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De

„SILENT SERVICE” doet van zich spreken

Onze Koninklijke Marine is een onderdeel van de krijgsmacht, dat maar weinig over zichzelf spreekt.
Ook bij buitenlandse marines valt een dergelijke eigenschap te constateren. In Engeland wordt de Navy
niet ten onrechte de „Silent Service” genoemd. Toch zijn er momenten, dat de Marine als vanzelf de
aandacht der burgerbevolking tot zich trekt. Dat gebeurt, wanneer men leest over reizen en vlagvertoon
van onze oorlogsbodems op verschillende plaatsen in het wereldrond.
Wij denken hierbij terug aan de vorige maand, toen H. M. de Koningin met Z. K. H. Prins
Bernhard Haar reis naar Engeland ondernam aan boord van één van Harer Majesteits schepen
van oorlog, de ,.Jacob van Heemskerck”, welk schip werd geëscorteerd door twee andere
oorlogsbodems, de „Marnix” en de Tjerk Hiddes”.
Met alle eeuwenoude tradities van onze eigen Marine werd Hare Majesteit ontvangen aan
boord van één van Haar schepen en met alle eeuwenoude tradities van de Engelse Marine
werd Zij te Dover begroet.
Menigeen is het in die dagen door persberichten opgevallen, dat op een tijdstip, dat het
Nederlandse smaldeel met Hr. Ms. „Jacob van Heemskerck” als Koninklijk vlaggeschip naar
Engeland onderweg was, tezelfder tijd nog verscheidene andere Marineschepen ter zee een
taak volbrachten, maar dan veel verder van huis.
Inderdaad vertoefde behalve dit smaldeel in de Britse wateren een ander smaldeel in de
Middellandse Zee; het laatstgenoemde smaldeel bestond uit vier oorlogsbodems: Hr. Ms. „Karel
Doorman”, „De Bitter” en twee onderzeeboten, die daar tezamen met de Engelsen oefeningen
hielden. Eveneens tezelfdertijd bevond zich Hr. Ms. „Piet Hein”, een van onze
torpedobootjagers, in de wateren van Nederlands Nieuw-Guinea, na het maken van een
wereldreis via het Panamakanaal.
Er werd toen ook bekend, dat een andere torpedobootjager, Hr. Ms. „Evertsen”, zich weer bij de
strijdkrachten der Verenigde Naties in de wateren van Korea had gevoegd.
En de „Kortenaer”, die na verdienstelijk werk voor Makassar, waar door haar verschijning alléén
al een afslachting van de KNIL-troepen werd voorkomen, maakte op hetzelfde ogenblik tijdens
een vlagvertoonreis een zeer goede indruk in Nieuw-Zeeland; de commandant, de
luitenant ter zee 1ste klasse F. L. Capel, werd
bij de Minister-President persoonlijk
ontvangen. Voorts heeft men kunnen
vernemen, dat één van onze onderzeeboten
naar de West zou vertrekken en onderweg
metingen zou verrichten ten behoeve van
Prof. Vening Meinesz' zwaartekrachtonderzoekingen.
En dit is nog niet alles. Wij hoorden nl. ook
van mijnenveegtaken in de Noordzee, die
dank zij de activiteit van onze Marine in 1951
gereed zullen komen; ook in de Indonesische
wateren voeren onze mijnenvegers nog operaties uit.
Tevens kwam ons ter ore, dat de op 23 October jl. in Amerika overgedragen groep fregatten
onder Nederlandse vlag in dienst was gesteld en dat deze op het tijdstip, waarvan hier sprake
is, oefenden in de Amerikaanse wateren.
Op 21 December varen deze bodems thuis. Het optellen van deze schepen leidt ondanks de
bescheiden omvang der vloot tot de conclusie, dat het geld, in onze Marine gestoken, bepaald
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niet onnuttig is besteed. Het hoofddoel van een Marine, het varen en — in deze tijden zeer
belangrijk — het oefenen in geallieerd verband, wordt kennelijk niet uit het oog verloren,
ondanks de achterstand in bevaren personeel. Varen is noodzakelijk. Dit gevleugelde woord
geldt zeker voor de Koninklijke Marine. En het voor elke mogendheid, die belangen of handelstrekkingen overzee heeft, zo belangrijke vlagvertoon (waarvoor Nederland nooit genoeg geld
heeft overgehad), kan evenmin worden gemist. De Marine zélf heeft thans weer getoond tot het
voeren van onze driekleur op de wereldzeeën in staat te zijn.
……………………………………………………………………………………………………………….

DE TOEKOMST VAN ONS KORPS MARINIERS
Op 10 December jl. memoreerde ons Korps Mariniers, u weet wel, de „jongens van Jan 665,
zijn 285ste verjaardag. De
volgende dag reikte Z. K. H. Prins Bernhard te Rotterdam aan vier leden van het Korps het
Bronzen Kruis uit. Een duizendtal mariniers defileerden op de Coolsingel en Burgemeester Oud
overhandigde tijdens de receptie ten stadhuize een ereboek met oorkonde aan de
Korpscommandant. De hechte band tussen Rotterdam en de mariniers werd hierdoor op
waardige wijze gesymboliseerd.
Op Crooswijk heeft de Generaal-Majoor M. R. de Bruyne de in de strijd gevallen Korpsmakkers
herdacht door een kranslegging en een toespraak bij het ter ere van hun nagedachtenis
opgerichte monument. De mariniers, die op Java het hoogste offer hebben gebracht, werden
daarbij niet vergeten.
Een welgeslaagde gala-avond in de Rotterdamse Schouwburg besloot deze gedenkwaardige
Korpsverjaardag.
Voor de tweede maal na de liquidatie zijn er op negen verschillende plaatsen hier te lande
reünies gehouden van de oud-leden der Mariniersbrigade, die gevormd werd in Amerika en die
zoveel verdienstelijk werk deed op Java. Heel wat herinneringen zijn er bij Korps en reünisten
opgehaald en het was allemaal zeer genoeglijk maar ware feeststemming zal er pas kunnen
heersen bij onze mariniers, wanneer het Korps eindelijk de sterkte-omvang krijgt, die het
krachtens zijn betekenis en bruikbaarheid in het Nederlandse defensieapparaat toekomt.
Minister s’Jacob heeft in zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer over de Marine
gezegd, dat er eind 1954 o.a. „de brigade Mariniers” zal zijn. Nu is een brigade een rekbaar
begrip. Het komt er maar op aan, hoe groot deze zal zijn. Op gezag van de Staatssecretaris
nemen wij gaarne aan, dat het Korps door het mobiliseren van de militie-reserve tot een sterkte
van 10.000 man zal kunnen worden uitgebreid. Maar ook in vredestijd dient men over een
behoorlijk kader te beschikken. Dat is thans te gering in sterkte. Tevens dient de begrotingspost
voor het Korps niet afhankelijk te worden gesteld van het gehele marine budget, dat zelf reeds
te vaak een sluitpost is gebleken.
Waarom volgt de Nederlandse regering niet het voorbeeld van onze Britse en Amerikaanse
bondgenoten, die van hun mariniers een avant-garde hebben gemaakt? De moderne strategie
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— Britse commando’s, Korea! — vraagt om mariniers. Louis Johnson, die het U.S. Marine
Corps tot een minimum wilde reduceren, brak als minister van Defensie zijn politieke nek. Deze
gang van zaken werd gerechtvaardigd door de krijgsverrichtingen in Korea, waar het
opperbevel vooral mariniers nodig had. In Engeland heeft men weloverwogen de taak der
commandotroepen voor 100 % in handen gelegd van de ..Royal Marines”.
En Nederland, met zijn aan wateren rijke grondgebied en zijn overzeese belangen? „De taak
van de marinier ligt op de grens van water en land”, heeft de vermaarde Amerikaanse generaal
MacArthur onlangs gezegd. Welnu, waarom zou Nederland, waar land en water elkaar meer
afwisselen dan waar ook ter wereld, voor zijn defensie niet in veel grotere mate gebruik maken
van amphibische strijdkrachten? In het vorige nummer van „Onze Vloot” hebben wij u de
geschiedenis van het Amerikaanse Korps Mariniers verteld. Hun pad ging de laatste jaren
allerminst over rozen, maar nu heeft het U.S. Marine Corps dan toch wel de erkenning
gekregen, die het toekomt.
Het korps werd aanzienlijk versterkt.
Niet alleen een groter deel van de verdediging van ons land, maar ook de bescherming van de
ons nog resterende overzeese gebiedsdelen — de Nederlandse Antillen, Suriname en Nederl.
Nieuw-Guinea — behoort in handen van het Korps Mariniers te worden gelegd. Het jongste
regeringscommuniqué over deze overzeese „commitments” stemt in elk geval tot voldoening.
Ook in West-Europees verband gezien zouden de Nederlandse Mariniers echter een groter
aandeel moeten hebben in de gemeenschappelijke verdediging.
Politiek en strategisch gezien is het o.i. een ernstige jout geweest, de in Amerika geoefende en
uitgeruste Mariniersbrigade op te heffen. Elke demobiliserende marinier had kunnen ivorden
vervangen. Maar de Nederlandse Regering heeft het onjuist gebleken voetspoor van Louis
Johnson gedrukt en gedacht, dat het zonder de mariniers óók wel zou gaan. Laat ons hopen,
dat men in de naaste toekomst ons Korps Mariniers de sterkte en de middelen zal geven, die
het in ’s lands belang nodig heeft.
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Het 285-jarig bestaan van het Korps Mariniers is op 11 December 1950 met plechtigheden
gevierd, waarvan die op de Coolsingel te Rotterdam het hoogtepunt vormden. 1. Het défilé van
de troepen, afkomstig uit Volkel, Den Helder, Doorn en Rotterdam. 2. Z. K. H. Prins Bernhard
der Nederlanden reikt het Bronzen Kruis uit aan de mariniers, die zich in bijzondere mate
onderscheiden hebben. Hier speldt Z. K. H. het kruis op de borst van de marinier der le klasse
G. J. Visser. Achter hem staan de gepensionneerd adjudant-onderofficier J. Kroese, de gewezen sergeant-oorlogsvrijwilliger F. D. Hooyer en de serge mt-majoor J. C. Zimmerman. 3. Het
overhandigen van de oorkonde. 4. Z. K. H. Prins Bernhard en burgemeester Oud bewonderen
de oorkonde. 5. Tijdens het défilé. Prins Bernhard slaat de defilerende troepen gade. Schuin
achter hem de burgemeester van Rotterdam, Mr. P. J. Oud.

……………………………………………………………………………….

