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Van de voorzitter. 

Sobat sobat, die de jaarvergadering van onze vereniging op 
18 juni hebben bezocht weten dat ondergetekende is gekozen 
in het bestuur van VNNGM. Na die algemene ledenvergade-
ring heeft er nog een bestuursvergadering plaats gevonden. 
In die vergadering is mij gevraagd de taak van voorzitter op 
me te willen nemen als opvolger van Judo Peperkamp. Wat ik 
toen precies gezegd heb weet ik niet meer maar wel dat ik die 
functie wil aanvaarden. Daarna zal de tam tam zijn werk wel 

hebben gedaan want ik merk dat al veel leden weten dat de Vereniging Nederlands 
Nieuw-Guinea Veteranen een nieuwe voorzitter heeft.
En als dan iemand een vrij gekomen functie gaat overnemen en vervullen is het 
vaak gebruikelijk dat hij een eerste verhaal gaat houden, een soort maidenspeech.

In dit geval zal het geen ellenlang verhaal worden maar een korte introductie.
We kennen waarschijnlijk allemaal het gezegde dat vrouwen zich wel eens laten 
verleiden. Maar,… dat overkomt ook mannen. Ook ik heb me dus laten verleiden. 
Ik heb me laten verleiden me kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie in onze 
vereniging en het risico te nemen ook gekozen te worden. En dat laatste is dus 
gebeurd. Maar de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik me wel bewust heb laten 
verleiden. Maar waarom? Omdat ik het een eer vind om, voor in dit geval Nieuw-
Guinea veteranen, iets te kunnen doen en te mogen betekenen. Ik weet dat het 
niet altijd eenvoudig is en dat het tijd kost, maar hopelijk heb ik wel een beetje de 
gedrevenheid en passie om deze taak te mogen en kunnen vervullen. Ik vind het 
namelijk belangrijk dat er, voor de tijd die ons gegeven is, zoveel mogelijk voor de 
categorie oudere veteranen wordt gedaan. Door wie dan ook en vanuit welke ver-
eniging, stichting of organisatie dan ook. Als het maar gedaan wordt. In dit geval 
dus, samen met de andere bestuursleden van de Vereniging Nederlands Nieuw-
Guinea Militairen 1945-1962. Belangrijk is het iets te kunnen doen, te kunnen 
betekenen, dienstbaar te kunnen zijn.

En om het beeld wat completer te maken, wie is Cees Aarts? Cees Aarts is een 
geboren Gilzenaar die in Rijen woont. Ik ben al ruim 40 jaar gelukkig getrouwd en 
heb samen met mijn vrouw twee geweldige zonen en een paar prachtige schoon-
dochters.

Ook ben ik, naast nu dus voorzitter van onze vereniging, voorzitter van de FIM, 
de Federatie van verenigingen van Indië Militairen en voorzitter van de Vereniging 
Indië en Nieuw Guinea Militairen Gilze-Rijen. Uit hoofde van het FIM-voorzitterschap 
lid van het Veteranenplatform en daarnaast was ik lid van de sociale commissie van 
de VNNGM. 

Tussen al die bedrijven door ook nog buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 
stand, zeg maar trouwambtenaar.
Daarnaast moet ik af en toe met mijn vrouw op vakantie, tennis wat, vindt win-
tersport wel leuk en doe vrijwilligerswerk bij een verzorgingshuis voor Indische en 
Molukse Nederlanders in Breda.

Zo, dus ik ben niet meer “vreemd”.

Uw (nieuwe) voorzitter
Cees Aarts



2

Inhoudsopgave

Wij gedenken  pag. 03

Heden en verleden (deel 21) pag. 04 t/m 05

Flora en fauna, op Nieuw-Guinea. Om op te eten pag. 06 t/m 13

Jachtpatrouille  pag. 14 t/m 16

Mijn boek pag. 17 t/m 21 

Dagboek van Pieter Pijnenburg pag. 22 t/m 25

Van het bestuur en de redactie  pag. 26

Welkom aan onze nieuwe leden pag. 27

Berichten van leden en organisaties pag. 28 t/m 30

Oproepen pag. 30 t/m 31

Van de redactie pag. 32 t/m 33

Boekenrubriek pag. 33 t/m 35

Musea pag. 36 t/m 37



3

Wij gedenken
Met eerbied en in gepaste stilte brengen we een laatste eresaluut aan:

G. Holthaus Irisstraat 73 4542 ED Hoek
H.J. Nieuwenhuis Het Erf 30 8102 KD Raalte
C. Eijsermans Herckenrathlaan 47 5324 EB Ammerzoden
J.W. van Gils Crullaan 92 4921 VG Made
K.F.W. Loeffen Tunnelweg 136 6601 CZ Wijchen
M.H. van Setten Neherkade 1136 2521 PZ Den Haag
J. de Vries Hoeker 41 1771 ET Wieringerwerf
H. Geubbels Vlierbes 9 5708 DV Helmond
E. van Geffen Galateastraat 87 5631 EC Eindhoven
R.A.Lanting Flevo 130 9402 JT Drachten

Op 17 oktober 2010 overleed de Majoor B.D.H.J.J. Hoeberichts Met dit 
bericht willen we dat laten weten aan alle mensen, van de Charlie Com-
pagnie van het 6IB van indertijd. Majoor Hoeberichts werd, tijdens een 
plechtigheid met grote opkomst op 22 oktober met militaire eer begraven 
in St. Odiliënberg, op de natuur begraafplaats Bergerbos. Vlak voor zijn 
overlijden heeft hij zich nog erg ingespannen om voor een aantal mensen 
te regelen dat zij van Bali een week naar Fak Fak konden reizen. 

Hij mocht door zijn overlijden 
deze reis niet meer meemaken. 
Wij reisden af de dag na zijn 
begrafenis en zijn inderdaad 
vanuit Bali naar Fak Fak gew-
eest. Daar ontstond het idee om 
aarde vandaar mee te nemen 
om, over het graf van onze com-
mandant, in Nederland uit te 
strooien.
Dat is gebeurd op 19 maart van 
dit jaar. Met een kleine ceremo-
nie, een bloemenhulde hebben 

we na een minuut stilte op waardige wijze afscheid van onze comman-
dant kunnen nemen. We willen de familie Hoeberichts die ons na de 
plechtigheid uitnodigden voor een lunch, bedanken voor deze dag 
Wil Oosterveld, Klaas de Jonge, Johan In t Veld, Ronny Verwordt, Willy 
Jansen en Jacques de Jonge
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Heden en verleden (deel 21)
Geschreven door Arie Sluijs

De terugreis.
Ik stond op de lijst om weer te vertrekken naar Nederland, maar 
daar gingen nog wel een paar weken overheen voordat het echt 
zover was. Ik had dus alle tijd om een kistje te maken zodat ik 
het een en ander mee kon nemen naar huis. Wat ik er allemaal 
in heb gedaan weet 
ik nu niet meer. Maar 
gelukkig werd de volle 
kist door Welzijnzorg 
verscheept en thuis 
bezorgt.

Op de dag van vertrek 
vlogen we vanaf 
Jefman, het eiland waar 
ik zo graag verbleef 
vanwege het vliegveld 
( ik heb hier een aantal 
keren in mijn artikeltjes 
over geschreven), met 
een DC3 (Dakota), 
richting Biak.

Omdat we daar op Biak wel een kleine week moesten wachten voor we met 
de KLM zouden vertrekken was er alle tijd om lekker naar het strand te gaan. 
Lekker genieten van de zon en mooi bruin weer thuis te komen.
En toen kwam dan de dag dat we zouden vertrekken naar Nederland. Met  
alleen een grote plunjezak met me hele hebben en houwen erin. Mijn volle-
dige uitrusting die ik later in Nederland ergens in Brabant moest inleveren.  
En dan het moment dat we via de trap het grote KLM toestel instapten. Wat 
een heerlijk gevoel was dat voor het eerst in zo,n grote kist met een grote 
reis voor de boeg.

Ik had het geluk dat ik een raamplaats had, zodoende kon ik nog een keer 
Nederlands Nieuw- Guinea zien vanuit de lucht, wij noemden het een boeren-
kool land omdat je alleen maar bomen zag. Terug kijkend heb ik een hele 
mooie tijd gehad, en een hoop gezien van de wereld vooral de heenreis met 
de Grote Beer, met het bezoek aan o.a. Curaçao met de hoofdstad Willem-
stad, Panama met de doorgang van het Panamakanaal, het Hawaï eiland 
Oahu met de hoofdstad Honolulu een onvergetelijke reis.

En nu zijn we op weg naar Tokio, de eerste tussenstop, op het moment van 
dit schrijven is Japan getroffen door een alles verwoestende aardbeving en  
de daaropvolgende Tsunami. Na de tussenstop in Tokio vertrokken we richting 
Anchorage in Alaska, en daar was het toch koud voor ons, wij waren alleen 
maar warmte gewend, dus het was gauw naar binnen, want de slurven die je 



5

nu op alle vliegvelden hebt, die bestonden toen nog niet.
Van Alaska gingen we de Noordpool over richting Reykjavik op IJsland, de 
laatste tussenstop op weg naar Nederland. Met ons reisde ook de bekende  
fotograaf Paul Huf mee, die een reportage maakte voor het weekblad  
“de Revu “. Na het vertrek uit IJsland was de reis niet zo lang meer naar 
Schiphol. Op dat moment realiseerde ik me dat ik het aardbolletje rond was 
geweest.

Het was donker op Schiphol toen we landden en bij het uitstappen hoorde 
ik al mijn naam roepen door mijn broers en zussen en mijn ouders, maar ik 
moest eerst nog even door de douane voor ik ze kon begroeten. Ik fiets nu 
nog weleens langs het oude Schiphol (het heet nu Schiphol Oost) waar het 
oude gebouwtje nog altijd staat, een prachtige herinnering toch.

Eindelijk weer thuis, 
Ik heb er 21 afleveringen over geschreven, mijn verhaal, mijn belevenissen, ik 
heb het met veel plezier gedaan, maar aan alles komt een eind Herinneringen 
met mijn sobats zal ik blijven uitwisselen tijdens de reünies die ik nog lang 
hoop te kunnen bezoeken. 

Naschrift redactie
Na 21 afleveringen een verhaal over het heden en het verleden te hebben 
geschreven, stopt Arie Sluijs met deze artikelen serie. Incidenteel zal hij zeker 
(zo heeft hij toegezegd) nog weleens wat aan het papier toevertrouwen maar 
zijn vaste plek ziet hij graag door een ander ingenomen. De redactie is Arie 
bijzonder dankbaar voor zijn jarenlange bijdrage aan onze NIEUWSBRIEF. 
Arie bedankt en tot ziens op onze bijeenkomsten 
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Flora en fauna, op Nieuw-Guinea. Om op te eten
Door Louis van Diessen

In dit verhaal vertel ik in het kort iets over de mooie flora en fauna die we 
regelmatig tegenkwamen op onze tochten door het regenwoud. Erg interes-
sant en er is al veel over geschreven, dat kunnen anderen veel beter als ik. 
Voor ons was de geur en de smaak het belangrijkste. Te eten hebben in de 
natuur is nodig om te kunnen overleven in de bushbush. En daar wil ik iets 
over kwijt

De Flora
De flora van Nieuw Guinea is erg mooi als je er overheen vliegt, of met een 
boot vanaf de zee bekijkt, maar het is heel wat anders als je er met een 
zware last op je schouders doorheen moet strompelen. De fauna kom je  
onderweg tegen, zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, insecten en vogels 
en nog veel meer.
Lopen kun je er moeilijk, alleen als je in de buurt van een kampong komt 
is er meestal wel een paadje dat er naar toe leid. Voor de rest moet je over 
wildpaden van varkens en andere dieren. Of je moet een weg hakken door de 
laaggroeiende struiken onder in het regenwoud. Tijdens dat hakken met je 
parang heb je het wel zo druk, dat het bezichtigen van de omgeving niet aan 
de orde is.
Als je naar boven kijkt zie je een dicht bladerdak waar regelmatig regen 
doorheen komt.

