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Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. 
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3e jaargang – 28 mei 2020 
 

EXTRA EDITIE OVER DE K.V.D. IN DE OOST 
 

Omwille van de Pinksterdagen in de Corona tijden voor diegene die toch nog voor-
zichtig zijn en de uren thuis volbrengt, bijgaand een mooie  

verslag / uiteenzetting van Chris Mark  † 
 
 
 
 

 

Voor reacties op een 

artikel kunt u klikken 

op het mannetje links…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:TENANKER@KPNMAIL.NL


 

 

2 

EEN WOORD VOORAF. 
 
Al eerder werd mij werd verzocht een boek samen te stellen over de KVD (Kleine Vaartuigen 
Dienst). Terstond realiseerde ik mij voor een zware en onmogelijke opgave te staan waar ik 
maar vanaf heb gezien. Bij deze wil ik een nieuwe poging wagen, omdat er gewoon heel veel 
vraag naar is. Zoek dan maar eens uit welke schepen en diensten hieronder ressorteren. 
Beslist geen kruisers, onderzeeboten of jagers, maar welke dan wel?  
 
Zonder meer wél de bekende RP-bootjes uit het voormalige Nederlands Indië, de communi-
catievaartuigen en sleepboten, de water- en olielaadprauwen, de benzineboten en dat zijn er 
op zich al een hele waslijst. Alleen al de RP-bootjes in Indië omvatten ongeveer ruim vijftig 
eenheden en daar zijn nauwelijks of geen reisverslagen van te vinden.  
 
Het klinkt soms als een verwijt wanneer je de terechte opmerking hoort: 
"Wij horen of zien nooit iets over de KVD, is het soms een vergeten kindje?"  
Nou, dat niet bepaald, maar waar zijn al die verhalen en belevenissen van die mensen te 
vinden? Zelden werd er iets over geschreven, maar toch kon na enig speurwerk en een op-
roep nog iets worden achterhaald. 
 
Volledig zal dit boekje nooit kunnen zijn, daarvoor was de KVD te uitgebreid en veel omvat-
tend en werd er veel te weinig over op schrift gesteld. Niettemin is dit een poging om alsnog 
eerherstel te brengen aan al die mensen die hun uiterste krachten en inzet gaven aan de 
Kleine Vaartuigen Dienst. Dit behelst niet alleen de KVD in Nederland, summier in de West 
of Nieuw Guinea, maar vooral in het voormalige Nederlands Oost Indië, hetgeen de grootste 
omvang van de KVD omvatte onder de roemrucht naam “Rederij Pinke”. 
 
Gelukkig reageerde vele mensen om hun herinneringen op schrift te zetten en dit aan mij ter 
beschikking te stellen. Hen ben ik zeer erkentelijk en dankbaar, want zonder hun bijdrage 
was dit boekje nimmer tot stand gekomen. 
 
Het voormalige Nederlands Indië was zonder meer de bakermat van de KVD die door vice-
admiraal A.S. Pinke in het leven werd geroepen en gestimuleerd. 
 
Een aantal verhalen zijn echter uit vorige publicaties overgenomen! Anderen zijn nieuw. 
 
Hopelijk kunt u begrip opbrengen voor de mindere kwaliteit van de foto’s, deze zijn namelijk 
ruim een halve eeuw oud en gemaakt met apparatuur die niet vergelijkbaar is met het huidi-
ge materieel. Ook het scannen en overbrengen naar de huidige maatstaven vergt beeldver-
lies. Niettemin gaat het om de originaliteit van de destijds genomen foto’s. 
 
 
Chris Mark. † 
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HET ONTSTAAN EN DE GROEI VAN DE KLEINE VAARTUIGEN 
DIENST.  
 
Toen in 1945 na de Japanse capitulatie de Nederlandse Marinestaf in Batavia arriveerde 
was het reeds duidelijk dat geen militaire operaties op grote schaal tegen Japanse strijd-
krachten nodig zouden zijn. 
 
De Nederlandse soevereiniteit werd evenwel van andere zijde bedreigd en wel door de onaf-
hankelijkheidsbeweging van Soekarno, die op 17 augustus de "Repoeblik Indonesia" had 
uitgeroepen en het Nederlandse Gezag niet erkende. 
Deze beweging ging gepaard met onrust stoken en het aanzetten tot gewelddaden in die 
delen van de Archipel waarin het Nederlandse Gezag zich wederom begon te herstellen, 
terwijl Nederlanders in het gebied waarin de Republiek een "de facto gezag" uitoefende, al-
lesbehalve veilig waren. Ook trachtte de Republiek zich te verrijken door het uitvoeren van 
Nederlandse en buitenlandse eigendommen naar het buitenland, niet zelden in ruil voor wa-
pens en andere artikelen waarmede zij haar oorlogspotentieel versterkte. 
 
Tegen deze aantasting van de Nederlandse Soevereiniteit moesten de Nederlandse Strijd-
krachten dus optreden. Ongetwijfeld zou een gecombineerde actie van Marine en Leger te-
gen de kern van dit verzet met een onmiddellijk succes bekroond zijn geworden (zoals later 
de politionele actie door ontijdig afbreken slechts ten dele heeft bewezen), maar om politieke 
redenen bleef de taak der Strijdkrachten beperkt tot het tegengaan van een uitbreiding van 
revolutionaire en extremistische activiteit naar de gebieden welke niet reeds waren aange-
tast; tot het herstellen en handhaven van orde en rust in de bezette gebieden; tot het voor-
komen  dat niet aan de Republiek toebehorende eigendommen het land zouden verlaten; tot 
het voorkomen dat het oorlogspotentieel van de Republiek zou worden versterkt en later te-
vens tot het handhaven van de door de Nederlands-Indische Regering gedecreteerde maat-
regelen ter bescherming van 's Lands economie. 
 
In een eilandenrijk als de Nederlands-Indische Archipel kwam uiteraard een belangrijk ge-
deelte van deze taak voor rekening der Zeemacht. In zoverre was de Koninklijke marine in 
het voordeel, dat zij het absolute meesterschap ter zee bezat, aangezien de Republiek niet 
over noemenswaardige zeestrijdkrachten beschikte. De moeilijkheid was gelegen in het feit 
dat de controle ter zee slechts uitgevoerd kon worden door het onderzoeken van het enorme 
aantal zeil- en motorprauwen en tongkangs dat de Archipel doorkruist en dat hiervoor slechts 
een gering aantal oorlogsschepen beschikbaar was. Bovendien bestond de Zeemacht in de 
Archipel uit kruisers, torpedobootjagers en onderzeeboten, zeer oneconomische schepen 
voor het uitvoeren van deze taak. 
 
Wat men nodig had, was een groot aantal kleine patrouillevaartuigen met weinig diepgang, 
die door hun aantal en door het feit dat zij ook dicht onder de kust en op de rivieren konden 
komen, de onderzoekingsdienst overal zouden kunnen uitoefenen. 
De Marineleiding begon te roeien met de riemen die zij had. Een aantal ex-Japanse lan-
dingsvaartuigjes en enige ex-Japanse vaartuigjes van andere types, doch alle van twijfelach-
tige kwaliteit, werd met marinepersoneel bemand, terwijl soms nog een gedeelte van de Ja-
panse bemanning noodgedwongen bleef gehandhaafd, en vormde zodoende de voorlopers 
van de latere patrouilleboten. 
 
Onderwijl werd gezocht naar een meer geschikt type zeegaande vaartuigen voor de patrouil-
ledienst en dit werd gevonden in de HDML's (Harbour Defence Motor Launch), waarvan in 
april 1946 het eerste viertal overgenomen van de Britse marine, in Indië arriveerde als RP. 
101, 102, 103 en 104. Begin augustus 1946 vertrokken uit Australië vier HDML's, die in Syd-
ney in dienst waren gesteld als Hr.Ms. RP 105, 106, 107 en 108. In divisieverband doch on-
geëscorteerd, aanvaardden deze kleine scheepjes met een grotendeels onervaren en zelfs 
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onbevaren bemanning de moeilijke zeereis naar Soerabaia, waarbij zij bovendien nog met 
zwaar weer te kampen kregen. In oktober arriveerden eveneens uit Sydney een serie van 
zes HDML's (Hr.Ms. RP 109 t/m 114), in december een drietal (Hr.Ms. RP 115 t/m 117) en 
tenslotte in maart 1947 Hr.Ms. RP 118. 
 
De patrouilleboten werden regionaal gebruikt, doch de behoefte werd gevoeld aan een in-
stantie in de Marinebasis Soerabaja, die hun materieel, later ook personeel welzijn zou be-
hartigen. Op deze wijze ontstond eind 1946 de functie "Chef Patrouille- en Landingsvaartui-
gen", onder wiens zorgen behalve Hr.Ms. RP 101 t/m 118 en enige RP's van afwijkend type. 
 
Door het grote aantal bases, waarover de Koninklijke marine moest beschikken ten behoeve 
van de patrouilledienst alsook om andere redenen, welke bases alle afhankelijk waren van 
aanvoer over zee, was het een marinebelang zelf te kunnen voorzien in het grote gebrek aan 
transportmiddelen ter zee dat als gevolg van het geweld van de afgelopen oorlog was ont-
staan. Hiertoe werd van de Britse marine een zestal LCT's (Landing Craft Tank) aangekocht, 
welke vanaf april 1946 geleidelijk vanuit Singapore in de Archipel arriveerden en in dienst 
werden gesteld als Hr.Ms. LT 101 t/m 106. Deze vaartuigen hadden het grote voordeel op 
een strand te kunnen landen en daar hun lading met behulp van trucks te kunnen lossen. 
waardoor zij minder afhankelijk zijn van havenfaciliteiten. Gezien de toestand waarin de ha-
vens in de Archipel na de oorlog verkeerden was dit ongetwijfeld een groot voordeel. Zo 
werden de LT’s dan ook veelvuldig gebruikt ten behoeve van aan- en afvoer van legervoor-
raden en ten behoeve van ladingvervoer voor het Nederlands-Indische Gouvernement vooral 
daar waar havenfaciliteiten ontbraken, waardoor zij bijdroegen tot de economische opbouw 
van Indië. Ook zullen de diensten door de LT's bewezen door het aan land brengen van 
eenheden van de Mariniersbrigade en van het leger, vooral gedurende de politionele actie, 
niet vergeten worden. 
 
