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Grauwe klep

(NIMH)

De hachelijke zeereis van Hr. Ms. L 9609
van Nieuw-Guinea naar Curaçao
Het had zonder twijfel het scenario van een Hollywood-film kunnen zijn.
Op 24 december 1962 landde vanuit Suriname een KLM-toestel op Schiphol
met aan boord de bebaarde bemanning van landingsvaartuig Hr. Ms. L 9609.
De ‘Klep 9’, zoals dit vaartuig van de L-serie werd genoemd, was op 8 oktober
van dat jaar vertrokken uit Biak, Nieuw-Guinea, als onderdeel van de terugtrekking van Nederlandse militairen uit de Indonesische archipel. Het kleine
vaartuigje, met een waterverplaatsing van nog geen 500 ton, werd nog goed
genoeg bevonden voor dienst in het Caribisch gebied.1

E

en twintigtal matrozen klom aan boord en koos
onder bevel van Luitenant ter zee der eerste klasse
M.W.J. Muller het ruime sop. Een bizarre tocht van
10.000 mijl volgde. Onderweg zou de bemanning te
maken krijgen met schade, motorproblemen, nucleaire
proeven, lekkages, radiostiltes en een tekort aan zoet
water. De belofte stond echter: de bemanning zou met
kerst weer thuis zijn, hoe dan ook. In dit artikel zullen we
de reis van de L 9609 op basis van krantenknipsels, reis-

verslagen en ooggetuigenissen reconstrueren. Hoe kon
een landingsvaartuig bestemd voor binnenwateren zo’n
heldhaftige oversteek naar Curaçao maken?

Sorong
Oorspronkelijk gebouwd voor de handelsvaart werd op
1 juni 1954 bij de Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij
N.V. de kiel gelegd van de MS Kais. Op 19 oktober van dat
jaar kon het vaartuig afgeleverd worden bij de Neder21
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landse Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij, gezeteld in het bootje gebruikt werd als veerpont tussen Sorong en
Den Haag (NNGPM). De Kais was ontworpen als landingsDoom. Er zal medio jaren ’50 op dagelijkse basis behoorvaartuigje voor het transport van materieel ten behoeve
lijk wat mens en materieel tussen de twee locaties zijn
van de oliewinning rond Sorong, langs het noordwesten
vervoerd, al dan niet vanaf het aan Sorong grenzende
van West-Papua.2 Aan het begin van de 20ste eeuw is hier
Jefman Airport (het huidige Dominique Edward Osok
olie gevonden en de NNGPM -een dochteronderneming
vliegveld).
van de Koninklijke Nederlandse Shell- begon vanaf 1932
dit gebied te exploiteren. Zij bouwde een kantoor op het
Tegen het einde van de jaren ’50 nam de olie-exploitatie
eilandje Doom, wat op een uurtje varen ligt van het vastezienderogen af. In 1960, toen de NNGPM begon met
land. Het in de vaart nemen van de Kais viel gelijk aan een
een geleidelijke liquidatie van haar bezittingen, bereikte
uiterst lucratieve periode voor
de totale uitvoer van olie nog
de NNGPM en de export van
niet eens de helft van het
‘Infrastructuur, zoals wegen,
topjaar ‘54. Aan de voorolie bereikte in 1954 een piek
met ruim een half miljoen ton telefooncentrales, ziekenhuizen en garages avond van de nationalisatie
ruwe olie ter waarde van 26
is ten principale aangelegd ten behoeve van de olievelden begon de
maatschappij met het sluiten
miljoen gulden. Op haar topvan de olie-industrie’
van haar concessies.4 Een
punt had de oliemaatschappij
zo’n 4500 Chinezen, lokale
grote hoeveelheid materieel
Indonesiërs en Papoea’s in dienst, die grotendeels op
werd te koop aangeboden en dat wat niet van de hand
het vasteland verbleven in speciaal voor de maatschappij
ging kwam voor schroot in de jungle te staan. Het was in
gebouwde kampongs.3 Sorong vormde voor de NNGPM
deze periode dat de ‘kleppen’ van de oliemaatschappij de
het centrum van haar handel en expats uit Europa, Azië
aandacht trokken van de Koninklijke Marine. Enkele van
en Amerika verbleven hier. De stad had zodoende haar
deze vaartuigen is in juni 1960 van de maatschappij overbestaansrecht te danken aan de oliehandel. Infrastrucgenomen en in Manokwari (aan de oostkust van Westtuur, zoals wegen, telefooncentrales, ziekenhuizen en
Papua) aangepast voor dienst in de marinevloot. Er werd
garages is ten principale aangelegd ten behoeve van de
licht geschut geplaatst, de romp kreeg de kleuren van de
olie-industrie. Ze had zelfs haar eigen malariabestrijdingsmarine gebracht en voorzien van een L-typering.5 De Kais
werd omgedoopt tot Hr. Ms. L 9609 en zette koers naar
en stadsreinigingsdienst. Hoewel de exacte taakstelling
haar nieuwe thuishaven Biak.
van de Kais niet omschreven staat, is het aannemelijk dat