Je moet over, door de almaar vallende regen, spekgladde tjots klauteren. 
Waden door ijskoude kalis, en over gladde rolkeien en boomstammen dik 
begroeit met mos klimmen. Slingeren aan lianen of touwen om over een 
afgrond te komen. Maar op die bemoste boomstammen groeiden ook de 
mooiste orchideeën alleen we hadden er geen belangstelling voor. We had-
den moeite genoeg om erover heen te lopen en alle aandacht was daarvoor 
nodig, anders kon je wel eens eraf schuiven en met je bepakking in de kali 
vallen. Dat droogt wel weer op maar is toch een tijdlang loodzwaar op je rug.

Voor wie er oog voor had was er genoeg te zien in de bush, soms tijdens de 
rustpauzes was er de kans voor, maar de vermoeidheid deed je dan juist vaak 
de ogen sluiten. En bovendien moest je bij elkaar de fauna, in dit geval de 
bloedzuigers, van het lijf af halen. Dat deden we met de beproefde methode: 
een sigaret er op en ze laten los. Die indringers kwamen vooral door de gaten 
in je kapot gelopen jungle boots. Toch waren er sobats die wel degelijk aan-
dacht voor deze natuur hadden.
De flora was ook erg interessant, heel veel verschillende soorten orchideeën 
en het wemelde van de varens in alle soorten en maten. Hoge bomen met 
lianen eraan, die lianen konden ook bloeien, ik heb er prachtige rode bloemen 
aan gezien. Allerlei wilde lelie soorten en andere kleurrijke bloemen groeiden 
daar gewoon in het oerbos.
Ook boven in die bomen groeien planten en bloemen, maar voor ons te on-
bereikbaar om eens even goed te gaan bekijken. Een Papoea had daar geen 
moeite mee, die bond een liaan aan beide enkels, sloeg die om de stam heen 
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en klauterde zo vrij eenvoudig naar boven, voor mij was het een kwelling en 
heb het ook maar één keer geprobeerd.

Soms moest je door een wirwar van takken en struiken hakken om voor-
uit te komen en je had ook de kans om opeens door het manshoge gras te 
struinen, waar giftige slangen en andere reptielen in konden zitten. Maar ook 
waren er de gevaarlijke planten waarvan je flinke blaren op kon lopen als je 
ertegen aan liep. Menigmaal heeft een van ons wel een pijnlijke hand gehad 
na aanraking van zo’n plant.

Geneeskrachtige planten waren er ook te vinden maar daarvoor hadden we 
een expert nodig, dat was de Papoeagids.
Mijn maten en ik zelf vertrouwden blind op de adviezen van onze gids en 
smeerden zijn brouwseltjes op de wonden en insectenbeten of dronken zijn 
plantenaftreksels die genezend werkten bij hoofd en andere pijnen. Opwek-
kende planten wist hij ook te vinden en die waren erg handig op de uitput-
tende patrouilles. Toen al doping in het peloton maar net als nu moest het 
stiekem gebeuren. 
Van het leger kregen we alleen zout tabletten en paludrine tegen malaria ver-

strekt. Zo gebruikten 
wij toen al homeopa-
thische medicijnen op 
advies van analfabeti-
sche inlanders en die 
middelen werkten nog 
verbluffend goed ook. 
Dat zijn de plezierige 
en zo bijzondere din-
gen in de tropen.
                            

De Fauna
Maar je maakt ook vreemde dingen mee, zo waren er twee soorten varkens. 
De wilde in het oerbos en de tamme kampongvarkens. Soms kwam je in een 
kampong op een of ander eiland waar vrouwen rondliepen met een kind en 
een big aan de borst. Die big werd ook groot gebracht met de moedermelk 
van de Papoea vrouw, dus heel goedkoop gratis voeder. Je kon de vrouwen er 
tussen uit halen die ooit een big aan de borst gevoederd hadden want had-
den een hoge en een laaghangende borst. Ik heb meegemaakt dat ik in een 
kampong van de kapella kampong een smakelijke maaltijd van kladi, sajoer 
en babi kreeg voorgeschoteld waarbij de man me trots vertelde dat dit varken 
samen met een van zijn zonen ook aan de vrouwenborst gelegen had.

Het was raar maar het vlees smaakte ineens niet meer zo goed, ik kan niet 
zeggen dat ik de smaak van de Papoea vrouw proefde aan het varkensvlees, 
maar de suggestie alleen al was erg onaangenaam. Je proeft toch aan het 
varken met welk voedsel het gemest is, nietwaar?
Ik weet nog van vroeger dat een varken dat visafval, eikels of de spoeling van 
kazernes en ziekenhuizen (dat werd swill genoemd) te eten kreeg, daar ook 
naar ging smaken.

Papoeadorp
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Ik ken uiteraard niet de smaak van een 
Papoea vrouw maar toch ging mij na de 
opmerking van de kapella-kampong deze 
maaltijd tegen staan. Later rook ik de 
lichaamsgeur van die vrouw en vanaf dat 
moment heb ik geen varkensvlees meer 
gegeten in de kampongs.

Die Papoeavrouwen zijn dikwijls aartslelijk 
maar er waren verrassende uitzonderin-
gen. Toen wij er waren, in de jaren 61-62, 

kwamen we in de verschillende kampongs bijzonder mooie meisjes van 18 à 
19 jaren, tegen. Het bleken nakomelingen van de Jappen en Amerikanen te 
zijn uit de Tweede Wereldoorlog. Ze waren niet weg te slaan uit onze omge-
ving en liepen giechelend rond met draaiende heupen, wel uitnodigend maar 
we mochten niks van de commandant. Ze hadden nog geen big aan de borst 
gehad dat kon je duidelijk zien, ze waren heel wat smakelijker dan hun moe-
ders die er voor gezorgd dat het varkensvlees me niet meer bekoorde.

Brutaal vroeg ik dan maar om ajam, totdat ik een keer van onder tot boven 
vol met kippenluizen zat, omdat ik een nacht doorgebracht had onder een 
Papoeahut. Daar bleken normaal de kippen de nacht door te brengen Van 
de ajam moest ik ook een poos niets hebben, ik moest steeds weer aan die 
luizen denken. Wel heb ik nog steeds heimwee naar de echte malse geurige 
saté kambing die we daar aten, ik ben dat daarna nooit meer zo smakelijk 
tegengekomen als daar in Nieuw-Guinea.
                            
Makan makan en nog meer.
Bij die kampongs waren ook de kebons in de buurt, waarop de inlanders hun 
groenten en fruit kweekten. Zoals de kladi knollen die groeiden onder aan 
lange houtachtige stengels, zoete aardappelen en fruit zoals ananas djeroek, 
papaja, manga, zuurzak e.d. De ananas net geplukt op het land was erg 
lekker, de djeroek erg verfrissend. Ook waren er soms bananenplanten. Met 
verschillende soorten pisangs, de pisang Ambon was het lekkerste.
Die was ook wat kleiner dan de andere soorten zoals de pisang medja en de 
pisang raja. Zo’n bananenplant draagt maar 1 jaar vrucht, dan sterft hij af en 
komt er scheut te voorschijn die uitgroeit tot een nieuwe volwassen plant.
De verschillende soorten palmen kregen ook vruchten, de kokosnoot bijvoor-
beeld leverde de kokosolie die we overal voor gebruikten, om in te bakken, 
maar ook piepende scharnieren werden er mee gesmeerd, het hielp uitste-
kend bij oorpijn en ook was het een heel goede bescherming tegen de zon. 
Lekkere werken aan je kleurenschema met een spotgoedkope zonneolie. Zelf 
gevangen vis bakten we er lekker bruin mee in een oud boterblik. De sago-
palm leverde het sagomeel dat er uitgeklopt moest worden en van de arak-
palm kon je de sterke drank maken.

Als we op een patrouille een bivak maakten dan gebruikten we wat het oer-
bos ons gratis leverde. Kleine stammetjes voor het frame van de tampat, de 
lianen gebruikten we als touw om de stammetjes aan elkaar te sjorren en als 



9

er kokospalmen waren, gebruikte we de tak-
ken voor het dak van onze slaapplaats.
We stopten altijd bij een kali, want dan was 
er water voor de koffie en het bereiden van 
de rijst en andere etenswaren. Als er tijd 
was gingen er twee van ons op jacht om wat 
wild te schieten.
Het wild was niet voor het oprapen, je moet 
niet denken dat de varkens, kasuarissen 
en kangoeroes stonden te wachten op hun 
jagers, nee ze moesten wel degelijk opge-
spoord en beslopen worden. Ook hier was 
het wild erg schichtig en moeilijk te bena-
deren, een kasuaris kon je lelijk verwonden 
met zijn harde poten en scherpe snavel en 
als de varkens jongen bij zich hadden kon-
den ze erg agressief zijn.
Een fris bad om het ongedierte van je lijf 
te verwijderen kwam erg goed van pas. Zo 
maakten we gebruik van de mogelijkheden 
die ons door het oerwoud geboden werden 
om een behaaglijke nachtrust te hebben voor zover dat mogelijk was.
                              
Remoe en zo

Vlak bij de Remoekazer-
ne was een bamboebos, 
als je daar doorheen ging 
moest je goed oppassen 
om je niet te verwonden 
aan de scherpe bladeren 
van die bamboe. Het viel 
niet mee om een bamboe 
stam door te hakken, 
een dikkere kon je beter 
zagen, want de parang 
schampte er op af wat 
toch gevaarlijk was. Je 
kon er zo maar mee in je 

been kappen, mijn kapmes was vlijmscherp geslepen, dus altijd uitkijken wat 
je deed. De bamboe groeide erg snel, als we een pad gehakt hadden was dit 
de week erop al weer dichtgegroeid.
Door dit bamboebos stroomde een kali met schoon helder ijskoud water, daar 
heb ik menigmaal felgekleurde slangen zien zwemmen, ook vissen waren er te 
zien, niet zo talrijk maar ze waren er wel.
Ik meende hier ook wel eens ijsvogeltjes te zien, in ieder geval leken ze er 
veel op. Ik kende ze van thuis, bij ons in de buurt stroomde een beek waar 
die ijsvogeltjes regelmatig een visje opdoken. Deze kali zijn we menigmaal 
doorgewaad als we van een patrouille terug kwamen. We werden dan wel nat 
maar alweer droog, dank zij de warmte, als we op de kazerne aankwamen.

Arakboom

Bamboebos
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Dieren liepen er ook rond op de tangsi. Op de kazerne was menige tamme 
kaketoe en koeskoes te vinden, die kaketoes waren nogal luidruchtig en kon-
den flink te keer gaan.
Vooral bij officiële evenementen zoals bezoek van politici en hoge militaire 
functionarissen werden de vogels extra aangespoord om toch vooral uitda-
gende schuttingwoorden te roepen, niet netjes maar wel algemeen bekende 
militaire taal. De dames van het gezelschap liepen er hevig blozend en ar-
rogant voorbij net alsof ze het niet hoorden, maar de edelachtbare heren 
vonden het prima. Er is tenminste nooit een klacht over gekomen.

De ministers waren toen nog excellenties en wilden ook zo aangesproken te 
worden, nu kun je deze mensen bij hun voornaam noemen maar dat was er 
toen niet bij. Je kon Zijne excellentie minister de Jong toch niet aanspreken 
met hallo Piet, hoe gaat er mee? Je zat zo achter de wacht denk ik.

