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Beste Marinevrienden, 

De derde Evertsen Nieuwsbrief is weer klaar! 

Gelukkig, want ik vraag me soms wel af wat ik me op de hals heb gehaald.  

Goede bedoelingen zijn één ding maar inspiratie is wel iets anders........., 

om over inzendingen nog maar niet te praten!  

 

 

Smoelenboek 

Ik ben er nog steeds mee bezig en er druppelt zo nu en dan nog wat informatie of een foto 

binnen maar niet zoals ik gehoopt had. Degenen die nog geen foto van zichzelf hebben 

ingestuurd hebben nog enkele maanden de tijd maar begin januari 2016 gaat het boekje 

naar de drukker ( fotoboek) en op de volgende reünie ( april 2016) ligt het ter inzage.  

Als je geen foto verstuurd hebt kan het zijn dat ik nog ergens iets op een groepsfoto of in de 

video gevonden heb maar dat hoeft niet je voordeligste plaatje te zijn, dus....inzenden! 

 

Iedereen kan daarna de digitale versie krijgen en die evt. zelf laten afdrukken.  

Aanvullingen of wijzigingen zijn dan echter niet meer mogelijk!  

Zorg dus dat je op tijd "aan boord " bent. 

 

Bij de foto's die ik gemaild krijg zitten soms groepsfoto's waar ik de koppen "uitknip"  voor 

het smoelenboek, maar ook andere foto's die ik nooit gezien heb maar wel interessant vind. 

De Nieuwsbrief is een uitstekendi medium om die te tonen. Wie denkt mooie of unieke 

foto's te hebben mag die doorsturen, wie weet- wie of wat we nog tegenkomen? 

Verras je maten eens. 

 

 



Internet 

Als je er een beetje op thuis bent en je minimaal wat Engels kent is het Internet een 

geweldig medium. Ik heb jarenlang alles op internet afgestroopt in het Frans, Engels en Duits 

naar weetjes over filmmontage en trucs, mijn Maleis is daarvoor niet goed genoeg maar wel 

om interessante artikelen over de Evertsen, Nieuw Guinea en wat daarmee verband houdt 

op te sporen. 

In de vorige Nieuwsbrief konden jullie het verhaal lezen van  Soejono maar nu vond ik een 

site van het Indonesisch Filmcenter met Nederlandse filmpjes van de R.V.D. over allerlei 

onderwerpen uit de Oost en gerubriceerd naar jaartal. 

 

De Radjah Ampat, de Evertsen in Indië, etc....kijk zelf! 

http://www.indonesianfilmcenter.com/ 

Film over Radjah Ampat 1961 RVD 

http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/archive/watch.arcv.php?v=5326 

 

Evertsen in Indië 1949 

http://www.indonesianfilmcenter.com/pages/archive/watch.arcv.php?v=4505 

 

Hoe kom ik daar? 

Op de openingspagina  ( http://www.indonesianfilmcenter.com/)  klik je op: 

 Filmarchive ( zie pijl) 

 
Selecteer nu het jaartal waarin je wilt zoeken. 



 

Of blader gewoon met de pijlen of door de pictogrammen om te zien wat er allemaal 

getoond wordt. 

 

 

Ook op onze site is een link geplaatst naar een filmpje over de thuiskomst van Hr. Ms. 

Evertsen als D802 in 1951.   

Bron: Nederlands Instituut voor Militaire Historie,Ministerie van Defensie 

 

 

Pikant? 

Midden juli vond ik de hieronder getoonde site maar..... Deze site is niet te openen!: 

http://kapal-republik-indonesia.blogspot.nl/p/data2.html 

Natuurlijk zoek ik op Indonesische sites over Marineschepen of -acties maar bovenstaande 

site is blijkbaar geblokkeerd .     

Door wie of wat?  

 

Mogelijk van Rijkswege want blijkbaar is dit de Indonesische versie van het verhaal van                      

Janus  Baelemans die een krans legt bij het monument van Jos Sudarso op de Marine basis 

van Soerabaja.......................... 

