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1.
Verzamel zoveel mogelijk informatie over berokken
militair uit de voorhanden liggende bron, zoals:
Verhalen van familieleden over plaatsnamen,
periodes, onderdeel, scheepsnamen, namen
scheepsmaten, enz. en schrijf alles op, om te voorkomen
dat je later opnieuw moet gaan zoeken. Foto’s uit die tijd
zijn vaak een goede bron. Kijk ook achterop de foto, omdat
daar vaak iets staat geschreven. Soms kan je uit gebouwen
e.d afleiden waar de foto gemaakt is.
2.
Vraag de gegevens van betrokken op bij het
ministerie van Defensie.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

https://www.defensie.nl/onderwerpen/privacyrechten/privacyrechten-bij-defensie. Om
deze te verkrijgen moet je in ieder geval een bewijs van overlijden meesturen, dat verkrijgbaar is bij
de gemeente waar betrokken is overleden en een kopie van je identiteitsbewijs. I.v.m. de
pandemie, loopt het archief achter, maar alle aanvragen worden wel behandeld. VRAAG WEL
DUIDELIJK OM HET COMPLETE ARCHIEF. Soms wordt er eerst een uittreksel opgestuurd, maar dan
kun je nogmaals het complete archief aanvragen. De stukken worden per aangetekende post
toegezonden.
Nu begint de zoektocht en de interpretatie van de gegevens, omdat alle gegevens uit het dossier en
de gegevens van foto’s, verhalen enz. in verband moeten worden gebracht met de gegevens uit het
dossier. Hiervoor is internet uiteraard een uitstekend hulpmiddel, maar het kost veel tijd. Opnieuw
geldt: noteer de site, waarop je iets heb gevonden.
Tenzij betrokkene admiraal was, of een zeer scheve schaats heeft gereden, is het niet handig om in
grote archieven als het Nationaal Archief (www.NA.nl) of het Nederlands Instituut voor Militaire
Historie (www.NIMH.nl) op naam te zoeken. Zoeken op naam van het schip en/of onderdeel werkt
meestal beter.
Via krantenarchieven als Delpher (www.Delpher.nl) kan je soms wel info vinden op naam van
betrokkene. (soms plaatsten militairen een Nieuwjaarsgroet als advertentie in een regionale krant)
Op de site https://www.passagierslijsten1945-1964.nl/boten/index.html kan je op naam zoeken en
vinden met welk troepenschip betrokkene naar Nederlands Indië is gevaren of is teruggekomen.
https://www.maritiemdigitaal.nl/ ;
https://contactoudmariniers.com/
https://www.marinemuseum.nl/nl/
facebook pagina’s als Vrienden van de Koninklijke Marine; Indië-militairen 1945 t/m 1951; enz.
en uiteraard https://www.debakstafel.nl/ en https://www.onzemarinevloot.weebly.com
Een oude maar nog steeds onmisbare bron is natuurlijk het boek. Er zijn vele boeken geschreven
over die tijd en ook masterscripties bij Universiteiten, die heel veel informatie geven.

Kortom het is veel zoeken, soms iets vinden en dan weer verder door via internet te
vragen aan anderen. Er zijn veel mensen op zoek naar gegevens over de “Indië-tijd” van
vader en/of opa en soms zoekt iemand dezelfde bron en kan je helpen.
Als je start, veel succes.
Piet Zoeteweij
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De kist bleef dicht

Piet Zoeteweij

Hendrik Minderhoud (stamboeknummer 12592/4512442)
matroos 1 Koninklijke Marine
Radioafstandpeiler (Plotter)

Een beschrijving van op feiten en veronderstellingen gebaseerde bewogen periode uit zijn leven als
Oologsvrijwilliger bij de Koninklijke Marine van 1945 tot 1948 in toenmalig Nederlands-Indië.
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INLEIDING
“Mijn vader was ook marinier en ik weet evenmin iets van hem,” is de reactie van Lenie van DalenMinderhoud als ik op een verjaardag in 2018 iets vertel over een boekje dat ik had geschreven over
de diensttijd van mijn neef bij de Mariniersbrigade in Indonesië. “Als je iets wilt weten, dan wil ik je
wel op weg helpen,” luidt mijn aanbod. In oktober 2019 was Lenie er aan toe en vroeg of ik wilde
helpen en zo zijn we gestart.
Blijkens enkele fotootjes en overgebleven kledingstukken was Hendrik Minderhoud geen marinier,
maar matroos bij de Koninklijke Marine (KM) en dan begint een zoektocht langs archieven,
Ministeries, websites enz. om zo veel mogelijk gegevens van Hendrik boven tafel te krijgen. Een foto
van een schip zonder nader aanduiding blijkt de Hr.Ms. Van Kinsbergen te zijn, een middelgroot
oorlogschip en uit latere combinaties van factoren kan worden geconcludeerd, dat hij ook op z.g. RP
boten moet hebben gevaren.
In deze zoektocht heb ik me beperkt tot de periode, dat Hendrik in werkelijke dienst zat. Interessant
zou zijn om te weten hoe een eenvoudige landarbeider er toe kwam om Oorlogsvrijwilliger te
worden en even interessant is het om te weten hoe het voor hem was om na een zeer enerverende
periode in Indië weer terug te komen en weer verder te gaan als landarbeider. Opmerkelijk, omdat
hij volgens de KM blijkbaar de capaciteiten dat om een brevet te halen in een toentertijd zeer
modern scheepsnavigatiemiddel als radar en dat brevet ook heeft behaald. We zullen dat nooit
weten.
De titel van dit verslag is een metafoor voor het zwijggedrag van Hendrik. Zoals vele van zijn collega’s
heeft hij nauwelijks iets prijsgegeven van zijn ervaringen in Indië. De andere kant is dat de wereld om
hem heen waarschijnlijk ook geen welwillend oor had. Als persoon wordt hij omschreven als ‘geen
gemakkelijke man’ en dan wordt er verwezen, naar agressieve kanten en alcoholgebruik. Nu er meer
aandacht is voor de trauma’s, die sommige militairen in Indië hebben opgelopen en dat meer
kinderen en kleinkinderen op zoek zijn naar de ervaringen van hun vader en/of opa lijkt het er op dat
ook Hendrik wel enige littekens heeft overgehouden aan zijn diensttijd, die zich mogelijk uitten in
onaangepast gedrag.
Om dit verhaal enigszins in zijn context te kunnen plaatsen en niet iedereen de geschiedenis van ons
koloniale verleden paraat heeft, geef ik enige summiere informatie over de geschiedenis van Indië
van voor, tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog onder de noemer: ”Van Indië naar Indonesië”.
Daarna geef ik in “Het begin” gegevens weer over de tijd vlak nadat Zuid-Nederland is bevrijd dus
eind 1944 en dat Hendrik zijn contract tekent als Oorlogsvrijwilliger (OVW-er).
Zijn tijd in Engeland waar hij wordt opgeleid beschrijf ik in “Opleiding in Engeland” die na een
zwerftocht door Groot Brittannië eindigt met zijn overplaatsing naar Hr.Ms. Van Kinsbergen.
Aansluitend komt het gedeelte “Naar Indië”, waarin opgenomen de tijd die Hendrik doorbrengt op
Hr.Ms. Van Kinsbergen. Na veel zoeken in bestaande boeken en interpreteren van de gegevens uit
zijn staat van dienst denk ik dat het geschetste beeld dicht bij de werkelijkheid komt. De persoonlijke
ervaringen van Hendrik ontbreken.
Iets lastiger zijn de interpretaties van gegevens en veronderstellingen over zijn tijd op de RP-schepen,
opgenomen in “Marine territoriaal commando Soerabaja”, omdat er meerdere RP-schepen waren en
er over het schip waarop Hendrik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid al die tijd heeft
gevaren, Hr.Ms. RP 112 (Wezel), binnen het tijdsbestek niet al te veel directe informatie was te
vinden. De inhoud van dit deel geeft wel een beeld van zijn veronderstelde ervaringen op grond van
geschreven informatie van anderen. Wellicht geeft nader onderzoek bij Het nationaal Archief nog
meer informatie.
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De inhoud van “Naar huis” is duidelijk en in “Tot slot” nog een kort nawoord.
Leeswijzer: In de tekst verwijs ik soms naar citaten uit boeken of rapporten, die achterin zijn te
vinden onder “Geraadpleegde bronnen”. De spelling van Bahassa Indonesia is anders dan de taal van
eind jaren veertig. De “oe”, komt in de huidige taal niet voor en wordt nu geschreven als “u”, “dj”
wordt nu geschreven als “j” en de “j” wordt nu geschreven als “y”, Soerabaja schrijft men nu als
Surabaya.
Als het uit de toon van dit relaas lijkt, dat Hendrik alleen maar ellende heeft meegemaakt, dan is dat
geen juiste indruk. Bijna in ieder rapport of boek komt de in die jaren soms levenslange vriendschap
en kameraadschap naar voren, die deze jong mannen op een belangrijk moment in hun leven in
buitengewone omstandigheden hebben ervaren en opgebouwd in een land ver van hun veilige
vaderland.

