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Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een 

teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan 
puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen. 
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Hoe het begon  
 
In den loop der jaren zijn er  heel wat sociëteiten opgericht, die echter de een na de 
andere weer verdwenen, omdat ze geen levensvatbaarheid bleken te bezitten. 
Slechts een er van heeft zich kunnen handhaven. Dat is Modderlust aan den Oedjoeng. 
Voor de zeeofficieren had in het midden van de vorige eeuw een tocht naar de 
benedenstad, waar Concordia was gelegen, nog al bezwaren in verband met den toestand 
van den verbindingsweg van den Oedjoeng naar de stad. Daarom stichtten zij er hun 
eigen sociëteit, die zij Modderlust doopten en deze sociëteit vormde vele jaren het 
middelpunt van het vereenigingsleven van Soerabaja’s noordelijke voorstadje. 
Het oorspronkelijke Modderlust stond niet op de plaats van het tegenwoordige, maar aan 
de Oostzijde van het bassin.  
 

Het tweede gebouw (op 
Toendjoengan), waarin 
de Concordia gevestigd 
was. Op 11 Nov. 1916 
werd het in gebruik 
genomen en op 17 Maart 
1917 had de feestelijke 
inwijding er van plaats. 
Soerabaia’s eerste 
burgemeester, Mr. A. 
Meyroos, metselde op 
dien dag den laatsten 
steen. Enkele jaren later 
verhuisde de sociëteit 
naar een nieuw gebouw 
op Tegalsari. 
 

Modderlust  
De oprichtingsdatum is 

niet bekend, maar in de 
vergadering van 18 Juli 1865 werd gesproken over het bijna achtjarig- bestaan van de 
sociëteit, terwijl het archief van den vice-admiraal Mac Leod reeds in 1856 den naam 
Modderlust noemde.  
Daarom wordt 1856 als het geboortejaar beschouwd. 
Een eigen gebouw bezat de vereeniging niet terstond; de leden kwamen bijeen in een van 
de vertrekken van de debarkementsloods en de klets- en bittertafel werd ’s avonds vóór de 
loods opgesteld. Dit gebouw stond midden in het beruchte Oedjoengmoeras tusschen 
nipapalmen en rhizophoren en de naam Modderlust was dus zeker wel volkomen terecht 
aan de vereeniging gegeven!  
 
Hier ontstond ook een zangvereeniging onder leiding van den officier van gezondheid A. 
A. Grondhout en een „praatcollege” met de zinspreuk Nugando discimus nugari (al 
pratende leeren we praten). Onderwerpen als „De vlag dekt de lading” werden daarin 
behandeld. 
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Het eerste „eigen gebouw” van de Marine-

sociëteit „Mod- derlust" aan den Oedjoeng, 
naar een teekening van den 
gepensionneerden kapitein-ter-zee J. H. de 
Bruyn. Het bamboe- tentje met atappen dak 
werd in 1859 op last van den adspirant-
ingenieur J. J. F. Moet opgetrokken op een 
afstand van een twintigtal meters van den 
weg, nabij de aanlegplaats van sloepen. Hier 
wachtte men ze af. Vermoedelijk dankte het 
gebouw zijn ontstaan aan het feit, dat men in 
den Westmoesson gaarne een schuilplaats 
voor den regen had en bovendien niet wilde 
teren op de bittervoorraden van de in de 
debarkementsgebouwen gehuisveste 
officieren. 

 

In 1859 verrees het eerste eigen gebouw, een bamboetentje met atap gedekt, plaats 
biedende aan 25 menschen, nabij de aanlegplaats van de sloepen, ongeveer 20 meter 
van den weg af. Hier ontstond een opgewekt vereenigingsleven, ofschoon de 
hoofdofficieren dit „jeneverhuis” slechts zelden bezochten. 
Om de sociëteit bij regenweer van den weg te bereiken, zonder in de modder te zakken, 
waren op bepaalde afstanden groote steenen neergelegd 
en voor den ingang had de Inlandsche kastelein Ardjo een plaveisel gemaakt van 
Seltzerwater- kruikjes, waarop in den vooravond twee rijen luierstoelen met knaapjes 
werden neergezet. Het was niet geraden hier veel uitgelaten bewegingen te maken, want 
wie zijn stoel te ver naar achteren schoof, kwam in het moeras terecht. 
Het voorlokaal was rond met roode vloertegels en witgekalkte muren; een gaanderij liep er 
om heen, die door een hoogen wand was afgesloten. In het lokaal stond de leestafel en 
langs de wanden vier speeltafeltjes, alsmede een soort tapkast Dan bleef er nog juist 
ruimte genoeg over voor de bedienden en den jongen met de tali api. In de waranda rond 
dit lokaal stond een Russisch biljart, een schuin oploopend bord met ballen er. pennetjes. 
Een stuk van de waranda was afgesloten en diende tot goedang en tevens tot woning van 
Ardjo. Gedronken werd er bitter of ijswater, cognac of Rijnwijn. De poeteran besliste wie 
betalen zou. 
Het Tweede  gebouw 

 
Het gebouwtje van hout en bamboe, waarin 
„Modderlust” in 1865 en '66 gevestigd 
was. Het stond aan den Zuidkant van de 
zuidelijkste kolenloods, ongeveer ter 
plaatse, waar later het torpedo-atelier werd 
opgericht. 

 

In 1865 verhuisde Modderlust naar 
een ander gebouw van hout en 
bamboe, afgestaan door het Marine-
Etablissement. Het had een 
behoorlijke voorgalerij en was beter 
en geriefelijker afgewerkt dan het 
oude. Maar toch bleef men energiek 
bezig met plannen maken voor een 

groot nieuw steenen gebouw. 
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Men had daarvoor een mooi punt ontdekt op den hoek van den Oedjoengweg en den weg 
langs het zeestrand, thans de Elf-woningen-weg geheeten, met een schitterend uitzicht op 
de reede van Soerabaja. Daar stond in dien tijd een oud gebouw van twee verdiepingen 
en ook het tijdelijke bureau van den Directeur van het Marine-Etablissement.  
Twee ontwerpen voor een sociëteitsgebouw werden gemaakt, het eene door 
hoofdingenieur Tinneveld, het andere door luitenant-ingenieur A. Resink. 
Het laatste, dat volgens de begrooting 20.000 gulden zou kosten, werd gekozen, de 
stukken werden naar Batavia gezonden en bij besluit van den Gouverneur-Generaal van  
5 December 1866 No. 54 goedgekeurd. Nog vóór de goedkeuring afkwam, was evenwel 
de aannemer Schrok vóór het invallen van den westmoesson met bouwen begonnen. Het 
werk moest in zes maanden gereed zijn en de Regeering gaf voor den bouw een renteloos 
voorschot. Den 1sten Mei 1867 werd het nieuwe gebouw officieel in gebruik 
genomen. 
 
Reeds in 1870 achtte men vergrooting ervan dringend noodig, daar het aantal 
buitengewone leden aanhoudend steeg en reeds 140 bedroeg, ofschoon het aantal 
gewone leden juist in dien tijd was gedaald tot 20. Dit laatste vond zijn oorzaak buiten de 
sociëteit in de omstandigheid, dat een zeeofficier, die Soerabaja verliet, ophield betalend 
lid te zijn. 
En juist in dien zelfden tijd werden de oorlogsschepen van Soerabaja weggetrokken 
tengevolge van den Atjeh-oorlog, terwijl zelfs de reparaties aan de talrijke groote en kleine 
schepen, waaruit onze zeemacht destijds bestond, niet meer te Soerabaja geschiedden, 
maar zoo dicht mogelijk in de buurt van het operatie-terrein, zoodat daarvoor meestal 
Penang werd uitverkoren. 
Er bleven dus slechts weinig zeeofficieren te Soerabaia over en die moesten met de 
ambtenaren van de Werf de sociëteit op de been houden. 
Inderdaad is hun dat gelukt.  
De jaren 1870-’72 zijn de bloei-jaren geweest van de in 1869 opgerichte 
tooneelvereeniging en daarmede tevens de jaren van den grootsten bloei van Modderlust, 
door de groote stijging van het aantal buitengewone leden. Toen in 1873 de 
tooneelvereeniging werd opgeheven, daalde de belangstelling voor de sociëteit en 
verminderde het bezoek. 
Tegenover de sociëteit ontstond in 1871 vrij plotseling een aanslibbing, die gelegenheid 
bood om daarop na ophooging een tuin of terras aan te leggen. Maar daarvoor moest men 
zich eerst van het bezit van den grond verzekeren en was de erkenning van de sociëteit 
als rechtspersoon noodig. Met een en ander ging zooveel tijd verloren, dat het Juli 1874 
was geworden voor de rechtspersoonlijkheid was verleend, maar toen stond de 
vereeniging er dan ook financieel zoo slecht voor, dat aan tuinaanleg niet meer gedacht 
kon worden. In een half jaar tijds weigerden achtereenvolgens drie personen de functie 
van secretaris te aanvaarden; zij betaalden liever de boete van 25 gulden, die zij met die 
weigering verbeurden. Een van deze heeren bedankte zelfs als lid, liever dan zich onder 
zulke moeilijke omstandigheden voor het algemeen genoegen beschikbaar te stellen. 
De verslagen van de vergaderingen uit dien tijd vermelden weinig anders dan ruzies om 
de onbeduidendste oorzaken. Moties van wantrouwen tegen de bestuursleden waren aan 
de orde van den dag, bestuursleden traden af, leden namen ontslag en eens zelfs zou een 
dergelijk geschil met den degen worden uitgemaakt. Aanleiding tot dit laatste was een 
presidentsverkiezing. Er waren twee candidaten, elk met zijn aanhang, beide 
commandanten van een der kleinere vaartuigen. 
Een van deze beiden bood op den verkiezingsdag een diner aan, waarop de jongere 
officieren waren uit- genoodigd en na afloop van het diner trok men gezamenlijk naar 
Modderlust ter verkiezing, waarbij de candidaat, die dien dag voor gastheer had gespeeld, 
de overwinning behaalde.  
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Een duel zou het gevolg zijn geweest van deze diplomatie, indien men niet bijtijds nog de 
beide kemphanen tot andere gedachten had kunnen brengen Maar ondertusschen hadden 
een aanhanger van de en een van de andere partij kans gezien toch ruzie te krijgen en 
deze moest door een duel_ worden uitgevochten. Daar de beide vechtenden officieren 
dienst deden op schepen die op de reede lagen, zou de een met een vlot naar het schip 
van den ander worden geroeid. Maar door den sterken stroom konden de roeiers het 
vaartuig niet bereiken, waarom de wachtende partij zo ongeduldig werd, dat hij, tot groot 

vermaak van alle belangstellenden, het 
duel maar opgaf. 
 
 
De Luitenant-ingenieur A. Resink, de ontwerper 
van het in 1867 officieel geopende gebouw van 
de Marine-sociëteit „Modderlust” aan den 
Oedjoeng. Hem werd een zilveren bokaal 
geschonken met het volgende opschrift1: „Blijk 
van erkentelijkheid van het corps Marine-
officieren voor den bouw van de nieuwe 
sociëteit aan den lieutenant-ingenieur A. 
Resink”. Reeds een jaar tevoren was hem het 

eerelidmaatschap aangeboden. 

 

 

Modderlust  (derde gebouw)  
19de Eeuw foto 1888  
In het gebouw is een gedenkplaat aangebracht, 
waarvan het inschrift luidt: ,,Hulde aan den 
Gouverneur-Generaal Baron Sloet van de Beele, den 
vice-admiraal May, als bevorderaars en aan den 2den 
luitenant der Genie Resink als bouwmeester der 
sociëteit Modderlust 1866”. 
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Het jaar 1881 bracht opluchting voor 
Modderlusts financiën. De Regeering gaf 
toestemming tot het houden van een loterij, 
waarvan de zuivere opbrengst ƒ 26.465,38 
bedroeg.  
Nu konden allerlei verbeteringen worden 
aangebracht. Een muziektent werd gebouwd, 
een marquise voor den hoofdingang 
gemaakt, een Fransch biljart gekocht, een 
afsluithek aan de zuidzijde van den tuin 
aangebracht en ten slotte werden er drie paar 
rolschaatsen uit Europa besteld om de leden 
in staat te stellen deze sport in de sociëteit te 
beoefenen. Wel merkwaardig is het 
overigens, dat het zelfde verslag, dat 
mededeeling doet van deze verbouwingen en 
verbeteringen, tevens de zinsnede bevat: 

,,De vraag, of Modderlust genoeg levensvatbaarheid bezit om te kunnen bestaan, moeten 
wij zeer in twijfel trekken”. 
In de nu volgende 20 jaren maakte de sociëteit inderdaad vele ups en downs door, 
waarvoor verschillende oorzaken zijn aan te wijzen. 
 
C. F. T. van Woelderen, een van de meest-
verdienstelijke presidenten van „Modderlust”, 
van wien getuigd werd, dat hij de 
hoofdpersoon was bij de vele 
werkzaamheden, die de oprichting en de 
inrichting van het nieuwe soosgebouw (in 
1866 en ’67) met zich brachten. 

Zoo deed de telkens terugkeerende 
cholera vele schepen Soerabaja 
vermijden. En terzelfder tijd werden de 
bewoners van Soerabaja meer en meer 
afkeerig van een bezoek aan den 
Oedjoeng. In 1888 moest een rekest 
gezonden worden aan den Gouverneur-
Generaal om te voorkomen, dat een 
cholera-hospitaal werd gebouwd 
onmiddellijk grenzende aan Modderlust. 
Ook de Atjeh-oorlog en de jarenlange 
politioneele blokkade drukten hun 
stempel op de Marine.  
De inspanning die van het personeel 
werd geëischt om het materiaal op peil te 
houden, werd steeds drukkender en 
beheerschte ten slotte de geheele 
zeemacht in Oost-Indië.  
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Het gebouw van 
„Modderlust”, dat 
op 1 Mei 1867 
officieel werd 
geopend. Het lag, 
zooals deze oude 
foto aangeeft, vlak 
aan zee. De tuin 
werd eerst veel 
later aangelegd. 

Modderlust, dat 
afhankelijk was 
van het vaarplan 
der schepen, 
moest daarvan 
wel den 
terugslag 
ondervinden, 
toen alle 
„stations” in den 
archipel hun 
schepen 
gebonden 
hielden en er 
maar weinige 

voor Soerabaia overbleven. 
Verbetering werd echter verwacht en inderdaad verkregen door de sluiting van de Marine-
magazijnen te Batavia en de opheffing van het Marine Etablissement op Onrust. En, toen 
eindelijk de Atjeh-blokkade werd opgeheven, en door de verbetering van de 
telegraafverbindingen met de Buitenbezittingen het aantal vaste stations voor schepen kon 
worden ingekrompen, brak voor Soerabaia en dus ook voor Modderlust een betere tijd 
aan. 
 

 
www.marineshirts.nl 

 

http://www.marineshirts.nl/
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Vice-admiraal J. May (R. M. W. O.), 

die veel gedaan heeft voor de 

totstandkoming van het soosgebouw 

van „Modderlust” aan den Oedjoeng. 

 

Maar er waren inmiddels andere 
moeilijkheden bijgekomen van de 
zijde van het Marine-Etabiis- 
sement, dat het sociëteitsgebouw 
aan alle zijden omvatte. Het 
gebouw ten Zuiden van 
Modderlust, dat als bergplaats 
dienst deed, werd in 1889 bestemd 
voor smederij. En in het zelfde jaar 
werden de terreinen achter den Elf-
woningen-weg bestemd om er een 
gieterij, koperslagerij en ketel-
makerij op te richten. Toen was het 
gedaan met de idyllische rust langs 
het zeestrand. Wolken roet 
verduisterden de lucht en brachten 
sociëteits- bezoekers en bewoners 
van de Elf-woningen tot wanhoop.  
Vlak achter Modderlust werden 
stoomhamers opgesteld, die het 
gebouw deden schudden en 
telefoneeren vaak onmogelijk 

maakten. 
 