Ook zoogdieren kon je tam maken. De 
koeskoes bijvoorbeeld werd soms ook 
tam gemaakt, maar je had aan zo’n beest 
eigenlijk niks, je kon er niet mee gaan 
wandelen zoals met een hond en ze sliepen 
heel veel. Het zijn nachtdieren dus overdag 
niet zo actief.
Een koeskoes was moeilijk te vangen om-
dat ze meestal hoog in de bomen zitten, 
maar een bevriende Papoeajongen wilde 
er wel een voor je meebrengen, een jonkie 
moest het zijn, die zijn nog redelijk tam 
te krijgen. In de bushbush zag je soms de 
raarste beesten, misschien waren er ook 
wel onbekende diersoorten bij, felgekleur-
de kikkertjes en hagedissen, erg grote 
kikkers zagen we ook, maar vreemd is wel 
dat ik nooit kikkervisjes in de het water 
gezien heb. Waarschijnlijk kwamen de kikkereitjes op het land uit. Slangen in 
allerlei soorten, kleuren en maten, vreemde insecten, vlinders van een hand 
groot en nog meer van dat aparte spul.
Je stond er niet bij stil maar als we ze toen op de foto hadden gezet waren 
ze misschien wel door ons ontdekt, inplaats van door de huidige wetenschap-
pers met hun uitgebreide mobiele laboratoria en instrumenten. Steeds hoor 
je weer van onbekende diersoorten die er ontdekt zijn. Nu zou er weer een 
beest gevonden zijn die op Yoda van Star Wars lijkt, maar dat dier was ook al 
door ons gezien, het was een grote vleermuis een soort kalong.
Insecten heb ik nooit gegeten, al werden me wel eens grote witte wormen 
aangeboden door een Papoegids en in de toko’s stonden er ook wel blikken 
met insecten maar ik zie me toch niet zitten achter een bord sprinkhanen, 
vliegen, mieren, wormen of dergelijke vieze dingen.
Er schijnen nogal wat proteïnes in te zitten, maar ik deed het wel zonder.

Geef mij maar een pisangblad met rijst en een stukje vis of vlees wat je over-

Jacob Kakatoe
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al kon kopen bij de inlanders. Of een pisang goreng gebakken in de kokosolie. 
Daar krijg je weer energie van in je body.
                              
Bijzonderheden
Als we een koraaleiland moesten sweepen (dat is op linie over het eiland heen 
om te onderzoeken of er peloppers zaten) jaag je van allerhande beestjes 
op, maar op die atollen zitten geen grote dieren zoals varkens, kasuarissen, 
kangoeroes e.d. Kleinere soorten zoals kaki ampats, en dergelijke kwamen 
we dan veel tegen.
Ook zag ik menigmaal op een rotsig eiland varanen van bijna twee meter 
lang, zonnen op de rotsen.Ze zijn erg schuw, bij het minste of geringste on-
raad zijn ze weg. Op het eiland Jefman heb ik verschillende keren deze dieren 
als het ware beslopen om ze op de foto te zetten.
Het zijn kleinere verwanten van de komodo-varaan. Gegeten heb ik ze nooit 
voor zover ik weet.
Helaas ben ik het album met al mijn foto’s kwijtgeraakt, zodat ik er niks van 
kan laten zien.

Verschillende dieren heb ik bewust gegeten, varkens, kasuaris, kangoeroe, 
vliegende honden, wurgslangen, kroonduiven boskippen, maar de kroonduif 
was favoriet, deze vond ik het smakelijkste, bovendien waren het grote vo-
gels, er zat veel vlees aan. De kasuaris aten we ook, maar dat was een loop-
vogel met wat taaier vlees, de kroonduif echter moest je uit de boom schieten 
en had lekker kort smakelijk vlees.
Buitengewoon hoeveel verschillende soorten vogels we onderweg tegenkwa-
men als we in de bushbush waren, en dan gingen wij alleen maar in de buurt 
van de kust en niet in het echte binnenland, daar was ongetwijfeld nog meer 
interessants te zien. We zagen neushoornvogels en tientallen soorten papa-
gaaien en zo meer. We herkenden de vogels op den duur aan de geluiden die 
ze maakten
Persoonlijk ging ik in mijn schaarse vrije tijd wel eens een eindje het oerwoud 
in om bijvoorbeeld bij een mierenhoop de bedrijvigheid van die beestjes te 
bewonderen. Steeds druk in de weer met blaadjes, eitjes e.d. Geruime tijd 
kon ik daar doorbrengen en elke keer zag je weer iets nieuws bij die mieren-
hoop.

Paradijsvogels heb ik nooit in het wild gezien, ze waren er wel maar bleken 
erg schuw en zaten hoog in de bomen, bij de Chinese toko’s stond volop 
koopwaar versierd met afbeeldingen van paradijsvogels zoals fotoalbums 
sieradenkistjes vlaggen enz. Je reinste kitsch maar het werd goed verkocht 
onder de militairen. Ook had de Chinees geprepareerde paradijsvogels maar 
ik heb ze nooit gekocht.
Als wij op patrouille waren letten we wel altijd op de geluiden van de dieren 
en vogels, je kon dikwijls aan ze merken dat er mensen in de buurt waren, 
als er ergens een vlucht kwetterende papagaaien opvloog kon je er op reke-
nen dat er nog andere lui in de bush waren.
                   
In het water van de stille Zuidzee
In het water waren ook mooie vissen, koralen, planten en schelpen te vinden. 
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Mijn eerste kennismaking met Nieuw Guinea was op het tropische strand van 
Biak, met een paar geweldig pijnlijke stekels van een zee-egel. Die ondingen 
lagen overal langs de kust van Nieuw Guinea.
Op Biak heb ik gesnorkeld en daar prachtige koralen gezien, de meest bonte 
vissen en wuivende planten als in een mooie bloementuil. Prachtige tijger-
schelpen, daar lag het overal langs de kust mee bezaaid en ook de grote triton 
schelpen waren veel te vinden, verder een soort grote wulken en schelpen 
gedraaid als een ijshoorntje en nog talloze meer waaronder de mata biaks, 
een gewild ruilobject. De bewoners van sommige schelpen waren eetbaar net 
zoals onze oesters en mosselen alleen waren ze moeilijker uit de schelp te 
krijgen. De soort wulken waren erg lekker met een beetje knoflook en gingen 
ook goed uit de schelp als ze gekookt waren. Een bijzondere delicatesse was 
de zeeschildpad, lekker zacht vlees opgediend met inlandse kruiden en soep 
getrokken van de restanten, zou nu een restaurant ongetwijfeld een Michelin 
ster opleveren. Nu zijn die dieren beschermd en het is maar goed ook, want 
de mens is onverzadigbaar en roeit alles uit als men hem zijn gang laat gaan.
De koralen zijn ook beschermd anders bleef er ook niets van over. Het afge-
storven koraal had ook nog een nuttige functie, het aangespoelde spierwitte 
gebroken koraal, karang, genaamd, werd gebruikt door het leger als wegver-
harding. 

Ik heb menige krui-
wagen karang van het 
strand op een wagen 
gelost, maar dit ging 
spelender wijs we 
hielden soms wel eens 
een wedstrijdje wie het 
snelste was.
Een andere naam waar 
karang in voor komt 
is het karangoor, een 
pijnlijke oorziekte met 
pijnscheuten en vloei-
baar oorsmeer dat het 
oor uit kwam druipen. 
Ik ken sobats die er nu 

nog last van hebben, maar het is moeilijk te bewijzen dat je deze aandoening 
in je diensttijd opgelopen hebt.

Waar een kali in de zee stroomde waren meestal mangroven moerassen waar 
het bij hoog water wemelde van de kleine visjes die beschutting zochten tus-
sen de hoge luchtwortels tegen de hun bejagende vijanden. Bij eb stonden die 
mangroven hoog op hun luchtwortels en zaten er alleen wat kleinere reptielen 
en modderkruipers tussen de wortels. Hier in deze delta vond je ook gevaar-
lijke zoutwater krokodillen die in de modder jaagden op hun prooi.
Die beesten waren ook in de loempoer nog bijzonder snel, ik bleef er maar uit 
de buurt.
Tegenwoordig kun je in sommige restaurants krokodillenvlees eten maar toen 
was daar geen sprake van, het roept nu nog een hevige weerzin bij me op 
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als ik eraan denk dat ik er bewust van zou moeten eten. In die moerassen 
was het ook vergeven van de insecten zoals muskieten en andere steekgrage 
ondingen. Dus zorgen dat je kleding goed gesloten was zodat ze er niet bij 
konden.
Maar ook steltlopers zoals witte reigers liepen er speurend naar hun maaltje 
rond.
Raar dat deze vogels geen last hadden van het ongedierte, en wij wel.
                                                              
Slot
Op de kamers zaten de bekende tjitjaks tegen de muren en vingen voortdu-
rend insecten maar het wemelde van het ongedierte, gelukkig hadden we op 
de kazerne en tijdens patrouilles de klamboe zodat we geen last van de mug-
gen hadden.
Als er ook maar een klein gaatje in de klamboe zat kwamen de muskieten je 
belagen en stond je ‘smorgens onder de bulten die krabde je dan weer kapot 
en meestal ging dit nog zweren ook. 
Dus waren we zuinig op onze klamboes, soms stonden de poten van ons bed 
in blikjes petroleum of iets dergelijks om kruipend ongedierte uit je bed te 
houden.
Tijdens opleidingen heb ik allerlei soorten vlees gegeten waarvan ik niet wist 
waar het van was, als het bekend zou zijn was er een grote kans dat je ervan 
zou walgen, maar om te overleven in de jungle moest je niet kieskeurig zijn.
Gelukkig heb ik tijdens mijn diensttijd in Nieuw Guinea nooit gebrek gehad 
aan fatsoenlijk eten, altijd tijdens acties of patrouilles, konden we wel gebruik 
maken van de fauna door varkens of andere dieren en vogels te schieten, om 
de kale witte rijst smakelijker te maken met een lekker stukje vlees, gekruid 
met de flora die er voor geschikt was.

En als er niks te schieten was omdat het wild opgejaagd was door de een of 
andere oorzaak, of als we op actie waren en onze verblijfplaats niet wilden 
verraden, hadden we altijd nog onze dengdeng “gedroogde repen rundvlees” 
en de zoute vis.
Die moest dan wel een tijd in de kali weken en ontzouten voordat het eetbaar 
was maar honger lijden deden we niet. Al aten we het wel met lange tanden 
op, maar soms kon het niet anders, en als we helemaal geen tijd hadden om 
iets te koken of te bakken hadden we ook nog de noodrantsoenen in onze 
ransels. Hier was absoluut geen smaak aan maar de honger werd er mee 
gestild en dat was ook de bedoeling.

De flora en fauna van Nieuw Guinea is prachtig om te zien, maar op je bord 
ziet het er ook goed uit. Ik heb er regelmatig smakelijk van gegeten.
En denk er met weemoed aan terug, als ik weer op een of andere Pasar 
Malam tegen een taaie imitatie saté kambing van een overjarige geit aanloop 
waar je de tanden op stuk bijt.

Af en toe maak ik thuis nog wel eens iets Indisch klaar, maar mijn vrouw 
zeurt dan dat ik zoveel vuil maak en er veel afwas is.
Maar gelukkig hebben we de herinneringen 
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Jachtpatrouille
Door Ed van Tuijl 

Ver voor ik in dienst moest had ik een droom. Ooit wilde ik met een bootje 
stroomopwaarts diep een regenwoud in. Waar dan ook. Er waren van die 
kleurrijke propagandafilmpjes over Suriname. Als Juliana een koninklijk bez-
oek bracht, bijvoorbeeld. Dan mocht ze de rivier op. Door stroomversnellingen 
met zo’n fel pruttelend buitenboordmotortje. Dat wilde ik ook. Tropische 
rivieren, zijrivieren, smalle kreken. Omzoomd door groen. Vol vreemde ge-
luiden van tropische vogels. De een nog mooier dan de ander. Ik droomde 
erover.