Verwoest Westkapelle 1945
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VAN INDIË NAAR INDONESIË IN VOGELVLUCHT
Indië, dat tegenwoordig Indonesië heet is ongeveer 300 jaar een kolonie van Nederland geweest. Met
en door de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)worden gebieden veroverd, gekoloniseerd en
met de aldaar aanwezige goederen –vooral specerijen- wordt handel gedreven. Indië wordt tot het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bestuurd door Nederland. De machtsposities in
landelijkbestuur, handel, fabrieken en op plantages zijn in handen van de blanke Nederlanders. “Ons
Indië”, is lange tijd een veelvoorkomende benaming en geeft uitstekend de koloniale verhouding weer.
“De gordel van smaragd”, wordt ook gebruikt voor Indië, wat slaat op de vorm van het eilandenrijk op
de wereldkaart en een verwijzing is naar de schoonheid van Indië. In deze benaming wordt ook de
rijkdom van Indië benoemd. Zelfs tot ver in de vijftiger jaren moeten alle kinderen in Nederland nog
de namen van de eilanden en vulkanen van Indonesië uit het hoofd leren, ook die van de kleine
eilanden, die oostelijk van Java liggen: Bali, Lombok, Soemba, Soembawa, Flores en Timor. De roep om
zelfbestuur is er altijd geweest, maar opstanden werden met repressieve middelen onderdrukt. De
orde in het grote eilandenrijk werd gehandhaafd door het Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL).
In dit leger dienden ook zogenaamde inlandse bevolkingsgroepen (Ambonezen, Medanezen en
Madoerezen), die zich van oudsher meer verbonden voelden met Nederland. In 1942 wordt Indië bezet
door de Japanners. Met hun leus: ”Azië voor de Aziaten”, proclameren en faciliteren zij de wens van
republikeinse Indonesiërs om zich te verzetten tegen de overheersing van de Nederlanders. Het gevolg
is dat de in Indië aanwezige blanken worden verwijderd uit het openbare leven en in kampen worden
opgeborgen, het is verboden om Nederlandste praten, bestuur en handel komt in handen van
Japanners of Indonesiërs. Deze tendens heeft zich verder ontwikkeld vanaf 1942 tot de capitulatie van
Japan in 1945.Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Nederlandse regering het idee, om het bestuur
en de handel in Indië weer op te pakken en dan mede gedwongen door de internationale gemeenschap
een plan te ontwikkelen om van Indië een meer zelfstandig land te maken. Dit is niet in
overeenstemming met de plannen van de republikeinen in Indië. Zij willen sneller zelfstandigheid. Op
17 augustus 1945, twee dagen na de capitulatie van Japan, roepende nationalisten Hatta en Soekarno
de Republiek Indonesia uit. Er ontstaat dan een machtsvacuüm, waarin vooral jongeren (pemoeda’s)
bloedig ten strijde trekken tegen allerlei hun onwelgevallige groepen, waaronder de blanken. Deze tijd
wordt de bersiap-periode genoemd. De officiële status van de Republiek Indonesia is dan nog niet door
de internationale gemeenschap erkend en Indië is nog bezet door de Engelsen en Australiërs, maar die
willen naar huis en de taak om orde en vrede te brengen in het land, wordt overgedragen aan
Nederland. Dit resulteert in het feit, dat er vanuit Nederland een heel leger naar Indië wordt
verscheept om zogezegd orde en vrede te brengen voor de bevolking. Als daar steeds meer weerstand
tegen komt vanuit de republikeinen besluit de regering tot de eerste – en later tot een tweedePolitionele actie. In de praktijk is de term ‘politionele actie’ verhullend taalgebruik voor een ordinaire
koloniale oorlog. In eerste instantie worden alleen beroepsmilitairen en oorlogsvrijwilligers (OVW-ers)
naar Indië gestuurd, maar door dreigend gebrek aan manschappen, wordt de Dienstplichtwet
veranderd en dan worden er ook dienstplichtigen ingezet in Indië. Uiteindelijk hebben meer dan
100.000 soldaten in Indië gevochten. Het grootste deel van de infanterie werd gevormd door de
Koninklijke landmacht (KL) en het Koninklijk Nederlands Indisch leger (KNIL). Een klein deel door de
Mariniersbrigade van de Koninklijke Marine. Ongeveer 6000 man was in dienst bij de vloot en de
Marine Luchtvaart Dienst. De inzet van soldaten heeft geduurd van 1945 tot begin jaren vijftig.
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HET BEGIN
Bijna onmiddellijk na de bevrijding van het zuidelijk gedeelte van Nederland wordt er gestart met de
werving van Oorlogsvrijwilligers (OVW-er). De Koninklijke Marine en de nieuw opgerichte
Mariniersbrigade heeft dringend personeel nodig om de Koninklijke Marine weer op te bouwen zowel
in Nederland als in Nederlands Indië. Voor wat betreft de mariniers is er een speciale Mariniersbrigade
opgericht, die in de Verenigde Staten getraind en uitgerust zal worden als zelfstandig opererende
gevechtseenheid en de die Amerikanen zal gaan assisteren in de strijd tegen Japan in Zuidoost Azië.
Blijkens de advertentiecampagnes in de landelijke en ook lokale pers van januari 1945 was de werving
nogal agressief en moraliserend van toon.

Hendrik treedt op 21 maart 1945 in dienst als OVW-er, waarschijnlijk bij een aanmeldingsbureau in
Middelburg of Goes. Over zijn werkelijke motivatie is niet zo veel bekend. Wellicht heeft de
werkloosheid, de inundatie van Walcheren en de zucht naar avontuur een rol gespeeld. Of
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vaderlandslievendheid ook een rol speelde is niet bekend. Naar
verhouding is Hendrik wel wat ouder met zijn 23 jaar. Hij heeft
uiteraard ook van zijn 19e tot 23e de oorlogsjaren meegemaakt
met alle vervelende zaken van dien en weinig mogelijkheden
gehad om zich te ontplooien, wat wellicht ook een reden was.
Zijn vader werkte op het land en hij was daarvoor ook
voorbestemd. Niet bekend is of hij dat ook ambieerde. In ieder
geval maakt hij de stap om Oorlogsvrijwilliger te worden en te
tekenen voor een drie jarig contract. In het land was de politiek
ook verdeeld over het werven van oorlogsvrijwilligers voor de
strijd in Indië. Na een periode van vijf jaar onderdrukking door
de Nazi’s konden met name de linkse partijen de wens van de
Indonesiërs om eigen zeggenschap te krijgen wel billijken. Het
vertrek van de OVW-ers naar Indië en later hun thuiskomst werd
zeker niet door iedereen positief bestempeld. Soms waren
spandoeken met “moordenaars” het welkom op de kades.
Als de vrijwilligers zich hebben aangemeld worden ze meestal kort daarop opgeroepen naar een
verzamelplaats. Hij wordt ingedeeld bij de Koninklijke Marine of dat een persoonlijke keuze van hem
was is niet bekend. Per bus gaat hij naar Oostende/Zeebrugge en van daaruit gaat het op 100445 met
een Landing Ship Tank (LST) of een ander vaartuig naar Engeland. Afhankelijk van het weer krijgt bijna
iedere OVW-er zijn eerste oefening in zeebenen en een ‘zee-‘maag. Velen hebben nauwelijks
reiservaringen en de meesten zijn zelfs nooit buiten hun provincie geweest. Het comfort op die LST-’s
is niet groot en de Noordzee kan hevig deinen. Op 120445 meldt hij zich bij het opkomstcentrum aan
boord van het marine depot Hr.Ms. Oranje Nassau in Londen. Op de Oranje Nassau vindt de
uitgebreide medische en psychologische keuring plaats, worden uniformen uitgedeeld en krijgt men
de eerste beginselen van het militaire leven bijgebracht. (“Tienduizend vrije vogels” blz. 21)

Hr.Ms. Oranje Nassau
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In “De Heraut” van 170845 staat een artikel over de ervaringen van een OVW-er op zijn eerste trip
naar Engeland en zijn eerste indrukken daar. Hendrik zal waarschijnlijk een soortgelijke ervaring
hebben gehad als hij enige maanden eerder de oversteek maakt.
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OPLEIDING IN ENGELAND
In het boek “Tienduizend vrije vogels” (blz 29-49) wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de
opleiding van de OVW-ers binnen alle geledingen van de Koninklijke Marine (KM). De basisopleiding
wordt verzorgd door de Royal Navy en is veelal in het Engels. Afhankelijk van hun dienst vak worden
de OVW-ers in Engeland van de een naar de andere plaats gestuurd. Zo ook Hendrik, die na zijn
basisopleiding een opleiding krijgt voor Radioafstandpeiler. Hiervoor moet na de matrozenopleiding
een brevet worden behaald. Hij is geen liefhebber om het brevet voor Kanonnier te halen. (bijlage 14)
Hendrik behaalt dit brevet Rap op 210945.
Opleidingstraject van Hendrik:
De eerste opleidingsplaats in Engeland is per 200445 het Royal Naval Training Establishment Shotley.
Bij de Royal Navy is dit opleidingscentrum bekend als HMS Ganges, gelegen in Shotley, nabij Ipswich
in Suffolk. Hier krijgt hij zijn basisopleiding tot matroos.
Mast van Shotley in 2004
Volgens Wikipedia was dit een opleidingskamp voor jongens van 15/16 jaar
en het stond bekend om zijn hardheid. Een van de zaken was dat de jongens
als een soort eindtoets in deze hoge mast moesten klimmen.

Foto in een onbekend opleidingskamp. Hendrik uiterst links
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Hierna wordt hij op 060545 overgeplaatst naar HMS. Glendower. (“Tienduizend vrije vogels” blz. 32 )
Ook dit is al in de Tweede Wereldoorlog een trainingscentrum. Deze opleidingskampen zijn in de
traditie van de Royal Navy vaak (vernoemd naar) beroemde, oude oorlogsschepen. HMS Glendower
ligt in Wales op het schiereiland >ůǊŶbij het plaatsje Pwllheli.
Met ingang van 270745 wordt hij op HMS Valkyrie (“Tienduizend vrije vogels” blz. 39) op het eiland
Man geplaatst en wordt hij opgeleid tot Radioafstandpeiler (Plotter) 2e klas (Rap(P)II). De opleiding
wordt alleen in het Engels gegeven onder geheime classificatie. Aantekeningen mogen niet buitende
poort komen. Het lijkt er volgens zijn dossier op dat het gebruikelijk is dat hij hierna verlof krijgt, maar
dat heeft hij om onduidelijke reden niet gehad.
Op 250845 volgt een overplaatsing naar HMS
Collingwood, een stenen fregat (wallocatie) van de
Royal Navy, in Fareham, Engeland. Het is de
hoofdvestiging van de Maritime Warfare School en
de grootste marine-trainingsorganisatie in WestEuropa
De huidige wallocatie werd op 10 januari 1940 in
gebruik genomen als de vierde HMS Collingwood, in
eerste instantie om de HO ratings van de
zeemanstak te instrueren. Classificaties voor
draadloze telegrafie begonnen hun opleiding in juni
1940 en in 1942 werd een school voor het zoeken
per radio toegevoegd. HMS Collingwood nam in 1946 de opleiding van zowel officieren als classificaties
over in het onderhoud van alle elektrische- en radioapparatuur van de vloot.
Hier beëindigt Hendrik zijn opleiding Rap(P)II op 210945 en krijgt hij zijn brevet RAP(P)II uitgereikt.
Vermeldenswaardig is nog, dat de OVW-ers in periode mei-augustus 1945 de kans krijgen om van hun
contract te verbreken en terug te gaan naar Nederland. Dit alles in
verband met het beëindigen van de oorlog in Nederland in mei en in
augustus is ook Indië vrij. Sommigen kozen daarvoor en anderen
waaronder Hendrik heeft gekozen om hun driejarig contract te
behouden en als OVW-er naar de Oost te vertrekken. De bevrijding
van Japan was nu niet meer aan de orde. Wat wel?
Met een tussenstop op HMS Blazer op het eiland Wight en opnieuw
HMS Glendower (290945-181045). Krijgt hij 7 dagen verlof inclusief
een vrij vervoer en een verloftoelage. Waarvoor hij deze dagen heeft
gebruikt weten we niet. Misschien is het fotootje met de zes
matrozen gemaakt tijdens dit verlof.
Op 181045 wordt hij geplaatst op Hr.Ms Van Kinsbergen, een
Nederlandse kanonneerboot, die ook als opleidingsschip wordt
gebruikt.
De Hr.Ms Van Kinsbergen is dan het eerste echte oorlogsschip,
waarop Hendrik zal varen en dat hem naar Indië zal brengen.
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Hr.Ms. Van Kinsbergen
.
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NAAR INDIË

