse situatie werd 
opgelost, had ik niet direct door wat de consequenties zouden zijn, maar het zou niet lang 
duren voordat ik de kwalijke gevolgen van de voorwaarden en vooral de hoge alimentatie aan 
de lijve zou ondervinden. 

Toen kwamen wij aan de beurt. Nadat de stukken over de 
boedelscheiding waren doorgenomen en de redenen van 
de scheiding van de eisende partij waren besproken, sprak 
de kantonrechter het vonnis van de echtscheiding uit. De 
beslissing luidde: de bezittingen en schulden moeten door 
beide partijen fifty-fifty gedragen worden, waarbij de 
woning en de kinderen mij toegewezen werden en Irma 
naar ratio haar deel in contanten uitbetaald kreeg. De 
wegen scheidden definitief en de tegenpartij verwisselde 
van leven in een weelde van comfort voor een bescheiden 
levensstijl. Zij betrok 
een appartement dat 
volledig naar haar 
smaak was ingericht. 
Mij wachtte een nieuwe 
taak, het huishouden en 
de dagelijkse als wel 
externe opvoeding van 
Hélène. Kortom het 
onderhouden van een 

gebroken gezin met een krap maandelijks budget 
resulteerde in een behoorlijke belasting. Het was werkelijk 
een rib uit mijn lijf en vele gaatjes moesten worden 
bijgeprikt in de buikriem. Maar mijn Ausdauer is al zo vaak 
beproefd, dat ik ook dit wel zal overleven. 
Op ALGTECH werd Bruggenwirth afgelost door mijn 
oudste jaar KTZE Meily en de LTZVK Dekker door 
LTZVK Lassche, een rechercheur van "Sectie Stiekem". 
Een prachtvent, zoals straks zal blijken. Even recapituleren, 
de scheiding was tegen het eind van 1978, dus we bevinden 
nu in begin1979. Wat mij bij Crane opviel, was dat hij op interne verbroederingsfeesten bij 
ALGTECH zijn echtgenote aan ons voorstelde. Zij bleek vanaf haar geboorte volledig 
gehandicapt aan haar beide handen, maar verder was ze helemaal normaal. Een opoffering 

Foto 224 De broekriem moest 
aangehaald worden 

Foto 225 Huishoudelijke taken 
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typeerde de mens Crane die goed was in hart en nieren. Een prachtvent van een oudste jaar, 
nooit geweten dat hij zo was. 

Deel 2.r.7.ii. De herziening van de alimentatie regeling 
Het leven strompelde verder. Op het heen en weer rijden met de eend naar mijn werk moest 
bezuinigd worden en ik koos ervoor om gebruik te maken van de verschoven werktijd. In 
verband met de bus regeling werkte ik van zeven uur 's ochtends tot vier uur 's middags. Alle 
eindjes moesten op de juiste wijze vastgeknoopt worden. Vaak gebruikte ik Lassche als 
klankbord om met een lach en een traan de levenssituatie van "armoe is troef" te bespreken. 
Toen wij op een onwillekeurig moment aan het brain waven waren, kwam hij met een 
voorstel om Mr. Brandsma, (een advocaat) te benaderen. Hij kende uiteraard door zijn functie 
een heleboel kruiwagens bij het OM en de rechterlijke macht door de vele Marine rechtszaken 
waar hij als rechercheur bij betrokken was geweest. By the way, de hele Doorman affaire 
kende hij ook van haver tot gort en waar de schoen heeft gewrongen, is mij nu bekend. 
Brandsma was een goeie en niet duur, zei hij. Ik naar Brandsma, ik zou er nog zo naar toe 
kunnen rijden, maar zijn adres weet ik niet meer. Met een bandrecorder werden alle gegevens 
van mijn echtscheiding opgenomen om een zaak aan te spannen bij de rechtbank. De 
beslissing van deze rechtbank was wel verlichtend. De alimentatie zou over een periode van 
zeven jaar geleidelijk tot nul worden verlaagd. Deze beslissing was voor mij niet bevredigend, 
maar ik moest me er bij neerleggen. 

Deel 2.r.8. Het onverwachte aanbod 
Nu kwam de tijd dat de bijeenkomst van de vijftigjarigen in de Marinekazerne te Amsterdam1 
zou plaatsvinden. Een heel relaas over het wel en wee van de komende jaren van wachtgeld 
trekkende Marinemannen. Doch voor mij ging een klein lichtje van een gloeiende spijker 
oplichten, toen het Hoofd Personeel KTZ Meermans mij tijdens de pauze benaderde en 
verzocht om mij te melden op het Plein in Den Haag. Bij het Hoofd Personeelszaken kreeg ik 
de vraag of ik een functie ambieerde in Indonesië. Ik wist niet wat ik hoorde, doch liet niets 
merken. Natuurlijk! Maar ik moest wel weten wat ik zou moeten doen en wie mij dat 
opdroeg. Als ik hier voor voelde moest ik me melden bij de Heer Sijgers, directeur projecten 
buitenland van Holland Signaal Apparaten Fabriek in Hengelo. Ik toog dus naar Signaal en 
ontmoette de Heer Sijgers, die mij vertelde dat Signaal een project had gekregen om een 
Naval Training Centre voor de Indonesische Marine in te richten in Surabaya, die op dezelfde 
leest geschoeid moest worden als bij de Koninklijke Marine. Direct zei ik dat ik gaarne wilde 
weten of ik in staat zou zijn om deze opdracht aan te kunnen. Natuurlijk, was het antwoord 
van Sijgers. Ik zou samen met een collega van de Wapen Technische Dienst in het voorjaar 
van 1981 naar Indonesië vertrekken om de situatie rond de Technische Dienst Opleidingen 
van de TNI/AL op te nemen. Verder werd ik voorgesteld aan één van de directeuren van 
Signaal, een tweedejaars van mij van de Elektrotechnische Dienst, Bosma Daar vernam ik dat 
het project voor de Technische Dienst voor drie jaren was gepland. In mijn gedachten was ik 
blij, nu Van den Bosch, je hebt "een “kakap“ gevangen en niet een teri. In de West noemt 
                                                 
