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De Canon van de Koninklijke Marine

Geschiedenis van de Zeemacht
In De Canon van de Koninklijke
Marine. Geschiedenis van de
Zeemacht wordt in vijftig vensters zicht
gegeven op de rijke historie van de
zeemacht van Nederland. Dit boek
gaat niet alleen over zeehelden of
zeeslagen, maar laat zien hoe
veelomvattend de geschiedenis van
de marine is, van 1488 tot nu.
De thema’s zijn rijkgeschakeerd en voeren de lezer mee langs geuzen, kapers, slavernij en
wapens. De modernisering wordt getoond: hoe men van zeil naar stoom overging en nu
beland is in het tijdperk van de automatisering. De eerste mariniers en moderne acties
onder de vlag van de NAVO worden beschreven. Ook wordt er ingegaan op de rol van
vrouwen bij de marine, vanaf de zeventiende eeuw tot op de dag van vandaag. Lijnen
worden getrokken vanuit het verleden naar het heden en dwarsverbanden worden verkend.
Zo komen er ook bekende zeeschilders aan bod: van de Van de Veldes tot hun moderne
collega’s.
Roemruchte onderdelen van de marine worden belicht, van het optreden van de mariniers
‘zo wijdt de wereld strekt’, tot de operaties van de vloot, de Kustwacht, de Mijnendienst, de
Marine Luchtvaartdienst en de Onderzeedienst. Van acties waarneembaar vanaf de
Nederlandse kust tot in verre streken zoals Nederlands-Indië. Het verhaal van de marine is
wereldwijd.
Naar voorbeeld van de landelijke Canon van de Nederlandse geschiedenis tonen de
auteurs in dit overzichtswerk aan de hand van vijftig gedenkwaardige onderwerpen de
geschiedenis van de marine, zowel ten tijde van de Republiek als van het koninkrijk
Nederland. De Canon van de Koninklijke Marine staat vol zaken die iedereen, professional
of liefhebber, zou willen ontdekken.
€ 29,99+ Reserveer dit boek
https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462494879/de-canon-van-de-koninklijkemarine
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Carel Adrianus Johannes van Well Groeneveld, 1906 – 1942
Hij is geboren op 12 mei 1906 in Meester Cornelis (Ned. Indië).
Hij is overleden op 4 maart 1942, Soerabaja (Ned. Indië)
Carel Well Groeneveld werd bij de Koninklijke Indische Marine als
Adelborst voor de Zeedienst. Op 1 september 1927 werd hij
bevorderd tot Luitenant ter Zee der derde klasse, met
terugwerkende kracht ingaande op 16 augustus 1927. Op 11
februari 1939 volgde zijn bevordering tot Luitenant ter Zee der
eerste klasse.
Op 4 maart 1942 raakte hij vermist. Vermoedelijk is hij omgekomen
tijdens het vernielen van de torpedo-ateliers te Soerabaja. (Ned.
Ind.) en de K XVIII op 02-03-1942.
Een van de eerste geallieerde successen na de Japanse aanval op Pearl Harbor werd
behaald op 23 december 1941 voor de kust van Kuching op Sarawak – Borneo door een
gecombineerde actie van de Koninklijke Marine. Slechts 16 dagen na de aanval op Pearl
Harbor werd een Japanse invasievloot gespot die op weg was in zuidelijke richting naar
Brits-Borneo. De Nederlandse onderzeeboot Hr. Ms. K XIV, gewaarschuwd voor hun
positie, werd naar het westen gestuurd om een onderschepping te maken. Commandant
van de onderzeeboot was toen luitenant-ter-zee eerste klasse C.A.J. van Well Groeneveld.
(hij was tijdelijk commandant van de K XIV want zijn standplaats was de KXVIII) De
Japanse vloot veranderde echter in de nacht van koers naar het oosten op weg naar de
stranden van Kuching - de tegenovergestelde richting aan die van de K XIV. De Marine
Luchtvaartdienst groep GVT1 was met drie Dornier Do 24 watervliegtuigen gestationeerd te
Pontianak. De patrouillerende Dornier 24 vliegboot X-35 van de Marine Luchtvaartdienst,
onder de luitenant-ter-zee der tweede klasse-vlieger (KMR) P. Jaapies, merkte de Japanse
invasievloot op haar nieuwe koers op. Door een opmerkelijke toevallige ontmoeting werd
ook de K XIV aan het oppervlak gesignaleerd en wist de vliegboot X-35 middels
lichtsignalen het bericht de locatie, koers en snelheid van het Japanse konvooi door te
geven aan de K XIV. Terwijl de vliegboot X-35 de verkenningsvliegtuigen van het konvooi
weglokte voer de K XIV bij daglicht aan de oppervlakte op de vijand af en bereikte hem na
het invallen van de duisternis. Hierdoor was de K XIV in staat om de Japanners bij
verrassing in ondiepe wateren voor het landingshoofd bij Kuching aan te vallen waardoor
de Japanners een gevoelige klap kregen. Zo kunnen achtereenvolgens de 'Katori Maru', de
'Hioyshi Maru' en de 'Hokai Maru' tot zinken worden gebracht. Ten slotte kan bovendien
nog de Japanse torpedobootjager 'Daisantonan Maru' tot zinken worden gebracht. De X-35
slaagde erin om, ondanks het feit dat ze werd bestookt door Japanse 'Pete'
watervliegtuigen van een Japanse zware kruiser, veilig terug te keren naar de basis. Ook
de K XIV wist door handig manoeuvreren naar Soerabaja te ontkomen.
van Well Groeneveld ging terug naar de K XVIII en ging naar Balikpapan waar de Japanse
vloot werd verwacht. Hij trof er een lichtschip aan Toen er gemeld werd dat de Japanners
onderweg waren besloot hij het lichtschip te vernietigen, daar dit een baken voor de
Japanners zou zijn. Die avond kwam er een konvooi aan De K XVIII glipte tussen de
beschermende torpedojagers en het konvooi door en kwam boven vlak bij vier jagers. Hij
lanceerde snel 4 torpedo’s. Een jager ging naar de kelder een tweede werd zwaar
beschadigd. De volgende morgen ontwaarde men een Japanse kruiser van de Well
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Groeneveld dook onder de boeg van de kruiser door en draaide bij en vuurde een torpedo
af. De K XVII dook gelijk weer onder en kon geen resultaat nagaan. In de daarop volgende
strijd met een ander schip werd de K XVII beschadigd aan zijn boeg. En moest met het
voorschip vol water de wijk nemen naar Soerabaja voor reparatie Toen de Japanners
Soerabaja naderden werd alles aldaar vernietig inclusief de K XVIII. Groenveld kwam om
bij deze vernietiging toen hij op inspectie uitging waarom de zaak niet de lucht invloog.
Deze bleek echter wel te werken en Groeneveld werd nooit meer teruggezien .
Ridder vierde klasse der Militaire Willems Orde (MWO.4) toegekend op:15 januari 1942
Oorlogsherinneringskruis (OHK)
Distinguished Service Order (DSO)
Noot:
Carel werd geboren met de naam " Groeneveld", maar in 1932 besloten hij, zijn broer Joop
Marinus en zijn neef Adriaan Pieter Johannes Groeneveld om de toegevoegde naam van
Well terug te kopen. Deze drie mannen en hun kinderen zullen voortaan de naam van Well
Groeneveld dragen, precies zo als hun overgrootvader Adrianus Cornelis.
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** Eerste Militaire Vorming ** 1951
Bladerend in het filmarchief van mijn herinneringen zíe ík me weer terug in de
toenmalige Marinekazerne Hilversum. Ik was in november opgekomen en proefde
het genoegen de winteropleiding te volgen. Ik weet nog dat de wínter 1951 / 52
heel vroeg in víel. Wéér voel ik de kou. De barak waarin ik was ondergebracht
bezat slechts één potkachel die n.b. ín het vertrek van de korporaals stond,
zodat een warme neus aan mij voorbij ging. Als je 's avonds, rillend van de kou,
onder je wit rode Marinedeken (zonder lakens) dook werd je de andere
morgen wakker onder een ijsschots. De deken waaronder je lag was aan de
buitenzíjde stijf gevroren en volledig wít uítgeslagen. Theoretísch kon je 's
morgens je deken naast je bed in de houding zetten.
Oh, er viel veel van het winterlandschop 'te genieten", vooral tíjdens het verplicht roeien op
de met ijs bevroren koude en winderige Loosdrechtse plassen. Met zo'n man of twintíg in
een sloep en ieder aan een roeispaan rukkend over en door de ijsschotsen.
Zo nu en dan werd door de kwartiermeester het commando "Riemen op" gegeven en
moesten wij de loodzware roeispanen loodrecht te boord zetten én vasthouden!
Het was genieten geblazen want het ijskoude plassenwater liep dan verfrissend
door je blauwwollen handschoenen je mouwen in en doorweekte je blauwe trui en
overal, waardoor je binnen afzienbare tijd verschrompelde van de kou.
Het commando 'Haal op...gelijk!" stond gelijk aan zigzaggen, want in rechte lijn
hebben wij in deze extreme kou nimmer geroeid.
Het zat ons niet altijd mee in die kou. Wíj, "Jongens van Jan de Wit' hadden een
dag eerder de bekende pokkeninjectie ontvangen toen wij over de spekgladde
plaatselijke stormbaan werden gejaagd. Net als ík hadden de meeste Jannen een
roodblauw gekleurd en gezwollen bovenarm en vrijwel iedereen had, t.g.v. de
injectie een aanzienlijke koorts. Het is dan niet opzienbarend dat, toen we over
een beijzelde boomstam werden gejaagd, de een na de ander uitgleed en tussen
de ijsschotsen in de sloot onder de boomstam belandde. Die avond lag vrijwel
onze hele groep ( lees "Bak") voor een paar dagen lekker warm onder echte
lakens en wollen dekens ín de zíekenboeg. De kampleídíng was woedend omtrent
het gebeurde en de baksmeester ging op rapport bij de commandant.
Een aantal dagen verder kregen wij van een sergeant- konstabel onderricht in het
dragen van gasmaskers. Iedereen moest zo'n ding over zíjn gezicht snoeren
waarna wij door een bunkertje werden geleid waarín men traangas en rook had
gespoten. De sergeant was een humorloze Amsterdammer wiens woordkeus "plat"
werd weer gegeven zo sprak hij over "Straatgas" , waarmee hij strijdgas bedoelde. Menige
boeren pummel onder ons had nog nooit van zo'n vreemd gas gehoord, derhalve
misverstanden alom. Toen een van ons, ten gevolge van een
snertmaaltijd die middag, abusievelíjk een duidelijk harde en ruikbare wind líet
en een collega beleefd bij de sergeant informeerde onder welke categorie dit
"Straatgas" moest worden gerangschikt, werd het een ogenblik stil. Hier na
volgde ons bulderend gelach en het werd een dolle boel toen wij constateerden
dat de sergeant rood aan liep. Bevend en met ingehouden woede werd de naam en
stamboeknummer van de boosdoener door de sergeant genoteerd. Hij zou er méér
van horen!
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Niet lang daarna gaf dezelfde sergeant ons geweer instructie. Na een uitvoeríge
slaapverwekkende uítleg kreeg iedereen een vraag te beantwoorden. In een
poging de gortdroge theorie een frisse wending te geven, vertelde een dienstmaatje aan de
sergeant wat hij had opgestoken.
'Men richt de schietstok op de vijand; rukt vervolgens aan zíjn haantje; het schot goot af en
onder luid gejuich van de menigte verlaat de kogel de loop.
Als de vijand zich voordien niet heeft gebukt is het een lul, want hij kon de afloop
niet meer navertellen.!"
Terwijl wij huilden van het lachen knapte er iets bij de sergeant. Nadat de naam en het
stamboeknummer van ons maatje was genoteerd, stapte de woedende sergeant de klas
uit. De geweerinstructie werd later overgenomen door een ander, de sergeant hebben wij
nooít meer gezien.
Een paar dagen later werd ik gerapporteerd. Ik zag een Lilliputter met drie gouden strepen
en een platte pet op die, staande op z'n tenen, ijverig maar tevergeefs een filmposter op
een mededelíngenbord probeerde te lezen. Mijn vriendelijk aanbod hem even op te tillen
zodat hij alles kon lezen werd verontwaardigd van de hand gewezen. Het sergeantje, wiens
wieg duidelíjk in de oost had gestaan, was zwaar beledigd en eiste met een hoog vocaal
stemgeluid mijn naam en stamboeknummer. Hier zou ik meer van horen!
Weer stond ik "op Parade" bij de commandant. Na het vernemen van mijn wandaden kreeg
ik de índruk dat hij míj het liefst ter plaatse wilde laten ophangen, dan wel op water en
brood zetten! Maar hat viel allemaal mee. De commandant voorspelde mij weliswaar een
criminele Marineloopbaan, maar mijn vergrijp honoreerde hij slechts met een dubbel portie
strafexercitie.
Een dag later liet ik mij door mijn divisiechef ompraten om, in verband met de tekorten bij
de Marine." tijdelijk" van dienstvak te veranderen. Ik wist toen niet dat met "tijdelijk" mijn
gehele diensttijd werd bedoeld. Zo bleef ik zes jaar lang hofmeester
(zonder vooruitzichten) met alle gevolgen.......
Wim Degen

