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Beste Marine vrienden, 

Allereerst wens ik U en allen die u dierbaar zijn voor 2018 veel geluk, een goede 

gezondheid en veel liefde toe. 

Weer een heel jaar voor de boeg met weer een uitgebreide Nieuwsbrief en een geplande reünie. 

Dit keer was ik heel vroeg met de reünie aanvraag ( september vorig jaar) dat ik op de wachtlijst 

werd geplaatst omdat de budgetnummers voor 2018 nog niet bekend waren! 

Inmiddels heb ik vorige week weer een herinneringsmail gestuurd en blijken deze budgetnummers 

nog altijd niet beschikbaar!!! 

Ik heb nadrukkelijk op spoed aangedrongen omdat het vorige keer al misging en kreeg de belofte dat 

mijn aanvraag direct in behandeling wordt genomen als de budgetnummers binnen zijn. 

Ik ga er derhalve van uit dat de geplande reünie op 15 maart a.s. gewoon door zal gaan. 

Zodra ik de bevestiging binnen heb krijgt U een mail met Uitnodiging en bijbehorende gegevens. 

 

 

Voor de Nieuwsbrief heb ik weer uitvoerig het Web uitgepluisd en een aantal leuke items gevonden 

maar persoonlijke verhalen of herinneringen zijn toch het leukst maar die kunnen toch niet alleen 

maar van mezelf zijn, toch? 

 



Nostalgie 

Onderstaand plaatje vond ik op internet en is treffend voor onze diensttijd en op alle drie schepen 

heb ik gevaren waarbij de Karel Doorman mijn “rampschip” was met een brand aan boord, een 

vliegtuigcrash waarbij Ltz. vlieger De Wolf om het leven kwam en de aanvaring met een Belgische 

visser waarbij ook enkelen het leven lieten. 

 

Het mooiste verhaal echter, niet tijdens mijn tijd aan boord maar tijdens de wereldreis, is 

het verhaal van de verliefde marinier die bij vertrek uit Valparaiso zijn lokale vriendinnetje in 

een bootje zag meevaren en meteen vanaf het vliegdek, overboord sprong. 

                 

 

 

Op de heenreis werd in Australie matr.1 Villanueva doodgestoken, een rapp’er waarmee ik veel 

wachtjes gelopen heb. Overigens werd de dader ( G.A.M.)  in 1962 bij ons aan boord geplaatst en 

werd toen ook weer een collega op de commandocentrale. 

 

 

Vroeger…… 



Al eerder berichtte ik over de vele veranderingen bij de marine sinds onze diensttijd en als we de 

berichten lezen zal er binnenkort, na de financiele opsteker voor defensie, nog veel meer 

veranderen. Vooral techniek en wapensystemen zullen aangepast worden. 

Toch is dit  van alle tijden. Wij kijken smalend naar de militairen die 3 maanden op uitzending gaan 

met mobieltje en wifi altijd onder handbereik maar vergeten dat voor de oorlog een uitzendtermijn 3 

jaar normaal was en eerder zelfs nog 6 jaar.  

Een mooi beeld van die veranderingen geeft een fotosessie over onze marine rond 1900. 

 

Boven Digoel 1933 

Papoeas aan boord tijdens patrouille. 

Aan het marine uniform is minder veranderd dan de kleedwijze van papoeas. 

Dit is in  hetzelfde jaar dat er muiterij uitbrak op de Zeven provincien. 

 

 

Koeienstal aan boord Hr.Ms. Bengkoelen ( Was het toen wel Hr.Ms. ?) 

Onze botteliers hadden toch maar een makkie…. 



 

De landingsdivisie van Hr. Ms.Bengkoelen in Atjeh 

Matrozen droegen grote tropenhoeden 

 

 

Papoea kampong in Nieuw Guinea 

Wij zagen dit soort hutten nooit! 



 

 

 

Bezoek aan Tanah Merah 1933 

De man in burger is dokter en later zeer omstreden.

 

 

Vleesverdelen onder de zeuntjes ca. 1895 

Schrama en Kneefel hadden in onze tijd een makkie… 



 

 Geen koelkast en dus ook geen koud biertje…. 

Ja, tijden veranderen. 

 

 



 

“marketing” bij de koopvaardij voor W.O.II 

 

 

 

Het Historisch Nieuwsblad :  “wij hadden mazzel! ” 
Aangeleverd door Gijs Bonouvrie 

Een bron van informatie en veel ervan kan online bekeken worden. 

Het onderstaande is in zijn geheel overgenomen. 

Foto’s zijn door mijzelf toegevoegd cq vertaald. 



 



 

 



Van links naar rechts:

 

Van links naar rechts: De legendarische Russische kosmonaut Yuri Gagarin, Nikita Kroetsjov, 

President Soekarno en Leonid Breznjev van het kremlin. Moskou, juni 1961: Ria Novosti. 

 

 

De militaire activiteiten van Indonesia lopen hoog op midden 1962. 

Er zal een begin worden gemaakt met een aanval op de steigers van de eilanden van West Irian 

door een bombardement met de Tulpulev TU-16 die volgens de ……… van de Sovjets, met haar anti 

scheepsraketten AS1-Kennel en KS-1Kome, de doodsteek kan toebrengen aan het Nederlands schip: 

Hr. Ms. Karel Doorman. 



 Bron: Wikipedia 

 

 

 

Tijdens het bezoek van de Leider van de Sovjet Unie Nikita Kroetsjov betuigt hij zijn respect aan de 

erewacht van de Republiek Indonesia te Djakarta in 1959 

 

Verandering in Amerikaanse ambitie ( lees: belangen) bij de “bevrijding” van West Irian 



 

 



 



 



 



 



                     

 

KRI ( kapal Republik Indonesia) Irian 201   Waarom dit militair wapen het beste 

symbool van vriendschap tussen deSovjets  is dat de Russen momenteel hebben?   

en Indonesia in de 60er jaren  



 



 



 

 



 



 



 

                               Monument ter ere van de bevrijding van West Irian in Djakarta. 