Na nog een paar moeilijke jaren, 1901 en 1902, toen de cholera hevig woedde, en de 
Oedjoeng meer dan ooit werd gemeden, was het ergste geleden. waartoe bijdroeg, dat de 
stationsschepen werden afgeschaft, omdat de Java-divisie werd samengesteld uit 
moderne snelvarende schepen en Soerabaja daardoor meer en meer vlootbasis werd. 
Verschillende verbeteringen werden aangebracht; zoo werd in 1908 een marmeren vloer 
in de buitengalerij gelegd; in 1915 
werd de tweede tennisbaan 
geopend, moderne steenen 
bedienden woningen en een 
goedang achter in den tuin gebouwd 
en het heele gebouw met tuin en 
tennisbaan electrisch verlicht. De 
verbetering in de verlichting was 
mogelijk geworden, omdat het 
Marine-Etablissement in dat jaar van 
de petroleum-periode in die van de 
electriciteit overging. 
In 1917 bestond het gebouw van 
Modderlust 50 jaar, welk feit niet 
onopgemerkt is gebleven. De 
sociëteit is met den Oedjoeng 
gegroeid in dien tijd en beide staan 
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thans op een vastere basis: de sociëteit wat haar financiën betreft, het voorstadje, wat 
aangaat zijn „aan de baren ontwoekerden” bodem. 
 
het oude gebouw Modderlust 1929 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Februari 1908 Lunchgezelschap op het terras van de Marine Sociëteit 'Modderlust' te 
Soerabaja 
 
Rest mij nog de vermelding van eenige sociëteiten, die na korteren of langeren tijd weer 
werden opgeheven. 
De ambtenaren van de Marine-Werf richtten een soos op, die ze „Eendracht” noemden. 
Het Gouvernement gaf een renteloos voorschot van 10.000 gulden voor den bouw en later 
6000 gulden voor de inrichting, welke bedragen in payementen van 500 gulden per jaar 
werden terugbetaald. In de Eendracht hadden tooneelopvoeringen plaats en werd muziek 
gemaakt, eerst door een ronzebons, later door een uitstekend Italiaansch kwartet 
(tusschen 1890 en 1900). 
Deze sociëteit ging te niet na de oprichting van een vereeniging „Onderling Belang” die op 
sociaal-democratischen grondslag was gevestigd en indirect tegen de superieuren van de 
Eendracht- leden was gericht. Vele personen bedankten toen voor hun lidmaatschap, 
zoodat in 1910 de sociëteit nog slechts 5 leden telde en moest worden opgeheven. In het 
vrijgekomen gebouw werd het havenkantoor gevestigd. 
Andere ééndagsvliegen onder de sociëteiten waren „De Gezelligheid”, in November 1875 
gesticht door leden uit de kleine burgerij en uit den winkelstand. aanvankelijk gevestigd in 
de Werfstraat “tusschen Kalisosok II en lil tegenover de woning van Moeder Maalnest, 
later overgebracht naar de Profetendwarsstraat op den hoek van de Kraaiensteeg  
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In deze sociëteit ging het ten slotte zoo gezellig toe, dat men er elkaar om de ooren sloeg, 
waardoor vele leden er voor bedankten langer lid te zijn van zoo’n sociëteit. 
 
Maar het verhaal voor Modderlust gaat verder  
In 1930 werd een vierde gebouw Modderlust gebouwd  Het verrees aan de oever van de 
haveningang van de stad Soerabaja  
 

Nieuw gebouw onder  constructie  circa 1930 
 

Feestelijke tocht van de oude marinesoos "Modderlust" naar het nieuwe "Modderlust", 1932  
 

https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=popup.viewimage&img=imh%2FAfbeeldingen%5C049445.jpg
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Het nieuwe Marine Officieren Sociëteit gebouw Modderlust  

 
De bemanning van onderzeeër Hr.MS K XVIII bezocht de sociëteit  tijdens hun verblijf in 
Soerabaja in 1942 

 
 
Verwelkoning bemanning onderzeeboot 
Hr.Ms. K XVIII (1934-1942), na terugkomst 
van wereldreis op de Marine Sociëteit 
Modderlust te Surabaya, N.O.I.  

 

 
Tijdens het proces van de souvereiniteitsoverdracht aan 
Indonesie bezoekt de staatssecretaris van Marine, VADM 
bd. Moorman de diverse marineinstellingen in het 
vroegere NOI. Het ME Surabaya, Sociteit Modderlust  

 

 
 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/COLLECTIE_TROPENMUSEUM_%27Marine_Sociteit_%27Modderlust%27_Soerabaja_%28luchtfoto%29%27_TMnr_10014827.jpg
https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=popup.viewimage&img=imh%2FAfbeeldingen%5C012431.jpg
https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=popup.viewimage&img=imh%2FAfbeeldingen%5C044529.jpg
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Het afscheid van Modderlust en Indie  

 
 
 
 
 
 

 
Herineringplaat:  de koperen plaat 

hangt in de Marineclub te Den Helder 
gelegen op Harssens 

 
 
 

 

 
 
 

https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=120082586
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Monument Modderlust  
De fysieke vorm van het modderlust-gebouw is allang 
verdwenen, maar het monument blijft bestaan  
Dit monument staat in de buurt van PT. PAL Indonesië. 
 
Modderlust Monument 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pesonacagarbudayasurabaya.wordpress.com/2015/12/25/gedung-modderlust/monumen-modderlust/
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Sociëteit 
De sociëteit, of ‘soos’, was voor veel Europeanen in de 19de eeuw de enige gelegenheid 
tot wat gezelligheid en amusement. Ook na de eeuwwisseling had de soos een belangrijke 
rol in het sociale leven. Iedere stad had wel zo’n gelegenheid. In Batavia waren Concordia 
en de Harmonie belangrijke ontmoetingsplaatsen. De Harmonie was de bekendste 
sociëteit voor heren. Vrouwen werden slechts bij hoge uitzondering toegelaten. Bandoeng 
had ook een sociëteit Concordia genaamd. Deze werd in eerste instantie vooral bezocht 
door planters. Later werd het publiek gemêleerder en ook ‘beschaafder’. De soos was niet 
langer het ‘jeneverhuis’, waar ‘vrolijke planters de piano de straat op sleepten en er hun 
whisky in uitgoten'. Rond 1850 veranderde Soerabaja steeds meer in een belangrijke 
koopmansstad. Groothandelaren en industriëlen verlangden in deze tijd steeds meer naar 
een eigen soos. Ze wilden een eigen plek, los van de officierssociëteit Concordia en de 
Marine-sociëteit Modderlust. Daartoe werd in 1850 de Club opgericht op de hoek van 
Embong Malang en Toendjoengan. Leden moesten 100 gulden per maand betalen en de 
entree was 25 gulden. Meer dan wat de krijgslieden ooit konden betalen. In 1907 
verhuisde de Simpang Club naar de hoek van Simpang en de Dijkermanstraat in het 
uitgaanscentrum. De Simpang Club kon zich meten met de meest chique sociëteiten in 
Europa. 
Activiteiten in de soos 
 
Populair tijdverdrijf in de soos was er in de vorm van bal masqués, muziek en toneel. In 
december werd er ook trouw Sinterklaas gevierd. En er waren dansavonden. Overdag kon 
er gepicknickt worden. Sommige sociëteiten hadden een eigen tennisbaan. Drank ontbrak 
niet in de soos. Gasten konden kiezen tussen Hollands en Engels bier. Er werden ook 
champagne, Kaapse en Spaanse wijnen en enkele sterke dranken, waaronder Brandy-
soda, whisky en ‘Apenmelk’, een mengsel van jenever en water, geschonken. Dit laatste 
was één van de favoriete drankjes.  
Op het menu stond o.a. een uitgebreide rijsttafel met nasi en pittige arak, maar ook saté 
van de bok. In de ‘wintermaanden’ stond er zelfs snert op het menu. En na een late 
feestavond met veel drank en eten was een verse koppi-toebroek (koffie die gemaakt werd 
door heet water te schenken op een flinke lepel fijngemalen koffie, de drab bleef op de 
bodem liggen, gezoet met suiker of gecondenseerde gesuikerde melk). In de ochtend de 
beste remedie tegen een sooskater.  
Op muziekgebied liep de soos, vergeleken met Europa, ook niet achter. Wereldberoemde 
artiesten traden op in de sociëteiten van Nederlands-Indië. Zoals Godowksi (beroemd 
pianist), Kathleen Parlow (violiste) en Jean-Louis Pisuisse (bekend vertolker van het 
levenslied). Louis Davids en Margie Morris zongen er hun volksliedjes. Naast bekende 
artiesten verzorgden de eigen leden ook dikwijls muziek- en toneelvoorstellingen. 
 
De sociëteit in de buitengewesten 
 
De soos in de buitengewesten had de functie als ontmoetingsplek voor de kleine groep 
Europeanen die zich daar gevestigd had. Aan de kusten en in het binnenland van 
Sumatra, Borneo en Celebes en op de kleine eilanden waren planters en werknemers van 
de oliemaatschappijen op elkaar aangewezen. Voor toneelgezelschappen, musici en 
andere artiesten loonde het niet om tijdens hun tournees langs deze plaatsen te gaan. De 
gangmakers in deze sociëteiten waren meestal reguliere gasten met een beetje talent voor 
zingen, musiceren en toneelspelen. Het toelatingsbeleid in deze sociëteiten was minder 
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streng dan in de grote steden. Anders had men te weinig klandizie. Onderwijzers, 
commiezen en klerken, de politie-opziener en plaatselijke inheemse notabelen konden 
allen lid worden. 
 
De teloorgang van de sociëteit 
 
Naarmate de kolonie zich materieel meer ontwikkelde, ontstond er ook meer concurrentie 
voor de sociëteiten. Er kwamen bioscopen, tennisbanen en ook grote hotels die vermaak 
boden. Met de auto maakten stedelingen tripjes naar koelere gebieden. De radio bracht 
vertier in huiselijke kring. En kranten en boeken zorgden voor de nodige ontspanning. 
Daar kwam nog bij dat men tijdens de economische crisis begin jaren dertig, het 
lidmaatschap te duur vond. Een voorbeeld van een beroemde sociëteit die zich niet 
staande kon houden was De Vereeniging in Djokjakarta. Deze soos voor administrateurs, 
ambtenaren en particulieren vierde in 1937 het 115-jarige bestaan. Enkele jaren na de 
viering werd de soos gesloten. Veel mensen konden vanwege de economische crisis het 
lidmaatschap niet meer betalen. Was in 1926 het lidmaatschap nog 10 gulden per maand 
en had de soos 800 leden, in 1935 hoefde de nog slechts 175 leden nog maar 4 tot 7,50 
gulden te betalen. 

 

 

Overlevenden van Doorman’s vlaggeschip 

Bron: “Onze Vloot” september 1947  mei 2000    George J. Visser (IMH) † 

 
 
De sloep met dertig gewonden van Hr. Ms. Kruiser “De Ruyter” 

Nadat op 27 Februari 1942, om 23.30 uur, ons vlaggeschip totaal weerloos was geworden, 
was de eerste zorg van onzen Eskader-commandant, te voorkomen, dat de gewonden 
aan boord jammerlijk zouden verdrinken nadat de ,,De Ruyter” in de diepte zou 
verdwijnen. 
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Schout-bij-nacht Doorman zag persoonlijk toe, dat de eenige sloep, die wegens het 
ontbreken van alle electrische energie kon worden gestreken, bezet werd door de 
gewonden en eenige andere schepelingen, die nog konden roeien en dat deze sloep 
afstak. 
Na het afsteken der sloep werd er tot een afstand van 500 m van de „De Ruyter" geroeid 
in verband met het niet denkbeeldige gevaar van explodeeren der achter 
munitiebergplaats, daar het schip vanaf het luchtafweerdek naar achteren toe in 
lichterlaaie stond. 

Enkele zwemmende drenkelingen, waarvoor vermoedelijk geen plaats was op de vlotten, 
werden in de sloep opgenomen. 
Den eveneens zwemmenden U.S.N.- verbindingsofficier van de „De Ruyter" werd ook 
verzocht in de sloep te komen. De officier weigerde dit echter (wat hem zijn leven kostte) 
en gaf alleen den koers aan, dien de sloep moest volgen. 
Wegens het overbemand zijn van de sloep (ongeveer dertig man) en de oververmoeidheid 
der enkele licht en niet gewonde opvarenden kon er slechts met zes riemen worden 
geroeid. Men roeide in de richting van het sterrenbeeld Zuiderkruis, om te trachten de 
Noordkust van Java te bereiken. 

De proviandeering van de sloep was niet berekend voor een grooten tocht. Alleen het 
water in de watertanks was juist den dag tevoren ververscht. Er was geen sloeps- kompas 
aan boord, waardoor er overdag op den gis zou moeten worden gevaren.. 
Een hevige regenbui brak er los; deze hield ongeveer een uur aan. Het beeld van het 
brandende, zinkende vlaggeschip vervaagde spoedig achter de regenvlagen. De zee was 
zeer woelig door een stevigen wind uit het Zuid-Oosten. Hierdoor werd het roeien zwaar 
en het was moeilijk om eenigszins vaart in de sloep te houden. Er werd in ploegen geroeid 
en deze losten elkaar om ongeveer een uur af. Er kwam veel buiswater over, doch men 
hoosde geregeld; wegens gebrek aan een hoosvat deed men het met een Engelschen 
helm. 

De nacht bracht niets bijzonders. Bij het dag worden, dus zonder sterrenbeeld, werd het 
koershouden moeilijker. Daar in den nacht wind en zee over bakboord vier streken 
inkwamen, werd die richting overdag volgehouden. 
Het waterrantsoen werd vastgesteld op een half blikje per dag en per man. 
Het geïmproviseerde drinkblikje was het deksel van een gasmaskerbus. Een akertje om 
water te putten was er niet aanwezig. Door den aftap onderaan de tank te openen, daarna 
den sluitdop in de doft uit te schroeven en dit gat met de hand te sluiten, kon er met een 
minimum aan waterverlies toch water worden verkregen uit de tank. 

Men ziet, welke ware Indianenlisten onze mannen moesten bedenken om bij het kostbare 
drinkwater te komen en hoe zuinig zij er mee waren. De dorst en het blootstaan aan de 
verzengende zonnestralen zijn te allen tijde de grootste kwellingen der schipbreukelingen 
geweest, veel meer nog dan gebrek aan voedsel. 
 
Zaterdagmiddag, dus 28 Februari, kwam aan bakboord vier streken een periscoop in het 
zicht, die een grooten boog om de sloep beschreef. Daarna kwam de toren van de 
onderzeeboot boven en werd het torenluik geopend; van daaruit speurde een officier eerst 
den geheelen horizon nauwkeurig af. Hierna kwam de boot verder boven water. Het bleek 
een Amerikaansche onderzeeboot te zijn. Met den kop der sloep dwars op de 
onderzeeboot naderde de sloep deze. 
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Van de onderzeeboot kwam de order, dat de drie in de sloep aanwezige Amerikaansche 
en Engelsche seiners, die de verbinding van ons vlaggeschip met de Geallieerde schepen 
in stand hadden gehouden, moesten overstappen. Uit de boot werden er eenige 
thermosflesschen met totaal tien liter ijswater overgegeven, benevens eenige blikken 
vruchten op water, tomaten op sap en een paar blikjes kleine lunchworstjes, in totaal 64 
blikken.  Zoodoende had men dus eindelijk wat te eten sinds den laatsten maaltijd op de 
„De Ruyter" den vorigen avond om 20.00 uur. 
 