 
1 Elk jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd, waar specialisten de aspecten van het leven na het 
functioneel leeftijdsontslag (FLO) uitleggen en toelichten. In de tijd dat Jan Willem met FLO ging was de leeftijd 
waarop men met FLO ging 50 jaar. 
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men een “kakap“ een “red sniper" en in de Oost, een “teri” wat een klein gedroogd gezouten 
visje is. Mijn handelsgeest en in het Indonesisch “catut“ aard (bij bridge, niet in de kaart laten 
kijken) begon wakker te worden. Niet laten merken, je huid straks zo duur mogelijk verkopen. 
Eerst afwachten wat de reis naar Indonesië zou opleveren. Bovendien was in elk geval een 
gratis en verzorgd bezoek aan mijn moeder binnen. En in Holland hebben de Hollanders mij 
altijd geleerd "binnen is binnen". 

Toen ik naar huis ging, heb ik onderweg bij de 
visboer een drietal prachtstukken tong laten 
fileren. Voor de kinderen wilde ik een 
heerlijke Sole Muniere, klaarmaken. Goed in 
geklopte eieren gedompeld en gewenteld in 
fijn paneermeel gebakken en opgediend met 
aardappel kroketten. Zij keken hun ogen uit, in 
plaats van de gehaktballen of blinde vinken nu 
een heerlijke gefileerde tongfilet. Wat was er 
loos met de zuinige vader? Tijdens het 
smullen van het feestmaal kon ik me niet 
bedwingen en kwam de aap uit de mouw. Ik 
ben bij Signaal in Hengelo geweest en moet 
direct na mijn pensionnering in 1981 naar 
Indonesië om poolshoogte op te nemen van de 
staat van opleiding van de Technische Dienst 
van de Indonesische Marine. Verheugd 
vertelde ik hen dat de buikriem een gaatje 

losser gesteld kon worden, doch dat er nog niets definitief was beklonken. Ik heb ze natuurlijk 
niet willen vertellen dat ik de kat uit de boom wilde kijken of de baan voor mij geschikt en 
uitvoerbaar zou zijn, alvorens het te accepteren. In elk geval vloeide de wijn nu overvloedig, 
na al die tijd dat elk dubbeltje tientallen keren omgedraaid werd om vast te stellen of het 
verantwoord zou zijn het uit te geven.  
Een tijdje na het feestmaal bemerkte ik met mijn Signaal verhaal buiten de waard gerekend te 
hebben, want Hélène had haar moeder bezocht en in geuren en kleuren verteld, dat Papa door 
Signaal naar Indonesië uitgezonden zou worden en dat de buikriem wat losser kon. Zij wist 
nog niet dat ik in hoger beroep de scheiding weer aanhangig wilde maken. Thuisgekomen 
vertelde zij spontaan, dat zij bij Mama mijn uitzending naar Indonesië had aangeroerd. Ik 
schrok me belazerd en heb de Heer Sijgers gebeld, dat hij onder geen beding moest verklaren 
dat ik bij Signaal in dienst was en er ook in de toekomst geen sprake van mocht zijn dat ik bij 
Signaal te werk gesteld zou worden. 
Na dit voorval besloot ik wederom de Heer Brandsma te benaderen. De tijd was rijp, om mijn 
stomme zet waarbij ik de boedelscheiding zonder slag of stoot had geaccepteerd, recht te 
zetten. Mocht ik eventueel de baan van Holland Signaal krijgen, dan kon ik nergens 
waarmaken dat ik er financieel slecht voor stond. Dus aan je werk Van den Bosch. Ik heb met 
Lassche thuis zitten delibereren wat de argumenten voor vermindering van de alimentatie 
zouden kunnen zijn. Hélène zat in de laatste klas van de HAVO en als zij slaagde, wilde ze 
graag de opleiding voor stewardess volgen. Armand, die mijn financiële toestand kende, had 

Foto 226 Een grote vis aan de haak geslagen 
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zijn studie bij de NIVRA vroegtijdig beëindigd en ging met een studiebeurs naar een sterklas2 
van de Hogere Hotelvak School in Scheveningen. Van de studiefinanciering, die ik voor hem 
ontving voor de NIVRA opleiding, moest ik echter wel afstand doen. Het was wel een 
verlichting. Doch ik gooide het op de hogere levensstandaard en huur voor een studiekamer 
voor Armand in Scheveningen. Of dit laatste zooien aan de dijk zette, moest Mr. Brandsma 
maar bepalen. Tijdens het doorvorsen van de mogelijkheden en deze beraadslagingen zat mijn 
dochter er natuurlijk met haar neus bovenop. Zij vroeg mij of ze af en toe een weekend bij 
haar moeder mocht doorbrengen. Ik had daar geen bezwaar tegen en ik bracht en haalde haar 
zoals afgesproken. Ik had er geen benul van wat zij in haar schild voerde. Bovendien viel het 
wel in mijn pulletje dat ik mijn handen vrij had als Hélène bij haar moeder was.  