Onder grote belangstelling vertrekt Hr.Ms Van Kinsbergen op 15 oktober 1945 vanuit Rotterdam naar
Sheerness, waar nog 200 manschappen, waaronder ook Hendrik, worden opgepikt. Hendriks
basisopleiding van ongeveer een half jaar aan de wal is ten einde en nu is het tijd voor de praktijk van
een oorlogsschip. Hr.Ms Van Kinsbergen is een flik oorlogsschip van ongeveer 100 meter lang en 12
meter breed en een bemanning van ongeveer 220 koppen. Verder heeft het een redelijk zware
bewapening van kanonnen, mitrailleurs en dieptebommen voor de onderzeebootbestrijding.
Verwacht mag worden dat het schip ook uitgerust is met radar, waarmee Hendrik zich gezien zijn
opleiding mee zal bezig houden. Vanuit Engeland vertrekt het schip op 28 oktober 1945 naar
Nederlands Indië.
Hendrik moet alles leren over het verblijf op- en organisatie van een oorlogsschip. Een dergelijk schip
is gericht op de praktijk van oorlogvoering en meestal verre van comfortabel. Hiërarchische regels en
discipline zijn hem ongetwijfeld bijgebracht in de opleiding, maar op dit soort schepen heerst een
ijzeren discipline, waaraan ieder moet voldoen. Waarschijnlijk wordt hem hier ook in de praktijk
geleerd hoe hij als Radioafstandspeiler moet
functioneren in de praktijk op zee. Over de heenreis
is niets bekend, wat gemakkelijk toegankelijk is. Om
een indruk te krijgen kan het verhaal van Hr.Ms.
Evertsen worden gelezen (“Tienduizend vrije vogels”
blz. 51 e.v.). Deze reisbeschrijving komt ongeveer
overeen met andere bekende beschrijvingen van
troepenschepen vanuit Nederland Naar Indië.
Meestal gaat de route, via de Middellandse Zee,
Suezkanaal, Rode Zee, Indische Oceaan met een
stop in Colombo, om te bunkeren en dan naar
Sabang op het uiterste puntje van Sumatra, waar de bemanning een eerste kennismaking heeft met
het land, dat ze alleen kennen van het vak aardrijkskunde op school en dat nu enige jaren hun
verblijfplaats zal zijn en op ieder een diepe indruk zal achterlaten. In andere beschrijvingen kan je lezen,
dat de militairen onder de indruk zijn van de natuur en van de vele bananen, die ze daar kunnen eten.
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Hr.Ms Van Kinsbergen arriveert op 231145 in Sabang daar blijft ze tot 081245. Deze periode wordt
gebruikt voor schietoefeningen (“Tienduizend vrije vogels” blz. 104, 106, 107, 108, 110, 120).
Direct daarna vangt Hr.Ms Van Kinsbergen aan met haar voornaamste taak, namelijk patrouille varen
rond Sumatra en in de Javazee om het smokkelen van allerlei goederen als wapens, rijst, rubber, suiker,
propagandamateriaal en het vervoer van extremisten tegen te gaan.
Vaak ligt dit allemaal politiek zeer ingewikkeld. De Engelsen, die Indonesië hebben bevrijd, voeren daar
nu het bewind en willen zich zo snel mogelijk terug trekken. Zij (en de Wereldorde) zijn niet gelukkig
met de Nederlandse houding om zich opnieuw als kolonisator te vestigen. De Indonesiërs hebben op
170845 direct de Republik Indonesia uitgeroepen en zijn blij dat ze verlost zijn van de Japanse bezetting
en willen niet terug onder het koloniale bewind van Nederland. Kortom een politiek wespennest, waar
tot in de Verenigde Naties over wordt vergaderd. Nederlandse troepen mogen nog niet landen en de
vraag of Nederlandse oorlogsschepen wel mogen opereren als een soort politieagent komt vaak aan
de orde.
Het KNIL krijgt wel toestemming om eilanden te bevrijden van achtergebleven Japanners. Bij deze
landingen worden zij ondersteund o.a. door Hr.Ms. Van Kinsgergen. Nadat eerst Bali is gezuiverd,
assisteert Hr.Ms. Van Kinsbergen eind maart 1946 de troepen van het KNIL bij de landing op Lombok
om dit eiland te zuiveren van Japanners. Er wordt hevige tegenstand verwacht, maar dat is in de
praktijk niet het geval en de zuivering verloopt zeer voorspoedig, met nauwelijks tegenstand.
Hierna moet Borneo worden gezuiverd van extremisten en vooral van de talrijke smokkelaars die met
hun prauwen allerlei smokkelwaar, wapens en extremisten in allerlei richtingen vervoeren. De
daadwerkelijk landingen en gevechten worden uitgevoerd door militairen van het KNIL, maar Hr.Ms
Van Kinsbergen vaart constant langs de kust om direct ondersteuning te kunnen geven met kanonvuur
vanuit zee op de kust.
Op 220346 begint de Mariniersbrigade met het overnemen van de posities van de Engelsen in
Soerabaja en omstreeks eind april is de stad volledig in handen van de mariniers. Ook arriveert er dan
een brigade van de Koninklijke Landmacht, die de stadsverdediging en bewaking van objecten voor
haar rekening neemt. De Mariniersbrigade heeft een offensieve taak en zodra er een gebied is
‘veroverd’, neemt het Nederlandse leger de bewaking van het territorium over.
Aansluitend is direct begonnen met het repareren van de haveninstallaties, zodat mag worden
aangenomen dat Hr.Ms Van Kinsbergen regelmatig de rede van Soerabaja aandoet om te bunkeren
of de bemanning te laten passagieren. De taak van Hr.Ms Van Kinsbergen in deze periode is het
constant patrouille varen tussen de vele eilanden om te voorkomen dat verboden en gestolen
handelswaar vanuit Indië naar andere landen en streken wordt vervoerd. Nederland beschouwt alles
wat uit Indië komt immers als haar eigendom. Naast het patrouillevaren begeleidt Hr.Ms Van
Kinsbergen gevechtstroepen van het KNIL, zet deze af op de verschillende kusten en verleent daarna
ondersteuning met kanonnen en/of mitrailleurs. Met enige fantasie kan je je voorstellen, dat Hendrik
hier een taak heeft in het met radarpeilingen opsporen van vijandelijke schepen.
Half april vaart Hr.Ms Van Kinsbergen met een flinke vaart op een rif, verliest een van zijn schroeven
compleet met schroefas en de andere schroef is zwaar beschadigd. In Singapore wordt het schip
gedokt en gerepareerd, maar een schroefas is niet voorhanden, dus wordt er verder op één schroef
gevaren. Na enige tijd in Tandjok Priok te hebben gelegen krijgt het schip opdracht om langs de
noordkust van Java te patrouilleren. Tijdens die patrouille komt de opdracht om een ex-patrouilleschip
van de Japanners de “Shokotai” op te sporen en te enteren. Dit schip is volgens Nederland na de
capitulatie van Japan Nederlands bezit en nu dreigt het schip met een Japanse bemanning te vluchten.
Dus Hr.Ms Van Kinsbergen moet dit verhinderen.
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Op 070646 wordt de “Shokohai” ontdekt, geënterd en overmeesterd. Het schip wordt met 39
gevangenen naar Soerabaja gebracht. Hier wordt het schip groots onthaald. Uit de weinige verhalen
die Hendrik vertelt over zijn tijd in Indië is dit er een van en het is op grond van zijn summiere
ooggetuigenverslag zeer de vraag of de officiële berichtgeving overeenkomt met de werkelijkheid. Met
name de ‘behandeling’ van de Japanners en of het aantal van 39 gevangen overeen komt met de
werkelijke bemanning ten tijde van de entering, laat zich raden. “Ik zal maar niet vertellen hoe we met
Japanners omgingen, die we aanhielden,” of iets dergelijks was zijn veelbetekenende uitspraak.
De “Vrije stemmen van Schouwen en Duiveland d.d. 160646 vermeldt deze actie in Nederland.

Bij een onverwachte aanval door de Indonesiërs op het vliegveld van Semarang, dat in handen is van
de Nederlandse troepen wordt in allerijl de hulp ingeroepen van Hr.Ms Van Kinsbergen om te
voorkomen dat de Nederlanders onder de voet worden gelopen. Hr.Ms Van Kinsbergen gaat ten anker
voor de kust en ondersteunt de Nederlandse troepen met zwaar kanonvuur. Na een gevecht van
080846 tot 110846 trekken de Indonesiërs zicht terug. (“Tienduizend vrije vogels” Blz. 120)
Hr.Ms. Van Kinsbergen gaat voor onderhoud naar Soerabaja vertrekt in september 1946 naar
Nederland voor reparatie.
Hendrik is daarvoor al overgeplaatst naar Marine Territoriaal Commando Soerabaja met ingang van
130946.

Resume periode aan boord van Hr.Ms.Van Kinsbergen
De eerste periode van Hendrik in Indonesië is hierbij afgesloten. Gedurende het afgelopen jaar is hij
met Hr.Ms.Van Kinsbergen naar de andere kant van de wereld gevaren, wat voor een eenvoudige
jongen uit Westkapelle een enorme ervaring moet zijn geweest. Hij heeft zich moeten schikken naar
de ijzeren discipline van de Koninklijke Marine in oorlogstijd en in Indië heeft hij van zeer nabij
meegemaakt hoe oorlogsschepen in een oorlogstijd functioneren. Gezien zijn functie van
Radioafspandspeiler (plotter) zal hij in deze periode niet daadwerkelijk hebben deelgenomen aan
persoonlijke gevechten. Hr.Ms Van Kinsbergen gaf soms steunvuur vanaf 20 km uit de kust, dus ver
van het krijgsgewoel. Het werken onder de constante druk van gevaar en oorlog op een oorlogsschip
blijft erg zwaar voor de bemanning. Je staat als het ware steeds ‘aan’ en dat maanden achtereen.
Bijzonder is nog dat Hendrik op 170246 de Tropen heeft verlaten en de Steenbokskeerkring is
gepasseerd. Op 110346 keert hij weer terug in de Tropen. Dit is vlak voordat de Mariniers de Stad
Soerabaja overnemen van de Engelsen. Waarschijnlijk is hij toen naar Australië of Nieuw Zeeland
gevaren. De reden daarvan is niet op korte termijn te achterhalen, maar het is aannemelijk dat Hr.Ms.
Van Kinsbergen een transport van schepen/materiaal moest begeleiden. De Nederlandse Marine
beschikte immers niet over het benodigde materieel als landingsschepen en dergelijke om oorlog te
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voeren in een eilandenrijk. In ieder geval is er in die periode veel materieel, waaronder zes Korvetten
aangekocht in Australië. Interessant daarbij is het feit, dat deze korvetten door de vakbonden in
Australië als besmet werden verklaard omdat zij zich niet konden verenigen met de koloniale
oorlogsvoering en daardoor niet konden worden uitgevoerd. Uiteindelijk is dit toch gelukt, maar
bijzonder is dat de korvetten nog met de Australische namen en kentekens in Soerabaja arriveerden.
Mogelijk heeft Hr.Ms Van Kinsbergen dit konvooi begeleid.
Bij het patrouillevaren is er vaak sprake van een constante spanning, die door ieder op het schip
gevoeld wordt. Verdachte schepen moeten worden opgespoord en aangehouden door de
bemanningen van bewapende motorsloepen en deze moeten vanaf het moederschip bemand en
gedekt worden door kanonnen of mitrailleurs. Bij onraad wordt er direct gehandeld. De bemanning
van de aangehouden schepen is soms zeer vijandig en levensgevaarlijk. Tevens geldt dat deze schepen
soms in beslag worden genomen en dan moeten worden opgebracht naar een ‘Nederlandse haven’.
Dit gebeurt dan door een aantal bemanningsleden van het moederschip met als gevolg dat de anderen
hun taak moeten overnemen. Omdat Hendrik een zogenaamd brevet heeft ligt het niet in de
veronderstelling dat hij vaak op dit soort tochten mee moest, maar nood breekt wet en zeker in
oorlogstijd kan je overal worden ingezet als er iemand nodig is. Naast de spanning aan boord en de
weinig rustmomenten heeft hij verhalen meegekregen van militairen van het KNIL, die op allerlei
plekken aan land gingen om een kust of een eiland te zuiveren van opstandelingen of Jappen. De
literatuur leert dat dit er vaak niet zachtzinnig aan toe ging. Ook was hij betrekkelijk kort na de
capitulatie van Japan in Indië en overal waren er nog zware onlusten, die door de Engelsen bestreden
moest worden, maar die wilden ook graag naar huis. in Soerabaja was het zeker de eerste tijd een
enorme puinhoop omdat de halve stad in puin lag en de haven was vernield. Op een bepaald moment
had de Mariniersbrigade slechts een klein territorium onder controle. Wel konden de mannen van de
vloot daar ook passagieren en dan zal hij de nodige informatie hebben meegekregen.
Verder zou het kunnen zijn dat hij een actieve rol heeft gespeeld in het opsporen van de “Shokotai”.
Het was tenslotte zijn taak om via de radar een beeld te geven naar de brug, of en waar er verschillende
schepen in de buurt waren. Mocht dat het geval zijn dan is het niet zo vreemd, dat hij juist dit voorval
duidelijk heeft onthouden en er over heeft verteld. Anderzijds was deze actie er natuurlijk ook eentje
in de geest van Piet Hein. Het enteren en opbrengen van een vijandelijk schip dat lijkt op de avonturen
uit een jongensboek, maar dan in het echt.
Over de tijd aan boord of de tijd in Soerabaja is verder niets bekend. Uit literatuur over de
Mariniersbrigade is bekend, dat er nog al wat rivaliteit bestond tussen de mariniers en de mannen van
de vloot. Regelmatig worden er vechtpartijen gemeld tussen beide kampen, waarbij de mariniers het
vlootpersoneel classificeerden als onbehouwen, ruw en ongedisciplineerd volk. Hij is echter ook voor
langere tijd in Singapore en Tandjok Priok geweest, waar de mogelijkheid tot passagieren/ontspanning
waarschijnlijk ook aanwezig was. Verder is bekend dat er onderling niet of nauwelijks gesproken werd
over spanning of angst; iedereen zat in hetzelfde schuitje en wilde de ander niet belasten met zijn eigen
sores. Dus je zweeg.
In ieder geval neemt Hendrik hier afscheid van zijn eerste liefde en rest hem nog een foto, die hij als
dierbaar aandenken bewaart.
Na diverse acties In Indonesië en Nieuw Guinea keert Hr.Ms Van Kinsbergen begin 1955 terug naar
Nederland en vindt een plek als logementschip in Vlissingen, waar Hendrik het ongetwijfeld een keer zal
hebben gezien. In 1959 werd het schip uit dienst genomen en als oefenobject gebruikt. Daarna is het schip
verkocht en gesloopt.