Dus toen mij in militaire dienst er op enig moment naar werd gevraagd, had ik 
spontaan geantwoord dat ik best uitgezonden wilde worden. Naar Suriname, 
graag. Had ik nooit moeten zeggen. Want toen het Nieuw-Guinea werd en ik 
hevig tegensputterde, kreeg ik te horen. “Je wilde toch naar Suriname, nou dit 
is praktisch hetzelfde. Ook warm!”
Trouwens op de telegrafistenopleiding in Harderwijk hadden ze een slim selec-
tiesysteem bedacht. Als je meende op een bepaalde snelheid morsetekens te 
kunnen seinen en opnemen, seinde je naar sergeant Mollema dat je er klaar 
voor was. Ging hij je testen. Supersnel. Een zenuwentoestand. Maar was het 
foutloos dan kwam je op de erelijst. Die hing prominent in het lesgebouw. 
Competitie. Kortom, er ontstond in de groep, veertien man in totaal, een 
gezonde rivaliteit om bovenaan die lijst te komen. We sloofden ons behoorlijk 
uit. Niks menselijks was ons vreemd. Zat je op 24 woorden per minuut dan 
was je officieel telegrafist eerste klas. Het diploma was gelijk aan het burg-
erdiploma. Dus wie weet, zo kon je misschien ooit carrière maken bij radio 
Scheveningen. Berichten versturen tot in de verste uithoeken van deze aardk-
loot. We trapten er allemaal in. 
Waar ik naar toe wil is het feit dat die erelijst uiteindelijk ook bepalend was 
voor de aanwijsplekken naar Nieuw-Guinea. In ons geval een beetje onzin 
want van onze lichting hadden ze er ineens heel veel nodig. Ik geloof wel elf. 
Als je van die veertien de vrijstellingen wegens huwelijk aftrok was de rest 
gewoon de pineut. Zelfs de telegrafisten die er nog geen chocola van konden 
maken moesten mee. Alleen soldaat Bal mocht nog hopen. Hij was reserve. 
Hij moest wel alles meedoen. Tot aan de vliegtuigtrap toe. Arme soldaat Bal. 
Ik hoor ‘m nog vertwijfeld tegen die man bij de vliegtuigtrap zeggen:”Ja, ho 
even, ik ben reserve hoor.” “Weet ik niks van”, zegt die sergeant bij de trap. 
En hup, ook Bal het vliegtuig in.
  
Wat heeft dat tot nu toe nou eigenlijk met die droom van het regenwoud te 
maken, zult u zeggen. Nou, daar werk ik naartoe. Alleen een beetje langzaam. 
Anders is het verhaal zo uit. 
Net als op de andere stations moesten de telegrafisten van Merauke ook 
gewoon mee op patrouille. De ene trip was wat vermoeiender dan de andere. 
Maar voor mij lag nog een heel leven op een duf kantoor in het verschiet. Dus 
ik had me voorgenomen om er in dienst veel op uit te trekken. De paden op 
de lanen in. De meest leuke patrouille was een jachtpatrouille.
Wat dat was? Nou precies, zoals je het zegt. We gingen jagen. Op herten. 
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Die waren ooit in de omgeving van Merauke uitgezet. Zal wel een soort Midas 
Dekker geweest zijn die wilde onderzoeken of herten in de bush-bush konden 
overleven. Nou dat konden ze. En hoe. Binnen een mum van tijd was er min 
of meer sprake van een hertenplaag. Zelfs de slangen en de krokodillen wer-
den er bang van. Dus werd er functioneel gejaagd. Vers vlees in de keuken. Ik 
geloof dat we zelfs exporteerden naar Kaimana en Fak Fak.

Had je als telegrafist de nodige ‘gewone’ patrouilles op je naam staan dan 
was je aan de beurt voor een dergelijke jachtpartij. Toen ik aan de beurt was, 
trof ik het extra. Die van mij was geen functionele jachtpatrouille. Dit was een 
uitje van sergeant-majoor Kroes, de foerier en van sergeant Van Veghel. Dat 
tweetal wilde gewoon een lang weekend jagen. Ik moest mee opdat er regel-
matig werd doorgegeven waar het motorbootje met kader zich bevond. Opdat 
ze niet van de aardbodem zouden verdwijnen. Nou weet ik toevallig dat die 
van het tweede peloton daar geen enkel bezwaar tegen zouden hebben ge-
had. Niet wat de foerier betreft. Maar Van Veghel. Een boer in optima-forma. 
Zonde, dat ik het zeg. In het rijtje etterbakken nam hij na De Leeuw en de 
King een verdienstelijke derde plaats in.
Ik had op de kazerne gelukkig weinig met ‘m te maken. Dus die twee dagen 
waren wel uit te houden.

Naast de klep hadden we nog een motorbootje. Zo een waar je ook mee de 
Loosdrechtse plassen op kan. Dus meldden we ons met dragers, gidsen, die 
ene telegrafist en het al genoemde kader, bij de schipper. We gingen varen. 
Stroomopwaarts, steeds verder het binnenland in. Tot ik me plotseling reali-
seerde dat het een beetje op mijn droom begon te lijken. Zijrivieren, kreken. 
In de verte een krokodil die lag te zonnen op de oever. Die trouwens, zodra 
we dichterbij kwamen, iets heel anders deed dan in de avonturenfilms. Daar 
zwommen ze op de boot af. Bij ons maakten ze dat ze zo snel mogelijk weg 
kwamen. 

Links Kroes daarnaast van Veghel
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Kroes en Van Veghel begonnen op een gegeven moment met de voorbereidin-
gen. Ik kreeg een nijptang in mijn handen geduwd en de opdracht om van een 
hele rits kogels de punt af te knijpen. 
“We maken er een soort dum-dum van”, legde Van Veghel mij uit. “We jagen 
als het donker is. Schiet je een hert met een gewone kogel door zijn bast dan 
loopt zo’n beest nog wel honderd meter verder. Die vinden we nooit meer. Met 
dum-dum is het gat aan de andere kant zo groot dat hij niet ver meer door-
stiefelt. 
Dus ben ik de ranke slanke patronen gaan omvormen tot verwoestende pro-
jectielen. Dum-dum, volledig in strijd met het verdrag van Geneve. Artikel 
huppelepup in dat verdrag omschrijft het gebruik van dum-dum zelfs als een 
oorlogsmisdaad. Met andere woorden, ik zat me daar bezig te houden met 
een oorlogsmisdaad. Maar ja, het was in opdracht van Van Veghel. Dus die 
had ik de schuld kunnen geven. Ook daar zouden die van het tweede peloton 
geen moeite mee hebben gehad.
Ik meen me te herinneren dat de jagers met één hert terugkwamen. De kok 
beende de zaak vakkundig uit en ik kreeg het gewei. Het enige souvenir dat ik 
in de plunjezak heb meegenomen. Het ligt hier thuis op zolder. Zo nu en dan 
moet ik daar wat vandaan halen en zie ik het gewei. Dan denk ik weer terug 
aan die tocht over de rivier.

Telegrafist van Tuijl mag een stukje varen



17

Mijn boek

Pierre Quanjel
Een rasechte Limburger van momenteel 69 jaar. 
Nog steeds getrouwd en vader van een zoon en 
twee kleinkinderen.
Mijn diensttijd heb ik als groepscommandant, van 
de 1ste tirailleur groep van het 1ste peloton van 
de D compagnie in Merauke van oktober 1961 t/m 
oktober 1962, doorgebracht.
 

Bovenste deel foto zeezicht Merauke 1961
Onderste deel foto Baliemvallei  1995

Met veel plezier heb ik Nieuwsbrief nummer 31 van november 2010 gelezen. 
Ik begon bij het artikel van Cees Booij. Iedereen die hem kent, vindt hem een 
toffe gast, die altijd wel in is voor een grapje. Hij noemt mij in zijn artikeltje 
zijn vriend en sobat. Nou, dat waren we toen en zijn dat zijn we nog steeds. 
Ik ben er trots op zijn vriend te mogen zijn. Maar goed. Genoeg veren ergens 
ingestoken. 

Cees schrijft dat ik mijn aantekeningen op papier heb gezet. En dat klopt. Ik 
heb het tot een boek verwerkt. Het boek heeft echter een heel persoonlijk ka-
rakter en ik weet niet of het geschikt is om er iets mee te doen. Het is in een 
kleine oplage gedrukt en eigenlijk bedoeld voor familie en vrienden. Zodoende 
heeft Cees (als mijn vriend) al voor een deel kennis kunnen nemen van de 
inhoud.
Omdat ook de redactie graag iets uit het boek zou willen publiceren wil ik aan 
deze vraag voldoen.
Het boek is geen roman of een spannend avonturenverhaal, maar meer een 
verslag van mijn ervaring van die tijd. Met alle ups en downs en onvolkomen-
heden die ik mee heb gemaakt in mijn herinnering blijven bestaan.
Het boek bestaat uit twee delen. Titel deel 1, Een brandvlek op mijn ziel, gaat 
over de periode 1961-1962 in Merauke, mijn legerplaats.
Titel deel 2, Hier heeft de tijd zijn taak verzuimd, is een reisverslag van de te-
rugkeer in 1995 naar voormalig Nieuw Guinea. Een reis die ik samen maakte 
met Albert Limpens, een vriend en sobat ook uit dezelfde periode in Merauke. 

Zoals ik al in het begin schreef ontving ik de Nieuwsbrief op 18 december. Op 
die dag stond in de krant dat van het Herdenkingsmonument in Roermond 
bronzen herdenkingplaten waren gestolen. Zoals de krant al meldde, een 
smerige laffe daad. Hierdoor moest ik weer denken aan een oude dienstka-
meraad Willem Kevelam. Met hem heb ik op de KSI in Den Bosch gezeten en 
samen kozen we voor uitzending naar Nieuw Guinea.
Hij ging echter richting Sorong/Kaimana en ik ging naar Merauke. Met onze 
gemeenschappelijke keuze was geen rekening gehouden. Helaas, zoals velen 
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weten, is hij tijdens een actie in Sisir samen met soldaat Faber gesneuveld. In 
mei 1962 kreeg ik dat in Merauke te horen. Het trof me diep. Ook dit staat in 
mijn boek schreven.

Langs deze weg bedank ik de sobats die mij foto’s e.d. hebben toegestuurd.
De in het boek staande foto’s zijn allemaal gescande foto’s waarvan de kwa-
liteit niet altijd even goed is. In de nu volgende passage uit het boek, wordt 
ook hier op ingegaan. Ook over mijn gevoelens!
Alvorens te beginnen wil ik nog kwijt dat niet alles kommer en kwel was. Ook 
dat staat vermeld. 
Als laatste dan nog dit. Ik ben zeker geen professioneel schrijver en redactio-
neel zal er wel e.a. aan en op te merken zijn. Vergeef me, en neem het voor 
lief. 

VOORWOORD
Tilly, mijn vrouw wilde al een aantal 
jaren na mijn terugkeer uit voorma-
lig Nederlands Nieuw Guinea, dat 
ik mijn ervaringen en gebeurtenis-
sen die ik daar heb meegemaakt op 
papier moest zetten.
Het heeft echter tientallen jaren 
(van 1961 tot 2009) geduurd voor-
dat ik daadwerkelijk hieraan begon. 
Veel te laat, dat besef ik nu ook. 
Maar veel gebeurtenissen en feiten 
zijn diep in mijn geheugen gegrift en 
liggen daar ergens opgeslagen net 
als bij een computer en kunnen met 
wat denkwerk opgeroepen worden.

Nu nog, na ruim 48 jaar, word ik ’s 
nachts nog wel eens wakker van dromen die ik heb. Gelukkig wel veel minder 
nu, maar verdwijnen, zullen ze waarschijnlijk nooit. Sommige zijn glashelder, 
andere niet meer zo. Thuis praat(te) ik er echter bijna nooit over. Wel veel 
met mijn oude sobats, jongens uit mijn groep. Gelukkig leven er nog veel 
van. Uit die gesprekken en door het bekijken van foto’s heb ik nog veel uit 
mijn herinnering weten los te peuteren. Waarschijnlijk zullen toch sommige 
data’s niet precies kloppen. De gebeurtenissen wel. Ik hoop dat mijn zoon 
Maurice en mijn kleinkinderen Lennert en Arten ooit nog eens zullen lezen en 
denken:“Tjonge, tjonge, die (o)pa Pierre toch”.