De „Terschelling,, werd in 1988 als
tweede in een serie van drie vrijwel
identieke schepen gebouwd bij
Scheepswerf en Reparatiebedrijf Harlingen
B.V. te Harlingen. Het casco werd vervolgens afgebouwd bij Damen Shipyards te
Gorinchem. De lengte over alles bedraagt
44,23 m, de breedte 10.27 m en de holte
4.02 m. Max. diepgang is 3.10 m. De
voortstuwing is diesel-elektrisch. Voor de
energie opwekking staan twee M.A.N.
B&W- diesels in de machinekamer opgesteld van ieder 700 kW; voor de
voortstuwing dienen twee elektromotoren
van ieder 430 kW. Verder beschikt het
schip over een boeg- en hekschroef van
300 kW. Voor de stroomvoorziening
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binnenslands is nog een havenaggregaat van 100 kVa aanwezig. Voor de behandeling van de boeien etc. staat op het achterdek een elektrisch-hydraulische kraan opgesteld met een hefvermogen
van 10 ton op 15 meter. Deze hoofdhijs is voorzien van een zeevolgpatent. De hulphijs tilt 4 ton op
12-20 meter. Door middel van een dynamic positioning-system
is het schip tijdens de betonnings- werkzaamheden perfect manoeuvreerbaar.
P. Sytema
Piet Sytema portretteerde in opdracht van een van de opvarenden het ms „Terschelling”, dat zich
op zijn schilderij bevindt op de rivier de Corantijn t.h.v. het jungleplaatsje Orealla.
Hij deed dat met extra veel plezier, omdat hij als aflos-wtk op de „ Terschelling ” dienst heeft
gedaan.
***********************************************************************************************************

