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MS “Sirocco” gedoopt en van stapel
DOOR HENK ZUUR

Het lenteweer was al weken lang meer dan fraai. De temperaturen stegen bij tijd en wijle
richting 20 °C en de zon deed volop mee. Bij Scheepswerf Peters in Kampen stond bouwnummer 806 op stapel, zover afgebouwd dat niets meer in de weg stond om het schip
kennis te laten maken met z’n element. De uitnodigingen voor het doop- programma op
vrijdag 7 mei konden de deur uit.
Die vrijdag bleef de regen onophoudelijk uit de grijze wolkenmassa naar beneden vallen. Om
half twee, ik was al voor twaalven (!?) van huis gegaan, stond ik ter hoogte van Staphorst. Juist
toen ik van plan was de snelweg maar te verlaten, leek er schot in de schier oneindig lijkende rij
van auto’s, vrachtauto’s en de, naar de berichten op de radio mij wilden doen geloven, te vroeg
terugkerende vakantiegangers met hun afgeladen caravans...!
Toen ik in Kampen belandde, was het zeven minuten voor half drie en de tewaterlating zou om
half drie plaats vinden. „U bent verkeerd, meneer. Hier terug, bij de verkeerslichten links en dan
zit u op de Eu- ropa-allee, kan niet missen...!” Er wordt in de kop van Overijssel niet gevloekt,
óók niet als alles tegenzit en het hard blijft regenen...
Ik hoorde de stempels onder het schip wegslaan. „Bist niks te vroug..zei collega Peter Pot, die
met een grote Wagenborgparaplu achter de
eveneens met paraplu’s gewapende gasten
stond. Eén van de portiers van Peters
duidde me waar ik mijn auto kon parkeren
om nog getuige te kunnen zijn van de
stapelloop. Het schip was al gedoopt toen ik
een bij het water staande stellingtrap
opklom en mijn camera juist op tijd te voorschijn kon halen. Met een royale
De „Sirocco" (ex-„Boeran") in het
Zeehavenkanaal te Delfzijl. Foto Frits Olinga.

regendrup van het stalen gevaarte waar ik
opgeklommen was in de kraag van mijn jas stond ik in positie. Het schip gleed van de helling...
Ik had de foto!
Met de op stapel staande „Sirocco” in het vizier stond nagenoeg de hele Wagenborgdelegatie
(het schip komt, evenals dit het geval was met vorige schepen van Geert Tilma, in de vaste
bevrachting bij Wagenborg Shipping B.V. te Delfzijl) stil voor de IJsselbrug. Nadat een groot
binnenschip was gepasseerd, wilde de klep niet meer naar beneden... Maar de gasten uit het
Noorden, of ze nou via de A6 of de A28
kwamen, waren op tijd, de één iets vroeger
dan de andere en deze Wimpelmedewerker
nóg iets later.
De in 1998 bij Barkmeijer Stroobos gebouwde
„Sirocco" doorklieft de golven van de Noordzee.
Foto Flying Focus.

Met elkaar waren we getuige van een
waterballet in optima forma: de perfecte
tewaterlating van bouw- nummer 806, dat
van doopmoeder Dianne Tilma de naam
„Sirocco” kreeg. Tijdens de stromende
regen.
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„Argo-T" en „Sirocco"
„Sirocco, een zeer droge zuidoosten- of westenwind, die in het voor- en najaar in de
Middellandse Zee waait”, zo begon de doop- speech van Jaap Teekman, direc
teur bevrachtingen bij Wagenborg Shipping B.V., nadat hij de familie Tilma en de werf had
gefeliciteerd en gecomplimenteerd met de tewaterlating van het schip. Een kleine levensloop
van opdrachtgever Geert Tilma volgde. Nadat hij in 1980-’81 als navigatie-officier dienst had
gedaan bij de Koninklijke Marine en daar als luitenant ter zee II was afgezwaaid, werd Geert
havenmeester van de jachthaven in Oostmahom. Van 1983 tot 1987 werd hij, na eerst
stuurman te zijn geweest, schipper op de zoute veren „Rottum” en „Brakzand” van Wagenborg
Passagiersdiensten (WPD). In deze tijd zal hij Mar- greet Volbeda, zijn partner, hebben leren
kennen. Margreet was als administratief medewerkster werkzaam bij WPD. In 1988 werd Geert
door de aanschaf van een toentertijd 27 jaar oud 510
tons coastertje - een klassieker voor de kenner zelfstandig ondernemer. Dit schip, de in 1961 als
„Novel” voor de Kampense rederij Brouwer & Galenkamp bij Scheepswerf Van der Werff te Westerbroek
gebouwde „Argo-T”, werd in 1990 constructief total loss
verklaard en voor anker gelegd in Oostmahom. De
ligplaats was dezelfde als die waar de zouteveren van
WPD sinds mensenheugenis hun oversteek naar
Schiermonnikoog begonnen...
Foto Frits Olinga.

Vernoemd naar de wind
In 1991 volgde het tweede schip, de „Boeran”, waarvan
de naam is afgeleid van de hevige noordoostenwind,
met driftsneeuw, in de steppen van Rusland. Deze in
1988 bij Scheepswerf Ferus Smit B.V. te Westerbroek
gebouwde 1200-ton- ner werd herdoopt in „Sirocco”.
Zeven jaren het water dun varen met de „Sirocco” leidde
ertoe dat de Tilma en Volbeda kapitein en kapiteinske
werden in de allerbeste Groninger kustvaarttradities. Op
een nieuw schip met dezelfde naam. Op 26 juni 1998
liep bij Scheepswerf Barkmeijer in Stroobos de nieuwe
„Sirocco”, een schip van maar liefst 3200 ton
laadvermogen, van stapel. Doop- moeder was Margreet.
De tewaterlating van dit schip was een verhaal apart. Vanwege een stroomstoring in de
provincie Friesland was het niet mogelijk de doop op tijd te laten plaatsvinden. Ook de sleepboten konden de werf niet bereiken, omdat ze niet onder de - wegens een stroomstoring niet te
bedienen - bruggen door konden. Het werd wachten... en wachten... en wachten.
Geert bleef de kalmte zelf, Margreet steeds nerveuzer...
Op die bloedhete vrijdagmiddag toog iedereen naar een lokale kroeg en aansluitend
goedgehumeurd naar het diner. Tijdens het eten werd gespeecht alsof het schip al gedoopt
was...
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De „Argo-T", een klassieker
voor de kenner, aan de steiger
te Oostmahorn waar de
zouteveren van Wagenborg
Passagiersdiensten voor de
afsluiting van de Lauwerszee
hun dagelijkse diensten op
Schiermonnikoog begonnen.
Foto Frits Olinga.

Veul beter
Nagenoeg zes jaren later
waren Geert en Margreet toe
aan nieuwe uitdaging, een
groter schip. „...Op vrijdag 7
mei wordt het ms „Sirocco”
gedoopt en te water gelaten.
Graag nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn...”, aldus de uitnodiging van Scheepswerf Peters
te Kampen. Geert vond in zijn dochter Dianne de juiste doopmoeder. Met een ferme zwaai
sloeg de fles na „en wens u en uw bemanning een behouden vaart” in één keer uiteen op de
scheepshuid. Van onder de vele paraplu’s weerklonk een welgemeend applaus.
Tijdens de speeches van werf- directeur Geert van Voorn en Wagenborgdirecteur Jaap Teekman werd de nieuwe coaster naar de afbouwkade gemanoeuvreerd. Voorafgaand aan een
aangeklede borrel in de bedrijfskantine was er voor de gasten champagne. Er werd geproost,
getoast en geborreld en het hemelwater bleef onverkort naar beneden vallen...
Na de doop door Dianne Tilma maakt
de nieuwe „Sirocco" kennis met haar
element. Foto Henk Zuur.

Tegen vieren vertrok ik van de werf.
„Ga nou via de A6, veel beter”, zei
oud-collega John Tuil. Ik heb deze
goede raad opgevolgd want, zeg
nou zelf, John is met zijn
levenswijsheid en kenner van wetenswaardigheden niet de eerste de
beste. De brug over de IJssel, waar
eerder die middag tal van collega’s
voor stonden te wachten, werd juist
op het ogenblik dat ik arriveerde
geopend. Het duurde „slechts” een
kwartier.
Bij Lemmer werd het droog. Toen ik Delfzijl binnenreed scheen de zon...!
PCP6000
De „Sirocco” is, na de op 7 januari jl. opgeleverde „Altena” van C.V. Scheepvaartondememing
Altena (Peter Dalemans), thuishaven Delfzijl, het tweede schip van een serie van vier van het
type PCP6000 dat de Kampense werf bouwt. De algemene gegevens van deze schepen zijn:
loa 111,40 m, 11 108,02 m. br. 13,35 m, holte 9,10 m, bt/nt 3991/1559 bij een dwt van ca. 6000
ton, ruiminhoud 279,797 cft, 144 teu, waarvan 108 op de luiken. In de machinekamer staat een
2040 kW Wartsila 6L26-hoofdmotor. De schepen zijn ingericht voor het transport van
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gevaarlijke stoffen volgens de hiervoor geldende internationale SOLAS II. reg. 65-voorschriften. Ook met de bouw van bwnr 807 is Scheepswerf Peters inmiddels begonnen,
verwachte oplevering eind van dit jaar. Nr 808 volgt volgend vooijaar.
Op 14 juni werd de „Sirocco” van Tilma Shipping Oostmahorn naar open water geloodst. De
proefvaart vanuit Harlingen vond plaats op 16 juni, waarna het schip op 18 juni zou worden
overgedragen.
Na de overdracht zal de „Sirocco” worden opgeleverd in een éénjarig timecharter en gaan varen
tussen La Rochelle, Rochefort sur Mer en Martinique.
Bron: BW april 2004.
…………………………………………………………………………………………………………….