De olieopslag van Sorong met op de achtergrond Doom-eiland, november 1954 (Nationaal Archief)
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weinig havens zou vinden kon de commandant rekenen
op betere weersomstandigheden. Tussen 4 en 8 graden
noorderbreedte vond de commandant een oostwaartse
equatoriale stroming en met een gemiddeld berekende
snelheid van 6 knopen werd een route uitgestippeld van
Biak naar Curaçao via Majuro Atol, Hawaii, Manzanillo
en Panama. Hij verwachtte Curaçao medio december te
bereiken.8

Atoomproeven
Nadat enkele ballasttanks in de romp waren geprepareerd
voor de opslag van drinkwater en extra brandstof9, vertrok Hr. Ms. L 9609 op 29 september vanaf de Waterbasis
te Biak en zette koers richting de Marshalleilanden met
(Stichting Maritiem-Historische Databank)
aan boord onbestemde vracht en zo’n 25 opvarenden.
In zijn persoonlijke belevenis vertelt opvarende Jan Smit
Evacuatie
dat de reis van korte duur was. Enkele dagen na vertrek
De periode waarin Den Haag besloot tot de aankoop van
brak brand uit in de kombuis.10 Het schip maakte rechtsde landingsvaartuigen doet vermoeden dat ze aanvankeomkeert en begon pas op 9 oktober definitief aan haar
lijk bedoeld waren voor algemene bevoorradingstaken en
reis. Deze vertraging bracht de nodige zorgen met zich
later, na de overdracht van westelijk Nieuw-Guinea medio
mee. Was medio december nog wel haalbaar? Comman1962, voor de evacuatie van
dant Muller dacht van niet en
militair materieel. De spreiding
het plan werd gesmeed om
‘Commandant Muller spreekt van
van diverse eilanden in de
bij een gunstige stroming de
in totaal drie atoomexplosies, die van
Indonesische archipel maakte
haven van Manzanillo over te
van de landingsvaartuigen
slaan en regelrecht van Hawaii
de nacht een dag maakte’
een uitstekend transportmidnaar Panama te varen: een
del om materiaal te vervoeren
oversteek van maar liefst 5200
naar verzamelpunten vanwaar het verscheept kon worden mijl (9600 kilometer). De gunstige oostelijke stroming
naar Nederland en/of het Caribisch gebied. Van de drie
werd pas na enige tijd varen gevonden en hield slechts
in Biak gestationeerde L-schepen werden er twee onklaar
een dag aan, wat het beoogde reisschema verder in de
gemaakt.6 Men gunde Indonesië immers niet alles. De
war bracht. Na elf dagen varen vanaf Biak liep de L 9609
L 9609 was nog goed genoeg bevonden om dienst te
op 20 oktober de haven van Majuro Atol binnen. Men
doen elders in het Nederlandse rijk en onder leiding van
kreeg een dag om de benen te strekken alvorens koers
LTZ1 Muller werden de nodige voorbereidingen op de
werd gezet naar Pearl Harbor.
zeereis in gang gezet. Met een lengte van 48 meter, een