Behalve de LTs behoorden nog twee andere, kleinere types landingsvaartuigen tot de Pa-
trouille- en Landingsvaartuigendienst, namelijk de LU's en LP's. Onderwijl werd het aantal 
patrouillevaartuigen uitgebreid door het ombouwen en bewapenen van de zg. Higginsboten, 
waarvan door het Nederlands-Indische Gouvernement een groot aantal in de Verenigde Sta-
ten was aangekocht en die per schip naar Indië werden overgebracht. Hiervan werden door 
de Koninklijke marine voor dit doel oorspronkelijk vijftien, later achttien stuks in bruikleen 
overgenomen en in dienst gesteld als Hr.Ms. RP 119 t/m 136. In tegenstelling met de geheel 
van hout gebouwde twee-motorige HDML's waren de Higginsboten stalen één motorige 
vaartuigen met een zeer geringe diepgang. Ook werden in april 1947 drie LT's van de Dienst 
van Scheepvaart in bruikleen overgenomen en in dienst gesteld als Hr.Ms. LT 107 t/m 109.  
 
Tengevolge van de gestadige groei van de Patrouille en Landingsvaartuigendienst werd 
steeds meer de behoefte gevoeld aan een sterke en verder gecentraliseerde leiding voor de 
personeels- en materieelsvoorziening.  
Teneinde dit te bereiken besloot de Commandant der Zeemacht dit onderdeel der Koninklijke 
marine tot een geheel zelfstandige dienst onder een eigen Commandant te verheffen. Zo 
ontstond dan op 29 mei 1947 de Kleine Vaartuigen Dienst als zelfstandig commando. Aan-
gezien de Marinebasis Soerabaja, evenals voor de grotere schepen, ook voor de Kleine 
Vaartuigen de belangrijkste reparatie- en onderhoudsbasis vormde, werd het commande-
ment van de KVD aldaar gevestigd en kwam dus onder de Maritiem Commandant Soerabaja 
te staan. Voor reparaties en periodiek onderhoud van de boten werd grotendeels gebruik 
gemaakt van de faciliteiten van het Marine Etablissement, daarnaast echter beschikte de 
KVD over een eigen Machinewerkplaats, Elektrische werkplaats en Timmermanswerkplaats 
met bijbehorend walpersoneel voor het uitvoeren van herstellingen en het behulpzaam zijn 
bij het onderhoud dat schepen als regel met eigen middelen behoren te verzorgen en voor 
het uitvoeren van spoedreparaties. In dat afgelopen jaar heeft het mogen gelukken het 
Commandementsbureau met de personeels- en materieelsbureaus en de werkplaatsen op 
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het terrein van het Marine Etablissement te concentreren nabij de voormalige onderzeeboot-
dokken waar de RP's ligplaats vonden en waar de dokkingen plaats hadden. 
 
Daar heerste dagelijks grote activiteit van M.E. personeel en van KVD personeel behorende 
tot de walploeg en tot de boten om de RP's die reparatie of onderhoud behoeven weer met 
spoed vaargereed te maken en opnieuw te bevoorraden. 
Toen vooral na de politionele actie de activiteit van de RP's zich voor een belangrijk gedeelte 
naar de Oostkust van Sumatra verplaatste, waar voornamelijk de Higginsboten patrouilleer-
den, werd Belawan-Deli tot onderhoudsbasis voor dit type RP's gekozen, zodat deze boten 
slechts voor het zg. "groot onderhoud", ongeveer eenmaal per jaar, de lange zeereis naar 
Soerabaja ondernamen. 
 
Het personeel behorende tot het walbedrijf van de KVD en het gedebarkeerde bootsperso-
neel was te Soerabaja aanvankelijk ondergebracht in de Marine Kazerne Kruiserkade, doch 
verhuisde wegens gebrek aan ruimte in december 1947 naar de Marine Kazerne Oedjoeng. 
 
Hoewel ook in de andere bases en zover mogelijk aan boord der schepen het personeel op-
geleid en geoefend werd, heeft dit in meer belangrijke mate te Soerabaja plaats gevonden 
waar meer gelegenheid hiertoe bestond. Zo kon men dagelijks na de baksgewijs inspectie 
groepen KVD-personeel zien af marcheren om deel te nemen aan de meest uiteenlopende 
lessen, terwijl regelmatig boten de haven uitliepen om schietoefeningen met kanon en mi-
trailleurs te houden. 
 
In de groot-onderhoudsperiode te Soerabaia vielen nog andere belangrijke gebeurtenissen 
voor het personeel zoals het twee-weekse verlof dat gewoonlijk in Trètès, Bali of Malino ge-
noten werd en waar de bemanning van de boten na lange tijd patrouilleren in de gezonde 
berglucht weer eens goed op verhaal konden komen. 
 
Het aantal schepen behorende tot de KVD bedroeg ten tijde van de politionele actie 9 LT's, 
34 RP's en enige kleine landingsvaartuigjes. Na de Politionele actie werd het aantal LT's 
verminderd tot twee, het aantal RP's werd uitgebreid tot 38. De personeelssterkte bedroeg in 
totaal steeds ongeveer 550 man. 
 

EINDE VAN DE KVD. 
 
Den Helder, 5 september 1950. 
 
Het volgende telegram werd ter bekendmaking van de Vlag-Officier K.M. Indonesië ontvan-
gen: 
 
NIET GEHEIM                  UITGESTELD 
 
Op 28 Augustus jl. is de Kleine Vaartuigendienst overgedragen aan de ALRI en hiermede 
heeft een dienst van de K.M. welke na de capitulatie van Japan uitstekend werk heeft ver-
richt, opgehouden te bestaan. De KVD werd, zij het oorspronkelijk in enigszins andere vorm, 
door mijn ambtsvoorganger ingesteld en heeft tot het einde toe volkomen voldaan aan de 
verwachtingen die Vice Admiraal Pinke daarvan had. 
 
Niet dat door deze dienst het doel van de vloot, nl de uitoefening van de heerschappij ter 
zee, op uiterst economische wijze is bereikt, maar tevens zijn door het optreden der RP's-
voor Indonesië miljoenen aan deviezen gered. De dienst aan boord van de HDMLS en Hig-
ginsboten was dikwijls zwaar. Grote verantwoordelijkheid werd gelegd op de schouders van 
zeer jonge mensen. Ik denk hierbij speciaal aan Commandanten en Hoofden MK. Een groot 
beroep werd gedaan op saamhorigheids gevoel en de bereidheid ontberingen te dragen ter-
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wijl tenslotte herhaaldelijk de persoonlijke moed van de opvarenden op de proef werd ge-
steld. Ook het personeel van de waldiensten werd door gebrek aan tijd en middelen dikwijls 
grote inspanning en initiatief gevraagd. Al deze wissels zijn gehonoreerd en het is mij daar-
om een behoefte thans, nu deze dienst tot de geschiedenis is gaan behoren, mijn grote 
waardering uit te spreken voor het personeel van hoog tot laag, dat zijn krachten heeft gege-
ven aan de KVD en daardoor heeft medegewerkt om een eervolle bladzijde toe te voegen 
aan de historie van de Koninklijke marine. 
 
TRG N DAU TVZ: 1423A1BOER                DTGR 010428Z1SEP 
 

 
 Vice-admiraal A.S. Pinke, de oprichter van de KVD in Indié. 
 Auteur onbekend. 

 
In dit boekje zult U de verhalen aantreffen, geschreven door leden van de bemanning der 
boten zelf, waarin zij U hun persoonlijke indrukken zullen geven over het eigenlijke werk dat 
zij verrichten en over het leven aan boord, terwijl ook het walpersoneel zich niet geheel on-
betuigd heeft gelaten. Gaarne laat ik dus verder aan hen het woord. 
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DE VERHALEN. 
 

Voor en Achter.  
  
"Voor en achter" een roep die ieder opvarende bekend in de oren klinkt; het heeft dezelfde 
betekenis als voor de reiziger het omhoog gaan van het rode bordje voor het vertrek van de 
trein. 
Langzaam wentelen de schroeven van één van Hr.Ms. RP- boten door het water wanneer 
deze de haven van Soerabaja verlaat. 
Nagestaard, misschien, door de controle op de seinpost. Nu aan boord: de één denkt aan 
een vrolijke dansavond in de stad, met een nog prettiger afscheid van zijn meisje, de ander 
denkt aan de komende patrouille, want als je uitvaart is er maar één vraag, "waarheen ?" 
 
Even buiten de haven rinkelt de telegraaf en zetten we aan tot volle kracht en draaien om de 
oost. De stoker komt met een bezweet lichaam even boven om een luchtje te scheppen en 
zegt: "Toch Oostervaarwater", en zijn gezicht klaart weer op want dit betekent misschien een 
betere patrouille dan domweg voor een haven liggen. 
Het leven aan boord gaat gewoon zijn gang. 
De matrozen smeken om water aan dek, en de stoker zet zijn pomp bij. Even kijkt hij op zijn 
drukmeter: 15 Ibs., draait zich even om, kijkt weer; 35 Ibs; rent naar boven en schreeuwt: 
“Haal die kinken uit de slang, stommerds, of moeten wij jullie het leren". 
Nu ja, niets loos, het dek is gespoeld en het is alweer soedah. 
Achterop probeert de kok wat te fiksen, dat bewijst de roet die als een zwarte massa rond 
zijn voeten ligt. Maar om ongeveer 12 uur is het toch "Aan je bakken" behalve de stoker en 
de roerganger van de wacht, die met treurige blikken toekijken en denken: "Straks zijn we 
ketelaar van vlees en groenten". 
Na het schaften zoekt ieder een rustige plekje uit, meestal zijn tampat, en probeert te maffen, 
of maffen is het niet want 't lijkt meer op even doodgaan, vanwege de hitte. In de namiddag 
komt Probolinggo in zicht en er wordt gemompeld: 
"Even schaften bij de Chinees", waar we inderdaad toestemming voor krijgen.  
 