De memoires van een ziekenpa deel 11
Wij lagen voor anker en de P-boot wilde wel even langszij komen,
door een stuurfout schampte hij ons midscheeps, hij had vrij veel
schade aan de stuurhut, maar wij hadden niks. De Admiraliteit zal
niet blij geweest zijn.
Even later op die dag hadden de rubberboten: “picks”, duiker erop
en we vonden de vliegstoel. De stoel werd naar boven getakeld.
In de vliegstoel vonden we nog de volledige vliegoveral, vol zand,
nog helemaal dicht geritst!
Maar we vonden geen zichtbare lichaamsdelen, de aaltjes hadden goed hun best gedaan. In
Hoek van Holland hebben we later op de dag aangemeerd naast Hr. Ms. Paets van Troostwijk,
waar Henk Boels, één van mijn dorpsvrienden, aan boord was geplaatst. Ik heb hem toen niet
gezien, dat speet me enorm. De Paets van Troostwijk was één van de laatste kolenboten en
werd gebruikt voor onderzoek op zee. Het zand werd in een doodskist gedaan en later zou er
vastgesteld worden of er nog menselijk eiwit in zat.
In het weekend op de stations werden diverse jongens van ons aangehouden door de
marechaussee, omdat ze te lang haar hadden. Dat was geen wonder, weken lang gezocht naar
het vliegtuig en geen kapper aan boord. Door de Commandant werd dit afgedaan als kwats.
Terug in Den Helder moest ik op een middag met een mijnenveger van de Beemsterklas de ET
route op. Deze boot had geen eigen ziekenpa aan boord.
Op de ET route dreef ergens een mijn, zeer gevaarlijk voor de scheepvaart.
Ik herinner me de zware zeegang, de wind Noordoost, ik ben knap zeeziek geweest, ik moest
zelfs kotsen! We hebben de mijn niet gevonden en terug van de wind af, was het een fluitje voor
een cent, geen zeeziekte meer gehad.
Op de A 906 werd toen nogal veel bier gedronken, soms ook tussen de middag, Heineken bier
was het hoofdbestand. Sommigen van de jongens hadden genoeg van het Heineken bier en
wilden iets anders, onze hofmeester heeft toen Belgisch bier besteld: “Stella Artois”, een krat
was zo leeg.
NB: Tegenwoordig mag er bij de marine overdag helemaal niet meer gedronken worden. Bij de
OZD was er toen een strenger regiem.
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10. Onderzeedienst Kazerne Rotterdam (OZD).
Gelijktijdig geplaatst op de Onderzeeboot Hr. Ms. Zwaardvis (S 814) en later de Hr. Ms.
Walrus (S 802)
Na de Mijnendienst werd ik overgeplaatst naar de Onderzeedienst Kazerne in Rotterdam.
Vanuit Rotterdam had een collega mij gevraagd, mij op te geven voor overplaatsing naar
Rotterdam; er was een tekort aan ziekenverplegers. Ik had het best naar de zin op de A 906,
maar een overplaatsing lag toch in het verschiet en nu kon ik zelf kiezen. Ik dacht in de
ziekenboeg bij de OZD te gaan werken, varen op een onderzeeboot had niet mijn
belangstelling, ik dacht ik wordt toch afgekeurd, want ik heb een kunstgebit.
Dr Vroege moest me keuren en ik moest in een mondstuk bijten, ik liet het ding steeds los,
ineens zei de dokter: “En nu stevig bijten”, ik beet en was goedgekeurd.
De OZD Kazerne lag aan de Waalhaven, aan de ene kant van de straat was de kazerne
gevestigd en aan de andere kant, aan de oever van de Maas, de OZD bunkers, er voor lagen
de onderzeeboten afgemeerd.
In de oorlog lagen in deze bunkers de Duitse U-boten, maar onze boten waren groter, deze
pasten niet in de bassins.
De eerste weken heb ik gewerkt in de ziekenboeg en daarna werd ik geplaatst aan boord van
de Zwaardvis. Veel namen van collega’s in Rotterdam ben ik vergeten. De Chef Ziekenboeg
was een Majoor Ziekenverpleger, ik weet geen naam meer, maar ik zie hem nog zo voor me,
met zijn dikke buik. Ik kwam hier ook tegen de Korporaal ZVP Nanninga, die ik van Biak kende.
Ik leerde de Sergeant ZVP Manus Vermeulen kennen, een pracht kerel, maar een beetje
onverschillig. Tot mijn verbazing kwam ik daar Dr. Vroege uit Hilversum tegen, hij was duikmedische arts geworden.
De Chef d’Equipage was Opperschipper Stam, deze man had een heel interessant
oorlogsverleden.
NB: Jaren geleden kwam ik hem tegen bij een reünie in Hilversum, ik kom binnen, hij zat aan de
bar, hij kijkt op en zegt: “Pa, ga zitten en drink wat van me!”
Wie was er ook op de OZD: de Onderofficier van Politie, Majoor van de Mariniers De Waardt,
die op Biak tegen me zei, dat ik het spreitje terug moest jatten.
In Rotterdam kon je machtig mooi uitgaan, wij gingen in onze vrije tijd veel naar de Ballentent
aan de Parkkade. Deze tent kende ik al van de A 906, als we een enkele keer aan de Parkkade
lagen, je kon er een lekkere gehaktbal kopen en niet duur.
De Ballentent bestaat nu nog steeds. Verder kwamen we een enkele keer in de Alexandra bar.
In deze bar speelde de violist Frans Popti met zijn orkest, deze bar was tot 2 uur in de nacht
open. In mijn vrije tijd ging ik ook graag naar oom Theo, die toen aan de Albrechtskade woonde.
De stoomtram naar Hellevoetsluis reed toen nog, een keer in de ambulance naar Hellevoet, om
de haverklap haalden we de tram in en even later haalde hij ons weer in. In mijn herinnering
werd hij de “Moordenaar” genoemd.
Hr. Ms. Zwaardvis (S 814).
De boot was een Engelse T-boot, waar de T voor stond ben ik vergeten. Hij had nog dienst
gedaan in de oorlog in Engelse dienst. De boot was één grote cilinder, verdeeld in
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compartimenten, in tegenstelling tot de latere 3 cilinder boten, die waren opgebouwd uit 3
cilinders, twee onder en één boven. Op de nieuwe 3 cilinder boten heb ik nooit gevaren en één
van die boten, de Hr. Ms. Tonijn, ligt al jaren voor het Marine museum in Nieuwediep.
De Zwaardvis was in mijn tijd torpedo inschiet-boot en was gestationeerd in Den Helder, ik
moest weer op reis naar Den Helder. Hij lag tegenover de oude OZD kazerne aan de
Buitenhaven.
We hadden ongeveer 80 man aan boord. De tegenwoordige onderzeeërs ongeveer 45
personen.
Ik weet alleen nog de naam van de commandant, deze kom ik nog wel eens tegen bij de
reünistenclub van de OZD: Luitenant 2 OC van Rede, hij was later Kolonel. We moesten op de
Noordzee torpedo’s inschieten, wat dat precies in hield, ben ik nooit achter gekomen. Het zal
een kwestie van afstelling geweest zijn.
Na het afschieten werd het opgepikt door een schip. Later kregen we het in Den Helder weer
aan boord.
Ik kreeg een
slaapplaats in de
gang, in de lengte
van het schip, het
was een kleinere
soort bedstee. De
kooi was
afgesloten met een
gordijntje. Het lag
lekker knus daar
achter het
gordijntje. Ik kreeg
op een dag, een
ontsteking aan
mijn oor, ik had
Hr.Ms .Zwaardvis (S 814), in volle zee.
tegen de veertig graden koorts, ik heb daar lekker in het bedje
vertoefd en uitgeziekt. Een echte ziekenboeg had een onderzeeboot niet, ik moest volstaan met
een vrij grote wandkast, waar de medicijnen en mijn verbandvoorraad netjes in lagen
opgestapeld, wel met een slot erop. Aan boord was ik niet alleen ziekenpa, maar ik moest ook
enige technieken leren, om een onderzeeboot te laten functioneren. Ik werd aangewezen als
voor-duikroerganger, bij onderwatervaart moest je de helling in de boot sturen. Je had drie
roergangers, de eerste heb ik net genoemd, dan had je de achter-duikroerganger, die bediende
de kleppen om water te laten stromen in de tanks, van voor naar achteren of andersom. De
derde roerganger was hij, die het horizontale roer bediende. De roeren werden hydraulisch
aangestuurd.
Voor de voortstuwing heb je olietanks gevuld met brandstof, op de Rijks-werf werd er wel eens
een olietank schoongemaakt. Deze werd dan geschikt gemaakt voor drinkwater. Onze koffie
smaakte later altijd naar olie. In de machinekamer lagen voor de voortstuwing twee diesels en
voor onderwater waren er twee elektromotoren, die hun stroom kregen uit batterijen, die door
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het hele schip lagen, onder onze voeten. De batterijen werden door één diesel opgeladen. Dit
gebeurde zowel boven water, als bij snuivervaart.
De zwaardvis had op het voordek één kanon, het kaliber weet ik niet meer. Af en toe werd er
door matrozen-konstabels mee geschoten voor oefening.
Boven aan dek lag een lange metalen mast, dat was de “snuiver”. De snuiver was een
Nederlandse vinding. In 1940 gingen de Duitsers er mee aan de haal, want zij hadden deze
uitvinding nog niet. Een snorkel kent u wel, je zag wel van die kinder-speeldingetjes, een
masker met een luchtpijpje en een pingpong balletje. Als je dan onder water kwam, dan sloot
het balletje het pijpje waterdicht af.
Bij snuivervaart lag de onderzeeboot op een diepte van dertien meter, de snuiverpijp was dan
omhoog en kwam net boven de golven. De ene diesel draaide dan voor de voortstuwing en de
andere laadde de batterijen. Aan deze vaart had ik een verschrikkelijke hekel, als de snuiver
dicht schoot door een golf, dan trok de diesel vacuüm in de boot.
En het werd dan beere-koud in de boot.
De WC aan boord werd het “potje” genoemd, het was een tank met een WC bril erop. Soms
moest je in de rij staan, wat wil je met zoveel personen, die er gebruik van moesten maken, de
één was zeeziek en moest overgeven en de ander moest zijn normale behoeften doen. Als het
potje vol was, moest het in zee leeggeblazen worden, maar dat mocht niet bij een oefening,
want closetpapier ging drijven aan de oppervlakte. Het papier zou onze positie verraden.
In de longroom officieren was de zogenoemde accijnsvrije kast, in de haven was deze door de
douane verzegeld. Na 12 mijl kon het zegel verbroken worden. We konden goedkoop sigaretten
kopen, in onze tijd werd er nog flink gerookt, we waren dan ook blij met deze goedkope
sigaretten, o.a. North State en Chief Whip. Terug in de Nederlandse haven moest je de
overgebleven rookwaren wel aangeven bij de douane, zij stonden op de wal en op het
treinstation te controleren. Ik had er wat op gevonden, ik wilde ze niet smokkelen, maar wilde ze
gewoon aan boord houden. Ik maakte een verbanddoosje leeg, sigaretten erin, touwtje er
omheen en ik liet ze zakken achter de torpedo’s met een rode kop. Ik denk, dat die geladen
waren!
Aan boord, tijdens de vaart, mocht je niet vrijuit roken, je kreeg een seintje als het mocht.
Door de scheepsomroep werd dan gepraaid: “Eén uit!” Je mocht dan 1 sigaret roken en dan
niet meer. Je had jongens, die in die tijd er twee probeerden te roken.
Op een maandag moesten we terug naar Rotterdam om nieuw personeel en voorraden aan
boord te nemen. We zouden naar Portsmouth in Engeland voor een opleiding. Daarvoor
moesten we een paar keer per week naar het sportfondsenbad in Rotterdam om te draegeren.
Dit woord kan ik niet uitleggen. Het heeft te maken met de ademhalingsmaskers.
We moesten in zwembroek, kregen lood aan de voeten, een masker op en een fles lucht op de
rug. We sprongen in het bad en door het lood zakte je gelijk naar de bodem. Het was de kunst
om op de bodem heen en weer te lopen. Het ging wel, maar als je niet oppaste, dan schoot je
steeds een metertje naar boven. Maar…., waar hadden we niet meegerekend?, in hetzelfde
bad werd ook les gegeven aan gehandicapte kinderen, ze hadden van allerlei handicaps, maar
in het water waren ze zo vlug als een aaltje. De kinderen hadden onze groepen natuurlijk wel
meer meegemaakt. Wat deden ze, ze doken op ons af, trokken ons aan het haar en floep, daar
waren wij weer boven water. Dat was natuurlijk niet de bedoeling.
Maar wij konden het lollige, er wel van inzien.
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Bij het aankleden, durfden we haast niet naar die kinderen te kijken, zodanig gehandicapt
waren ze! De week daarna gingen we naar Portsmouth voor een opleiding om te leren
ontsnappen uit een onderzeeboot.
NB: Toen vond ik dat niets bijzonders, maar nu bij een reünie hoorde ik, dat het een heel
bijzondere reis geweest is, waar nu nog positief over wordt gepraat.
Onderweg, gingen we voor anker op de rede van Bournemouth, een prachtige zomeravond en
veel mensen op het strand. Veel motorjachtjes kwamen bij ons kijken. Enkele dames in badpak
wilden graag aan boord, want ze wisten dat we accijnsvrije spullen hadden. Maar onze
Commandant trapte er niet in, wij vonder het vrouwelijk schoon natuurlijk wel interessant om te
zien. Het was zodanig mooi weer, dat het achterluik op het dek open kon, geen golfje te zien.
De Engelse marine had in Portsmouth een duiktoren van 30 meter (=100 voet). In het onderste
gedeelte van de toren, de commando centrale, was een centrale van een onderzeeboot
nagebouwd en nagebootst. Van hier uit, moesten we leren ontsnappen, we lagen als het ware
op de bodem van de zee. We konden niet meer zelfstandig boven water komen.
Bovengenoemde centrale was met de toren verbonden met een trap en een luik. Rond het luik,
van boven naar beneden in het water, hing een zeildoekse ring. We stonden in zwembroek met
ca. 10 personen rond deze trap. We hadden een neusklem op, zonder verdere beademing. De
knevels van het luik werden geopend en water stroomde de ruimte binnen, tot voorbij onze
schouders. We bleven met ons hoofd in een kolom lucht staan, het water kon niet verder
stijgen, omdat de samengeperste lucht niet weg kon. Als het luik volledig open was, dan was de
druk op de bodem van de toren gelijk aan de druk in het compartiment. De druk was, boven op
het water 1 atm., dan een kolom van 30 meter, maakt samen op de bodem, 4 atm. We bleven
dus met onze hoofden in de kolom lucht staan.
De zeildoekse ring hield het water tegen. Eén voor één naar boven, even diep inademen, mond
dicht en dan onder de ring door, de trap omhoog, door het luik en je staat op de bodem van de
toren. Op de bodem van de toren stond een instructeur, die ons helemaal bekeek en seintjes
gaf als we het niet goed deden. We kregen dus een druk van 4 atm. voor de kiezen, dus ook in
de longen was de lucht onder een druk van 4 atm. samengeperst. Lucht is samen-kneedbaar.
De instructeur liet je gaan, ik werd onderweg gecorrigeerd. Het kwam doordat ik omhoog keek,
mijn hoofd fungeerde als roer, ik kwam steeds tegen de wanden terecht. Sommigen van ons (ca
10%) kwamen met een gescheurd longblaasje boven water, deze jongens gingen gelijk de
duiktank in en werden weer naar een diepte van 4 atm. gebracht, dan kwam het meestal wel
weer goed. Toen ik boven uitstapte, kwam ik Dr. Vroege tegen, die daar ook oefende, maar dan
op een andere wijze. Ik heb toen gehoord, dat de Engelse instructeurs, dit in hun leven maar 3
maanden mogen doen, zo gezond is dit werk dus!
Als we het zeegat uitgingen, dan werd er vaak een grap uitgehaald met een nieuwe opvarende.
Net buiten de pieren, kreeg hij bericht, dat er telefoon voor hem was in de centrale. Hij vlug naar
de centrale en wilde de telefoon opnemen, we waren natuurlijk al lang verbroken met de wal!
NB: Toen waren er nog geen mobieltjes.
Mij is het overkomen op mijn eerste reis, maar ik hoorde achter een deur zeggen: “Ze hadden
die hofmeester mooi voor de gek hé”! Ik was dus gewaarschuwd.
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Op een reis naar Schotland moest de boot geruisproeven doen, de reis was vrij onrustig door
hoge zeegang.
We moesten naar de “Loch Fine”, in deze Loch had je diep water om de proeven te doen. Aan
deze baai, lag het dorpje “Inverary”, we moesten met ca. 60 man van boord en werden op het
dorpje los gelaten. De boot kon met de overgebleven bemanning nog net varen. Dit moest zo
om zo veel mogelijke stilte aan boord te creëren. De boot lag de hele dag onder water en
apparaten moesten vast stellen of de boot geruisarm was. Wij met 60 man in de morgen om 9
uur het dorp in. Er was één kroeg en een paar winkels, we hebben ons gewoon verveeld die
dag. Tegen half vijf konden we weer aan boord. Wij waren nog maar een dag van huis, maar
toch had een getrouwde kwartiermeester die dag al verkering opgedaan in het dorp.
Na het schaften werd ik door de machinisten gewaarschuwd, dat er gegil uit ons wasplaatsje
kwam. Eigenlijk niet mijn taak! De deur was op slot en ik riep “Open maken”, maar geen reactie.
Een machinist brak de deur open en we vonden bovengenoemde kwartiermeester, terwijl hij
aan het rommelen was met een meisje van 16 jaar. Hij had haar aan boord gesmokkeld.
Wat hebben we toen een ellende gehad aan boord, de Schotse politie erbij en de Nederlandse
Consul. Bij terugkomst in Rotterdam is deze kwartiermeester degelijk gestraft, hij is voor de
krijgsraad geweest.
Op één van onze reizen, sneed de kok zich bij het uitbenen in zijn duim. Het bloedde nogal en
moest aan de wal in een Engelse ziekenboeg gehecht worden. Omdat ik geen spul aan boord
had om de duim droog te houden, kreeg ik van de Engelse ziekenpa condooms verstrekt, om
de duim in te verpakken. Want we hadden maar één kok en die moest blijven koken. Later in
Rotterdam kwamen er verscheidene jongens bij me, of ik er een paar over had, ik heb ze
wijselijk in de ziekenboeg af gegeven.
In de ziekenboeg in Portsmouth is me iets ergs overkomen. In de ziekenboeg in Rotterdam had
ik een spray-flacon meegekregen vanuit de apotheek, nog in de verpakking. De Engelse arts
controleerde het apparaat en het bleek helemaal vuil te zijn. De Commandant heeft later op mij
gefoeterd, ik heb het maar laten zitten, maar de fout lag in de apotheek in Rotterdam. In het
vervolg, heb ik altijd de spullen gecontroleerd. Het is mij nooit meer overkomen!
Op een dag gingen we naar een heel diep stuk in de Noordzee, de “Devils Hole.”
De boot moest gecontroleerd worden op waterdichtheid, we moesten diep duiken, maar bij 80 –
90 meter konden we geen emmers meer aanslepen, zo lekten de luiken en de hele boot
kraakte.
Onder Engeland waren we een hele dag onder water, wij waren aan het oefenen met Engelse,
bovenwater schepen. We hoorden wel de “pings” van die schepen, maar ze hebben ons die
dag niet gevonden. Toen we boven kwamen had onze Commandant onvoldoende rekening
gehouden met een nogal zware zeegang. We kwamen met behoorlijke slagzij boven water.
Onze kok was net in de hete soep aan het roeren, hij kreeg de hele mikmak over zich heen.
Eerste en tweedegraads-verbranding aan zijn bovenlichaam, van zijn oren tot en met zijn tepel
aan de rechterkant. Voor dit soort verbrandingen had ik steriele gazen gedrenkt in perubalsem
in een soort weckflessen. Ik heb hem verbonden en we hadden geluk, we gingen de volgende
dag naar Rotterdam, dat werd nog een dag later en in de morgen meerden we af in de
Waalhaven.
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De collega’s stonden al klaar om de patiënt over te nemen. De dokter vond de verbranding al
zover genezen, dat de patiënt zittend kon worden verpleegd, zonder verband, de blaren en de
wonden konden mooi indrogen. Ik herinner me deze jongen, die uit een Joods gezin kwam,
want hij droeg een Davidssterretje.
Wordt vervolgd (laatste deel)
………………………………………………………………………………………………………..