Vliegkampschepen en nog wat
Bij de behandeling van de Marinebegroting in de Tweede Kamer der Staten-Generaal maakte
de heer Fens de opmerking, dat er naar zijn mening in stede van één, twee Nederlandse
vliegkampschepen moesten zijn. Zijn argumentatie was niet gelukkig. Hij had nl. gehoord, dat
een vliegkampschip voor onderhoud en dergelijke de helft van het jaar stillag. Daarom moesten
er minstens twee schepen van dat type komen, ten einde altijd een schip beschikbaar te
hebben.
Staatssecretaris Moorman kon dit onjuiste argument gemakkelijk bestrijden door aan te geven,
dat dergelijke lange oplegtijden, hoewel in vredestijd om organisatorische redenen dikwijls
gebruikelijk, in oorlogstijd niet nodig zijn.
De heer Moorman zag voorts de noodzaak van een tweede vliegkampschip niet in. Immers, zo
betoogde hij, dat ene schip maakt deel uit van de Geallieerde pool van vliegkampschepen en
als zodanig is dat schip een volwaardige eenheid. Zuiver militair gezien, zijn wij het hiermede
eens. Indien wij de zaak uit een nationaal oogpunt bezien, delen wij de mening van de
Staatssecretaris evenwel in genen dele. Een vliegkampschip betekent voor ons meer dan
alleen een element in de gezamenlijke strijdkrachten. Het is ook — en dat niet in de laatste
plaats — een waardig vertegenwoordiger van de (zij het kleine) „zeemogendheid Nederland” op
de wereldzee.
Indien nogmaals, God verhoede het, Nederland door een tijdelijk overmachtige vijand bezet zou
worden, zullen weer de schepen van de Koninklijke Marine, tezamen met die van de
Koopvaardij, de beste vertegenwoordigers van onze wil tot voortbestaan op de wereldzee zijn,
doch ook onder voor ons minder ongunstige oorlogsomstandigheden zal onze deelneming in
force aan de oorlogvoering ter zee behalve zuiver militair ook representatief van groot, vooral
niet te onderschatten belang zijn.
Uit militair zowel als uit representatief oogpunt lijkt ons de Staatssecretaris zich wel ietwat al te
snel tevreden te stellen met één enkel vliegkampschip. Zijne Excellentie trekt wel een zeer
zware en optimistische wissel op de kansen, welke dit ene schip loopt gedurende een conflict,
dat geruime tijd zal duren en waarbij het hevig zal toegaan.
En nu hebben wij nog wat. De Staatssecretaris van Marine, de schout-bij-nacht Moorman, hield
ter verdediging van de Marinebegroting een voortreffelijke rede. Het „Navigare Necesse Est”
klonk er goed in door. Er was evenwel in zijn rede een passage, die ons op pijnlijke wijze
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herinnerde aan de zelfoverschatting, welke op defensiegebied vóór de Japanse overval in
Nederlands-Indië heerste.
De heer Moorman zei, dat de Marine paraat was, o. a. tot de rode biezen van de mariniers toe.
Er was eens een Franse Minister van Oorlog, die in het Franse parlement beweerde, dat het
Franse leger gereed was tot het laatste knoopje van de slobkousen der soldaten. Dat was bij
het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog in 1870.
Het is naar onze mening nimmer juist boude woorden te gebruiken, doch in het bijzonder is het
onjuist, als er op deze wijze gesproken wordt door de vertegenwoordiger van de „silent service”
in de Staten-Generaal. Daarbij geloven wij niet, dat de Koninklijke Marine reeds weer die graad
van gereedheid bereikt heeft, dat op haar paraatheid geheel onvoorwaardelijk en zonder
ongerustheid kan worden vertrouwd. Dat ware ook niet mogelijk geweest, gezien de gehavende
toestand, waarin onze vloot eind 1945 was komen te verkeren. Terecht mag de Staatssecretaris
inwendig trots zijn op wat onder zijn leiding weer opgebouwd is. Wij twijfelen er ook niet aan,
dat hij zijn doel, een parate zeemacht, binnen niet al te lange tijd zal bereiken, doch wij menen,
dat het ogenblik om daarop in ’s lands vergaderzaal te bogen, nog niet is aangebroken.
1. De erewacht van
Mariniers met het
Korpsvaandel voor
de Ridderzaal bij
de opening der
Staten-Generaal. In
het midden het
Vorstelijk Paar.
2. De nieuwe Martin
AM-1 Mauler, een
vervaarlijke
torpedoduikbommenwerper
van de
Amerikaanse
Marine, is de
snelste en best
bewapende in zijn
soort. Het vliegtuig
vervoert 3
torpedo’s, 12
raketten en 4
mitrailleurs. (Foto
U.S.I.S.).
3. Ter gelegenheid
van de Landdag
„Steun Wettig
Gezag” toonde ook
de Zeemacht
paraatheid. Hr. Ms.
„Batjan” met 2
onderzee- boten
gemeerd in de
Oude Maas te
Dordrecht.
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4. Beëdiging van een der opgeleide adelborsten door de vice-admiraal J. J. L. Willinge (14 Sept.).
5. Bronzen plaquette, die de U.S. Naval Academy te Annapolis op 22 Sept. bij monde van de
Amerikaanse ambassadeur S. Selden Chapin heeft geschonken aan het K.I.M. te Willemsoord.
De plaquette herinnert aan de jaren 1941-1945, toen de Ned. en Amerik. Marine nauw
samenwerkten in de strijd tegen de Japanse agressie.
6. Vertrek van Hr. Ms. „Kortenaer”,die een reis naar Australië en Nieuw-Zeeland ging maken, uit
Soerabaja.
7. Het nieuwe motortankschip „Velutina”, de eerste van vier 28.000-tons tankers van de Koninklijke
Shell-groep, heeft 1 Oct. op de retourvaart van zijn eerste tocht naar Abadan (Perz. Golf ) de
raffinaderij te Pernis aangedaan om daar zijn lading Kuwait-olie te lossen. 8. Installatie van
nieuwe adelborsten op 13 Sept. jl. inspectie door de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten.

10/1950

………………………………………………………………………………..
Bron : Onze Vloot 1947

Het leven in een
onderzeeboot in
oorlogstijd
door Ltz. 1 J.F. VAN DULM
„Hoe leefden jullie nu op zo’n duikboot?”
U bedoelt natuurlijk onderzeeboot; hoe
hardnekkig houdt men toch aan die nare
uitdrukking vast.
Ja, dat leven op die onderzeeboot in de
oorlog! Het spreekt tot een ieders verbeelding
en toch kan men er zich geen voorstelling van
maken. En voor de ingewijden, die antwoord
op deze vraag moeten geven, is het toch ook
al weer niet eenvoudig, omdat het hen zo normaal lijkt.
Als we op patrouille waren — voor de geallieerde onderzeeboten betekende dit altijd in
vijandelijke wateren — werd de nacht dag en omgekeerd. Want overdag waren wij onder water
en eerst na donker kwamen wij boven om de accubatterij op te laden en het hogedrukluchtnet
weer op peil te pompen.
Om de toch al zwaar wordende lucht niet nog meer te bezwangeren, werd er onder water niet
gekookt. Dus werd het middageten gesteld op middernacht, ontbijt zes uur ’s avonds en het
avondeten, theewater bij de Marine, om zes uur ’s morgens.
7

De tijdsintervallen van zes uur hielden verband met de oorlogswachten, zes uur op en zes uur
af. Met de oorlogswacht werd telkens de halve bemanning afgelost en het schaften liep van een
half uur vóór tot een half uur na het aflossen. De lange ruk van twaalf uur werd halfweg
onderbroken door een bord soep. Daarenboven werd iedere wacht om de twee uur nog koffie
en poeroet (cacao) rondgebracht.
Iedere leek, die de kleine elektrische kombuis ziet, verbaast zich er over dat het mogelijk is, dat
daarop al dat eten wordt klaargemaakt. En men moet niet vergeten, dat de kok dan ook nog
elke nacht brood bakte. Vooral in de tropen was het in de hitte geen pretje.
Behalve het brood en de aardappelen kon er slechts voor enkele dagen vers eten worden
meegenomen; verder was men op blikken aangewezen. Wat fruit, limoensap en pillen moesten
de hoogstnodige vitaminen verschaffen. „Rijsttafel belazer” was een regelmatige terugkerende
traktatie.
Naast de verdienste van de kok moet die van de konstabel worden genoemd. Behalve dat hij
het kanon bediende, trad hij ook als bottelier en inkoper op. Over de gehele wereld heeft hij
kans gezien de juiste voorraden in te slaan en er voor gezorgd, dat het Nederlandse karakter
van het schaften niet verloren ging. Een aantal Engelandvaarders, die onderweg op hun tocht

naar Engeland aan boord kwamen, hadden een bijzondere gewaarwording. Hollandse pot op
vrije Hollandse grond!
„Wat een begin,” zult ge opmerken, „alles draaide om de hap.” Ja, het lijkt erg materialistisch,
maar het is op onderzeeboten belangrijk. Want het was de enige afleiding, welke de lange dag
ons gaf. Tenzij de vijand er voor zorgde. Maar zijn scheepvaart was de laatste oorlogsjaren niet
meer van die aard, dat we het daarmee druk konden hebben. Hoe vaak lagen we niet een hele
patrouille van twee of drie weken op de loer en kwam er niets langs. Dan werd de routine
vervelend. Elk geluidje en elk wolkje aan de kim was welkom, want het kon de zo lang
verwachte prooi betekenen, zelfs al beet zo’n ding wel eens van zich af, en werden we — zoals
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het aan boord heet — weer op een lage pit gedrukt. Een pit, welke gelukkig echter steeds weer
is opgevlamd.
Ook in de aanval bleven wij met de oorlogswachtdivisie, die dan op post zat, doorgaan. De
geoefendheid van het geroutineerde personeel was van die aard, dat we geen speciale
bezetting voor de alarmposten nodig hadden. De rest lieten we dus rustig liggen, want het kon
best zijn, dat de aanval zich niet materialiseerde, dan wel, dat er van rust na de aanval niet veel
meer kwam. En alle slaap, die we hadden genoten, kon ons niet meer worden ontnomen.
Aan de andere kant was het ontwaken van de slapers heel wreed. Want pas de explosies van
torpedo’s of dieptebommen vertelden hun, dat er iets loos was. Dan was het
bewonderenswaardig om de zelfbeheersing te zien, waarmee zij ogenschijnlijk rustig in hun
kooien bleven liggen. Het totale gemis aan privé-ruimte liet zich dan eerst goed voelen. Hoe
groot de angst of schrik ook ware, men kon en mocht het tegenover de gemeenschap niet
tonen.
Want men kon in de boot nog steeds van voren naar achter kijken en een ieder, die zich zou
hebben aangesteld, zou dadelijk in de gaten hebben gelopen.
Het was het grote voorrecht en voordeel voor commandant en wachtofficieren om te weten wat
er eigenlijk gaande was. De rest wist niets of kon slechts gissen wat er gebeurd was of stond te
gebeuren. Voor hen was alles even duister. Zodra de omstandigheden het toelieten ging er wel
een van de officieren rond om de toestand uit te leggen, maar dat was ook alles wat er aan te
doen was.
Geen lof is dan ook te groot voor die mensen, die rustig hun werk bleven doen of rustig bleven
liggen in die doodstille boot, waar de stilte alleen maar verstoord werd door de daverende
geluiden van de explosies of het nog enerverender geluid van de schroeven der nabije jagers.
In deze ogenblikken van samen doorleefd gevaar groeide de onderlinge band en ontstond dat
vertrouwen in de „ouwe”, de commandant, die hen er vroeger uit had gebracht en het nu ook
wel weer zou scheren. Omgekeerd gaf de zware verantwoordelijkheid voor het leven van die
vijftig man een liefde voor het personeel, welke sterker werd naarmate de gevaren groter
waren.
Mijn persoonlijke indruk is, dat het Nederlandse Marinepersoneel juist die
karaktereigenschappen heeft getoond, die het uitermate geschikt maken voor de dienst aan
boord van onderzeeboten. Niemand zal hebben durven beweren, dat hij niet wist wat angst en
zenuwen waren, maar het is meesterlijk zoals deze gevoelens beheerst en onderdrukt werden.
En hoe verademend werkten de moppen en rake opmerkingen, welke getuigden van het grote
gevoel voor humor — soms met recht galgenhumor.
Een autoriteit hield eens voor een vertrek naar zee een toespraak en sprak over de
gedenkstenen met gebeitelde namen, welke bij het nageslacht de namen van de gevallen
helden levendig zouden houden.
Nadat weer een serie dieptebommen boot en mens had doen sidderen, klonk het plotseling:
„Hoor je ze weer beitelen?”
Of de opmerking van de duikroerganger, die al zijn kunde nodig had om de boot op diepte in
bedwang te houden: „Wat benne ze weer scheutig met d’r zeepkissies, alsof er geen
rantsoenering bestaat.”
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Men vergeleek zo’n toestand wel eens met die van mensen in een schuilkelder, tijdens een
bombardement. Maar deze vergelijking ging in zoverre mank, dat men bij een onderzeeboot
wist, dat iedere bom op het slachtoffer gemunt was.
In de tropen was het leven aan boord geen pretje. De temperatuur van de boot was dan zo
hoog, dat we zweetten als otters. Zakdoeken en handdoeken waren in een ommezien
doorweekt en het uitwringen behoorde tot de regelmatige bewegingen. De kleding was er dan
nog wel bij aangepast, een enkele khaki-short en soms een witje, alles vies en doorweekt. Als
dan ’s avonds het luik openging, was het in de ware zin van het woord een opluchting. Men rook
dan frisse lucht. De eerste sigaretten smaakten zelfs niet en dat wil wat zeggen. In de tropen
stonden tegenover de warmte in de boot onder water, de heerlijke nachten boven water. Maar
daar had alleen het dekpersoneel, dat als uitkijk dienst deed, voordeel van. De overigen zagen
de buitenlucht voor het laatst als ze de haven verlieten en niet eerder voor ze weer terug
kwamen. Verder zagen zij niets dan de wanden van de boot.
In de koude gewesten was men meestal blij als men weer beneden was. Daar bekwam men
van de bijtende koude en de nattigheid van het leven op de brug, in de scheepstaal „badkuip”
geheten. Dan was het een verlossing als men zich van het oliegoed kon bevrijden en de natte
plunje kon uitdoen, om deze op de dieselmachines te drogen.
Het blijft altijd nog een wonder, dat men zo weinig met ziekte te kampen heeft gehad. Misschien
kwam het wel omdat er geen dokter of verpleger aan boord was en men aangewezen was op
de diagnose en handigheid van het hoofd van de machinekamer. Tweemaal hebben we een
ernstig verwonde hand te behandelen gehad en de amputatie van een stuk vinger geschiedde
met een gewone schaar. Maar het was zo goed gedaan, dat na binnenkomst veertien dagen
later de echte dokter alles rustig liet zitten en het geheel keurig terecht kwam. Voor de wijze
waarop de slachtoffers zich gedroegen, heb ik altijd het meeste ontzag gehad. Een Hollander
komt pas goed tot zijn recht in de bedondering. Er zijn echter ook verscheidene rustige perioden
geweest en dan bracht de bibliotheek haar geld op. Ook werd er menig kunstig huisvlijt-product
afgeleverd, waarbij lege hulzen vaak het ruwe materiaal vormden.
En dan werd er natuurlijk heel wat afgepraat, van alledaagse dingen tot de meest ingewikkelde
beschouwingen toe.
De oorlog heeft bewezen, dat de Nederlander voor de Onderzeedienst uitermate geschikt is.
……………………………………………………………………………………………………………