Deel 2.r.9. Liefde en genegenheid in Parijs 
Voor het Power Plant Maintenance Project 
heb ik voor een paar dagen een Seminar 
bijgewoond in Parijs. Aan het einde van de 
eerste dag van lezingen werd er een uitgebreid 
aperitief en een diner georganiseerd. Daarbij 
waren alle genodigden van het seminar met 
hun echtgenotes of vrouwelijke metgezellen 
aanwezig om het ijs tussen de onbekenden van 
verschillende pluimages van nationaliteiten te 
breken. Namens de Marine was er naast 
mijzelf een KMR ingenieur in de Torenstraat 
aanwezig. Tijdens het aperitief raakten wij in 
contact met de directie en staf van de 
krachtinstallatie van Lelystad en hun 
echtgenotes. Na de plichtmatige kennismaking 

trek je ongewild naar de personen, die je liggen. Zonder enige schroom en spontaan voelde ik 
me aangetrokken tot de eega, genaamd Ilse, van de adjunct-directeur. Ik merkte direct dat het 
wederkerig was. Haar houding en voorkomen deden me telkens denken aan de pentekening 
van Louis Nagelkerke, de maker van de pentekeningen die de arrogante Van den Bosch 
gebruikte bij zijn "brand is meester" instructie op de Doorman. Beiden snakten ze naar alles 
wat ze in hun leven gemist hadden. En dat is vooral genegenheid wat ik zelf ook mooier vind 
dan liefde! In mijn beleving is het gevoel van genegenheid veel langzamer, beter doordacht en 
bewuster dan liefde. Het laatste is een gevoel van een opwelling en kan, indien het vervaagt, 
omslaan in haat en verwijt. Het verschil tussen genegenheid en liefde is als een glas wijn van 
een goed gerijpte Chateau neuf Du Pape die je tong bedeesd doch bewust streelt en een 
Beaujolais primeur die je met een "oud" stuk Camembert altijd in vervoering brengt en in de 
zevende hemel doet belanden. 

                                                 
 
2 Omdat hij al een HBO opleiding volgde kon hij hoger instromen. 

Foto 227 Liefde 
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Deze vriendschap met Ilse mondde uit in een 
inniger verhouding en hield stand tot haar 
scheiding, die ontaardde in een ingewikkelde 
boedelscheiding en bezoekregeling van de 
kinderen. Een verzoek om een nieuw leven in het 
Verre Oosten te aanvaarden kon met pijn niet 
worden uitgevoerd wegens de bezoekregeling van 
haar kinderen. Ilse was voor mij een unieke steun 
en toeverlaat, die mij heel veel raad gaf, waardoor 
ik groeide en besefte, dat het voor geluk nog niet 
te laat was. 
Dit vreugdevolle intermezzo gaf me naast een 
ondiepe teleurstelling ook weer moed en een 
optimistische impuls in het leven. God's wil 
bestemde mij voor een ander en mooier bestaan. 
Terugkomend op de lange weg van het leven, 
begint de zwak oplichtende gloeiende spijker tot 
een opmerkelijke lichtbundel van een staaflamp te 
worden bij het volgende voorval. 

Deel 2.r.10. De salarisstrook van Irma 
Hélène kwam terug van een weekendbezoek 
bij haar moeder en vertelde in geuren en 
kleuren wat ze ontdekt had. Ze maakte me 
nieuwsgierig en herinnerde mij aan het 
gesprek met de Heer Lassche waar we hadden 
gesproken hoe we de alimentatie zouden 
kunnen verminderen. Daarbij zou het helpen 
als mama wellicht een baan had. Dat had 
Hélène goed in haar oren geknoopt en om 
daar achter te komen wilde ze wat langer bij 
haar moeder blijven. Vandaar haar verzoek 
om de weekenden te blijven. Nu Pap, weet je 
wat ik gevonden heb, je raad het nooit! 
Triomfantelijk toonde ze de "salarisstrook" 
van haar moeders baan als Europees 

Secretaresse bij het Ministerie van Landbouw. Op die salarisstrook waren niet alleen alle 
toelages van verblijf en reizen van en naar Brussel vermeld, maar ook de hele doopceel van 
haar andere inkomsten. Ik stond perplex, was flabbergasted of wel stond met mijn oren te 
klapperen van wat ze verdiende. Ondanks dat het zondag was, heb ik toch Mr. Brandsma en 
Lassche gebeld om hen het heuglijke nieuws te vertellen en vergat van de weeromstuit me 
daarvoor me te excuseren. Brandsma bood aan om direct de volgende dag een strategie op te 
stellen en Lassche kwam onmiddellijk om er het glas op te heffen. Gelukkig had ik een 
Spumante in de koelkast staan, een champagne kon mijn portemonnee niet dragen. Vast en 

Foto 228 Genegenheid 

Foto 229 In geuren en kleuren 
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zeker zal Lassche dit herinneren als hij dit leest! Ik zal niet op de zitting met de drie rechters 
van de arrondissementrechtbank in Den Haag, die het jaar daarop zou plaats vinden, 
vooruitlopen. Een gebeurtenis die letterlijk en figuurlijk zijn weerga niet kent. 