Als de boot afgemeerd ligt mogen we weg "Met wapens passagieren", zegt de Commandant. 
Oké, een paar blijven aan boord voor wacht, de rest trekt op om wat te schaften. 's Avonds 
klinkt er weer "Voor en achter", en verder gaat de reis. Op het achterdek zitten we nog wat te 
kletsen over rijsthappen, waar de meeste van ons, wat de smaak betreft verstand van heb-
ben en over mooie meisjes die je altijd ziet, waar moet je eigenlijk anders over praten. 
 
De volgende ochtend wordt er overal gemaakt en een ieder klimt zijn kooi uit. "Wat schaften 
we" is de eerste vraag, want meestal bestaan de patrouilles uit een paar dingen: prauwen, 
maffen, pannekoeken en pap (bij gebrek aan brood). Deze ochtend schaften we echter 
brood, een tikje zuur, maar voor de rest oké. 
Zo gaat het dan maar weer: dekspoelen, wat schelden, de kok aan het prutsen en monotoon 
draaiende motoren. 
In de verte passeren we een paar eilanden en over stuurboord zien we de bergen van Bali. 
Later op de middag, komen meer eilanden in zicht, één van deze eilanden is het doel "Sepe-
ken", een klein eilandje in de Kangeaneilandengroep. De spijker er in, even daarna nadert 
een prauw, de Commandant gaat aan de wal om besprekingen te houden met de kepala 
kampong. 
Wij staan te kijken met smachtende blikken, om daar ook eens rond te mogen neuzen. Ja 
hoor, een tijdje daarna komt hij terug, en heeft een uitnodiging om 's avonds naar het dansen 
te komen kijken. Alleen de wachten moeten aan boord blijven, nu dat is gauw voor mekaar, 
en de overige 8 man de wal op. 
Het eerste wat je meestal hoort, is "Minta rokok Toean"; "Tidak ada", antwoord je maar. Bij 
de kepala kampong aangekomen, worden we eerst op een maaItijd vergast, iets aparts. 
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Hutspot met klapstuk, nou ja, je schaft maar, daarna dansen van een paar meisjes, af en toe 
gooien ze je een zakdoekje toe, niet om je neus in te snuiten maar om je portemonnaie in te 
ledigen. 's Avonds laat komen we warm en moe aan boord en gaan gauw plat. 
 
De volgende dag is het uitdelen van goederen aan de bevolking waartoe een ambtenaar van 
de Nefis is meegegaan. Enige balen aan de wal en het spul begint, kost wel pijn, want alles 
is "miskin" en kan niets betalen, maar ja, dat komt ook wel weer safe. 
Een van de stokers is verdwenen en men vindt hem even later terug, zittende op een aantal 
kussens, met een pot thee naast zich en een schaal koekjes en tot overmaat van ramp zit 
een aardig meisje met open mond naar hem te luisteren. 
Nu ja, een goeie patrouille en een goeie Commandant, niets loos toch! Nadat alles is afge-
werkt vertrekken we een paar dagen later weer; een aantal eiland-bewoners staan ons na te 
wuiven, een eind verder op ook een meisje, zeker voor die stoker, nu ja dat hoort er bij. 
Langzaam draaien we langs het eiland en dan terug naar Soerabaja; een goeie patrouille ligt 
achter ons, en er worden alweer plannen gemaakt om in Soerabaja zich te amuseren. Eén 
vraag zit Je altijd dwars: "Wat wordt de volgende patrouille?". 
 
Aan boord Hr.Ms. RP 118 
Stoker 2 J. de Hooy 
Stbn. 15370. 
 

EIGEN VUUR. 
 
Een ieder heeft hierover wel eens iets gelezen of gehoord. Het is vaak voorgevallen in vele 
oorlogen en ook wel in de laatste wereldoorlog, maar aangezien dit verhaal niets te maken 
heeft met de laatste wereldoorlog ga ik verder: 
Het gebeurde "somewhere" in Bali na de eerste landingen van de Gadjah Merah toen de 
orde en rust weer langzaam terugkeerde. Na vele omzwervingen in Bali door het land kwam 
ik met enige kameraden terecht in een klein plaatsje aan zee, een buitenpost, voor patrouille 
op zee en wel met LCM’s, aangezien er nog geen RP's waren; doch daar ik het hierover niet 
wil hebben, ga ik nog een stapje verder. 
 
De marine had toen in Bali ook al een staf aangeduid met de naam OAZ en gevestigd te Den 
Passer. Laatstgenoemde instantie kreeg plotseling de beschikking over een ex-Japanse 
sleepboot met gloeikop motoren en alles was intact, zelfs met een bemanning van een stuk 
of acht Jappen, aangezien deze mensen vlak na de capitulatie nog in het land waren. 
Deze sleepboot moest plotseling bemand worden en bewapend voor patrouille op zee. Ik 
was een van de gelukkigen en werd overgeplaatst van mijn buitenpost naar Den Passer. Die 
dag waren acht man inclusief een Luitenant ter zee 2e klas verzameld in een kamertje van de 
Oudst Aanwezend Zeeofficier (OAZ) Bali en werd uiteengezet wat de plannen waren met 
deze sleepboot. 
Na alles nog eens onder de loupe genomen te hebben en alle instructies nog eens herhaald, 
togen we op een morgen in een truck naar Benoa, de haven van Den Passer, acht kilometer 
verder gelegen. We begaven ons aan boord van de sleepboot, later de naam dragende van 
"Klaas", nog later RP 142, om aan de eerste werkzaamheden te beginnen, algehele 
schoonmaak en zorgen voor accommodatie, die in het begin niet al te best was. Na enige 
dagen werk onder toezicht van de commandant kwam het voornaamste aan de beurt, de 
bewapening, bestaande uit 2 mitrailleurs 12,7, die voor en achter geplaatst moesten worden. 
We reden op een morgen terug naar Den Passer om de mitrailleurs te halen. Mitrailleur-
schutters werden aangewezen, elk met een helper en hier kregen we van een sergeant kon-
stabel in één uur onderricht in het uit elkaar halen en liet weer in elkaar zetten van de 12,7, 
de behandeling ervan, etc. 
 
Nadat de sergeant ons nog eens op het hart gedrukt had voorzichtig te zijn, togen wij wel-
gemoed met de wapens en de nodige ammunitie weer terug naar boord om met behulp van 
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wat balken en bouten de 12,7 aan dek te plaatsen. Nadat dit karweitje ook was opgeknapt en 
alles nog eens was opgepoetst en ingevet, kregen we op een dag, die van te voren was 
aangekondigd, bezoek van OAZ Bali voor inspectie en proefvaren buitengaats bij Benoa en 
om de mitrailleurs in te schieten. Verder dien ik nog onder uw aandacht te brengen dat de 
Europese bemanning buiten de twee 12,7 mitrailleurs nog geweren en een Bren en de com-
mandant een revolver als bewapening hadden. 
 
Zo togen we naar zee met de staf aan boord en alles verliep even vlot, zelfs het inschieten 
ging naar wens, buiten verwachting van de jongens zelf, waarschijnlijk ook van de comman-
dant, en we keerden 's middags weer terug naar Benoa. Ook zij nog vermeld dat we aan 
boord geen navigatielichten hadden en geen behoorlijke kaarten en het schip lekte behoorlijk 
als het stillag, als de lenspomp dus niet werkte. Dan togen de Jappen aan het werk om al het 
water met een grote handpomp, achteruit aanwezig, uit te pompen en dit was in het uur wel 
zeker 6 drums van 200 liter. Doch hierover hadden we geen zorg, aangezien we Jappen aan 
boord hadden die dat werkje opknapten. 
Om acht uur, tien uur, twaalf uur en vier uur ’s morgens zijn de uren voor dit sportwerkje, 
uitgezonderd in de ochtenduren, dan liet de commandant bij wijze van proefdraaien al het 
water met de motorpomp uitpompen. 
 
Zo kregen we op een dag instructies van de OAZ, om naar Gilimanoek te varen, daar dit 
plaatsje onze basis zou worden voor patrouille en hier ook een marinedetachement aanwe-
zig was met een luitenant ter zee 2e klasse aan het hoofd. Na levensmiddelen en water inge-
laden te hebben en alle orders en contra-orders nog eens op het hart te hebben gedrukt en 
afscheid van de Staf te hebben genomen (OAZ  was aanwezig bij ons vertrek van Benoa) en 
nog met een laatst "Good luck", was het "los voor en achter" en gingen we op weg naar onze 
nieuwe bestemming. ons allen onbekend, doch niet voor de Jappen, aangezien ze dit vaar-
water op hun duimpjes kenden van hun betere dagen. 
 
Er heerste een vrolijke en prettige stemming aan boord, onbewust van ons eerste gevaarlijke 
avontuur. De OAZ zou radiografisch onze komst verwittigen aan Gilimanoek (dit plaatsje ligt 
tegenover Banjoewangi aan Bali's kust); of dit gebeurd is kan ik niet zeggen. Nadat de com-
mandant de wachten had ingedeeld voor de avond en ons het een en ander had uitgelegd 
begaf hij zich ter ruste. De commandant zou n.l. op bepaalde uren gewekt worden door de 
wacht of tussentijds als er iets bijzonders aan de hand was en wij liepen de wacht met de 
Jappen. Alles liep vrijwel naar wens en iedereen was in diepe rust; er was geen maan en het 
was laag water, totdat een ieder in de ochtenduren werd gealarmeerd, ongeveer 2 uur ’s 
morgens was het. Alle hens was aan dek, de mitrailleursschutters stonden klaar, denkende 
aan onraad. Nauwelijks waren we van de slaap goed wakker om te realiseren wat er gaande 
was, of we kwamen tot de ontdekking dat de "Klaas" boven op een rif zat, ongeveer 10 à 15 
mijl van Gilimanoek. Goede raad was duur. Op order van de commandant werd volle kracht 
achteruit gestoomd om te proberen op deze manier van het rif te lopen, maar 't hielp niets en 
aangezien we niet ver van 't strand lagen en ook niet ver van Gilimanoek, werden op last van 
de commandant rode lichtsignalen afgeschoten. Een geluk voor ons dat deze Japanse licht-
pistolen aan boord waren. Na een stuk of wat van deze rode lichtkogels afgeschoten te heb-
ben, was 't wachten op eventuele hulp van Gilimanoek. Voor ons betekenden deze rode 
lichtsignalen verzoek om hulp van vrienden. 
 