 

Veteran AL Belanda Kunjungi Monumen Yos Sudarso Koarmatim ... 
www.tni.mil.id 
www.tni.mil.id/view-77124-veteran-al-belanda-kunjungi-monumen-yos- sudarso-
koarmatim.html 

 

http://www.tni.mil.id/view-77124-veteran-al-belanda-kunjungi-monumen-yos-sudarso-koarmatim.html


Veteran AL Belanda Kunjungi Monumen Yos Sudarso Koarmatim ... 
 

20 Mei 2015 ... Veteran AL Belanda Kunjungi Monumen 

Yos Sudarso Koarmatim ... dengan Angkatan Laut 

Belanda yang melibatkan tiga kapal perang jenis ... 

vertaling: 

Nederlands bezoek van veteraan aan het monument van Yos 

Sudarso Koarmatim... 

20 mei 2015...Nederlands bezoek van veteraan aan het 

monument van Yos Sudarso Koarmatim.....met de Nederlands 

Marine waarbij drie oorlogsschepen type... 

 

 

 

 

Enkele weken later ontving ik een mailtje van Janus Baelemans. 

 

Op 4 aug. j. l. kreeg ik een mail van Janus Baelemans dat hij terug was van vakantie in 

Indonesië, waar hij vaker naar toe gaat om spullen te brengen naar kindertehuizen etc. 

maar waar hij, na overleg met de Indonesische ambassade in Den Haag , dit keer weer een 

krans heeft gelegd bij het monument van Yos Sudarso op de Marinebasis van Soerabaya. 

Janus schijnt inmiddels zeer goede contacten te hebben met de Marine Commandant  van 

Oost Java en andere autoriteiten. 

Tevens heeft hij een link gemaild waarop het artikel dat ik eerder benoemde wel kon 

worden geopend. 

 

Hierbij het artikel ( met vertaling).  

 

 

http://www.tni.mil.id/view-77124-veteran-al-belanda-kunjungi-monumen-yos-sudarso-koarmatim.html
http://www.tni.mil.id/view-77124-veteran-al-belanda-kunjungi-monumen-yos-sudarso-koarmatim.html


 

 
 

 

 

 

De vertaling: 

 

 

De zeeslag bij Aru die plaats vond op 15 januari 1962 tussen de Indonesische Marine en de 

Nederlandse Marine waarbij 3  MTB oorlogsschepen ( motortorpedoboot)  type Jaguar, 

namelijk  RI Matjan Tutul,  Ri Matjan Kumbang en RI Matjan Harimau werden 

geconfronteerd met 2 Nederlands fregatten, Hr. Ms. Kortenaer, Hr. Ms. Evertsen en een 

Maritiem Vliegtuig, type Neptune,  brengt herinneringen naar boven die moeilijk te vergeten 

zijn, vooral voor de daders. 

Adrianus Gerrit Baelemans, een Marine veteraan en voormalig opvarende van Hr. Ms. 

Evertsen legt kransen bij het monument van Yos Sudarso op de Koarmatim tip van Surabaya 

op  dinsdag 7 -05-2015. 



 

Adrianus Gerrit Baelemans is dader in de geschiedenis van de slag bij Aru en heeft het tot 

zinken brengen van de Matjan Tutul  

meegemaakt vanaf Hr. Ms. Evertsen waar 

hij sinds 1961 werkzaam was. 

De Nederlandse Marine veteraan zegt dat 

hij nog steeds de beelden voor zich ziet 

waneer het incident van 15 januari 1962 

aan de orde is , vooral waarbij de 

slachtoffers van de Matjan Tutul 

verdronken. 

 

"Ter ere van hen die gestorven zijn wil ik een krans leggen op het monument van  

Yos Sudarso en ik hoop dat zij in vrede mogen rusten!". 

 

"En ik dank iedereen, vooral de Indonesische Marine, die mij de gelegenheid bood om deze 

krans te leggen" zei A. G .Baelemans, kort na de kranslegging. 

Bij de kranslegging waren aanwezig zijn  zoons 

Alexander Baelemans  A. G. en Adrianus 

Johannes Cornelis Baelemans, en Sintelarmatim  

Pabanrem (P) d.Bimo Sutopo. 

 

De zeeslag vond plaats in de Arafura zee  

( Molukken),  beter bekend als de slag bij Aru, 

en werd gevoerd om West Irian van Nederland te 

bevrijden. 