Tromp-memoires
We horen dat we op de Tromp zijn geplaatst en zijn dus zeer tevreden met onszelf. Er schijnt
echter iets mis gelopen te zijn, want nadat we twee en een half uur voor de Atjeh-loods in de
zon hebben gelegen, mogen we nog niet aan boord. Onze mentor krijgt dan gedaan, dat we
ook meegaan en we trekken met onze uitzet de valreep op.
We krijgen een verblijf, een kastje en een klamaai toegewezen en ook een hofmeester, die
naargeestig al onze rommel staat te bekijken. Het begin is goed, we lopen meteen de reewacht.
Het valt wel tegen om tweede ondergeschikte te zijn, maar ook dit heeft zijn voordelen en we
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lopen dus deemoedig ondergeschikt verder. Even moet vermeld worden, dat een boos
vermoeden oprees, dat wij, model als wij zijn, het wacht-opzetten weer in zwang hebben
gebracht.
Inmiddels zijn vier sergeanten van hun
veronderstelling, onderofficier te zijn,
teruggekomen. Het blijken slechts
Adelborsten, die de eerste dag reeds het
plunjeinspectiezwaard boven hun hoofd
weten en zich voornemen weer
memorialen te gaan kweken.
De eerste torn op de brug is voor ons een
ongekende sensatie; jammer dat we nog
niet ondergeschikter konden zijn. Op weg
naar de gemeten mijl worden wij met een
stopwatch en een blaadje instructies
uitgerust. Onze kundigheid in het
afstoppen mogen wij helaas niet ten toon
spreiden, want halverwege wijst tot een
ieders teleurstelling de salinometer een
ontstellende hoeveelheid zout aan. Er wordt onmiddellijk rechtsomkeert gemaakt en wij, die vol
onschuld onze eerste MK-wacht lopen, zien daar hoe alle stokers wanhopige pogingen doen
om de zoutaanwas te verhogen, want de salinometer begint weer normaal aan te wijzen. We
gaan weer voor anker op de rede van Nieuwediep, alwaar zeilwedstrijden gehouden worden.
Vele enthousiaste Adelborsten doen mee; ook van de Tromp. Wij hebben de eer om als ballast
mee te mogen met sloep nr. 13. Over deze wedstrijd kunnen we kort zijn. Nr. 13 ging door de
startlijn toen de winnaar finishte. De ballast, noch de sloepscommandant hadden hier echter
schuld aan.
Een salinometer is een meetinstrument dat de saliniteit (het zoutgehalte)
meet van een oplossing

In het excerceren met 15, 7.5 en 4 cm kanons zijn wij inmiddels
matador geworden. Hoe genoten wij van de oefeningen; nog zien wij
onze baksmeester met een pet in iedere hand ons de eerste beginselen
van het armseinen bijbrengen en als wij aan de wachten in het KR of de
MK denken, schiet ons weer een brok in de keel. Hoe ontroerend mooi
waren die door hun eenvoud, hoe nuttig door onze bedrijvigheid; nu
kunnen we niet van onszelf zeggen dat we tot de vlijtigsten behoren,
maar zelfs wij kruipen, bezeten door een heilig vuur (geen weekend!)
op het scheepsvlak en snorren naar leidingen, die daar al of niet te vinden zijn. Dat er ook nog
individuen bestaan, die deze kennis uit de SBD-centrale putten, kunnen wij alleen met het
schaamrood op onze kaken bekennen; zij zullen altijd gebrandmerkt blijven door deze
schanddaad, om nog maar te zwijgen van de leemte in hun „kennis-schip”.
Het rendez-vous met de Belgen verloopt vlot; het verschijnen van hun strijdkrachten geeft ons
de nodige moed om straks de Engelsen en Fransen onder de ogen te komen.
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Over de eigenlijke oefeningen zullen we hier niet
uitwijden; hiermede houden de experts zich
bezig, maar ik kan U verzekeren dat
oorlogswacht heel prettig lopen is, als men
ernaast tenminste geen gewone zeewacht heeft
Ofschoon de hockey-match op het halfdek van
HMS „Anson” zeer spannend was, deden we op
weg naar Penzance niet veel, behalve vluchten,
baksen en zitten kijken. Bij „alarm” komen we tot
de conclusie dat het in verbinding treden met de
vuurleiding van de 40 mm een teer punt blijkt te
zijn, want zelfs de netst schrijvende Adelborst
van ons jaar is niet in staat, met zijn welgekozen woorden en zijn pet af, geluid door de telefoon
te persen. De officier, die ons met oorlogswacht altijd trouw gezelschap houdt, besluit dan
„afwachtingspositie” en laat een mannetje de volg wijzers en lampjes bespieden, wat uiteraard
zeer goed gaat; gezeten aan baks-handwiel hebben wij dit kunnen constateren. Weet gij nog,
waarde vluchter, hoeveel vliegtuigen wij naar beneden haalden, of raakten wij de tel kwijt?
Ineens is dan het eerste deel van de oefeningen afgelopen en liggen we in de baai van
Penzance tussen Engelse en Franse collega’s en meerderen.
Het passagieren verloopt vlot, op enkele vermoeide vrijwilligers na, die zich lenen tot
spectaculaire garnering van de party aan boord. Dat wij hierover geen verslag kunnen geven
spijt ons oprecht, maar geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de door-de-godenbegunstigde Adelborst, die de eer had met veldmaarschalk Montgomery te mogen praten.
Over de houding
van de Engelse
Adelborsten en
hun uitnodigingen
niets dan lof,
hoewel het een
vreemde
gewaarwording is
te worden
overgefloten
zonder officier te
zijn. Aan de wal
zijn we de ware
plutocraten, vooral
vergeleken bij de
Fransen, die maar
1 £ per dag krijgen
en dan nog hun
fototoestellen van
de hand trachten te
doen. In ieder
geval hebben we
goede sigaretten
ingeslagen, waarvan nog veel plezier is beleefd.
We lopen het, voor ons klaargelegde, mijnenveldje bij Portland mis en verknoeien daarmee
weer een kans om onze bruikbaarheid aan boord aan de eerste officier te bewijzen, die ons als
een vervaarlijk blok aan zijn been had gequalificeerd.
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De Portland-periode kenmerkt zich door technische moeilijkheden van allerlei aard met
motorsloepen. De ,,Klaar voor onder water”, waarin onze trotse sergeant rondtoert moet door
deze terug gepeddeld worden; de „Koets” kan niet meer achteruitslaan, wat aanleggen ten
goede komt en heeft bovendien met frequente motorstoring te kampen.
Op onverklaarbare wijze vaart hij tegen een sloep van HMS „St. Kitts” aan, waarop deze
onoverdreven binnen twee minuten zinkt.
Op de cocktailparty aan boord van HMS „King George V” wordt afscheid genomen van de
Engelsen. We zijn zeer broederlijk en alles wordt met grote hoeveelheden geestrijk vocht
overgoten; behalve de Engelse vlieger, die in de haard valt bij het imiteren van een luchtgevecht
en de mislukte pogingen van de overste, om, aan zijn tenen hangend, een glas bier te drinken,
met alle prettige gevolgen van dien, zijn er geen slachtoffers te betreuren. Bij het van boord
gaan schreeuwt men „Till we meet again in the next war” wat op zijn zachtst uitgedrukt
pessimistisch te noemen is. Toch is de stemming prima en op handen en voeten begeven we
ons geruisloos naar het verblijf.

Als reactie treedt een algemene verslapping op; echter moet gezegd worden dat wij steeds
actief bleven en één en al oor zijn geweest voor de sterke verhalen van de korporaal konstabel
in het munitieruim.
Op weg naar huis is iedereen moe en doen geheimzinnige verlofgeruchten de ronde; maar in
Nieuwediep is alles keurig geregeld en al gauw zitten we in de trein naar het sanatorium voor
geschokte zenuwen: Valkenburg. Maar dat is weer een ander verhaal.
Jaarboek Korps 1949
……………………………………………………………………………………………………………
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Geschiedenis tot de ramp
Al in 1951 werd het schip als vrachtschip van zo
'n 9000 ton DWT besteld bij de werf. Dat werd
later eerst omgezet naar een tanker van
18 250 ton DWT, en door de ontwikkelingen in de
markt werd het schip onder de
naam FJORDAAS gaandeweg steeds groter tot
35 881 ton DWT. De brug lag midscheeps, de
motor en de machinekamer waren op het
achterschip. Het had 33 ladingtanks, verdeeld
over 11 compartimenten met elk drie tanks.
De eerste reis ging naar de Perzische Golf en het
schip pendelde jarenlang tussen de Perzische
Golf en Europa.
In december 1957 werd het schip bij het invaren
voor Amsterdam in dichte mist van achteren
aangevaren door een Zweeds vrachtschip. Daar
hadden de loods en de kapitein te veel snelheid
aangehouden zonder voldoende uitkijk te
houden.
In januari 1964 liep het machineschade op, op
ongeveer 280 mijl ten noordoosten van Gibraltar. De Noorse sleepboot Hercules heeft het schip
naar Malta gesleept, waar het op 15 januari 1964 aankwam. Op 16 november 1964 werd het
schip verkocht aan Saanum in Mandal en omgedoopt tot RONASTAR.