Vervolg Politionele acties….
Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1947-1949)
…en de ‘politionele acties’ Product en Kraai
Door: Mark Barrois - Laatste update: 1 oktober 2020
In een eerder artikel is de aanloop naar de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog
besproken. We zagen hier hoe Soekarno na de capitulatie van Japan de onafhankelijkheid
van de Republik Indonesia uitriep en hoe de Nederlandse regering weigerde zich daar
zomaar bij neer te leggen. De situatie in Indonesië werd hierna steeds chaotischer en
regelmatig braken er gewelddadige conflicten uit. In de tussentijd werd op diplomatiek
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niveau het Akkoord van Linggadjati gesloten. Dat akkoord had tot doel om gezamenlijk naar
een soeverein Indonesië binnen de Nederlands-Indonesische Unie toe te werken. Maar de
Nederlandse politiek was sterk verdeeld over het akkoord.
Terwijl de onrust in Indonesië steeds heftiger werd, verklaarde de Nederlandse premier
Beel in de Tweede Kamer dat de regering zich gedwongen kon voelen om ‘militaire
machtsmiddelen’ in te zetten om de orde te herstellen. Dat was de aanzet tot de militaire
operaties Product en Kraai, die in Nederland eufemistisch ‘politionele acties’ werden
genoemd. Daarmee brak in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog een nieuw
hoofdstuk aan.
Operatie Product
In het vorige artikel zagen we al dat de
onderhandelingen over het Akkoord van
Linggadjati, waarin afspraken richting
Indonesisch zelfbestuur waren gemaakt, in feite
op een dood spoor waren beland. De Republik
Indonesia en Nederland hadden allebei een
andere interpretatie van het akkoord. Om de
impasse te doorbreken, waren militaire middelen
noodzaak, zo was de gedachte.
Bovendien was Nederland – na afloop van de
Tweede Wereldoorlog – zo goed als bankroet.
Nederland had de controle over de
ondernemingen, producten en handel in
Indonesië nodig om de staatskas te vullen. Die
controle kon alleen maar teruggepakt worden
door de 120.000 militairen, die inmiddels in
Indonesië gestationeerd waren – en zelf een
behoorlijke last voor de staatsportemonnee
waren -, in te zetten.
Die militairen – waarvan 45.000 KNIL-militairen –
werden tot dan toe voornamelijk ingezet om de
orde te handhaven in gebieden van de archipel
die al onder controle van Nederland stonden. Tijdens die werkzaamheden werden de
Nederlandse militairen regelmatig onder vuur genomen door de Indonesische krijgsmacht
(de TNI, voorheen de TRI) en aanverwante milities.
21 juli 1947
H.J.J. van Mook 1947
Op 21 juli 1947 braken de Nederlandse militairen uit hun
enclaves. Het voornaamste doel van de zogenoemde
Operatie Product was om grote delen van Java en Sumatra,
waar onder andere suiker, thee, olie, rubber, koffie en cacao
gewonnen werd, onder hernieuwde of verstevigde
Nederlandse controle te brengen. Jogjakarta, de stad en
provincie in Midden-Java waar de regering van de Republik
Indonesia zetelde, diende buiten schot te blijven.
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De militaire operatie verliep voor de Nederlandse militairen voorspoedig. Het Republikeinse
Leger (TNI) bood weliswaar verzet en probeerde vooral – door bruggen en andere
infrastructuur te ontmantelen – de Nederlandse opmars zoveel mogelijk te vertragen, maar
het leger was geenszins opgewassen tegen de vuurkracht van de Nederlandse militairen.
In enkele dagen werden de gestelde (economische) doelen bereikt. Luitenant gouverneurgeneraal Van Mook, de hoogste civiele bestuurder, pleitte er – tegen de plannen in – voor
om ook Jogjakarta te bezetten, maar daar wilde de Nederlandse regering, ondanks hevige
discussie, niet aan meewerken.
Resolutie 27 van de Veiligheidsraad
De Veiligheidsraad van de VN eiste dat de Nederlandse operatie beëindigd werd en dat er
naar een vreedzame oplossing voor het conflict werd gezocht (Resolutie 27 van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, aangenomen op 1 augustus 1947). De
Nederlandse regering voelde uiteraard de grote internationale druk en kondigde uiteindelijk
een staakt-het-vuren af, die op 5 augustus in werking trad.
Ondanks het staakt-het-vuren laaide het geweld nog regelmatig op. Het bekendste
voorbeeld is het bloedbad van Rawagede van 9 december 1947. In hun klopjacht op een
Indonesische onafhankelijkheidsstrijder executeerden Nederlandse militairen toen vrijwel
alle mannen uit het dorpje Rawagede op West-Java. De schatting van het aantal
vermoorde inwoners loopt uiteen van ongeveer twintig tot ruim vierhonderd mannen. Een
onderzoekscommissie van de VN concludeerde al in januari 1948 dat de militairen
‘meedogenloos en opzettelijk’ hadden gehandeld. Desondanks werd de bevelhebbende
officier, majoor Fons Wijnen, niet vervolgd.
In de tussentijd werd op het Amerikaans slagschip de Renville onderhandeld over een
wapenstilstand tussen de Nederlanders en de Republik Indonesia. Een speciale commissie
van de VN bemiddelde tijdens de besprekingen. Afgesproken werd dat de Nederlandse
troepen en de TNI zich zouden terugtrekken langs de ‘Van Mook-grens’. De twee partijen
werden door een vijftien kilometer brede strook niemandsland uit elkaar gehouden. De
overeenkomst werd formeel van kracht op 17 januari 1948.