Deel 2.r.11. De afsluiting van de KM carrière 
Mijn plaatsing bij ALGTECH moest ik 
afronden met het met FLO gaan van mijn 
oudste jaar Dijkinga, die opgevolgd werd door 
mijn tweede jaar John Meisenbacher. Van John 
herinner ik me nog alleen dat hij een goede 
badmintonspeler was en zich bij ALGTECH 
ontpopte als een strenge scheidsrechter, die 
rechtlijnig floot en geen tegenspraak duldde. In 
Boskoop, waar hij woonde, maakte ik op zijn 
uitnodiging een wedstrijd mee. Een aardige 
collega, die echter meer rancune toonde tegen 
de Marine dan tegen mijn persoon. Hij kon niet 
accepteren dat het leven een geluksfactor kent 
en alles afhankelijk is van het spel des levens 
en als de voorspoed wegblijft je dit moet wijten 

aan: "IT IS ALL IN THE GAME". Punt uit!!!! 
We koersen nu direct aan op Kerstmis en Oud en Nieuw 1980-1981 en ervaren met recht de 
bijvoeglijke naamwoorden Gelukkig kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar. Tenslotte mag 
ik begin 1981 mijn loopbaan bij de Marine afsluiten en zover ik me kan herinneren ben ik bij 
de echte Marine niet echt officieel uitgewuifd. Mocht mijn geheugen mij in de steek hebben 
gelaten en dit wel het geval zijn geweest, dan hierbij excuses en trek ik mijn woorden terug. 
Wie mij echter wel hebben uitgewuifd bij het verlaten van de KM 
zijn mijn TD jaargenoten. Ik kreeg een prachtige uitnodigingskaart 
waarop een silhouet van een B-jager stond met op de achtergrond 
klapperbomen met de wens: "Slamet Jalan naar de Oost". 
Bij de bloemist heb ik voor dames een ruiker van vijf rode rozen en 
voor Hélène, die ook uitgenodigd was, een ruiker van zestien witte 

rozen (ze was zestien 
jaar), besteld. Het 
diner zou plaats 
vinden in boerderij 
restaurant "in het 
Houtpark" in 
Leiderdorp. Tijdens de 
speech heb ik er 
verbaasd over gestaan dat mijn collegae zo 
goed op de hoogte waren van mijn betrekking 
in Indonesië, die nog steeds op losse schroeven 
stond. Hun opmerkingen waren 

Foto 230 Its all in the game 

Foto 231 Waar het hart vol 
van is…. 

Foto 232 Restaurant in het Houtpark 
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hartverwarmend. Het houtvuur was niet smeulend doch knetterend zoals we dat gewend zijn 
in marinekringen. Voor mij is waar het hartje vol van is, loopt het mondje van over.  
Na de dankbetuigingen voor het nooit te vergeten gebaar van een gewaardeerde 
kameraadschap, vereerde ik de dames met de rode rozen. Daarna riep ik als klap op de 
vuurpijl mijn liefhebbende dochter voorgaats om haar te belonen met oorbellen van 
Yamamoto Pearls en de ruiker van witte rozen als dank voor haar intense veerkracht die ze 
mij getoond had in de moeilijke dagen van leed en eenzaamheid.  
Mijn marine loopbaan beëindigde ik met de volgende wijsheid: 
 
Waar het hart vol van is….. 
daar loopt de mond van over. 
Vertellen over geloof, hoop en liefde, 
daar kun je je mond niet over dicht houden. 
Als je hart daar zo vol van is, 
dan moet je er gewoon over vertellen. 
Je bent gevuld met zegeningen, 
die je van God ontvangen mocht. 
Je wilt Gods liefde delen met je medemens, 
hoe onbereikbaar zo’n hart soms ook is. 
Je gunt die ander zo graag dat zelfde gevoel, 
wat jij met God ervaren mag. 
Je vertelt van Jezus, dat Hij 
de Weg, de Waarheid en het Leven is…. 
Je vertelt dat Hij de Redder van alle mensen is, 
of dat ze dat nu willen aannemen of niet, Hij is het….. 
Je vertelt dat je genezen bent van pijn 
dat je leven daardoor veranderd is…. 
Je verwijst naar de Bijbel, 
het Boek waarin Hij voor iedereen 
een Boodschap heeft…….. 
Je vertelt en vertelt ………. 
Maar wat je niet kunt is: het geven, 
dat kan alleen God. 
Jij mag alleen vertellen 
waar je hart van overloopt. 
 
Leni. 
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Achtergrondinformatie. 
1. Hr. Ms. Tromp 

1.a. Algemene gegevens 
Bouwwerf  Nederlandse Scheepsbouw 
Maatschappij te Amsterdam 
Kiellegging:  17 januari 1936 
Tewaterlating  24 mei 1937 
In dienstelling  18 augustus 1938 
Uit dienststelling 20 december 1968 

1.a.1. Algemene kenmerken 
Waterverplaatsing Standard 3450 ton 
   Maximaal 4025 ton 
Afmetingen  132,0x12,4x4,3 m 
Bemanning  295-380 koppen 

1.a.2. Techniek en uitrusting 
Voortstuwing: 4 Yarrow ketels 
  Parson stoomturbines 
  2 schroeven 

Vermogen 56.000 pk 
Snelheid 32,5 kn 

1.a.3. Bewapening 
Kanonnen 3x2x15 cm 
Mitrailleur 2x2x40 mm 
  1x2x12,7 mm 
Torpedo 2x3x53,3 cm 
Vliegtuig Fokker C-11W 