Maar nu de uitwerking hiervan op onze vrienden: Gilimanoek had n.l. een eigen code wat 
betreft deze lichtkogels en de rode betekende gevaar, en het was direct in stelling liggen of 
in hinderlaag. De jongens deden dit soort werk met plezier, op elk uur van de nacht. Terwijl 
de jongens dus in stelling lagen, klaar bij de stukken en dit waren er vele: 12,7, 2 cm, Japan-
se 3,7, brens, zelfs een 7,5 veldgeschut en dan nog de anderen met hun geweren, zaten we 
aan boord kalm en rustig te wachten op hulp die niet kwam.  
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In die tussentijd was het getij veranderd. Het was vloed geworden en hogere waterstand 
namelijk en aangezien er nog steeds geen hulp kwam opdagen werd er op last van de com-
mandant nog eens gestart en volle kracht achteruit gestoomd en wonder boven wonder, 't 
geluk was met ons en de "Klaas" kwam van het rif af. Na een beetje op adem te zijn geko-
men was het toen weer full speed richting Gilimanoek. Zoals gezegd was 't donkere maan. 
Gilimanoek met zijn heuvels en bergen op de achtergrond spiegelden zich als schimmen in 
de verte voor ons af. 
Nauwelijks waren we van de eerste schrik bekomen of we kregen wat anders op onze nuch-
tere magen te verwerken. Gillmanoek lag in stelling en hoorden ons door 't gestamp van de 
gloeikopmotoren en zagen de vonkenregen uit de schoorsteen, begonnen van alle kanten te 
schieten met alles wat wapen was en deden het met plezier. (Dit hoorde ik pas later). 
 
In een seconde was het een paniek aan boord, niet dat we bang waren, maar omdat we wis-
ten dat onze kameraden op ons schoten en wij niet wilden terug vuren en hiervoor trouwens 
ook geen orders hadden van de commandant. Gilimanoek had zelfs ook geschoten met het 
7,5 veldgeschut. We hadden dan ook zoveel mogelijk dekking gezocht aan boord en onder 
steeds hevig gevuur van de wal was het dan ook full speed weer rechtsomkeert, de richting 
terug vanwaar we gekomen waren. En hier op zee, ver van het vuur van de in stelling lig-
gende vrienden, kwamen we weer spoedig op adem en bleven op order van de commandant 
tot de ochtend dobberen op zee. 
 
Een geluk voor ons was dat het donker was en dat onze vrienden allen te hoog schoten en 
wel op de vonkenregen uit de schoorsteen en er dus geen ongelukken waren gebeurd. Voor 
de "Klaas" aan boord was het geen slapen meer, de nachtrust was gestoord en een ieder 
was op post onder gezellige kout, ’t was echter meer koud als gezellig. Tegen 't ochtendglo-
ren, vijf uur, half zes, stoomden we terug richting Gilimanoek, voor de zekerheid met het rood 
wit blauw achteruit. En deze keer werden we hartelijk verwelkomd aan de steiger door onze 
fanatieke vrienden. 
Toen de "Klaas" goed en wel gemeerd lag aan de steiger gingen we allen van boord, door 
onze jongens van de wal hartelijk begroet, onder betere omstandigheden. We kregen in de 
eerste plaats een stevig ontbijt, daarna met onze commandant op bezoek bij de comman-
dant van Gilimanoek en hier werd alles opgehelderd wat voor de "Klaas" een misverstand 
betekende en kreeg de volgende lezing te horen: 
Een paar dagen voor de komst van de "Klaas" stevende een zelfde type boot richting Gili-
manoek met de roodwitte vlag in top en seinde naar de wal dat ze over een paar dagen weer 
terug zouden komen, waarschijnlijk voor infiltratie. De jongens van Gilimanoek waren door dit 
geval natuurlijk daarna steeds op hun hoede en hadden zeker orders gekregen om alles in 
de grond te boren wat in hun richting kwam stomen of kwam aanzeilen. 
Ook de code van de lichtsignalen werd opgehelderd, groen was zus, geel was zo, paars dit, 
wit dat en rood had dezelfde uitwerking als op een dolle stier. Ook kreeg ik te horen dat het 
projectiel van de 7,5 cm helemaal in Banjoewangi terecht moest zijn gekomen. 
 
Door dit avontuur van de "Klaas" is er later een inniger verbroedering gekomen tussen de 
jongens van boord en van de wal. En in zijn tijd was de "Klaas" de schrik geworden op zee 
van vele prauwenvoerders en heeft ook dikwijls samengewerkt op patrouille met de onder-
zeeboot "Tijgerhaai" en de Mitchellbomber "Ajam" en velen zullen zich later nog wel eens 
herinneren, toen de "Klaas" gemoderniseerd was met radio, navigatielichten etcetera, de 
oproepnamen: "Hallo, Hallo, Tijger, hallo hallo Ajam, hier Klaas over". En met deze woorden 
eindig ik met de herinnering aan een prettige tijd onder vele commandanten en vele vrienden 
van de "Klaas" en jongens van de marine aan de wal eens behorende als leden van de Gad-
jah Merah. 
 
Ingezonden door SCHR. 2 Z/M 
P. A. Verkouteren, 
op Bali beter bekend als ]immy. 
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LT. HISTORIE. 
 
De stemming onder het personeel van de gestrande "Port-party 2497" was na 3 maanden 
van afwachten in Malakka nu niet bepaald opgewekt. Uitgezonden met de verwachting om 
als bevrijders in het geteisterde Indië te landen, vonden zij tot hun grote teleurstelling, dat zij 
in Port Dickson werden vast gehouden in afwachting van toestemming van het Britse opper-
bevel om op Java of elders in Indië te mogen landen. Deze toestemming bleef voorlopig uit, 
waar Soekamo dreigde "niet voor de gevolgen in te staan". 
 
December en januari verliepen dan in Port Dickson alsof in Indië niets aan de hand was. 
Slechts een enkeling die eens naar Singapore ging wist iets van de toestand in Nederlands-
Indië. Soms kwam een enkele mutatie af, doch het merendeel bleef zoals het aangekomen 
was en werd bezig gehouden met instructies en landingsdivisie. Velen zullen hierbij denken 
aan het Jungletrainen o.l.v. Ltz. 1 Cool. 
Begin februari 1946 kwam er leven in de brouwerij daar er werd bekend gemaakt dat een 
aantal "Landing Crafts Tank" door de Koninklijke marine van de Royal Navy zou worden 
overgenomen en bemand zou worden met personeel dat op Malakka aanwezig was. 
Vooral onder het KMRTV personeel, aangenomen voor havenbedrijven, ontstond nogal eni-
ge deining, maar iedereen was er van overtuigd dat dit toch wel de gelegenheid was om in 
"de oost" te komen en de stemming steeg zienderogen. 
 
Toen de eerste 2 LCT's binnen kwamen stond het dan ook zwart in de haven van de Jannen 
die hun nieuwe schip eens wilden zien. Vragen als: "wat is nu de voorkant", en "moet dat nu 
de oceaan over", kwamen naar voren, maar toen aan boord alles bekeken was, werd ieder-
een wild enthousiast. 
 
Na 2 dagen proefvaren en oefenen met de Engelse bemanning werd koers gezet naar Sin-
gapore, (waar in LCT. No. 1175 tussen neus en lippen in de nacht even een nieuwe motor 
werd ingebouwd) en verder zonder Engelsen naar Soerabaja.  
Door deze LCT's (in juni 1946 omgedoopt in LT's) werd vanuit Soerabaja geopereerd: de LT. 
104 langs de kust en naar Bali en Lombok, terwijl de LT. 106 naar Borneo ging om daar in de 
Patrouilledienst te worden ingeschakeld en tevens met het KNIL te ageren tegen infiltraties 
en andere nare dingen die we in die tijd konden meemaken. 
 
Eind februari 1946 kwamen de LCT's 1102, 1153, 1154 en 1055 te Port Dickson, waarvan de 
LCT 1102, 1153 en 1154 direct met Nederlands personeel onder escorte van een Brits oor-
logsschip naar Priok vertrokken. Onderweg werden te Singapore munitie en voorraden be-
stemd voor Java geladen. 
LCT 1055 bleef achter voor kleine reparaties en arriveerde 2 weken later te Priok met de 4 
eerste patrouilleboten, de latere RP 101, 102, 103 en 104. 
De LT ging door naar Soerabaja met twee patrouilleboten terwijl de andere 2 patrouilleboten 
te Priok gestationeerd bleven. 
Na reparatie bij de KPM en de Droogdokmaatschappij ging de LT 101 naar Borneo voor 7 
weken, de LT 102 maakte een trip via Semarang naar Soerabaja en terug. 
De LT 103 vertrok in juni naar Borneo voor Patrouilles langs Borneo met Hr.Ms. Van Galen 
en verzorgde bij Banka de embarkatie van een regiment stoottroepen in de Ruys van de 
KPM (toendertijd nog troepentransportschip) om eind juli in Tandjoeng Priok terug te keren. 
 