Soerabaja, Maart 1942

Deel 1

De ondergang van Hr.Ms. “Pieter de Bitter”,
“Gouden Leeuw" en “Krakatau"
Ondergang Hr.Ms.”Pieter de Bitter” 6
maart 1942
Ondergang Hr.Ms.”Gouden Leeuw” 7
maart 1942
Ondergang Hr.Ms. “Krakatau ” 8 maart
1942

DOOR
MR. J.R. MAAS

Na de aanval van Japan op 7 december 1941 op Pearl Harbor,
zou het geen drie maanden duren eer de Japanse
oorlogsmachine de Nederlandse marinehaven Soerabaja in het voormalige NederlandsIndië zou bereiken. In een sneltreinvaart werd Malakka veroverd en Singapore
ingenomen. Op 10 december 1941 werden de Engelse slagschepen “Repulse” en “Prince
of Wales” tot zinken gebracht en de Japanse strijdkrachten namen vervolgens bezit van
het toenmalige Borneo, Tarakan en Celebes. Toen ook de Slag in de Javazee in een
debacle voor de Nederlandse marine eindigde, moest er vorm en inhoud worden gegeven
aan de evacuatie van de toen nog resterende onderdelen van de Nederlandse vloot.
Door de commandant van de marine (CMR) in Soerabaja, schout-bij-nacht P. Koenraad, was
op 17 februari 1942 reeds de geheime order KPX uitgevaardigd, o.a. aan de commandanten
van de tot de 2e divisie mijnenvegers behorende schepen Hr.Ms. “Van Amstel”, “Pieter de
Bitter”, “Eland Dubois” en “Abraham Crijnssen”, alsmede aan de commandanten van de 154
mijnenleggers Hr.Ms. „Gouden Leeuw” en “Krakatau”. Deze order behelsde de opdracht om de
betreffende schepen onmiddellijk na ontvangst van het sein KPX in veiligheid te stellen door uit
te wijken naar een andere haven. Het succesverhaal van de ontsnapping van Hr.Ms. “Abraham
Crijnssen”, onder commando van de toenmalige luitenant-ter-zee der 1e klasse A. van Miert, is
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bekend geworden en leeft voort in inmiddels tot museumschip bevorderde Hr.Ms. “Abraham
Crijnssen” in Den Helder. Ltz 1 Van Miert verliet in de avond van 6 maart 1942 met zijn als
eiland gecamoufleerde schip de marinebasis Soerabaja om na een geslaagde
ontsnappingstocht op 15 maart 1942 de Australische haven Geraldton te bereiken. De
ondergang van Hr.Ms. “Pieter de Bitter”, “Gouden Leeuw” en “Krakatau" is minder bekend. Nu
het alweer 60 jaar is geleden, is het goed ook hun historie aan de vergetelheid te onttrekken.
Inleiding
Nadat bij de Slag in de Javazee op 27 februari 1942 het belangrijkste deel van de vloot verloren
was gegaan, was het voor de marineleiding al snel duidelijk dat een algehele evacuatie van de
Koninklijke Marine vanuit Nederlands-Indië zou moeten volgen. De personele evacuatie zou, nu
de Japanners - na de Slag in de
Javazee - de Javazee beheersten,
voornamelijk plaatsvinden vanuit
Tjilatjap aan de zuidkust van Java,
terwijl ook de Marine
Luchtvaartdienst vanaf diverse
locaties talrijke vluchten uitvoerde,
waarvan het drama van Broome met
zwarte inkt in de marinehistorie is
geschreven.
De commandant van de marine
(CMR) in Soerabaja, schout-bijnacht P. Koenraad, besefte al op 17
februari dat er een tijd zou komen
dat evacuatie uit Soerabaja
onvermijdelijk zou zijn. Aan de
commandanten van de “Van Amstel”,
“Pieter de Bitter”, “Eland Dubois” en
“Abraham Crijnssen”, alsmede aan
de commandanten van de “Krakatau”
en “Gouden Leeuw”, is toen het
navolgende bevel uitgereikt:
„Hierbij gelast ik u met uwen
onderhebbende boten op mijn sein
K.P.X. voorafgegaan door naamsein...volgens uwe inzichten op de veiligste wijze de
marinebasis te verlaten met bestemming Australië. Uw schip mag nimmer in handen van de
vijand vallen, waarvoor voorbereidende maatregelen dienen te worden genomen...".
Toen de Slag in de Javazee was gestreden. was het duidelijk dat het sein KPX op niet al te
lange termijn zou volgen. Op initiatief van enkele commandanten vond er op 1 maart een
bijeenkomst plaats in aanwezigheid van de CMR en diens chef-staf, kapitein-luitenant-ter-zee
F.W.S. de Ronde, waarbij ook de commandant van de 2e divisie mijnenvegers, ltz 1 Lebeau,
aanwezig was. Bij de betrokken commandanten bestond de vrees dat het onmogelijk zou zijn,
nu de Japanners heer en meester waren in de Javazee, om alsnog uit te wijken.
Door ltz Lebeau is toen uit naam van alle aanwezige commandanten verzocht de uitwijkorder
van 17 februari soepeler te stellen, zodat aan commandanten werd overgelaten of zij zouden
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uitwijken, dan wel hun schip zouden vernietigen. De CMR bleef onvermurwbaar en gaf aan:
„Mijne heren, U hebt uw orders en U krijgt uw orders ”.
Het gesprek werd vervolgens buiten aanwezigheid van de CMR voortgezet, waarbij o.a. door de
chef-staf van de CMR is verklaard dat ook in zijn visie de kans om met succes uit te wijken
uiterst gering was.
Vervolgens is op 3 maart 1942 aan de commandanten van de “Pieter de Bitter”, “Gouden
Leeuw” en “Krakatau” het sein KPX uitgereikt. Op 6 maart hebben de commandanten
nogmaals - na het vertrek van de CMR - middels de toen oudst aanwezend zeeofficier
(OAZ), de eerder genoemde ltz Lebeau, het sein KPX uitgereikt gekregen.
Hr.Ms. „Pieter de Bitter"
De “Pieter de Bitter’ was één
van de nieuwere
mijnenvegers, behorende tot
de “Van Amstel'-klasse, die
alle in 1937 in dienst waren
gesteld. Het schip had een
bemanning van 45 koppen.
Sedert oktober 1941 stond het
schip onder commando van ltz
1 J.P.A. Dekker. In
Nederlands-Indië maakte het
schip deel uit van de 2e divisie
mijnenvegers, evenals Hr.Ms.
“Van Amstel”, “Abraham
Crijnssen” en ”Eland Dubois”.
Tijdens de Japanse opmars
hebben de schepen
voornamelijk
patrouillediensten in de Javazee verricht, terwijl ze na de Slag in de Javazee nog zijn ingezet
om de op de rede van Soerabaja liggende koopvaardijschepen tot zinken te brengen. In deze
periode begon ook de vernietiging van het marine-etablissement te Soerabaja en de
Pyrotechnische Werkplaatsen op Madoera.
Door de oorlogsdreiging en de onduidelijkheid over de ontstane situatie hebben veel
bemanningsleden de gelegenheid te baat genomen om te deserteren. Op 3 maart hadden zich
al 24 gevallen van desertie voorgedaan. Om de bemanning aan te vullen, zijn in de ochtend van
6 maart, nadat het sein KPX opnieuw was uitgereikt, de bootscommandanten naar de
marinekazerne gegaan, waar 37 personen werden aangewezen om deel te gaan uitmaken van
de bemanning van de “Pieter de Bitter” en de “Van Amstel”. De aangewezenen werden met
twee bussen naar de schepen overgebracht, maar bij aankomst bleken er nog zo’n 13 over te
zijn. De overigen waren onderweg gedeserteerd.1)
In de middag van 6 maart 1942, om 15.50 uur, zag de commandant van de “Pieter de Bitter”
zich genoodzaakt opdracht te geven een tweetal springladingen te plaatsen met het doel het
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schip tot zinken te brengen. Nadat de commandant de bemanning gewapend aan de wal had
gestuurd, sprak hij hen toe en gaf aan dat hij
het niet verantwoord achtte om naar
Australië uit te wijken. Vervolgens werd het
schip liggende aan de Kruiserkade in
Soerabaja tot zinken gebracht.
In de toen heersende chaos had inmiddels,
in de nacht van 5 op 6 maart, de CMR zich
met zijn staf ingescheept op de
onderzeeboot Hr.Ms. “K XII”, maar omdat er
geen volledige bemanning aan boord was,
was het onmogelijk onmiddellijk te
vertrekken. Om de luchtaanvallen overdag
te ontwijken, ging het schip op de dag van 6
maart, in de haven van Soerabaja, onder
water.
Toen de CMR ontploffingen hoorde, liet hij informeren wat er aan de hand was. Uit
waarnemingen van de commandant van de “K XII” bleek dat de “Pieter de Bitter” tot zinken was
gebracht. De CMR heeft toen de commandant van de “Gouden Leeuw” verzocht aan boord te
komen. Daar deze niet aanwezig was, verscheen de eerste officier van het schip, ltz J.E. Bast,
aan boord van de “K XII”. De CMR was zo ontzet over het gebeurde, dat hij deze officier een
boodschap meegaf voor de OAZ, ltz Lebeau, met de volgende inhoud:
„Verzoeke onverwijld onderzoek instellen zinken Bitter stop Indien blijkt dat tegen orders
uitwijken is gehandeld zonder bepaalde geldige reden moet Commandant worden gefusilleerd
stop Gij handelt geheel namens mij stop Volgens oudste officier GLW hebben naar schatting 30
man Bitter verlaten, welk aantal (de overgeblevenen) door mij voldoende wordt geacht om uit te
wijken.”
Uit een na de oorlog door ltz Bast afgelegde verklaring, blijkt dat hij deze boodschap nog aan ltz
Lebeau heeft overhandigd. In ieder geval staat vast dat er geen enkel gevolg is gegeven aan de
opdracht. Ltz Lebeau heeft in de avond van 6 maart 1942 als passagier aan boord van Hr.Ms.
“Crijnssen" Soerabaja verlaten. Omdat hij in september 1944 niet terugkeerde van een
patrouillevlucht boven de Alfoerenzee, kon hij na afloop van de oorlog niet meer worden
gehoord over de omstandigheden waaronder door hem, in de ochtend van 6 maart, aan de
commandanten de order KPX is uitgereikt, alsmede over het niet uitvoeren van de opdracht van
de CMR om tot executie van Dekker over te gaan.
De CMR heeft na de oorlog verklaard er gelukkig mee te zijn dat het fusilleren van de
commandant van Hr.Ms. “Pieter de Bitter” niet had plaatsgevonden. Wel gaf hij aan dat het niet
uitgesloten moest worden geacht dat deze opdracht het vertrek van ltz Lebeau, alsmede van de
“Van Amstel” en de “Dubois” gunstig heeft beïnvloed. Beide schepen hebben overigens
Australië nimmer bereikt, hetgeen een groot verlies aan mensenlevens betekende. Behoudens
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één enkele officier, die met de “Crijnssen” kon uitwijken, zijn verder de meeste
bemanningsleden van de “De Bitter” in Japanse krijgsgevangenschap terechtgekomen.
Na WO II zou het niet voldoen aan de order KPX voor de commandant van Hr.Ms. “Pieter de
Bitter” ernstige gevolgen hebben voor zijn carrière bij de Koninklijke Marine. Na meer dan drie
jaar in Japanse
krijgsgevangenschap te
hebben doorgebracht, werd
zijn optreden getoetst door
de Zeekrijgsraad te Den
Haag. Door de fiscaal
(officier van justitie) werd
hem ten laste gelegd:
“Opzettelijke
ongehoorzaamheid,
gepleegd in tijd van oorlog”.
Na een eis van één jaar
gevangenisstraf en ontslag
uit de militaire dienst, werd
hij bij vonnis van 25
september 1947
veroordeeld tot een
gevangenisstraf van een
maand en ontslag uit de
militaire dienst. Op 13 april
1948 is ltz Dekker
daadwerkelijk - niet eervol zoals in marinekringen gebruikelijk - ontslagen. Hij was verder in de
burgermaatschappij werkzaam als leraar bij het middelbaar onderwijs. Op 30 juli 1995 is de
voormalige commandant van de “Pieter de Bitter” op 86-jarige leeftijd overleden.
Hr.Ms. “Gouden Leeuw"
De “Gouden Leeuw” was een mijnenlegger (bemanning van 121 koppen), die op 24 februari
1932, bestemd voor de dienst in Nederlands-Indië, in dienst werd gesteld. Sedert december
1940 stond het schip onder commando van de ltz 1 E.J.C. van der Horst. Nadat de “Gouden
Leeuw” in januari 1942 betrokken was geweest bij het leggen van mijnen in Straat Madoera,
onderging het schip in februari een uitgebreide dokbeurt, waarbij o.a. nieuwe mijnenrails
werden gemonteerd, een asdic-installatie werd aangebracht en de dieptebominstallatie aan de
eisen van de tijd werd aangepast. Toen de landingen van de Japanners op Java voor de deur
stonden, werden er nog diverse mijnenversperringen gelegd, o.a. in het Westervaarwater.
Toen bij een van deze operaties, in de nacht van 27 op 28 februari 1942, het schip door een
Japans verkenningsvliegtuig werd gespot, zag de commandant zich genoodzaakt deze operatie
af te breken en het merendeel van de mijnen niet geactiveerd overboord te zetten.
Op 4 maart kreeg de commandant van Hr.Ms. “Gouden Leeuw” opdracht de sluitversperring in
het Westervaarwater te leggen en daarna de order KPX ten uitvoer te leggen. Ondanks het feit
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dat de commandant
oorspronkelijk het plan had de
order op te volgen, heeft hij
hier geen uitvoering aan
gegeven. Bij hem bestond de
vrees - die ook juist was - dat
nu de hele Javazee en de
Soenda-eilanden al door de
Japanners bezet waren, een
uitbraakpoging weinig kans
van slagen zou hebben. Daar
kwam nog bij dat het schip
door de hoge opbouw extra
zichtbaar was vanwege de
lichte nachten.
Toen het 6 maart was
geworden en de CMR en
diens staf in de avond van 5
maart over de “Gouden
Leeuw” waren geëmbarkeerd
aan boord van de “K XII” en er van de CMR geen opmerkingen kwamen over de aanwezigheid
van het schip te Soerabaja, heeft de
commandant dan ook gemeend dat het
aan zijn eigen inzicht werd overgelaten
om al dan niet uit te wijken. Na het vertrek
van de CMR is het schip nog dienstbaar
gemaakt aan het vervoer van troepen van
de landmacht naar Madoera. Toen vertrek
in de visie van de commandant niet meer
mogelijk was, gelet op de lichte nachten,
de geringe offensieve kracht van het schip en de veronderstelling dat het al dan niet uitwijken
aan het inzicht van de commandant werd overgelaten, achtte Van der Horst het onverantwoord
zijn bemanning een zekere en nutteloze dood tegemoet te laten gaan.
Mede op grond van deze overwegingen besloot hij, teneinde het schip niet onbeschadigd in
handen van de vijand te laten vallen, na een “alle hens” voor de boeg op 7 maart 1942 om
ongeveer 15.00 uur Hr.Ms. “Gouden Leeuw” op 1000 m ten zuiden van de steiger van de
Pyrotechnische Werkplaatsen tot zinken te brengen.
Na de Tweede Wereldoorlog zou het niet voldoen aan de order KPX ook voor de commandant
van de “Gouden Leeuw” ernstige gevolgen hebben voor zijn verdere carrière bij de Koninklijke
Marine. Na meer dan drie jaar Japanse krijgsgevangenschap, werd ook zijn gedrag getoetst
door de Zeekrijgsraad te 's-Gravenhage. Door de fiscaal werd hem eveneens ten laste gelegd:
„Opzettelijke ongehoorzaamheid, gepleegd in tijd van oorlog". Na een eis van een jaar
gevangenisstraf en ontslag uit de militaire dienst, werd hij bij vonnis van 13 juni 1947
veroordeeld tot een gevangenisstraf van een maand en ontslag uit de militaire dienst. Op 15 juli
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1947 is Itz Van der Horst, evenals zijn collega van de “Pieter de Bitter", op niet eervolle wijze
ontslagen uit de militaire dienst. Nog geen drie jaar later zou de voormalige commandant van
de “Gouden Leeuw” op 10 juli 1950 op 45-jarige leeftijd overlijden.
1