Reeds een week voor deze laatste dagen waren de mannen bijna steeds buitengaats 
geweest om den vijand op te sporen. Daarna had men twee dagen lang zonder ophouden 
zoo hard mogelijk gezwoegd, tot eindelijk de vuurproef kwam. Gelukkig hadden nu enkele 
tientallen overlevenden, de meesten gewonden, in de sloep iets te eten en een beetje 
meer te drinken. 
Bij de verdeeling van het overgenomene bleek, dat er per drie man een blik vruchten op 
water of tomaten op sap kon worden verstrekt; voor de gewonden werd er echter op twee 
man per blik gerekend. Bij het afsteken van de onderzeeboot werd er aan den officier, die 
op den toren stond, verzocht een radiogram te zenden aan den MarineCommandant 
Soerabaja, opdat deze in staat zou zijn schepen of vliegtuigen te sturen naar de plaats, 
waar de beide Nederlandsche kruisers waren ondergegaan. 

Waarschijnlijk dreven daar nog velen van onze mannen sinds den afgeloopen nacht op 
vlotten en reddingsgordels rond. De U.S.N.officier antwoordde hierop toestemmend en de 
onderzeeboot verdween onder de oppervlakte der zee. 
Behalve twee zwaar gewonden waren er nog andere ernstig gewonden in de sloep. 
Sommige, voornamelijk Inlandsche, schepelingen bleken, alhoewel niet gewond, toch tot 
roeien niet in staat, hetgeen niet verwonderlijk was na al de doorgestane vermoeienissen 
en emoties. 
Er werd gewaarschuwd de lunchworstjes in de blikjes voorloopig niet te eten, met het oog 
op het vet en het zoutgehalte. Toch aten sommigen er van, zelfs de Mohammedanen, met 
het gevolg, dat er vóór den vastgestelden tijd om drinkwater werd gevraagd, waaraan 
geen gevolg werd gegeven. In dergelijke situaties is, in het belang van de 
schipbreukelingen zelf, eenige gestrengheid noodig en er werd bekend gemaakt, dat 
ieder, die niet accoord ging met de genomen maatregelen, zijn zwemvest kan aandoen en 
zelf commandant kon spelen, maar dan aan den buitenkant der sloep. Dit hielp en 
zwijgend werd er dorst geleden. 
 
Een minder aangename ontmoeting 
 
Om 17.20 uur kwam er aan de kim over stuurboord, dus in het Noord-Westen, een groot 
aantal rookpluimen in zicht. Bij naderkomen bleek dit een zeer groot Japansch convooi te 
zijn, ongeveer van dezelfde grootte als dat, waartoe ons eskader den vorigen dag 
tevergeefs had trachten door te dringen, dus ongeveer tachtig transportschepen met 
begeleidende oorlogsschepen. Uit de richting van het convooi kon worden afgeleid, dat het 
uit Straat Karimata moest zijn gekomen. 
Er werd een torpedobootjager op de sloep afgestuurd. Deze jager gaf op zijn stoomfluit het 
sein stoppen en langszij komen, tenminste dit veronderstelden onze mannen. De sloep 
werd aan stuurboord van den jager langszij gebracht. Angstige spanning stond er op de 
gezichten van velen onzer mannen te lezen. Zouden zij nu kortweg worden afgemaakt, 
gelijk reeds verscheidene malen in de drie maanden oorlog met onze schipbreukelingen 
was gebeurd? 
Een in de sloep aanwezige, gewonde luit. ter zee 2de kl., die als door een wonder aan de 
steekvlammen op het luchtafweerdek van de „De Ruyter" was ontsnapt, kreeg order van 
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de Jappen om over te komen. De zenuwachtigheid der sloepsbemanning bedaarde, toen 
de Japansche matrozen ketels met thee lieten zakken, welke dankbaar werden aanvaard, 
vooral door de worsteters. Blijkbaar had de vijand niet de bedoeling onze mannen direct te 
vermoorden. 
 
Bij de terugkomst van den luit. ter zee werd er weer afgestoken. Onze officier had 
opdracht gekregen een zekeren koers te houden en er voor te zorgen binnen den kortst 
mogelijken tijd uit den koers van het convooi te komen, daar er geen enkel Japansch schip 
ook maar een graad uit zijn koers zou gaan. Vier riemen werden er toegelegd, zoodat 
thans tien riemen de sloep voortstuwden, terwijl er tusschen de riemen nog enkele 
schepelingen pagaaiden. Dit gaf de sloep een goede vaart, die ongeveer drie kwartier 
werd volgehouden; toen was de sloep uit den koers van het convooi. De even 
opgeflikkerde energie verslapte snel. Was er des nachts met een dergelijk tempo geroeid, 
dan had de sloep zeker in den ochtend den Javawal bereikt. 

Na het uit zicht zijn van het convooi hernam men den ouden koers. 
Bij het donker worden zag men den Zuidelijken horizon verlicht, wat op brand wees. 
Misschien was er brand op het land, misschien ook stonden er Japansche transport- 
schepen in lichterlaaie, schepen, die door de laatste vijftig Geallieerde vliegtuigen op Java 
werden aangevallen. 
Bij het dag worden kregen de mannen in de sloep een gebergte recht voor den boeg in 
zicht. 
Dit bleek het Moeria Gebergte te zijn. Zij voeren dus thans in de richting van Semarang. 
Vanaf 08.00 uur werd er met een flink tempo geroeid, om den nu zichtbaren wal spoedig 
te bereiken. Men schatte, dat zulks na vijf uren stevig doorroeien het geval kon zijn. 
Een watervliegtuig kwam hoog over, cirkelde eenige malen over de sloep en verdween. Dit 
was een veeg teeken op dezen mooien Zondagmorgen, 1Maart. 

Hadden zij den voorafgaanden tijd maar harder kunnen roeien, dan waren zij al lang aan 
wal en buiten bereik van den vijand geweest. 
Misschien hadden sommigen van hen nog aan land kunnen meevechten of anders naar 
Australië kunnen worden geëvacueerd. Het noodlot liet nu niet lang meer op zich wachten. 
 
In vijandelijke handen gevallen 
 
Om 11.00 uur verschenen er boven tien horizon aan bakboord drie rookpluimen. Het 
bleken drie Japansche torpedobootjagers te zijn. 
Hetzelfde ritueel als den vorigen dag herhaalde zich: stooten op de stoomfluit, langszij 
komen der sloep en de order, dat dezelfde luit. ter zee moest overkomen. Thans kwam 
deze echter niet terug, maar wel een Japansch zee-officier, die order gaf, dat allen uit de 
sloep moesten overkomen. Nadat de laatste man over was, werd de sloep tot zinken 
gebracht. Het was wel hard, met het einddoel in zicht krijgsgevangen te worden gemaakt. 

Tegelijkertijd, dat onze mannen aan dek van den Japanschen   jager stapten, werden hun 
op vlugge en handige wijze de zakken geledigd en al hun persoonlijke eigendommen in 
beslag genomen. Deze handeling ging zoo snel en zoo afdoende, dat er vermoed werd, 
dat de Japs, die dit deden, waarschijnlijk vroeger een ander beroep dan zeeman hadden 
gehad. 
Er werd koers gezet in de richting Bawean, waar Noord-Oostelijk van den Britschen 
kruiser ,,Exeter", de jager „Encounter" en de U.S.?jager „Pope" op dat oogenblik hun 
laatsten strijd streden. Maar dat was onzen schipbreukelingen toen onbekend. 
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Na een half uurtje kwamen er over stuurboord vier drenkelingen in zicht, drijvende op een 
tafel. Zij werden ook opgepikt en bleken overlevenden van den Britschen jager „Jupiter" te 
zijn. Deze was Vrijdagavond 21.00 uur,  dus 39 uur geleden, ter hoogte van Toebak 
getorpedeerd. 
De gevangenen waren verzameld op het achterdek en kregen warm drinkwater. De 
wonden van de zeer zwaar gewonden werden goed verbonden, terwijl de overige 
gewonden ook de noodige medische verzorging ontvingen. Toen er een zeer hoog 
vliegende Catalina in zicht kwam, werd er luchtalarm gemaakt. De gevangenen moesten 
op de stuurboordsloopplank langs de ketelkap verzamelen. Het luchtalarm was spoedig 
geëindigd, Nu werden de in beslag genomen eigendommen, met uitzondering van 
zakmessen en scherpe voorwerpen, aan de respectievelijke eigenaars teruggegeven. 

De behandeling aan boord kon men goed noemen, ja zelfs ideaal in vergelijking met de 
behandeling in verdere krijgsgevangenschap. Des middags en des avonds werd er per 
man een kluit kleffe rijst in driehoeksvorm met eenig blikvleesch verstrekt. Bij het ontbijt 
kregen 
twee man samen zoo'n rijstdriehoek met een soort bouillon, die zooiets als 
condensorwater was. Den volgenden dag, Maandag, werd er per man een pakje 
Japansche sigaretten verstrekt. In ploegen van vier man mocht ieder op de 
bakboordsplank een sigaret rooken. 

Een opmerkelijk incident viel hierbij voor. Een Japansch onderofficier, die tusschen de 
gevangenen doorliep, kwam bij de plaats, waar een van onze twee zwaar gewonden lag, 
geheel in het verband, met slechts openingen voor zijn oogen, neus en mond. Er speelde 
zich nu een merkwaardige pantomime af, waarnaar onze mannen met stomme verbazing 
keken. 
De onderofficier stak een sigaret aan, ging hurken en liet den gewonde van deze sigaret 
rooken, de sigaret telkens tusschen.de mondspleet van het verband schuivende. Tot 
zoover ging alles goed en het leek eigenlijk te mooi voor deze wereld. Maar een der 
andere, in de buurt zittende gevangenen dacht, dat hij nu ook daar mocht rooken en stak 
een sigaret aan. Een korte onderbreking van het schuiven der sigaret in de mondspleet 
van den gewonde, een pantersprong van den onderofficier op den onvoorzichtigen 
nicotinegenieter, een stevige, ons zoo wel bekende afrossing van den ondoordachten 
rooker waren de gevolgen. Daarna ging de onderofficier den gewonde weer kalm helpen, 
alles zonder een woord te zeggen. Het was dus niet geheel en al een vredespijp. 

Onze gevangenen knipperden even met de oogen, maar moesten erkennen, dat de 
behandeling van den gewonde op een humaniteit wees, die zij in hun verdere 
krijgsgevangenschap nimmermeer hebben meegemaakt. Wat de afrossing van den 
onachtzamen rooker betreft,deze was pas een onmogelijk klein staaltje van wat er in de 
toekomst zou gebeuren. 
Op Dinsdag 3 Maart werden de gevangenen met een Japansche. landingsprauw van 
boord gehaald. En hiermee was het verblijf van onze mannen bij de Japansche Marine 
afgeloopen en kwamen zij in, handen van de Aziatische beulen van het Japansche leger. 
 
Conclusie 
 
Op 89 geredden na gingen de officieren en schepelingen aan boord van Hr. Ms. „De 
Ruyter" met dit schip onder of kwamen om in de Javazee, evenals op enkele tientallen na 
die van Hr. Ms. „Java"; Van Hr. Ms. „Kortenaer" waren er ongeveer 80 overlevenden, 
terwijl Hr. Ms. „Witte de With" de minste verliezen leed. 1500 Nederlanders, waarvan er 
nog ongeveer een zevende in leven is, streden in de Javazee hun strijd tot het uiterste en 
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offerden zich voor het Rood?Wit?Blauw op het altaar van het Vaderland. 
 
Dit zou niet noodig geweest zijn, als het Nederlandsche volk in de twee decennia tusschen 
de beide wereldoorlogen zijn Koninklijke Marine niet verwaarloosd had. Deze mannen 
hadden ook kunnen uitvaren met de zekerheid te overwinnen. 
Regeeringen en Volksvertegenwoordigingen wilden niet inzien, dat als Japan alleen aan 
kruisers er een half dozijn per jaar op zee zette,  wij geen overbodige bewapening 
aanschaften, als wij twee kruisers per tien jaar aan de Koninklijke Marine toevoegden. 
 
Ja, wij herinneren ons zelfs een officieele verklaring uit het jaar 1935, dat de Regeering 
het „financieel niet verantwoord" en het overbodig achtte, den in bouw zijnden kruiser “De 
Ruyter" acht in plaats van zes kanons van 15 cm te geven. Letterlijk stond er bij, dat zulks 
de offensieve waarde van den bodem niet noemenswaardig zou verhoogen! 
Een dergelijke geestesgesteldheid is tragikomisch, zeker, maar hierdoor werd er 
onnoemlijk leed over honderdduizenden Europeanen en over millioenen Chineezen en 
Inlanders gebracht. 
Jong Nederland wenscht een herhaling van een dergelijk beleid niet meer. Wij willen niet 
meer, dat rnen laf en gemakzuchtig rekent op de hulp van “groote broers", de ons 
welgezinde mogendheden. De Nederlandsche scheepsbouw is weer de vijfde in de 
wereld, een aanvullende Nederlandsche vliegtuigindustrie kan worden opgebouwd. Als 
onze houding tegenover het buitenland waardig is en wij de 
middelen bezitten een gemeenschappelijken vijand serieus te 
bestrijden, zal dat buitenland ook met eerbied en aandrang 
naar ons bondgenootschap dingen. Wij willen een krachtige 
Koninklijke Marine en in haar omlijsting een modernen, 
uitgebreiden Marine-Luchtvaartdienst. 
 
Weg met de Jan Salie's! 
 