Toen brak een periode aan van hard werken: zowel de machine-installaties als de schepen 
werden terdege onderhanden genomen om geheel beslagen ten ijs te komen bij de komende 
acties. 
Er kwamen andere Commandanten aan boord, afkomstig van Hr.Ms. Van Kinsbergen, die 
thuis ging varen. Oudste Officieren gingen van boord en kregen zelfstandige plaatsen op 
patrouilleboten. Bemanningen werden overgeplaatst en aangevuld met OVW-ers met het 
gevolg dat er dagelijks geoefend moest worden. 



 

 

12 

 
Elke zondag ging een der LT’s met genodigden voor OS&O naar het eilandje Edam in de 
Baai van Batavia, terwijl nog als waterbevoorradingsschip 12 trips door de LT 103 werden 
ondernomen naar het eiland Onrust waar dagelijks 60 ton drinkwater werd afgeleverd. 
 
Eind oktober werd de actie "Paling Baik" begonnen, door het overnemen van de bezetting in 
Palembang, Pladjoe en Soengei Gerong door Nederlandse troepen van de Ghurka's. Hier-
aan deden Hr.Ms. Ternate en Hr.Ms. Ceram, LT 101, 102, 103, 105, 106, een aantal LST’s 
en LCT's van de Goevermements Marine mee. In konvooi vertrok men, uitgeleide gedaan 
door de Commandant Zeemacht persoonlijk, van Priok naar de rede van de Moesi rivier. Dit 
eerste vertoon van Nederlandse "Combined Operations" maakte op een ieder een diepe in-
druk. In drie groepen werd de Moesi opgestoomd en na 10 dagen van laden-varen-lossen-
varen-laden-varen lagen dan alle LT's op een avond voor de steiger te Pladjoe en kwamen 
zowel voor- als achteruit de verhalen los.  
De LT 101 die met een knijplopend anker "beachte" en door de sterke stroom in een ogenblik 
weer werd weggeslagen, en de LT 102, die van een bungalow aan de waterkant tijdens het 
"beachen" de halve badkamer op de bak meenam, zodat de Engelse Majoor die zich daar 
stond te scheren zich kon spiegelen in een Nederlandse Oerlikon opstelling, of de LT 103 die 
door de sterke stroom in een waringin terecht kwam en na met sleepboot assistentie te zijn 
losgekomen een nieuwe "run" moest maken; en dan de ALRI die onze landingsplaatsen be-
waakte, gewapend met een speer; en het overvaren tot vervelens toe als veerpont Pladjoe - 
Palembang vice-versa, of de "Benteng - Palembang" waar de "rum" zo goedkoop was en 
sterk, of de scoutcar die, onbeheerd door de Engelsen, door de LT 103 werd geconfisceerd 
en als "Baby" het transportmiddel was om naar de concessie te gaan. 
 
Hierna vertrokken de LT 101 en LT 102 naar Priok en werd de LT 102 lamgelegd door een 
gebroken krukas die eerst in maart 1947 hersteld kon worden. De LT 103 en LT 106 ver-
trokken naar Singapore voor het halen van marine-voorraden en het vervoer van vracht be-
stemd voor Nederlands-Indië; de LT 105 bleef achter in Palembang en werd eind december 
afgelost door de LT 101, die een trip had gemaakt om Bali en Lombok en op de Moesi bleef 
tot februari om na een begin van onderhoud te Tandjoeng Priok, door de Ternate naar Soe-
rabaja gesleept te worden. 
 
De LT 103 maakte trips Priok - Soerabaja en terug en was in februari te Semarang gestatio-
neerd als waterboot en aIs politievoorraadscbip voor patrouilleboten voor de kust Cheribon - 
Tegal - Semarang in samenwerking met Hr.Ms. RP 111, 112, 114 en 118. Hierna kreeg de 
LT 103 een groot onderhoudsperiode medio maart tot juni op het Marine Etablissement te 
Soerabaja. 
De LT 105 ging na aflossing in Palembang nog naar Singapore, brak een krukas, werd te 
Singapore hersteld en kwam eind maart ook te Soerabaja aan. Met de in april te Belawan en 
Tandjoeng Priok overgenomen LCT's van de Dienst van Scheepvaart, de LT 107, LT 108 en 
LT 109, (waarvan de laatste grotendeels haar burger bemanning hield) die ook Soerabaja-
waarts werden gedirigeerd voor onderhoud, was dus een machtige vloot van 9 stuks lan-
dingsvaartuigen bezig zich gereed te maken voor de komende gebeurtenissen. Hiertoe werd 
dan ook druk geoefend, en vele dagen en nachten voeren deze schepen vaak in samenwer-
king met de LCT's en LST's van de Dienst van Scheepvaart het Westervaarwater uit vaak tot 
in de buurt van Bawean. 
 
Op 21 juli begon de politionele actie. Op die dag waren de LT 101, 102, 103, 104 en 106 
volgeladen met troepen, tanks, vrachtauto's en materialen naar Straat Bali vertrokken. De LT 
101 kreeg een machinedefect en moest terugkeren. 
In record tijd werd de lading overgebracht op de LT 108, die daarna vertrok en nog tijdig voor 
de landingen zich bij het konvooi aansloot. 
De LT 101 werd ijlings hersteld om tezamen met de LT 107 en 109 deel te nemen aan de 
landingen bij Pasir Poetih, waar ook de hoofdmacht werd geland uit de LST's Woendi, en de 
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2 en 3 van de D.v.S. De LT 105 bracht de "Port Party" naar Probolinggo. Te Probolinggo 
stond het havencomplex in brand. Energiek begon men met blussingswerk. Later arriveerde 
ook de LT 101 en nog later de LT 103 met een sectie brandweer der Mariniers-brigade. De 
LT 108 bleef te Banjoewangi gestationeerd en voer pendeldiensten op Gilimanoek. Vele ma-
len voeren LT's met grote voorraden naar de havens in de Oosthoek totdat zij zich eind au-
gustus in konvooien van LT 102, 103, 109,  LT 101 en 107 naar Priok begaven voor verdere 
acties, die door de Wapenstilstand niet doorgingen. De troepenmacht werd ontscheept in 
Cheribon; LT 101, 105 en 108 werden te Semarang gestationneerd, de LT 103 bleef met de 
LT 102 te Cheribon waar deze schepen druk werk kregen met het lossen van troepensche-
pen en koopvaarders op de rede. De LT 106 werd in onderhoud uit dienst gesteld, de LT 109 
ging langs Sumatra een trip maken. En daarna? 
 
In de maand november werd de LT 106 weer in dienst gesteld en de LT 101 t/m 104 opge-
legd, zodat van de gehele vloot, na teruggave van de LT 107, 108 en 109 aan de Dienst van 
Scheepvaart slechts de LT 105 en LT 106 dienst deden als manusje van alles, en bij goe-
deren vervoer van zeetransport werden ingeschakeld. Een rustig slot van een veelbewogen 
leven der LCT's. 
 

 
Hr.Ms. LT 9608, beter bekend als “Klep Acht”. 
Foto IMH. 
 

IETS OVER EEN HIGGINSBOOT. 
 
Als men zo Harer Majesteits schip van oorlog, de RP 121 ziet liggen, zou men niet zeggen 
dat deze jongedame in staat is om toeren uit te halen; zij is zo'n onschuldig klein ding. 
Pas maar op I 
Rustig wiegelt zij als een wastobbe op de deining en dan: floep!, volgt er een schuiver. De 
reling, dat veel gebogen, weer rechtgetrokken ding is voorwaar geen overtollige luxe. 
Zo'n schuivertje is iets voor een rustige zee. Nee, dan als er een hoge deining loopt met witte 
kopjes. Dan is ze net een Jan, die een borrel geroken heeft. Naar alle windstreken wil ze 
heen, behalve de goede. Een wanhopige roerganger draait als een dwaas aan het roer en 
als beloning voor zijn arbeid vliegt hij haast van de brug af. 
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Aflossen is er niet bij, want wie uit het vooronder wil komen spot met zijn leven. Nu spreek ik 
uit ervaring want het luik vloerde mij zelf eens op een gemene manier. met als resultaat een 
gat in mijn hoofd en een dubbelgeslagen teen terwijl het luik niet eens een schram had. Nu 
kan ik de roerganger wel aflossen, maar dan gaan we naar de haaien. Van die grote tijger-
haaien. 
 
Ik ben "tik" of met een grijns "tikker". Mijn domein is ook op de brug, waar ik dan acht uur per 
dag met een verongelijkt gezicht zit te kijken, bij mooi weer. Ja bij mooi weer, want als het 
een klein beetje begint te schommelen. doe ik verwoede pogingen om alle paperassen met 
twee handen vast te houden. wat soms lukt, maar meestal op een soort klopjacht uitdraait. 
Ook nog vanwege een stel soepele loden presse-papiers, die op de kaartentafel thuis horen 
maar blijkbaar het dek of mijn tenen prefereren. Het is in ieder geval een prachtige kamer-
gymnastiek. 
 
Dan is er nog een kok. Bij mooi weer fluit-ie en bij lelijk weer prevelt-ie schietgebedjes. Ver-
der haalt-ie onbegrijpelijke manipulaties uit met een kooktoestel. Als leek kan je dat niet vol-
gen. Geeft ook niets. Zo af en toe krijg je toch de kans om je tong te branden. 
 
Over stokers wil ik niet veel zeggen, ze maken alles vet en daar houdt het mee op voor zover 
ik weet. 
 
Tenslotte is er dan de Commandant. Die tuurt diepzinnig op een kaart, gaat er dan op zitten, 
pakt de kijker en zegt, "zoveel graden". Verder rookt hij strootjes. Waarom ook niet, lang-
zaam maar zeker hobbelt de schuit toch wel naar de haven, gedachtig aan het spreekwoord 
"haastige spoed is zelden goed". 
Maar dan als we er zijn…..  Kisten en plunjezakken vliegen open en na een kwartier is er 
niemand meer, behalve de tik, want die heeft de wacht. 
 
Telegrafist 2 O.V.W. 
W. G. de Gooijer. 
 