Het verloop van de ramp
In juni 1965 was de Ronastar leeg vertrokken uit Duinkerke met bestemming Rotterdam voor
een reparatie op de Verolme reparatiewerf op het eiland Rozenburg. Maar voordat met de
reparatie kon worden begonnen, moesten de tanks van het schip schoongemaakt worden.
Daarbij werden de lege tanks eerst ontlucht en gasvrij gemaakt. Met een
zogeheten butterworth (een ronddraaiende en om zijn as roterende sproeier) werd de aan de
tankwanden aangekoekte olie met heet water onder hoge druk weggespoten. De slop, het
water-oliemengsel, is daarna uit de tanks gepompt en in een aparte installatie weer gescheiden,
zodat de olie herbruikt kon worden. Het probleem is dan nog dat in zo'n geval de hoeken en
randen van de tanks koek blijft vastzitten, dus vervolgens moeten de classificeerders in de
tanks afdalen om met scheppen en emmers de laatste resten van de wanden te schrapen.
Rond 1965 werd dit vuile en gevaarlijke werk veelal gedaan door zwartwerkers, die
via koppelbazen werden geronseld.
In de avond van 15 juni 1965 waren de tanks 1 tot en met 7 van het schip al machinaal en met
de hand schoongemaakt. Een aantal tanks in compartimenten 8, 9 en 10 zijn door de
butterworth behandeld, maar moesten nog met de hand van de resterende oliekoek ontdaan
worden. Rond 23:30 uur volgden kort na elkaar twee zeer zware explosies tussen de brug en
de machinekamer, die met een grote vuurbal dekken en de bakboord- en stuurboordzijde uit het
schip bliezen. Er brak onmiddellijk een hevige brand uit in de nog niet volledig schoongemaakte
tanks en de midden-accommodatie, die vanwege het explosiegevaar slechts op afstand geblust
kon worden.
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De brand werd bestreden door de bedrijfsbrandweer van Verolme, gevolgd door
de brandweer uit Rozenburg en Rotterdam en boten van de Havendienst Rotterdam. Ook
personeel van de Hr.Ms. De Ruyter, die bij de werf van Verolme lag, hielp mee. Ze
brachten schuimblussers en extra slangen en klommen aan boord van het fel brandende schip
en doorzochten de bemanningsverblijven. Er werd niemand meer aangetroffen en het schip
moest worden verlaten, de hitte en de kans op meer explosies waren dan al te groot. Het was
gelijk al duidelijk dat veel werknemers werden vermist. De Havendienst XI was in de buurt en
sloeg groot alarm. De bemanning van de Ronastar kon niet meer via de loopplank van boord.
Op het achterschip konden ze zich met een reddingsboot bevrijden. De havendienstboot haalde
een aantal mensen, die door de explosies van boord waren geslagen, uit het water en daarna
ook overlevenden van het voorschip. De brand werd op afstand met water- en schuimkanonnen
vanaf de wal en vanaf de blusboten bestreden. De volgende ochtend was tegen 04.00 uur de
brandweer de brand meester. Het schip was toen al door de explosie, de verzwakking en hitte
doormidden gebroken en gedeeltelijk gezonken. Het lag met het middenschip op de bodem.
Pas toen het schip min of meer was afgekoeld kon het zoeken naar slachtoffers beginnen.
Doordat de zwartwerkende classificeerders nergens geregistreerd stonden, was het lang
onduidelijk hoeveel mensen er vermist werden. Pas na geruime tijd werden in het schip de
lichamen van 16 schoonmakers gevonden en geborgen. De leden van de bemanning,
waaronder vrouwen en kinderen, hadden allen het ongeluk overleefd. De oorzaak van de
explosies is nooit vastgesteld.[4]

Herstel na de ramp
Het schip werd total loss verklaard en werd met twee drijvende bokken en bergingsvaartuigen
door W.A. van den Taks Bergingsbedrijf geborgen. Het werd half oktober naar WiltonFijenoord in Schiedam gebracht. Daar kwamen er drie dokken aan te pas om van
de Ronastar weer een volwaardig schip te maken, een operatie die pakweg een jaar duurde.
De beschadigde middensectie werd voor de sloop verkocht aan Eckhardt & Co. in Hamburg.
De rest van het wrak werd verkocht aan Marlow Wangen, de rederij van Jørgen P. Jensen
op Hisøy, die het bij Wilton-Feijenoord liet ombouwen tot bulkcarrier met een nieuw en groter
voorschip. Ook het achterschip werd vergroot. Het kreeg daarmee nieuwe afmetingen. Lengte:
224,64 meter, BRT: 27 362, Net: 18 378, DWT: 42 800.[5] De nieuwe naam werd Condo. In
1972 werd het schip verkocht naar Kristiansand en hernoemd als Hervang. En in 1974 opnieuw
verkocht, nu naar Italië, waarbij het werd vernoemd naar Falcone. Daar werd het schip in 1983
in La Specia gesloopt.[6]

Trivia
Tony Dalton, een van de opvarenden in 1965, had een scheepskat, die hij als kitten had
meegenomen uit Mina al Ahmadi.[7] Die huisde in de radiohut en weigerde altijd een uitstapje
aan land als het schip voor de wal lag, zelfs al zij werd gedragen. Tot de bewuste avond van 15
juni 1965 voor de wal bij Verolme, waar de tanks werden schoongemaakt. Het beest raakte
opgewonden, ging piepen en miauwen en liep de radiohut uit. Door een patrijspoort zag hij dat
ze hem smeerde over de loopplank en verdween. Op het moment dat ze aan wal kwam
explodeerde het schip. Kennelijk voelde het beest de catastrofe aankomen. Ze werd nooit meer
teruggezien.
Bronnen, noten of referenties:
1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronastar_(schip,_1957)
2. skipshistorie.net
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

↑ www.mediatv.nl
↑ Leidse Courant van 16 juni 1965
↑ Kombuispraat
↑ www.sjohistorie.no
↑ www.shipspotting.com
↑ messybeast.com

Noorse tanker „Ronastar” (22.088 brt) kreeg schoonmaakbeurt
SCHIP NA EXPLOSIE GEBROKEN EN IN BRAND GEVLOGEN TANKER ONTPLOFT IN HET
BOTLEKGEBIED
Om half twaalf gisteravond is bij de Verolmewerf in het Rotterdamse Botlekgebied de Noorse
tanker „Ronastar” (22.088 brt. van de rederij Skibb a/s Agnes in Mandal) in de lucht gevlogen.
Het schip lag voor een schoonmaakbeurt in een haven op enige afstand van de Verolmewerf.
Bij het afsluiten van de krant, vannacht om drie uur, werden volgens de gegevens die toen op
de werf bekend waren, 22 mensen vermist.
Van hen zouden 16 man overboord zijn gesprongen. Sleepboten zochten hen, maar van enig
resultaat was niets bekend. Volgens een der personeelsleden van de schoonmaakdienst, de
heer Spitsbaart, bestond de ontgassingsploeg, die aan boord van liet schip werkte, uit veertig
man. Van de bemanning en hun familie waren er inclusief twee vrouwen en drie kinderen,
twaalf aan boord. De heer Spitsbaard was met zeventien mensen, inclusief vrouwen en
kinderen van boord gekomen. Zij werden van boord gehaald door twee sleepboten. Volgens
dezelfde zegsman is de explosie aan boord van de tanker ontstaan achter de brug, dus op het
achterschip. Vannacht waren in totaal zeven gewonden onder behandeling. Drie van hen
werden gewond door scherven in de kantine van de schoonmaakhaven. Het is mogelijk dat zij
tot de ontgassingsploeg behoorden. Vier andere licht gewonden wisten zich via de trossen van
het schip te redden.
De tanker brak na de ontploffing door midden en was al spoedig een grote vuurzee. Blusboten
van de Rotterdamse brandweer werden onmiddellijk naar de plaats van het ongeluk gezonden
en begonnen met het bluswerk. Ook ambulances en brandweerauto’s kwamen in grote getale
naar de werf.
De Verolmewerf zelf is er nog vrij goed van af gekomen omdat de schoonmaakhaven op enige
afstand van de werf ligt. Wel werd op de werf zeer veel glsschade aangericht. De dreun van de
ontploffing werd in de wijde omtrek van het Botlekgebied gehoord.
In Den Haag rinkelden de ruiten als gevolg van de explosie. In het waterweggebied kon men
duidelijk de vlammen die uit de tanker opstegen warnemen. Duizenden inwoners van Hoogvliet
en Spijkenisse stroomden hun huizen uit omdat zij bang waren voor een tweede explosie.
Ook in deze dorpen was er veel glasschade.
Aan de redding en bluswerkzaamheden werd ook deelgenomen door de bemanning van Hr.Ms.
de Ruyter die voor een opknapbeurt bij Verolme ligt. De medische staf van deze kruiser heeft
de leiding bij het reddingswerk. Tal van matrozen assisteerden bij de blussing en de afzetting
van het terrein. Het gevaar van één of enige volgende explosie was vannacht nog niet
geweken.
16

Redactie : in geen van de boekwerken tot mijn beschikking kan ik stukken vinden bij de C 801
ten tijde van de brand. Is er iemand tussen onze lezers die hier bij zijn betrokken en willen hun
verhaal vertellen, neem dan even contact op a.u.b.
……………………………………………………………………………………………………………

Roerorders….
Tot 100 jaar geleden waren er op marine- en koopvaardijschepen nog helmstokcommando's in
gebruik. Bij bijvoorbeeld het commando 'stuurboord 10' moest de roerganger het stuurwiel 10
graden naar bakboord draaien, zoals je ook de helmstok naar bakboord duwt om het schip naar
stuurboord te laten uitgaan
Pas met de Solas-conventie van 1929 (ingegaan 1933) is voor alle landen bepaald dat met een
roercommando voortaan de richting van het schip wordt bedoeld en niet de stand van de
helmstok.
Filmregisseur James Cameron van de film ‘Titanic’ (1997) was overigens goed op de hoogte
van de vroegere helmstokcommando's. In onderstaande video is op 0:12 minuten te zien dat de
stuurman ‘Hard-a-starboard’ (hard stuurboord) naar de roerganger roept, die daarna het
stuurwiel naar bakboord draait. Op 2:32 wordt het commando ‘hard-a-port’ gegeven (hard
bakboord) waarna het stuurwiel naar stuurboord wordt gedraaid.

……………………………………………………………………………………………………………..
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Hallo L.S.
Mijn verhaal over de periode Nieuw -Guinea.
Half september 1955 ben ik vertrokken vanuit
Nederland (Schiphol ) naar Nieuw-Guinea( Biak} en
weer heelhuids op 27 maart 1957 weer voet aan de
grond op Schiphol.
We konden lopen tot aan de trap van de Conny die
ons ,met een tussen landing Beiroet (libanon) en
Karåchi (Pakistan ).
Aankomst Biak.
Wij landen op de strip van de Nederlandse NieuwGuinese Petromolie Maatschappij.
Het ontvangst was geweldig…er kwamen gelijk
Papua’s aan om onze koffers op te pakken en naar
een Marine bus te brengen, -- dat was ik niet gewend
want bij de marine moest je alles zelf maar
verstouwen --, waarop ik in het Maleis vertelde dat ik
dat zelf wel kon.
Nagenoeg gelijk werd er verteld dat er een Hollander
was die Maleis sprak, dat ging nog sneller dan een
bekend making via de scheepsomroep.
Een maal in de bus reden we naar de Basis, dit was een verblijf met nog door de
Amerikanen neer gezette Nis hutten.
“Joenoes” , een Papua jongen die voor de barak zorgde kon ik gelijk goed mee opschieten,
waarschijnlijk ook vanwege de taal.
De volgende dag Baksgewijs en door naar de poort.
Om 08.00 uur gelijk vertrokken naar het marine vliegveld Boeroekoe.