April. Weken gaan er weer voorbij. Verschillende jongens hebben hun tijd er 
op zitten en mogen naar huis. Thei Schepers uit Stein, Harrie Dols uit Mun-
stergeleen, Dekker uit Lindeheuvel e.a.
Er komt echter steeds meer aanvulling en de kazerne raakt overvol Er is veel 
versterking nodig want wij hebben een enorm groot gebied te verdedigen bij 
eventuele aanvallen van de Indonesiërs.
Omgerekend per soldaat ongeveer 60 vierkante kilometer. Zie je het al voor 

Merauke vanaf het strand bij 
kampong Lampuh Satuh (1961).
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je? Allemaal theorie natuurlijk.
Op de Strip hebben al schotenwisselingen plaatsgevonden. Van de Papoea’s 
vernemen we dat ze para’s hebben gezien. Patrouilles worden uitgezonden 
maar de vogel is gevlogen. Geen nood, want de Papoea’s zullen ze ongetwij-
feld vinden. Ze zijn voor ons onmisbaar en we kunnen gelukkig zijn dat ze 
voor ons zijn en niet tegen ons. Ik heb gezien dat ze voetsporen van para’s 
aan het onderzoeken waren
En dat ze het niet eens konden worden of de sporen nu 4 of 6 uur oud waren. 
Afgebroken kleine takjes, verbogen of geknikte minuscule rietstengeltjes, niet 
te geloven ze zagen alles. Niets bleef voor hen verborgen. De para’s vinden 
met behulp van de Papoea’s was alleen een kwestie van tijd. Ik heb veel res-
pect en ontzag voor deze nog echte natuurmensen waarvan sommige stam-
men pas kort met de beschaving in aanraking zijn gekomen.
Een ander fenomeen van heel andere aard was de bekende missionaris Pater 
Verschueren. Op een keer waren we al dagenlang op patrouille, we moesten 
ons met parangs (grote kapmessen) een weg hakken door de dichte begroei-
ing van de jungle. Dat was zwaar werk en werd bij toerbeurt gedaan. Opeens 
was er tumult vooraan de patrouille. We hoorden het geluid van een fietsbel 
en geroep. En daar kwam plotseling een figuur met een fiets op duiken in de 
persoon van Pater Verschueren. Hij was op weg naar een van de kampongs 
toen hij het hakkende geluid van ons hoorde. “Alleen blanda’s (blanken) kun-
nen zoveel herrie maken,” zei hij en hij had ons snel gevonden.

Op zijn fiets droeg hij zijn heel 
hebben en houden mee. Samen 
zijn we toen naar de kampong 
gegaan waar hij naar toe moest. 
Hij werd er door de bevolking ont-
haald als een koning. Wij deelden 
op een iets lager pitje ook mee in 
de vreugde van de bevolking. Die 
pater Verschueren, een oude rot 
in het vak, gaf ons nog een paar 
bruikbare tips. Het is iemand waar 
veel over geschreven is en die 
enorm veel heeft meegemaakt. 
Ik heb veel respect voor hem. 
Patrouilles deden we ook wel eens 
per boot. We waren de kali Maro 
opgevaren, overnachten deden we 
zoveel als mogelijk in kampongs 
vooral om praktische redenen. We 
hoefden geen nachtverblijf te bou-
wen en kregen meestal wat eten 
van de bevolking.

Het gouvernementsvaartuig  
(onze patrouilleboot).  
Bovenop ligt kleding te drogen  
(1962) 
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Onze boot was een kleine motorboot waar we met mijn groep van tien 
en luitenant de Leeuw ruim op konden. Sanitaire voorzieningen waren er 
echter niet aan boord. Een plasje werd van uit het gangboord gedaan. Een 

grote boodschap was vaak ingewik-
kelder. Omdat we in het getijde gebied 
zaten konden we dus moeilijk aan de 
kant komen bij laag water. We moesten 
dan halsbrekende toeren uithalen om 
de kant te bereiken. Met een paar lange 
bamboestaken werd dan iets gemaakt 
zoals op onderstaande foto. Als eenmaal 
iemand aan de kant was ging alles van 
een leien dakje. Stok vasthouden, een 
flinke sprong maken en verder werd je 
aan de stok op de kant getrokken. Om-
gekeerd ging het iets moeilijker. Je kon 
dan geen aanloop nemen om te springen 
want dan kon je er aan de andere kant 
van de boot weer indonderen. Met al die 
krokodillen in het water was dat niet aan 
te raden. Dus ging het zoals op een van 

de foto’s. Niet erg elegant 
maar wel veilig, als de staken 
sterk genoeg zijn dan wel te 
verstaan.

Tijdens de terugweg kwamen we vlak voor het vallen van de avond in 
een hevig tropisch noodweer terecht. Enorme hoeveelheden regen vielen 
omlaag en het was een onweer zoals ik zelden heb meegemaakt. Door de 
enorme hoeveelheden water die er vallen, kunnen kleinere riviertjes die uit 
het binnenland komen zeer snel uitgroeien tot wild stromende rivieren, die 
alles op hun weg meesleuren tot geheel ontwortelde bomen en stammen 
toe. Bandjieren noemen ze dat in het Maleis (dacht ik). Angstaanjagend als 
je dat geluid van het aanstormende water hoort. Omdat het stroomafwaarts 
ook al flink geregend had, was de kali Maro bezaaid met drijfhout takken 
en hele struiken. Door de hevige regen was het zicht erg beperkt. Het was 
van het grootste belang dat geen hout of struiken in de schroef van de boot 
terechtkwam want dan kon het een gevaarlijk avontuur worden met ons 
bootje. 

Bij toerbeurt lag de luit en ik voor op de boeg met een lange bamboestaak 
om drijfhout weg te duwen. Achterop zat ook iemand met een lange bam-
boestaak om te zorgen dat het weggeduwde drijf niet alsnog in de schroef 
kwam. Die avond kwamen we in het “pik donker,” drijfnat en koud, toch vei-
lig in Merauke aan. Daar werden we opgewacht door chauffeur Spanak met 
de “dikke Daf.”Moe maar ook wel tevreden kwamen we aan op de kazerne

Het is mei 1962: Er bereikt me een treurig bericht waar ik erg van onder de 
indruk ben. Mijn dienstkameraad uit de sergeantopleiding Willem Keve-

Ik heb net een sanitaire stop gemaakt 
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lam is tijdens een gevechtspatrouille bij Sisir nabij Kaimana door vijandelijk 
vuur vanuit een kampong gesneuveld. Hij was in zijn hoofd geschoten en op 
slag dood. Met hem is ook nog Faber soldaat gesneuveld. Die soldaat heeft 
nog even geleefd maar is op weg naar de kazerne gestorven. Het heeft me 
behoorlijk aangegrepen. Wie had nu verwacht dat er jongens van ons zouden/
konden sneuvelen? Ik natuurlijk niet, een 20-jarig snotneus met zijn naïeve 
gedachte. 
Dit voorval heeft me aan het denken gezet en ik geloof dat ik vanaf dat mo-
ment toch alles vanuit een ander gezichtspunt ben gaan bekijken. Ook mijn 
verantwoordelijkheid voor de jongens van mijn groep voelde ik soms als een 
last op mijn schouders. Vooral als we later toch wel gevaarlijke verkenning- 
en gevechtspatrouilles moesten lopen. Na enige tijd begon dit gevoel iets af 
te nemen. Door het opdoen van meer ervaring en het vertrouwen in elkaar 
voelde ik me steeds beter.
Ook mijn wraakgevoelens die ik had werden gelukkig minder. De eerste tijd na 
het sneuvelen van Willem had ik enorme wraakgevoelens tegen Indonesiërs.

Vanaf die tijd 
werd het bij ons 
in Merauke ook 
spannend. Het 
uitgaan buiten de 
kazerne werd niet 
meer toegestaan. 
Het betekende dat 
we geconsigneerd 
werden. 
Alarmoefeningen 

waren er aan de lopende band. Het doel ervan was om zo snel mogelijk klaar 
te zijn voor actie in welke vorm dan ook.
Tijdens een weekend in de late zaterdagavond hadden we opeens een alarm. 
Kloet, mijn kamergenoot had stevig aan Bacchus geofferd en kon maar niet 
wakker worden. Ik was inmiddels geheel klaar en ik had tevens gezorgd dat 
de jongens van mijn groep zich aan het gereedmaken waren. Toen ik nog eens 
op de kamer ging kijken lag Kloet nog te slapen. Ik heb hem toen uit zijn bed 
getrokken, rechtop gezet en hem zijn hemd gegeven om aan te kleden. Lang-
zaam drong het tot hem door en begon hij met een duffe kop zijn spullen bij 
elkaar te zoeken. Toen hij bij zijn peloton kwam was iedereen al klaar. Geluk-
kig was hij niet te laat anders had hij een flinke douw gekregen. Het bleek 
maar weer eens een proefalarm te zijn. Na inspectie kon iedereen weer terug 
naar de kamer en weer proberen te slapen.
     
Tot zover een willekeurige passage uit mijn boek.
Pierre Quanjel

Dienstplichtig sergeant Willem Kevelam (links op de foto), (1962).
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Dagboek van Pieter Pijnenburg

Pieter Pijnenburg, verbleef van 14 februari tot 15 juni 1962 als militair  
(6 I.B.Delta Compagnie) in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea en was 

gelegerd in de plaats Merauke. In dit 
dagboek beschrijft hij van dag tot dag 
gebeurtenissen in dat verre land. Dit 
deel van zijn dagboek bevat een stukje 
tekst over een gebeurtenis van bijna  
iedere dag van de jaar 1961. Dit jaar 
dus precies vijftig jaar geleden. Dat 
is dan ook de reden dat we dit in de 
komende nummers van onze Nieuws-
brief plaatsen. Het dagboek begint op 
30 januari 1961 als hij vertrekt naar de 
kazerne in legerplaats Oirschot.
Het dagboek deel van de maand  
februari verscheen in Nieuwsbrief  
nummer 32 (Redactie)

Maart 1961
 ma di wo do vrij zat zon
  1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31    

2 maart
Op wacht. Ik heb een vermoeden dat de sergeant mij niet erg moet

6 maart
Er komt die dag een stelletje stront bezopen uit de kota. Een jankte er omdat 
zijn meisje vond dat hij te lang weg en niet meer op hem kon wachten.

17 maart
Moesten we de beerput leeg maken. Klote werk

20 maart
Naar de bush-bush voor een alarmoefening. Ik sloeg met 
de parang in mijn duim en dus terug naar de tangsi. Twee 
krammen erin en toen naar de strip. Daar was het lekker 
rustig.

24 maart
Waren de jongens naar de 
strip om met de Oerlikon te 
oefenen. Ik hoefde niet in 
verband met mijn duimpje, 
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April 1961
ma di wo do vrij zat zon
     1 2  
 3 4 5 6 7 8 9  
 10 11 12 13 14 15 16  
 17 18 19 20 21 22 23  
 24 25 26 27 28 29 30 

6 april
Handgranaten wezen gooien op het strand. Ik moest een eindje uit de buurt 
de Papoea’s op afstand houden. Ik ging dus op mijn gemak zitten met mijn 
helm voor me in het zand. Maar niet voor lang, want op een gegeven moment 
was het ping en vloog er een scherf tegen mijn helm. Ik ben toen maar met 
de helm op mijn kol gaan zitten. Het mooiste was om de granaat zo’n twee 
seconden vast te houden en dan pas te gooien. Dan vlogen de scherven ach-
ter je in de klapperbomen. Dat was wel sensationeel.

7 april
De jongens zijn naar het strand geweer schieten. Ik had Kamerwacht, dus 
hoefde niet mee.

14 april
Twee maanden in Nieuw-Guinea. S’avonds op wacht.

17 april 
Op patrouille. Vreselijke dorst, te weinig water meegenomen. Een Papoea 
zag dat ik uit een plas met helder water dronk en zei mij dat ik beter uit de 
troebele Merauke rivier kon drinken. Nee, het is de Koembe rivier. S’ nachts 
werden we lek gestoken door de muskieten. S’ morgens om half zeven zijn 
we weer verder getrokken door de manshoge alang-alang en dan weer door 
het water van 30 tot 50 centimeter diep. Toen ik daar uit kwam had ik geen 
boeties meer aan.

19 april
Waren we weer terug op de tangsi. Wapenonderhoud etc. dus.

20 april
De jongens zijn weer naar het strand. Wij, de oost groep hoefden niet mee, 
wij moesten de T.V. schoonmaken.

24 april
We gaan een week naar de strip, wachtlopen. Op de strip was een mansdiepe 
kuil met water daar kon je goed in zwemmen.