„Den aenbouw dient oock bij nacht ende dagh bevlijtigt; in 
saecken van soo hooghen importantie is 't beter acht dagen 
te vroegh dan één uure te laet te komen." 
(Johan de Witt, de grootste Vlootbouwer, dien Nederland ooit heeft gekend.) 
JAN RESSING 
 

 

 
 
Oorlog en Bersiap |  

Nederlands-Indië en de Eerste Wereldoorlog. De beweging ‘Indië Weerbaar’, het 
Comité ‘Indië Weerbaar’ en de rol van Indo-officier W.V. Rhemrev 
Humphrey de la Croix 

In het artikel ‘Jaren van onzekerheid en grote veranderingen’ heb ik aandacht besteed aan 
de gevolgen van de Grote Oorlog voor het neutrale Nederland en Indië. Die neutraliteit 
werd vaak geschonden door de oorlogvoerende landen. Geregeld vorderden de Britten 
Nederlandse schepen waardoor het personen- en vrachtverkeer stagneerde. Vooral dit 
laatste trof de koloniale handel omdat verschillende goederen onder de 
contrabande vielen die de Britten hadden ingesteld. Dat gold voor onder andere suiker, 
katoen, (grondstoffen voor) medicijnen als kina, aardolie en metalen. De Indische 
economie dreef voor een groot deel op deze exportproducten. 

http://www.indischhistorisch.nl/oorlog-en-bersiap-nederlands-indie-en-de-eerste-wereldoorlog-deel-1-jaren-van-onzekerheid/
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Het Europese conflict was een mondiale oorlog geworden. De bestuurders in Nederland 
en Indië beseften meteen hoe kwetsbaar hun in grootte derde koloniale imperium in de 
wereld, was. Ons land was een grote koloniale mogendheid zonder een daarbij horend 
groot en sterk defensieapparaat. Voortdurend heerste er onzekerheid over geopolitieke 
beslissingen die Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland én Japan zouden kunnen nemen in 
Zuidoost Azië. Nederlands-Indië had de omvang van Europa en had als archipel zeer 
lange kustlijnen. Met de toenmalige omvang van de marine en landstrijdkrachten viel de 
kolonie niet te verdedigen wanneer een van de vier grote landen een aanval zou inzetten 
In Nederlands-Indië zélf leek het dagelijks leven in 1914 gewoon door te gaan. Tóch was 
er onder verschillende lagen van de samenleving een bezorgdheid over de veiligheid. Van 
een beginnende algehele onrust was echter weer geen sprake. Echter, door de 
stagnerende handel waren ook de Nederlandse en Nederlands-Indische economie 
geraakt. Die moesten op de lange termijn wel tot grote gevolgen leiden voor de 
werkgelegenheid en de begroting van de kolonie. Dát was de eerste zorg van bestuurders 
en bevolking. Nadat na honderd jaar de gehele archipel onder feitelijk Nederlands bestuur 
was gebracht, was er nu een gevoel van urgentie ontstaan om te gaan nadenken over de 
veiligheid van de kolonie vanwege gevaren, nu van buitenaf 
De opkomst van het Indonesisch nationalisme 

Een andere ontwikkeling 
die heeft bijgedragen 
aan het denken over de 
veiligheid van de kolonie 
was dat er sinds 
1910 een heuse 
beweging was ontstaan 
onder Indonesiërs die 
we historisch gezien 
als ‘nationalistisch’ 
kunnen 
duiden. Indonesiërs die 
Europees hoogopgeleid 
waren zoals Abdul 
Moeis en Soewardi 
Soerjaningrat, Indo’s 
als Ernest Douwes 
Dekker en kritische 
Nederlanders als de 

socialist Henk Sneevliet spraken in toenemende mate over een toekomstige zelfstandige 
status van Indië. 3) 
 
 
Ledenvergadering van de politieke beweging Sarekat Islam. Locatie: Kaliwoengo nabij Semarang, 
Midden-Java. 
Foto: collectie Tropenmuseum. 

In de jaren 1910 tot 1920 was er van Nederlandse zijde zéker geen onwelwillendheid 
tegenover deze ontwikkeling. Politici, bestuurders en adviseurs als de ministers van 
Koloniën A.W.F. Idenburg en Th. B. Pleijte, gouverneur-generaal J.P van Limburg 
Stirum,  arabist C. Snouck Hurgronje en journalist C. Th. van Deventer hadden 
vooruitstrevende ideeën die toen bekend stonden als de ‘Ethische Politiek’.  Tegen 1900 
was naar aanleiding van armoedeonderzoeken onder de inheemse en ook Indo-
bevolking, een politiek bewustzijn ontstaan. De opvatting werd gangbaar dat een groei van 
welvaart en welzijn van de bevolking noodzakelijk waren voor een gezonde ontwikkeling 
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van de kolonie. Met name uitbuiting door het Westerse bedrijfsleven en lokale inheemse 
bestuurders waren in een kritisch daglicht komen te staan. De verbetering van irrigatie 
voor een hogere landbouwproductie voor de eigen behoeften, toegang tot 
gezondheidszorg en onderwijs waren de speerpunten van de nieuwe sociaal-politieke 
koers. ‘Ethische’ Nederlanders spraken zelfs van een ereschuld van Nederland aan de 
inheemse bevolking. Een ongeremd liberaal economisch beleid dreigde ten koste te gaan 
van de bevolking. De ‘Ethische Politiek’ streefde niet naar de zelfstandigheid van de 
Indonesiërs maar ging uit van hun ‘associatie’ (samenwerking tussen alle 
bevolkingsgroepen onder Nederlandse regie) of op zijn minst aansluiting bij een Westers 
georiënteerde ontwikkelingsrichting van de archipel. Men sprak ook wel paternalistisch van 
het tot volwassenheid brengen van het kind de “inlander” onder leiding van Nederland als 
voogd. Voorop stond voor het moederland een vreedzame situatie bewaren en volledige 
sturing van dat proces richting volwassenheid. Daarin paste ook de “insluiting’ van de 
nationalistische beweging in de koloniale relatie.  
Gedachten over de kwetsbaarheid van de kolonie en haar bescherming 
De leiders van de vroegste nationalistische organisaties Boedi Oetomo (‘Schone streven’, 
opgericht 1908) en de eerste massabeweging Sarekat Islam (1912) hadden niet alleen 
ideeën over de huidige en toekomstige rol van de inheemse bevolking richting een 
toekomstig staatbestel van Indië. Mogelijke gevaren van buitenaf waren geen notie die van 
de ene dag op de andere dat deed beseffen. Tekenen waren er genoeg sinds het einde 
van de negentiende eeuw. De koloniale grootmachten Groot-Brittannië, Engeland en 
Duitsland waren verwikkeld geraakt in een wapenwedloop. Nieuwkomer Japan had 
Rusland in 1905 verslagen en vernederd. De reikwijdte in militair en economisch opzicht 
van het ‘land van de rijzende zon’ was enorm vergroot. Het psychologisch effect op de 
Westerse naties dat een Aziatisch land een Westers had verslagen met superieure 
technologie en tactisch/strategisch overwicht, was groot. In Indië was vervolgens de 
Japanse aanwezigheid zichtbaar in de personen van Japanse immigranten die als kleine 
neringdoenden hun geld verdienden. 
‘Indië weerbaar’ 
Vanaf het eind van de jaren 1880 was er het idee een Europese militie van 
dienstplichtigen te vormen. Tussen 1907 en 1914 ontstond de discussie over voors en 
tegens van een inheemse militie. 
Onder pseudoniem Boeka publiceerde P.C.C. Hansen (1867-1930), een voormalig 
opzichter op een Javaanse koffieplantage, in 1909 in het tijdschrift ‘De Indische Gids’ het 
artikel ‘Indië Weerbaar’ over hoe Javanen een guerilla-oorlog zouden kunnen voeren 
tegen een Japanse inval en bezetting. Een argument vóór was dat inheemse militairen 
lichamelijk en qua kennis van en verbondenheid met de lokale omstandigheden beter dan 
Europeanen in staat zouden zijn zo’n strijd te voeren. 
De Nederlands-Indische autoriteiten reageerden slechts lauw op het idee. Majoor J. van 
der Weijden van de generale staf van het KNIL (en schoonzoon van de Atjeh-bedwinger 
J.B van Heutsz) pleitte vóór een Javaanse militie. Daardoor zou de samenwerking tussen 
de verschillend etnische groepen sterker worden en de basis vormen voor een 
gezamenlijk op te zetten militaire organisatie. De Indonesische volkeren zouden zich dan, 
mede door hun inbreng, sterk en beschermd voelen tegenover een buitenlandse indringer. 
Van der Weijden betoogde dat de Nederlanders er niet bang voor hoefden te zijn dat de 
inheemse bevolking bij een daadwerkelijke invasie de kant van de (kennelijk) Japanse 
aanvallers zou kiezen.  
De leiders van Boedi Oetomo en de Sarekat Islam waren geheel voorstanders van de 
vorming van een inheemse militie. Boedi Oetomo dat naast doelstellingen als beter 
onderwijs, gezondheidszorg ook een culturele versterking van de Javaanse identiteit 
nastreefde, zag een militie als een middel bij uitstek om de disciplinering en fysieke en 
geestelijke weerbaarheid van jonge Javanen te vergroten. De tradities die hoorden bij een 
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verleden Javaanse grootheid en een verdwenen ‘ksatria’ of klasse van voortreffelijke 
strijders, dienden nieuw leven te worden ingeblazen. De vorming van een militie zou de 
emancipatie van de Javanen alleen maar goed doen 
De discussie over een inheemse volksmilitie als opmaat naar politieke hervorming 
Het Gouvernement stond aanvankelijk op hetzelfde standpunt als de regering in Den Haag 
en zag een weerbaarder Indië alleen in versterking van de vloot. Het verwierp daarom het 
voorstel een inheemse militie op te richten, maar het onderwerp werd ongewild weer 
actueel toen in 1914 de Grote Oorlog uitbrak. Het vraagstuk van de weerbaarheid van de 
kolonie had nu een nieuwe dimensie gekregen onder invloed van de opkomende 
nationalistische beweging. Mocht de inheemse bevolking een substantiële bijdrage leveren 
in de landsverdediging, dan zou daar wat tegenover moeten staan.  In het licht van de 
Ethische koers zou namelijk de nieuwe taak in een militie als een extra inspanning moeten 
worden gezien naast de al normale, zware dagtaak om voedsel te verbouwen en de 
traditionele, adatrechtelijke periodieke taken. De ministers Pleijte, de voormalige minister 
en inmiddels tot gouverneur-generaal benoemde A.W. F. Idenburg, zijn opvolger J.P. 
Limburg van Stirum geflankeerd door adviseurs als C. Snouck Hurgronje, G.A.J. Hazeu en 
D.A. Rinkes, gaven de opkomende nationalistische organisaties en leiders de gelegenheid 
hun ideeën naar buiten te brengen 
Het resultaat was het idee van een vertegenwoordigend bestuurslichaam, de Volksraad. 
Dit was voorlopig niet meer dan een proto-parlement met een adviserende bevoegdheid. 
De helft van het totale aantal van 39 leden werd benoemd door de regering (de 
gouverneur-generaal) en de andere helft door de gewestelijke lokale raden. De Volksraad 
kreeg het recht van het recht van petitie, initiatief en amendement. Enkele leiders van de 
nationalistische beweging die zitting namen waren Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, H.O.S. 
Tjokroaminoto, Abdul Moeis, Dr. G.S.S.J.  Ratoelangi, M.H. Thamrin, Wiwoho, Soetardjo 
Kartohadikoesoemo, Dr. Radjiman, en Soekardjo Wirjopranoto. 
De Nederlands-Indische regering beoogde met de Volksraad een dominantie van de 
gematigde nationalisten te bewerkstelligen. Echter, de Europese en Indo-Europese leden 
stemden vaak tegen voorstellen van de Indonesiërs, die daardoor niet de overtuiging 
kregen dat de Volksraad echte zeggenschap in belangrijke zaken had. Er zou na 1918 
juist een radicalisering van de inheemse beweging volgen door de komst van nieuwe, bij 
veel Indonesiërs aansprekende politieke organisaties. Deze zouden vooral hun invloed op 
de Indonesiërs buiten de Volksraad versterken. In de jaren twintig en begin dertig zou het 
Gouvernement de beweging de kop indrukken. Leiders als Soekarno werden verbannen 
naar regio’s ver weg van Java zoals Boven-Digoel en Sumatra. En uitingen over 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de Indonesische volken liep het risico snel te 
worden gezien als ‘haatzaaiend’ en opruiend. 
 
‘Indië weerbaar” 
De discussie over de weerbaarheid van de kolonie werd weer opportuun na de publicatie 
van de brochure ‘Indië verloren rampspoed geboren’, een oneliner die vaak zou worden 
aangehaald tot aan de soevereiniteitsoverdracht in 1949. De auteur jonkheer C.G.S. 
Sandberg, een geoloog,  pleitte voor versterking van vloot én landstrijdkrachten om de 
archipel te kunnen verdedigen tegen mogelijke aanvallen van Japan of een andere 
mogendheid die belang stelde in de rijkdommen van de kolonie. Het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog versnelde de noodzaak de weerbaarheid van Indië te vergroten. 
De discussie over het uitbreiden van de marine tot een omvang die weliswaar kleiner bleef 
dan die van Japan, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland maar genoeg zou afschrikken 
om deze landen op afstand te houden, bleef tot rond 1920 actueel. Omdat intussen de 
oorlog was afgelopen volgde het besluit niet over te gaan tot de uitbreiding met in die tijd 
‘state of the art’ slagschepen, andere moderne typen oppervlakteschepen en 
onderzeeboten. Het aspect betaalbaarheid had steeds als een rode draad gelopen door 
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deze vlootkwestie en was door het verdwijnen van een acute aanval op de kolonie, voor 
Nederland en het Gouvernement “vanzelf” opgelost. In 1941 werd met de afloop van de 
slag in de Javazee tragisch duidelijk dat er helemaal niets was opgelost. 
De vraag blijft hangen of Nederland en Indië geluk hebben gehad dat de grote 
mogendheden de kolonie niet hebben aangevallen. Het is me niet bekend of die landen 
reële plannen hadden dat wél te doen. Een andere vraag is of het zo lang discussiëren in 
een oorlogsperiode machteloosheid was van Nederlandse kant om in de urgente politieke 
en militaire constellatie een besluit te nemen tot vlootuitbreiding en tot daadwerkelijke 
uitvoering over te gaan. De afloop van de oorlog was niet duidelijk waardoor de 
mogelijkheid dat de oorlogvoerenden alsnog Indië gingen aanvallen, groter werd. Dit 
als gevolg van wijzigende omstandigheden zoals grotere schaarste aan grondstoffen en 
arbeidskracht, extra materiële vervangingen door de duur van de oorlog. En niet te 
vergeten zou de opbouw van een nieuwe vloot zéker tien jaar in beslag nemen. Het valt 
toch niet aan te nemen dat Nederland dacht dat de oorlog tot ver in de jaren twintig zou 
duren en er tijd genoeg was zich te versterken? 
Gelijktijdig was onder politici, miltairen en leken een discussie ontstaan over de versterking 
van de weerbaarheid van het grondgebied zélf. Het KNIL was een leger gericht op 
binnenlandse ordehandhaving en politioneel van aard. Een gerichtheid op defensie tegen 
buitenlandse agressie was er eigenlijk nooit geweest. De dreiging van Engeland was al 
verdwenen sinds het begin van de negentiende eeuw. Het congres van Wenen in 1815 
had een nog tot 1914 bestaande status quo van veiligheid en vrede in de internationale 
verhoudingen gecreëerd. Het Koninkrijk der Nederlanden was ook door bondgenoot en 
rivaliserende koloniale macht Engeland tot stand gekomen. Het Koninkrijk der 
Nederlanden moest fungeren als middelgrote “bufferstaat’ tussen de Europese 
grootmachten op het continent. Die tijd van détentes en ententes was nu ten einde, vooral 
door de nieuwe grootmachten Duitsland en vooral Japan. Agressie van buiten de archipel 
was nu een reële factor geworden waarop moest worden gereageerd. In de volkenrijke 
archipel zou uitbreiding en modernisering van de landstrijdkrachten samen met die van de 
marine moeten worden geëntameerd.  
 
Indië Weerbaar: meer dan een militaire benadering of toch niet? 
Weerbaarheid in brede betekenis 
Het zou on-Nederlands zijn het om begrip weerbaarheid in die tijd alleen als een militaire 
kwestie te zien. We zullen zien dat hierover twee standpunten tegenover elkaar stonden. 
In de “ethische” sfeer van rond de eeuwwisseling had de koloniale relatie een hogere 
“opdracht” als doel. Na de eendimensionale economische gerichtheid in de negentiende 
eeuw en de ruimte die het bedrijfsleven was geboden om gebruik te maken van inheemse 
arbeidskracht en natuurlijke bronnen, was het tijd geworden te kijken naar de behoeften 
van de bevolking. Het moederland was het kompas waarop de ontwikkeling van de kolonie 
moest koersen. De verbetering en toegankelijkheid van de gezondheidszorg, het (ook 
Europese) onderwijs en van de infrastructuur zou voor de gehele kolonie goed zijn. Het 
Nederlandse pragmatisch en handelsgerichte kolonialisme ging meer lijken op de ‘mission 
civilatrice’ van Frankrijk in zijn koloniën. 
  