) Desertie vond inderdaad op grote schaal plaats. Wij spraken hierover met kapitein Bennie van Bon
(gepensioneerd Shell Tankers), thans wonend te Schiermonnikoog, die - na het op 1 maart 1942
(vrijwillig) tot zinken brengen van de “Aldegonda” op het marine-etablissement te Soerabaja - een
stoomcursus voor kanonnier volgde. Hij vroeg en kreeg toestemming om met de “Abraham Crijnssen”
naar Australië te ontkomen. Hij vertelde dat de commandant, toen die zijn besluit had genomen uit te
wijken, “alle hens voor de boeg” riep, teneinde zijn mensen dit te vertellen en diegenen die niet mee
wilden, mede te delen “datzij zich moesten melden bij het KNIL”. Dat laatste was niet meer nodig: van de
40-50 man, die dienst deden op de”Abraham Crijnssen ”, verschenen er drie officieren en zes
(Europese) onderofficieren/korporaals. De rest van de crew was - en wie geeft ze ongelijk - toen al op
weg naar de eigen kampong. Aldus het verhaal van kapitein Van Bon.
Redactie DBW

Bron: De Blauwe Wimpel 4/2002
Wordt vervolgd
…………………………………………………………………………………………………………….

Fokker’s nieuwste trainer: de S-13
Kortgeleden heeft de fabrieksvlieger Burgerhout op Schiphol proefvluchten gemaakt met het
nieuwste Fokker-lesvliegtuig, de S-13. Sindsdien is het vliegtuig aan een reeks vliegproeven
onderworpen, waarbij meer dan zestig starts en landingen werden gemaakt. Het vliegtuig heeft
nu rond dertig uren gevlogen en wel met verschillende ladingen, ook tot het grootst toelaatbare
gewicht. De proeven zijn zo naar wens verlopen, dat gebleken is, dat er geen enkele
ingrijpende wijziging behoeft te worden aangebracht, hetgeen een opmerkelijke prestatie mag
worden genoemd (bij nieuwe vliegtuigen is dit
eer uitzondering dan regel).
De S-13 is een machine, die speciaal voor het
universele vliegonderricht is ontworpen. Het is
een echte „crew-trainer”, waaronder wij een
vliegtuig voor het opleiden van vliegtuigbemanningen moeten verstaan. Met de S-13
kunnen nl. worden opgeleid: vliegers, die in
het bijzonder vertrouwd moeten raken met de
behandeling van neuswielvliegtuigen en tweemotorige typen. Verder kan met de S-13 het
blindvliegen worden beoefend, daar het vliegtuig uitgerust is met amberschermen. Dat is
geel glas, waar de aspirant-vlieger met een blauwe vliegbril niet doorheen kan zien: de
instructeur zonder bril daarentegen wel.
Voorts kunnen met dit nieuwe product navigators worden getraind; hiervoor is een astrodome
achter-boven de cockpit aanwezig, alsmede alle nodige navigatie-instrumenten. Radiotelegrafisten kunnen er eveneens mee oefenen; zij hebben een uitgebreide radio-installatie ter
beschikking met alle frequenties, welke in de praktijk worden gebruikt.
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Ook de waarnemers-bommenrichters kunnen met dit vliegtuig ervaring opdoen. De neus van
het vliegtuig is er geheel voor ingericht en heeft een uitgebreid instrumentarium. Behalve deze,
biedt de S-13 nog de volgende mogelijkheden: luchtkartering, parachutistenopleiding,
verbindingsdiensten en licht transport. Zo nodig kan het toestel van twee drijvers worden
voorzien en gebruikt worden als drijvervliegtuig. Het is dus niet te veel gezegd, als wij de S-13
een universeel lesvliegtuig noemen.
Het toestel doet qua configuratie aan de Boeing AT-15 „Crewmaker” en de Fairchild’s AT-14 en
AT-21 „Gunner”, die de Amerikaanse luchtmacht destijds in dienst had, denken. De S-13 is
echter veel moderner van uitvoering en praktischer ingericht. Zoals men weet, geschiedt de
opleiding van vliegers en vliegtuigbemanningen in Nederland op het ogenblik nog met twee
(verouderde) typen. Zo werkt de waarnemersschool op Gilze-Rijen met stokoude AVRO-652A
„Ansons” en de A.V.O.T. op Twente met AS-46 „Oxfords”. Dit materieel, dat niet eens voorzien
is van neuswielonderstellen, kan kwalijk nog up-to-date genoemd worden en behoeft dan ook
nodig vernieuwing en aanpassing aan de huidige eisen.
Constructief is het vliegtuig geheel van licht metaal. Het bezit een intrekbaar neuswielonderstel
en het voldoet geheel aan de door de Engelse luchtmacht en marine gestelde trainerseisen. De
S-13 biedt plaats aan maximaal zeven personen. De afmetingen bedragen: lengte 13,6 m;
spanwijdte 19,2 m; hoogte 5,5 m; vleugeloppervlak 46 m 2. Gewichten: ledig 4185 kg, beladen
5775 kg. Max. snelheid 355 km/u; kruissnelheid 315 km/u. Plafond 6500 in. Vliegbereik 2000
km. Motoren 600 pk elk.
v. AAL
Bron: Onze Vloot 1950
……………………………………………………………………………………………………………..