1.b. De verrichtingen van het “gelukkige schip” 

1.b.1. Inleiding 
Hr. Ms. Tromp, onder haar bemanning bekend als "het 
gelukkige schip", was een lichte kruiser (Tromp klasse), 
in 1935 besteld bij de Nederlandse 
Scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam (Julianadok) en 
voor rekening van de Koninklijke Marine gebouwd. De 
Hr. Ms. Tromp was uitgerust met 15 cm kanonnen en 
haar commandantsloep, die een snelheid kon bereiken 
van 20 mijl, was bewapend met mitrailleurs. Het schip 
werd op 18 augustus 1938 door de Minister van Defensie 

Foto 233 Tewaterlating Hr. Ms. Tromp 
bij NSM 

Foto 234 De Tromp tijdens eerste 
proefvaart  
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te Den Helder in dienst gesteld en bracht op een van haar eerste tochten (onder commando 
van kapitein ter zee L.A.C.N. Doorman, broer 
van Karel Doorman) een niet formeel bezoek 
aan Portsmouth. Of de start van de Hr. Ms. 
Tromp onder een goed gesternte plaatsvond 
was de vraag: al tijdens een der eerste 
oefeningen op de Noordzee sloeg een matroos 
eerste klasse door een stortzee overboord en 
verdronk. 
Wel vervulde de Hr. Ms. Tromp in november 
1938 een glansrol tijdens het bezoek van de 
Koning der Belgen, toen zij geheel 

gepavoiseerd en geïllumineerd op haar ligplaats op het IJ nabij het BPM complex lag te 
glanzen. Begin 1939 voer zij (nog steeds onder Doorman) voor een oefenreis naar Bordeaux, 
vanwaar zij op 28 maart vertrok naar Amsterdam, om vervolgens een reis door de Noorse 
wateren te maken. Op 18 juni zette ze, uitgezwaaid door duizenden toeschouwers, vanuit Den 
Helder via het Suez-kanaal koers naar Nederlands-Indië. 

1.b.2. In de Indische wateren 
Deze periode begon glansrijk voor de 
Hr. Ms. Tromp met optredens van de 
scheepskapel in Soerabaja en het 
bezoek van de gouverneur-generaal 
ter rede van Atjeh, waarbij de Hr. Ms. 
Tromp, schitterend geïllumineerd, 
luid haar kanonnen liet dreunen. Eind 
1941 was het commando over het 
schip overgenomen door overste De 
Meester en begon de dreiging van de 
Japanse oorlogsvloot zich steeds meer 
te doen gevoelen. Op 24 november 
1941 zette de Hr. Ms. Tromp met 
hoge snelheid koers naar Fremantle 
om te proberen HMAS Sydney op te 
sporen, die kort daarvoor in gevecht 
was geraakt met een Duitse raider, het koopvaardijschip Kormoran. De Hr. Ms. Tromp liet 
haar Fokker W14 verkenningsvliegtuig te water, vond echter geen schip en keerde 
onverrichterzake naar de Indische wateren terug om verder te gaan met patrouilleren. 
Al in september 1941 was de spanning steeds tastbaarder geworden en werd algemeen door 
de bemanning van de Hr. Ms. Tromp verwacht dat men al wel snel in een gevecht verwikkeld 
zou raken. Toch was men optimistisch ingesteld want men dacht dat met "een schip en een 
gehele vloot die goed opgewerkt waren men de "dikke brillenglazen" (Japanners) wel snel een 
lesje zou leren". Tot de aanval op Pearl Harbour al het optimisme vernietigde. 

Foto 235 In dienststelling van Hr. Ms. Tromp 

Foto 236 Hr. Ms. Tromp op volle kracht 



1. Hr. Ms. Tromp 

 
165 

 

1.b.3. De oorlog breekt uit 
Toen Nederland Japan de oorlog verklaarde, op 8 december 1941, was de Hr. Ms. Tromp 
bezig met patrouilles te varen in Straat Karimata en Straat Gaspar. Tot midden januari 1942 
patrouilleerde zij in Straat Makassar en de Javazee en op 3 februari ging zij deel uit maken 
van een gecombineerd eskader met de kruisers Hr. Ms. De Ruyter, USS Houston en HMS 
Marblehead, de KM torpedobootjagers Hr. Ms. Van Ghent, Hr. Ms. Piet Hein en Hr. Ms. 
Banckert en vier Amerikaanse torpedobootjagers. De dag daarop werd deze gecombineerde 
vloot bij de Kangeaneilanden (ten noorden van Bali) aangevallen door Japanse vliegtuigen. 
De USS Houston en HMS Marblehead raakten bij deze actie beschadigd, maar konden nog 
wel naar de basis terugkeren. 
De 14de februari werd de gecombineerde macht opnieuw uitgezonden, ditmaal om een 
Japanse aanvalsmacht, die een landing van Japanse troepen op Banka begeleidde, te 
onderscheppen. De 15de werden de geallieerde schepen tijdens het passeren van Straat Gaspar 
aangevallen door golven van Japanse bommenwerpers en jagers. Na het verbreken van de 
formatie manoeuvreerde ieder schip op eigen gelegenheid om de bommen te ontwijken. Vier 
dagen na deze aanval werd de Hr. Ms. Tromp ingedeeld bij een tweede eskader van schepen, 
die was uitgezonden om twee Japanse troepenschepen, geëscorteerd door vier 
torpedobootjagers, onderweg naar de zuidkust van Bali, te onderscheppen. 