breedte van 11 meter en een diepgang van ‘slechts’ 70
De Klep 9 passeerde op haar reis naar Hawaii het kleine
cm lag ze als een blaas op het water. Het vaartuig was
gemilitariseerde eiland Johnston Atol, alwaar de Verenignauwelijks geschikt voor het oversteken van de Stille
de Staten diverse tests uitvoerde op het gebied van nucleOceaan. Het ontbrak de Klep 9 ook aan vermogen. Bij de
aire en chemische wapens. Om dit eiland heen was een
bouw te Arnhem werden twee stuks zescilinder tweetakt
no-go zone van 600 mijl11 getrokken om passerende vaarmotoren van de Kromhout Motoren Fabriek uit Amsteren vliegtuigen te beschermen tegen de nucleaire proeven,
dam gemonteerd7; elk voorzien van 270 paardenkrachten. waarvan er die maand meerdere op de planning stonden
Hiermee kon in de best mogelijke omstandigheden een
als onderdeel van Operation Dominic: een serie van in
snelheid van 8 knopen worden behaald. In het oceanototaal 36 detonaties bij Christmaseiland en Johnston Atol
grafisch verslag van de reis, dat is gepubliceerd in het jaar- in de periode tussen 25 april en 3 november 1962.12 Het
boek van de Koninklijke Marine (1962), legt commandant
kleine vaartuig had wegens toenemende wind moeite
Muller uit dat bij een lange oceaandeining de snelheid
om koers te houden. Wegsturen van de 600 mijl-grens
terugviel naar 7 knopen. Bij slecht weer en van voren
zou het schip in een bijzonder nadelige deining brengen.
inkomende zee kon de vaart zelfs terugvallen naar 2 tot
Commandant Muller voer zo goed en kwaad hij kon langs
3 knopen. Het was voor de commandant duidelijk dat
de grens. Een Neptune patrouillevliegtuig van de United
bij een dergelijke snelheid nauwelijks koers kon worden
States Air Force, die het oefengebied bewaakte, liet nabij
gehouden.
de L 9609 een container te water met daarin informatie
over de op handen zijnde oefeningen en zeekaarten met
Ruim genomen had Muller twee opties. Hij kon de route
een voorgestelde koers om het eiland veilig te passeren.
via Suez nemen, met als voordeel een groot aantal
Een matroos wierp zich op als vrijwilliger om de container
te gaan halen. Smit herinnert: ‘Hij moest al zwemmend
aanloophavens voor bevoorrading en onderhoud. Zwaar
en aangelijnd die container proberen te pakken. Iemand
weer op deze route was echter aannemelijk en de slechte
motorische prestaties maakte dat de talrijke aanloophahield wacht op de brug, gewapend tegen mogelijk gevens lastig bereikt zouden kunnen worden. Optie twee
vaar, bijvoorbeeld haaien.’
verliep via Panama en hoewel de Klep 9 langs deze route
’s Nachts kon men daadwerkelijk een aantal proeven
23

HISTORIE

Grauwe klep

‘De Klep 9 passeerde op haar reis naar Hawaii het kleine gemilitariseerde eiland van Johnston Atol’ (Wikipedia)