Een kijkje in de
machine kamer.....
Enige tijd geleden heeft de
redactie mij gevraagd in de
scheepskrant wat te
vertellen over onze
machinekamer, om de
opvarende welke daarmee
zelden in aanraking komen
een idee te geven wat er
alzo in onze "Vetpul" loos
is. Wel dan om te beginnen
is de voortstuwing van
Hr.Ms. Dubois diesel
elektrisch, hetgeen betekent , dat de beide schroeven worden aangedreven door
elektromotoren welke op hun beurt elektrische stroom krijgen van dieselgeneratoren. De
indeling van de machinekamer is volgens het zogenaamde "unit "systeem , d.w.z. elke schroef
wordt aangedreven door zijn eigen unit bestaande uit een dieselkamer en een ( elektro)
motorkamer. Het voordeel van dit systeem is dat wanneer door een treffer of anderszins zo'n
"unit " uitgeschakeld wordt het schip nog gewoon door kan varen op de schroefas van de nog
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intact zijnde "unit ", alleen niet op volle snelheid. We hebben hier aan boord dus 4
compartimenten, nl de voordieselkamer ( VDK ) en voormotorkamer ( VMK ) die SB schroef
aandrijven , gevolgd door de achterdiesekamer ( ADK ) en achtermotorkamer ( AMK ) , die
BB schroef aandrijven. In deze generatoren, welke opgesteld zijn in elke Motorkamer wordt de
spanning opgewekt voor de twee Hoofdelektromotoren, die in tandem op de schroefas zijn
gekoppeld, ook hier is dus voor de bedrijfszekerheid alles in tweevoud uitgevoerd: valt er een
hoofdiesel uit, dan kan de andere nog altijd vermogen leveren voor de voortstuwing.
In elke motorkamer staat dus eveneens opgesteld het manoeuvreerbord van de bij de "unit"
behorende schroefas, d.w.z. het is elektrisch schakelbord waar de elektromonteur de
dieselgeneratoren in- of uitschakelt ende omwentelingen van de schroef volgens de telegraaf
regelt. Het uiterst vermogen dat een schroefas kan opbrengen is 3000 paardekrachten bij 600
omwentelingen per minuut, dus in totaal bedraagt de voortstuwing op beide schroeven 6000 pk,
waarbij het schip een vaart van ruim 20 knopen kan behalen.
Onder normale omstandigheden loopt het schip 13 knopen met een bijstaande diesel per
schroef.
Dit dan als algemeen overzicht van de aandrijving van zon
Amerikaans Fregat, maar behalve dat bezit de MK-0instalatie
nog vele hulpwerktuigen welke onmisbaar zijn voor het schip
zelf. Zo is er in elk der vier compartimenten een
hulpdieselgenerator opgesteld, die zorgt voor de
scheepsverlichting en krachtstroom levert voor alle
elektrische installaties aan boord zoals ventilatoren, de radio
en de radar, asdic, de pompen, de artillerie omvormers, de
elektrische kacheltjes, de kombuiskookplaten, enfin noem
maar op. Verder staan in de voormotorkamer de twee
hulpketels, welke stoom leveren voor de verwarming, de
kookketels in de kombuis, de wasserij en de verdamper, en
zo arriveren we dus bij een der voornaamste hulpwerktuigen,
n.l. de installatie waarmee het schip in zee de zoetwater
voorraad op peil tracht te houden. Onder normale
omstandigheden kan de verdamper bij zeewacht het verbruik
net bijhouden, d.w.z. de 14 à 15 ton drinkwater kombuis,
gamelle's en cafetaria, wasplaatsen en de wasserij. De totale
voorraad drinkwater welke kan worden meegenomen is 40 ton , zodat bij het uitvallen van de
verdamper in ruim twee dagen de watervoorraad uitgeput zou zijn indien geen maatregelen
worden genomen. Vandaar dat bij vertrek naar zee begonnen wordt met op gezette tijden
afzetten van diverse kranen om de watervoorraad zo groot mogelijk te houden. Het mandiën
wordt alleen dan toegestaan als de voorraad weer snel op peil gebracht kan worden, b.v.
gedurende het weekend, als de wasserij buiten bedrijf is, want deze consumeert een groot deel
van de zoetwater voorraad.
En zo kunnen we doorgaan om verdere details over de MK te vertellen, maar dan raken we niet
uitgepraat. Indien er belangstelling voor bestaat kunnen we voor liefhebbers onder deskundige
leiding rondgangen door het bedrijf organiseren, want over het algemeen steekt men meer op
van iets in werkelijkheid te zien dan er alleen maar over te lezen........en omgekeerd geloof ik
beslist dat veel MK-personeel belangstelling zou hebben voor een rondleiding over artillerie, de
gevechtsinformatiedienst, de vuurleiding en de sonar en andere scheepsonderdelen.
Het schept meer waardering en grotere samenwerking onder elkaar en 't bevordert datgene ,
waarnaar wij streven............het vormen van de "unit" HR.MS.DUBOIS
………………………………………………………………………………………………………………
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De belevenissen van de Nederlandse motortorpedoboot
Hr.Ms. TM 51
DOOR
G. VAN DER BURG uit de Blauwe Wimpel mei 2002
Op een mooie dag in april 1940, voer een klein vaartuig met hoge snelheid het Marsdiep, de
rede van Den Helder, op. Het was de motortorpedoboot „TM 51” die op 6 november 1939 door
de Koninklijke Marine, als eerste van een serie van 20 motortorpedoboten, in dienst was
gesteld.
Hoewel de oorlogvoerenden in de Eerste Wereldoorlog (1914-’18) met wisselend succes
gebruikmaakten van met torpedo’s en mitrailleurs uitgeruste, snelle motorboten, heeft het tot
1929 geduurd voorde Nederlandse marine de eerste motortorpedoboten aanschafte. Vier
Coastal Motor Boats - in Engeland gebouwde scheepjes, bestemd voor versterking van de vloot
in het voormalige Nederlands-Indië - werden in februari 1929 per ss „Enggano” van de
Stoomvaart Mij. „Nederland” naar Soerabaja verscheept.
Verwaarloosde defensie
Najaren van verwaarlozing van de Nederlandse defensie besloot de regering, enige jaren voor
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, eindelijk een groot aantal, totaal verouderde
oorlogsschepen door moderne exemplaren te vervangen. Ook zou de vloot flink worden
uitgebreid.
De „Z 5". Foto collectie
Instituut voor
Maritieme Historie.

Opdracht werd
gegeven tot de bouw
van 2 kruisers, 2
flottieljeleiders,
1 grote
mijnenlegger, 4
torpedobootjagers, 3
kanonneerboten, 8
mijnenvegers en 20
motortorpedoboten. De bouw van 2 slagschepen c.q. slagkruisers werd in overweging
genomen.
Als voorbeeld voor de te bouwen motortorpedoboten diende een in Engeland bij de British
Powerboat Cy te Hythe - bij Southampton -gebouwd vaartuig. Die motortorpedoboot, door de
marine de „TM 51" genoemd, werd voortgestuwd door drie Rolls-Royce benzinemotoren, die
tezamen 3300 pk leverden en drie schroeven aandreven. De van gelamineerd hout gebouwde
boot bereikte bij de proefvaart een snelheid van 43 mijl (79 km) per uur. De bewapening
bestond uit vier torpedo’s van 45 cm en twee mitrailleurs van 20 mm.
Nadat het scheepje uitvoerig was beproefd, kreeg scheepswerf Gusto in Schiedam, opdracht
nog negentien van dergelijke vaartuigen te bouwen. Tien voor Nederland, de andere voor het
voormalige Nederlands-Indië.
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De voor Nederland bestemde boten hadden een lengte van 21,40 m, die voor Nederlands-Indië
28,30 m. De bemanningen zouden uit 10, resp. 18 personen bestaan.
De “TM 51” die op de rede van Den Helder haar kunnen had getoond keerde eind april naar
Schiedam terug en werd bij scheepswerf Gusto afgemeerd. Het scheepje diende daar als
proefmodel voor de nog te bouwen exemplaren.
Meidagen 1940
Hoewel de aanval van het Duitse leger op Nederland, België en Frankrijk in de meeste
verslagen als „onverwachts” wordt afgeschilderd, waren de meeste regerings-en legerleiders
door hun inlichtingendiensten tijdig ingelicht.
Bij de verdediging van ons land heeft de Koninklijke Marine een betrekkelijk kleine rol gespeeld,
want de aanval op ons land kwam van de landzijde en uit de lucht. De voornaamste activiteiten
waren het vrijhouden van waterwegen van mijnen, die door vliegtuigen waren gelegd, en steun
verlenen aan het leger. Bovendien beschoten enkele schepen, waaronder de „TM 51” en de „Z
5”, Duitse legereenheden op de Maasbruggen en de linker Maasoever in Rotterdam. Hr.Ms.
„Johan Maurits van Nassau” berokkende de Duitse troepen, die de Nederlandse versterkingen
aan de kop van de Afsluitdijk aanvielen, aanzienlijke verliezen en op het IJsselmeer opereerde
een klein eskader van moderne én totaal verouderde marineschepen. Bij dat eskader hoorden
ook tot oorlogsschepen omgetoverde sleepboten.
Verder speelden kleine eenheden van het korps mariniers een rol bij de pogingen om de
Maasbruggen, die in Duitse handen waren gevallen, te heroveren. Van pogingen om het
vliegveld Waalhaven, dat door Duitse luchtlandingstroepen was veroverd, met het geschut van
oorlogsschepen te beschieten, is niets terechtgekomen. Aan de gevechten om de Maasbruggen
hebben naast de „TM 51” en de „Z 5" ook enkele hulpmijnenvegers deelgenomen.
Maasbruggen
Duitse troepen veroverden in de vroege ochtend van vrijdag 10 mei de bruggen over de Maas
in Rotterdam. De soldaten, die behoorden tot de 11 de compagnie van bataljon „Cholditz”,
waren aangevoerd door watervliegtuigen, die op de Nieuwe Maas landden. Zonder enige
moeite slaagden zij erin de bruggen in bezit te nemen.
De eerste pogingen van Nederlandse legereenheden om de bruggen te heroveren mislukten,
waarna er een beroep werd gedaan op de Koninklijke Marine. De „Z 5”, onder bevel van ltz 1 H.
van Lier, kruiste voor Hoek van Holland toen de opdracht binnenkwam de Maasbruggen te
beschieten. De oude jager (1917) voer de Nieuwe Waterweg op en ontmoette bij Schiedam de
„TM 51”, commandant ltz 2 J. van Staveren. De motortorpedoboot, die bij scheepswerf Gusto in
Schiedam lag afgemeerd, was eerst naar de Maashaven gevaren en zette vervolgens koers
naar de Maasbruggen.
Beide oorlogsschepen beschoten de Duitsers op de bruggen en het Noordereiland met kanonen mitrailleurvuur. De Duitsers beten fel van zich af met lichte mitrailleurs. De schepen, die ook
vanaf de rechter Maasoever werden beschoten, voeren daarop naar de Parkkade. Nadat de
gewonden van boord waren gehaald, de „TM 51” had één en de „Z 5” twee gewonden, voeren
de schepen, na nieuwe orders te hebben ontvangen, terug naar het gevechtsterrein.
De nieuwe opdrachten luidden dat de Maasbruggen niet mochten worden vernietigd en dat het
zuidelijk bruggenhoofd onder vuur moest worden genomen. Tijdens die aanval werden de
vaartuigen door Duitse vliegtuigen gebombardeerd en vanaf het Noordereiland hevig
beschoten.
De “Z 5” keerde na het verschieten van de gehele voorraad munitie terug naar Hoek van
Holland, vanwaar ze 14 mei naar Engeland zou uitwijken. De „TM 51”, door geweer- en
mitrailleurvuur beschadigd en met een gesneuvelde, matroos le klas A.C. van Vegten, en twee
gewonden aan boord, voer naar Schiedam terug. Voor beide schepen waren de gevechten rond
Rotterdam voorbij.
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Inmiddels had de chef van de marinestaf de torpedobootjager Hr.Ms. „Van Galen” naar
Rotterdam gedirigeerd. Ook de kanonneerboten Hr.Ms. „Johan Maurits van Nassau” en Hr.Ms.
„Flores” kregen opdracht naar de Nieuwe Waterweg op te stomen.
De „Van Galen”, die een paar dagen daarvoor uit Nederlands-Indië was teruggekeerd, moest
het vliegveld Waalhaven, dat door de Duitsers was veroverd en gebruikt werd voor het
aanvoeren van versterkingen, onder vuur nemen. Ter hoogte van Vlaardingen werd het schip
hevig aangevallen door Duitse vliegtuigen, die grote schade aanrichtten. Overste A.S. Pinke
was genoodzaakt zijn schip in de Merwehaven af te meren, waar het zwaar beschadigde schip
zonk. Na dit debacle werden de „Flores” en de „Johan Maurits van Nassau” teruggeroepen.
Nog diezelfde dag, nog altijd 10 mei 1940, werd de „TM 51” gerepareerd. Volgens de verklaring
van ingenieur Van Hecking Colenbrander - belast met de bouw van de serie motortorpedoboten
op scheepswerf Gusto - was ze „weer geheel bedrijfsgereed”.
De bedrijfsingenieur zette de mensen aan het werk om vijf van de bijna afgebouwde scheepjes
gereed te maken om te water te worden gelaten en het in het magazijn aanwezige materiaal
aan boord te brengen. Wie schetst zijn verbazing toen hij via de directeur van de scheepswerf
te horen kreeg dat de marinestaf die maatregelen overbodig vond. Het materiaal moest weer
naar de magazijnen en de boten mochten niet te water worden gelaten.
De directie van de scheepswerf besloot het werk aan de scheepjes te staken en deelde haar
werknemers mee, dat het werk op dinsdag 14 mei zou worden hervat.
De TM51 lanceert een torpedo

Vernietigen?
Op 14 mei had ingenieur
Colenbrander een gesprek met
schout-bij-nacht L.A.C.M.
Doorman, hoofd afdeling materieel
van de Koninklijke Marine (IVe
afdeling A). Tijdens dat gesprek
vroeg de ingenieur wat er met de in
aanbouw zijnde TM-boten moest
gebeuren.
Doorman was reeds ingelicht over
schade aan de „TM 51”.
De vlagofficier gaf toe dat de toestand van ons land kritiek was en dat hij luitenant Van Staveren
opdracht had gegeven de nog niet afgebouwde boten in het uiterste geval te vernietigen. De
„TM 51” moest op de rivier worden vernietigd. Van Staveren was echter die dag op de
onderzeeboot „O 23” geplaatst, die met haar zusterschip „O 24” in de avond van 13 mei de wijk
naar Engeland had genomen.
Colenbrander was het niet eens met eventuele vernietiging van de bijna afgebouwde boten en
vroeg waarom ze niet konden worden weggesleept. Volgens Doorman waren daarvoor in
Rotterdam geen geschikte sleepboten te vinden. Kennelijk wist hij niet wat hij met deze kwestie
aan moest en hij verwees Colenbrander naar ltz 1 H.J.F.K. van den Arend, die de functie
bekleedde van commandant van de werven aan de Nieuwe Waterweg.
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Een van de in 1929 aangekochte
motortorpedoboten tijdens de proefvaart.