EERSTE PATROUILLE INDRUKKEN. 
Van een Hollandse jongen. 
 
Toen ik in januari in Soerabaia aankwam, werd ik direct naar de KVD geplaatst, bestemd 
voor de patrouilledienst en was de volgende dag aan boord van Hr.Ms. RP 116 al in zee. 
Mijn eerste trip was om Madoera, dat was een buitenkansje, vooral daar ik nog niets van 
Indië gezien had. 
We hadden het geluk elke dag in een of andere kampong aan wal te stappen. Ik keek mijn 
ogen uit, want die kampongs zijn lang niet te vergelijken met die kampong waar ik in groot 
gebracht ben. Deze trip duurde 4 dagen en aangezien wij toen goed te schaften hadden, had 
ik er veel plezier in, er was een goede stemming aan boord wat toch het voornaamste is. 
Daarna kregen wij een andere patrouille namelijk voor Toeban, een plaatsje op de Noordkust 
van Java. Op weg daarheen hadden we naar mijn maag te oordelen niet zulk mooi weer. 
Toen we op de plaats van bestemming waren aangekomen, bestond onze activiteit hoofdza-
kelijk in het aanhouden en onderzoeken van prauwen wat ook weer een nieuwtje was. 
Ik kon toen nog geen woord Maleis, maar kon uit gebaren wel zo'n beetje opmaken wat er 
loos was. 
Na een paar dagen was de aardigheid eraf, maar gelukkig besteden we onze vrije tijd ook 
nuttig door het bijwonen van lessen, die de Commandant gaf of liet geven. Met dat alles zit ik 
toch maar liever in "het Ankertje" , een oud schuitje van onze schipper. Nou, veel last van 
zeeziekte krijg je daar niet. Maar dat binnenliggen duurt meestal maar 3 dagen en dan is het 
weer "voor en achter". 



 

 

15 

Dan zit ik altijd in hevige spanning waar de volgende trip naar toe gaat, want ik zou dolgraag 
nog eens een beetje van de Oost willen zien. 
En elke keer als we weer naar binnen gaan hoop ik dat de volgende reis ons naar betere 
oorden mag voeren. Nooit kwam een betere trip dan na een slechtere. Dat is de leus, die ik 
steeds in mijn gedachten heb. 
 
Matroos 3 
J. Venema 
a/b Hr. Ms. R.P. 116  
 

 
Hr.Ms. RP 116 is er klaar voor. 
Foto IMH. 
 

OP PATROUILLE MET Hr.Ms. RP 133. 
 
Hr.Ms. RP 133 is een Higginsboot en zo uiterlijk is er niet veel formidabels aan deze oor-
logsbodem te zien. Op een afstand zou men denken een klein kustvaartmotorbootje te ont-
moeten met een hoog opgebouwd stuurhuis, maar bij nadering valt al gauw het kanon van 
3.7 cm. op en komt men dichterbij dan ziet men de Nederlandse vlag en de oorlogswimpel 
en beseft men inderdaad met een oorlogsschip te maken te hebben. 
 
Zoals verscheidene Republikeinse ALRI-vaartuigen en een groot aantal wapen- en andere 
smokkelaars hebben ondervonden  valt er dan niet meer te spotten met de RP 133. 
Aangezien U nu wel gelezen zult hebben dat er heel wat Higginsboten als oorlogsschip in 
dienst zijn zult U misschien vragen waarom ik nu juist over de 133 wil schrijven. Ik heb hier-
voor een goede reden en wel dat deze boot de eer geniet het eerste Bronzen Kruis voor de 
KVD veroverd te hebben, dat ten name staat van haar Commandant, de Luitenant ter Zee 
der 3e  klasse H. Dankelman. 
Aangezien het onmogelijk zou zijn alle acties van deze patrouilleboot te beschrijven, zal ik 
hieronder enige van de meest in het oog vallende beschrijven. 
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U moet dan eerst weten dat deze boot op 20 september 1947 Soerabaja verliet om te wor-
den gestationeerd te Tandjong Oeban, een onooglijk klein plaatsje, dat aan de ene zijde be-
grensd wordt door Straat Riouw, waarover het uitziet op het eiland Batam en aan de andere 
zijde aanleunt tegen het oerbos van het eiland Bintan aan Straat Singapore. 
Tandjong Oeban is door de Marinestaf als steunpunt gekozen vanwege het feit dat het 
plaatsje temidden van de meest belangrijke smokkelwegen ligt, die voeren van Singapore 
naar de Oostkust van Sumatra. 
 

 
Hr.Ms. RP 105 in actie. 
Foto IMH. 
 
Hr.Ms. RP 133 patrouilleerde dus vanuit Tandjong Oeban op de Oostkust van Sumatra, 
soms in samenwerking met een korvet, een enkele maal met een andere patrouilleboot, 
doch meestal alleen in een uitgebreid gebied bestaande uit zeestraten tussen lage dichtbe-
groeide eilanden met vaak uitgebreide ondieptes voor de kust. waar slechts een RP kan ko-
men. Hier en daar ligt een kampong aan zo'n zeestraat en niet zelden worden de patrouille-
boten plotseling en verraderlijk uit een kampong beschoten, alle politieke overeenkomsten 
ten spijt. 
Vooral de toegangen naar de grote rivieren, waar langs de smokkelaars als regel hun verbo-
den waren vervoeren. Zijn uiteraard de beste patrouillegebieden sinds de rivieren zelf en hun 
mondingen verboden zijn voor schepen van de Koninklijke marine. 
 
Daar vertrekt dus de 133 uit Tandjong Oeban op patrouille in een zware regenbui die het 
uitzicht bemoeilijkt en iedereen doornat maakt. Al gauw slaan de eerste zeetjes over dek, 
maar de stemming is goed want de zin voor avontuur. die in iedere Hollandse jongen aan-
wezig is, hoewel vaak onder een dikke materialistische stoflaag. krijgt de overhand en men 
spreekt weer over het aanhouden van prauwen tot de nok toe vol met wapens en munitie, 
over de kans op een ontmoeting met republikeinse oorlogsvaartuigen en over de vraag of 
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vanuit die kampong met de aarden wallen en de radiomast deze keer weer geschoten zal 
worden............ 
 
De eerste dag op het patrouilleterrein begint het al. Een kleine motortongkang komt in zicht 
en de achtervolging wordt ingezet. Aangezien het al spoedig blijkt dat de tongkang ondanks 
herhaalde stopsignalen heeft aangezet en vrij hard loopt, besluit de Commandant met het 
3,7 cm. kanon een schot voor zijn boeg te geven. In een oogwenk is het kanon bemand en 
een scherpe knal weerklinkt over het rustige water. De aanslag is enige seconden later dui-
delijk zichtbaar voor het schip, dat echter koers en vaart vervolgt. Het volgende schot wordt 
zodanig gericht, dat het vlak over het schip heen giert, maar de tongkang loopt door. 
Nu geeft de Commandant order op het schip te richten. De derde granaat ligt vlak naast de 
tongkang die nu maar besluit eieren voor zijn geld te kiezen, stopt en bijdraait. 
Weldra zijn de RP wapens op de tongkang gericht. Dichtbij gekomen, strijkt zij de jol en twee 
gewapende mannen brengen even later de scheeps- en ladingpapieren van de tongkang bij 
de Commandant. 
De tongkang blijkt voor een waarde van 35000 dollar aan smokkelwaar te bevatten en wordt 
door de RP op een veilige plaats ten anker gebracht om later afgegeven te worden aan een 
korvet die haar naar Tandjong Pinang zal opbrengen. 
 
Enige dagen later, in een zeestraat van 1½ mijl breedte, wordt plotseling de boot van uit een 
kleine kampong beschoten met geweer- en mitrailleurvuur. Alarm wordt gemaakt en hoewel 
het niet veilig is om over dek te lopen wordt binnen een paar seconden het vuur beantwoord. 
Kleine waterfonteintjes om de boot duiden de aanslagen van het vijandelijk vuur aan en 
steeds hoort men het fluiten van kogels over de boot. Hoe korter de afstand des te effectie-
ver zal de uitwerking van het eigen vuur zijn en ondanks het gevaar, wendt de Commandant 
zijn bootje naar de vijandelijke opstellingen, die duidelijk zichtbaar zijn achter zandzakken en 
aarden wallen. Op zeer korte afstand vaart de RP langs deze opstellingen een moordend 
vuur afgevend. Eén der vijandelijke mitrailleurs houdt op met vuren, de patrouilleboot draait 
om en neemt nu over de andere boeg de vijand onder vuur. Maar die begint er nu genoeg 
van te krijgen en staakt na enige minuten het vuren. 
De patrouilleboot blijft nog wat op en neer houden, maar als alles rustig blijft, vervolgt zij haar 
patrouille. Het schip blijkt 5 treffers te hebben en een stoker is licht gewond aan zijn arm. 
Een half uur later is het weer feest! Er vallen weer enige kleine aanslagen nabij de boot, 
doch aangezien de oorsprong van het vuur niet zichtbaar is en de Commandant vóór donker 
op een bepaalde ankerplaats wil zijn, negeert hij de vijand deze keer volkomen. 
 
Deze nacht blijft de boot met gedoofde lichten ten anker liggen. De volgende dag wordt een 
kleine zeiltongkang aangehouden, die echter voor het locale verkeer in gebruik is en na een 
kort onderzoek de reis mag vervolgen, echter niet dan nadat een zich aan boord bevindende 
Maleier, die enige afschuwelijke zweren aan zijn been heeft, op snelle en kundige wijze een 
verband met zalf aangelegd is en wat "obat" meegekregen heeft. 
Want de Hollandse jongen, die de vorige dag nog zo fanatiek van achter zijn kanon de tref-
fers op de vijandelijke opstellingen heeft waargenomen, weet ook wel dat de bevolking niets 
tegen de Hollanders heeft, integendeel! En waar hij zulk lijden ziet daar wil hij helpen. 
 