De beweging ‘Indië Weerbaar’ 
De brochure van jonkheer Sandberg kwam op het juiste moment en versnelde  de urgentie 
na te denken over de verdediging van het grondgebied. Voormalige legercommandant en 
gouverneur-generaal Van Heutsz was inmiddels een adviseur op de achtergrond en 
voorstander van uitbreiding van het KNIL met een inheemse militie van dienstplichtigen. 
Vele ambtenaren en militairen waren het daarmee eens, maar ook was er nog steeds de 
brede steun voor een grote marine. De inheemse militie had de voordelen snel over veel 
mensen te kunnen beschikken en het was relatief goedkoop op te bouwen. Invoering van 
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de brede militaire dienstplicht zou in korte tijd landstrijdkrachten kunnen vormen die vooral 
Java en Sumatra daadwerkelijk konden beschermen. 
In de nationalistische beweging waren de meningen verdeeld. Boedi Oetomo aarzelde 
maar verklaarde zich op het congres in 1916 vóór. De Sarekat Islam was minder 
eensgezind. Deze grootste politieke organisatie kende een gematigde en radicalere 
vleugel voor wat betreft de weg en het tempo richting meer invloed op het bestuur van het 
land. Dankzij de overtuigingskracht van vooraanstaand leider én lid van het Comité Indië 
Weerbaar in Bandoeng Abdoel Moeis, stemde het bestuur van de Centrale Sarekat Islam 
ook vóór. De afdelingen Batavia en Semarang bleven echter tegen de militie. 

 
1916: vergadering van de politieke 
beweging Sarekat Islam over Indië 
Weerbaar. Locatie: Moeratewe, 
Borneo. 
Foto: collectie KITLV. 

Opmerkelijk was dat de 
beweging Indië Weerbaar onder 
sterke invloed stond van 
mensen verbonden met of 
sympathiserend met de 
theosofische beweging. Deze 
was nergens anders zo sterk 
vertegenwoordigd onder 
Europeanen als in Indië. 
Batavia, en niet Amsterdam, 
kreeg 

zijn Blavatskypark. Politiek voorman van de ARP Abraham Kuyper klaagde in 1912 dat de 
macht in de kolonie eerder bij de theosofen lag dan bij de christenen. Hun ideaal van 
broederschap tussen Oost en West verwelkomde bovendien moslims. De belangrijkste 
vertegenwoordiger van de theosofische beweging in Indië, Dirk van Hinloopen Labberton, 
steunde openlijk de nationalistische beweging Sarekat Islam. In tegenstelling tot veel 
andere kolonialen zag hij de islam als een “veel en goeds en edels bevattenden 
godsvereering” die paste bij de theosofische leer. Beginsel was de broederschap van 
volkeren die echter belemmerd werd door de “duistere licht van het kwaad. Dat uitte zich 
in de Grote Oorlog en de ongelijkheid tussen de blanke en bruine broeders in de kolonie. 
Samenwerking gebaseerd op onderling vertrouwen moest leiden tot harmonie. Voor dit 
laatste diende Nederland de nationalisten ruimte te geven en te ondersteunen richting 
meer zelfbestuur. 
Binnen de Sarekat was er naast vertrouwen ook wantrouwen vanuit de radicalere hoek 
tegenover Van Hinloopen Labberton. Hij zou na de installatie van de Volksraad in 1918 
nog tot 1922 actief zijn in de politiek. Gedesillusioneerd vanwege het conservatiever 
wordende klimaat richting de inheemse beweging en de repressieve koers vertrok hij in 
1923 uit Indië om in 1926 voorgoed terug te gaan naar Nederland.  
 
Het Comité ‘Indië Weerbaar’ 
Overtuigd van het belang van de beweging stemde gouverneur-generaal J.P. graaf van 
Limburg Stirum in met het zenden van een delegatie naar Nederland. Het comité dat de 
massaal bezochte bijeenkomst van 31 mei 1916 had voorbereid, wilde het bezoek 
voorbereiden en ging voortaan door als Comité ‘Indië Weerbaar’. De opdracht was om in 
het moederland met een motie de urgente versterking van de Indische defensie te 
bepleiten. Van Limburg Stirum was voorstander van een versterking van de 
landstrijdkrachten en de invoering van een inheemse militie. Hierin werd hij gesteund door 
niemand minder dan generaal b.d. J.B. van Heutsz, die fungeerde als een adviseur over 
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de Indische defensie. Van Heutsz zou het comité in Nederland ook te woord staan en een 
rol kunnen spelen om de regering te overtuigen van de noodzaak het leger uit te breiden. 
De gouverneur-generaal stelde Van Hinloopen Labberton aan als ‘geleider’ van de 
delegatie.  
 
W.V. Rhemrev en ‘Indië weerbaar’ 
De invloed van theosofen en de verwevenheid met de nationalistische beweging doen 
bijna denken dat de weerbaarheidsbeweging een “softe” aangelegenheid was geworden. 

Niets is minder waar. Binnen militaire 
kringen werd er nagedacht over een 
substantiële versterking van de 
“hardware”. Ten eerste over een 
aanzienlijke uitbreiding van het aantal 
militairen, ook met inzet van het grote 
arsenaal aan Javanen. Daarnaast 
waren er de gewenste uitbreiding van 
de vloot en het KNIL. De Grote Oorlog 
liet zien welke nieuwe wapens en 
technologie er intussen waren 
ontwikkeld en ingezet. Denk aan tanks, 
vliegtuigen, nieuwe artillerie, de 
onderzeeboot en 
communicatiemiddelen. Het KNIL was 
grotendeels een klassiek politieleger 
dat steunde op infanterie die met 
klewang, geweer en lichte kanonnen de 
vijand tegemoet ging. Een mogelijk 
conflict met een grote mogendheid 
vereiste een antwoord met dezelfde 
moderne middelen die de vijand bezat. 
Vanuit de conservatieve hoek mengde 
zich Indische luitenant W.V. Rhemrev. 
Deze met de Militaire Willemsorde 4e 
Klasse gedecoreerde militair had zich 
verdienstelijk gemaakt in de Atjeh-
oorlog. Hij was een man van ‘law and 
order’ en zou zich later ontpoppen als 

een aanhanger van fascistische ideeën. Onder zijn leiding vond in 1933 in Batavia de 
eerste bijeenkomst plaats van zijn Nederlandsch-Indische Fascisten 
Organisatie (NIFO). Naast voorstander van een krachtig,  autoritair  bestuur was hij tégen 
de groter  geworden invloed van Indonesiërs in het landsbestuur. Zijn beweging 
kreeg aanzienlijk minder aanhang dan de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). 

http://ironmarch.org/index.php?/topic/1700-fascism-in-dutch-east-indiesindonesia/
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Alvorens de rol van Rhemrev te beschrijven, moeten we eerst zien hoe de beweging Indië 
Weerbaar aan invloed won tijdens de jaren van de Grote Oorlog. De beweging beleefde 
haar hoogtepunt in 1916 en 1917. In juli 1916 werd het Comité Indië Weerbaar ingesteld 
waarmee de beweging de mogelijkheid had de kwestie op een hoger bestuurlijk niveau 
aanhangig te maken. Het comité slaagde erin serieuze aandacht te krijgen van het 
Gouvernement én de politiek in het moederland. De voorzitter was ’s Jacob, de voorzitter 
van de Kamer van Koophandel in Batavia. Vice-voorzitter was M.C. Koning van de reder 
KPM. De heren H.G. Brandon en de gepensioneerde kapitein W.V. Rhemrev waren de 
twee secretarissen. Vanuit de nationalistische hoek waren Boedi Oetomo, Sarekat Islam, 
de Regentenbond en de Prinsen Bond Narpo Wandowo vertegenwoordigd in het comité. 
De Indo-Europese organisatie Insulinde wilde niet toetreden. Onder Indo-Europeanen was 
er veel weerstand tegen Indonesiërs die straks in het leger zouden deelnemen en 
daarmee hun toch al groeiende invloed en macht konden vergroten. Indo-Europeanen 
waren er ook bang voor dat door invoering van de dienstplicht hun vrijgevallen posities 
zouden worden opgevuld door Indonesiërs en dan niet tijdelijk, zo was de vrees. 
Batavia 1906 op het Waterlooplein: luitenant KNIl W.V. Rhemrev ontvangt de Militaire Willems Orde 
klasse IV. 
Foto: Collectie Veenhuijzen, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. Geplaatst op: 
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/CBG01:17528 

In die periode reisde kapitein Rhemrev Java rond om zijn ideeën over een weerbaar Indië 
te verkondigen. 
Onder de weinig 
verrassende titel 
‘Indië Weerbaar’ 
heeft hij in het 
voorjaar van 
1917 zijn 
toespraak als 
brochure 
uitgegeven. Al in 
de tweede zin 
maakt hij 
duidelijk dat 
‘weerbaar’ 
betekent ‘militair 
weerbaar’. Hij 
pleitte voor een 
zoveel mogelijk 

organiseren en houden van bijeenkomsten in zoveel mogelijk plaatsen zodat een motie 
zou worden opgesteld om de grote zorg over de Indische defensie bekend te maken bij de 
juiste autoriteiten. Deze waren de hoogste namelijk de Gouverneur-generaal, de Koningin, 
de Minister van Koloniën en de Staten-Generaal. Een delegatie zou deze  opdracht 
moeten gaan vervullen. 
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In zijn rede benadrukte Rhemrev dat het 
Comité Indië Weerbaar twee zaken 
uitdrukkelijk niet wilde. In de eerste plaats een 
blauwdruk afgeven over hoe de weerbaarheid 
moest vorm krijgen en ten tweede was het 
beslist geen politieke actie. Rhemrev stelde 
dat de Staatscommissie van 1912 al ging 
uitwerken hoe de defensie moest worden 
versterkt. Dat het geen politieke actie was lijkt 
een illusie omdat de beweging Indië Weerbaar 
wél sociale en politieke uitgangspunten 
had. Door  met name SDAP-voorman Jelle 
Troelstra als de grootste vijand van een 
sterkere defensie te profileren, was Rhemrev 
al vanzelf een politiek standpunt aan het 
innemen. De deputatie was bij uitstek als 
lobby een politieke actie bij uitstek. De ideeën 
van Rhemrev over de staat van ontwikkeling 
van Nederlands-Indië en de te volgen richting 
wáren politieke standpunten. Ze hielden in 
dat de voogdijschap van Nederland over de 
kolonie voor niet afzienbare duur zou 
blijven zolang het merendeel van de inheemse 
bevolking nog “onmondig” (een eufemisme 
voor te weinig ontwikkeld, nog onvolwassen) 

was en niet toe aan verdergaande modernisering van het staatsbestel, laat staan 
autonomie. Indirect verklaarde hij zich daarmee ook tegen de Ethische Politiek die hij als 
misleidend aanmerkte en slechts illusies schiep bij de inheemse bevolking: 
“Er zijn verder ook nog menschen, die, hoewel misschien onbewust, verwarring 
veroorzaken door naast en tegelijk met de actie tot militaire weerbaarmaking van Indië een 
actie voeren tot verbetering van onderwijs, hygiëne en andere economische toestanden. 
Hoewel deze laatste actie zeer zeker te prijzen valt, is het jammer, dat zij, op deze wijze 
gevoerd met een andere actie, waarmee zij feitelijk niets te maken heeft, den 
onnadenkenden op een dwaalspoor kan brengen. 
Alle aandacht moet thans gewijd worden aan de allernoodzakelijkste weerbaarmaking van 
Indië, die, zoals aangetoond, de militaire weerbaarmaking is, omdat zonder deze de 
regelmatige ontwikkeling van Indië niet mogelijk is. Wat geeft het, indien thans begonnen 
wordt aan verbeteringen op allerlei gebied, indien straks of morgen alles gestaakt moet 
worden door mogelijke aanranding van buiten? 
Nu Indië eenmaal begint te ontwaken, zal het ook, en daaraan twijfelt trouwens niemand, 
te rechter tijd alles krijgen, wat het noodig heeft, ook goed onderwijs, ook goede 
oeconomische toestanden en ook politieke rechten” 
Maar voorlopig dus stoppen met de ethische maatregelen! Tegen het eind van zijn pamflet 
annex rede laat Rhemrev zich als een echte liberaal kennen met zijn betoog het 
bedrijfsleven te ontlasten van allerlei ingrepen die hun vestiging of groei belemmeren. Dit 
zuiver politieke standpunt is weer te interpreteren als kritiek op de Ethische Politiek die 
een soort doorgeslagen reactie was op uitwassen als gevolg van ongebreidelde macht van 
bedrijven over de inheemse arbeidskracht. 
“De toestand in Indië is thans zóo, dat aan handel en indusrie steeds moeilijkheden in den 
weg gelegd worden voor hunne vestiging en ontwikkeling, inplaatsdat, gelijk zulks in 
andere maatschappelijke jonge landen, het geval is, zij als welkome, welvaart brengende 
factoren met open armen ontvangen worden. 
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Dit nu houdt de ontwikkeling van Indië niet alleen op economisch doch ook op 
maatschappelijk, sociaal en intellectueel gebied op onverantwoordelijke wijze tegen. Aan 
deze belemmeringen moet zoo spoedig mogelijk en afdoend een einde gemaakt worden. 
Rhemrev beschouwde de grotere weerbaarheid van Indië als de grootste prioriteit en deed 
een morele oproep aan de verantwoordelijken in Nederland. 
“Zijn er waarlijk nog Nederlanders, die niet voelen zouden onze hoogste roeping, om Indië, 
dat ons eenmaal rijk maakte en krachtig, nu óók te beschermen, die niet zouden inzien, 
dat Indië ook thans nog is de hoeksteen van onze internationale beteekenis, de 
hoofdvoorwaarde voor het welvaren van ons Volk; die niet inzien, dat Indië is de kurk 
waarop drijft de Nederlandsche Volkswelvaart? 
Zijn er inderdaad nog, die kùnnen voorbijzien onzen plicht om te blijven behartigen het 
belang van den Inlandsche bevolking die we namen onder onze bescherming en die we 
langs lijnen van geleidelijkheid hebben op te voeden en te ontwikkelen ter bevordering van 
haar geestelijke en stoffelijke welvaart, en dat wij daarom de maatregelen hebben te 
nemen die moeten beletten, dat Indië ons afhandig wordt gemaakt?  
Is het eigenlijk niet bedroevend voor de Nederlandsche natie, dat Indië eene deputatie 
moet afvaardigen om haar te wijzen op hare plichten? 
Dat de weerbaarheid in de eerste plaats een militaire was beargumenteerde hij als volgt: 
“Eerst het noodige, dan het nuttige en uiteindelijk het aangename, ligt voor de hand. De 
militaire weerbaarmaking is het eenige schild, waarachter de weerbaarmakingen op 
intellectueel, moreel en economisch gebied ongestoord kunnen plaats hebben. 
“Het is immers onmogelijk aan de evolutie van Indië te arbeiden, wanneer een 
buitenlansche aanval steeds als een eeuwig dreigend zwaard van Damocles die 
ontwikkeling bedreigt. 
“De militaire weerbaarmaaking, zooals de actie I.W. dit bedoelt en nastreeft, is de kurk 
waarop drijven alle andere weerbaarmakingen, zooals de weerbaarmaking op moreel, 
intellectueel en economisch gebied. 
Rhemrev riep in zeer heldere bewoordingen waarvoor hij de Nederlanders gevoelig 
achtte, op tot actie: 
“Er is nu waarlijk genoeg gepraat, beschouwd, gehoord en overwogen. De zalige tijden 
van geteuter, geleuter en gepeuter zijn nu voorbij. Daden moeten er komen. Daden 
moeten worden geëischt door ons volk en tot stand gebracht in hun vertegenwoordiging.!” 
Onderlinge spanning in de delegatie van het Comité Indië Weerbaar 
Gezien de opvattingen van Rhemrev over de koloniale relatie, de rol van het bedrijfsleven 
en het primaat van de militaire versterking van de kolonie, is het niet vreemd dat hij in 
conflict kwam met andere leden van het comité. Het heterogene gezelschap had als 
bindend element dat het een versterkte weerbaarheid van de kolonie nastreefde. De 
verschillen in afkomst, visie en eigen agendapunten tussen de leden waren erg groot. De 
nationalisten Dwidjosewojo en Abdoel Moeis profileerden zich weliswaar als welwillend 
tegenover samenwerking met het koloniale bestuur, maar in de loop van de laatste jaren 
waren zij natuurlijk niet immuun voor de grotere roep om meer echte invloed in het 
bestuur. Aangekomen in Nederland volgden zij hun eigen agenda en probeerden in  steun 
te zoeken voor de nationalistische beweging. Dit alles tegen de wil in van minister van 
Koloniën Idenburg. Beide nationalistische voormannen waren niet erg terughoudend in het 
vrijuit spreken over een toekomstig zelfstandig Indië. Wél benadrukten zij steeds de 
blijvende band met Nederland wanneer de kolonie zich naar die toekomst bewoog. Het 
hoofd van de delegatie Van Hinloopen Labberton was vanuit zijn theosofische achtergrond 
er echt van overtuigd dat “zijn” comité steun in Nederland voor Indië Weerbaar zou vinden 
vanwege de niet-politieke uitgangspunten van een weerbaar Indië in sociale, economische 
en levensbeschouwelijke zin. Hij ging echter voorbij aan de niet geringe politieke dimensie 
die intussen aan het idee van weerbaarheid was ingeslopen. In dit opzicht zou hij 
voortdurend middelpunt worden van Rhemrev’s aanvallen op hem. Het is ook niet 
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gewaagd te veronderstellen dat niet alleen verschil van uitgangspunten en denkrichting 
daarbij meespeelden, maar dat de twee elkaar totaal niet lagen. Het was de geharde 
Atjeh-veteraan met autoritaire inslag tegenover de idealistische wetenschapper en 
pleitbezorger van harmonie. In zijn uitvallen was Rhemrev geheel niet terughoudend en 
maakte Van Hinloopen Labberton tot zijn publiekelijk mikpunt. Rhemrev was niet 
bescheiden en benoemde zichzelf tot de Europese bijdrage aan de delegatie. Dit was 
tekenend voor deze zelfbewuste en trotse Indo die zichzelf volledig identificeerde met de 
Europese bevolkingsgroep en met het regeringsstandpunt dat de kolonie nog niet aan 
meer vrijheid en inspraak toe was. 
De sfeer in de delegatie verslechterde toen minister Idenburg een ontmoeting met leden 
van de Staten-Generaal annuleerde. Reden waren de acties van Moeis en Dwidjosewojo 
waarvan de minister vond dat die de regering en het parlement schoffeerden. Rhemrev 
richtte zijn woede direct tegen Abdoel Moeis en noemde het niet doorgaan van de 
ontmoeting een vernedering van de delegatie, die nu niet meer serieus werd genomen. 
Het pleidooi voor een weerbaar Indië was al bij voorbaat in de knop gebroken. 
De geplande ontmoeting op 20 maart 1918 met koningin Wilhelmina en prins Hendrik ging 
wél door. Daar werd de resolutie ‘Indië Weerbaar’ voorgelezen door prins Pangeran Ario 
Koesoemodiningrat, conform het protocol het hoogst geplaatste delegatielid. Zelfs tijdens 
die ontvangst liet Rhemrev niet na Van Hinloopen Labberton te kleineren. Toen de 
delegatieleider in de voorste rij van de zaal wilde plaats nemen, trok Rhemrev hem 
letterlijk aan zijn jasje en gebood hem naar achteren, in de tweede rij te gaan zitten. 
Naast ontmoetingen met de kamerleden, de minister-president en de koningin woonde de 
delegatie oefeningen bij van het Nederlandse leger en deed indrukken op van de 
eigentijdse uitrusting en tactische en strategische inzichten. 