Daar begon ons werk aan de Firefly.
Mijn kist was F 66.
Ook gebeurede het regelmatig dat
naar het eiland Jefman, bij
Sorong werden gebracht.
Dit gebeurde met de Catalina, deze
nam niet alleen ons mee maar
verzorgde ook voor de post …..
Hiervoor werd er geland op b.v.
Fakfak en andere plaatsen van
Nieuw Guinea.
Zo kwamen wij op Jefman.

18

De toren van dit eiland was ook op een eiland Sorongdome genaamd.
De verkeersleider daar keek met een verrekijker of er niemand of kangoeroes
liepen .

op de baan

De baan was een door de
Amerikanen opgeschoven
grond, dus glad was het niet.
De baan werd ook gebruikt
door de NNGPN zij vlogen met
de Dakota DC3.
Wij gingen ook wel eens
gewoon met de Cats
(Catalina’s) mee de lucht in en
zagen wij beneden ons de
Radja Ampat eilanden.

Kanggoeroe (Janus)van de basis geef ik wat te eten, onze hut
jongen (Joenoes ) op de achtergrond kijkt mee.

Als ons werk gedaan was gingen we weer terug naar de Basis, achterlatende een enkele
collegae die de wacht moesten lopen.
Vermeldenswaard was het fenomeen ”Vuurvlieg”
De jongens die nieuw waren en nog nooit in de tropen zijn geweest hadden wat problemen met
het wachtlopen in het pikkedonker, en neem van mij aan dat de nachten daar echt donker
kunnen zijn. Een van hen wilde gaan schieten op wat lichtjes in de verte niet wetende dat het
lichtjes waren van een vuurvlieg, dat moet best wel wat impact hebben gehad.
Ontspanning…
S’avonds kon je een pilsje halen maar ik dronk geen alcohol dus wed het voor mij “LEM” , voor
velen wel bekend, maar LEM werd aangemaakt van water (gekoeld) en citroenpoeder.
Vakantie werd meestal door gebracht op Manokwari, of wel Manok genoemd.
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Een bekend iets daar was Pasir
putih, het witte strand. Wij werden
daar gebracht door onze Cats.
Je kwam in burger kleding en deze
verkocht je aan de maten die
gereed stonden om terug te vliegen
naar Nederland.
Op deze manier kon jij na 1½ jaar
ook weer aan Europese kleding
komen..
Als we terug kwamen van het
vliegveld is het eten en rusten of
naar de zwem steiger om te
relaxen.