In de nadagen van die strijd kreeg ik (OPS) het bevel van Commodore Josaphat Sudarso aan 

boord van de Madjan Tutul, Kapitein memet Whos Aidas Yos Sudarso, Commodore kapitein 

Wiratno met bemanning, alsmede 25 soldaten van het Indonesische leger. 

Kapitein Yos Sudarso is gevallen in de strijd kort na zijn  oproep: ( Kobarkan)  om de 

strijdgeest aan te wakkeren. 

 

 

Noot: 

Dit is mijn vertaling van het artikel en die zal, gezien mijn kennis van de taal , niet 

helemaal correct zijn ( J.v.d.Loo) 

 

Janus laat overigens weten ook 54 kg. aan pennen en andere artikelen voor schooltjes en 

weeshuizen te hebben gebracht en stuurt daarbij enkele foto's ter ondersteuning. 



                                    
  

Dat dit artikel bij sommigen met gemengde gevoelens gelezen zal worden is ook Janus 

bekend maar hij geeft aan zijn eigen gevoel te willen volgen. 

 

De "Nieuwsbrief" wil hierover geen oordeel vellen. 

. 

 

 

Overigens vond ik ook nog een foto van het monument voor Trikora, 

de bevrijding van Nieuw Guinea! 

 

 

al zullen velen dit anders zien..... 



Personalia: 

Gelukkig is er, zover mij bekend, het laatste half jaar niemand van ons overleden. 

Wel waren er berichten van ernstig zieken. 

Bert van de Hoef werd geopereerd aan darmkanker, gelukkig werd alles verwijderd en was 

een stoma zelfs niet nodig maar door het katheter raakte zijn prostaat beschadigd waardoor 

een ontsteking ontstond en hij veel en lang onnodig pijn moest lijden, mede door  optreden 

van de doktoren, dat te wensen overliet. 

Inmiddels zijn we maanden verder, is Bert nog steeds patiënt en heeft nog altijd last van pijn 

en koorts .  

 

Gerrit Talens  

Mailtje van 23-7-2015 

Heb onlangs na wat onderzoeken,bericht gekregen ongeneeslijk ziek te zijn met een 

levensverwachting van ca. een jaar. 

Ben nog druk bezig een en ander op een rijtje te zetten,maar ben wel verschoten. 

Kom nog wel een keer langs. 

Gr. Gerrit. 

 

Midden jaren tachtig heeft het lot ons samengebracht waardoor het idee van een reünie 

ontstond. Door zijn drukke werkzaamheden is de organisatie uiteindelijk bij mij terecht 

gekomen maar Gerrit was altijd een trouwe "back up" en stond mede garant voor de kosten 

van onze eerste reünie welke toen nog een grote gok was. 

Zonder Gerrit was het er misschien nooit van gekomen! 
 

Inmiddels is Gerrit met Francien bij mij thuis geweest, Gerrit heeft leverkanker met 

uitzaaiingen en wil geen chemo; levensverwachting nog enkele maanden............. 

Gerrit zal onze reünie waarschijnlijk niet meer meemaken! 

 

Gerrit bedankt! Je hoort in onze " ERE" galerij. 

 

Wij wensen al onze zieken en hun partners veel sterkte . 

 

Maar waarom zo graag een reünie organiseren? 

 

Het antwoord is simpel; Ruim 200 man op een schip waarvan ca. 3/4 van dezelfde leeftijd, 

hetzelfde katje, hetzelfde soort leven en meestal met dezelfde gespreksonderwerpen, 



twee  jaar bij elkaar op een klein oppervlak! 

Verschil in opvoeding, opleiding, geboortestreek, etc. kwamen nauwelijks in beeld;  

Wat zou er van deze jongens na 25 jaar terecht zijn gekomen? Hadden ze het gered?  

Wat was er van die toekomstdromen, die velen toch hadden en urenlang over fantaseerden, 

terecht gekomen? 

Hoe hebben zij, achteraf, die tijd in Nieuw Guinea  beleefd? 

Dat kan dus alléén maar op een reünie............ 