De wapenstilstandslijnen van de Renville-overeenkomst. Het gebied in rood werd beheerst
door de Republik Indonesia, het gebied in het wit door de Nederlanders (CC BY-SA 3.0 –
Davidelit – wiki)
Operatie Kraai
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Gezien de uitzichtloze situatie besloot de Nederlandse
regering eind 1948 opnieuw tot militair ingrijpen. Zowel
legercommandant Simon Spoor als de Hoge
Vertegenwoordiger van de Kroon in Nederlands OostIndië Louis Beel (de oud-premier had intussen Van Mook
opgevolgd) waren duidelijk over het doel van deze
tweede militaire operatie. Er moest een definitief einde
worden gemaakt aan de guerrillastrijd en de Republik
Indonesia, met Soekarno aan het roer, van de kaart te
vegen. Dan konden de onderhandelingen over een
soeverein Indonesië worden voortgezet, maar dan wel
met gematigdere krachten aan tafel, in plaats van de
radicale Soekarno.
Spoor en Beel wilden met een verrassingsaanval
Jogjakarta, de stad waar de Republik zetelde,
overvallen en de politieke en militaire leiding van de
Republik gevangen nemen. Ook de resterende gebieden Louis Beel in 1947 (CC BY-SA 3.0 nl –
op Java en Sumatra, die nog verdedigd werden door de Collectie SPAARNESTAD PHOTO/Henk
Blansjaar – wiki)
TNI, moesten worden ingenomen. Als de Nederlandse
militairen in deze opzet slaagden, zou feitelijk de Republik ophouden te bestaan. Die zou
dan immers geen territorium meer hebben en militair en politiek stuurloos zijn.
Soekarno gevangen
In de ochtenduren van 19 december 1948 landden de Nederlandse parachutisten in
Jogjakarta. De aanval kwam als een verrassing en binnen enkele uren werden de
Indonesische leiders, waaronder Soekarno, opgepakt. De legerleiding wist echter te
ontsnappen.
Ondanks felle tegenstand van de TNI wisten de Nederlanders – met meer moeite dan
vooraf gedacht – ook de meeste gebieden in Midden-Java van de Republik te veroveren.
Maar de TNI ontweek een beslissende, directe confrontatie. Geheel volgens plan trokken
de TNI-soldaten zich terug naar gebieden waar de Nederlanders niet konden komen, met
de bedoeling om van daaruit de guerrillastrijd voort te zetten. Ondanks de zware verliezen
die de TNI-soldaten tijdens het begin van Operatie Kraai hadden geleden, werd de
guerrillastrijd met grote
vastberadenheid en
verbetenheid gevoerd. De
Nederlandse strijdkrachten
leden aanzienlijke verliezen,
maar ook veel Indonesiërs,
die ervan verdacht werden
samen te hebben gewerkt
met de Nederlanders, werden
geliquideerd.
Een Nederlandse militair bevestigt
een bajonet op de loop van een
geweer, maart 1949 (CC0 –
Nationaal Archief – wiki)
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VN grijpt weer in
Op het internationale toneel werd er woedend gereageerd op deze tweede Nederlandse
militaire actie in Indonesië. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kwam in
spoedzitting bijeen en nam – op aandringen van de Verenigde Staten – resolutie 63 aan.
Daarin riep de Veiligheidsraad de partijen op om onmiddellijk het geweld te staken en de
president van Indonesië (door Nederland) en andere politieke gevangen vrij te laten.
Soekarno in 1949 (Publiek Domein – wiki)
Rond de jaarwisseling werd aan de eis van de Veiligheidsraad om het geweld te stoppen
voldaan, maar de krijgsgevangenen, waaronder Soekarno, werden nog niet op vrije voeten
gesteld. Dat was tegen het zere been van de Verenigde
Staten. Zij dreigden – al sinds het van start gaan van
Operatie Kraai – met internationale sancties en het stilleggen
van de Marshallhulp, het economisch infuus waar het
kapotgeschoten Europa, Nederland incluis, sinds dat jaar aan
lag.
Van Roijen-Roemverklaring
Nadat de wapens waren neergelegd en onder grote
internationale druk, gingen de vertegenwoordigers van de
Republik Indonesia en de Nederlandse regering met elkaar in
overleg. De ministers Van Roijen en Roem, van
respectievelijk Nederland en de Republik, sloten begin mei
1949 een gezamenlijk akkoord. Daarin werd besloten dat de
guerrillastrijd werd gestaakt, Jogjakarta opnieuw onder gezag
van de Republik kwam te staan, alle krijgsgevangen,
waaronder Soekarno, werden vrijgelaten en de Republik deel
zou nemen aan een volgende conferentie in Den Haag.
In de vervolggesprekken werd overeengekomen dat de soevereiniteit onvoorwaardelijk zou
worden overgedragen aan de Indonesische regering. Bovendien werd besloten tot de
instelling van een gemenebest, waar
Nederland en Indonesische als
gelijke partners zouden toetreden.
Toen Soekarno op 6 juli 1949 zijn
rentree in Jogjakarta maakte,
bekrachtigde hij de Van RoijenRoemverklaring, waarna een
wapenstilstand werd gesloten en de
vijandelijkheden werden gestaakt.
Nederlands-Indonesische
rondetafelconferentie van 1949 (Publiek
Domein – wiki)

Rondetafelconferentie
Tussen 23 augustus en 2 november
1949 kwamen Nederlandse en
Indonesische diplomaten in Den Haag samen om de Van Roijen-Roemverklaring verder uit
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te werken. Het overleg verliep relatief soepel en de onderhandelingen resulteerden in een
verschillende overeenkomsten op sociaal, economisch en militair vlak. Zo werd
afgesproken dat Nederland zijn in de Republik aanwezige militairen op de kortst mogelijke
termijn zou terugtrekken. Ook werd afgesproken dat de Republik zich aan de door
Nederlands-Indië gesloten handelsverdragen bleef houden – waar de Nederlandse
vertegenwoordigers natuurlijk blij mee waren.
Belangrijker nog was de uitwerking van de Soevereiniteitsoverdracht en het Statuut van de
Unie, waar in de Van Roijen-Roemverklaring een eerste aanzet toe was gedaan.
Toch stonden er ook heikele punten op de agenda. Zo werd er lange tijd fel gediscussieerd
over de staatsschuld die de Nederlandse koloniale overheid had achtergelaten en over
schulden die waren aangegaan nadat Japan in 1942 het land bezet had. Uiteindelijk werd
overeengekomen dat Indonesië voor 4,3 miljard gulden aan staatsschuld over zou nemen.
Een nog groter struikelblok was de kwestie rondom de status van Nederlands-NieuwGuinea. De Indonesische delegatie vond dat de onderhandelingen gingen over het gehele
grondgebied van voormalig Nederlands-Indië, Nederlands-Nieuw-Guinea was dus
inbegrepen. De Nederlandse delegatie hield er een andere lezing op na. Volgens hen
verschilde Nederlands-Nieuw-Guinea te zeer van de rest van de archipel. Daarom stond
dat gebied los van de onderhandelingen, vonden zij. Uiteindelijk werd tot een compromis
besloten: binnen een jaar na de onafhankelijkheid van Indonesië zou de status van
Nederlands-Nieuw-Guinea vastgesteld worden.
Soevereiniteit aanvaard
Op 2 november 1949 werd de conferentie officieel afgesloten. De soevereiniteit van
voormalig Nederlands-Indië werd op 27 december officieel overgedragen aan diens
rechtsopvolger: de Verenigde Staten van Indonesië. Die nieuwe federale staat ging in 1950
overigens op in de eenheidsstaat Indonesië, na de uitbreiding van de Republik Indonesia.
Nederland hield lang vast aan 27 december 1949 als de datum waarop Indonesië formeel
haar onafhankelijkheid aanvaardde. Die datum staat, aldus Nederland, historisch en
internationaal juridisch vast. Pas in 2005 zei toenmalig minister van Buitenlandse Zaken
Ben Bot dat de onafhankelijkheid van Indonesië de facto al op 17 augustus 1945 begon, de
datum waarop Soekarno, vijfenzeventig jaar daarvoor, de onafhankelijkheid uitriep.
Naamgeving
In Nederland is decennialang gesproken over ‘Politionele Acties’. Daarmee werd benadrukt
dat de operatie een interne, binnenlandse aangelegenheid was, waarbij oproerkraaiers en
opstandelingen door de politie van de straten moesten worden geveegd. De term werd
gemunt door minister Van Kleffens, in de hoop zo de internationale opinie te sturen.
Bovendien werkte de term verhullend: een pijnlijke, bloedige oorlog werd gepresenteerd als
een politieactie om Nederlands-Indië weer in het gareel te krijgen.
In Indonesië draagt de strijd van eind juli en begin augustus 1947 een andere naam. Daar
worden de Politionele Acties de ‘Agresi Militer Belanda I & II’ genoemd, de Eerste
Nederlandse Militaire Agressie dus. Dat verschil in naamgeving maakt het perspectief
duidelijk. Waar het gebruik van ‘Politionele Acties’ een herstel van de orde binnen
Nederlands territorium suggereert, verwijst de Indonesische benaming duidelijk naar een
invasie van een buitenlandse macht.
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Soevereiniteitsoverdracht Indonesië 1949 (CC0 – Nationaal Archief – wiki)
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Politionele acties onder de loep
De Excessennota
In Nederland stonden de ‘Politionele Acties’
ook steeds meer ter discussie. De
geweldsexcessen van Nederlandse militairen
in Indonesië kwamen namelijk steeds meer
publiekelijk aan het voetlicht – nadat eerdere,
uiterst kritische rapporten, waaronder het
rapport-Van Rij en Stam, in ambtelijke
bureaulades verdwenen.
Een uitzending van het VARA-programma
Achter het nieuws in 1969 zorgde voor het
eerst voor grote maatschappelijke ophef:
oorlogsveteraan Joop Hueting deed openlijk
verslag van de oorlogsmisdaden die in
Nederlands-Indië waren gepleegd. De Tweede
Kamer vroeg de regering naar aanleiding van
de VARA-uitzending om opheldering. Jurist en
historicus Cees Fasseur werd aan het werk
gezet en publiceerde op basis van zijn
onderzoek de ‘Excessennota’, waarin hij
enkele tientallen misstanden in Indonesië aan
het licht bracht. Vanwege het krappe
tijdsbestek waarvoor Fasseur werd gesteld,
werden kritische rapporten, zoals het rapport-Van Rij en Stam en de nota van de jurist
Belifante, maar slechts in ingekrompen en geanonimiseerde vorm gebruikt