1.b.4. De strijd intensiveert 
Dit tweede eskader arriveerde in de nacht van 19 februari op zijn bestemming. Aan boord had 
iedereen de gevechtspositie ingenomen en was er extra munitie aan dek geplaatst. Kort daarop 
kregen de uitkijkposten troepenschepen over bakboord in zicht en werden de kanonnen, 
zoeklichten en torpedo's daarop gericht. Toen volgde echter vuur over stuurboord, waarop 
alles herplaatst werd en gericht op het nieuwe doel, twee Japanse oorlogsschepen. De Hr. Ms. 
Tromp werd geraakt door een voltreffer, waardoor veel doden en gewonden (10 doden en 16 
zwaargewonden) vielen. De machinekamer en de ketels waren gelukkig niet beschadigd, 
zodat de Hr. Ms. Tromp op koers kon blijven. 

Het schip bereikte uiteindelijk de haven 
van Perak, waar de gewonden en doden 
aan wal werden gebracht, en zette 
vervolgens voor reparatie koers naar 
Fremantle. Slechts enkele minuten 
voordat Japanse oorlogsschepen de Straat 
Bali voor verkeer afsloten, voer de Hr. 
Ms. Tromp door deze zeestraat en bereikte 
veilig Australië. "Het gelukkige schip" 
overleefde aldus om verder te vechten en 
gedurende de oorlog het symbool te 
worden van het Nederlandse verzet. De 
Japanners intussen verklaarden tijdens de 
oorlog een aantal malen dat zij de Hr. Ms. 
Tromp eindelijk tot zinken hadden 

Foto 237 Hr. Ms. Tromp meert af in Fremantle (mrt 1946) 
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gebracht, maar deze beweringen benaderden nooit de werkelijkheid want de Hr. Ms. Tromp 
bleef fier overeind. 

1.b.5. De Hr. Ms. Tromp in het verdere verloop van de oorlog 
De Hr. Ms. Tromp vertrok op 21 februari 1942 voor reparatie naar Fremantle, waar zij op 27 
februari aankwam. Als een der eerste schepen van de KPM-vloot werd zij de dan komende 
jaren ingezet in de strijd. Na enige noodreparaties voer de Hr. Ms. Tromp door naar Sydney, 
waar zij verder gerepareerd werd en voorzien van twee 7.6 inch kanonnen, zes 20 mm 
Oerlikon machinegeweren, radar en een 
mijnenkabel. Al snel werd zij met HMAS 
Arunta en USS Perkins uitgezonden om ter 
hoogte van Newcastle naar Japanse 
onderzeeboten te zoeken. Op 31 mei verliet 
zij met een konvooi Sydney Harbour voor 
een reis naar Port Moresby en begin juli 
begeleidde zij een konvooi naar Fremantle, 
waar zij zich aansloot bij de Zevende 
Amerikaanse vloot. 
De Zevende Amerikaanse vloot deed 
escortetaken in de Australische wateren en 
de Indische Oceaan. Op 13 januari 1944 
sloot de Hr. Ms. Tromp zich aan bij de British Eastern Fleet in Colombo en bleef daar 
gedurende meer dan een jaar, samen met de torpedobootjagers Hr. Ms. Tjerk Hiddes en Hr. 
Ms. Van Galen. Tien dagen later werd zij overgeplaatst naar Trincomalee, de basis van de 
Eastern Fleet, wat de dan komende negen maanden haar thuisbasis zou blijven. Op 16 april 
1944 verliet de Hr. Ms. Tromp, als onderdeel van de taskforce die was bestemd voor Sabang 
en Operatie Cockpit, de haven. De strijdmacht bestond uit twee vliegdekschepen, zes kruisers 
en vijftien torpedobootjagers; deze macht bracht aanzienlijke schade toe aan de haven en 
schepen in Sabang en aan de militaire installaties. De 21ste april keerde men weer op de basis 
terug. 

1.b.6. Verrichtingen tegen het einde van de oorlog 
Binnen drie weken na deze actie keerden 
de schepen terug in de Indische Oceaan, 
waar een aanval op Soerabaja was 
voorbereid. De vloot tankte in de Exmouth 
Golf en het vliegdekschip Saratoga viel 2 
dagen later, 17 mei, de haven, werven en 
de Wonkromo raffinaderij aan, waarna de 
schepen, op de Saratoga na, die naar de 
Verenigde Staten terugkeerde, naar de 
basis terugvoeren. Om de druk op de 
Japanners verder op te voeren werd een 
volgende aanval op Sabang voorbereid, 
Operatie Crimson. Voor dit doel vormden 

Foto 238 De bemanning van Hr. Ms. Tromp in Sidney 

Foto 239 Graf voor de gesneuvelden van Hr. Ms. Tromp 
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de geallieerden een gecombineerde strijdmacht, bestaande uit twee vliegdekschepen, vier 
slagschepen, zeven kruisers en tien torpedobootjagers, die op 25 juli 1944 de aanval begon. 
De schepen, vooraf gegaan door een bombardement van de vliegtuigen, openden het vuur op 
haveninstallaties, kazernes, radiostations; terwijl zeven torpedobootjagers de radarinstallaties 
beschoten voeren drie torpedobootjagers samen met de Hr. Ms. Tromp de haven binnen om 
haveninstallaties en olietanks te vernietigen. Weliswaar werd de Hr. Ms. Tromp door drie 
voltreffers geraakt, maar deze veroorzaakten slechts lichte schade. Deze Sabangmissie in het 
holst van de leeuw met drie vijandelijke voltreffers maar weinig schade, versterkte het 
vertrouwen van de bemanning in het geluk van de boot die ook heden ten dage nog bekend 
staat als het "gelukkige schip", Hr. Ms. Hr. Ms. Tromp. 