27 april
Zag ik een kangoeroe over de strip lopen. Was een leuk gezicht.
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Mei 1961
ma di wo do vrij zat zon
 1 2 3 4 5 6 7  
 8 9 10 11 12 13 14  
 15 16 17 18 19 20 21  
 22 23 24 25 26 27 28  
 29 30  31

1 mei
Weer terug op de tangsi

10 mei
Om half tien alarm tot 8 uur s’ avonds

12 mei
Moest ik voor straf met volle bepakking naar de strip lopen. Voor straf, net 
of ik een kleine jongen was. Op de strip bij de sergeant melden en dan weer 
terug lopen.

13 mei
Naar de strip.

14 mei
Ik moest wacht lopen maar het was mijn beurt niet dus bleef ik liggen. De 
sergeant kon mijn kont kussen. Maar hij maakte er wel dienstweigering van. 
Dus officieel krijgsraad en de bak in!

16 mei
Allerlei ondervragingen gehad en ik zelf moest ook een rapport schrijven. De 
ondervragingen werden gedaan door Kapitein Snoeck en de majoor.

17 mei
Uit de bak in afwachting van de uitslag.

18 mei
Nachtoefening met mortier schieten op het strand. Daar een tandsetje ge-
maakt. Na de nacht op 19 mei weer terug naar de tangsi.

22 mei
Weer naar de strip. Loopgraven gegraven en zandzakken gevuld voor rond de 
Oerlikon. Er lande een vliegtuig met baroes en natuurlijk de post.

29 mei
Terug naar de tangsi. Op de kamer aan het voetballen en voor straf een sten 
schoonmaken.

30 mei
Had ik volgens de sergeant een grote mond tegen hem en moest ik s’ middags 
werken in plaats van te tidoeren.
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31 mei
Omdat we niet snel genoeg opstonden, moesten we aardappels schillen.

Juni 1961
 ma di wo do vrij zat zon
   1 2 3 4  
 5 6 7 8 9 10 11  
 12 13 14 15 16 17 18  
 19  20 21 22 23 24 25  
 26 27 28 29 30 

2 juni
Naar het strand om daar met de boufour te schieten

3 juni
Mocht ik voor straf de poort niet uit omdat ik mijn bed niet goed genoeg had 
opgemaakt en mijn schoenen kapot waren.

6 juni
Moest ik op wacht en kreeg een rapportje omdat mijn schoenen vuil waren.

8 juni
Een rapportje omdat ik mijn bed bleef liggen.

9 juni 
Straf hiervoor. Om 5 uur op om me om half zes te kunnen melden op de 
weekkamer met alarmbepakking. Ik vond dit erg kinderachtig.

10 juni
Op wacht. Ja waarom eigenlijk?

12 juni 
Heb ik een cursus Engels gekocht van een jongen die terug naar Holland ging.

14 juni
Vier maanden in Nieuw-Guinea. Een velddienst gehad met sergeant Geelhoed, 
een goede kerel maar wel keihard. Daar hou ik wel van.

19 juni
Onze groep heeft de wachtweek. S’ avonds twaalf uur op wacht.
21 juni
Uitslag van de dienstweigering. Veertien dagen streng arrest met inhouding 
van soldij. Wat een hufters, maar u komt mijn cursus Engels mooi te pas.
24 juni
De aalmoezenier is bij mij in de cel geweest, flauwe klets maar wel een half 
uur gelucht en s’ avonds nog een keer. Alles bij elkaar nog niet zo slecht. Ik 
kreeg nog wel even op mijn kloten van de majoor omdat ik mijn schoenen 
niet aan had. Voor de eerste keer kregen we gesneden kaas en rookworst op 
ons brood. Ik kreeg nog een blikje bier van een jongen, wat hij natuurlijk niet 
mocht doen.
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Van het bestuur en redactie

Wisseling van de wacht                                                                                      
Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering (18 mei 
jl. in Soesterberg) stond het afscheid van onze voorzitter 
Judo Peperkamp. Judo is elf jaar lang voorzitter geweest 
van onze vereniging. De vereniging is ontstaan uit de 
Stichting Nieuw-Guinea Militairen en groeide (en groeit) 
van ongeveer 1000 leden tot het huidige aantal van bijna 
1300 onder zijn leiding. Vele succesvolle reünie- en her-
denkingsbijeenkomsten vonden plaats onder zijn regiem. 

De Nieuwsbrief 
onderging een gedaante wisseling 
en de website deed zijn intrede. Op 
vele plaatsen gaf de vereniging acte 
de presente, vaak in de persoon van 
de voorzitter. Het was de voorzitter 
die Luitenant-generaal b.d. C.J.M. de 
Veer, voorheen Inspecteur-generaal 
der Krijgsmacht en der Veteranen, 
wist te strikken voor het bescherm-
heerschap van de vereniging en 
recent zorgde hij ervoor dat Kolonel 
b.d. Loek Habraken, voorheen di-
recteur van de Stichting het Vete-
raneninstituut, adviseur van onze 
vereniging werd. Bij de vele verdien-
sten van Judo Peperkamp voor de 
vereniging werd tijdens de Algemene 
Ledenvergadering ruim stilgestaan 
door onze voorzitter Bram Meurs in 
zijn toespraak voor Judo. Door de 
vereniging werd onze scheidende 
voorzitter tot Lid van Verdienste 
benoemd en werd hem de bijbeho-
rende Oorkonde uitgereikt.

Als opvolger van Judo Peperkamp 
in het bestuur werd door de verga-
dering unaniem aangewezen ons lid 
Cees Aarts uit Rijen. Na de Algeme-
ne Vergadering werd in de bijeen-
komst van het bestuur Cees Aarts 
als voorzitter gekozen. Op de foto 
is te zien dat Bram Meurs hem de 
voorzittershamer overhandigt. Cees 
alle succes in deze functie.
(redactie nieuwsbrief)
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Welkom aan onze nieuwe leden

N.M.J. Ursem Johanna Naberstraat 215 1827 LC Alkmaar

W.H. Lablans Hertenstraat 13 3817 WL Amersfoort

J.W. Bekker Ibisstraat 3 3815 TL Amersfoort

S.T. van den  Schoon Homeruslaan 4 9404 EX Assen

F. Thie Kersenhof 43 9408 AR Assen

H.G.J. Wensing Kennemerland 35 9405 LA Assen

Mw. B.N. v.d. Ree Klokkemeet 11 1566 RH Assendelft

G.L. Goossens Veerweg 18 6129 BA Berg a/d Maas

M.van Anholt Marijkelaan 25 1862 EW Bergen(NH)

J.J.H. van de Bungelaar Julie Postelsingel 60 5831 DL Boxmeer

H.W.G. Damen 1e Hambaken 33 5231 RA ‘s Hertogenbosch

S.T. van den Deijssel Pta Barranquets  3779 Els Poblets (Spain)

L. van de Graaff Looweg 15 3863 JV Ermelo

H. de Boer Haadsstrjitte 16 9269 SZ Feanwalden

J.C. Oyen Driewegplein 54 2805 HZ Gouda

A.A.M. Stappers Pastoor Zegersstraat 35 5971 VR Grubbenvorst

E.H. Wijker M.Monnickendamplein 6 2033 VA Haarlem

A.J.L. Hulst W.M.Oppedijkstraat 6 8651 BP IJlst

T.J. van de  Meer Zuidmede 16 4337 AH  Middelburg

J.J. Holster Lijsterbesweg 49 3241 BL Middelharnis

J. Juffermans Haarlemmertrekvaart 20 2341 NP Oegstgeest

H.W.A. Claassen Kranenvenweg 108 5724 PN Ommel

J.E.J. Tanja De Stille Wille 212 5091 WG Oost Middelbeers

R.A.C. Hoksbergen Hartmanlaan 20 3768 XH Soest

E.H.M. Feller Laan ten Rooder 5711 GB Someren

J.G.F. Timmerman Boxtelseweg 6a 5491 XT Sint Oedenrode

A.J. Heijne Loet 3 1911 BP Uitgeest

A.H. Dulmus Hoofdstraat 140 6881 TK Velp

J. Gorter Buitenhof 26 2141 AG Vijfhuizen

P.B.L. Hansen Schubertlaan 8 3706 BV Zeist

W.E. Weerdt Saturnusstraat 733 3331 SM Zwijndrecht

J.W. Brouwer Vughterweg 27 5211 CL Den Bosch

50 jaar na het definitieve vertrek uit Nederlands Nieuw-Guinea
19 en 20 april Jubileum Reünie 2012, Tonnet kazerne in ‘t Harde
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50 jaar na het definitieve vertrek uit Nederlands Nieuw-Guinea
19 en 20 april Jubileum Reünie 2012, Tonnet kazerne in ‘t Harde

Berichten van leden en organisaties

Ereteken van verdienste
Uit handen van  minister van Defensie Hans 
Hillen heeft voormalig bestuursvoorzitter van 
het Veteraneninstituut mr. Martin Zijlstra het 
Ereteken van verdienste in zilver ontvangen. 
Deze. Defensie onderscheiding is hem verleend 
vanwege zijn zeer waardevolle bijdrage aan de 
erkenning , waardering en zorg voor de vetera-
nen. Vooral zijn grote mate van betrokkenheid 
werd hier bij meerdere malen benadrukt.

Minister van Defensie drs. H. Hillen bezoekt mariniers Doorn
De Minister van defensie drs. Hans Hillen heeft op 1 maart 2011 een bezoek 
gebracht aan het Mariniers Trainingscommando (MTC) op de Van Braam 
Houckgeestkazerne te Doorn. De bewindsman sprak er onder meer over de 
eventuele inzet van mariniers op koopvaardijschepen. Het gesprek met de 
planningroep die zich bezighoudt met een mogelijk ‘Vessel Protection De-
tachment’ ter bescherming van de Nederlandse koopvaardij, sluit aan bij de 
uitspraken die Hillen vorige week deed in Boedapest. Hij riep daar tijdens 
een informele EU-top op tot een robuuster optreden tegen piraterij. Na ont-

vangst door de Commandant van het Korps 
Mariniers, brigadegeneraal Rob Verkerk en 
de commandant MTC, kolonel Rolf Springer, 
kreeg de minister een korte briefing over de 
korpsorganisatie, de trainingsfilosofie en de 
inzet van het trainingscommando. Dit onder-
deel heeft de operationele eenheden van het 
Korps Mariniers onder zich en bereidt ze voor 
op wereldwijde inzet. In een gesprek met de 

militairen kwam bijvoorbeeld de mariniersinzet in Afghanistan en bij de pirate-
rijbestrijding aan bod. Bron: Ministerie van Defensie en 

Veteraneninstituut
Per één maart  is bij het Veteraneninstituut een nieuwe voorzitter aangetre-

den. Dr. Gerrit Valk is de opvolger van  Mr. Martin Zijlstra die 
na acht jaar voorzitter te zijn geweest statutair terugtreedt. De 
heer Valk is niet onbekend met de veteranenthematiek: zo zat 
hij voor de PvdA in de jaren 1989 en 2002 in de Tweede Kamer, 
waar hij onder meer het voorzitterschap van de vaste Commis-
sie voor Defensie bekleedde. Ook was hij tussen 2004 en 2006 
wethouder en locoburgemeester van de gemeente Bergen (Nh) 
Wim Elgers



29

Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 
Op maandag 15 augustus 2011 organiseert de Stichting weer de jaarlijkse 
herdenking van het einde van de tweede Wereldoorlog in Zuidoost- Azië. Deze 
herdenking begint in de ochtend met een bijeenkomst in het World Forum en 
wordt voortgezet met een ceremoniële plechtigheid bij het Indisch Monument.
Het thema van de herdenking 2011 is: “Veelkleurig Indië”. Meer informatie 
over sprekers en de verdere invulling van het programma kunt u vinden op de 
website www.indieherdenking.nl
Bij de herdenking is de medewerking van vrijwilligers onontbeerlijk.  
De Stichting heeft daarom een beroep gedaan op de aangesloten organisaties 
om hun leden te vragen om assistentie. Hierbij valt te denken aan het contro-
leren van plaatsbewijzen en het aanwijzen van zitplaatsen maar ook bij het 
schenken van koffie. Hebt u belangstelling hiervoor dan kunt u zich opgeven 
bij het centraal meldpunt: www.info@indieherdenking.nl (t.a.v. secretaris 
werkgroep herdenking)
Wilt u zich opgeven als donateur van de Stichting dan kunt u dit melden via 
het bovengenoemd mailadres of per briefkaart aan:
STICHTING HERDENKING 15 AUGUSTUS 1945
Postbus 85747, 2508CK  te Den Haag