Het geweld van de oorlog.
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog leek het er op dat heel Nederland in het verzet had gezeten
en op allerlei manieren heldendaden had verricht.
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Zo ook wordt de oorlog in Nederlands Indië als een noodzakelijke oorlog gezien om “Orde en Vrede”
te brengen voor de Indische bevolking. Mogelijk was dit een secundair doel, maar op de eerste plek
stond de hernieuwde hegemonie in Indië op het programma. Het gevolg hiervan is dat deze in de
praktijk wrede guerrilla-oorlog door de Nederlandse regering ook geen oorlog wordt genoemd, maar
‘Politionele Acties’. In de journaals worden nauwelijks gevechten getoond, maar vooral overwinningen
door de Nederlandse strijdkrachten en soldaten, die voedsel en kleding uitdelen aan de verarmde
Indische bevolking, die zo te leiden had gehad onder de Japanse bezetting en nu onder de extremisten,
die een onafhankelijk Indonesië wilden stichten, vrij van de koloniale overheersing door Nederland.
Dat dit geschetste beeld van heldendom en brengers van vrede niet geheel overeenkomstig de
waarheid was, is in de loop der jaren pijnlijk duidelijk geworden. Zelfs nu na 75 jaar valt de erkenning
van misstanden van Nederlandse kant moeilijk, terwijl toch steeds duidelijker wordt dat de drijfveren
van het door Nederland beginnen van een oorlog aan de andere kant van de wereld meer ingegeven
was door winstbejag, dan door medeleven met de Indische bevolking.
In 2016 is er eindelijke door de Nederlandse- en Indonesische regering een groot onderzoek gestart
naar de gebeurtenissen tijdens de koloniale oorlog en de Bersiap die daaraan vooraf ging. De aanzet
tot dit onderzoek is gedaan door Rémy Limpach een Zwitsers-Nederlandse historicus, die in een
doctoraal onderzoek afrekent met het idee, dat er van Nederlandse zijde slechts in een enkele keer
extreem geweld is gebruikt. Zijn boek “De brandende kampongs van Generaal Spoor”, geeft in
ongeveer 750 pagina’s zeer gedetailleerd weer wat er waar mis ging. De politieke- en militaire leiding
van destijds komt er niet zo best vanaf.
In dit boek wordt ook een voorval beschreven waar Hr.Ms. Van Heemskerk aan deelnam namelijk het
bombardement op Semarang (zie blz. 15). Onderstaande is een illustratie van hoe een in “Tienduizend
vrije vogels” beschreven voorval er in de realiteit aan toeging en hoe er door de militaire leiding weinig
tot geen aandacht was voor de burgerslachtoffers, terwijl dat toch duidelijk omschreven is in het
oorlogsrecht.
Op blz. 415 beschrijft Limpach het volgende:
. De geautoriseerde of ongeautoriseerde beschieting van kuststeden diende soms als collectieve
bestraffing voor infiltraties of smokkelarij, maar de marine werd ook als drijvende artillerie ingezet om
in het nauw gedreven infanterie te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de beschietingen van 8
tot 11 augustus 1946 door het artillerie-instructieschip Hr.Ms. Van Kinsbergen. Vanaf de rede van
Semarang en later vanaf zee op Goenpenpati, Karanganjer, Sadong en talrijke kampongs rond de
kuststad. Omdat de hoogste leiding van de in Semarang gestationeerde T-brigade oordeelde dat deze
zogenaamd militaire doelen voor de artillerie ten dele te moeilijk te bereiken waren, riep zij de hulp in
van Hr.Ms. Van Kinsbergen. Het vier dagen aanhoudende bombardement op de omgeving van
Semarang door Hr.Ms. Van Kinsbergen met zijn 12cm-geschut en de KNIL-artillerie was uitgelokt door
een grootschalige verrassingsaanval van de opstandelingen op deze Midden-Javaanse havenstad, op
dat moment nog een geïsoleerde enclave in door de Republiek beheerst gebied. In het kader van deze
aanval op Semarang, dat eerder door de Britten was ontruimd en aan de Nederlanders was
overgedragen, slaagden de Indonesische troepen erin tijdelijk tot aan het vliegveld en het haventerrein
van de stad op te rukken. Deze Indonesische successen joegen de staf van de T-brigade, die zich in het
nauw gedreven voelde, volgens marine rapporten behoorlijk schrik aan, alhoewel het garnizoen erin
geslaagd was de directe aanval af te slaan en de vijand aanzienlijke verliezen toe te brengen (officieel
276 gesneuvelden en 16 gewonden). De eigen verliezen (elf doden, waarvan zes als gevolg van het
neerstorten van een vliegtuig) was hiermee vergeleken gering.
De op 8 augustus aan land gezette verbindingsofficier van Hr.Ms.Van Kinsbergen, die hierna voor een
deel vanuit de vuurtoren bij de haven van Semarang opereerde als artillerie waarnemer, moest de
scheepsgranaten in theorie naar vijandelijke stellingen en troepenconcentraties leiden. In de praktijk
gebeurde dit echter nauwelijks, want de eerste beschieting door het oorlogsschip, dat niet veel ervaring
had met het beschieten van landdoelen, bestond uit 25 salvo’s op doelen, die zo’n 15 tot 20 kilometer
ver weg lagen. Deze afstand komt overeen met het maximale bereik van de kanonnen, zodat de
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beschieting wel onnauwkeurig moest uitvallen. Deze onnauwkeurigheid werd nog versterkt door het
feit dat het scheepsgeschut vanwege de primitieve waarneming en het heuvelachtige terrein nagenoeg
blind werd geschoten. De commandant van de T-brigade, die om hulp vroeg, kolonel D.R.A. van Langen
(KNIL) vond het gebrek aan precisie echter van ondergeschikt belang. Dit maakte een rapport van de
KM aannemelijk: “Men (militaire autoriteiten in Semarang) vond dit (gebrekkige waarneming) geen
bezwaar. Als de schoten (van de Van Kinsbergen) maar in de richting en met enige waarschijnlijkheid
in het gegeven vak landden.”
Om de precisie in de loop van de beschietingen toch iets te verbeteren bevalen de lokale militaire
autoriteiten de artilleriewaarnemer van de KM met een jeep een heuvel in de buurt van het doelwit op
te rijden. Toen de waarnemer hier aankwam, opende Hr.Ms. Van Kinsbergen met zijn vier kanonnen
eerst het vuur op de kampong Goenpenpati. Via een mobiel radiostation gaf de waarnemer de
artillerieofficier van Hr.Ms. Van Kinsbergen echter te kennen dat hij de beschieting vanaf zijn
standplaats niet goed kon waarnemen. Welhaast cynisch voegde hij er nog aan toe, dat de salvo’s
“vermoedelijk in de richting van het (gewenste) dal” waren gegaan. De volgende elf salvo’s zweeg de
op de heuveltop gepositioneerde waarnemer, tot ergernis van de artillerieofficier op Hr.Ms. Van
Kinsbergen. Toen de waarnemer zich tenslotte weer meldde, bracht hij de artillerieofficier aanvankelijk
meer in verwarring, dan dat hij hem oriëntatie bood. De artillerieofficier gaf in zijn later geschreven
rapport dan ook ruiterlijk toe, dat hij met een “primitieve waarneming” had geopereerd. Andere
bemoeilijkende factoren voor de waarneming en doelopsporing waren de verbindingsproblemen, een
defecte kompasnavigatie van Hr.Ms. Van Kinsbergen, duisternis en gelijktijdig in dezelfde regio actieve
artillerie-eenheden van het KNIL. De coördinatie tussen waarnemer en artillerieofficier verbeterde iets
in de loop van de bombardementen door Hr.Ms. Van Kinsbergen, maar er kwam tenslotte een eind aan
doordat het schip na vier dagen onafgebroken schieten voor onderhoud naar Soerabaja moest worden
verplaatst. Hr.Ms. Van Kinsbergen werd afgelost door de torpedobootjagers Hr.Ms. Kortenaer en
Hr.Ms. Banckert, die in de week erna, tot 18 augustus, de beschietingen met geringere intensiteit
voortzetten.
De ook door lokale KNIL-artillerie ondersteunde Nederlandse beschietingen door Hr.Ms. Van
Kinsbergen eisten noodzakelijkerwijs (vermoedelijk talrijke) burgerslachtoffers. Net als de Britten
tijdens hun aanval vanaf zee op Semarang een jaar daarvoor namen de verantwoordelijken deze vanaf
grote afstand ‘aangerichte nevenschade’ echter op de koop toe. De militaire autoriteiten legden de
prioriteit bij afschrikking en demoralisatie van de opstandelingen, wier aanval op Semarang een halt
toegeroepen moest worden. De te hulp geroepen van Hr.Ms.Van Kinsbergen vuurde behalve op de
talrijke tot militaire doelen verklaarde kampongs rond Semarang op 10 augustus ook een dag lang op
de relatief hoge heuvel Goening Kebo. Dit doelwit was uitgekozen omdat zich hier Indonesische
artilleriestellingen bevonden en een sterke, vanuit Semarang via een flank van de heuvel oprukkende
Nederlandse patrouille door de opstandelingen bloedig was teruggeslagen. Deze tegenslag vormde
volgens de commandant van Hr.Ms. Van Kinsbergen, J.E.W. Nuboer, een geheel nieuwe ervaring voor
de hoogste leiding van de T-brigade en liet het brigadehoofdkwartier een blijvende indruk achter, zodat
zij het marineschip verzocht ook de Goenoeng Kebo te beschieten. Commandant Nuboer gaf in militaire
rapporten te kennen trots te zijn op de ‘uitmuntende beschietingen’ van deze heuvel door zijn schip, die
naar zijn zeggen ook de artilleristen van het KNIL imponeerden. Vanaf zee was de Goenoeng Kebo in
tegenstelling tot alle andere doelen ook goed zichtbaar, zodat een tevreden en welhaast enthousiaste
Nuboer de granaatinslagen goed had kunnen volgen. Nadat Hr.Ms. Van Kinsbergen hierna het gehele
doelwit had “afgewerkt’, richtte het oorlogsschip zijn vuur op een achter de heuvel gelegen kampong,
die weldra in vlammen opgang. Het kwam bij Nuboer kennelijk niet op nodeloze gedachten te wijden
aan mogelijke burgerslachtoffers: ”Ook deze kampong kreeg het volle pond.”
Tot zover het citaat. Van belang is te bedenken, dat alle voorvallen, waaraan Hendrik heeft
deelgenomen en die in het bovenstaande vaak vermeldt zijn als korte citaten uit boeken, naar alle
waarschijnlijkheid ook een dergelijk verhaal in zich dragen. De schrijvers van dergelijk boeken waren
vaak oud-marineofficieren en dan is het extra moeilijk om met enige distantie te schrijven over in
principe verwerpelijke gebeurtenissen.
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kanonsvuur