 

Een andere versie van dit verhaal is te vinden op onze site: http.evertsen.veteranen.nl onder de 

rubriek: acties. 

Op YouTube staat een filmpje over de Karel Doorman in full colour met reacties van Indonesische zijde 

over de beoogde inzet c.q. vernietiging van de Doorman door die Tupulev bommenwerpers. 



 

 

Link naar het Historisch Nieuwsblad met nog een artikel over de slag en 

overdracht. 

https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/26354/de-slag-bij-vlakke-hoek.html 

 

Bart Stol is verbonden aan de Universiteit Utrecht en rondt momenteel zijn proefschrift af: 

Nederland, Nieuw-Guinea en de inter-Europese diplomatie aangaande naoorlogse koloniale 

kwesties (1949-1962). 

 

https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/29309/luns-dulles-en-nieuw-guinea.html 

 

 

Internet. 

https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/26354/de-slag-bij-vlakke-hoek.html
https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/29309/luns-dulles-en-nieuw-guinea.html


Zoeken op het World Wide Web levert bijna altijd wel iets op maar deze keer was het Facebook waar 

ik een opmerkelijke site vond. 

                          

Op deze facebook pagina staan vele oud Marinemensen die overleden zijn en daarbij een soort 

condoleanceregister. 

Natuurlijk heb ik meteen het hele bestand doorgebladerd en vond slechts een oude bekende. 

Ik moet even in mijn herinnering graven maar bij vertrek uit Nederland hadden wij 2 jonge officieren 

aan boord, Dhr. Thijs Bakker en Dhr. Van Deursen, later werd Thijs overgeplaatst naar een LCPR en 

kwamen er vervangers, t.w. Dhr. Kater en Dhr. Perié 

Rolf Perié werd assistent navigatie officier en dus had ik veel met hem te maken. 

Ik herinner me de man als zeer ambitieus 

Ik heb hem enkele keren benaderd voor onze reünies maar hij was te druk met zijn werkzaamheden 

bij Fokker. Ik meen me te herinneren dat hij na zijn diensttijd nog is afgestudeerd op de Tu Delft. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar kennen we deze man toch van? 

 

Een artikel uit de Telegraaf van 25 november 2017 



 



  

 



 

 

 



 

 



Noot: 

Nadat ik dit alles gelezen had vond ik de uitgever van het boekje en heb het meteen besteld. 

3 dagen later lag het in de bus en 4 dagen later had ik ’t al uit! 

Het verhaal leest als een jongensboek, humor, zelfbeklag en Haagse bluf; kortom alle 

ingrediënten voor een volwassen Pietje Bell verhaal. Dit is Cees ten voeten uit en veel 

verhalen doen mij sterk denken aan ervaringen van zijn opponent, Jan van den Hurk! 

Voor 2 tientjes heb je zeker een leuke “leesdag”! 

 
Misschien wil Cees ons tijdens onze reünies ook nog wat verhalen wil vertellen.. 

 

 

 

Iets heel anders: 

 

Overzicht van staat van dienst van onze commandanten in oorlogstijd 



 

 

 

 

 

Cdt. Baaij was commandant van de Kortenaer en werd later nog commandant Brw. Amsterdam 

 

De grote baas: Vice admiraal Leendert Reeser 

 

 

 Een oude foto van Nederlandse MTB’s in oorlogstijd. 

Mogelijk was onze commandant destijds aan boord van een van beiden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een ontdekking op internet! 

De Hr. Ms. Groningen, Hr.Ms. Evertsen en Hr. Ms. Dolfijn komen terug uit Nieuw Guinea op 22 nov. 

1962 

 

Dit weertype komt tegenwoordig 2 maanden later…………. 



 

Is dit in de Geelvink baai? En waar stond iedereen naar te kijken? 

 

Tenslotte een oproep! 

Onze gelederen worden uitgedund en onze herinneringen vervagen maar 15 jan. 1962 is een datum 

die toch wel blijft hangen. Gelukkig ook een avondje zoals we er niet veel mee maakten. 

Wat hebben we er echter van meegekregen? 

Die ervaring is voor iedereen anders en zeker voor bepaalde dienstvakken of de locatie waar men 

zich bevond tijdens de actie. 

Op verzoek van de NGID club heb ik mijn ervaring ooit op papier gezet en dan realiseer je je hoe 

weinig je van de collega’s weet die b.v. in de machinekamer of ketelruim waren, wat hoorden zij of 

wisten zij? Hebben zij überhaupt iets gezien of gehoord of kwam dat pas na de actie?  

Hoe was de ervaring voor de kanonniers die direct zicht hadden op de MTB.  

En hoe was de ervaring op de brug waar navigatie en tactiek visueel zowel als via informatie van de 

centrales verwerkt en gecoördineerd werden? 

Wie wil zijn persoonlijke ervaring opschrijven en aan mij mailen? 

Het lijkt mij leuk om al die ervaringen uit te werken , evt. aangevuld met persoonlijke foto’s om zo 

een beter beeld te krijgen van de belevingswereld van de gehele bemanning. 

Wie doet mee? je hoeft geen echte schrijver te zijn, het gaat om de ervaring. 

Ik ben je alvast zeer dankbaar. 

 



Tenslotte hoop ik iedereen in goede gezondheid weer te mogen ontmoeten op de reunie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van der Loo 