Uw militair verleden voor de toekomst bewaard!
Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag is 
zoek naar militair-historisch materiaal zoals fotoalbums, dagboeken, foto’s, 
brieven, films en onderdeel krantjes  uit uw diensttijd of die van uw ouders of 
andere familieleden. Gooi niets weg! Bent u in het bezit van militair-historisch 
materiaal en zoekt u een verantwoorde bestemming hiervoor? Neem dan 
contact op met het NIMH. Onze specialisten staan u graag te woord om een 
toelichting te geven.
Van Alkemade laan 357
2597BA Den Haag
Telefoon : 070 316 58 36  www.nimh.nl nimh@mindef.nl 

21e Reünie
21e Reünie voor Nieuw-Guinea gangers van de Koninklijke Marine en oud-
opvarenden van  Hr.Ms. “De Zeven Provinciën
Zondag 16 oktober 2011
Congres en reünie centrum Kumpulan Bronbeek
Informatie: N.G.A.F. Meeuwsen, 0486-421138 of 06 47312240. 
Mail: ng.meeuwsen@heenet.nl  Bron Wim Elgers 

Inloophuis voor Veteranen
Inloophuis voor veteranen in Schaarsbergen (gemeente Arnhem). In ECHOS 
Home “de Landing”, is een Inloophuis voor Veteranen gevestigd. Dit Inloop-
huis geeft de mogelijkheid tot ontmoeting voor veteranen, dienstslachtoffers 
en hun thuisfront.
Uit contacten met onder meer veteranenorganisaties en het veteranenplat-
form blijkt dat veteranen, maar vooral ook hun thuisfront, behoefte hebben 
aan een ontmoetingscentrum. Een plaats waar hij/zij zich gerespecteerd en 
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thuis voelt. Waar een luisterend oor is en waar men onder elkaar kan zijn met 
collega veteranen, met ervaringsgenoten.
De vrijwilligers en de betaalde medewerkers van ECHOS Home “de Landing” 
hebben allen een cursus Veteranenhelper gevolgd bij “de Basis”in Doorn. Hier-
door zijn zij in staat zaken te herkennen en bezoekers op een goede manier 
te ondersteunen of te verwijzen. In geval van nood zijn er altijd professionele 
hulpverleners bereikbaar.
Informatie: Gijs van Kooten, projectleider, 055-3575655
G.vanKooten@home-basesupport.net
ECHOS Home “de Landing”, Deelenseweg 28, 6818TS Arnhem 026-4430487

Oproepen

       OPROEP van Ed van Tuijl
In de afgelopen jaren verschenen nieuwsbrieven heb ik een aantal malen ge-
schreven over de legerplaats Merauke. Maar ik wil niet elke keer over Merauke 
schrijven. Daarom nodig ik de lezers van de Nieuwsbrief uit om mij aan te 
geven of ze nog een leuk verhaal over hun legerplaats (bv Fak Fak, Kaimana, 
Sorong, Biak of andere) hebben of daar een opmerkelijke gebeurtenis hebben 
meegemaakt. Vooral de verhalen dus van jongens die in een andere leger-
plaats dan Merauke zaten ontvang ik graag. Dan worden deze plaatsen ook 
eens belicht.
Wie zijn verhaal kwijt wil kan mij mailen. Ik neem dan contact met je op om 
via één of een paar telefonische interviews  jouw verhaal  om te zetten in een 
artikel voor de Nieuwsbrief. Ik heb dat ook gedaan voor “het Stripverhaal” van 
Nico Kors, dat in Nieuwsbrief  32. Het door mij gemaakte artikel wordt altijd 
van te voren opgestuurd zodat je weet wat er in komt te staan. Dus geen ver-
rassingen achteraf. 
En als je dan ook nog een paar leuke foto’s bij dat verhaal hebt dan kan de 
redactie die aan het artikel toevoegen.
Mijn mail adres: evt@hetkontakt.nl
Geen mail? Dan een briefje naar:
Ed van Tuijl, Polderstraat 13, 2965BA Nieuwpoort

       OPROEP van Bernard Ramakers zoon van Math Ramakers
Ik ben Bernard Ramakers en beroepsmilitair geweest en diende in 97/98 
in Bosnië. Ik zoek meer informatie over mijn vader Math Ramakers die bij 
de Marine heb gediend voor zover ik weet bij de mijnenvegers. Later werd 
hij uitgezonden naar Nederlands Nieuw-Guinea waarschijnlijk in de periode 
1950-1962. Hij moest daar het land in kaart brengen en later is hij ook duiker 
geweest. Ik weet dat mijn vader is geboren in 1935 en toen woonde in Echt in 
Limburg. Hij is dus nu 76jaar en ik heb helaas weinig kontact met hem. Ik wil 
graag weten of er mensen zijn die met hem hebben gediend om zo meer te 
weten te komen over de periode van mijn vader in Nieuw-Guinea. Zelf laat hij 

50 jaar na het definitieve vertrek uit Nederlands Nieuw-Guinea
19 en 20 april Jubileum Reünie 2012, Tonnet kazerne in ‘t Harde
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niets los over die tijd en wil er niet graag over spreken. Wie kan mij helpen? 
Zijn roepnaam is Math. Voluit is de naam Matheus Gerard Ramakers.
Bernard Ramakers : b.ramakers@ziggo.nl 

       OPROEP van Truus van Vliet in Biak
Ik ben op zoek naar FRANK (of FRANKY) Krienberg (of Krijnberg). Hij was in 
de periode 1955/56 op BIAK. Voor zover ik weet bij de luchtmacht. H ij heeft 
een kind verwekt bij Yuliana Korwa geboren op 17 juli 1927. De jongen werd 
geboren op 31 augustus 1956 te Sorido met de naam Barumun Korwa. Tij-
dens de zwangerschap van Yuliana Korwa is Frank overgeplaatst. Niet bekend 
is waarheen. Frank wist dat Yuliana zwanger van hem was. Het is niet bekend 
of hij wist van de geboorte van zijn zoon. Ik vermoed dat Frank nog leeft en 
rond de 80 jaar moet zijn. Barunum Korwa wil graag weten of zijn vader nog 
leeft en of hij nog halfbroers of halfzusters heeft in Nederland. Als het op-
sporen van Frank of van iemand die iets over hem weet, niet lukt, wil ik het 
programma Spoorloos in schakelen.
Truus van Vliet, BIAK Mailadres: tv_vliet@hotmail.com

       OPROEP van Hans R. Holdijk
Om mijn “veldpost “ site te completeren ben ik op zoek naar twee poststukjes 
uit 1962.
Ik zoek een poststuk van FakFak via Biak met stempel VELDPOST 99
Ik zoek een poststuk van Merauke via Biak met stempel VELDPOST 99
Moet wel herkenbaar zijn als afkomstig van FakFak en Merauke  
(NAPO 5534 en 5556)
www.veldpost.nl / www.legerplaats.nl / www.legerposterij.be / 
www.aantekenstrook.nl / www.militaire-kaarten.nl / 
www.troepentransportschip.nl

       OPROEP van Kees van Bunschoten
Gezocht: Deelnemers voor een reis naar Voormalig Nederlands Nieuw- 
Guinea. De tocht gaat in Nieuw-Guinea met een BUGINESE Schoener naar 
Terminabuan, Misool, Gag, Waigeo, Sorong, Sausapor, Manokwari en Biak.  
De reis is gepland voor eind oktober tot begin december 2011.
Een paar dagen Baliemvallei en/of bezoek aan andere plaatsen is zeker  
bespreekbaar.

Reacties:  
Kees Bunschoten, telefoon 
0528371551 of 0653502280, 
e-mail: coral@veteranen.nl 
Hoofdstraat 163, 7921 AJ te 
Zuidwolde.
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 Vanderedactievanderedactievanderedactievanderedactievanderedac

Onderscheidingen
De redactie van de Nieuwsbrief wil graag op de hoogte worden gehouden van 
het verkrijgen van Koninklijke en Militaire Onderscheidingen door leden van 
onze Vereniging. De redactie wil het verkrijgen van een onderscheiding graag 
in de Nieuwsbrief vermelden. Daarom vragen we onze leden om ons op de 
hoogte te houden. Een verkrijger van een onderscheiding kan het zelf aan de 
redactie melden maar ook anderen kunnen ons hierop attenderen. We plaat-
sen het bericht het liefst met een foto van de uitreiking van de onderscheiding 
aan betrokkene. Een melding kunt u doen rechtstreeks naar de redactie (zie 
colofon)

Brieven
J.J.F.van Hal reageert op de ingezonden brief van Frederik Wind in nummer 
32.Hij was van 1953 tot 1955 in Nieuw-Guinea in Ifar. Hij vervulde de func-
tie van hospik en wijst er op dat in zijn tijd ook al Landmacht in Nederlands 
Nieuw-Guinea aanwezig was. Ook meldt hij dat in het boek “Tanah Air Kita, 
geschreven door Niels A. Douwes Dekker op de bladzijden 174t/m179 wel 
degelijk informatie over Nieuw- Guinea is te vinden.
In zijn tijd was de naam Landmacht Nieuw-Guinea en hij is nog op zoek naar 
het mouwembleem van deze Landmacht. Wie kan hem helpen.
Adres: J.J.F.van Hal, Tangostraat 24, 6544SX Nijmegen. Tel: 0243774584

Teksten overlijdensberichten
Als aan het bestuur of leden van de sociale commissie daartoe een verzoek 
wordt gedaan plaatst de redactie een aparte tekst voor overledenen

Sociale commissie
Als u contact wilt met een lid van de sociale commissie kunt u het voor u 
dichtst bij wonend lid van deze commissie  vinden in de lijst aan de binnen-
kant van de omslag van deze Nieuwsbrief. Voor de namen van de leden van de 
sociale commissie ziet de binnenzijde van de omslag.

Adverteerders 
De redactie vraagt om adverteerders in onze Nieuwsbrief. Als u een gegadigde 
weet laat hem of haar dan contact opnemen met de redactie. 

Onderwerpen voor de Nieuwsbrief
•  Hebt u een verhaal van toen of van nu (met foto’s) over Nieuw-Guinea. . 

Hebt u hierover iets interessants te melden neem contact op met de  
redactie. De redactie bekijkt dan of het geschikt is voor plaatsing in de 
Nieuwsbrief. Meegestuurde foto’s worden altijd geretourneerd.

•  De redactie wil graag in het bezit komen van foto’s van gebruikt materieel 
(voertuigen, wapens, uniformen e.d.) op Nederlands Nieuw-Guinea in de 
periode 1945-1962. 

•  Ook vermeldingen van sportprestaties van onze leden nemen we graag op 
als ze echt bijzonder zijn.
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Richtlijn voor het dragen van draaginsignes en herinneringsspelden
veteranen die deelnemen aan een ceremonieel eerbetoon mogen op hun  
verenigingstenue of net burgertenue het volgende dragen:
Links op de borst: groot model onderscheidingen (bij voorkeur opgemaakt) 
en bij voorkeur ten behoeve van enige uniformiteit:
Rechts op de revers: Draaginsigne Veteranen, de “zilveren anjer” van ZKH 
Prins Bernhard en de overige herinneringsspelden.
Hierbij wordt aangetekend dat het tenue te allen tijde een nette en verzorgde 
uitstraling dient te hebben.

Boeken rubriek
De redactie wil in deze rubriek voor veteranen interessante boeken vermelden

De zomer van 1962
Boek geschreven door Andreas Schelfhout
Boek beschrijft de laatste gevechten om Nederlands 
Nieuw-Guinea
Andreas Schelfhout: “De zomer van 1962”,  
ISBN 978-90-8759-196-0, 16,50 euro. 
Te koop/te bestellen bij iedere boekhandel, bij de uitgever 
en via internet.
Uitgeverij U2pi BV, Koningin Julianalaan 198, 2274 JP 
Voorburg, e-mail: info@jouwboek.nl.
Steun de Papoea’s door dit boek te bestellen voor €19,14 
(€16,50 voor het boek en €2,64 verzending) Overmaken 
naar de Stichting Papoea Steunfonds Rekeningnummer 
6887 onder vermelding van “De zomer van 1962” 

Van dit boek is al door het enorme succes de vijfde druk in bewerking. In dit 
boek werd door de Minister van Defensie een opvallende inleiding geschreven.