Oorlogsmisdaden of excessen?
In de oorspronkelijke versie van de Excessennota stelde Fasseur nadrukkelijk dat zijn
onderzoek nog bij lange na niet compleet was. Bovendien gebruikte hij de term
‘oorlogsmisdaden’ voor sommige Nederlandse militaire acties. Minister-president De Jong
was daar niet gelukkig mee en vreesde voor de vele ongetwijfeld woedende reacties van
Indiëveteranen. Ook wilde hij niet de politieke verantwoordelijkheid voor de
‘oorlogsmisdaden’ dragen. Onder druk van De Jong veranderde Fasseur de term
‘oorlogsmisdaden’ daarom in ‘excessen’.
De Nederlandse regering klampte zich vervolgens vast aan het woord ‘excessen’ om te
laten zien dat er inderdaad sprake was van grove gewelddadigheden, maar dat deze
uitzonderingen waren. De regering wilde niet spreken van ‘oorlogsmisdaden’. Door dat
woord niet te gebruiken, werd niet alleen het systematische karakter ontkend, maar werden
ook juridische consequenties voorkomen. In de begeleidende brief aan de Kamer gaf de
regering aan dat er weliswaar excessen hadden plaatsgevonden, maar dat de…

‘krijgsmacht als geheel zich in Indonesië correct gedragen heeft.’
Op die manier wist de regering de kwestie te bagatelliseren en (voorlopig) in de doofpot te
stoppen.
In 1987 gebeurde iets vergelijkbaars. De befaamde journalist en historicus Lou de Jong
repte toen in een conceptversie van zijn twaalfde deel uit de reeks Geschiedenis van het
14

Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van ‘oorlogsmisdaden’. Maar een
meelezende veteraan lekte die tekst toen naar De Telegraaf, waarna er een storm van
verontwaardiging door Nederland raasde. In de eindversie van het twaalfde deel was het
woord vervangen door het woord dat bijna twintig jaar eerder ook al werd gebruikt:
‘excessen’. Wel maakte De Jong een eerste schatting van het aantal omgekomen
Indonesiërs. Volgens hem waren in de periode 1945-1949 ongeveer 100.000 Indonesiërs
omgekomen. Dat getal omvatte zowel militaire slachtoffers als burgerdoden.
In de decennia die daarop volgde heeft er steeds meer historisch onderzoek naar de
Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog plaatsgevonden. Inmiddels wordt aangenomen dat
het militaire optreden van Nederland bijzonder gewelddadig was en dat er wel degelijk
oorlogsmisdaden hebben plaatsgevonden. Ook het door De Jong geraamde aantal
slachtoffers van 100.000 bleek (verrassend) accuraat, concludeerde De Groene
Amsterdammer in 2017 op basis van eigen onderzoek.
Koninklijke excuses
Historisch onderzoek heeft dus laten zien dat het militaire optreden van Nederland in
Indonesië buitensporig gewelddadig was. Maar van formele excuses kwam het lange tijd
niet. Koningin Beatrix vond het in 1995 ‘bijzonder droevig dat zovelen in de strijd zijn
omgekomen.’ De koningin wilde (ingefluisterd door de Nederlandse regering) de Indiëveteranen niet kwetsen door hun optreden in Indonesië te veroordelen. Ook hadden
nabestaanden van de omgekomen Nederlandse militairen in de periode ’45-’49 eventuele
excuses als grievend kunnen ervaren. Bovendien hadden excuses ook financiële claims tot
gevolg kunnen hebben. Die wilde de Nederlandse regering toen niet dragen.
In 2005 erkende minister Bot weliswaar dat Nederland ‘aan de verkeerde kant van de
geschiedenis stond’, maar formele excuses bleven uit. Wel accepteerde Nederland toen dat
17 augustus 1945 “moreel en politiek” de dag van de Indonesische onafhankelijkheid was.
Juridisch werd overigens nog altijd vastgehouden aan de ‘formele
soevereiniteitsoverdracht’ van 27 december 1949.
In 2013 en 2016 maakten respectievelijk de Nederlandse ambassadeur en minister
Koenders wel excuses voor de standrechtelijke executies tijdens de Indonesische
onafhankelijkheidsoorlog. Pas in 2020 maakte koning Willem-Alexander, bij zijn bezoek aan
Indonesië in maart 2020, excuses voor de ‘geweldontsporingen aan Nederlandse zijde.’ De
timing van de koninklijke excuses was niet toevallig: in 2020 vierde Indonesië haar 75-jarige
onafhankelijkheid

https://historiek.net/
**************************************************************************************************
Mark Barrois

De Plusser September 2020

11 mei 1940
Vroegtijdig einde van kaping vliegboot in Papendrecht
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Papendrechter Pieter van Wijngaarden (67) is alweer enige tijd bezig met een nieuw boek:
Kroniek van de luchtoorlog boven het Eiland van Dordrecht en de Alblasserwaard. De
schrijver verwacht dat het eerste deel in december verschijnt. In deze editie van De Plusser
deelt hij alvast een verhaal dat in het boek wordt opgenomen. Kroniek van de luchtoorlog
boven het Eiland van Dordrecht en de Alblasserwaard zal uit twee of drie delen gaan
bestaan.
Aan zijn laatste uitgave,
Papendrecht tijdens de Tweede
Wereldoorlog, werkte Pieter maar
liefst vijf jaren. Elke dag. Het boek
kwam in mei uit en was in een
mum van tijd uitverkocht. "Maar
exemplaren zijn eventueel nog na
te bestellen”, zegt hij. Met zijn
nieuwe boek is Pieter ook alweer
enige tijd bezig. De basis vormt
een handgeschreven boek van de
Luchtwacht-dienst die alle
passerende vliegtuigen
documenteerde. Hij trof het
document aan in de kelder onder
de kantoren bij Aviolanda. "Bij
Aviolanda stond een aantal
luchtwachtposten.