Kampong op Java
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MARINE TERRITORIAAL COMMANDO SOERABAJA

Hr.Ms. RP 112 (Wezel)

Viceadmiraal Pinke kan in 1945 weliswaar beschikken over een aantal grotere oorlogsschepen, maar
er is grote behoefte aan kleinere patrouilleschepen, die gemakkelijk kunnen opereren langs de kusten,
met de onnoemelijk vele inhammen en kleine haventjes. Deze schepen worden in 1946 gevonden in
Sidney (Australië) in de vorm van de zogenaamde Harbour Defense Motor Launce (HDML) schepen.
Een HDML-schip had iets weg van een motorjacht, maar was wel een echt klein oorlogsschip van
ongeveer 20 meter lang en een houten romp. Voorop stond een 3.7 cm kanon. Aan het dek was een
vlet gesjord, waarmee je naar de wal kon roeien. Achter het kanon was de kaartenkamer; een
overkapping met grote ramen, een tafel en banken. Van daaruit ging een trap naar beneden naar het
volksverblijf, waar kooien waren voor 8 man en een piepkleine kombuis. Achter de kaartenkamer de
verhoogde open brug met aan beide zijden de mogelijkheid om een Brengun (mitrailleur) op te stellen.
Direct achter de brug was de afgang naar de machinekamer met twee 270 pk diesels die het schip een
maximale vaart van 12 knopen gaven. Het achterdek wordt grotendeels in beslag genomen door een
platform, waarop een zware mitrailleur staat. Meestal staan daar ook nog twee waterdrums, omdat
er weinig plek was om water mee te nemen. Onder het achterdek bevonden zich een kleine
tweepersoonshut voor de kwartiermeester en de korporaal machinist en de telegrafisten hut. De
telegrafist mocht niet te dik zijn anders was er geen plaats genoeg. Helemaal achterin was de kajuit
van de commandant; een pijpenla met twee banken en een opklapbare tafel in het midden daarachter
een toilet en een douche, waarvan slechts in gebukte houding gebruik kon worden gemaakt. De
bemanning bestond uit de commandant, een kwartiermeester en 3 matrozen, een korporaal-machinist
en 3 stokers, een telegrafist en een kok.
Na aankoop vond de divisiecommandant dat deze scheepjes zeewaardig genoeg waren om de lange
zeereis van Australië naar Soerabaja (3900 zeemijl) zonder begeleiding van een groot schip te kunnen
afleggen. Dit is een hachelijke onderneming, zeker als men bedenkt dat alleen de divisieboot over de
benodigde zeekaarten beschikt. Het gevolg is wel dat de andere dicht achter de leider varen. Zo
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vertrekt het eerste konvooi van vier (RP 105 t/m 108) op 110746 uit Sidney en arriveert op 150846 in
Soerabaja.

Marion Cremers schrijft over deze tocht:
. De schepen bleken tijdens de overtocht vanuit Australië goed zeewaardig en stabiel, al had het
personeel regelmatig last van zeeziekte. Uit ervaring bleek dat de schepen erg gingen buizen bij
een windkracht boven de vier Beaufort. Dit hield in dat zij veel water over het voorschip heen
kregen, wat het werken aan dek bemoeilijkte. Bij een windkracht boven de zes Beaufort moest
vaart verminderd worden. Zodra de zee en wind dwars inkwamen, gingen de schepen hevig
slingeren, maar dit was blijkbaar niet problematisch voor het schip en de bemanningen. Dat was
een ander verhaal bij hoge deining en windkracht hoger dan zes Beaufort dwars inkomend. De
voorkant van het schip moest in deze gevallen op de zee worden gehouden. Dit hield in dat het
schip in dezelfde richting als de zeegang moest sturen om zo stabiel mogelijk te varen. De
stuurbaarheid van de schepen nam af bij wind en zee die van achter inkwam. Volgens de
Divisiecommandant bij de overtocht vanuit Australië konden de scheepjes verantwoord naar zee
worden gestuurd, mits men rekening hield met het weer en goed zeemanschap betrachtte. (blz 38)
De tweede groep van zes (RP 109 t/m 114) wordt op 310846 in Brisbane overgenomen en zij komen
op 081046 in Soerabaja aan.
Bij deze groep behoort ook Hr.Ms. RP 112 (Wezel), waarop Hendrik in ieder geval vanaf september
1947 tot maart 1948 heeft gevaren.
Gezien de gegevens op zijn stamkaart en Staat van dienst, mag verondersteld worden, dat hij al vanaf
het begin op de RP 112 heeft gevaren. Ten eerste passeert hij op 160846 opnieuw de
Steenbokskeerkring vanuit de Tropen en in aug./sept. 1946 heeft hij in Australië 8 dagen ‘verlof met
toelage’ genoten. Op welke wijze hij deze (heen-)reis heeft gemaakt is niet bekend. Zeker niet met de
Van Kinsbergen, want die gaat omstreeks deze tijd terug naar Nederland. De reis van de scheepjes van
Australië naar Soerabaja valt in de periode augustus/september en ook staat vermeld in zijn staat van
dienst, dat hij op 090946 weer de Steenbokskeerkring passeert en verblijft hij weer in de Tropen.
Een andere bevestiging van deze veronderstelling is, dat in de verschillende persoonlijke verhalen in
Patrouilleboten in Actie en De KVD (Kleine vaartuigen dienst) niet eenmaal wordt gesproken over
overplaatsingen tussen de KVD en andere onderdelen van de KM. De manschappen dienen steeds hun
gehele diensttijd op de kleine vaartuigen. Daarbij moet in gedachten worden gehouden dat het
mogelijk juist langdienend personeel was, dat hun ervaringen over de KVD-diensttijd heeft gedeeld.
Blijkens de halfjaarlijkse beoordelingen functioneert Hendrik ‘goed’ tot ‘zeer goed’. Als ‘karakter
beschrijving’ worden kwalificaties gegeven als: ‘beleefd, opgeruimd’; ‘rustige, flinke kracht’;
‘zelfstandig werker’ en dergelijke. Ook in beoordelingen van latere datum komen de woorden ‘kalm
en rustig steeds terug als beschrijving van zijn karakter. (Dit is opmerkelijk, omdat hij in zijn latere leven
wordt omschreven als “geen gemakkelijke man” die zich soms verloor in alcoholgebruik of agressie. PZ)
Hendrik is inmiddels bevorderd tot matroos 2e klas met ingang van 010846.
Administratief valt hij nu onder het Marine Territoriaal Commando Soerabaja (MTCS), is ingedeeld bij
de RP vaartuigen en wel op de Hr.Ms. RP 112 (Wezel). Het is onduidelijk welke functie hij vervult, want
deze kleine scheepjes hadden in zijn tijd nog geen radar aan boord. Gezien de samenstelling van de
bemanning zal hij één van de 3 matrozen zijn geweest, die alle dek diensten verrichten. Ongetwijfeld
is men blij zijn met zijn ervaring. Deze scheepjes worden meestal bemand met onervaren militairen en
Hendrik heeft er dan al een jaar in Indië op zitten en heeft ook al ervaring met varen, patrouilleren en
oorlogshandelingen op zee.
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Van der Poll en Van Mook a.b. van Hr.Ms. RP 112