 
Het Comité Indië Weerbaar ontvangen door het stadsbestuur van Amsterdam. Op de voorste rij links 
van het midden kapitein W.V. Rhemrev in uniform met sabel en links van hem delegatieleider D. van 
Hinloopen Labberton. Op de foto staat ook generaal b.d. J.B. van Heutsz. 
Foto: collectie Elsevier, fotograaf onbekend 

Met lege handen terug naar Indië 
De Nederlandse regering ontving de delegatie met alle egards en gaf haar leden ruime 
gelegenheid hun standpunten weer te geven. Het veranderde niets aan het officiële 
uitgangspunt dat de defensie van de kolonie tegen gevaren van buiten, primair een 
marinetaak was. Wél voerde de regering in 1917 de dienstplicht in voor Europeanen en 
waren er plannen voor een inheemse volksmilitie. Deze zijn later ingetrokken. 
In 1916 had het parlement een wet aangenomen die de instelling van een volksraad 

http://www.indischhistorisch.nl/wp-content/uploads/2014/11/Indie-weerbaar-den-haag.jpg
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aankondigde. Op 18 mei 1918 installeerde gouverneur-generaal Van Limburg Stirum ook 
daadwerkelijk de Volksraad. Dit orgaan bleek niet zover te gaan dat Indonesiërs mede-
wetgevers waren geworden. 
De sterk gevoelde behoefte binnen verschillende geledingen van de kolonie, zag het de 
regering in moederland geen redenen van haar standpunt dat het primaat van defensie bij 
de marine lag, af te wijken. 
Rhemrev de boosdoener 
Kapitein Rhemrev was de dissonant in de delegatie. Hij was de conservatief in het 
gezelschap en stond diametraal tegenover de andere leden wat betreft zijn visie op het 
emancipatiestreven van de Indonesische bevolking. Rhemrev bevond zich feitelijk 
zelfs rechts van de regering, die onderkende dat het nationalistische en 
emancipatiestreven een nieuwe realiteit was geworden. Hij vond dat een inheemse militie 
een utopia was en ging zo ver te stellen dat de capaciteiten van de Javanen gewoonweg 
onvoldoende waren om als militairen in een modern leger te worden ingezet. Er kon geen 
sprake van zijn dat Indonesiërs beloond konden worden met meer inspraak in de politiek 
en het bestuur in ruil voor hun bijdrage aan de defensie. Wat hem betrof was (meer ) 
zelfstandigheid voor de kolonie iets van een verre, niet-zichtbare toekomst. 

 
21 april 1917: het comité Indië Weerbaar bij een oefening van de IVe divisie van het Nederlandse 
leger in het gebied van de Loonse en Drunense Duinen in Noord-Brabant. 
Midden als enige in de camera kijkend: kapitein W.V. Rhemrev 
Collectie Nederlands Legermuseum 

De beweging Indië Weerbaar en het einde van de Eerste Wereldoorlog 
Na het bezoek aan Nederland kwam er een eind aan Rhemrev’s rol in de beweging Indië 
Weerbaar. Zijn conservatieve houding jegens de Indonesische nationalistische beweging 
en zijn denigrerend standpunt over de geschiktheid van Javanen en andere Inlanders, 
waren voor het bestuur van de kolonie niet constructief. Rhemrev zette zijn dispuut met 
Van Hinloopen Laberton op rancuneuze wijze voort. Hij nodigde de theosoof in november 
1917 zelfs uit tot een duel. Dat heeft geen doorgang gevonden en het zou de ridder 
Rhemrev zeer hebben geblameerd, ook al is een duel passend bij een chevaleresque 
status als drager van de Militaire Willems Orde 

Het einde van de Grote Oorlog verminderde de urgentie bij het bestuur om de grotere 
weerbaarheid van Indië te realiseren. Daarbij kwam dat de beweging Indië Weerbaar 
binnen nationalistische organisaties nieuwe discussies had teweeggebracht. De niet-
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democratische en krachteloze Volksraad die in 1918 was geïnstalleerd, werd door velen 
van hun leiders als een weinig bemoedigende opstelling van de Nederlanders beschouwd. 
De grote inzet van inheemse mannen voor een militie werd niet gecompenseerd door 
meer invloed en medezeggenschap in het landsbestuur. Eerder was er sprake van een 
nog grotere last die op de schouders van de inheemse bevolking werd gelegd. Indirect kan 
de beweging Indië Weerbaar zelfs er aan hebben bijgedragen dat de Indonesische 
nationalistische beweging veranderde van een met de kolonisator meewerkende beweging 
in de non-coöperatieve en non-associatieve partijen van de jaren twintig. 
Tot een inheemse militie is het dan ook nooit gekomen. Wat de Indische defensie in zijn 
geheel betrof: de beslissing over de vlootversterking werd pas in 1923 genomen. 
Het wetsvoorstel werd met een krappe meerderheid in de Tweede Kamer weggestemd, 51 
stemmen tegen en 49 vóór. De oorlog was voorbij, de economie stagneerde en het 
bestuur van de kolonie had zijn handen vol aan de nationalistische beweging, waarvan de 
meerderheid zéker niet wilde meewerken aan de versterking van de militaire 
machtsmiddelen van de kolonisator. Toen de Japanners in 1941 aanvielen en in 1942 
bezetten, hebben zij geen erg weerbaar Indië ontmoet. 
Bron: http://www.indischhistorisch.nl/ 
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Pinkster special: 6 daags          
Zondag 31 mei tot vrijdag 5 juni € 299.00 p.p. ( incl. excursies per touringcar)  
Een natuurexcursie door de veenkoloniën en een excursie naar boerin Agnes van “Boer zoekt vrouw” met 
haar nieuwe advocaatmakerij. 

 
Juni special: 5 daags           
Maandag 1 juni  tot vrijdag 5 juni € 249.00 p.p. ( incl. excursies per touringcar)  

Zondag 7 juni  tot donderdag 11 juni € 249.00 p.p. ( incl. excursies per touringcar)  
Maandag 15 juni  tot vrijdag 19 juni € 259.00 p.p. ( incl. excursies per touringcar)  
Een natuurexcursie door de veenkoloniën en een excursie naar boerin Agnes van “Boer zoekt vrouw” met 
haar nieuwe advocaatmakerij. 
 

Zomer special: 5 daags           
Maandag  6 juli tot vrijdag 10 juli € 259,- p.p.  ( incl. excursies per touringcar) 

Maandag 17 augustus tot vrijdag 21 augustus € 259,- p.p.  ( incl. excursies per touringcar) 

Maandag  24 augustus tot vrijdag 28 augustus € 259,- p.p.  ( incl. excursies per touringcar) 

Een natuurexcursie door de veenkoloniën en een excursie naar boerin Agnes van “Boer zoekt vrouw” met 
haar nieuwe advocaatmakerij. 
 

Zomer special: 6 daags           
Zondag 5 juli tot vrijdag 10 juli € 309,- p.p.  ( incl. excursies per touringcar) 

Zondag 16 augustus tot vrijdag 21 augustus € 309,- p.p.  ( incl. excursies per touringcar) 

Zondag 23 augustus tot vrijdag 28 augustus € 309,- p.p.  ( incl.  excursies per touringcar) 

Een natuurexcursie door de veenkoloniën en een excursie naar boerin Agnes van “Boer zoekt vrouw” met 
haar nieuwe advocaatmakerij.  

Veteranen Kalender 2020 

http://www.indischhistorisch.nl/
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Uit ons zeewezen juni 1967 
DE MARINE LUCHTVAARTDIENST JUBILEERT 

1917 • 18 AUGUSTUS • 1967 

 
 
Op 18 augustus zal het 50 jaar geleden zijn, dat bij beschikking 
van de toenmalige minister van Oorlog de Marine 
Luchtvaartdienst werd opgericht. 
Het ligt echter niet in mijn bedoeling, om in het kader van dit 
jubileum een chronologische uiteenzetting te geven omtrent de 
verrichtingen van de ML D in de vijftig achter ons liggende 
jaren. 
Andere tijdschriften en periodieken zijn daar reeds uitvoerig op 
ingegaan, weshalve ik mij voorstel, enkele belangrijke 
voorvallen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog te 
memoreren, die in nauw verband staan met de verhouding Kon. 
Marine-Koopvaardij, uit welke verhouding de verschillende 
taken van de MLD gedistilleerd kunnen worden. 
Wie zich een duidelijk beeld wil vormen van de taak, die aan de 
Marine Luchtvaartdienst is opgedragen, kan niet beter doen 
dan zijn gedachten te bepalen bij de taak van de Koninklijke 

Marine in groter verband, d.w.z. bij die van een moderne zeemacht. 
Twee wereldoorlogen hebben ons geleerd, dat een zeemacht nog steeds eenzelfde doel heeft als 
weleer. In het algemeen gesproken is dit niet veranderd sinds het tijdperk in de wereldhistorie, 
waarin de mens de zeeën bedwong en waarin het wijde water van onoverkomelijke hindernis tot 
grote verkeersweg werd. Van die tijd af zijn de rijkdommen der aarde toegevallen aan hem, die de 
zee beheerste en van die tijd af dateert de taak van een marine. Deze taak komt in grote trekken 
neer op „het beschermen van de zeewegen voor de eigen scheepvaart door de heerschappij op 
deze zeewegen te handhaven en daarnaast de vijand het gebruik van de zeewegen te ontzeggen." 
Twee wereldoorlogen hebben ons geleerd, dat de hegemonie ter zee nog steeds een conditio sine 
qua non voor een overwinning is. Zo behoef ik er nauwelijks aan te herinneren, dat in de laatste 
oorlog Engeland als bastion verloren zou zijn geweest, indien Hitlers onderzeeboten heer en 
meester waren geworden op de oceaan tussen Amerika en Europa. De slag om de Atlantische 
Oceaan was beslissend voor het lot van Europa. Dat deze slag door de geallieerden is gewonnen, 
is te danken aan de supprematie van hun zeestrijdkrachten. Maar niet aan de zeestrijdkrachten 
alleen, want de uitslag was lange tijd twijfelachtig. Het 
is vooral het maritieme vliegtuig geweest, dat de weegschaal naar onze kant heeft doen overslaan. 
Het vliegtuig heeft bewezen, bij de bestrijding van de onderzeeboot onmisbaar te zijn. Het 
personeel van onze eigen onderzeedienst weet dit uit ervaring maar al te goed. Het vliegtuig is zijn 
meest gevreesde en gehate vijand geworden. Verder bleek al spoedig, dat men slechts van 
beheersing der zeewegen kon spreken, wanneer het luchtruim boven deze zeewegen eveneens 
werd beheerst en ook dit kon alleen tot stand worden gebracht door het luchtwapen. Zonder de 
hegemonie in de lucht erboven is de hegemonie in een zeegebied dan ook niet meer denkbaar. 
Het is duidelijk, dat het maritieme luchtwapen in de moderne zeeoorlog een rol van grote betekenis 
vervult en naast de boven- en onder-waterstrijdkrachten een belangrijk, ja onmisbaar onderdeel 
van een moderne zeemacht is geworden. Gedurende de oorlog, die door onze marinevliegers 
werd meegestreden op vrijwel alle fronten ter wereld, kwamen bescherming van de koopvaardij en 
het escorteren van konvooien vrijwel onmiddellijk op de voorgrond. 
Uit de bescherming van de koopvaardij als hoofdtaak vloeit onmiddellijk voort de bestrijding van 
het onderzeebootgevaar. Dit houdt in: het ontdekken van vijandelijke onderzeeboten, het zoeken 
van communicatie met eigen boven-watereenheden, het dirigeren van deze eenheden naar een 
vijandelijke onderzeeboot, en het met eigen boordwapens vernietigen van de onderzeeboot; dan 
wel het door 
„het aanwezig zijn" preventief optreden tegen mogelijke vijandelijke onderzeebootacties. 
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Hoe heeft onze jubilerende MLD zich in de Tweede Wereldoorlog van deze taak gekweten? Met 
name dan op twee zeer belangrijke fronten, de Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan. 
Beschouwen wij eerst het westelijk front en slaan wij een blik op de moeilijkheden bij de 
voorbereidingen om te komen tot een goed georganiseerd geallieerd anti-onderzeebootpotentieel. 
 