De gehele dag trokken er
bommenwerpers richting Duitsland
over. Dit komen en gaan werd
continu bijgehouden en
opgeschreven. Ik ben er volop mee
bezig om te achterhalen wat er met deze vluchten is gebeurd”, vertelde Pieter in de vorige
editie van De Plusser. De vele verhalen die hij achterhaalde en optekende waren te
uitgebreid om ook nog op te nemen in zijn boek Papendrecht tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Het gevolg: de 'geboorte' van een nieuw boek. Voor het verhaal in deze
Plusser, over de 'vluchtactie' van de familie Holterman, zocht Pieter contact met de heer
Giezen. "Een arts in ruste die ik heb opgespoord. Hij heeft mij weer in contact gebracht met
de zoon van Holterman die in Amerika woont en waar ik mee correspondeer.”
Interesse in één van de uitgaves van Pieter van Wijngaarden? Contact opnemen met Pieter
kan via elviravanwijngaarden@gmail.com. De boeken van Van Wijngaarden worden onder
andere ook verkocht bij Museum 1940-1945 in Dordrecht.
Door Pieter van Wijngaarden
Tijdens de oorlogsdagen van mei 1940 vlogen er af en aan Duitse vliegtuigen boven
Dordrecht en Papendrecht. Constant werd hierop geschoten en vanaf de Papendrecht- se
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dijk was waarneembaar, dat er boven het Eiland van Dordrecht parachutisten werden
neergelaten.
Het was in Papendrecht duidelijk hoorbaar dat er in de stad behoorlijk geschoten werd,
soms met zwaar kaliber. In Papendrecht viel het gelukkig allemaal mee. Op 10 mei, de
vrijdag voor het Pinksterweekend, kwamen nog wel enkele medewerkers naar de vliegtuigfabriek Aviolanda in Papendrecht, maar de meesten waren thuisgebleven. Bovendien
bleef de poort van het bedrijf gesloten. Het was niet veilig op straat en zeker niet in een
fabriek die militaire vliegboten voor de Marine Luchtvaartdienst bouwde.
De vliegtuigmakers van het kleine detachement controleurs van de Marine Luchtvaartdienst
mochten het terrein wel
op. Zij hadden opdracht
gekregen bij een calamiteit, de poorten te sluiten
en het terrein en de
vliegboten te bewaken.
Om de beurten
werd er gepatrouilleerd.
De leiding over dit
detachement had officier
Marine Stoomvaart
Dienst (MSD), tevens
hoofdcontroleur
vliegtuigbouw, J. W.
(Johan Willem)
Holterman. Holterman
woonde achter de fabriek
op de Eilandstraat 48.
Enkele andere
controleurs in de functie
van Vlieg- tuigmaker
waren: Arie Boerdijk
(Westeind 270), Willem
Anthonius
Slingerland(West- eind 270) en Albert Johannes Giezen (Havenstraat 3).
Zoon Jan Holterman uit Fort Myers, Flo- rida, vertelt
hierover: “Mijn vader had op de vroege vrijdagmorgen
zijn baas gebeld, overste MSD Kramer van het departement van Marine, afdeling Vliegdienst. Hij gaf opdracht
direct te vluchten, desnoods met gebruikmaking van
een Dornier Do 24K vliegboot van Aviolanda.” ’s
Avonds besprak Holterman dit plan met zijn gezin en de
andere ochtend, 11 mei, zouden ze vertrekken, de heer
Holterman, zoon Jan en zijn vrouw. Alle in aanbouw
zijnde vliegboten lagen binnen in hal A.
Het toestel dat vooraan stond, was een aantal dagen
daarvoor nog gebruikt voor proefvliegen en had
brandstof aan boord. Nadat de grote schuifdeuren
waren geopend werd de lorrie, waarop het toestel stond, naar buiten gerold en vlieggereed
gemaakt. Ze waren echter één ding vergeten, namelijk hoe de vliegboot te water moest
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worden gezet. Normaal gesproken gebeurde dat met één van beide toren kranen, maar
omdat er nu geen personeel aanwezig was ging dit niet. “Aan de Zwijndrechtse kant
bevond zich een bok van een firma waar Aviolanda wel vaker zaken mee deed. Maar, daar
zaten ook al valschermjagers van de Duitsers, die actief waren rondom de stadsbruggen en
de Sofia Polder. Toch lukte het mijn vader iemand te vinden, die bereid was de bok naar
Papendrechtse zijde te slepen. Een NSB'er notabene, maar hij deed het wel" aldus Jan.
“De motoren werden op de wal warm gedraaid en de gebruikelijke checklist voor de vlucht
werd door mijn vader, die overigens geen bevoegd vlieger was, afgewerkt. Vanaf de
Zwijndrechtse kant hadden de Duitsers waargenomen dat er het één en ander plaatsvond
bij Aviolanda. Met verbazing zagen zij dat er een vliegboot uit een hal tevoorschijn kwam,
die richting de waterkant gereden werd. Er werd door de parachutisten vuur afgegeven op
de Papendrechtse fabriek. Dit raakte geen doel en de projectielen sloegen in de stenen
gevel en stalen schuifdeuren. Dit was voor ons meteen ook doorslaggevend genoeg om de
kaping van de vliegboot te stoppen en dekking te zoeken”. De schipper van de bok voer
met gevaar voor eigen leven weer terug naar Zwijndrecht. Holterman nam daarna direct
weer contact op met het hoofdkwartier in Den Haag en kreeg opdracht zich op 12 mei met
de collega’s te melden bij het depot van Marine op het Eerensplein in Den Haag. Na het
tekenen van de Erewoordverklaring in Rotterdam, keerden de marinemannen weer terug
naar Aviolanda, in afwachting van de komst van de bezetter.
*******************************************************************************************************
De Rode Marines
Vorige week hebben we naar de Poolse Marine gekeken. Op dit ogenblik zijn we het reizen
wat moe, ons transportmiddel heeft toch ook P.0. nodig. Dus blijven we vlak bij onze laatste
stop. We gaan deze keer op bezoek bij de Volksmarine van de Duitse Democratische
republiek, of beter bekend Oost Duitsland.
De Oost-Duitse marine bestaat uit ongeveer 17.000 man. Het grootste deel van dit
personeel bestaat uit dienstplichtigen. In Oost Duitsland is de dienstplicht 18 maanden.
Iedere marineman komt als dienstplichtige in dienst en wordt dan net als bij de Russen "
uitgenodigd " voor beroepsdienst.
Bij de officieren gaat het net zo. Zij dienen eerst één tot twee jaar als dienstplichtige.
Wanneer de kandidaat-officier in gunstige zin opvalt en tenminste een jaar actief is geweest
in de "Socialistische Productie." De opleiding tot officier duurt dan 4 jaar waarbij ook hier
weer de nadruk ligt op politieke scholing. Na 5 tot 6 jaar dienst wordt de kandidaat officier.
De verdere scholing van de officieren vindt voor een groot deel plaats in de bevriende
Sovjet Unie. De vakgerichte opleidingen voor de onderofficieren vindt plaats door een
Sovjet instructeurseenheid die in de Russische zone is geplaatst.
De Volksmarine is een onderdeel van het Nationale volksleger. Oost Duitsland is direct na
de Russische bezetting begonnen met de zogenaamde "Kazernierte Volkspolizei" op te
bouwen. Deze heimelijke herbewapening is in 1956 gelegaliseerd en sedertdien beschikt
Oost Duitsland evenals West Duitsland over een eigen defensie apparaat. In 1956 werd
Oost Duitsland ook lid van het Warschau Pact en werden bilaterale verdedigingsverdragen
gesloten met de andere communistische landen.
Tenslotte nog iets over het Oost-Duitse schepen bestand. De Volksmarine is een typische
kust marine en dat blijkt duidelijk uit de schepen. De grootste schepen zijn 2 fregatten van
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de Russische Riga klasse. Deze schepen hebben een waterverplaatsing van 1200 ton en
een maximum vaart van 28 knopen. Daarna volgt een hele serie van patrouille vaartuigen.
Hierbij komen we o.a. tegen: 12 geleidewapen schepen type OSA, 59 torpedomotorboten
type Shershen, P6 en Iltis, een twintigtal mijnenleggers en vegers, 20 landingsvaartuigen
type Robbe en Labo, + 25 korvetten voor onderzeeboot bestrijding, 65
kustverdedigingsschepen en 80 hulpschepen. Het grootste deel van deze vloot is in Oost
Duitsland zelf gebouwd.
De Sektie Stiekum,… Uwtrechter 1975

Door de eeuwen heen is de
aantrekkingskracht van zee op de mens
ingrijpend groot.
De oneindigheid van de zee intrigeert en
vandaar dat er spelenderwijs fantastische en
bizarre vertellingen over het wel en wee van
de oceanen zijn ontstaan. Geen wonder dat
de zeeman voortdurend worstelt met de
mysteries van de zee.
Geloof en bijgeloof op zee vertelt over
Neptunus, watervrouwen, zeemonsters,
kerk, schip en de dood, wereldlijke
zeehelden, sierschepen, de Vliegende
Hollander, luchtspiegelingen en de
Bermudadriehoek. Boeiende vertellingen die
het verschil tussen geloof en bijgeloof
uitdiepen.