Een bijzonderheid is, dat Hr.Ms. RP 112 een rolletje speelt in conferentie in Linggadjati. Op 151146
wordt officieel het “Akkoord van Linggadjati” gesloten, een politiek akkoord tussen de CommissieGeneraal namens de Nederlandse regering en de leiding van de eenzijdig uitgeroepen Republik Indonesia.
De RP 112 vervoert de voorzitter van de Commissie-Generaal M.J.M. van der Poll en lt-goeverneur-generaal
dr. H.J. van Mook, vanaf Hr.Ms. Banckert naar de wal bij Ceribon voor het bijwonen van de conferentie. Als
ieder het “Akkoord van Linggadjati” had nageleefd, was de oorlog toen al afgelopen en was ieder veel
ellende en bloedvergieten bespaard.
Informatie over der verrichtingen van en redelijk groot oorlogsschip als Hr.Ms. Van Kinsbergen zijn
redelijk gemakkelijk te vinden. Hiervan afgeleid zijn de veronderstelde, beschreven ervaringen van
Hendrik. Persoonlijke ervaringen zijn niet bekend, maar soms is een aanduiding of beschrijving
aangevuld met de kennis van de man Hendrik op latere leeftijd voldoende om zich een beeld te
vormen. Daar zullen we het mee moeten doen.
Zijn tweede periode in Indië bij de Kleine Vaartuigen Dienst (KVD) vraagt veel meer zoekwerk om iets
over Hendrik en het schip waarop hij vaart te vinden. Uiteindelijk blijkt de naam van een van zijn
commandanten uitkomst te bieden.
Hendrik vaart van september 1947 tot maart 1948 onder commandant Ltz.3 W.E. Bielders. (zie
beoordelingen blz 65). Na lang zoeken via diverse omwegen wordt duidelijk, dat de heer Bielders in
1993 is overleden, maar er kan contact gelegd worden met zijn weduwe. Zij geeft uitsluiting over de
naam van het schip, waarop haar man voer namelijk Hr.Ms. RP 112 (Wezel).
Over de eerdere periode onder commandant Ltz.2 A. Hopman is niets te vinden.
Omdat de persoonlijke ervaringen van Hendrik slechts minimaal door hem zijn verteld, wordt in het
vervolg van dit paper een aantal ervaringen weergegeven van personen, die meer openheid van zaken
hebben gegeven en die waarschijnlijk in soortgelijke omstandigheden verkeerden. Verder is geciteerde
uit de masterscriptie van Marion Cremers “Nederlandse Rivieroorlogvoering in de Indonesische
Archipel 1945-1950” en van Martin Hoekstra genaamd: “De Republiek in een wurggreep”.
Volgens het verslag van de Kleine Vaartuigendienst (KVD) wordt de RP 112 gestationeerd in Palembang
in Zuid Sumatra. Om een indruk te krijgen van deze plaats geeft het volgende persoonlijke verslag iets
weer van het leven in Palembang, de spanning van het varen op een RP- schip en later de ervaringen
bij thuiskomst.
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Telegrafist J. Storm hield in een dagboek zijn belevenissen bij, waaruit onderstaande werd ontleend.
OP PATROUILLE MET DE RP 105.
. Vergeleken met de marine kazerne in Batavia was de behuizing in Palembang heel wat luxer. In twee
ietwat verwaarloosde villa's, had de marine z'n intrek genomen. De marine in Palembang bestond uit
de bemanningen van drie patrouille boten of kortweg RP-boten genoemd.
Eén van die boten was doorgaans op patrouille, op de rivier de Moesi, zodat er ongeveer 20 man in de
villa's woonden. Er was een baboe voor de was en er waren twee jongens om aan tafel te bedienen.
Verder liepen er een aap en een hond door het huis. In Palembang zaten ze overigens niet op ons te
wachten, erger nog niemand wist van onze komst af. Een telegram bracht later uitkomst, we moesten
door naar de Riouw Archipel, een eilanden groep, gelegen tussen het eiland Sumatra en Singapore.
Ik was nog maar net in Palembang gearriveerd of de tik van één van de RP boten, een Indische jongen
genaamd Lans bleek zich te hebben ziek gemeld. Omdat er nog niets bekend was over ons transport,
moest ik me aan boord melden en kon meteen mee op patrouille met de RP 105. Een boot van het type
HDML, een slanke houten boot. Voorop stond een 3,7 kanon, dat door drie man werd bediend.
Op een bordes op het achterdek stond een Oerlikon 20 mm mitrailleur en op de brug waren twee
Brengun opstellingen. In het matrozenverblijf, voorin de boot, sliepen acht man, daar was ook een
minuscuul kombuisje. Daarachter was de machinekamer met twee 270 pk diesels. Het bootje haalde
daarmee een snelheid van 12 knopen. Onder het achterdek was een kleine radiohut en een kleine
tweepersoonshut.
Helemaal achterin was de kajuit van de commandant. In de houten scheepswand van de radiohut zaten
een aantal kleine gaatjes als lichte plekjes in de wand. Pas later realiseerde ik me dat dat kogelinslagen
waren.
. Op 4 oktober besloot de legerleiding samen met de marine tot een uitgebreide actie om Indonesische
bendes die in dit gebied actief waren, op te ruimen. Ook een afdeling van het KNIL werd ingezet,
ondersteund door veldartillerie.
Dit zou voor mij de eerste keer worden dat ik zelfstandig als tik zou werken, ik had geen enkele
praktische ervaring en kende zelfs de werking van de zender en ontvanger aan boord van de RP boot
niet.
De tik van één van de andere boten verzekerde mij, dat het allemaal doodsimpel was en na een half
uur instructie vond hij, dat ik genoeg wist. Ik maakte me meer zorgen om mijn functioneren als
telegrafist dan om de hele actie.
. Aan boord van ons bootje was ook een artilleriewaarnemer van de veldartillerie. We kregen een klein
landingsvaartuig met een sectie Ambonezen op sleeptouw.
En zo vertrokken we, stroomopwaarts richting demarcatie lijn. Nadat we in het vijandelijk gebied waren
aangekomen begon de batterij vuur af te geven en wij voeren alsmaar verder de rivier op. Ook de
Ambonezen verdwenen geruisloos in de bush bush.
Plotseling werden we beschoten, ikzelf zat op dat moment benedendeks in de radiohut en hoorde onze
Oerlikon terugschieten, daarna werd het stil. Onze, nog maar 23 jarige commandant, de enige die
zonder helm op de brug stond, was in het hoofd getroffen en op slag gedood. Iedereen aan boord was
diep onder de indruk. Het lichaam werd naar beneden gebracht en in de kajuit op de slaapbank gelegd.
De brug, die onder het bloed en de hersenen zat, werd met de dekwasslang schoongespoeld. Daarna
voeren we terug richting kampong Sekajoe.
. Er was, nu de commandant was overleden, niemand aan boord die de zeekaart kon lezen en het haast
onvermijdelijke gebeurde. We liepen vast op een zandbank, middenin vijandelijk gebied. Bij onze
pogingen los te komen viel één van de motoren uit, die had modder gezogen in plaats van koelwater.
De bemanning probeerde van alles om los te komen, ook het landingsvaartuigje trok uit alle macht,
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maar niets hielp. Het was afgaand tij en de boot kwam droger en droger te liggen, iedereen bereidde
zich voor op de verdediging. De spanning was om te snijden.
Gelukkig was ik er intussen in geslaagd radiotelefonisch contact te leggen met de landmacht.
Het was allang donker, toen we het geluid van een motor en stemmen hoorden. Het bleek de landmacht
te zijn die ons met een Higginsboot, te hulp kwam.
Het water in de rivier steeg intussen en met wat getrek zijn we weer vlot geraakt. We voeren terug naar
Sekajoe en nog diezelfde nacht is het stoffelijk overschot van onze commandant in de gietende regen
van boord gehaald.
De volgende dag is hij met militaire eer in Palembang begraven. Wij waren er niet bij, want wij kwamen
pas dagen later in Palembang aan. De KNIL- patrouille had twee krijgsgevangenen gemaakt, die
meevoeren naar Sekajoe, waar ze na aankomst door het KNIL zeer hardhandig werden weggevoerd.
Toch bestond het KNIL hoofdzakelijk uit inheemse militairen, kinderen van hetzelfde land zou je kunnen
zeggen.
. Het was nog maar acht dagen geleden, dat ik in Batavia voet aan wal zette, weinig had ik toen kunnen
vermoeden, dat ik zo snel, midden in het oerwoud van Sumatra, aan een dergelijke actie zou
deelnemen. Alleen al de tropennacht, gedurende de periode dat we hulpeloos op een zandbank vast
zaten, was een ervaring. De spanning was natuurlijk groot en iedereen luisterde scherp, het oerwoud
zit vol geluiden, onbekend voor jongens geboren in ons vlakke landje.
Apen en andere dieren slaken soms bloedstollende kreten, af en toe klonk het alsof iemand langzaam
gewurgd werd. Bovendien klonken er langs de oever, plassende geluiden van wellicht grote dieren zoals
karbouwen, die kwamen drinken of door het water liepen.
Omdat we niet wisten waar al die geluiden vandaan kwamen en wie ze produceerde zaten we,
wachtende op het moment dat er misschien iets zou gebeuren, enorm in spanning.
Over deze gebeurtenis schreef ik niets aan mijn ouders, het zou ze alleen maar angstig gemaakt
hebben. (“De KVD”, blz. 20)

Rvieroever Sumatra
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Het zou heel goed kunnen dat bovenstaande fotootjes uit Hendriks collectie gemaakt zijn in
Palembang. Het eten aan boord van de RP-’s was niet zo goed en in Palembang is men gelegerd in twee
leegstaande villa’s, ver van de mogelijkheid om te bevoorraden. Verse groenten zijn dan zeer welkom
dus is enige hulp aan de boeren in de tijd dat je niet op patrouille moest ook een goede tijdsbesteding.
In maart 1947 keert Hr.Ms. RP 112 terug naar Soerabaja. Vanaf die tijd patrouilleert het schip in Straat
Bali, waar het schip enige malen in actie komt. Na onderhoud te Soerabaja blijft het schip van die basis
uit patrouilleren. Later is het schip nog overgeplaatst naar Tandjong Priok, maar waarschijnlijk is
Hendrik dan al van boord en thuisgevaren.
Op 270746 begint de eerste Politionele actie. De Mariniersbrigade en de KM concentreren zich op het
gebied van Oost-Java. In Pasir Poetih voert de Mariniersbrigade met groot materieel een amfibische
landing uit en tegelijkertijd rukt men vanuit Soerabaja op over land. Na enkele dagen wordt heel OostJava bezet en de rijke plantages van suiker, rubber en rijst komen weer onder Nederlands beheer.
Operatie "Product", de codenaam voor deze operatie doet zijn naam eer aan.
Hr.Ms. RP 112 maakt deel uit van smaldeel West, dat als taak heeft om de haven van Probolinggo veilig
te stellen als de stad is bezet door de mariniers, die vanuit Pasir Poetih oprukken. Deze opmars loopt
echter vertraging op en het Indonesische leger krijgt de gelegenheid om de overvolle goederen
loodsen op de kade in brand te steken en de haven en pieren te ondermijnen. De bemanning van de
RP 112 is als een van de eersten in de haven en helpt met het blussen.
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Haven van Probolinggo met brandende loodsen. Hr.Ms. RP 112 ligt aan de kade.

. Smaldeel West was samengesteld uit een aantal kleinere eenheden en had de opdracht om de haven
van Probolinggo zo snel mogelijk in bedrijf te stellen nadat de mariniers de stad hadden bezet. (…) Op
21 juli verstrokken de schepen klokke 05.00 uur om diezelfde middag om 14.00 uur ten noorden van
Probolinggo ten anker te gaan.(..) Bij het vallen van de avond zag men vanaf de schepen de branden in
het havencomplex van Probolinggo uitbreken.(..) Vroeg in de ochend arriveerde de commandant van
de Marine Exipeditionaire Macht en deze gaf opdracht om Probolinggo binnen te stomen. De RP 105
en de RP112 namen wat kader van het havendetachement aan boord en stoomden voorzichtig de
haven binnen nadat men op de kades mariniers had gezien. De RP-’s zetten het personeel af en
begonnen daarna direct met het blussen van een paar bandende prauwen die langs de kade lagen.
(Van Holst Pellekaan en De Regt “Operaties uit de Oost” blz 176)
De volgende foto’s komt uit Hendriks album en tonen waarschijnlijk over dezelfde gebeurtenis. Kort
na deze operatie wordt hij bevorderd tot matroos 1.
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Om een idee te geven van de Indonesische archipel hierbij dit kaartje van Sumatra en Java. De totale
afstand tussen het uiterste westelijke- en oostelijke punt van Indonesië bestrijkt de afstand van Ierland
tot en met Turkije.