waarnemen. Commandant Muller spreekt van in totaal
Mankementen
drie atoomexplosies, die van de nacht een dag maakDat de L 9609 niet kon worden getypeerd als oceaankruiten. Een bijzonder gezicht, zonder meer. Machinist der
ser was voor de bemanning geen geheim en men stond
eerste klasse Michiel Bezemer beschrijft de waargenomen
klaar om technische uitdagingen zo goed als mogelijk het
explosies als bliksemschichten die een tiental seconden
hoofd te bieden. De bemanning werd tijdens de reis dan
langer aanhielden dan gewoonlijk. De opvarenden van de
ook getrakteerd op allerhande mankementen. Nadat de
L 9609 waren inderdaad getuige van in totaal drie proekombuisbrand zorgde voor een valse start, kreeg het kleiven op Johnston Atol. Op 25 oktober werd de kernkop
ne vaartuig al na vijf dagen varen problemen met de comBluegill Triple Prime op een hoogte van 50 kilometer in de
municatie. Contact met Biak was verbroken en het gebrek
atmosfeer gedetoneerd. Deze
aan voldoende aanloophavens
high-altitude detonaties wer‘Hoewel het schip volgens commandant en gering scheepsverkeer op
den uitgevoerd om het effect
de route resulteerde in totale
Muller behoorlijk stabiel bleef in
van een nucleaire explosie te
radiostilte tussen de stopplaatslechte weersomstandigheden, bleken
testen op inkomende ballistisen op de Marshalleilanden,
de trillingen zeer schadelijk voor de romp Hawaii en Panama. Tijdens de
sche raketten en het verstoren
van vijandelijke communicalangste etappe tussen Hawaii
en de motoren’
tiemiddelen.13 Op 1 november
en Panama passeerde de Klep
9 een tanker waarvoor het notabene uit moest wijken om
volgde Kingfish en op 3 november detoneerde Tightrope
een aanvaring te voorkomen. Doormiddel van VHF werd
in een soortgelijke proef. Dit waren de laatste proeven
contact gemaakt met de stomverbaasde tankerbemanvan dergelijke aard. Al enige tijd werd er door belangenning.
organisaties en overheden geprotesteerd tegen nucleaire
detonaties in de atmosfeer, op land en vanuit zee, voornaTen gevolge van slecht weer tussen de Marshalleilanden
melijk door toenemende zorgen over radioactieve deeltjes
en Hawaii en later ook tussen Hawaii en Panama ontin de lucht. Geholpen door de Cubacrisis van oktober
stond flinke schade aan de romp. Van voren inkomende
1962 zou een jaar later de Partial Test Ban Treaty (ondergolven op de platte boeg deden de boot hevig trillen.
tekend door o.a. de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en
Hoewel het schip volgens commandant Muller behoorlijk
het Verenigd Koninkrijk) een einde maken aan tests in de
open lucht. Op 6 november bereikte het landingsvaartuig
stabiel bleef in slechte weersomstandigheden, bleken de
Hawaii en meerde af in Pearl Harbor.
trillingen zeer schadelijk voor de romp en de motoren. Er
ontstonden scheurtjes in de scheepshuid en een van de
24
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De L 9609 in West-Papua omstreeks 1960 (NIMH)

droge ballasttanks liep vol met zeewater. Met een hamer
kroop men door de mangaten om te luisteren waar het
zeewater zich ophield.14 Omdat reparaties onderweg niet
uitgevoerd konden worden bleef het bij pompen, zover
dat lukte. De L 9609 werd later te Cristobal gedokt om de
schade aan de scheepshuid vast te kunnen stellen. Daar
bleek dat het ruwe weer een winkelhaak midscheeps in
een van de droge ballasttanks had geslagen. Daarnaast
raakte op 10 december de Kromhout-motor aan bakboordzijde buiten gebruik. Hoewel dit in het reisverslag
terloops gemeld wordt, bleek de averij behoorlijk.15 Onder
leiding van hoofd-werktuigbouwkundige, een sergeant
majoor TD oorspronkelijk afkomstig van de onderzeedienst, werd een plan bedacht om de motor verder te
laten draaien op vijf van de oorspronkelijke zes cilinders.
Dit was een behoorlijke klus en alle hens aan dek voor
de machinisten, die hier in totaal zo’n drie dagen mee
bezig zijn geweest. Daarnaast creëerde de motor ook
een behoorlijke overdruk in het carter, wat opgelost werd
door de carterdeksel iets te lichten. Kleine reparaties om
de motoren in gebruik te kunnen houden vonden op
deze manier gedurende de reis van Hawaii naar Panama
veelvuldig plaats.
Ondanks strikte afspraken omtrent het gebruik van de
zoetwatervoorraad, raakte onderweg naar Panama het
peil behoorlijk laag. De verwachte regenbuien bleven
vooralsnog uit en men werd op rantsoen gezet. De
bemanning waste zich met zout water en zeep, waarna
ieder zichzelf kon afvegen met een in zoet water gedoop-