Atlantische Oceaan 
De scheepsverliezen van de geallieerden hadden reeds in de tweede helft van 1940 een schrikbarende omvang 

aangenomen. Behalve het steeds grotere aantal duikboten, dat in Duitsland van stapel liep, waren 
het gebruik dat de Duitsers maakten van de West Franse havens en van de daaruit opererende 
lange-afstandsvliegtuigen(Focke Wulf) hiervan de primaire oorzaak. Stap voor stap wist de 
Admiralty aan dit dodelijke onderzeeboot- en luchtgevaar het hoofd te bieden. Niet in het minst 
door het verlenen van grotere bescherming aan de konvooien met escorteschepen en vliegtuigen. 
Doch de vliegtuigen, die de schepen vanaf de Engelse wal en later ook vanuit Gibraltar, Freetown 
en het Amerikaanse vasteland begeleidden, hadden slechts een bepaalde actieradius, waardoor er 
nog grote gedeelten van de oceaan zonder deze effectieve vliegtuigbescherming bleven. Het was 
op deze zwakke plekken, dat de Duitse oceaan  
U-boten in groten getale in zgn. „Wulfpacks" opereerden. 
De oplossing hiervoor zou zijn geweest, de konvooien vliegkampschepen mede te geven, of een 
aantal vliegkampschepen midden in de oceaan te stationeren. Maar hieraan viel toen nog niet te 
denken, want het beschikbare aantal van dit soort schepen was veel en veel te klein. Dus moest er 
een noodoplossing komen en deze werd gevonden in het gebruik van gevechtsvliegtuigen, die 
opereerden vanaf speciaal hiertoe omgebouwde schepen, die in ieder konvooi konden worden 
opgenomen. Men ging ertoe over, een aantal daarvoor geschikte koopvaardijschepen — zonder 
het kon niet op het dek landen. De werkwijze met deze „catapult aircraft merchantmen" (C.A.M.-
schepen) was niettemin heel eenvoudig. In geval van een dreigende onderzeebootaanval werden 
de vliegtuigen gelanceerd, waarop de vliegers, na beëindiging der hun gegeven opdracht, konden 
trachten met hun benzinerestant ergens vaste grond te bereiken. Zij mochten ook hun toestel bij 
de schepen op het water zetten en proberen zich te redden met de dinghy. Of ze konden het 
vliegtuig in de steek laten en per parachute in zee springen, waar zij dan wel door één der 
escortevaartuigen van het konvooi zouden worden opgepikt. Doordat het vrij lang duurde, voordat 
er een voldoend aantal „escort aircraft carriers" gereed en beschikbaar was om bij de konvooien te 
worden ingedeeld, besloot de Admiralty in de tweede helft van 1942 een aantal 
koopvaardijschepen van een vliegdek, groter dan dat van de C.A.M.-schepen, te voorzien. En wel 
zodanig, dat ander behoud van vrijwel hun normale laadvermogen, meer vliegtuigen met volledige 
bemanningen aan boord konden worden genomen, om van daaraf te opereren in het konvooi, 
waarin zij werden opgenomen. In tegenstelling met de C.A.M.-schepen kon op deze schepen — 
Merchant Aircraft Carriers (M.A.C.) genoemd — zij het na langdurige voorbereidende oefeningen 
der bemanningen, ook geland worden. 
Deze schepen konden elk maximaal zes vliegtuigen van het type Swordfish, dat het meest 
hiervoor geschikt was, meenemen. 

 
In overleg met de Koninklijke Shell-groep werd besloten twee 
tankers van deze maatschappij in te richten tot hulp-
vliegdekschip, waarbij de over te brengen lading tot 85% van 
de normale zou worden teruggebracht en dan alleen uit niet-
licht-ontvlam-bare olie zou 
mogen bestaan. Beide 
Nederlandse M.A.C.-
schepen de „GADILA" en 
de „MACOMA", werden 
uitgerust met een vliegdek 
van 460 x 62 ft., en 
voorzien van een zgn. 

afbreuk te doen aan hun laadvermogen — te voorzien van 
een uiterst klein vliegdek met katapultinstallatie, waardoor het 
meegevoerde jachtvliegtuig kon opstijgen. Doch „round down" 
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aan de achterzijde (neergebogen afronding, teneinde beschadiging van te laag binnenkomende 
vliegtuigen te beperken). Brug, vliegbrug, stuurhuis en kaartenkamer werden ondergebracht in een 
„eiland" aan stuurboordzijde van het vliegdek. Het vliegdek werd uitgerust met 4 remkabels, een 
noodremkabel en l of 2 „barriers" (stel vangnetten, ongeveer l meter hoog, over de gehele breedte 
van het dek gespannen). Voorts werd de radio-installatie aanmerkelijk uitgebreid en werd meer en 
zwaarder kaliber bewapening aangebracht. In verband met de uitbreiding van de bemanning (tot 
over de 100 man) was het noodzakelijk, extra accommodatie te scheppen, bestaande uit enkele 
vier persoons hutten, en dagverblijven voor 16 tot 36 man. De kapitein had de algemene 
verantwoordelijkheid voor en de uiteindelijke beslissing over alle vanaf het schip uit te voeren 
vliegopdrachten. Hij werd bijgestaan door de officier vliegdienst, die hem adviseerde betreffende 
alle vliegdienstaangelegenheden. Deze officier was belast met de uitvoering van alle 
vliegopdrachten en had de leiding over al het aan boord geplaatste militaire personeel.  
 

 

Het 860e squadron 
Geruime tijd voor de „Gadila" en „Macoma" gereed waren voor 
de dienst, werd het 860e squadron gevormd en uitgerust met 
éénmotorige Fairey-tweedekkers van het type Swordfish. De 
vaste bewapening bestond uit 2 Vickers-machinegeweren, 
terwijl zij, alternatief, een torpedo of zes bommen van 250 Ibs 
konden meenemen. Andere typen konden 6 rockets en twee 
dieptebommen meevoeren. 
Omdat de landingssnelheid van deze vliegtuigen — welke in 
1942-'43 al voorwereldlijk aandeden — minder was dan 100 

km. per uur, waren, ondanks de geringe vaarsnelheid van de omgebouwde tankers (ongeveer 10 
mijl in konvooiverband) en de korte landingsbaan (het vliegdek was minder dan 150 meter lang), 
deze factoren juist toereikend voor een veilige start en landing. Vandaar dat de keuze op dit 
verouderde type vliegtuig was gevallen. Voor de vliegers evenwel was het geen comfortabel 
toestel. Vlieger, waarnemer en telegrafist-mitrailleur-schutter zaten achter elkaar in een open 
cockpit. En als men dan bedenkt, dat de konvooien van Glasgow naar Halifax v.v. dikwijls de 
meest noordelijke route volgden, waar mist, sneeuw- en hagelstormen, alsook „icing" normale 
weersomstandigheden zijn, dan begrijpt men, dat het vliegen in een Swordfïsh boven deze 
konvooien veel doorzettings- en uithoudingsvermogen van de bemanning vergde. 
Het 860e squadron maakte in het beginstadium eerst enkele reizen met Britse MAC-schepen, 
waarna steeds detachementen, bestaande uit 3 of 4 vliegtuigen, op de „Gadila" en de „Macoma" 
werden geplaatst. Het gemiddelde aantal verkenningen gedurende een oversteek varieerde van 10 
tot 20. Elke verkenning duurde ongeveer 3 tot 3i uur. 
In 't totaal is het squadron, gedetacheerd aan boord van zowel Britse als Nederlandse MAC-
schepen, 36 maal de Atlantische Oceaan overgestoken en heeft het 36 maal een konvooi 
geëscorteerd. Daaronder bevond zich het grootste konvooi, dat ooit de oceaan is overgestoken en 

niet minder dan 165 schepen telde. 
De vliegtuigbescherming, die de MAC-schepen aan 
de konvooien gaven, dwong de Duitse 
onderzeeboten onder water te blijven tot in verre 
omtrek. De commandanten van deze boten 
waagden het niet meer hun periscoop te tonen en 
een aanvalspositie in te nemen. Want zij waren 
ervan overtuigd, dat zelfs bij het geringste zich bloot 
geven die „voorwereldlijke kisten" hen zouden ont-
dekken en belagen. Er zijn echter door squadron 
860 geen „kills" gemaakt. 
 
De aanwezigheid der „kisten" was preventief. Ze 
weerhielden de Duitse 
onderzeebootcommandanten van een aanval op 
het konvooi- en verplichtten hen onder water te 
blijven. 
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Daarom is het niet verwonderlijk, dat de geallieerde scheepsverliezen, onmiddellijk na het in dienst 
stellen van de MAC-schepen, aanmerkelijk begonnen terug te lopen. En dit mag ik illustreren met 
het bijna ongelooflijke, maar gelukkige, feit, dat er van de 36 konvooien, die de MLD-mannen over 
de oceaan hielpen brengen, geen enkel schip verloren is gegaan. Daarom een eresaluut aan het 
kleine groepje mannen, vliegers, waarnemers, grondbemanning, telegrafisten, konstabels, 
machinekamerpersoneel, ja, iedereen, van gezagvoerder tot lichtmatroos, dat op de MAC-schepen 
zijn weinig opvallende plicht heeft gedaan. 
 
Indische oceaan 
Hoewel in principe hetzelfde als op de Atlantische Oceaan met MAC-schepen en oude aftandse 
vliegtuigjes, lag de konvooibescherming, de onderzeebootbestrijding op de Indische Oceaan in 
een geheel ander vlak. 
Op China Bay (Ceylon) was het bekende squadron 321 geplaatst, uitgerust met Catalina 
vliegboten en amfibies. Dit type toestel, dat vanaf vele bases over de gehele wereld vloog, en 
genoegzaam bekend is, behoeft geen nadere omschrijving en uitleg. Het grote verschil tussen het 
westelijke en oostelijke operatieterrein lag hierin, dat de Atlantische konvooien zich zelf 
beschermden. Immers de MAC-schepen waren deel van het konvooi. Ook zij vervoerden grond-
stoffen, welke van belang waren voor de voortzetting van de oorlog. En deze schepen, in zo'n 
konvooi, voerden tevens met zich de slagkracht, dan wel de „preventive force" tegen de meest 
geduchte vijand op zee: de Duitse onderzeeboot. 

 
In het oosten werd dit slag -, c.q. pre-
ventieve, wapen niet meegevoerd op 
de konvooien, maar kwam het van de 
vaste wal in de vorm van Catalina-
vliegtuigen. Dit type vliegtuigen had 
een vliegduur van meer dan 20 uur, in 
tegenstelling met de Swordfish, die 
maximaal 4i uur kan blijven hangen. 
Toch zou deze „endurance" van meer 
dan 20 uur niet genoeg blijken, reden 
waarom detachementen van 
squadron 321 in uithoeken van het 
Afrikaanse continent moesten worden 
gestationeerd. De voornaamste 
operatieve opdrachten, die het 321e 
squadron kreeg uit te voeren, 
bestonden uit anti 
onderzeebootverkenningen, kon-
vooien, verkenningen tegen vijande-
lijke boven waterstrijdkrachten en 
tevens opsporen en redden van dren-
kelingen, alsmede transportvluchten. 

Soms moest een Catalina vanuit China Bay een konvooi opzoeken op een punt 600 a 700 mijl uit 
de kust, en, eenmaal gevonden, daar urenlang omheen cirkelen tot de komst van een aflosser, 
waarna weer naar de basis terug werd gevlogen. In het begin van 1943 begonnen Duitse 
onderzeeboten, welke het hadden gemunt op konvooien, die de geallieerde strijdkrachten in het 
Verre Oosten moesten versterken bijzonder actief te worden in de omgeving van Madagascar, en 
slaagden ze erin enkele schepen uit die konvooien tot zinken te brengen. 
De hulp van squadron 321 werd ingeroepen en zo kwam het, dat in diezelfde tijd verscheidene 
Catalina's uit China Bay vertrokken en in Zuid-Afrika gestationeerd werden. Tevens werden 
Catalina-detachementen geplaatst op het eiland Socotra, aan de ingang van de Golf van Aden, te 
Masirah, even bezuiden de Perzische Golf, en op nog vele andere punten, zij het dan soms voor 
kortere duur. Hoeveel er gevlogen en „beschermd" is, blijkt wel uit de volgende cijfers: Alleen al 
voor het escorteren van 333 konvooien maakten de marinevliegers in 1943 5110 vlieguren, welke 
voor 78% uit nachturen bestonden. 
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Dit hoge percentage nachturen ontstond, doordat de Catalina's van squadron 321 met radar waren 
uitgerust en dus niet uitsluitend op daglicht aangewezen waren om een met geblindeerde lichten 
varend konvooi op te zoeken en vandaar patrouillevluchten te maken. 
Ook de grote ervaring van de marinevliegers met „waterwerk", opgedaan tijdens langdurige 
plaatsing in het voormalige N.O.L, droeg ertoe bij, dat bij nacht en bij grote windkracht gestart en 
geland kon worden. Gemiddeld bestonden de konvooien uit 10 schepen en zo kan men aanne-
men, dat het squadron 3500 schepen begeleidde op de met Duitse en Japanse   onderzeeboten   
onveilig   gemaakte scheepvaartroutes. In   1944  vlogen de Catalina's 6376 operationele uren ter 
begeleiding en bescherming van 233 konvooien. 
Opmerkelijk was, dat ook op dit operatieterrein — en met gepast chauvinisme mag dit nu worden 
gezegd — tijdens het escorteren door Nederlandse Catalina's niet één schip uit een konvooi 
verloren is gegaan. 
 
Een belangrijke neventaak 
Vóór de Tweede Wereldoorlog deden zich incidentele gevallen voor — met name in het 
toenmalige Indië — dat bij scheepsrampen, of ongevallen aan boord van schepen, de Marine 
Luchtvaartdienst te hulp werd geroepen voor het redden van slachtoffers of het opsporen van 
vermisten. Deze gevallen kwamen meermalen door hun spectaculariteit in de openbaarheid. 
Andere gevallen, zoals een ernstig ziek kind uit een kampong ophalen, een a.s. moeder 
vliegensvlug naar het ziekenhuis in de Kota brengen, dan wel medicijnen of andere noodzakelijke 
levensbehoeften naar een rampgebied overvliegen, bleven meer binnenskamers. Voor deze en 
alle andere buitensporige aangelegenheden had de MLD reeds ver voor de oorlog zijn eigen 
interne organisatie, een groep van mensen, die te allen tijde klaar stond, om bij de eerste oproep in 
het gereedstaande vliegtuig te stappen en naar de plaats van onheil te vliegen. Tijdens de oorlog 
is een internationale organisatie ontstaan, die zich Search and Rescue (S.A.R.) noemde. 
Zowel het 321e squadron in China Bay als het squadron 320 in Groot-Brittannië, met aanvankelijk 
Fokker T VIII W drijvervliegtuigen, daarna Ansons, gevolgd door Hudson bommenwerpers van 
Coastal Command, later Mitchell Medium-bombers bij de Tactical Air Force, werden voor S.A.R.-
opdrachten uitgestuurd. Voor de landvliegtuigen bestond een S.A.R.-vlucht meestal hieruit, dat 
men eerst trachtte de dinghy van een neergeschoten vliegtuig, dan wel de reddingsloep van een 
gezonken schip op te sporen en te lokaliseren. Had men een positie bepaald, dan werden door 
middel van radioberichtgevingen de Sea Rescueboten naar de opgegeven positie gedirigeerd. 
Catalina vliegboten zijn er dikwijls in geslaagd, naast de drenkelingen of dinghies te landen en dan 
zelfde slachtoffers op te pikken. Lukte een waterlanding wegens de zeegesteldheid niet, dan 
werden de dichtst in de nabijheid zijnde schepen naar de onheilsplaats gedirigeerd. 

