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Geachte mevrouw, mijnheer, 

 
Begin maart informeerde ik u dat de bergings- en identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) in 

Indonesië onderzoek ging doen naar de aangetroffen stoffelijke resten en het mogelijke verband met onze 
verdwenen oorlogsgraven. Middels deze brief informeer ik u, mede namens de voorzitter van het Karel 
Doormanfonds, over de bevindingen van het onderzoek van de Nederlandse experts. 

 
De drie locaties in Brondong waar volgens ooggetuigen illegaal geborgen Nederlandse oorlogsschepen waren 

verwerkt of stoffelijke resten lagen, zijn op donderdag 8 maart door de nationale politie van Indonesië 
onderzocht. Zowel vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade als experts van de BIDKL waren hierbij 
als adviseur aanwezig. Tijdens het onderzoek zijn meerdere personen gehoord en de locaties geïnspecteerd. 
Op de onderzochte terreinen zijn geen aanwijzingen aangetroffen van de aanwezigheid van Nederlandse 
oorlogswrakken. Deze bevindingen sluit aan bij de analyse van verschillende gepubliceerde beelden, waarover 
ik u eind januari berichtte. Ook zijn op de onderzochte locaties geen aanwijzingen gevonden van de 
aanwezigheid van stoffelijke resten van de opvarenden van onze schepen. 

 
De experts van BIDKL hebben vervolgens de stoffelijke resten onderzocht die tijdens een eerder onderzoek door 

Indonesische autoriteiten waren geborgen. Dit onderzoek wees uit dat het merendeel – vermoedelijk zelfs alle – 

dierlijk is. Van de kleinste fragmenten valt dit niet met zekerheid vast te stellen. Wel concludeerden de experts dat 

de geborgen resten niet langdurig in zeewater hebben gelegen. Hiermee kan met zekerheid gesteld worden dat de 

aangetroffen botresten niet afkomstig zijn van de opvarenden van Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Java, Hr.Ms. Kortenaer 

of enig ander gezonken schip. De bewindslieden hebben vandaag aan de Kamer toegezegd dat eventuele 

toekomstige nieuwe aanwijzingen, als daar aanleiding toe is, uiteraard onderzocht worden. 

 
Hoewel nu duidelijk is dat er geen stoffelijke resten van opvarenden van de Nederlandse oorlogsschepen zijn 

aangetroffen, blijft de illegale berging van onze oorlogsgraven zeer pijnlijk. Toch hoop ik dat u de kans heeft om 
dit hoofdstuk te sluiten en uw geliefde in vrede te herdenken. Om dit soort grove schendingen in de toekomst 
te voorkomen, werken Nederland en Indonesië nu nauw samen aan de bescherming van het Nederlands 
maritieme erfgoed in Indonesische wateren. Hierin is de aanwijzing en bescherming van de drie wraklocaties 
van Hr.Ms. Java, Hr.Ms. De Ruyter en Hr.Ms. Kortenaer erg belangrijk, zodat u een waardige gedenkplaats 
heeft om uw geliefden te herdenken. 

 
Ik nodig u later dit jaar uit voor een samenkomst in Den Helder, zodat ik persoonlijk met u van gedachte kan 

wisselen en stil kan staan bij het lot van onze zeehelden. 
 
 
 
 
Tot die tijd wens ik u veel sterkte en rust. 
 
 
 
 
Vice-admiraal Rob Kramer 

 
Commandant Zeestrijdkrachten 