Hij was degene die maatregelen moest treffen
om de boten niet in Duitse handen te laten
vallen.
Bij zijn terugkeer in Schiedam constateerde
Colenbrander dat de „TM 51” vaarklaar was.
Het vaartuig was geheel bemand, alleen een
commandant ontbrak. Volgens Van den Arend
was er geen officier beschikbaar, die Van
Staveren kon vervangen. Van Staveren had
voor zijn vertrek inderdaad de opdracht gegeven de op de helling staande motortorpedoboten
brandklaar te maken.
Wat te doen met de „TM 51"?
Ingenieur Colenbrander, die de bouw en de proefvaarten van het schip had geleid, bood aan de
motortorpedoboot naar Engeland te varen, mits er voor een loods zou worden gezorgd. Die
loods was in Schiedam spoedig gevonden in P. Bos, kapitein-eigenaar van een kustvaarder.
Van den Arend accepteerde dit aanbod en gaf aan Colenbrander de volgende schriftelijke
verklaring:
Ondergeteekende gelast hierbij de heer Van Hecking Colenbrander om Hr.Ms. „ TM 51 ” in den
nacht van 14 op 15 mei naar Engeland over te brengen en de boot namens de Nederlandse
marine tijdelijk af te geven aan de Engelse marineautoriteiten in de Downs.
Schiedam, 14 mei 1940
De luitenant ter zee 1ste klasse
H. J. F. K. v. d. Arend
Inmiddels bombardeerden Duitse vliegtuigen Rotterdam en herhaalde malen vlogen
gevechtsvliegtuigen over de scheepswerf.
Vertrek van de „TM 51" uit Nederland
Om 05.30 uur gaf Van den Arend opdracht zo spoedig mogelijk te vertrekken. De motoren
werden warmgedraaid en om 06.30 uur werden de trossen losgegooid. Met matige snelheid
voer de boot naar Hoek van Holland, waar Colenbrander zich meldde bij overste Van Leeuwen,
marine commandant van de stelling Hoek van Holland. Nieuwe orders waren er niet. Wel vroeg
overste Van Leeuwen of hij met zijn staf mee kon naar Engeland. Uiteraard was daar geen
bezwaar tegen en nadat een twintigtal marineofficieren aan boord was gekomen, voer de
motortorpedoboot in de schemering het zeegat uit.
Met wisselende snelheid werd koers gezet naar een drietal voor de pieren liggende Engelse
torpedobootjagers. Afgemeerd langszij een van die jagers, sprongen de aan boord genomen
officieren en een tweetal bemanningsleden over op het Engelse schip. Nadat van de jager een
midshipman (adelborst) met kaarten was overgenomen, zette de „TM 51” koers naar Dover.
Zonder moeilijkheden bereikte ze die haven de volgende morgen en een paar uur later kon de
boot aan in Dover aanwezige Nederlandse marineautoriteiten worden overgedragen.
De „TM 51” kwam op 30 mei 1940 weer in dienst van de Koninklijke Marine. Begin 1941 werd
het schip omgebouwd tot kanonneerboot en kwam het als „Panter” MGB 46 in de vaart.
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Tijdens haar eerste trip liep de boot op 5 juni 1941 in de St. Austell’s Bay op een mijn en werd
zwaar beschadigd. Half gezonken werd het vaartuig in Fowey binnengebracht en daar hersteld.
Op 25 november 1942 werd de voormalige „TM 51 ” aan de Royal Navy overgedragen en
verder als oefenboot gebruikt. Na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog werd de
voormalige motortorpedoboot gesloopt.
Artist's impression
motortorpedoboten.

De achtergebleven
mtb's
In tegenstelling tot de
gegeven orders
werden de in
aanbouw zijnde
motortorpedoboten
niet vernietigd en
vielen ze
ongeschonden in
handen van de Duitse bezetters.
De „TM 52” en „TM 53” (voor Nederland bestemde boten), die bijna gereed waren, werden op
last van de bezetters met spoed afgebouwd. De boten werden op 20 augustus 1940 opgeleverd
en kwamen bij de Kriegsmarine in de vaart, resp. als „S 201” en „S 202”. In 1942 werden de
schepen naar Bulgarije verkocht en omgedoopt tot „No 3” en „No 4”.
Aan beide schepen was door een employé van werf Gusto, de heer Jacob Beunder, sabotage
gepleegd door de schroefassen verkeerd uit te lijnen. Bij aankomst in Duitsland - de
Kriegsmarine wilde beide boten uitvoerig testen - raakten ze dan ook spoedig defect. De
directie van Gusto kreeg het verzoek een expert te zenden om de problemen op te lossen.
Jacob Beunder werd voor het karwei aangewezen; hij weigerde en werd daarop door de werf
ontslagen.
Oorlogsbuit
De voor Nederland bestemde boten werden in opdracht van de Kriegsmarine aanzienlijk
gewijzigd en vervolgens over land naar havens aan de Adriatische Zee vervoerd.
„TM 54” werd op 19 december 1941 opgeleverd als „S 151”. Op 3 mei 1945 was het
schip in Ancona.
„TM 55” werd op 31 maart 1942 opgeleverd als „S 152”. Eveneens op 3 mei 1945 in
Ancona.
„TM 56” werd opgeleverd op 19 april 1942 als „S 153”. Tijdens een gevecht met Britse
torpedobootjagers op 12 juni 1944 bij Lissa gezonken.
„TM 57” werd opgeleverd op 10 juni 1942 als „S 154”. Het schip zonk in januari 1945 bij
Pola tijdens een geallieerde luchtaanval.
-

„TM 58” werd opgeleverd op 19 juli 1942 als „S 155”. Op 3 mei 1945 in Ancona.

-

„TM 59” werd opgeleverd op 4 september 1942 als „S 156”. Op 3 mei 1945 in Ancona.
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„TM 60” werd op 8 september 1942 als „S 157” opgeleverd. Het schip zonk op 1 mei
1945 bij Triest onder geallieerd mortiervuur.
„TM 61” werd op 9 september 1942 opgeleverd als „S 158” en zonk op 25 oktober 1944
bij Sebenic bij een geallieerde luchtaanval.
………………………………………………………………………………………………………….

3 OP REIS MET SMALDEEL V (NACHTELIJKE
ONTMOETINGSOEFENING EN MIJN EERSTE “BAKJE“)
VANDAAG zit ik op een uiterst lage pit. Ik sta namelijk
voor twee feiten op parade en ben nu doodsbenauwd
dat dit bakje mij een paar passagierdagen in Stockholm
zal kosten. Het was ook wel behoorlijk pech, eerst
snaaide de gamellechef (overigens een vriendelijk man)
mij dat ik weer wat in het lekbakje van de ijskast deed
maar het tweede feit was nog veel erger. Toen ik langs
de kombuis liep namelijk zag ik de kok de proefbordjes
in het daarvoor bestemde kastje doen. Ik had
reuzehonger en van een onbewaakt ogenblik maakte ik
gebruik om de bordjes leeg te eten en vervolgens het
deurtje weer netjes dicht te klappen. Toen de kok evenwel op de brug kwam was de boot aan want
hij opende met een elegant gebaar het deurtje en gaf de kolonel een leeg proefbordje. Die arme kok,
hij keek alsof hem zojuist was aangezegd dat hij de rest van zijn leven moest varen. De kolonel
gelastte een onderzoek en aangezien ik nu eenmaal een redelijke graad van eerlijkheid bezit leek
het me beter om maar voorgaats te komen en mijn zonde te bekennen met als resultaat een tweede
notitie in het vlaggeboek. Om tien uur moest ik aantreden voor de hut van mijn gastheer, die
optreedt als mijn divisiechef (ik ben bij het „niet ingedeelde" dekpersoneel). Om elf uur was het
parade-achteruit. Alle honden, wat voelde ik me klein. Ik stond helemaal op de linkervleugel van het
gestraftengelid aangetreden en keek vol ontzag naar het „vriendenkringetje", bestaande uit
Commandant, Eerste Officier, schipper, onderofficier van politie en de betrokken divisiechef.
Eindelijk was het mijn beurt, „Scheepshond derde klas Lucky Joseph" riep de schipper. Ik uitte een
korte militaire blaf, zwiepte mijn staart en oren in de houding en dribbelde met een matig looppasje
naar de Commandant, op twee meter hield ik halt. „Kom wat dichterbij" beet de Onderofficier van
politie mij toe en vergezelde deze woorden met een middelmatig harde trap tegen mijn achterste.
O, wat voelde ik me klein. Iedereen keek strak en dreigend naar me, vooral die schipper keek zo
doorborend. „Ja Joseph, dat is niet zo fraai waarvoor jij hier moet komen" begon de kolonel. (Ik
schudde zwijgend mijn kop). Besef je het ondisciplinaire van je gedrag? Waarom doe je dergelijke
grapjes in het lekbakje?" „Omdat de stortkoker te hoog voor mij is, kolonel," zei ik met een prop in
mijn keel, meer kon ik niet uitbrengen. „Hm", zei de kolonel, „en wat heb je te zeggen over je tweede
vergrijp?" „Geen excuus, kolonel" was mijn antwoord. „Dan zal ik je voor een en ander corrigeren,
ga je gang maar" en met een lichte hoofdknik kreeg ik permissie om af te druipen. Die avond toen ik
weer mijn net in wilde springen zag ik het rapportenboek bij mijn gastheer op tafel liggen. Ik kon
niet nalaten om even te kijken wat ik had getrokken. „Een dag licht arrest en een dag strafdienst à 1
uur per dag z.g.g. v.z.o. en z.l.l.b. i.a.g." stond er. Dit nu was volkomen abracadabra voor mij, doch de
oplossing kreeg ik toen de officier van de wacht mij de straf „aanzegde". „Een dag licht arrest en een
dag strafdienst à een uur per dag, zeer goed gedrag, verzachtende omstandigheden en zeer lage
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lichaamsbouw in aanmerking genomen", wegens „het voorproeven van schaften, terwijl hij daartoe
niet bevoegd is en het wateren op plaatsen waar zulks niet is geoorloofd." Nee, ik moet zeggen dat
het mij erg meeviel, ik vond dit een billijke straf , bovendien slofte ik zo nog net vrij voor
Stockholm. De onderofficier van politie vertelde me dat ik de volgende dag in rusttijd een uur
psalmen zou moeten zingen met twee andere gestraften. Ik had er weliswaar geen flauwe notie van
wat eigenlijk met „psalmen zingen" werd bedoeld, maar ik besloot geen voorbarige vragen te
stellen en af te wachten. Dien avond was het „nachtelijke ontmoetingsoefening". Ik was reusachtig
benieuwd, want zoiets had ik nog niet meegemaakt. De Smaldeelcommandant sloeg als
scheidsrechter zijn hoofdkwartier op in de kaartenkamer en het Smaldeel werd verdeeld in twee
partijen. Wij stelden een “raider” voor en de fregatten waren onze tegenpartij. Verder kreeg ik ook
een baan toegewezen namelijk ordonnans Smaldeelcommandant, ik kreeg een keurig
berichtenkokertje aan mijn halsband gebonden en moest alle berichten van de
Smaldeelcommandant naar de radio brengen en terug en ook indien nodig naar brug of
commandocentrale. De avond was prachtig, de zee was volkomen vlak en de Tromp trok er een
kaarsrechte voor doorheen, de duisternis viel langzaam in. Opeens gingen de lichten uit, nu werd
het pas „Echt," ik begon er helemaal in te komen. Op de brug was alles stikdonker, hier en daar
gloeiden lampjes die wijzerplaten verlichtten als even zovele glimwormpjes. Zwijgend tuurden de
Commandant en de officier van de wacht op het radarscherm of naar buiten. Plotseling een kreet uit
de commandocentrale, „Echo drie vijf nul dertien." Opeens was alles in leven. Ik besloot naar de
radiohut te gaan aangezien mijn hondenverstand mij zei dat de vijand misschien wel het een en
ander te zeggen zou hebben. In de radio was alles stil, de telegrafisten luisterden gespannen,
koptelefoons over de oren, alleen de morsetekens van de Marine-Omroep Nederland tjilpten
onverstoorbaar door, als een trouw baken in de ether. Plotseling mengde zich een nieuw geluid met
de andere tekens, iets hoger en sneller was dit, de telegrafist tikte reeds op zijn schrijfmachine en
reeg de morsetekens aaneen tot een bericht. Met een snelle beweging scheurde hij het berichtje van
de papierrol af, deed een afschriftje in mijn kokertje, gaf me een klap op mijn bil en zei: „Voor de
smaldeel-Commandant Lucky, zet 'm op!"
Ik dribbelde zo hard als ik kon naar buiten, stootte mijn
kop tegen de kist met de noodbatterij op het seindek,
mompelde een verwensing, zag sterretjes, wipte over de
drempel van de kaartenkamer en stootte de chef aan.
Deze nam het bericht uit mijn kokertje en las het, zijn
gezicht begon te glimmen. „Ha, ze hebben ons," glimlachte
hij. „Dat zou je in oorlogstijd ook niet zo zeggen mannetje"
dacht ik en sprong op de kaartentafel, waar ik mij in een
hoekje opschoot om eens even een blik te werpen op het generale plot van de beide partijen. Het
werd me nu duidelijk dat de vijand, bestaande uit de fregatten, weldra binnen schootsafstand zou
zijn. De chef-staf had ondertussen een paar berichten geschreven, waar ik weer mee naar de radio
rende. Het werd nu volle pannen, ik bleef heen en weer rennen en kon het nauwelijks bijhouden. Op
de brug was alles in actie, het was ondertussen alarm zeedoel gehouden en iedereen was nu op
post. De kanonnen stonden in de richting van de vijand, de sluitstukken waren geopend en de
lichtgranaten bij de hand. Ondertussen was de Tromp vierentwintig mijl gaan lopen. Ziedend
raasden de ketelfans en de lage schoorsteen braakte gloeiende lucht en pijpluizen uit, sissend sneed
de boeg door het water en de wind bulderde en rukte aan mutsen en petten . . . . Beng!! Een witte
lichtflits, een langzaam wegstervend geloei van de wegsnellende granaat een halve minuut later
bungelde plotseling een dwaallichtje in de lucht dat langzaam naar beneden zakte. Een tweede
granaat schoot gillend door het luchtruim om enige seconden later in een tweede dwaallichtje
te veranderen dat achter zijn broertje aan naar beneden zakte. Ik was een en al opwinding, de
lichtgranaten wierpen een spookachtig bleek licht op het schip en op de gezichten van de mensen
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aan dek, het schip draaide nu langzaam bakboord uit en ik hoorde de Commandant roepen „Vuur
openen". „Waarop?" dacht ik en ik keek nog eens nauwkeurig naar het verlichte gedeelte van de
kim en ja hoor, daar zag ik twee bleke streepjes, waar plotseling een paar fel witte vlammetjes uit
schoten. „Vijand heeft vuur geopend" hoorde ik op hetzelfde moment de officier van artillerie
praaien. Even later ontsproten plotseling schuin boven ons schip een stelletje parachutelichten, de
vijand was dus kennelijk bezig om ons te verlichten. Ondertussen was de Tromp reeds aan het
vuren, dit werd, aangezien het een oefening was, aangegeven door vuurseinen met
de seinzoeklichten die op de vijand waren gericht. „Pang, pang" hoorde ik boven ons en op
hetzelfde moment baadden we in een zee van licht. Vier lampions hingen boven het schip. Ik zag dat
de Tromp weer koers ging veranderen en dat er een nevelgordijn werd gelegd, bovendien braakte
de schoorsteen nu ook dikke wolken witte rook uit, waarachter het schip geheel schuilging.
„Ha,” dacht ik, „wat zal de chef van de wacht in de vetput een lol hebben, nu mag hij eindelijk eens
wel rook maken!" In de kaartenkamer had de chef het druk met het uitdelen van schade. Van de
Tromp viel een ketelruim uit plus de hele hoofdbatterij en de Divisiecommandant van de fregatten
verhuisde naar de eeuwige jachtvelden met zijn schip. „Hoe zou de werkelijkheid zijn?" dacht
ik. Hier en daar branden, zich in het zweet werkende SBD-ploegen, gillende gewonden,
lekke stoomleidingen enz. en onwillekeurig gingen mijn gedachten naar die sobere
koperen gedenkplaten die in havens altijd netjes opgepoetst aan de wanden van het achterdekhuis
worden opgehangen. Hoeveel ellende, trots, glorie, enfin, wat voor mengelmoes van alles zit er
achter die koperen gedenkplaten verborgen? „Ga uit de kinken Lucky!" werd me plotseling
toegeroepen, ik schrok op uit m'n gepeins en sprong opzij voor een aantal lieden die een „gewonde"
op een stretcher naar de ziekenboeg zeulden. Plotseling flapten de lichten weer aan.
„Oefening geëindigd," werd er op de brug geroepen en de man aan de TBS gaf dit sein door aan onze
ex-vijand, waar plotseling ook de lichtjes weer aan floepten. Vredig sloot het stel fregatten zich
achter ons aan, we waren als een stelletje vriendjes, die moe van het spel, gezamenlijk weer huis
toe gingen. 's Middags 13.30 uur. De
zon brandt op het achterdek, de
Tromp baant zich alleen een weg door
de Oostzee. Doodse stilte heerst alom,
iedereen maakt zijn middagpiepslag,
het tentdek ligt vol van lui die in de
zon liggen te bakken.Het enige geluid
dat de stilte verbreekt is het schuren
van het zware steenblok, dat ik aan
een touw om mijn nek voortsleep,
over de planken van het dek.
„Sjonge, dat valt niet mee zo'n
strafdienst"' Vier vierkante meter
moest ik blank schuren, „en pas op als
je heilige dagen laat" had de
bootsman gezegd „want dan mag je
het nog eens dunnetjes overdoen." En
zo dribbel ik moeizaam heen en weer op mijn korte pootjes het zware blok achter mij aan. De drie
andere gestraften zorgen voor water en zand en zijn bezig met stukjes glas de laatste olie- en
verfvlekjes uit te krabben. Zo af en toe komt de onderofficier van de wacht even om de hoek van het
dekhuis kijken of we nog wel werken. Eindelijk klinken er vier glazen. De korporaal van de wacht
komt aangeschreden en maakt het steenblok los, vervolgens marcheert hij ons af naar de
midscheeps. Daar is het inrukken, een handeling die ik nog niet volkomen meester ben. De rest van
de middag heb ik besteed aan mijzelf om me eens helemaal op te knappen voor Stockholm.
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Om drie uur had ik met de barbier afgesproken en prompt op tijd stond ik bij de deur van zijn hut.
De vorige klant was net klaar dus ik sprong in de stoel en liet mij eens heerlijk trimmen. Ik vind de
barbiers hut een van de prettigste plaatsen aan boord. Het is er rustig en het ruikt er lekker. Ja, die
barbiers hebben het nog zo gek niet in de navy want 's avonds slaan zij hun tampatje in hun hut op
en liggen heerlijk rustig, in feite hebben zij een privéhut met vaste wastafel. Ik liet me ook nog een
friction aanmeten, om vooral mijn nekspieren weer eens lekker los te maken, die waren namelijk
wat stijf geworden van het psalmen zingen. Na een uurtje was de barbier klaar, ik keek eens in de
spiegel en vond mezelf toch wel een soort heer. Mijn borstelige wenkbrauwen waren iets bijgeknipt
en daaronder blonken guitig mijn diepbruine ogen. Mijn oren waren kaarsrecht en mijn vacht was
lekker ruig, kortom ik voelde mij als een „jonge god in opleiding". Van de kapper vertrok ik naar de
schoenmaker die een mooie halsband voor me had gemaakt, speciaal om de wal op te gaan.
Tenslotte moest ik nog naar de secretaris om mijn portie kronen in ontvangst te nemen, zorgvuldig
werden ze voor me uitgeteld, toch wel een verantwoordelijke functie voor zo'n man, dacht ik,
alsmaar op al dat geld te moeten letten, geen wonder dat hij er zorgelijk uitziet en al kaal begint te
worden. Ondertussen hoorde ik het fluitje van de schipper, vast werken! Ziezo, die middag was ook
alweer om, nu nog een warm bad nemen en dan is alles kits en fijn voor Stockholm. Whoopee !!
Wordt gevolgd….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rijksmuseum schrapt ‘racistisch begrip’ bersiap
AUTEUR: REDACTIE
12 JANUARI 2022
MUSEUMNIEUWS/NEDERLANDS-INDIË
Zelfgemaakte bamboespeer
zoals die tijdens de bersiap
door nationalistische
Indonesische jongeren werd
gebruikt (CC BY-SA 3.0 Crisco 1492 - wiki)