Deze steiger, heeft ± 50 meter verder een vlot
bestaande uit een paar bijeen gebonden drums
met een planken erop en lag verankerd in de
grond.
Vermoedelijk nog een achterblijver van de
Amerikanen.
Ons sportwitje rook vaak naar transpiratie, dus even onder kraan en op het gras leggen dan is
het zo weer droog.
De grond is Karang en dat is keihard.
De Amerikanen bombardeerde dit om het eiland in te nemen, maar de Jappen verscholen zich
in de later genoemde JAPPEN grotten. Wat deed de Amerikaan?, met laagwater gooide ze
brandstof op het water die ze met vloed aanstaken zodat dat spul de grotten in dreef en zo
verjoegen ze de Jappen die de grotten verlieten, en zo kregen de Amerikanen het eiland toch in
handen.
Met vriendelijke groet, Paul van Geldere
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6 OP REIS MET SMALDEEL V (OEFENINGEN 2 EN DE HAVEN VAN
CHERBOURG)
MET 18 mijls vaart glijden we door een vlakke zee met „Gorgeous" achter ons aan, ik zit achteruit
op het dieptebommenrek en sla haar gade door de kijker van mijn gastheer. Zacht deinend snijdt ze
smeuïg door het water, ik richt mijn kijker iets hoger en bespeur een aantal officieren op de brug, ze
redeneren op typisch Franse wijze, met veel gebarentaal. Nu glijdt mijn gezichtsveld over het
seindek en ik zie weer die grote borden, waar met krijt de seinen op worden geschreven die de lui
bij de vlaggekasten moesten hijsen. Wat een lol hebben we daarom niet gehad! En ik beleef weer in
gedachten de manoeuvreeroefeningen van gisterenmiddag. Hoe snel ook „Gorgeous" seinen
omhoog hees, de Tromp herhaalde ze gelijktijdig, dankzij deze borden die ook vanaf ons seindek te
lezen waren met behulp van de grote kijkers. Onze seiners lachten in hun vuistje, pas op het laatst
kreeg men het op de Gorgeous Leygues door en toen gingen ze kleiner schrijven! Een der seiners op
de „Gorgeous" zie ik plotseling onze kant uitkijken
en vervolgens een „K" seinen in onze richting, ik
weet dat zulks betekent „klaar om te ontvangen" en
als ik mij omdraai en naar ons seindek kijk zie ik dat
er inderdaad een seintje overgaat.
De Stafofficier verbindingen (afgekort SOV en in de
wandeling genaamd Suikeroom Victor) die
inmiddels ook op de campagne een luchtje is komen
scheppen leest het sein af en zegt „Love abie". “Wat
heeft de liefde ermee te maken Suikeroom?" vraag
ik hem. De SOV kijkt mij schuins aan langs zijn grote
neus en zegt: „De liefde komt overal bij te pas Lucky,
dat hoor jij met jouw ervaring en leeftijd te weten!" „Die heeft mij zeker met Carla gezien in
Stockholm" denk ik, „maar nu alle liefde ik bedoel alle gekheid op een stokje oom, wat betekent dat
sein?" „Act indepedently" zegt suikeroom Victor, kijk maar! En jawel hoor, „Gorgeous" draait haar
slanke steven sierlijk van ons af en gaat haars weegs „Good hunting" seinen we haar achterna en
weldra heeft zij haar mooie vormen kuiselijk in de nevel verborgen als een bayadère achter de
klamboe. Ondertussen zijn de officier G..I., het hoofd MK., mijn gastheer Sjonnie en de gamellechef
ook naar boven gekomen en ik bevind mij ongewild in deze kring van ouden daar ik een redelijke
graad van bescheidenheid bezit trek ik mijn beste conduitegezicht en houdt voorlopig mijn mond.
„Hallo lui", zegt de gamellechef lijzig, „zullen we het maar weer eens over de vrouwen hebben".
„You have a one track mind sir", merkt Suikeroom op, doch zijn woorden worden overstemd door
een gehuil van verontwaardiging bij de rest, hetgeen bij mij sterk de indruk wekt, dat Suikeroom
van zijn gemoed ook geen dubbelspoor maakt. Het gesprek blijkt zich uiteindelijk te concentreren
op personeelszaken, dat is marinegesprek nummer drie. U moet namelijk weten waarde lezer, dat
er vier marinegesprekken bestaan en wel: nummer een - vrouwen, nummer twee - het katje (en dat
betekent heus niet felix domesticus) en het schaften, nummer drie - personeel, nummer vier algemeen. Ik leer tijdens dit gesprek veel geheel nieuwe dingen onder anderen dat je het
marinepersoneel kan verdelen in de volgende vier hoofdgroepen: 1 Dom en ijverig, dat zijn de
slechtsten want die doen alles fout, 2 Dom en lui, dat is niet zo erg, want die lui doen toch niets, dus
ook niets verkeerde, 3 Pienter en ijverig, dat is hoogst onaangenaam, want die doen alles zelf en
laten niets over, 4 Pienter en lui, dat zijn de besten, want die doen alleen het uiterst noodzakelijke
zelf en laten veel aan anderen over, verder doen ze nooit iets onnodigs. Ik knik tevreden en deel mij
in gedachten in bij categorie nummer vier, immers was dit niet zo dan had ik a. nog op de
Kneuterdijk rond gezwakt, b. naar de Tromp gelopen in plaats van me te laten rijden. Inmiddels is
de hofmeester van de wijntoko komen opdraven met wat geestrijk vocht want het is even over
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zessen dus tijd voor de borrel, er blijkt ook voor mij een glaasje te zijn. Na enige tijd verlaat ik het
gezelschap, gelaafd naar lichaam en geest, met nieuwe wijsheid overladen en - daar ben ik zeker
van - met een aantal extra punten voor m'n eerstvolgende conduite (en die is belangrijk, want daar
moet ik eerste klas op worden)! De duisternis begint langzaam in te
vallen en daar ik niet in het stikdonker naar de brug wil wandelen,
aangezien ik anders mijn poten stoot tegen allerlei uitsteeksels op het
tentdek, loop ik maar vast naar boven. Dit keer besluit ik om eerst eens
een kijkje in de commandocentrale te gaan nemen, daar ben ik nog
nooit geweest en dat is toch eigenlijk te gek voor een aankomend
scheepshond eerste klas. Ik heb de grootste moeite om dat hok binnen
te komen.
De ingang is afgesloten met zwart gordijnen, hetgeen me doet denken
aan die kermistent in Brussel waar ik vroeger eens was, „for men only”
stond erop, Aangezien ik mij volkomen bevoegd acht loop ik naar
binnen, of beter gezegd klim, want de drempel is abnormaal hoog.
Vervolgens raak ik volledig verward in de dubbele lagen zwarte
gordijnen die door de tocht naar buiten bollen en tenslotte rol ik als een
kluwen naar binnen en kom terecht tussen de benen van een vent die
op een stoeltje zit en aan wieltjes draait. De vent in kwestie schrikt zich
eerst een hoedje en ontdekt dan dat ik het ben. „Laat me niet zo
schrikken rothond" zegt hij. „Wat ben jij vreselijk ruw" bijt ik van me af,
„als mijn moeder dit had gehoord, zou ik vast niet met je mogen
omgaan!" Radar, waar blijft mijn peiling nou zit niet te snurken!" roept
iemand met gezag vanuit de duisternis. De vent kijkt haastig weer op z'n toestel. Zie je wel, dat
komt ervan, onze lieve Heer ziet alles" sis ik en loop haastig door om een trap te ontwijken,
ondertussen breng ik hem in de gedachten onder bij de tweede hoofdgroep. Langzamerhand begin
ik aan het schemerduister in dit vertrek te wennen zodat ik de zaak eens op mijn gemak kon
opnemen. Het geheel geeft de indruk van een soort spiritistische seance van lui die conduite hebben
gehaald bij de duivel, in boeken heb ik daar wel eens over gelezen. De lange donkere officier met
Franse naam, hij bespeelt de doedelzak in z'n vrije tijd, zit aan een lessenaartje in het midden, met
een onwaarschijnlijk groot aantal knoppen. Verder zitten in allerlei hoeken en gaten lui te turen op
spookachtig groen verlichte ronde schermen, dan wel tekeningetjes te maken op perspexplaten.
Waarde lezers, dit zijn nu de rapp's. Denk er om ik maak geen schrijffout, het is wel degelijk met
twee p's, ik weet dit allemaal van de schrijver van het bureau commandement die in z'n vrije tijd
ook rapp is. In het midden staat een soort tafel met glazen blad, heel modern. Onder het blad zit een
machientje dat een geluid maakt als een ouderwetse koffiemolen die met oneindig kleine rokjes
wordt rondgedraaid. Voorts werpt van onder tegen het glazen blad een lampje zijn lichtstralen. Ik
vraag aan de doedelzakspeler of dit nu de tafel is waar je een andermans brieven ongeopend op kan
lezen vanwege het doorvallende licht, doch hij schudt meewarig het hoofd: „Neen, Lucky, dit is nu
een zogenaamde automatische plottafel". „O", zeg ik, maar begrijp er nog niets van, „smeden jullie
hier dus de complotten om de vijand te verslaan?" „Neen, plotten heeft niets te maken met
complotten, hier tekenen we alle bewegingen van vriend en vijand op zodat we steeds een
overzicht hebben en dat noemen we plotten." Ik spring op de tafelrand om eens een kijkje te
nemen, ik moest wat dringen want er staat nogal wat rapp-volk omheen. Het verlichte papier biedt
een rustige aanblik en is nog vrijwel maagdelijk, ik zie alleen een streep met pijlen en dat moet onze
koers voorstellen. Ik ben hier gauw uitgekeken en wil weer van de tafel af springen als plotseling
een keiharde stem in mijn oren dreunt. „Commandocentrale hier brug verzoekt decca-positie van
2200". Ik schrik me een hoedje en val van de tafel af. Een der jeugdige officieren grijpt een
microfoon en zegt: Commando centrale rudolf uit, vervolgens buigt hij zich over een kastje met een
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paar metertjes die zenuwachtig trillen en af en toe verspringen. De metertjes worden afgelezen en
ik kijk nieuwsgierig toe wat het officiertje nu gaat uitvogelen. Hij buigt zich over een zeekaart die
hartstikke vol is met strepen die kris en kras door elkaar lopen en weet daaruit op een of andere
manier onze positie vast te stellen die hij vervolgens doorgeeft naar de brug. Tot nu toe heb ik altijd
gedacht dat Decca een firma is die zich bezighoudt met grammofoons en platen, maar nu weet ik
beter. Ondertussen komt er wat meer leven in de brouwerij. Helemaal op de rand van het
radarscherm is een flauw lichtvlekje verschenen, zo af en toe verdwijnt het om nu en dan weer op
te lichten als de fluorescerende secondewijzer (daar lijkt het op) langs schiet. Je voelt de atmosfeer
van verveeldheid in dit hok wegtrekken en plaatsmaken voor een zekere spanning.
De doedelzakspeler rapporteert onmiddellijk naar de brug „echo-twee drie vijf-achttien over". “Ei,
ei" zegt de brug. Ik trippel naar boven om te zien wat daar nu gaande is. De Commandant en de
CSML zijn beiden in de kaartenbak gedoken, ik zie alleen maar hun benen en zitvlakken de rest is
verscholen achter het gordijntje, het tafereeltje doet me denken aan twee heren die
in filmautomaatjes kijken waar je ondeugende filmpjes door kan zien. Nu komen ze eruit. „Ja,
ik geloof wel dat dat de voorhoede is" zegt CSM," laat
maar alarm maken". De officier van de wacht draait de
schakelaar van de alarmschellen om en door het hele
schip beginnen ze te tjingelen. Van kanan en kiri komt
iedereen aangelopen. “Was ik maar thuis bij moeders"
moppert er een „die houdt tenminste alarm in d'r eigen
tijd!" Ik snel naar de kaartenkamer en gord mijn
berichtenkoker om.
De Chef-Staf en CSML zijn nu ook in de kaartenkamer en confereren met elkaar. „Ja" knikt CSML,
„stuur maar een melding aan de Georges Leygues". Ha, het is er dus van! Ik rits de CS het telegram
bijna uit de handen en ren ermee naar de radio. Daar heerst een serene rust hoewel het station wel
vol is in verband met het alarm. Ik arriveer bij de chef station die het telegram in ontvangst neemt
en plotseling een en al actie wordt. Roep Gorgeous maar vast op zegt hij, hier komt een flash.
Onmiddellijk beginnen antennerelais ritmisch mee te klapperen met de sleutel die door de rappe
vingers van een der telegrafisten eerste klas wordt bediend, „Gorgeous" wordt opgeroepen. In mijn
gedachten zie ik haar een slordige honderd mijl verderop als een slanke schim in de donkere nacht
voortschieten, met gedoofde lichten en loerend op dezelfde buit als wij, koopvaarders, volgeladen
met kostbare zijden stoffen, Spaanse matten aan boord, wierook en de mirre, specerijen, Spaanse
pepers, blanke slavinnen ...... maar neen lezers, verontschuldig mij, nu sla ik op hol, ik wil het te
mooi maken. Ondertussen heeft de telegrafist zijn oproep beëindigd en iedereen luistert in uiterste
spanning of er antwoord zal komen, het welslagen van het plan hangt namelijk van deze verbinding
af pas als wij „Gorgeous" kunnen vertellen wat wij waarnemen is het voor haar mogelijk om met de
door CSML gewenste tussenpoos van de andere zijde door de voorpostenlinie te breken en het
konvooi aan te vallen. En jawel hoor! Keihard begint er opeens iemand door de radio te piepen,
„Gorgeous" geeft haar strijdmakker antwoord en de „Flash" vliegt over. Ik krijg het nu zeer druk en
niet ik alleen, want een stroom van berichten begint te vloeien en op de brug, in de
commandocentrale, in de kaartenkamer en de radio werkt iedereen in hoogspanning om niet alleen
voor ons maar ook voor “Gorgeous" een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie te vormen. Ik
moet naar de commandocentrale om iets aan CSML te brengen die daar als gekluisterd staat aan de
plottafel. Op het radarscherm bij de ingang zie ik al dat we er tot onze nek toe in zitten, het eerst zo
schone scherm lijkt nu wel op een veld schapenwolkjes. Wel acht witte stipjes zijn te zien en van
schuin omhoogkomt er nog een stel aan. Het plotvel is nu vol met lijnen en als dit werkelijkheid is,
dan zit ik liever op de Kneuterdijk, want we offeren ons op, dat is zo klaar als een klontje. De CSML
glimt van voldoening, zijn opzet is gelukt, kennelijk concentreert de gehele voorpostenlinie zich op
ons en nu heeft „Gorgeous" vrij spel om het venijn, dat in haar slanke lendenen is geborgen, op het
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konvooi los te laten. Het gaat nu heel snel, we worden omringd door vijanden, die met rood licht
flitsen geven in onze richting om kanonvuur na te bootsen. Wij maken de ene koersverandering na
de andere om salvo's te ontwijken en we nevelen en roken, maar in werkelijkheid zouden we al
lang in de eeuwige jachtvelden zijn aangeland, als plotseling „Gorgeous" haar tjilpend stemmetje
weer verheft om ons te vertellen dat zij nu ook prijs heeft en wel van het konvooi. Later horen wij
dat zij er dwars doorheen is gestoomd, met zoeklichten schijnend over beide zijden. Het is tegen
twee uur 's nachts, als het seintje „exercise completed" wordt ontvangen, zodat we de lichtjes weer
aansteken en ons groene kleed afschudden, raidèrrrs vèrts est fini! Vredig stomen we om de Zuid
het konvooi tegemoet, immers de orders zeggen dat we ons daarbij moeten aansluiten tot de
volgende oefening begint. Ik ben over mijn slaap heen en ga weer naar de brug. De Kolonel zit in
zijn scheerstoel, „zo Lucky", gromt hij, „jij blijft ook nergens ketelaar van". Ik blaf instemmend en
spring op de brugoverkapping aan BB, waar ik mij na het draaien van enige kringetjes nedervlij. Het
konvooi begint zoetjes aan zichtbaar te worden. Steeds meer lichtjes doemen op en de TBS laat ook
meer en meer stemmen horen. Ga maar met ze mee liggen" zegt de Kolonel tegen de Officier van de
wacht, „dan kun je er makkelijker tussenschuiven"! Gedwee draait de Tromp om en nu liggen we
mee met een groot aantal schepen, waarvan we de posten niet weten. „Ik snap niet helemaal waar
wij nu moeten komen", waag ik het te zeggen. “Ik snap het helemaal niet" zegt de Kolonel, „SOV
vraag eens wat onze post wordt!" Op het Franse vlaggeschip de „Gustave Zédé" heeft blijkbaar
iedereen al ingelegd en men bekommert zich kennelijk niet om de Tromp, arme zwerver, die
ertussen moet schuiven. Eindelijk krijgen we onze post op en het is al tegen vieren als we op ons
merk zijn, achter de Indomitable. De volgende twee dagen worden we veelvuldig geplaagd door
mist en verder hebben we enige luchtaanvallen te verduren. Het worden twee inspannende dagen
voor de bemanning en het is dan ook een opluchting als we eindelijk de haven van Cherbourg
binnenstomen. Nauwelijks liggen we aan de kade of „Zweetzuurtje" onze oude rivaal komt langszij
van ons meren. „Gorgeous" en „Gloire" meren achter ons naast elkaar. 's Middags om vijf uur is het
passagieren. Ik heb een uitnodiging gekregen om aan boord van de Gloire te komen. Dus tippel ik
om half zes naar boven en zie dat aan dek iedereen keurig front maakt, de valreepsgasten staan
aangetreden evenals de schipper en ik wil me juist tevreden knikkend de wal op begeven, als
iemand me hardhandig opzij duwt, ik wil juist mijn commentaar hierover ten beste geven als er
stilte wordt gefloten en Viceadmiraal Mansergh, (dat is CS 2) zich van boord begeeft. Ik slik mijn
commentaar weer in en ga vervolgens in alle bescheidenheid van boord zachtjes neuriënd: Geduld
is zulk een schone schat, dat zag ik laatst aan
onze kat". De carré des officiers supérieures"
van de Gloire is stampvol. Allerlei talen worden
door elkaar gesproken en naarmate de flessen
leger worden begint iedereen iemand anders z'n
taal beter te spreken. Ik heb de tijd van m'n
leven met een Franse poedel die ik daar tegen
het lijf loop.
Ze heet Marianne en woont op de Georges
Leygues. Pikant zijn die Franse vrouwen toch, ze
kleden zich zo leuk, Marianne draagt new look,
kwastjes aan de poten en de staart en als ze
kwispelt dan draait ze zo verrukkelijk met haar
derrière. We wisselen een hoop gegevens uit
over onze diverse Marines en we komen tot de conclusie dat het wel zeer wenselijk is om ook een
„post exercise conference" te houden voor de scheepshonden. Marianne vertelt me onder andere de
drie regels waaraan men zich in de Franse Marine moet houden, wil men het in de kortst mogelijke
tijd tot Admiraal brengen. Primo: Zet altijd je naam op iedere inschrijflijst van het publicatiebord
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dan weet je zeker dat je nergens naast staat. Secundo: Ga altijd prompt na vast werken de wal op,
anders word je voor het een of andere karweitje gepikt. Tertio: Spreek nooit kwaad over je
Commandant wanneer je bij een ondeugend meisje op bezoek bent, want dan komt hij het zeker te
weten. Ik strijk nadenkend over mijn snorren en vind dat hier een hoop inzit, bovendien geeft me
dit moed om een iets vermeteler mopje aan haar te vertellen, dat ik hier niet zal herhalen vanwege
de lezers beneden de achttien, in ieder geval valt het er goed in want Marianne houdt haar buik vast
van het lachen en giechelt: „Fi donc, Joujou, mais vous êtes vraiment formidable". Ik lach van de
weeromstuit mee, wat een fidele meid om me Joujou te noemen, zo typisch Frans hè, mijn
zelfvertrouwen neemt nog meer toe en ik geef haar speels een klapje op haar achterste. „O lala
Joujou, tu brute" is het commentaar. We hebben nu de juiste graad van verstandhouding bereikt om
de wal op te gaan. Dat is evenwel gemakkelijker gezegd dan
gedaan, want we zijn een eind van de stad en moeten zowat
de hele haven omlopen. Alle kades liggen vol met schepen en
bovendien liggen er nog een heel stel jagers op de boeien.
Van her en der zijn de bootsmansfluitjes te horen en overal
snorren sloepen door het bassin. Gelukkig krijgen we een lift
van een franse officier die ons midden in het stadje afzet.
Marianne werpt zich nu als gids op en leidt me in een intiem
straatje. Weldra zijn we opgeslokt in het schemerduister van
de straatjes van Cherbourg. Het wemelt van de
passagiers. Dat is trouwens geen wonder want er zullen zo
ongeveer een tienduizend man een passagierslag aan het
maken zijn. Alle kroegjes zijn stampvol, maar Marianne is
een insider en neemt me mee naar een ogenschijnlijk
gesloten huis, dat ze via een zijdeur binnengaat. We komen
terecht in een gezellig intiem barretje, dat matig bezet is en
worden met een hoezee’tje ontvangen, de gamellechef en
suikeroom zijn er namelijk ook aanwezig benevens een
aantal Franse en Engelse Officieren en een Adelborst I die poppetjes tekent in zijn vrije tijd. Het
wordt een intens gezellige avond, op het eind als ik wat dichter tegen Marianne aan ga zitten
giechelt zij zachtjes tegen me en zegt, „Joujou, vout êtes un vraiment raidèrr, mais certainement pas
vèrt!! Aan alles komt een einde en zo ook aan dit verblijf te Cherbourg. En als een van de laatste
schepen glijden wij tenslotte het bassin uit langs de Georges Leygues. Eerbewijzen worden
gewisseld en nog even zie ik Mariannes sympathieke staartje heen en weer zwiepen. „Partir
est mourir un peu" zucht ik, het is inderdaad waar. Een paar dagen later glijden we alweer door de
Waterweg naar onze vertrouwde ligplaats te Rotterdam. Zestien dagen langs de wal staan ons te
wachten en daarna de Noorse reis!!
Wordt vervolgd….
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De Indonesische onafhankelijkheidsstrijd (1945-1950) stelde de Nederlandse krijgsmacht voor
onverwachte en grote problemen. Militair-theoretisch werd geen afdoende oplossing gevonden. In
de praktijk leidde dat tot opvoering van het geweldsniveau, waarbij de strijdkrachten bereid waren
veel Indonesische burgerdoden op de koop toe te nemen. Dat blijkt uit het zojuist verschenen boek
Zoeken, aangrijpen en vernietigen! van historicus Christiaan
Harinck.
Zoeken, aangrijpen en vernietigen! Extreem geweld,
massageweld, oorlogsmisdaden in Indonesië. Sinds Indiëveteraan Joop Hueting (1927-2018) de kwestie in 1969 aan
de orde stelde – eerst in een interview met de Volkskrant,
daarna in de tv-rubriek Achter het Nieuws van de VARA – is
daarvoor steeds meer aandacht gekomen. Dat geldt zowel
voor het algemene publiek als voor de journalistiek en de
wetenschap.
Historicus Harinck (1990) is daarvoor zeker niet blind, maar
hij richtte zijn aandacht de afgelopen jaren vooral op het
‘normale’ geweld van de Nederlandse troepen in Indonesië.
Wat trof de Nederlandse krijgsmacht na 15 augustus 1945
(Japanse capitulatie) aan in de kolonie in de Oost die in
maart 1942 verloren was gegaan? Hoe schoolde Nederland
de troepen die werden afgestuurd op de naar vrijheid
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strevende Indonesiërs? Hoe reageerde de Nederlandse krijgsmacht theoretisch en praktisch op
de guerrilla-oorlog waarin hij verwikkeld raakte? Dat zijn de vragen waarmee Harinck zich heeft
beziggehouden.
Op het resultaat van zijn onderzoek promoveerde hij op 16 november 2021 aan de Leidse
universiteit. Van zijn proefschrift is nu een handelseditie verschenen, het boek Zoeken,
aangrijpen en vernietigen!. Het verschijnt luttele weken vóór drie wetenschappelijke instituten
de bevindingen presenteren van hun grote onderzoek naar de dekolonisatie-oorlog in
Indonesië. Dat zou Harincks boek publicitair en wat betreft verkoop kopje onder kunnen doen
gaan. Maar het kan ook zijn dat het juist de wind mee krijgt in de ‘slipstream’ van de twaalf
Een Nederlandse 2-inchmortiergroep in actie. Onder andere
met mortieren had de Nederlandse
krijgsmacht veel meer vuurkracht
dan voor 1942. (Nederlands Instituut
voor Militaire Historie)