1.b.7. Na WO 2 
Na het einde van de oorlog met Japan was de Hr. Ms. Tromp het eerste schip dat aanmeerde 
in de haven van Batavia. Op 21 oktober 1945 was het schip betrokken bij de overgave van de 
Japanse strijdkrachten op het eiland Billiton. Het schip arriveerde op 3 mei 1946 in 
Amsterdam nadat het op 20 januari 1946 vanuit Nederlands-Indië was vertrokken. Van 1948 
tot 1954 heeft de Hr. Ms. Tromp als opleidingsschip dienstgedaan. Vanaf 1954 heeft het schip 
gediend als logementsschip voor andere schepen en diensten, o.a. de dienst conservatie. Op 20 
december 1968 werd het schip, voor ƒ724.144, verkocht aan Simons Handelsmij. 
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2. Hr. Ms. Zeven Provinciën 

2.a. Algemene gegevens 
Bouwwerf  Rotterdamsche Droogdok Maatschappij 
Kiellegging:  19 mei 1938 
Tewaterlating  22 augustus 1950 
In dienstelling  17 december 1953 
Uit dienststelling 17 oktober 1975 

2.a.1. Algemene kenmerken 
Waterverplaatsing 12250 ton 
Afmetingen  185,7x17,25x6,85 m 
Bemanning  940 koppen 

2.a.2. Techniek en uitrusting 
Voortstuwing: 6 Yarrow ketels 
  Parson stoomturbines 
  Schroeven 2 

Vermogen 85.000 pk 
Snelheid 30 knopen 

Foto 240 Hr. Ms. Zeven Provinciën in Malta 
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2.a.3. Bewapening 
   Aanvankelijk Na verwapening 
Kanonnen  8x2x15,2 cm 4x2x15,2 cm 
   4x2x57 cm 3x2x57 cm 

8x40 cm 4x40 cm 
   1x2x12,7 mm 
Dieptebommen 2 rekken 2 rekken 
Lichtraket werper 1 
Terrier installatie   1 

2.b. De verrichtingen van de lichte kruiser 
Hr. Ms. De Zeven Provinciën (C802) was een Nederlandse lichte kruiser van de De Zeven 
Provinciënklasse die samen met het zusterschip Hr. Ms. De Ruyter voor de Tweede 
Wereldoorlog op stapel waren gezet, ter vervanging van de Hr. Ms. Java en Hr. Ms. Sumatra 
als onderdeel van het vlootplan Dekkers. 
Na de bevrijding van Nederland werden er door de marinestaf nieuwe eisen opgesteld waar 
het schip aan diende te voldoen. Het oorspronkelijke ontwerp was een opgeschaalde Hr. Ms. 
De Ruyter die tijdens de oorlog tot zinken was gebracht. Het nieuwe ontwerp hield rekening 
met lessen die tijdens de oorlog waren geleerd.  
Na de oorlog werd het schip afgebouwd met een bewapening die bestond uit acht 152 mm 
kanonnen, acht 57 mm kanonnen en acht 40 mm kanonnen. Het schip was 187,3 meter lang, 
17,25 meter breed en had een diepgang van 5,64 meter. De waterverplaatsing bedroeg 9725 
ton standaard en 11.930 ton volgeladen. De motoren van het schip leverden 82.500 pk 
waarmee een snelheid van 32 knopen gehaald kon worden. Het schip werd bemand door 973 
man. 

2.b.1. Dienst historie 
Reeds op 19 mei 
1939 werd de kiel 
van het schip gelegd 
onder de voorlopige 
naam Kijkduin op de 
werf van de 

Rotterdamsche 
Droogdok 

Maatschappij. Door 
het uitbreken van de 

Tweede 
Wereldoorlog komt 
de bouw tot een halt. 
Na de oorlog in 
1946 wordt de bouw 