Het begrip bersiap is al
tijden gemeengoed onder
Nederlandse historici en
wordt gebruikt als
aanduiding voor de
gewelddadige periode tijdens de strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië, die
direct na de Tweede Wereldoorlog losbarstte. Volgens een gastcurator van het
Rijksmuseum in Amsterdam heeft het woord echter een racistische bijklank en
wordt het daarom niet gebruikt in een grote tentoonstelling over de
onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië in de jaren 1945-1949.
De term ‘bersiap’ betekent zoveel als ‘wees paraat’ of ‘geeft acht’. Direct na de Tweede
Wereldoorlog werd het woord veelvuldig gebruikt door nationalistische jongeren die,
gebruikmakend van een machtsvacuüm dat na de Japanse capitulatie was ontstaan, meenden
dat de tijd rijp was voor een onafhankelijkheidsstrijd. Voor nationalistische Indonesiërs was de
Tweede Wereldoorlog namelijk niet alleen maar negatief geweest. Na afloop van de oorlog
bestond Nederlands-Indië feitelijk niet meer en er waren nu kansen om een nieuw en
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onafhankelijk Indonesië op te richten. Een terugkeer van het koloniaal bestuur wilde men kost
wat kost voorkomen.
In de strijd om onafhankelijk die losbarstte, lieten met name jongeren veel van zich horen. Twee
miljoen van hen volgden tijdens de oorlog een Japanse militaire training en hadden geleerd om
Europeanen te haten. Journalist Piet Hagen schreef hierover in zijn bekende werk Koloniale
Oorlogen in Indonesië:

“Hun opleiding was gericht op discipline, geloof in geestelijke kracht en verheerlijking
van militair geweld. Zij hadden de Japanse belofte van onafhankelijkheid serieus genomen
en geloofden heilig in een vrij Indonesië. Een eigen taal, een vlag en een volkslied hadden
ze al, nu nog een eigen republiek.”
In Indonesië staat deze na-oorlogse periode vooral bekend als de Merdeka-tijd (naar het
Indonesische woord voor ‘vrijheid’ of ‘onfhankelijkheid’). In Nederland wordt gesproken van
bersiap. De revolutionaire beweging was in de beginperiode nauwelijks georganiseerd en had
een zeer gewelddadig karakter. Enkele tienduizenden Nederlanders, Indo-Europeanen,
Chinezen en verdachte Indonesiërs werden naar schatting vermoord. De Japanse capitulatie
bracht veel Nederlanders die jarenlang in Jappenkampen zaten dus niet gelijk de vrijheid waar
men zo naar had gesmacht. Zogenoemde Pemoeda’s, nationalistische Indonesische jongeren,
gingen gewapend de strijd aan met alle westerse elementen en richtten met kapmessen en
zelfgemaakte speren bloedbaden aan onder de zojuist bevrijde Hollanders en Indische
Nederlanders. Hoe lang de bersiap precies duurde is niet helemaal duidelijk. Volgens
sommigen hield de geweldsexplosie een halfjaar aan, volgens anderen ruim een jaar. In 1947
laaide het geweld op sommige plekken weer op.

Javaanse revolutionaire strijders
(pemoeda’s) op Java, bewapend
met puntige bamboesperen,
machettes en enkele geweren
afkomstig van de Japanners, 1946
(CC BY-SA 3.0 – Tropenmuseum –
wiki)

‘Racistisch’
Het begrip bersiap is in
Nederland vrij gangbaar als
aanduiding voor deze
gewelddadige na-oorlogse
periode in voormalig
Nederlands-Indië, maar zal dus
niet gebruikt worden in de grote
nieuwe tentoonstelling in het
Rijksmuseum. In een opiniestuk
in NRC Handelsblad poneert
gastcurator Bonnie Triyana de
stelling dat het begrip ‘bersiap’
een sterk racistische lading krijgt als deze in zijn algemeenheid wordt gebruikt voor geweld dat
tijdens de revolutie plaatsvond tegen Nederlanders. Triyana:
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“Meer nog omdat bij het begrip ‘bersiap’ altijd primitieve, ongeciviliseerde
Indonesiërs als daders van de gewelddadigheden worden opgevoerd, wat niet
geheel vrij is van rassenhaat. De wortel van het probleem ligt in het onrecht dat
het kolonialisme creëerde en dat een structuur vormde van een op racisme
gebaseerde hiërarchische samenleving die de exploitatie van de kolonie omhult.”
Volgens de gastcurator draagt gebruik van de term ‘bersiap’ ook het risico van simplificatie in
zich omdat het…

“…ertoe neigt de diversiteit aan feiten te verdoezelen. Een dergelijke houding
wordt de basis van een vooroordeel, van een misdaad door associatie. Alleen
omdat enkele mensen een fout maken, moeten alle leden van deze groep de last
van deze fout dragen.”
BEKIJK OOK:
Deel veteranen niet gerust op uitkomst groot Indië-onderzoek
Aangifte
In de Indische gemeenschap in Nederland is met ontzetting gereageerd op het feit dat het
begrip ‘bersiap’ door het Rijksmuseum in de ban is gedaan. De Federatie Indische
Nederlanders (FIN) is zelfs van plan aangifte te doen tegen de Indonesische gastcurator.
Voorzitter Hans Moll spreekt van een “krankzinnige en stuitende vorm van Bersiap-ontkenning”.
Moll:

“De uitlatingen zorgen voor een golf van verontwaardiging onder (Indische)
Nederlanders, van wie de eerste generatie de gruweldaden vaak maar
ternauwernood wist te overleven. […] De uitspraken van Triyana zijn een stuitend
schoolvoorbeeld van Bersiap-ontkenning en een nieuw dieptepunt in het toch al
vijandige klimaat rondom de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië.”
Volgens Lentze maakt Triyana zich schuldig aan het bagatelliseren van de Bersiap en is dat
een strafbaar feit.
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Vernielingen in de
Chinese wijk in
Bandung,
aangericht tijdens
de bersiap (CC
BY-SA 3.0 –
Tropenmuseum –
wiki)

Ook bij het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag heeft men met verbazing kennisgenomen
van het opiniestuk. Tegenover de NOS laat directeur Yvonne van Genugten weten niet goed te
begrijpen waarom Triyana de term racistisch vindt. Ze zegt verder:
“Bersiap staat vanuit het perspectief van Indische Nederlanders voor angst.

Bersiap blijft voor Indische Nederlanders en Europeanen belangrijk, want het staat
voor een periode dat hun leven niet veilig was en zij doodsangsten hebben
doorstaan.”
Wel geeft Van Genugten aan te begrijpen dat dit
een Nederlands perspectief is en dat een
Indonesiër anders tegen zo’n periode kan
aankijken.
Alle kanten
Affiche met opschrift ‘Perlawanan seloeroeh rakjat pokok
kemenang revolusi’, 1945-1949. Museum Bronbeek (via
Rijksmuseum)

Het Rijksmuseum heeft in een reactie laten weten
er bewust voor te kiezen geen specifieke term te
gebruiken “voor het aangedane leed in deze
periode”. Het wil de in de tentoonstelling de
gebeurtenissen van alle kanten belichten.