Hoofdvragen
Hoe dan ook zijn Harincks
bevindingen de moeite waard. Ze
laten onder meer zien dat de
Nederlandse strijdkrachten in
Indonesië voor een krachtproef
kwamen te staan die ze
volkomen verraste. Dat kwam onder meer doordat Nederlandse militairen na de Tweede
Wereldoorlog vrijwel als eersten met zo’n situatie werden geconfronteerd. Alleen de Fransen
stuitten in Indochina op iets vergelijkbaars en die brachten het er niet beter af dan de
Nederlanders.
Harinck stelde twee hoofdvragen. Ten eerste hoe de Nederlandse krijgsmacht ‘tactisch militair
optreden in Indonesië begreep en vormgaf’. En ten tweede of dat kan verklaren (en hoe dan)
dat er aan Indonesische kant heel veel meer slachtoffers vielen dan aan Nederlandse zijde.
Voor antwoorden richt hij de blik op de opleiding van de militairen die in Indonesië te velde
werden gestuurd en daarnaast op het militair-tactische concept aan Nederlandse kant.

Tijdsdruk en tijdgeest
In het beperkte bestek van deze bespreking valt over de opleiding van de militairen
kortheidshalve te zeggen dat die de nodige gebreken vertoonde. Zwaar woog dat de uitzending
van troepen naar Indonesië plaatsvond onder enorme tijdsdruk. Wel konden de Britten soms
een handje helpen. Oorlogsvrijwilligers bijvoorbeeld die, alvorens ze mochten doorreizen naar
Indonesië, een poos verbleven in Brits Malakka/Maleisië, werden daar verder opgeleid. Maar in
het algemeen was en bleef er gebrek aan tijd, gebrek aan goed scholingsmateriaal en schortte
ook het nodige aan de kwaliteit van de docenten. Een deel van de troepen werd in Indonesië
bijgespijkerd, andere militairen moesten in de praktijk te velde maar bijleren hoe het er in de
tropen aan toeging.
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Een Nederlandse Sherman-tank bij een dorp op Oost-Java tijdens Operatie Product, de eerste
‘politionele actie’, juli augustus
1947. (Nederlands Instituut voor
Militaire Historie)
In de loop der tijd werd de
opleiding hier en daar wel wat
verbeterd, maar het bleef toch
behelpen tot het einde. Harinck
tekent verder aan dat bij de
opleiding niet of nauwelijks
aandacht werd besteed aan de
burgerbevolking in Indonesië.
Volgens hem werd dit – juist in
een guerrilla-oorlog zo
belangrijke – onderwerp
‘stiefmoederlijk’ behandeld.
Ook op het punt van militaire concepten en doctrine waren er aanzienlijke problemen. Later,
moderner denken over guerrilla-oorlog gaat ervan uit dat die, in Harincks woorden, ‘in de kern
politiek van aard is en dat militaire middelen alleen niet genoeg zijn om te winnen’. Over dat
inzicht beschikte de Nederlandse krijgsmacht in Indonesië nog niet.

Militair denken
Wat betreft militaire concepten werd gedacht aan de aloude koloniale oorlog (met vooral de
Atjeh-oorlog nog op het netvlies), aan gezagsherstel met militaire middelen en aan ervaringen
uit de kort tevoren geëindigde Tweede Wereldoorlog. Militair historica Petra Groen stelde dat
eerder al nadrukkelijk vast in het boek Marsroutes en dwaalsporen (’s-Gravenhage 1991). Wat
Harinck toevoegt, is…

‘…een analyse van de uitwerking hiervan op de
tactische doctrine en het tactisch optreden, en een
sterkere nadruk op de rol van de KL (Koninklijke
Landmacht, red.), naast die van het KNIL (Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger, red.)’.
Aan de basis van het militaire denken over het optreden in
Indonesië in de jaren 1945-1950 stond het in 1928
gepubliceerde Voorschrift voor de Uitoefening van de
Politiek-Politionele Taak van het Leger (VPTL). Het bevatte
hoofdstukken als ‘Taak van het Leger’, ‘Optreden tegen
Verzetslieden in het Algemeen’ en ‘Verschil in Strijdwijze bij
verschillende Rassen’. Na de Tweede Wereldoorlog werd er
op bevel van Indisch legercommandant Spoor een
vereenvoudigde versie van gemaakt – ‘beschreven in de
omgangstaal van de troep’ – getiteld Kennis van het
V.P.T.L. Een kwestie van leven of dood!. Het werkje was
tweetalig, Nederlands en Maleis (‘Mengetahoei akan
V.P.T.L. Soal hidoep atau mati!’) en verlucht met
striptekeningen.
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Het VPTL was voornamelijk gebaseerd op de ervaringen uit de Atjeh-oorlog (1873-1910).
Alleen al het hoofdstuk ‘Verschil in Strijdwijze bij verschillende Rassen’ geeft aan dat het in
1945 en daarna flink verouderd was. Het ging nog uit van een vijand die uitsluitend vecht met
slag- en steekwapens. In leidende kringen van de krijgsmacht werd dat ouderwetse ook wel
gezien. Daarom volgden allerhande nieuwe instructies en aanwijzingen. Maar volgens Harinck
schoot het inhoudelijk toch maar weinig op. Alleen de laatste twee publicaties op dit terrein
gaven er volgens de auteur blijk van iets (zij het ook toen nog beperkt) te hebben geleerd van
de guerrilla-oorlog. Maar die publicaties kwamen pas in de loop van 1949 – te laat om nog in de
praktijk te worden toegepast. En waar in al die voorschriften en instructies al sprake is van de
burgerbevolking is dat volgens Harinck tamelijk marginaal.

Radioploeg van een KNIL-infanteriebataljon in de buurt van Surabaya, Oost-Java, in mei 1946.
Draadloze radioverbindingen maakten de inzet van artillerie en vliegtuigen mogelijk ter ondersteuning
van de grondtroepen. (Nederlands Instituut voor Militaire Historie)

Aanpak
Hij beschrijft hoe de krijgsmacht Indonesië ‘weer onder gezag (probeerde) te krijgen door
middel van het vooroorlogse ideaal van pacificatie’. Ook noteert hij dat de militaire inzet voor de
Nederlandse regering een middel was om de dekolonisatie van Indonesië vorm te geven op
Nederlandse voorwaarden. Volgens de legertop was het daarvoor noodzakelijk de Indonesische
militaire en politieke top uit te schakelen.
Maar alleen al de internationale politieke machtsverhoudingen maakten dat onhaalbaar. Zo
werd Nederland gedwongen beide ‘politionele’ acties na iets meer dan twee weken te stoppen.
De ‘tactische uitwerking van de strategie’ in Indonesië zelf was volgens Harinck evenzeer
onhaalbaar: “De eenheden van de Indonesische strijdorganisaties vochten, in kleine verbanden,
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ook zonder directe politieke of militaire aansturing van bovenaf door”. Aan Nederlandse kant
‘ontbrak (het) aan tijd en ook intellectuele ruimte om tot een nieuwe en volledige doctrine voor
guerrillabestrijding te komen’.
Deze en soortgelijke, op zichzelf terechte opmerkingen van
de auteur roepen wel de vraag op of een andere
Nederlandse aanpak dan wél resultaat zou hebben gehad.
Gezien de Indonesische strijdwijze en gezien de brede steun
voor het nationalisme onder de bevolking lijkt het antwoord
op die vraag ‘nee’ te moeten zijn. In Indonesië werd een
oorlog gevoerd die door Nederland niet te winnen viel.
Hoe dat ook zij, tot een andere militaire aanpak kwam het
dus niet. Het gevolg was dat, aldus Harinck, ‘groeiende
problemen werden bestreden met een intensivering en
opschaling van de bestaande middelen en methoden’.
Namelijk:

“Gebiedsuitbreiding met als gevolg toenemend
troepentekort en effectief guerrillaoptreden van
de Indonesische tegenstanders, en de eigen
denkpatronen zorgden ervoor dat de Nederlandse
strijdkrachten meer en meer hun toevlucht
namen tot zware wapens en grootschalige
zuiveringsacties, met name in 1949, het
gewelddadige hoogtepunt van de oorlog in
Indonesië.’’
In mei 1949 werd de (naar de hoofdonderhandelaars
genoemde) Van Roijen-Roem-overeenkomst bereikt. Die zou leiden tot de Ronde
Tafelconferentie en de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949. Op de Nederlandse
troepen had dat het volkomen begrijpelijke effect dat ze nog eerder dan tevoren schoten op
‘alles wat bewoog’. Logischerwijs wilden militairen voorkomen dat ze in het eindstadium nog het
loodje zouden leggen. Hun voornaamste doel: heelhuids de boot naar huis halen.