Kaart van de belangrijkste havens

Verschillende citaten uit “De Republiek in een wurggreep” over het varen op de RP vaartuigen.
. De manschappen die op de RP-vaartuigen dienden, waren vrijwel zonder uitzondering zeer jeugdig.
Dat gold evenzeer voor de commandanten, want gewoonlijk stond een patrouillevaartuig onder leiding
van een luitenant-ter-zee der derde klasse of een adelborst – meestal niet veel ouder dan 25 jaar. Ook
waren er verhoudingsgewijs veel reserveofficieren in dienst bij de KVD. Volgens Pinke was de
patrouilledienst een zeer goede leerschool voor onervaren marinepersoneel. De commandanten van
RP-vaartuigen genoten veel vrijheid en konden de uitvoering van patrouilles grotendeels naar eigen
inzicht inrichten.
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. KVD-personeel onder de loep
De werk- en leefomstandigheden van KVD-personeel waren verre van ideaal. Toch komt uit de meeste
egodocumenten een beeld naar voren van een goede sfeer en een hoge moraal onder een groep jonge
mannen die grotendeels vrijuit konden opereren in een zoektocht naar smokkelwaar. De bemanning
van een HDML bestond gewoonlijk uit elf personen, terwijl een Higginsboot door tien man in de vaart
werd gehouden. Naast de commandant waren er vier matrozen, drie stokers, een telegrafist en een kok
aan boord. De HDML’s werden bovendien voorzien van een machinist. Bij de KVD dienden overigens
voornamelijk Nederlandse militairen. Het was voor hen niet gemakkelijk om langere tijd achtereen
onder tropische omstandigheden te leven en te werken op een dergelijk klein oppervlak. Patrouilles
varieerden van enkele dagen tot enkele weken, afhankelijk van het patrouillegebied. Het controleren
van prauwen was vaak hard werken in een eentonig ritme. J. de Rooy – stoker der tweede klasse aan
boord van de RP 116 – omschreef het als volgt: ‘meestal bestaan patrouilles uit een paar dingen:
prauwen, maffen, pannenkoeken en pap (bij gebrek aan brood)’. Vaak had de bemanning van een klein
patrouilleschip last van slaapgebrek, omdat de controlewerkzaamheden dag en nacht doorgingen. De
benauwde hutten zullen daarbij niet bevorderlijk zijn geweest.
. Ook het eten op de RP’s was berucht. De eerste twee dagen had men vaak nog vers voedsel aan boord,
meestal brood en verse groenten. Daarna viel men terug op pannenkoeken en voedsel uit blik, meestal
rijstepap, boerenkool – ‘onveranderlijk met zand’ – of hutspot. Op een HDML bevond zich onderdeks
een kleine kombuis. Eten gebeurde op het achterdek, onder een tentzeil waar een tafel met enkele
banken stonden. Gelukkig kon men het beperkte dieet onderweg nog aanvullen door aan de wal of bij
een prauw groente, fruit of vlees te kopen.
Als er ’s nachts niet gepatrouilleerd werd, ging het schip voor anker op een plek met goed uitzicht. Het
vaartuig werd daarbij volledig geblindeerd, om detectie door mogelijke smokkelaars te voorkomen.
Uiteraard moest er altijd iemand op wacht staan. Wisseling van de wacht gebeurde om

Uit het album van Hendrik. Aan boord van Hr.Ms RP 112

de twee uur, waarbij de hondenwacht – van 2 tot 4 uur – was voorbehouden aan de telegrafist. De ‘tik’
moest namelijk om 2 uur de radio uitluisteren om eventuele nieuwe orders of berichten over mogelijke
smokkelpogingen te ontvangen.
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Als het patrouillewerk dit toestond, werden aan boord verscheidene oefeningen gehouden. Te denken
valt hier aan algemene oefeningen in de krijgstucht, bepaalde scheepsverrichtingen – langszij komen,
man over boord en boei oppikken – alarmoefeningen, kompastheorie, lessen in eerbewijzen en het
splitsen en knopen en oefeningen met de verschillende wapens. Daarnaast was er beperkte tijd voor
ontspanning. Zo was er een boekenkist aan boord en werden er lectuurzendingen verzorgd door de
Dienst voor Ontwikkeling, Sport en Ontspanning (OS&O) of de Nationale Inspanning Welzijnsverzorging
Indië (NIWIN) – een particuliere organisatie uit Nederland. Commandanten maakten regelmatig
melding als er geen lectuur was ontvangen, waarbij het belang hiervan werd onderstreept. Adelborst
K. Bos – gezaghebber van RP 139 – durfde zelfs te vragen om een koffergrammofoon met platen. Voor
de lichamelijke oefening kreeg de bemanning gelegenheid om te zwemmen.
De patrouilledienst was niet zonder gevaren. Regelmatig kwam het voor dat een schip vanaf de wal
beschoten werd. Ook waren er soms gewapende lieden aan boord van prauwen die onderzocht
moesten worden. De mogelijkheden om dekking te zoeken waren op een kleine RP-boot beperkt. Aan
de andere kant werd bij beschietingen vaak vermeld dat de kogel- en granaatinslagen behoorlijk ver
van het schip verwijderd waren. Over het totale aantal gewonden vallen uit het beschikbare
bronmateriaal geen conclusies te trekken. Vanaf de oprichting in mei 1947 tot het einde van de oorlog
zijn zes KVD-militairen om het leven gekomen. Drie van hen sneuvelden door vijandelijke aanvallen
tijdens routinewerk van de patrouilledienst. Kwartiermeester T. Siahaya en matroos der eerste klasse
L. Pieters werden gedood met een mes tijdens de controle van een zeilprauw en kok der eerste klasse
W. de Groot werd geraakt door vuur van de wal gedurende een patrouille in Straat Bengkalis. De drie
anderen kwamen onder andere omstandigheden om te leven. Luitenant-ter-zee der derde klasse J.A.
van der Pijl sneuvelde tijdens een gecombineerde actie met de KNIL op de Moesi – waarschijnlijk door
een Japanse scherpschutter. Telegrafist J. Gitz verongelukte bij de controle van een tongkang in Straat
Malakka doordat hij tussen de RP 130 en het verdachte schip beklemd raakte. Van matroos der tweede
klasse J.L. Brehm werd nooit meer iets vernomen nadat hij in de Riouwarchipel aan land was gegaan
en alleen een kampong in was gelopen.
Nadat een schip een periode op zee had gepatrouilleerd, bleef de bemanning een paar dagen aan wal.
Het leven op de wal bestond uit een mengeling van oefening
en ontspanning. De zogenaamde reewacht was
gestructureerd aan de hand van een vastgesteld KVD-rooster.
’s Ochtends vroeg werd net als tijdens een patrouille op zee
de vlag in top gehesen. Daarna volgden lessen en oefeningen.
Vervolgens werden er werkzaamheden verricht aan het schip,
het zogenaamde vastwerken. Meestal waren er vaste tijden
voor maaltijden en koffiedrinken. Afhankelijk van de
benodigde werkzaamheden konden de bemanningen in de
middag en avond passagieren. Op zaterdag en zondag was er
bovendien wat meer vrije tijd. Daarbij maakte het behoorlijk
verschil of een RP gestationeerd was in Surabaya – waar men
zich over het algemeen goed kon vermaken – of in een klein
plaatsje als Tanjung Uban. Dit was niet meer dan een kleine
kampong en een KNIL-kazerne met een kantine en een
voetbalveld. Meestal werd een of twee keer per maand een
gezondheidsinspectie gehouden onder de bemanningen van
de RP-vaartuigen. Met name bij de patrouilles onder de
mangrovekusten van Sumatra waren er in eerste instantie
regelmatig malariagevallen. Door de verplichte inname van
atrabine door de bemanning werden malaria-infecties
daarna grotendeels uitgebannen. Zo werden er in september en oktober 1948 nog maar weinig
ziektegevallen geconstateerd.
Als het patrouilleschip in groot onderhoud lag, ging de bemanning met verlof. Daartoe had de KM in
eerste instantie een verlofcentrum te Malino – gelegen in de bergen van Zuid-Celebes – tot haar
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beschikking. Omdat de bouw van het vakantieoord daar te langzaam verliep, werd na de Eerste
Politionele Actie het voormalige verlofcentrum te Malang in Oost-Java weer in ere hersteld. Alleen
officieren en hun gezinnen gingen daarna nog naar Malino voor verlof. De vrije periode van enkele
weken kon ook op Bali, bij Tretes of in Medan worden gespendeerd.
. Buitensporig geweld
In het kader van het grotere onderzoek naar geweldsgebruik in de Indonesische
Onafhankelijkheidsoorlog is het goed om kort stil te staan bij de geweldsaanwending door de kleine
patrouillevaartuigen. RP-boten werden regelmatig beschoten vanaf de wal. De vaartuigen mochten
zelf niet aanvallend optreden richting walstellingen en TNI-troepen die op land zichtbaar waren. De
kustlijn werd gezien als demarcatielijn, waarbij aanvallen van de vaartuigen richting het land dus een
schending van het Akkoord van Linggadjati en de Renville-overeenkomst inhielden. Als er een
beschieting plaatsvond, mocht men echter wel terugvuren, maar alleen als er daadwerkelijk uitwerking
te verwachten viel van het optreden. Wanneer er bij beschietingen vanaf de wal groter geschut werd
ingezet, konden RP-vaartuigen met hun lichte bewapening bovendien beter wachten op steun van een
korvet of torpedobootjager. De houding van patrouilleschepen ten opzichte van de wal was dus
verdedigend. Bij dit onderzoek zijn geen voorbeelden gevonden waarbij Nederlandse RP-boten
aanvallend optraden richting de kust tijdens de gewone patrouillegang, dus buiten de geplande
militaire acties. Kanttekening daarbij is dat het mogelijk is dat bepaalde incidenten in de doofpot
werden gestopt of überhaupt niet op papier zijn gezet door de RP-commandant. Het onafhankelijke
optreden op zee maakt de controle hierop moeilijk. Ook is het niet uitgesloten dat bij het terugvuren
burgerslachtoffers vielen. Zo werd de RP 134 in juni 1948 beschoten vanuit Tanjung Leidong op de
oostkust van Sumatra. Bij het terugvuren overleed een Chinese burger en raakten er acht gewond.
Het optreden ten opzichte van smokkelschepen en met name vaartuigen met vermoedelijk TNI/ALRIpersoneel aan boord was assertiever. Zo wist de Klaas enkele ALRI-vaartuigen de grond in te boren en
zijn er enkele voorbeelden van smokkelschepen die met scherp vuur van het 3.7 kanon tot stilstand
werden gedwongen. Daarbij werd volgens de officiële verslaglegging altijd eerst een stopsein gegeven.
Als hier niet aan werd gehoorzaamd, volgden er waarschuwingsschoten. Wederom moet hierbij de
kanttekening worden geplaatst dat bij onafhankelijk optreden op zee de verslaglegging te wensen over
kan hebben gelaten. Aanvallend optreden was hier in ieder geval wel geoorloofd. Mijn indruk is tevens
dat er in de beginperiode – waarbij de nadruk lag op infiltratiebestrijding – agressiever werd
opgetreden. Over de afsluiting van Straat Bali stelde Pinke bijvoorbeeld: ‘Enige prauwtjes met
gewapenden werden dan ook al spoedig in de grond geboord.’ Nader onderzoek naar de beginperiode
is nodig om dergelijke gevallen bloot te leggen.
In het archief van de CZMNI zijn verscheidene klachten te vinden van Chinese handelsmaatschappijen
over de aanhoudingen van hun schepen. Daarbij ben ik enkele gevallen van plundering en mishandeling
tegengekomen. Het is onwaarschijnlijk dat er met de vele patrouilleboten op zee – die per dag meerdere
prauwen controleerden – niet vaker geweld en diefstal hebben plaatsgevonden. Schippers die niet bij
een handelshuis waren aangesloten, zullen nauwelijks de mogelijkheid hebben gehad om incidenten
onder de aandacht van de Nederlandse autoriteiten te brengen. Gedetailleerder onderzoek zou hier
wellicht meer licht op kunnen laten schijnen. Verder is bekend dat er enkele opvarenden van tongkangs
zijn verdronken doordat een sleepboot bij het opbrengen te hard optrok, waarbij het wrakke schip uit
elkaar viel.
Op het eerste gezicht lijken de patronen van geweld van het conflict in Indonesië niet te zijn
doorgedrongen bij de patrouilles op zee. Mogelijke verklaringen hiervoor zouden kunnen zijn dat het
directe gevaar voor het marinepersoneel op de RP-boten minder groot was. Alhoewel de vaartuigen
regelmatig beschoten werden vanaf de kust, vielen hierbij zelden slachtoffers. Bovendien meed de ALRI
de strijd op zee zo veel mogelijk. Daarnaast had de KM vaak te maken met particuliere smokkelaars,
die minder snel gewapend optraden en minder bereid waren om hun leven in gevaar te brengen dan
TNI-soldaten op het land die vochten vanuit een politieke ideologie. Verrassingsaanvallen en
hinderlagen op Nederlandse militairen zoals die plaatsvonden in de guerrillaoorlog op het land vonden
op zee niet plaats. KVD-personeel stond dus niet onder constante psychologische druk.
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Revanchegevoelens voor gevallen kameraden zullen ook nauwelijks een rol hebben gespeeld op de RPvaartuigen. Omdat men op zee steeds een kleine geïsoleerde bemanning aan een controle kon
onderwerpen, was het onderscheiden van de neutrale bevolking en de vijand relatief gemakkelijker dan
op land, waar TNI-soldaten zich onder de bevolking konden verschuilen. Ten slotte is van belang dat de
bemanning van RP-boten bij smokkelbestrijding minder ad hoc hoefde te beslissen of direct gevangenen
moest verhoren. Als er twijfels waren over de lading of bemanning van een prauw of tongkang, kon via
de radio om orders of advies worden gevraagd. Een oordeel werd uiteindelijk aan een burgerrechter op
de wal overgelaten.
Ook deze onderzoeker vraagt zich af in hoeverre de officiële berichtgeving betrouwbaar genoeg is en
dit komt wel overeen met de schimmige uitingen van Hendrik. Zo helemaal alleen op zee op een
meestal beter bewapend schip en met een gigantische mogelijkheid om wraakgevoelens te
effectueren speelt onrechtmatig optreden in de hand en gezien de hechte onderlinge band zal er niet
zo snel uit de school geklapt worden. Uit onderzoek ook weer van Limpach blijkt echter dat juist de
directe commandanten van grote invloed zijn op de wijze waarop manschappen hun taak uitoefenen
en zij behoed worden om over de schreef te gaan.