“De tentoonstelling erkent en adresseert
zowel het geweld in deze periode tegen
Indo-Europeanen, Nederlanders, Molukkers,
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Chinezen en anderen die aan Nederlandse zijde stonden of daarvan verdacht
werden, als het geweld tegen andere groepen zoals de Indonesiërs in dezelfde
periode.”
In de Rijksmuseum-tentoonstelling Revolusi! Indonesië onafhankelijk zijn vanaf begin februari
tweehonderd objecten te zien die herinneren aan de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië in
de jaren 1945-1949. Centraal staan mensen die de revolutie van nabij meemaakten.
………………………………………………………………………………………………………………

Marinekazerne op het quarantaine eiland Onrust en Kuyperseiland
Onrust (eiland)
Onrust (ook Poeloe kapal of
Scheepseiland) is een Indonesisch eiland
voor de kust van Jakarta, met een
oppervlak van 3.500 vierkante meter.
Ten tijde van de VOC was er een stadje
gevestigd met woningen, pakhuizen,
scheepstimmerwerven en het tuighuis, waar
VOC-schepen werden hersteld en soms
ook nieuw gebouwd. Het VOC-personeel
zat feitelijk gevangen; het mocht maar twee
keer per jaar van het eiland af. In 1800
werd alle gebouwen op het eiland door een
Engels eskader onder Ball verwoest, maar
in 1823 tot 1825 vestigde Van der Capellen
er een marine-etablissement. In 1856 kwam
er een drijvend droogdok. Om de functie als scheepshersteloord te verstevigen . Nadat aan het
eind van de 19e eeuw de haven van Tanjung Priok was opengesteld verloor Onrust zijn functie
en werd het geheel verlaten. In 1911 werd Onrust, met het het nabijgelegen eilandje Kuiper,
ingericht als quarantainestation, onder meer voor moslims, die terugkeerden van de hadj naar
Mekka. Op Onrust werden 35 barakken gebouwd, die ook wel werden gebruikt als
interneringskamp. De muiters van Hr. Ms. De Zeven Provinciën, onder wie Maud Boshart,
werden er in 1933 geïnterneerd.
Na de Duitse aanval op Nederland op 10 mei 1940 werd in Indië het codebericht "Batavia seint
Berlijn" rondgestuurd. Hierop werden enkele duizenden Duitsers, Hongaren, Tsjechen,
Italianen, Nederlanders met een Duitse achternaam, en Indische NSB-ers opgepakt en in
Ngawai en op Onrust opgesloten. Een van de gevangenen op Onrust, de Duitse jood Robert
Frühstuck, werd doodgeschoten toen hij te dicht bij het prikkeldraad kwam. (Het bevel om zich
te verwijderen had hij niet gehoord omdat hij doof was.) Nadat Nederland op 8 december 1941
Japan de oorlog had verklaard, werd een klein deel van de gevangenen op Onrust en Ngawai
overgebracht naar Kamp Jodensavanne in Suriname.
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Volgens een hardnekkig gerucht werden na de Tweede Wereldoorlog Nederlandse soldaten
met een dodelijke geslachtsziekte naar Onrust gebracht om er te sterven, waarna ze zouden
zijn afgemeld als "gesneuveld". Journalist Dick Schaap, die een boek schreef over het eiland
heeft dit verhaal niet bevestigd kunnen krijgen.
Op 23 januari 1950 pleegde Raymond Westerling met
400 manschappen van zijn Angketan Perang Ratu
Adil (APRA), het Legioen van de Rechtvaardige Vorst
en soldaten van de deelstaat Pasundan, een
staatsgreep. Deze mislukte. De meeste APRAmilitairen kwamen in handen van de nog op Java
achtergebleven Nederlandse troepen. De
Nederlandse militaire autoriteiten besloten de soldaten
zelf te berechten, als deserteurs. Zo bleven zij uit
handen van Indonesië. Ze werden gedetineerd op het
eilandje Onrust.
Chris Soumokil, de president van de Republiek van de
Zuid-Molukken (RMS), werd op 12 april 1966, na de
staatsgreep door Generaal Soeharto, naar dit eiland
gebracht en daar geëxecuteerd.
Op het eiland zijn er nog weinig restanten te vinden
van de kazerne en de gebouwen welk er toe
behoorden . Alles is geheel verwaarloost en de ooit
eens imposante gebouwen zijn deels gesloopt en
staan er treurig bij De ooit witgepleisterde muren zijn
gegrijst en groen geworden en de pleister lagen zijn
deels verdwenen. Waar ooit geluiden te horen waren
van het aan land brengen van de goederen en
schepen onderhoud verkregen en waar voor 1800 de
molens draaiden, zijn nog slechts restanten terug te
vinden . Als je zoekt kun je nog delen terug vinden
welk behorende tot een rijk verleden . Het is niet meer
. De steiger waar ooit Hr.Ms. Pelikaan aan de trossen lag ligt er verlaten bij . De barakken
waarin de muiters van de Hr.Ms. Zeven Provincieen in waren ondergebracht zijn alleen de
fundamenten terug te vinden. De laatste Marine schepen hebben het eiland reeds lang geleden
verlaten .In de bomen zijn de vogels te horen en door de restanten van de gebouwen en de
bomen door is de zee te zien . Golven komen aan gerold en slaan op het eiland. Verder is het
rustig ..Neem de boot terug en kijk nogmaals en voor de laatste keer om . Het eiland ooit
bruisend van activiteiten ligt er stil en verlaten bij .
Muiters op het eiland
De muiters van Hr. Ms. De Zeven Provinciën, onder wie Maud Boshart, werden er in 1933
geïnterneerd. En Maudt schrijft hierover ,
Morgens in de vroegte werden we vanaf de Orion en waarbij we allen zwaar geboeid waren in
een sloep geladen en door een motorsloep gebracht naar de wal .Aan de kade gekomen
moesten we ons tussen twee rijen van inlandse soldaten opstellen, allen met in de ene hand de
getrokken klewang, in de andere de geladen karabijn. Gedurende ruim een jaar zouden we niet
anders dan op deze wijze begeleid worden. Alvorens af te marcheren werden ons een aantal
dingen voorgelezen, die wanneer je er aanleg voor bezat, 'n mens de haren ten berge hadden
doen rijzen. De barakken bestonden uit een manshoog opgetrokken muurtje, bedekt met
gegalvaniseerde platen. Tussen het muurtje en het 'dak' bevond zich een ruimte van ongeveer
een halve meter, geheel afgezet met doorééngewoeld prikkeldraad. Wanneer men - zo luidde
het bevel - door deze ruimte kijkt, wordt men onmiddellijk neergeschoten. Bij lawaai maken in
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de barak of luid spreken of lachen wordt zonder waarschuwen een handgranaat geworpen. 's
Morgens bestaat gelegenheid de kapitein te spreken te vragen; dit gebeurt alleen door een door
jullie aan te wijzen oudste. Te dien einde roept die man 'wachtcommandant' waarop de deur
van de barak zal worden geopend. Met in de hoogte gestoken handen loopt dan de
barakscommandant vier passen naar voren terwijl de rest zich zover mogelijk in de barak
terugtrekt. Er werd nogmaals uitdrukkelijk gezegd dat er absoluut niet zou worden
gewaarschuwd, en dat de schildwachten zonder mankeren een ieder neer zouden leggen die
zich niet aan de orders hield.

Hr.Ms. Zeven provincieen
1933 ,Kazerne onrust
barakken van de muiters
1933
En om de twee uur werd de
schildwacht maar afgelost
en om de twee uur kreeg ik
maar in het Maleis te horen
'Als hij de muur aanraakt,
schieten. Als hij tegen je
probeert te praten, schieten.
Als hij de tralies aanraakt,
schieten. Als hij over de
witte streep komt, schieten'.
En zo ging dat maar door. Des nachts kon men geen oog dicht doen van het gestamp van de
met ijzer beslagen schoenen van de soldaten; maar ook dat wende op de duur! Wat me echter
in die dagen het meest griefde was, dat men absoluut geen gelegenheid kreeg te baden. In
Indië is het een gebiedende eis om tenminste eens per dag een bad te nemen, doet men dit
niet dan is een spoedige huidinfectie hiervan het gevolg. Zo kregen we dus de eerste vijf dagen
van onze gevangenschap geen bad. Ook niet een beetje water om het gezicht 's morgens te
wassen. Onze hooggeroemde Hollandse zindelijkheid; was het op de 'Muiters' niet van
toepassing? .
Hr.Ms. Zeven Provinciën 1933
,Kazerne onrust binnen plaatst met
hangende was van de muiters 1933
Er was weinig, zo in 't geheel geen
sprake van een onpartijdig
onbevooroordeeld onderzoek.
Inlanders, die om een of andere
reden geen verklaring wilden
ondertekenen, werden door middel
van hongerkuren aan deze
ondertekening herinnerd. Zelf heb ik
gezien hoe een inlandse olieman drie
maal 24 uur de noodzakelijke spijze
onthouden werd. Met een van hen deelde ik mijn ochtendbrood op gevaar af om neergeschoten
te worden, wanneer het bemerkt was geworden.
Geboeid, met de handen op de rug, zonder enige bedekking of ligging in een betonnen cel, met
een vinnig opkomende natte moesson, lagen die mensen daar. Een andere Hollandse 'Third
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degree' was, een met krijt op de vloer getrokken vierkant, daarin een mens, handen achter de
rug geboeid, van des morgens vroeg tot 's avonds laat, en daarbij noch zitten, noch liggen, noch
op enigerlei andere wijze steun zoeken. Een buitengewoon wrede marteling! Voor het eventueel
steunen door het slachtoffer waakte met argusogen een met klewang en karabijn gewapende
inlandse soldaat. Deze behandeling ondergingen die mensen vóór het wachtlokaal. Dat
dergelijke dingen niet in de buitenwereld bekend werden, droeg men de uiterste zorg voor.
Persoonlijk heb ik gezien dat op een vissersprauw werd geschoten, die volgens de kapitein van
het detachement Koloniale troepen te dicht bij het eiland kwam. Het zogenaamde 'luchten'
geschiedde aanvankelijk tweemaal per dag gedurende een uur. Een mitrailleur was opgetuigd
en voortdurend bevond zich daar een soldaat bij op post; om op alle gebeurlijkheden voorbereid
te zijn, zat reeds een band met scherpe patronen in het wapen. Vier schildwachten volgden
voortdurend de bewegingen van de gevangenen, daarbij hun karabijn in de aanslag houdend.
Dat zoiets op den duur buitengewoon enerverend werkte zal een ieder duidelijk zijn!
Onwillekeurig vraagt de lezer zich misschien af, met wat voor doel toch de vervolging
klaarblijkelijk tegen mij persoonlijk ingesteld werd. Dit zat als volgt in elkaar. Het mocht en kon
in Indië niet van algemene bekendheid worden dat de muiterij van de Zeven Provinciën
uitsluitend inlands initiatief en uitvoering was geweest. Het superioriteitsgevoel dat daarvan voor
de gehele inlandse bevolking het gevolg zou zijn geworden bracht consequenties met zich,
waarvan de gevolgen niet te overzien waren: om echt met redelijke kans van slagen de
Europeanen als de moreel schuldigen meer speciaal als de 'corpi intellectuali' te kunnen
beschuldigen was het noodzakelijk mij als de man voor het gebeurde verantwoordelijk te
stellen. Ik ben er nu nog van overtuigd dat, wanneer men de officieren geen beklaagden had
gemaakt, zij zich ook niet achter ons hadden trachten te dekken. Toen ook zij echter
verantwoording af moesten leggen kon niemand van hen zeggen dat het voor hen vast stond
dat de Europeanen niet anders dan door de omstandigheden gedwongen aan deze zaak
hadden deelgenomen. (...)
Na enige weken in de oude Portugese kazerne doorgebracht te hebben werd ik naar een
andere hoek van het eiland getransporteerd waar men in allerijl een barak voor eenzame
opsluiting cellen had ingericht. Stel u voor een vijftien tal cellen uniform van een afmeting van
twee passen breed en drie lang. De wanden waren van steen, vloer van beton en de voorkant
was tralies met een zeer klein deurtje erin. Een krib en een 'noodzakelijk iets' vormden het
ameublement. Ik stel me voor dat het hele geval op de toeschouwer onwillekeurig de indruk van
een apenkooi moest maken. Dag en nacht liep een schildwacht voor deze cellen op en neer,
aanvankelijk zelfs twee. Luchten kregen we daar niet. 'Lucht kwam genoeg door de tralies' werd
gezegd. De eerste maanden liepen de schildwachten met geweer in de aanslag. Toen echter
weer eens een generaal van zijn belangstelling in de gang van zaken blijk gaf en aan mij
informeerde of ik: 'Wat te vragen of te zeggen had' verzocht en kreeg ik als gunst dat de
geweren van de schildwachten dan in het vervolg niet gedurende de gehele dag op ons zouden
gericht blijven. Het baden was ook een buitengewoon hartverheffende vertoning. Daar men
natuurlijk 'geen enkel risico' mocht lopen kwamen er extra soldaten om bij dit baden aanwezig
te zijn. Het celletje werd dan opengemaakt, de aspirant bader naar een kraan geleid waaruit
een miserabel straaltje water z'n uiterste best deed de naam van badgelegenheid te verdienen,
en daar kon men zich dan een weinig verfrissen. Dit alles echter onder voortdurend gerichte
karabijnen en getrokken klewangs. Later toen ik een ogenblikje per dag mocht heen en weer
wandelen, had ik eens het genoegen - toevallig kwam de volgende wachtploeg op - om op de
bovenomschreven manier te baden, omringd door acht - niet minder dan acht - soldaten, twee
korporaals en een sergeant. Ik begon toen waarlijk zelf te geloven dat ik min of meer gevaarlijk
was! Echter bezat ik een gezegend gevoel voor humor dat mij beschermd heeft om gek te
worden.
In deze cellen heb ik ongeveer acht maanden doorgebracht, zonder enige bezigheid. Herhaalde
malen heb ik zulks verzocht, doch dat werd nimmer toegestaan. Spreken, zingen, fluiten, ja
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zelfs fluisteren was op straffe van de kogel verboden. M'n enige afleiding was een familie ratten,
die hun domicilie hadden gekozen in een tegenover mijn cel.
Na het voorlopig onderzoek volgde het vooronderzoek, geleid door de chef van de politieke
inlichtingen dienst te Batavia. Verhoren van zes, soms zeven uur en dat dagen achtereen met
het absolute gevoel voor een verloren zaak te strijden, maakten je fysiek en psychisch kapot.
Het ergste echter in de gehele gang van zaken was, dat er verschillende groepen gevormd
waren.
Na ongeveer negen maanden in deze hel doorgebracht te hebben werden de meeste van onze
mensen met onbekende bestemming weggevoerd. Alleen Kawilaran en ik zal zijnde de
gevaarlijkste werden per motorboot baar Batavia gebracht. Na twee dagen kwamen we op
Madoera. Met een motorsloep werden we naar de wal gebracht en aanstonds kreeg ik een
aarden donkere cel op dit eiland aangewezen. Evenals Onrust was Soekolili - zo heette een in
de nabijheid van onze verblijfplaats gelegen kampong - een quarantainestation
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