Over de auteur
Graddy Boven (1962) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Na zijn
studie werkte hij als conservator en medewerker public relations in het Noordelijk
Scheepvaartmuseum in Groningen en verrichtte daarnaast op projectbasis werkzaamheden
voor verschillende musea. Sinds 1994 is hij conservator collecties in het Marinemuseum in Den
Helder. Graddy Boven publiceert regelmatig over uiteenlopende onderwerpen.
Fantastische en bizarre vertellingen over de oceaan
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Door de eeuwen heen is de aantrekkingskracht van zee op de mens ingrijpend groot. De
oneindigheid van de zee intrigeert en vandaar dat er spelenderwijs fantastische en bizarre
vertellingen over het wel en wee van de oceanen zijn ontstaan. Geen wonder dat de
zeeman voortdurend worstelt met de mysteries van de zee. Geloof en bijgeloof op zee
vertelt over Neptunus, watervrouwen, zeemonsters, kerk, schip en de dood, wereldlijke
zeehelden, sierschepen, de Vliegende Hollander, luchtspiegelingen en de
Bermudadriehoek. Boeiende vertellingen die het verschil tussen geloof en bijgeloof
uitdiepen.
€ 24,99
+ Reserveer dit boek
https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462494459/geloof-en-bijgeloof-op-zee
EMV Hilversum
Een sergeant der marns komt na
overal de barak van de
manschappen binnen en zegt:
"M’n jongens, het is zes uur,
laten we lekker opstaan en ons
heerlijk wassen, daarna gaan we
gezamenlijk lekker ontbijten en
dan gaan we wat lichte
oefeningetjes maken ... kom m’n
jongens, heerlijk uit de veren!”
De volgende ochtend komt ie
weer de barak in en schreeuwt:
"Oprotte, deruit met jullie luie
donders, als jullie niet deruit
komme, dan sla ik jullie deruit!"
Verbaasd kijkt mach. 3 Moos de sergeant aan en zegt: "Vandaag bent u zo rot tegen ons
en gisteren was u zo aardig, waarom is dat?"
Waarop de sergeant met een vuil gezicht naar Moos kijkt en hem antwoordt: "Het gaat je
eigenlijk geen donder an... maar gisteren was het voor het NOS-journaal,”
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bertus geplaatst op het TOKM was voor de eerste keer in zijn leven in Amsterdam en ze
hadden hem thuis aangeraden toch vooral een bezoek te brengen aan de rosse buurt.
Bertus liep langs de ramen, totdat hij iets zag dat hem wel aansprak.
Met trillende knieën liep hij naar binnen, maar hij werd prima ontvangen. Toen het vrouwtje
zich had uitgekleed, begon ze aan de broekriem van Bertus te trekken en Bertus zei:
"Je moet me één ding beloven. Terwijl we bezig zijn, moet je je handen boven je hoofd
houden."
"O.K.", antwoordde ze. Ze had wel meer vreemde verzoeken gehad.
Uit nieuwsgierigheid vroeg ze na afloop toch:
"Geeft dat je een bepaalde kick als een grietje haar handen boven haar hoofd houdt?"
"Nee, dat niet," zei Bertus, "Maar dan is in ieder geval mijn “katje” in veiligheid.”
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Visserij en Spionage