te lap.16 Commandant Muller, vroom als hij was, beval de
opvarenden om zich in zondagskleding te melden voor
een geïmproviseerde kerkdienst in het laadruim en middels een gebed vroeg hij de Heer om zijn bemanning te
zegenen met regenval.17 Niet geheel ten spijt, want korte
tijd later begon het flink te regenen. De voor opslag van
zoet water geprepareerde ballasttanks werden gevuld met
hemelwater opgevangen in de aangebrachte dekzeilen.
Muller vermoedt dat er gedurende de reis zo’n 25 ton aan
regenwater is opgevangen.18

De L 9609 in het dok te Cristobal (Smit, eigen collectie)
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De Elisabeth voor schroot in
Willemstad, omstreeks 1991
(Stichting Maritiem-Historische
Databank)

Met de kerst weer thuis
Begin december kreeg de radio contact met Radio Willemstad-Curaçao en werd er een verbinding tot stand gebracht. De eerste berichten die binnenstroomden betroffen
het overlijden van Prinses Wilhelmina der Nederlanden, eerder op 28 november. Gezien de prioriteiten van de L 9609
verzocht de telegrafist vriendelijk de berichten rond de prinses te staken en enkel in de lucht te komen bij belangrijke
zendingen omtrent de laatste etappe van hun reis. Commandant Muller was op de hoogte van Hr. Ms. Willem van
Ewijck, die door het Panamakanaal de Klep te hulp kwam
schieten. Helemaal vlekkeloos voltrok zich de rendez-vous
met de Van Ewijk echter niet. De High-Frequency (HF) peiler
van het stationsschip zag geen kans om een goede richting
uit te zetten naar het dobberende landingsvaartuig19 en
deze werd pas gevonden nadat Muller zijn seinlamp ’s
nachts op het laaghangende wolkendek liet schijnen. Vier
dagen later, op 20 december, werd Balboa bereikt. Om
de bemanning op tijd voor kerst thuis te krijgen werd in
Den Haag besloten om de L 9609 in Cristobal aan de kant
te leggen, de ondertussen redelijk verwaarloosde bemanning op een vliegtuig naar Nederland te zetten en een
nieuwe bemanning in te vliegen voor de laatste etappe
van Cristobal naar Curaçao.20 De Van Ewijck had ondertussen de sleepkabel afgeworpen en was doorgestoomd
naar Willemstad om kerst aldaar door te brengen. Eenmaal
aangekomen op Schiphol werd de bemanning opgewacht
door de pers. Op de vraag of de reis niet als te lang is
ervaren antwoordt Muller stoïcijns ‘Nee, niemand heeft het
lang gevonden. De eerste twee weken misschien wel, maar
daarna zat de stemming erin en voeren we naar huis.’21
In zijn reisverslag wist de commandant te melden dat er
tijdens de tocht over het algemeen weinig vissen zijn waargenomen.22
Op 21 augustus 1969 nam de Koninklijke Marine de
L 9609 uit de vaart. Omgedoopt tot Elisabeth heeft de
Klep in Willemstad nog dienstgedaan als drijvend ponton
voor een lokaal transportbedrijf. Het vaartuig is in 1991
voor het laatst gespot bij een sloperij; half gezonken tussen diverse lotgenoten.23
26

Dit artikel is tot stand gekomen onder redactie van
het Marineblad. De redactie is dhr. J.E. (Jan) Smit,
dankbaar voor het beschikbaar stellen van zijn
archief en het tegenlezen van dit artikel op onvolkomenheden.
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