De Terugkeer
Op 22 september werd in het Indisch Herinneringscen-
trum Bronbeek de terugkeer gepresenteerd. Het stripboek 
gaat over de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië en de 
Indonesische onafhankelijkheid en wordt als Nationaal 
Geschenk 2010 aangeboden aan alle derde klassen in het 
voortgezet onderwijs. Tekenaar Eric Heuvel en scenario-
schrijver Ruud van der Rol geven in dit boek een indruk 
van de koloniale samenleving in vooroorlogse Indië. Dit 
werd door de makers gedaan in de vorm van een strip-
boek voor jongeren. Het boek is dus ook bestemd voor 
jongeren van 14 tot 16 jaar in het voortgezet onderwijs. 

De versie voor de scholen heeft een educatief katern, waarin belangrijke 
thema’s uit de strip worden toegelicht aan de hand van foto’s, kaartjes, 
dagboekfragmenten en interviews. Een boekhandelversie (zonder educatief 
katern)verschijnt in het najaar bij Uitgeverij Luitingh.
Informatie Uitgeverij Luitingh, Amsterdam tel. 020-5307340.  
www.uitgeverijluitingh.nl 
Informatie: www.indischherinneringscentrum.nl
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Papoea’s Een volk in verdrukking!
Als Nieuw-Guinea veteraan heeft het de schrijver Henk 
Bartels altijd dwars gezeten dat de Papoea’s destijds - 
noodgedwongen - door Nederland in de steek moesten 
worden gelaten. Maar voormalig Nederlands Nieuw-Guinea 
nu West Papoea is altijd in zijn gedachten gebleven. Hij 
schreef veel artikelen met West Papoea als achtergrond. 
Ook verscheen van hem het boek Tamara en Engelen van 
het Oerwoud. De schrijver hoopt dat met dit boek de Pa-
poea’s een beetje uit de vergetelheid worden gehaald.
Papoea’s Een volk in verdrukking! Henk Bartels. Paperback 
132 pagina’s geïllustreerd €14,95.
ISBN: 978-94-6089-551-7 Uitgever Boekscout, SOEST  
info@boekscout.nl

Wij liepen naast de vijand
Bij uitgeverij Elikser is een bijzonder dagboek verschenen van een Korea  
veteraan. “Wij liepen naast de vijand” is de naam van dit uitzonderlijke oog-
getuigenverslag, het dagboek van Fokko Polman (Beilen, Drente), die in de 
jaren 1950-1951 verbleef in het 1e NDVN bataljon in Zuid-Korea. 
De auteur Frans Dreumel (Donkerbroek,Friesland) presenteert dit document, 
prachtig geïllustreerd met tekeningen van Polman en aangevuld met foto’s uit 
andere privéalbums. Een uniek boek, des te meer omdat er over de Korea-
oorlog niet veel is geschreven. Helder en onopgesmukt vertelt Polman zijn 
verhaal. Bestellen kan via iedere boekhandel of via de webwinkel  
www.elikser.nl of per telefoon 058-2894857

Krakepoot
“Krakepoot” vertelt het verhaal van Wies Koppijn.  
Een dramatisch verhaal over een beschadigd leven.  
Geboren in Indië aan het begin van de Tweede Wereld-
oorlog. Gerepatrieerd naar het Nederland van de eind jaren 
veertig van de vorige eeuw. Daar trouwt ze met een Neder-
landse straaljagerpiloot eind jaren vijftig. Net zwanger van 
hun eerste kind, verongelukt haar man met een Hawker 
Hunter straaljager. Net twintig moet ze dan haar leven nieuw 
vorm geven. 
ISBN 978-90-8708-128-7  www.uitgeverijbetelgeuze.nl 

Ontsnapt uit Arnhem
“Ontsnapt uit Arnhem” van de schrijver Godfrey Freeman, 
is het opmerkelijke, waar gebeurde verhaal van een jonge 
Royal Air Force-piloot die meevocht in de Slag om Arnhem.
Als geboren Arnhemmer, die in 1944 met ouders en verdere 
familie moest evacueren omdat de Slag om Arnhem was 
verloren heb ik met meer dan gewone belangstelling dit boek 
gelezen. Het echte verhaal begint na de slag en is erg  
boeiend geschreven.
Dit adembenemende verhaal vertelt de persoonlijke ervarin-



35

gen van een bescheiden maar ongelooflijk dappere soldaat die uit handen van 
de Duitsers wist te ontsnappen.
ISBN 978-90-453-1121-0 BBNC uitgevers bv / BBNC Publishers

Verget ons niet
Een speurtocht naar unieke dia’s uit 1962 rond de strijd op 
Nederlands Nieuw-Guinea tegen Indonesische infiltranten, 
bracht de auteur in 2004 in aanraking met het Papoea 
Vrijwilligers Korps (PVK) Op zoek naar literatuur over dit 
intrigerende korps bleek dat er slechts marginaal over was 
gepubliceerd. “Verget ons niet”. Met deze woorden besloot 
op 7 februari 1963 Papoea soldaat Marere t een brief aan 
zijn voormalige pelotonscommandant in Nederland. Met 
dit boek hoopt de auteur <Casper van Bruggen> enigszins 
gehoor te geven aan deze hartenkreet en het PVK aan zijn 
“vergettelheid”te onttrekken.
Casper van Bruggen (1966) schreef al diverse artikelen 
rond de strijd op Nederlands Nieuw-Guinea. Sinds 2010 is 
hij conservator bij het Legermuseum.

Hop and Go 
Bed en Breakfast

Wij bieden prachtige kamers en een 
heerlijk ontbijt in huiselijke sfeer. 
Hop en Go is de ideale plek om te 
overnachten tijdens uw fiets of 
wandeltocht in het prachtige 
natuurrijke waddengebied. 
Informeer naar de mogelijkheden! 
Wij heten u van harte welkom.

Joop & Gre HopGoede reis en tot ziens.

Hearrwei 17
9073 GA Marrum (FRL)
www.hopandgo.nl

Tel: 0518-411725
Mob: 06-50600015
E-mail: joop.hop@gmail.com
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MUSEA

De redactie wil in deze rubriek voor veteranen musea en interessante  
tentoonstellingen vermelden

Kanselarij der Nederlandse Orden / Paleis Het Loo Apeldoorn
In het hart van de Veluwe ligt Apeldoorn en daar is het Paleis Het 
Loo, het jachtslot dat stadhouder-koning Willem 3 in de zeventien-
de eeuw liet bouwen. Het paleis waar ook de regerende vorsten 
en vorstinnen langdurig verbleven in de zomermaanden. In dit 
Paleis overleed in 1962 Koningin Wilhelmina toen velen van u en 
ikzelf nog in Nederlands Nieuw-Guinea verbleven, of net daarvan 
huiswaarts keerden. In dit Paleis kun je uren doorbrengen en een 

eenmalig bezoek lijkt soms onvoldoende. Het is fijn vertoeven in de prachtige 
baroktuinen met de schitterende fonteinen. 
 
Sinds 1984 is het Museum van de Kanselarij der Nederlandse 
Orden gehuisvest in Paleis het Loo. In een permanente expositie, 
in de oostelijke vleugel van het paleis, wordt aan de hand van een 
paar duizend voorwerpen een beeld geschetst van het ontstaan 
van orden en onderscheidingen en de enorme diversiteit ervan in 
binnen- en buitenland. De totale verzameling van meer dan 50.000 
voorwerpen behoort tot de grootste op dit gebied.
In het museum zijn niet alleen de ridderorden en onderscheidin-
gen zelf, maar ook de uniformen en kleding die bij bepaalde orden horen, 
evenals ere- zwaarden en oorkonden, Bijvoorbeeld de eeuwen oude Orde van 
het Gulden vlies en die van de Kousenband (o.m. toegekend aan koningin 
Beatrix en Winston Churchill) zijn in detail te zien. Maar ook de eigentijdse 
herinneringsmedaille aan ons verblijf in Voormalig Nederlands Nieuw-Guinea 
en de medailles van de vredesmissies liggen hier uitgestald. Ook de bekende 
Oranje-Nassau en de Nederlandse Leeuw onderscheidingen ontbreken niet. 
En ook de in de negentiende eeuw ingestelde Militaire Willemsorde (denk aan 
kapitein Kroon) valt in detail te bewonderen.

Als echte veteraan is het 
een “must”, individueel 
of in groepsverband dit 
museum te bezoeken. Een 
combinatie met een bezoek 
aan Paleis het Loo met de 

indrukwekkende tuinen levert een onvergetelij-
ke dag. Tot 5 september is ook de tentoonstel-
ling “Maxima 10 jaar in Nederland”geopend. 
Pieter C.van Geldorp (Nieuw-Guinea veteraan)  
Secretaris Kanselarij Museum
www.paleishetloo.nl
vangeldorp@paleishetloo.nl of 
pieter@vangeldorp.eu
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Museum Bronbeek Arnhem
•  Vaste expositie “Het verhaal van Indië” 

Museum Bronbeek en het Indisch Herinneringscentrum  
Bronbeek hebben een nieuwe vaste tentoonstelling 
met de naam “Het verhaal van Indië” in het museum 
ingericht. De Nederlands koloniale geschiedenis in de 
Indonesische archipel staat hierin centraal. Vanaf 17 augustus2010 is deze 
tentoonstelling permanent geopend.

Voor volledige informatie over dit museum raadpleeg de website www.bronbeek.nl

Helden van de Nederlandse Koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog
Van 6 oktober tot 16 december, wordt in het stadsmuseum van Steenwijk een 
tentoonstelling gehouden over dit onderwerp.
Op 11 december 1942 werd in de Indische Oceaan de Nederlandse tanker 
ONDINA aangevallen door de Japanse hulpkruisers Hokoku Maru en Aikoku 
Maru. Twee bemanningsleden van de Ondina werden onderscheiden met de 
Militaire Willemsorde. Dit waren W.Horsman (gezagvoerder van de Ondina) 
en B.B.Bakker ( tweede stuurman van de Ondina). De Ondina was het eerste 
koopvaardijschip dat werd onderscheiden met de Koninklijke Vermelding bij 
Dagorder.
De tentoonstelling gaat in op de bemanning tijdens en na deze zeeslag, de 
betekenis van de Ondina, de Japanse raiders in de Indische Oceaan, de reac-
tie in India op de behaalde overwinning, en de verleende Dagorder.
Stadsmuseum Steenwijk.Markt 64, 8331HK Steenwijk. Telefoon 0521-511704. 
Geopend: di t/m vrij 10.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur. Za 13.00-17.00 uur.

Welke militaire musea zijn er in Nederland?
Hieronder enkele van de musea. Informatie over deze musea is te vinden op internet.

Militaire luchtvaartmuseum in Soesterberg www.militaireluchtvaartmuseum.nl
Marine en mariniersmuseum in Den Helder www.defensie.nl/marine/cultureel
Marechausseemuseum in Buren  www.marechausseemuseum.nl
Stoottroepenmuseum in Assen  www.stoottroepers.nl/RSPB-Museum
Legermuseum in Delft  www.legermuseum.nl
Cavaleriemuseum in Amersfoort  www.cavaleriemuseum.nl
Artilleriemuseum in ’t Harde  www.nederlandsartilleriemuseum.nl
Bronbeek in Arnhem  www.defensie.nl/cdc/bronbeek

De Nationale Taptoe 2011. AHOY Rotterdam 
28 September t/m 2 oktober 2011
Voor veteranen geldt een speciaal aanbod.
Gebruik hiervoor de speciale bestelkaart die is 
gevoegd in de mailing van de Defensie- /  
Veteranenperiodieken in mei 2011
Informatie: Taptoebureau
Tel: 0736882313 of 0736881743  
      (ma t/m do 8.30 tot 12.00 uur)



38