                              
Op deze manier hebben de marinevliegers zowel in het oosten als in het westen vele 
bemanningen van vliegtuigen en schepen die door het oorlogsgeweld op zee ronddreven, op-
gespoord en hun leven gered. Zonder afbreuk te doen aan de inspanningen en daaropvolgende 
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gunstige resultaten van de SAR-vluchten boven de Ierse Zee en de Noordzee, waarbij voor het 
merendeel neergeschoten vliegers gelokaliseerd en dan door reddingsboten opgepikt werden, wil 
ik een greep doen uit de lange reeks-van air-sea-rescue-vluchten boven de Indische Oceaan die 
met succes bekroond werden. 
Een Amfibie-Catalina van het Zuid-Afrika-detachement vond een vlot met schepelingen in het 
kanaal van Mozambique en rapporteerde dit, waarna een Britse torpedobootjager de drenkelingen 
de volgende dag kon oppikken. Op dezelfde wijze vond een Catalina van Masirah, 40 mijl van het 
eiland, de bemanning van een gezonken Amerikaanse koopvaarder. Een speedboat voer uit, werd 
door de Catalina naar de drenkelingen geleid, die enkele uren later werden gered. Een Catalina 
van Socotra zocht en vond de bemanning van een Wellington-vliegtuig. De Britse vliegers dreven 
rond in een rubberboot. De Catalina landde midden op zee en bracht de geredden naar Aden. Een 
andere Catalina, eveneens van Socotra, leverde een fraaie prestatie door midden in de nacht, met 
behulp van radar, vijf reddingsboten met drenkelingen op te sporen. Na het uitseinen van de po-
sitie, snelden twee torpedobootjagers te hulp, die door de Catalina gedirigeerd werden en in de 
vroege morgen alle overlevenden redden. Het betrof hier 98 man van het door een (waarschijnlijk 
Japanse) onderzeeboot getorpedeerde Britse s.s. „Trollus". Men verlieze daarbij niet uit het oog, 
dat dit soort reddingen voor een onderzeebootjager een zeer hachelijke onderneming is. Met 
gestopte motoren, stilliggend, was zij een „sitting duck" voor elke vijandelijke onderzeeboot die in 
de buurt was en op de redders lag te wachten. Dan echter kwam de tweevoudige taak van de 
Catalina weer tot uiting. Zij schakelde van SAR-vliegtuig onmiddellijk over naar onderzeeboot-
verkenningsvliegtuig en als een engel met het vlammende zwaard waakte zij, hoog in de lucht, 
zodat geen vijand deze menslievende actie door wreed geweld kon verstoren. 
Na de oorlog bleef de SAR-organisa-tie — die nu OSRD (opsporings- en reddingsdienst) genoemd 
wordt — in handen van de MLD. Het gebied, waarvoor de Nederlandse OSRD-organisatie 
verantwoordelijk is, wordt bepaald door de landsgrenzen en de denkbeeldige verlengingen op de 
Noordzee van de Nederlands-Duitse en de Nederlands-Belgische grens, het zgn. „Flight 
Information Region". Dit omvat duizenden vierkante kilometers. Er ontstond een nauwe 
samenwerking tussen MLD en de verschillende reddingsmaatschappijen. Radioverbindingen met 
vliegtuigen en schepen zijn via de noodgolf nu internationaal vastgelegd. Direkte lijnverbindingen 
met Engeland, Duitsland, België en Radio Scheveningen komen bij het coördinatiecentrum op het 
vliegveld Valkenburg binnen. De OSRD-organisatie in Nederland, opgedragen aan de 
Commandant Zeemacht-Nederland en ter uitvoering in handen gesteld van de Commandant 
Marine Vliegkamp Valkenburg, is uitgegroeid tot een grootse, nationale en internationale 
organisatie. 
De oudere opsporingsvliegtuigen zijn vervangen door de S 2 A Grumman Tracker en de Lockheed 
Neptune, die met de modernste radar zijn uitgerust. 
De oude, getrouwe Catalina heeft zijn taak als redder overgedragen aan helikopters, die met hun 
beroemde „sling" reeds zeer veel mensen uit zee, of van in nood verkerende schepen, opgevist 
hebben. Er zijn reeds een aanzienlijk aantal bemanningsleden van vliegtuigen, die bij het starten 
vanaf, of het landen op Hr. Ms. „Karel Doorman" overboord gingen en door de Plane Guard-
helikopter werden gered. Wij herinneren ons nog hoe 12 jaar geleden 16 leden van het op de 
pieren van Hoek van Holland gestrande Noorse m.s. „Gatt" in een vliegende storm door een 
helikopter van boord gehesen werden. Nog vers in het geheugen ligt voorts de spectaculaire 
redding bij nacht van 9 leden van de bemanning van de sleepboot „Vi-kingbank" nabij De Hoek. 
Deze neventaak van de MLD is een mooie, hartverwarmende onderneming. Een taak die eist, dat 
dag en nacht, werkdag of weekend, vliegtuigen, bemanningen en grondpersoneel stand-by staan 
om bij de eerste 
melding van in nood verkerenden, uit te rukken en hun menslievende plicht te doen. 
Keren wij voor een kort moment terug naar het uitgangspunt van ons betoog, dan zien we na de 
oorlog de MLD in zijn taak als konvooibeschermer-onderzeebootbestrijder een gestadige 
vooruitgang boeken. De ervaringen, opgedaan op de MAC-schepen, hebben ten stelligste 
bijgedragen tot het aanschaffen van eerst de „oude", later de „nieuwe" en in 1956 de geheel ge-
modificeerde „Karel Doorman". De aanvankelijk op dit vliegkampschip geplaatste Firefly-
vliegtuigen, later vervangen door de Avengers en heden ten dage door de Grumman Tracker, in 
combinatie met de helikopter, vormden met respectievelijk de in de vijftiger jaren aan wal 
gebaseerde Harpoon-vliegtuigen een geducht onderzeebootbestrijdingspotentieel van de Kon. 
Marine. Deze Harpoon-vliegtuigen werden later vervangen door de tweemotorige Neptunes, die 
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inmiddels plaats hebben gemaakt voor de viermotorige (2 zuigers, 2 straalmotoren) Neptunes als 
„long range maritime patrol" aircraft. En de naaste toekomst? Voor wat betreft de neventaak van 
de Marine Luchtvaartdienst, de opsporings en reddingsdienst, liggen vooralsnog geen 
opzienbarende wijzigingen in het verschiet. De Marineleiding zal zeker de nieuwste ontwikkelingen 
op dit gebied op de voet volgen en daar, waar verbeteringen noodzakelijk zijn, niet schromen deze 
aan te brengen. 
De operatieve taak van de Marineluchtvaartdienst, nl. onderzeebootbestrijding en maritieme 
verkenning, zal 
zich aanpassen aan een modernisatieprogramma, waarbij vooral op de automatisering van de 
onderzeebootbestrijdingsapparatuur de nadruk zal worden gelegd en wel met name bij de long 
range patrol vliegtuigen, de Neptunes. 
Hr. Ms. „Karel Doorman" zal in het begin der jaren zeventig uit de vaart worden genomen en niet 
door een ander vliegkampschip worden vervangen. 
Een nieuw facet, dat haar intrede in de MLD gaat doen, is de wapendragende helikopter aan boord 
van de nieuwste en met de meest moderne onderzeebootbestrijdingsapparatuur uitgeruste 
fregatten. Deze helikopter zal eenmaal gelokaliseerde onderzeeboten aanvallen. Met voortdurende 
vernieuwingen zal de Marine Luchtvaartdienst paraat blijven voor alle taken, die haar in de 
toekomst mochten worden opgedragen. 
Staat u mij toe, aan het slot van dit artikel wat te filosoferen en daarbij de fantasie de vrije loop te 
laten, denkend aan de zeer verre toekomst, wanneer de MLD zijn honderdjarig bestaan zal vieren. 
Om een prognose omtrent de dan te voeren bestrijdingsmiddelen te maken, moeten wij eerst 
weten wat er moet worden bestreden. En als wij een van onze hoofdprincipes blijven handhaven, 
bescherming van de koopvaardij, open houden van de zeewegen en de vijand het gebruik van de 
zeewegen ontzeggen, moeten wij in de eerste plaats weten, hoe de koopvaardij dan zal varen. 
Gaat zij zich toeleggen op schepen, aangedreven door kernenergie, die met hoge vaart, met 40 of 
meer mijl, de oceanen oversteken en alsdan de vijandelijke onderzeeboten ontlopen? Maar ook 
door kernenergie aangedreven onderzeeboten zijn in staat hoge vaart te lopen. 
Of gaat zij in de verre toekomst letterlijk onder water in de vorm van gigantische 
transportonderzeeboten, die de levenslijnen naar de continenten, dan wel de oorlogsbevoorrading 
op deze manier onderhouden? Of gaat de koopvaardij zich boven water begeven in de vorm van 
kolossale „hovercrafts", die de oceanen met een vaart van 100 mijl doorkruisen? Hoe het ook zij, in 
welke vorm de scheepvaart zich zal ontwikkelen, zeker is, dat een vijand altijd wel een 
aanvalsmiddel zal vinden om deze scheepvaart te treffen en zo mogelijk te vernietigen. 
Maar even zeker is het, dat de geallieerde strijdkrachten een antwoord zullen vinden pp deze 
aanvalsmiddelen en de Kon. Marine, in casu de MLD, partij zal zijn bij de allernieuwste 
ontwikkelingen. 
 

 
In Ten Anker van april 2020 plaatste ik een oproep om 
informatie te verkrijgen over de achtergrond van 
Hendrik Minderhoud gedurende zijn verblijf als 
matroos RAP (P)II in toenmalige Nederlands Indië en 
met name over de naam of nummer van het 
patrouillevaartuig waarop hij voer (de RP?????).  
 
Deze oproep heeft tot op heden niets opgeleverd.  
 
Als tweede poging de volgende vraag: 
In september 1947-maart1948 was de commandant op 
het RP schip waarop Hendrik als matroos voer Ltz. 

W.E. Bielders. Waarschijnlijk was dit het eerste schip waarover hij het commando voerde. 
Inmiddels weet ik dat deze heer W.E. Bielders in 1968 commandant was van Hr.Ms. 
Overijssel en in 1972 van Hr.Ms. Poolster. 

 
Weet iemand of de heer Bielders nog in leven is (moet tussen de 90 en 100 jaar oud zijn)? 
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Is iemand bekend met carrière-geschiedenis 1948-1968, woonplaats, familie, enz. van de heer 
W.E. Bielders, opdat ik daarmee contact kan opnemen?  
 
Als ik via de commandant te weten kom over welk schip hij destijds het commando voerde, weet ik 
ook het schip waarop Hendrik voer. 
Reacties aan: piet.zoeteweij@kpnplanet.nl 
0620461168 

 
Kleine aanvulling uit de redactie…. 

3.904 Willem Eduard BIELDERS (OV. 3) (XXX) 

Geboren Schiebroek (ZH) 11 januari 1926; overleden Ulvenhout (NBr) 30 oktober 1993. 

Adelb. 1e kl. KMR 1 sep. 1945; ltz. 3e kl. 1 sep. 1946; ktz. 1 juli 1970; e.o. 1 sep. 1976. 

 

 

Marineschepen van toekomst 
worden meer onzichtbaar 

 

Arie Booy Den Helder * 

Met de Nieuwe Haven op de achtergrond trekt een futuristisch ogend schip het Marsdiep 
op. Het is een toekomstvisioen van Dutch Naval Design (DND  DND is een nieuw 
kennisplatform voor het Nederlandse Marinebouwcluster. In een animatie van hoe de 
toekomst er uit kan zien, wordt een zogenoemd ’flexship’ getoond. Terwijl de gebouwen 
van het Marinebedrijf en de stad Den Helder de achtergrond vullen, vaart het oorlogsschip 
van de toekomst de kijker tegemoet. De bemanning is met zo’n 25 mannen en vrouwen 
ongekend klein. Onbemande schepen cirkelen om het moederschip heen. Het achterdek 
is een lanceerplatform van vliegende drones en aan bak- en stuurboord zijn in de romp 
afgesloten opbergplaatsen voor nog meer geavanceerde robots en kleine vaartuigen te 
zien.  

Onzichtbaar 
 ,,Het flexschip van de toekomst is stealth, dus bijna onzichtbaar en kan zich anders 
voordoen”, vertelt een commentaarstem. ,,Er is geen schoorsteen of uitlaat zichtbaar en 
onder water is het schip voorzien van diverse sensoren die het vaartuig beschermen tegen 
onderzeeboten.” Het commentaar bij het filmpje wordt besloten met de opmerking dat het 
marineschip van de toekomst er misschien niet precies zo gaat uitzien, maar in ieder geval 
heel anders zal zijn dan de huidige generatie schepen. Met deze demonstratie van 
ontwerpkunst geeft het platform Dutch Naval Design (DND) een visitekaartje af. Het 
initiatief is genomen door de Defensie Materieel Organisatie die partijen als TNO, 
Technische Universiteit Delft en Marin heeft gevraagd mee te doen. Het bedrijfsleven 
wordt vertegenwoordigd door de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en 
Veiligheid.  

Keerpunt  
En zo tekenden nog een aantal partijen om deel te nemen aan de samenwerking. DND is 
een verdere stap in de ontwikkeling van de Gouden Driehoek, die sinds jaar en dag 
gevormd wordt door de Koninklijke Marine, het maritieme bedrijfsleven en de 
kennisinstituten. Volgens de deelnemers aan het platform is met de Defensienota van 
twee jaar geleden een belangrijk keerpunt bereikt na drie decennia van bezuinigen. Het 
effect is merkbaar in Den Helder waar alles in gereedheid wordt gebracht voor de komst 
van nieuwe schepen en mensen. Het contract voor de bouw van Zr.Ms. Den Helder is 
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getekend en leveranciers zijn aan de slag gegaan om systeem voor het tweede 
transportschip te ontwerpen. Er komen nieuwe fregatten en mijnenjagers aan en het 
besluit om onderzeeboten te kopen is genomen, al moet er nog een keuze uit drie 
fabrikanten gemaakt worden. Voor het platform Dutch Naval Design is er dus volop ruimte 
om mee te praten en denken over welke koers de Nederlandse marinebouw moet gaan 
varen om optimaal te profiteren van de kansen die gaan ontstaan. De stichting van de 
defensie- industrie spreekt over een noodzakelijke inhaalslag. ,,De Nederlandse industrie 
is gelukkig in staat om substantieel bij te dragen aan alle vervangings- en 
updateprogramma’s in het maritieme domein”, stelt woordvoerder Matthijs Olde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:tenanker@kpnmail.nl?subject=eindigen%20abonnement