Op deze dag staat verder blijkbaar niets meer op het programma, de "Koperen ploert" brandt 
de hele dag op het dek en doordat er geen wind staat, geeft alleen de vaart van de boot eni-
ge afkoeling. Het kooktoestel heeft het onderwijl weer begeven, maar een ervaren RP.-kok 
heeft altijd nog een arangpot achter de hand en zo lukt het dan toch wel weer om een warme 
maaltijd te krijgen. 
Op de achtermiddag komt de telegrafist met een telegrammetje bij de Commandant. De boot 
moet de volgende dag om 8 uur rendez-vous maken met de korvet die zich op het patrouille-
terrein bevindt. De nieuwe koers wordt in de kaart gezet en daar gaat het kleine scheepje op 
weg, door dezelfde straat als de vorige dag. Tegen donker passeert men de kampong waar-
uit de vorige dag geschoten werd en daar begint het lieve leventje opnieuw. Na een korte 
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beantwoording van het vuur is het te donker om nog aanslagen te zien en dus zet de boot 
zijn tocht voort. 
 

 
Hr.Ms. RP 133 op patrouille. 
Foto IMH. 
 
Om half acht ligt zij langszij van de korvet, waar de RP.-Commandant een korte bespreking 
met de Commandant van de korvet houdt. Hij hoort van deze, dat de mogelijkheid bestaat 
dat ALRI-motorboten in de buurt zijn. De Commandant van de korvet besluit tevens in de 
buurt van de patrouilleboot te blijven voor het geval deze wederom vanuit de zelfde kampong 
beschoten zou worden. 
Nadat de RP-bemanning aan boord gemandied heeft en enige verse victualie en wat brood 
en water is overgenomen, gooit de boot los en vaart terug naar het terrein van de vorige 
avond. Onder de bemanning, die inmiddels ingelicht is dat een vijandelijk oorlogsschip te 
verwachten is, heerst een afwachtende spanning. 
 
Zodra de korvet het anker ingedraaid heeft, volgt deze en al spoedig ontvangt de Comman-
dant een sein van de RP dat deze wederom op dezelfde plaats beschoten wordt en het vuur 
beantwoordt. 
Het duurt niet lang of het veel zwaardere kanon van de korvet en zijn mitrailleurs nemen deel 
aan de afstraffing van de vijandelijke stellingen, die spoedig het vuur staken waarna ook van 
onze zijde het gevecht volgens de regels van het bestand wordt afgebroken. Blijkbaar heb-
ben de stellingen er voldoende van langs gehad, want ze hebben nooit meer gevuurd. 
 
Enige dagen later, het is tien uur op de voormiddag, verkent de RP twee motorboten. Door 
de kijker ziet de Commandant dat beide een grote roodwitte vlag voeren; de boot wordt in 
alarmstelling gebracht en de vaart vermeerderd teneinde zo dicht mogelijk bij de vijand te 
komen. Onderwijl hebben de twee boten het gevaar verkend en gaan op de loop. De afstand 
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is nog te groot om vuur te openen, de boten verdwijnen in een nauw vaarwater; de RP er 
achter aan. 
In letterlijke zin "stoomt" de vijand voorop. De achtervolging heeft zoveel van hun gevergd, 
dat dikke rookwolken uit hun motoren komen. Dichterbij gekomen opent de RP het vuur met 
het kanon en kort daarop ook met de mitrailleurs. Na de eerste treffers geïncasseerd te heb-
ben, vluchten beide motorboten de ondiepte onder de wal op. De patrouilleboot ontvangt 
plotseling levendig mitrailleurvuur van hen en nu rest de Commandant nog maar één oplos-
sing: de vijand te vernietigen. Al gauw staat de een in brand en de andere zinkt. De 133 seint 
het voorval en mag het genoegen smaken binnen enkele uren de gelukwensen van de 
Commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië te ontvangen met deze geslaagde actie. 
 
Zo gaat het leven aan boord door, soms dagen lang geen bijzonders, dan weer plotseling 
beschietingen vanaf de wal, tongkangs met smokkelwaar en andere avonturen. Nu en dan 
een ontmoeting met een korvet of een jager, even mandiën, vers brood, misschien een koud 
biertje. Twee, drie weken duurt de patrouille, dan weer terug naar de basis, na door een col-
lega te zijn afgelost. Tenslotte wil ik twee van de meest interessante acties van de 133 door 
de Commandant zelf laten vertellen: 
 
De 133 lag ergens op de Oostkust van Sumatra voor anker. Het was een stikdonkere nacht 
en bladstil en het enige wat we zagen was een hemel vol met sterren. Enige mensen waren 
al naar kooi gegaan, de uitkijk stond op de brug, de overigen zaten aan dek nog wat te pra-
ten over thuisvaren, een meisje in Soerabaja en andere onderwerpen waartoe zo'n rustige 
nacht op zee zo gemakkelijk aanleiding kan geven. 
 
Even over half acht meldde de uitkijk mij dat hij motorgeronk hoorde. Direct werden alle lich-
ten aan boord gedoofd en heel langzaam hoorden wij het geronk naderbij komen. Tegen half 
negen werd het geluid sterker, en daar de motor van een Higginsboot op mijlen afstand te 
horen is, draaiden wij het anker in zonder de motor te starten. Ik zocht met de kijker de oever 
af en vol spanning wachtten wij wat het kon zijn. Plotseling zag ik een zwarte schim langs de 
wal schieten, bijna al voorbij de RP. 
Terwijl de motor werd gestart en volle kracht aangezet, floepte het zoeklicht aan, waarop de 
motorboot zijn vaart vermeerderde. Vlak daarop vloog een waarschuwingsschot over zijn 
hoofd heen en toen ook dat niet hielp braakten de mitrailleurs hun presentjes over de boot 
heen. Inmiddels naderden wij snel, maar het was of een onbestemd voorgevoel mij vertelde, 
niet op de boot te schieten, maar er vlak overheen te laten vuren. De boot stoomde de wal in 
en lag even later doodstil in het moeras: de bemanning ervan moet zich naar geschrokken 
zijn, onverwacht een zoeklicht te zien aanflitsen en kogels over zich heen horen fluiten. Bo-
vendien klonk elk geweer- en mitrailleurschot in de stilte van die tropische avond als een 
kanonschot en aan oorverdovend lawaai ontbrak het dan ook helemaal niet. Omzichtig 
trachtten wij de boot met onze boeg te naderen, maar er stond te weinig water, waarop ik 
bevel gaf zo snel mogelijk het sloepje te water te laten. 
En terwijl met korte tussenpozen de mitrailleurschutters riedels vlak over de boot in het water 
deponeerden, werkten de anderen als paarden aan het sloepje, dat in een ogenblik te water 
lag. Ik vroeg één vrijwilliger mee te gaan naar de boot; de hele bemanning wilde in de vlet 
duiken, maar ik kon er maar één meenemen. Terwijl de mitrailleurs nu over het sloepje heen 
vuurden, roeiden we, als hing ons leven ervan af, naar de boot. 
Langszij gekomen keek ik heel voorzichtig over de verschansing; behalve een hoop barang 
was de boot leeg. We sprongen snel over, bevestigden de sleeptros, die we in het sloepje 
meegenomen hadden en achteruitdraaiend trok de 133 de buit los. Tijdens het opslepen 
naar de ankerplaats stelde één van mijn mensen al direct een vluchtig onderzoek in, en plot-
seling gilde hij enthousiast: "Commandant, hoopjes geweren en een jutezak vol patronen!" 
Nadat het smokkelschip ten anker gelegd was en wij langszij hadden vastgemaakt, brachten 
we een looplamp over om het onderzoek voort te zetten. Meer en meer oorlogstuig kwam te 
voorschijn. Een hartenwens van elke RP bemanning was in vervulling gegaan; we hadden 
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een boot met een respectabele hoeveelheid wapens en munitie, radio-onderdelen en docu-
menten gevangen! 
Bij dag worden zagen we door de kijker drie eenzame figuren in pendek langs het moeras 
sjokken, drie figuren, die al hun spullen bij ons wisten en daarna nog zeker vier uur in de 
brandende zon hebben geploeterd naar de naast bijzijnde post. Het zal u niet verwonderen 
dat zich bij onze vreugde over de vangst, een zekere hoeveelheid leedvermaak voegde voor 
smokkelaars, die niet altijd gemakkelijk geld verdienen!" 
 
Ook het vertellen van het verhaal van de tweede actie die ik hier bedoelde, zal ik gaarne aan 
de Commandant van Hr.Ms. RP 133 overlaten, want uit een patrouillerapport ontbreken toch 
altijd details, die een ooggetuige niet over het hoofd ziet: 
 
"We hadden in de dagen, voorafgaande aan deze gedenkwaardige dag, verscheidene sle-
pen aangehouden die we bij elkaar ten anker legden, terwijl ik in een zodanige positie ten 
anker was gegaan dat we vanuit zee in de richting van de wal gepeild werden en dus weinig 
zichtbaar waren, terwijl we toch onze vangst konden bewaken. Ten ongeveer kwart voor 8 
op de dagwacht verkende de uitkijk een motorboot, welke langs de kust varende, ons nader-
de. Door onze gunstige positie had de boot ons blijkbaar niet verkend en bleef dezelfde 
koers voorliggen. 
Ik meende oorspronkelijk met een normale motortongkang te doen te hebben, die net zoals 
de slepen dit gebied trachtte binnen te varen. Maar het ding kwam voor een tongkang wel 
heel snel naderbij, zodat ik anker op liet gaan, en inmiddels de wapens werden ontdekt voor 
de ogen van de achterblijvende Chinezen, zulks om hen te weerhouden van pogingen tot 
ontvluchten. Tevens werden de mitrailleurs nog eens extra nagezien, een voorgevoel? 
Om tien minuten voor half negen ongeveer draaide de naderende boot naar de rivier toe en 
werd zijn vlag zichtbaar. Plotseling zag ik dat de kleuren roodwit waren, waarop ik direct het 
bevel "op je posten" gaf. Direct waren de alarmstellingen ingenomen en was een ieder ge-
reed voor alle eventualiteiten. Inmiddels waren we onder stoom gegaan en trachtten de snel-
lopende boot de weg af te snijden naar de kali. Ik gaf met de seinlamp het stopsein, maar 
niettegenstaande dit enige tijd werd aangehouden, bleef de boot zijn vaart behouden. Wel 
ging hij even bakboord toen stuurboord uit, doch het uiteindelijke resultaat was toch oude 
koers en vaart naar binnen. Hierop nam ik mijn revolver, en staande op de railing naast de 
brug gaf ik een revolverschot voor de boeg; het schot kwam duidelijk zichtbaar vlak voor de 
boeg in het water; de afstand bedroeg niet meer dan een 50 meter. Na dit schot zwaaide ik 
met de revolver om te kennen te geven dat de boot ons moest volgen, maar niks hoor. Weer 
gaf ik een schot, ditmaal over de boot heen. 
 