En als je die zelf organiseert blijft er weinig tijd over voor al die vragen dus heb ik nog altijd 

vragen en moet dus reunies blijven organiseren! 

 

Wie gaat als eerste een verhaaltje schrijven over wat er van zijn toekomst dromen terecht 

is gekomen of hoe raar het in zijn leven is gelopen? 

 

Ik herinner me een collega van de Commandocentrale die altijd zei, bij thuiskomst eens een 

rode sportauto te zullen kopen. 

Toen Appie na jaren eindelijk de weg naar onze reünies had gevonden was dat mijn eerste 

vraag en wat denk je? Hij wist nergens meer van en had zeker nooit een rode sportwagen 

gehad......jammer, maar ik wist het nog wel! 

 

Of: "Ben jij nog met die Engelse getrouwd?"    

Nee dus, maar deze wist wel waar ik het over had! 

 

Deze zullen we ons allemaal nog wel herinneren: Karang City 

 

Met het oorverdovend gejoel als Dinsdag  s' avonds de DC8 overkwam met de post! 

 

 

 



Al eens in Canada geweest? 

 

Veteranenclubs in Canada floreren, gunstige faciliteiten en goedkope drank! 

Bovendien ben je als ex NAVO militair hier altijd welkom en dat WELKOM in hoofdletters. 

Word je meteen lid van de club dan krijg je alle uitnodigingen toe gemaild 

Op de vliegbasis van Gatineau in Quebec maken ze er echt werk van, breng gerust je hele 

familie mee en maak ook nog kans op een rondvlucht in een historisch vliegtuig..........bij 

 

RCBF 

 



CANADA 

Hans Logger was matroos en OZB'er ( onderzeeboot bestrijder) op onze Evertsen en tevens 

een baksmaat van mij. De OZB centrale lag naast de Commandocentrale, direct onder de 

brug,  waar ikzelf mijn wachten liep en waardoor we veel contact hadden. 

Natuurlijk een naam die ik onthouden had en die ik wilde opsporen voor de eerste reünie. 

 Ik wist dat zijn ouders gescheiden waren en zijn vader bij de politie in Utrecht had gewerkt 

dus dat was mijn aanknopingspunt. 

 Helaas was de man naar Canada geëmigreerd tijdens onze term dus via de politie in Utrecht  

werd zijn adres en uiteindelijk het adres van Hans achterhaald en die woonde inmiddels ook 

in Canada, maar dat wist ik pas geruime tijd na de reünie. 

Een jaar later in 1987 hebben we een rondreis door Canada gemaakt en daar Hans weer 

ontmoet. 

Hij woonde toen in Morriston ( Ontario) en was vrachtwagen chauffeur en leefde bijna in de 

vrachtauto. We hebben een leuke avond gehad en veel herinneringen opgehaald maar ik 

heb hem daarna uit het oog verloren. Via zijn broer heb ik gehoord dat Hans MS zou hebben 

en in een rolstoel verder moest. Bij latere bezoeken aan Canada bleek hij niet meer op het 

adres te wonen en is nu helemaal van de radar verdwenen.................. 

 

Hans is met een van de jagers thuisgevaren en op de terugreis in Canada afgestapt om zijn 

ontschepingverlof daar door te brengen, om 2 maanden later zich weer bij de KM. te 

melden, nu echter zonder thuisadres! 

Het zal je maar overkomen.  

 

Kaimana 

 

 
 

Was hier geen verhaaltje over ene "Schele Jaap?" 

Ook herinner ik mij een bekendmaking op het publicatiebord over een verbod om bij 

restaurant Van Vuuren of Vervuren te komen. Wie weet daar nog het fijne van? 

 

 



SORONG 

 
 

Biak 

 

 
Dit was 't weer, de volgende Nieuwsbrief zal tevens de uitnodiging zijn voor de reünie 

waarvan de juiste datum nog niet bekend is maar die medio maart zal zijn. 

 

Ik hoop op inzendingen van jullie, alleen kan ik het niet. 

Denk ook aan evt. adres en e-mail adres wijzigingen want uitnodigingen voor de reunies 

zullen  voortaan digitaal verstuurd worden. 

 

Met vriendelijke groet , Jan 