Slachtoffers
In 1949 voerde Nederland dus het geweldsniveau op, maar dat was niet voor het eerst, zo
schildert Harinck. Aanvallen en de tegenstander vernietigen (zie de titel van het boek) was al
vanaf het begin de Nederlandse militaire benadering geweest. Bij tegenslagen was de enige
weg die begaanbaar werd geacht: meer gas geven, meer en grootschaliger geweld. Daarmee
komt de auteur bij een triest en bloedig, maar tevens interessant gegeven: de grote aantallen
slachtoffers die in deze oorlog vielen aan Indonesische kant.
Op grond van tellingen van enkele jaren gelden (waarover Harinck met de eveneens Leidse
wetenschappers Nico van Horn en Bart Luttikhuis al op 26 juli 2017 publiceerde in De Groene
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Amsterdammer) hanteert de auteur het getal van 97.421 Indonesische slachtoffers.
Nadrukkelijk noemt hij dit een ondergrens die op zijn minst duizenden te laag zal zijn, want bij
de tellingen passen allerlei kanttekeningen. Zo zijn ze samengesteld aan de hand van
Nederlandse militaire rapportages. Daarin werden gedode burgers niet opgenomen, terwijl
bekend is dat onder de Indonesische burgerbevolking geregeld aanzienlijke aantallen
slachtoffers vielen.

Een KNIL-patrouille in de eerste fase van de dekolonisatie-oorlog in Indonesië. De manschappen lopen
dicht bij elkaar, een les uit onder meer de Atjeh-oorlog die echter vanaf 1945 onnodig slachtoffers bleek
te eisen aangezien de Indonesiërs over vuurwapens beschikten. Twee van de mannen hebben ook een
klewang in de hand. (Nederlands Instituut voor Militaire Historie)
Aan de andere kant zijn 4.751 militairen in Nederlandse dienst geteld die het leven lieten. Van
hen kwamen er 2.526 om door gevechtshandelingen, de anderen door ongelukken en ziektes.
Ook hierbij passen kanttekeningen. Zo meldt Harinck dat omgekomen lokaal geworven
paramilitairen en politiemensen niet in deze cijfers zijn opgenomen. Ook de slachtoffers uit de
zogenoemde Bersiap-tijd (1945-1946) zijn er niet in verdisconteerd.
Een ander punt is dat de Leidse tellingen uitsluitend op Nederlands bronnenmateriaal berusten.
Harinck meldt als voorbeeld dat uit recent onderzoek is gebleken dat rond de jaarwisseling
1946-1947 veel Indonesische slachtoffers vielen bij een bombardement op Palembang
(Sumatra). Maar daarover is ‘praktisch niets terug te vinden in Nederlandse bronnen’.

Indonesisch archiefmateriaal
De oplettende lezer zou naar aanleiding daarvan allicht kunnen denken dat het nuttig zou zijn
als Nederlandse historici zich ook in Indonesische archiefmateriaal zouden verdiepen. Dat is
dan ook precies het pleidooi dat Harinck en de al genoemde Luttikhuis in 2017 hielden in het
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vakblad BMGN – Low Countries Historical Review (‘Voorbij het koloniale perspectief’ heet hun
artikel). Ze schrijven onder meer:

“Door deze exclusieve focus op Nederlandse bronnen komt de Indonesische tegenstander
of burger dus enkel in het vizier van de historicus als object aan de andere kant van een
Nederlands geweer’’.

In de loop van 1946 en daarna liepen Nederlandse militairen op patrouille in het open veld een stuk
verder uit elkaar, omdat dat de risico’s beperkte. (Nederlands Instituut voor Militaire Historie)
Aan de hand van enkele voorbeelden laten ze in dat artikel zien welke winst er te behalen valt
door vaker Indonesische bronnen te raadplegen – maar ook voor welke praktische problemen
en dilemma’s historici dan komen te staan. Je hoort bijna de zucht van verlichting waarmee
Luttikhuis en Harinck in 2017 noteren:

“(. . .) gelukkig zijn wij historici geen rechters: ook als gebeurtenissen niet buiten gerede
twijfel kunnen worden vastgesteld zijn overwegingen over wat er vermoedelijk gebeurd is
van waarde.”
Ondanks gebreken die aan de slachtoffertellingen kleven, hebben genoemde cijfers (97.421
Indonesische doden en aan Nederlandse kant 4.751 doden, van wie 2.526 door
gevechtshandelingen) wel degelijk iets te vertellen. Om te beginnen zet Harinck ze tegen elkaar
af.
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“Voor iedere omgekomen Nederlandse militair stierven er dus 21 Indonesiërs. En gaan we
uit van in de strijd omgekomen Nederlandse militairen, dan is de verhouding zelfs 1 tot 38.
Deze cijfers wekken de indruk van een zeer gewelddadig Nederlands optreden.”
Nu zullen er wellicht mensen zijn die opmerken dat de ‘sneuvelbereidheid’ aan Indonesische
kant groot was. Of mensen die menen dat het hoge Indonesische dodental er (mede) aan valt
toe te schrijven dat Indonesische militairen kwalitatief minder waren dan militairen aan
Nederlandse kant. In dat verband merkt Harinck op: “Het optreden van de Indonesische
strijdorganisaties vraagt om een eigen onderzoek”.
Een mitrailleursectie van de
mariniers rukt op in bergachtig
terrein in Oost-Java, vermoedelijk
eind 1947. (Nederlands Instituut
voor Militaire Historie)
Maar dan nog blijft de indruk
waarover de auteur rept bestaan.
Het vervelende van een indruk is
echter dat het niet meer is dan
dat. Daarom is het nuttig dat
Harinck de cijfers uit Indonesië in
perspectief plaatst.

Daarbij laat hij bovengenoemde verhouding 1 op 38 even terzijde en beperkt hij zich tot het iets
minder heftige 1:21. Dat verhoudingsgetal krijgt reliëf doordat de auteur het afzet tegen
gegevens over enkele andere koloniale gewapende conflicten van na de Tweede Wereldoorlog.
In Frans Indochina (1945-1954) was de verhouding tussen het aantal Franse gesneuvelden en
het dodental aan Vietminh-zijde 1:3,2 tot 1:5,4 – afhankelijk van uiteenlopende schattingen.
Tijdens de opstand in Frans Madagascar (1947-1948) was de verhouding 1:12 tot 1:16. Tijdens
de oorlog in Frans Algerije (1954-1962) was het 1:5,6 à 1:11,9. De Mau Mau-rebellie in Brits
Kenia (1952-1960) gaf de verhoudingsgetallen 1:5 tot 1:10 te zien. Het wapengeweld in Brits
Maleisië (1948-1960) tot slot resulteerde in het verhoudingsgetal 1:3,6.
In het licht van die cijfers verandert de indruk waarover Harinck schrijft in de zekerheid dat de
oorlog in Indonesië voor de Indonesiërs (veel) dodelijker was dan het koloniale geweld van de
Britten en Fransen voor de inwoners van Indochina, Madagascar, Algerije, Kenia en Maleisië.
Wel wijst hij erop dat door al dat geweld een rode draad loopt: “(. . .) de keuzes in Den Haag,
Londen en Parijs om het proces van dekolonisatie met militaire middelen in de gewenste banen
te leiden’’.

Guerrilla
Wat ook opvalt, is dat de meeste slachtoffers in Indonesië – en dat geldt voor beide zijden – niet
zozeer vielen tijdens de zogenoemde ‘politionele acties’ in 1947 en 1948. Dat waren
veldtochten van slechts enkele weken waarbij de Nederlandse krijgsmacht min of meer optrad
zoals in een conventionele oorlog, terwijl Indonesiërs zich voornamelijk terugtrokken. De
meeste slachtoffers vielen juist ná die ‘acties’ Operatie Product en Operatie Kraai. Toen
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ontbrandde de guerrilla-oorlog, in 1949 nog heviger dan in 1947/’48. En toen zag (de leiding
van) de Nederlandse krijgsmacht geen andere optie dan te grijpen naar meer geweld – met
meer grote zuiveringsacties en de inzet van meer zware wapens (van machinegeweren en
mortieren tot artillerie en vliegtuigen). Dat had, noteert Harinck op zijn voorlaatste bladzijde,
‘destructieve gevolgen (. . .) voor de burgerbevolking’.
~ Ronald Frisart
Boek: Zoeken, aangrijpen en vernietigen! – Christiaan Harinck

Bekijk dit boek bij:

Nina Bobo: Joop is de tweede voorstelling
uit de Nina Bobo-trilogie, waarin regisseur
en schrijver Koen Verheijden als derde
generatie Indische Nederlander zijn
familiegeschiedenis centraal stelt om op het
verleden te reflecteren.

In de voorstelling, die mede met steun
van vfonds tot stand kan komen,
wisselen fragmenten van de
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog
en het heden zich af.
Ga mee op reis en kom erachter hoe
deze geschiedenis anno 2022 doorleeft.

Over Nina Bobo: Joop
De straatlantaarns van de stad Breda
springen aan. In een eenzaam huis kijkt
een oude man naar een groot schilderij van een Javaanse jongen die door een bosachtig
landschap loopt. Het schilderij herinnert de oude man aan de sterren boven Java. Hij is bang
voor de nacht, want in de nacht komen zijn herinneringen naar boven. Die nacht stapt de man
in zijn auto en gaat de snelweg op, dronken over Brabants asfalt raast hij door de nacht. Bij
deze dronken nacht start de reconstructie van zijn laatste uren en zijn leven als KNIL-veteraan
door zijn drie kleinkinderen. Zij, derde generatie Indische Nederlanders, proberen te begrijpen
hoe anno 2022 deze geschiedenis in hun doorleeft.
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Ga dat zien
De voorstelling is vanaf maart 2022 in onder andere Breda, Den Haag, Delft en Utrecht te zien.
Hierbij wat meer informatie over de voorstelling Nina Bobo:
https://vfonds.nl/theatervoorstelling-nina-bobo-joop/
https://www.depassant.org/nina-bobo-2
Kaarten kosten €15 en zijn bij de desbetreffende theaters te koop.
Speeldata:
do 10 mrt 2022, 20:00 - Podium Bloos, Breda | try-out
vr 11 mrt 2022, 20:00 - Podium Bloos, Breda | try-out
za 12 mrt 2022, 20:30 - Zaal 3, Den Haag | première
zo 13 mrt 2022, 15:00 - Zaal 3, Den Haag
zo 13 mrt 2022, 20:00 - Zaal 3, Den Haag
vr 25 mrt 2022, 20:30 - Rietveld Theater, Delft
vr 8 apr 2022, nbb - Theater de Omval, Diemen
do 21 apr 2022, 20:30 - Theater Kikker, Utrecht
vr 22 apr 2022, 20:30 - Theater Kikker, Utrecht

Let op…. De volgende editie komt
iets later in de lucht !

Wordt verwacht……
Blz. 2
Blz. 4
Blz. 7
Blz. 10
Blz. 12
Blz. 16
Blz. 20
Blz. 25
Blz. 27
Blz. 28

De laatste generatie walvisvaarders uit Nederland spreekt
Blik in een nabij verleden
Nederlandsche Oorlogsschepen onder Duitse vlag
Provocatie ven de Russen (persoonlijke verhalen)
Oorlogshoofdkwartier (OHK) Walcheren
Wat is nu een vliegboot en wat een watervliegtuig
Vervolg Lucky Joseph hoofdstuk 7
Hr.Ms. van Speijk N 5
Contact vaartuig “van der Steng”
Memories from an old OVWer

Wijzigingen voorbehouden….
35

36