van schip hervat onder de naam de Eendracht. Het schip werd volgens een nieuwe ontwerp 
afgebouwd dat rekening hield met lessen die tijdens de oorlog waren geleerd. In 1947 wordt 
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het schip opnieuw hernoemd als De Ruyter. Bij de tewaterlating op 22 augustus 1950 krijgt 
het schip zijn definitieve naam De Zeven Provinciën. Dit gebeurt op verzoek van Wilton-
Fijenoord. Het schip werd gedoopt door koningin Juliana. Pas op 17 december 1953 wordt 
Hr. Ms. De Zeven Provinciën in dienst genomen. 
Op 14 juli 1956 vertrekken Hr. Ms. De Zeven Provinciën en de onderzeebootjagers Friesland 
en Zeeland vanuit Den Helder voor vlagvertoon naar Leningrad en Stockholm. 20 juli komt 
men bij Leningrad aan, waar men begeleidt wordt door vier patrouillevaartuigen en een 
Russische jager.  
Van 2 tot 7 juli in 1957 is het schip aanwezig bij de vlootdagen gehouden te Vlissingen. 
Andere aanwezige schepen waren onder andere de onderzeeboot O 21, de onderzeebootjager 
Hr. Ms. Noord-Brabant en het Britse fregat HMS Russell. De vlootdagen werden gehouden 
ter gelegenheid van Michiel de Ruyter zijn 350ste geboortedag.  
Op 28 oktober 1958 brengt het schip een officieel bezoek aan Kopenhagen. Men is hier 
vanwege de herdenking van de slag in de Sont driehonderd jaar geleden. 
Op 6 juli 1961 vindt voor de kust van Scheveningen een vlootschouw plaats ter gelegenheid 
van de terugkomst na de Vierdaagse Zeeslag. Aanwezig zijn 30 marineschepen waaronder de 
Hr. Ms. De Zeven Provinciën, het vliegdekschip Hr. Ms. Karel Doorman en 30 vliegtuigen 
van de Marine Luchtvaartdienst. Hierbij brengt de vloot een saluut koningin Juliana en Prins 
Bernhard. 
Als eerste Nederlandse schip wordt de Hr. Ms. De Zeven Provinciën in 1962 uitgerust met een 
Terrier geleidewapensysteem. 
Op 7 september 1964 begint het schip aan zijn eerste reis als geleidewapen kruiser naar Dakar 
nadat men in augustus al proefvaarten had gemaakt. Vanuit Dakar vaart men terug naar Den 
Helder. 
5 februari 1973 vertrekken Hr. Ms. De Zeven Provinciën en de onderzeebootjagers Hr. Ms. 
Amsterdam, Hr. Ms. Drenthe en Hr. Ms. Holland vanuit Den Helder voor een vlagvertoon 
naar Amerika. Later voegt het Britse fregat HMS Minerva zich bij het eskader. Het schip 
escorteerde prins Charles. 29 maart 1973 keert men terug in Den Helder. 

2.b.2. Verkoop aan Peru 
In oktober 1975 werd het schip uit 
dienst genomen en op 17 augustus 
1976 verkocht aan Peru, waarna 
het schip hernoemd wordt tot 
BAP Almirante Aguirre. Het schip 
zal hierna nog tot 1999 in de 
Peruaanse marine dienen. 
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3. Hr. Ms. Utrecht 

3.a. Algemene gegevens 
Bouwwerf  Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen 
Kiellegging:  15 februari 1956 
Tewaterlating  2 juni 1956 
In dienstelling  1 oktober 1957 
Uit dienststelling 1 augustus 1980 

3.a.1. Algemene kenmerken 
Waterverplaatsing Standard 3100 ton 
Afmetingen  116,0x11,8x4,0 m 
Bemanning  280 koppen 

3.a.2. Techniek en uitrusting 
Voortstuwing:  4 Babcock and Wilcox ketels 
   Werkspoor stoomturbines 
   2 schroeven 

Vermogen 60.000 pk 
Snelheid 36 knopen 

3.a.3. Bewapening 
Kanonnen  2x2x12 cm 
Mitrailleur  3x2x40 mm 
Licht raket werper 1 
Dieptebommen rek 2 

werper 2 
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3.b. De verrichtingen van de B-jager 
Hr. Ms. Utrecht (D 817) was een Nederlandse onderzeebootjager van de Frieslandklasse, 
gebouwd onder bouwnummer 272 op de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde te 
Vlissingen. De onderzeebootjagers van de Frieslandklasse worden ook wel aangeduid als B-
jagers. Zij zijn een geüpgraded versie van de onderzeebootjagers van de Hollandklasse, die 
ook wel worden aangeduid als A-jagers. Hr. Ms. Utrecht, de D 817 met het callsign PAEY, is 
het achttiende schip in de Nederlandse marine dat is vernoemd naar de Nederlandse provincie 
Utrecht. 
De kiellegging heeft plaats op 15 februari 1954, de scheepsdoop en stapelloop 2 juni 1956, en 
op 1 oktober 1957 wordt de onderzeebootjager Hr. Ms. Utrecht te Vlissingen in dienst 
gesteld. Na een opwerkperiode maakt de D 817 in februari 1958 haar eerste oefenreis naar de 
Middellandse Zee, naar onder andere Napels, Barcelona en Gibraltar. Daarna vervult de 
Utrecht de destijds gebruikelijke taken van de Koninklijke Marine. Zo wordt het schip eind 
1958 toegevoegd aan Smaldeel 1, maakt Hr. Ms. Utrecht in april 1959 deel uit van het NATO 
Channel Squadron en doet de D 817 begin juni 1959 mee met de Smaldeel 1-oefening 
Fairwind 4. 

3.b.1. Naar Nederlands Nieuw-Guinea 
Op 14 januari 1961 vertrekt Hr. Ms. Utrecht vanuit Den Helder naar Nederlands-Nieuw-
Guinea om daar Hr. Ms. Amsterdam (D 819) af te lossen. Via onder andere het Suezkanaal, 
Mauritius en Fremantle komt de D 817 daar op 11 maart aan in Sorong. 

In 1961 patrouilleert de Utrecht regelmatig langs de noord- en zuidkust van Ned. Nieuw-
Guinea en gaat eind oktober voor reparatie naar Hongkong. Op 9 november keert de D 817 
terug in Biak. In 1962 lopen de spanningen in het Nieuw Guinea-conflict (de ‘konfrontasi’) op 
en patrouilleert de Utrecht samen met onder andere Hr. Ms. Evertsen (F 803) en Hr. Ms. 

Foto 244 Hr. Ms. Utrecht in de Oost 
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