BOVENSTAAND bericht uit de krant van 29 Augustus 1952, en voorgaande
krantenberichten van gelijke strekking, welke de veronderstelling van door Rusland geleide
spionage in de territoriale wateren van de Westerse landen volkomen rechtvaardigen, roepen wederom levendig in onze herinnering de daaraan nagenoeg analoge handelswijze
van de Japanners in de Pacific en. in de wateren van de voormalige Nederlands-Indische
Archipel, in de jaren voorafgaande aan het uitbreken van de laatste oorlog in het Verre
Oosten.
Laten wij daarom nog eens nagaan, hoe het Japanse Keizerrijk, in zijn streven naar de
hegemonie in Azië, en ter voorbereiding van zijn expansieplannen, onder meer van zijn
vissersvloten gebruik maakte.
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Die expansieplannen in Zuidelijke richting, met name de voorbereidingen voor een
bezetting van het toenmalige Nederlands-Indië, dateerden reeds uit de jaren 1914-1918,
dus uit de tijd van de eerste wereldoorlog.
Behalve handelaren en eigenaars van houtzagerijen, vestigden zich reeds toen vele
Japanse vissers op de strategisch meest belangrijke punten van onze Archipel, met als
enig doel de defensie van Nederlands-Indië te Ieren, kennen, plaatselijke bekendheid op te
doen, maritieme gegevens in territoriale wateren te verzamelen en door kaarteringen van
die gebieden, hun vaderland de gegevens te verschaffen, die het voor een eventuele
opmars naar het Zuiden nodig zou hebben.
Het bedrijven van visserij was slechts een dekmantel voor hun boven geschetste acties.
Die visserij was dan ook verre van winstgevend, zodat de Japanners doorgaans in
armelijke omstandigheden verkeerden. Het optreden van deze lieden was vaak zeer brutaal
en intimiderend en niet zelden namen zij een dreigende houding aan tegen het
Nederlandse gezag.
Het bedrijven van subversieve acties-- ondermijning van het Nederlandse gezag en
terrorisatie van de inheemse bevolking — was dan ook een neventaak van hen.
Uiteraard was Nederland niet bij machte over de grote uitgestrektheid van de Archipel en
voornamelijk op de afgelegen punten, zijn gezag voldoende te doen gelden. Openlijk verzet
tegen dit zwakke Nederlandse gezag kwam dan ook meerdere malen voor. Wij denken aan
het bekende geval te Sarmi (Nieuw-Guinea), waar Japanse vissersboten, wegens ren
overtreding door de plaatselijke politie werden aangehouden; onder het voorwendsel van
opkomend slecht weer vroegen en verkregen de vissers toestemming hun boten te mogen
verhalen. Tijdens dit verhalen overrompelden zij de politiemannen, wierpen hen over boord
en vluchtten. Zoals reeds vermeld, vestigden de Japanse vissers zich voor hun
spionerende en subversieve acties uiteraard op de strategisch meest belangrijke punten
van onze Archipel, zoals aan de Noord-oosthoek van Celebes, op Borneo. bij de ingang
van straat Makassar, te Singapore en In de zeestraat tussen Nieuw-Guinea en Australië.
In de laatste jaren voor de oorlog bedroeg het aantal Japanse vissers in de wateren van
Nederlands-Indië ongeveer 4000, terwijl het aantal vissersboten waar zij over beschikten,
ongeveer 500 bedroeg.
Het vissen in open zee was uiteraard niet verboden, doch de Japanse vissers melden zich,
voor het verkrijgen van de door hen gewenste gegevens, natuurlijk voornamelijk op in de
Nederlands-Indische territoriale wateren. Overtredingen waren dan ook aan de orde van de
dag.
Het was onder meer de taak van de Koninklijke marine om met schepen en vliegtuigen die
overtredingen tegen te gaan en, op heterdaad betrapt, de boten aan te houden en niet hun
bemanningen op te brengen. De successen waren echter gering, enerzijds door de grote
uitgestrektheid van de Archipel en anderzijds, doordat vele vissersboten uitgerust waren
met moderne radioapparatuur, zodat de nadering van patrouillerende marineschepen, door
onderschepping van radioberichten, meestal vroegtijdig werd onderkend.
De vliegtuigen waren door hun grote snelheid meestal gelukkiger. Zo werd in October 1938
nabij Billiton door een vliegtuig een Japanse motorboot verkend, die zich onder verdachte
omstandigheden in onze territoriale wateren ophield. Het incident dat toen volgde heeft veel
stof doen opwaaien. De boot weigerde namelijk — zelfs na herhaalde aanmaningen en een
waarschuwingsschot voor de boeg — te stoppen, waarop het vliegtuig het vuur op de boot
zelf opende. We weten hoe daarbij enige slachtoffers te betreuren waren. Dit was het
eerste incident, waarbij aan de zijde van de Japanse vissers doden vielen. Het was koren
op de molen van Japan.
Tot nu toe waren alle protesten van Nederlandse zijde glimlachend ter zijde gelegd; thans
echter nam Japan deze gelegenheid te baat om op impertinente en hoogst arrogante wijze
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van de Nederlandse regering te eisen, dat zij officieel haar verontschuldigingen zou aanbieden, dat de commandant van het vliegtuig zou worden gestraft, dat een flinke
schadevergoeding zou worden betaald en dat alle mogelijke maatregelen zouden worden
getroffen om herhaling te voorkomen
Dit incident luidde het begin in van een Japanse, door pers en radio verbreide, antiNederlandse campagne. Uiteraard heeft Nederland de onbeschaamde eisen niet
ingewilligd. Wel werd kort hierna, toen opnieuw een dergelijk incident zich voordeed op de
westkust van Borneo, waarbij gelukkig bij de beschieting geen Japanners werden getroffen,
door de Nederlandse regering besloten de vliegtuigen uitsluitend voor verkenning te
benutten. Het aanhouden en beschieten werd dus in den vervolge aan onze vliegers verboden
Deze verordening lekte natuurlijk spoedig uit, hetgeen dan ook nadien, door het
aanmatigende optreden van de Japanse vissers, bij nadering van Nederlandse vliegtuigen,
overduidelijk is gebleken.
op 6 Mei 1940 volgde wederom een incident. In de Riouw-Archipel werd toen namelijk
opnieuw door een vliegtuig een Japanse motorboot in de territoriale wateren aangetroffen.
De verschillende aanmaningen van de zijde van het vliegtuig om het Nederlandse
rechtsgebied te verlaten, werden natuurlijk volkomen door de Japanner genegeerd. De vlieger liet het er niet bij en landde. Daarop poogde de motorboot het vliegtuig te rammen en
kon de vlieger, teneinde de Japanner van zijn euvele opzet te Weerhouden, niet anders
doen dan waarschuwingsschoten voor de boeg van de motorboot af te geven. De Japanner
draaide daarop tijdig af. De Nederlandse vlieger handelde natuurlijk geheel in strijd met de
hem gegeven voorschriften. Onder deze omstandigheden echter werd hij daartoe wel
gedwongen. Het enige verwijt dat hem gemaakt zou kunnen worden, was dan ook de
onvoorzichtigheid om in de nabijheid van de vissersboot te landen. Door de toenmalige
Japanse Consul-Generaal in Nederlands-Indïë, werd dit laatste incident gretig uitgebuit om
de anti-Nederlandse stemming in Japan te vergroten. Deze Consul-Generaal, de beruchte
Ototsugu Saito, was namelijk een groot voorstander van een onmiddellijke Japanse aanval
op Nederlands-Indië. Hij liet dan ook geen enkele gelegenheid onbenut om zijn regering
hiertoe over te halen. Hij rapporteerde dit laatste incident aan Tokio, waarbij hij verklaarde
dat op de ,,onschuldige" vissers meedogenloos geschoten zou zijn, tezamen met een
gefingeerd bericht over een landing van Britse troepen op Java. Hij verzocht daarbij dringend om bet zenden van een kruiser, teneinde de Japanse vissers en kustvaarders tegen
het ,, aanmatigende" optreden en de „willekeur" van de Nederlandse marine te
beschermen. Japan achtte echter de tijd voor het ontketenen van een oorlog in de Pacific
nog niet gekomen, zodat ook deze maal Saito's poging mislukte. Niet alleen in de
Nederlands-Indische Archipel, doch op alle strategisch belangrijke punten in de Pacific,
zoals op Malakka, de Phllippjjnen en de verschillende Amerikaanse eilandengroepen,
bedreven de Japanners met succes hun spionerende acties ter voorbereiding van hun
expansieplannen. Zo werden bijna alle belangrijke Amerikaanse eilanden in het oostelijk
deel van de Pacific, tot de westkust van Amerika toe, onder meer geregeld door Japanse
vissers bezocht. Op Midway bijvoorbeeld kwamen zij geregeld, armelijk gekleed en met
door storm en regen verweerde gezichten, de bevolking om onderdak en voedsel vragen.
De Amerikanen verwonderden zich doorgaans wel over het sublieme Engels dat door deze
,.arme" en „ongeletterde" vreemde vissers werd. gesproken, doch verzorgden hen liefdevol,
zonder daaraan verder enige aandacht te schenken.
Het uitbreken van de oorlog met Japan, bracht uiteindelijk pas het antwoord, op de vraag,
waar deze arme lieden de tot dusver onbegrijpelijke kennis van de Engelse taal vandaan
haalden. Door al deze acties verkreeg Japan, evenals van onze Archipel, nauwkeurige
gegevens van wind, tij, riffen en vaarwaters en beschikten de Japanners bij het uitbreken
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van de oorlog over de meest nauwkeurige en up to date bijgewerkte zeekaarten van het
oostelijk deel van de Pacific, terwijl Amerika zich in het begin van de oorlog voor een groot
deel van de westelijke Pacific moest behelpen met kaarten, die volkomen verouderd waren
en doorgaans nog berustten op gegevens van de Duitsers uit de oorlog van .1914—1918.
Al deze acties werden gesteund en voorbereid door de Japanse marine. Voor wat
Nederlands-Indië betrof, gingen die acties voornamelijk uit van Japanse marineofficieren,
gestationeerd te Palao, de hoofdplaats van het Japanse mandaatgebied. Deze officieren
bezochten dan ook geregeld de verschillende nederzettingen der Japanse vissers in onze
Archipel.
Uiteraard was het de Nederlanders opgevallen dat de zogenaamde vissers er doorgaans
veel te intelligent uitzagen. De Japanners verstonden de kunst van vermomming echter
bijzonder goed, zodat het zeer moeilijk was te bewijzen, dat men, in stede van met gewone
vissers, te doen had met agenten van de Japanse inlichtingendienst en met
reserveofficieren der Keizerlijke marine. De voortdurende toenemende bedrijvigheid en
brutaliteit der Japanse visserijbedrijven, culmineerde uiteindelijk in de oprichting in
November 1940 van de Japan Ocean Bonito en Tonijn visserij maatschappij (Nippon Enyo
Katsuo Maguru KK.). Deze maatschappij beoogde de vestiging van 6 visserijstations (te
Batavia, Soerabaja, Ambon, Makassar, Medan en Manokwari), van waaruit met trawlers
gevist zou worden. De opzet is geheel duidelijk. Zij kozen de — vanuit maritiem strategisch
standpunt bezien — 6 belangrijkste punten van onze Archipel uit, teneinde bij het uitbreken
van de oorlog, aldaar reeds hun handlangers (reserve personeel van de marine) te hebben,
die zowel plaatselijk, als met de vaarwaters van het omringende zeegebied, geheel bekend
zouden zijn. Nederlands-Indïë heeft zijn les gehad. De Nederlandse regering kon, in verband met haar immer gehuldigde open-deur politiek, moeilijk straffer tegen de Japanners
optreden en hen zeker niet het vestigen in Nederlands-ïndië en het oprichten van bedrijven,
die de openlegging en de opbouw van het land beoogden, verbieden. Voor alle landen lag
immers in Nederlands-Indië — zonder enige discriminatie — de gelegenheid open aan die
openlegging en opbouw mede te werken.
,
Met de geleerde lessen voor ogen is het echter wel zaak uiterst diligent te zijn voor
Russische of althans communistische activiteiten, zoals in het in de aanhef geciteerde
persbericht vermeld.
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