Hendrik bij het boordkanon ergens in een haven. Een ander HDML schip ligt langszij
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NAAR HUIS
Op 010348 wordt Hendrik overgeplaatst ter voorbereiding van
zijn thuisvaart. Meestal gaan de thuisvaarders dan ergens in
een depot, waar ze zich kunnen voorbereiden en daar kunnen
ook allerlei administratieve- en medische formaliteiten worden
verricht om hun thuisvaart mogelijk te maken. Omdat niet
bekend is wanneer de RP 112 van Soerabaja naar Tandjok Priok
is overgeplaatst, moet worden aangenomen, dat Hendrik met
een ander schip naar Tandjok Priok is gegaan. Op 270348
scheept hij in op de ss “Sloterdijk”, neemt afscheid van
Indonesië, zegt een intensieve levensperiode vaarwel en
vertrekt naar Nederland. Op 220448 arriveert hij in Rotterdam.
Volgens de officiële papieren wordt hij dan per 210548
geplaatst op het Marine Opleidingscentrum Voorschoten en op
160748 krijgt hij eervol ontslag. Het is waarschijnlijk, dat hij
slechts administratief op MOC Voorschoten is geplaatst en dat
hij na aankomst in Rotterdam eerst naar huis mocht. Zijn eerste
dienstmaat van de opleiding en van de tijd op de Hr.Ms Van
Kinsbergen Prospèr Pieters, vergezelt hem naar huis. Zij hebben
hun contract uitgediend. Inmiddels kunnen er te weinig
oorlogsvrijwilligers worden geworven en omdat de oorlog in
Indië verder gaat, worden nu dienstplichtigen opgeroepen en
naar Indië gestuurd. Hendrik krijgt officieel vrijstelling van
dienstplicht en hij kan zich richten op de burgermaatschappij.
Als een militair is ingescheept op het schip waarmee hij
thuisvaart dan krijgt het gemeentebestuur hiervan bericht. De bedoeling is, dat de familie wordt
ingelicht en dat het gemeentebestuur zich voorbereid om de gerepatrieerde militair eventueel te
helpen om zich weer een plek te verwerven in de maatschappij. Hierbij zijn een aantal zaken van
belang, die re-integratie soms bemoeilijken. Jonge mannen als Hendrik zijn vertrokken in een tijd dat
Nederland nog in puin lag en komen terug in een maatschappij, die al twee jaar druk is om zich weer
op te richten na vijf jaar van oorlog. Bij hun vertrek was het beeld van de oorlogsvrijwilliger redelijk
positief. Dit beeld was bij zijn thuiskomst gekanteld. Indië moest niet meer bevrijd worden van Japan
en in de berichtgeving was niet alles positief. Ondanks het ontbreken van een heldenontvangst hadden
de teruggekeerde militairen dingen meegemaakt, die men zich aan het thuisfront niet kon voorstellen.
Ieder moet aan het werk om de zaak weer op te bouwen en terug binnen de meer of minder geldende
christelijke moraal. Dit alles is nog al een groot verschil met het vrije leven in Indië, waar andere
waarden en normen golden. In die sfeer is het goed voorstelbaar dat jonge mannen als Hendrik geen
kans krijgen of geen voedingsbodem vinden om hun ervaringen te delen en tijd te nemen om zich aan
te passen aan Nederland. Daar bovenop komt nog, dat het 75 jaar geleden ook nog minder gebruikelijk
was om te praten over gevoelens of pijnlijke ervaringen.
Ter illustratie nog een citaat van telegrafist Storm die al eerder verslag deed van zijn vuurdoop in
Palembang.
. Ruim 50 jaar later heb ik met mijn vrouw Diny het graf bezocht van Ltz. 3 A.J. van der Pijl, hij was
herbegraven op het ereveld "Kembang Kuning" bij de vroegere marine stad Soerabaia.
Het was onthutsend om te zien hoeveel marinemensen daar begraven liggen.
Achteraf heb ik me vaak verwonderd, dat er over dit soort gebeurtenissen niet werd gesproken. Niet
door de bemanningsleden onderling, niet door de officieren, er kwam ook geen dominee of pastoor aan
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te pas. Er werd net gedaan of het normaal was, niets werd geëvolueerd. Later toen ik terug was in
Nederland wilde ik wel praten over deze en andere gebeurtenissen. Maar toen ging het niet, mijn
gezicht en hoofdhuid begonnen te prikken, mijn mond trok samen en ik begon te transpireren. Ik voelde
alleen maar emotie en als ik toch probeerde te praten kwamen de tranen.
Het heeft jaren geduurd eer het zover was, dat ik er normaal over kon praten. De laatste jaren blijkt,
onder meer uit publicaties in de media, dat veel oud Indië militairen op latere leeftijd worstelen met
hun weggestopte gevoelens.
Ik vind zelf, dat ik geluk heb gehad, ik heb nooit iets hoeven doen, wat me tegen de borst stuitte en
uiteindelijk heb ik mijn emoties kunnen overwinnen door steeds maar weer te proberen erover te
praten.
In sommige straten en op dorpen worden gerepatrieerde militairen ontvangen met versierde straten
of een serenade van de plaatselijke harmonie. Of dit met OVW-ers ook gebeurde is nu niet bekend. Zij
hadden immers in tegenstelling tot de latere dienstplichtigen vrijwillig voor uitzending gekozen. In
ieder geval lijkt het alsof Hendrik enigszins onwennig op de foto staat met zijn ouders en zijn zus.
Belangrijkste is dat hij weer thuis is op een inmiddels drooggevallen Walcheren. Zijn schop staat klaar.

Het gezin Minderhoud bij Hendriks thuiskomst in 1948
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TOT SLOT
Hendrik kon weer aan de slag met de schop om het land te bewerken. Intrigerend is de gedachte of hij
dat na zijn ervaringen in Indonesië ook ambieerde. Waarschijnlijk had hij na de lagere school weinig
onderwijs genoten, maar op grond van psychologische tests had hij de kwaliteiten om een brevet te
halen in een nieuwe technologie, grotendeels in een vreemde taal.
Een andere eigenaardigheid is de constante positieve beoordelingen en de karakter beschrijvingen, die
een beeld geven van een aardige, kalme man en een goed kameraad. Dit
beeld klopt niet met hetgeen directe nabestaanden vertellen, die hem
karakteriseren als een “moeilijke man”, bij wil alcoholgebruik regelmatig
problemen gaf in het gezin en agressieve uitgingen snel aan de oppervlakte
kwamen. Verhalen van oud-militairen en/of hun kinderen over de gevolgen
van traumatische ervaringen van henzelf en hun vader en hoe deze
psychische spanningen van invloed is geweest op hun leven of opvoeding was
in het gezin van Hendrik zeer herkenbaar.
Het leek er op dat ook hij op de een of andere wijze gebukt ging onder zijn
oorlogsverleden en dat de spanningen zich een uitweg zochten in alcohol
gebruik en agressie. Zij onderscheiding “Orde en Vrede” heeft hij verdiend,
wat het hem heeft gekost zullen we niet weten.
Op 28088 overlijdt Hendrik plotseling. Opmerkelijk is dat in de teksten van de rouwadvertenties, die
buren en kennissen plaatsen, enigszins in overeenstemming lijken met de karakterbeschrijvingen uit
zijn militaire diensttijd lijken: ‘vriendschap en hulpvaardigheid, ‘beste vriend’, ‘vriendschap’ en
‘vriendschap en trouw’ zijn de woorden die expliciet genoemd worden.
De scheepskist kwam in 1948 gevuld met ervaringen uit Hendriks leven mee naar huis. Hij verdween
in het huis, ging na zijn trouwen mee naar zijn eigen woning en hij bleef dicht. Dit verslag zet het deksel
op een kiertje en maakt DE kist voor zijn (klein-)kinderen een beetje ZIJN kist.
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