Tot nu toe waren deze maatregelen officieel, te officieel waarschijnlijk, want de afstand tot de 
roodwitten was maar griezelig klein geworden; de eerste klap was nu de bekende daalder 
waard. Maar daar kwam het dan toch, in de vorm van een vuur straal uit de vijandelijke boot 
en het ratelende geluid van een mitrailleur. Ik: liet mij ijlings uit mijn trefbare positie vallen en 
gaf het bevel tot vuur openen. De hel brak los, aan onze zijde spoten drie mitrailleurs, terwijl 
het kanon met regelmatige klappen van zijn aanwezigheid blijk gaf. Iedereen had handen 
tekort, de roerganger kreeg amper de zenuwen van het uitwijken voor sero's, ik had hele-
maal ogen tekort. Toen het vijandelijk vuur ophield, staakten ook wij het vuur, maar toen ik 
bemerkte, dat de boot de wal in wilde lopen, liet ik ogenblikkelijk het vuur weer openen. En-
kele ogenblikken later dreef de vijand stuurloos rond. 
Maar nu kwam eerst het moeilijkste en gevaarlijkste gedeelte, namelijk: het enteren. De vij-
and was een kwaaie, dat hadden we wel gemerkt, en wie weet had hij nog niet een hoop 
pijlen op zijn boog, bv. handgranaten in de hand. Langzaam naderbij komend en voorzichtig 
manoeuvrerend, kwam de 133 aanzetten, de republikein vertoonde één kop aan dek, een 
bevende figuur die op 20 meter afstand al jankte, dat alles "mati" was; even later echter zag 
ik een Alri-officier staan, in vol tenue en hevig bloedend. Al gauw ging hij tegen dek, van hem 
konden we zeker geen last meer hebben. Op een tien meter afstand trachtte mijn bemanning 
door gebrul de vijanden naar dek en naar de voorplecht te jagen, maar niemand verscheen. 
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Hierop liet ik nogmaals de Lewis door de boot heen halen. Ik nam verder geen risico's! Enke-
le figuren kwamen naar boven strompelen, één viste een andere figuur, die zwaargewond 
amper verdronken was, uit het water.  
Inmiddels was de RP genaderd tot ongeveer twee meter. Terwijl één van de matrozen over-
sprong en gelijk naar beneden in de vijandelijke boot dook, strompelde een kerel in zwart 
Alri-uniform naar boven en greep naar iets dat op het dekhuis lag. Ik schoot onmiddellijk, 
helaas mis. Want naderhand bleek dat “iets" een handgranaat te zijn. Maar de kogel floot 
toch dicht genoeg langs de oren van de peloppor, om hem vliegensvlug zijn handen op te 
doen steken en ook hij werd naar de voorplecht gejaagd. De matroos D., die naar beneden 
was gedoken, kreeg het gedaan, om in minder dan geen tijd alles wat nog leefde naar boven 
te jagen. Hij redde op dat moment een betrekkelijk hachelijke situatie, want toen alles ge-
fouilleerd op de voorplecht stond en lag, was de situatie pas volkomen in onze handen. 
 
Direct werd een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar wapens en toen bleek hoe wij geboft 
hadden. Immers bovenop de boot lag een oude Lewis-mitrailleur waarop een dubbele trom-
mel, inhoudende 67 patronen. Hierachter hadden waarschijnlijk de officier met een Alri-
korporaal en een matroos gelegen. Het eerste schot ermee weigerde reeds, doordat de eer-
ste patroon scheef in de kamer kwam te zitten en het wapen onklaar maakte. Was dit niet 
gebeurd, dan had het er op die korte afstand wel eens lelijker voor ons uit kunnen zien. 
Voordat het drietal het wapen had kunnen klaren, was onze derde granaat in de voet van de 
mast uit elkaar gespat, en had behalve het fraaie resultaat van het neerstorten van de mast 
met de roodwitte vlag ook de mitrailleurbemanning uit elkaar geslagen. Een gelukkig schot 
voor ons! Beneden in de boot had een Alri-sergeant met een stengun staan vuren. Totdat 
ook hij zwaar werd gewond; de stoker stond naast zijn motor met een karabijn te schieten; hij 
betaalde dit met een schot door zijn hoofd en granaatsplinters in zijn rug, waar hij blijkbaar 
niet tegen kon. Een ander lag zwaar gewond naast een stapeltje handgranaten, terwijl nog 
verschillende van deze verrassingen verspreid lagen over het vaartuig. Verder vonden we 
nog vele Japanse helmen (waarvan er nu één trots wordt gevoerd in de mast van Hr. Ms. RP 
133) en Japanse uitrustingen. 
Nadat de vijandelijke patrouilleboot grondig onderzocht was, werden de krijgsgevangenen 
door ons weer opgelapt, waaraan iedereen, behalve de schildwachten meehielp. Er was heel 
wat te verbinden, zodat we bij gebrek aan voldoende verbandmiddelen zelfs gebruik moes-
ten maken van aan repen gemaakte Japanse witjes. 
Toen de gevangenen eindelijk onder bewaking op het luik van de 133 bij elkaar lagen, kon-
den we met een zucht van verlichting zeggen, dat we een belangrijke en succesvolle actie 
hadden gevochten, een succes, wat te danken was aan het kalme en doortastende optreden 
van de gehele bemanning, gebaseerd op een sterk gevoel van eenheid en kameraadschap". 
 
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 ge-
noemd. 
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 tele-
gram 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 Indi-
sche jongen genaamd Lans bleek zich te hebben ziek gemeld. Omdat er nog niets bekend 
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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 die-
sels. 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 In-
donesische 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 en-
kele 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 func-
tioneren 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 com-
mandant, 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 ge-
bracht en in de kajuit op de slaapbank gelegd. 
De brug, die onder het bloed en de hersenen zat, werd met de dekwasslang schoonge-
spoeld. 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 gezo-
gen in plaats van koelwater. De bemanning probeerde van alles om los te komen, ook het 
landingsvaartuigje trok uit alle macht, 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 krijgsgevange-
nen gemaakt, die meevoeren naar Sekajoe, waar ze na aankomst door het KNIL zeer hard-
handig werden weggevoerd. 
Toch bestond het KNIL hoofdzakelijk uit inheemse militairen, kinderen van hetzelfde land zou 
je kunnen zeggen. 
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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 derge-
lijke 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 ieder-
een 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 wel-
licht 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 ge-
maakt hebben. 
 

 
In het midden het graf van Ltz.3 A.J. van der Pijl. 
Coll. J. Storm. 
 
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 gespro-
ken. Niet door de bemanningsleden onderling, niet door de officieren, er kwam ook geen 
dominee of pastoor aan te pas. Er werd net gedaan of het normaal was, niets werd geëvolu-
eerd. Later toen ik terug was in Nederland wilde ik wel praten over deze en andere gebeur-
tenissen. 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 probeer-
de te praten kwamen de tranen. 
Het heeft jaren geduurd eer het zover was, dat ik er normaal over kon praten. De laatste ja-
ren blijkt, onder meer uit publicaties in de media, dat veel oud Indië militairen op latere leef-
tijd worstelen met hun weggestopte gevoelens. 
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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 pro-
beren erover te praten. 
 

TANDJUNG OEBAN. 
 
Medio oktober kregen mijn maatje Piet en ik bericht, dat in de haven van Palembang een 
vrachtbootje van de KPM lag om ons naar Tg. Oeban te transporteren. Als wij naar de haven 
worden gebracht, blijkt het om een coaster te gaan. De kapitein is een Nederlander en de 
bemanning bestaat uitsluitend uit Indonesiërs. 
We worden keurig geïnstalleerd in een kajuit, eten samen met de kapitein, die weliswaar 
redelijk grof in de mond is maar verder een aardige kerel blijkt te zijn. 
Op 20 oktober arriveren Piet en ik dan uiteindelijk op onze bestemming Tg. Oeban, een 
kampong meer is het niet, op het eiland Bintan in de Riouw Archipel. 
Er staat een KNIL kazerne, waarvan één vleugel voor de marine is. De overige vleugels wor-
den bewoond door KNIL militairen met hun gezinnen. Buiten het kazernecomplex is een 
droog en stoffig voetbalveld. Naast het voetbalveld staat een kale kantine en aan de andere 
kant tegenover de kazerne staan een paar villa's met bijgebouwen, zoals dat in de tropen 
gebruikelijk is. 
Daar wonen en werken de officieren en daar is ook het radiostation. Langs de kust staan wat 
houten bouwsels waar handel wordt gedreven. Er is een eet chinees, een bakkerij en er zijn 
wat rommelwinkeltjes. Aan de kust staat ook een steiger en er zijn wat huisjes op palen, die 
bij vloed net niet onderlopen. 
 

 
Victualieladen aan boord van een HDML voor aanvang van een patrouille. 
Foto IMH. 
 
De bemanning bestaat uit een paar matrozen, een hofmeester, een kok, een schrijver, een 
paar telegrafisten en een chauffeur, die de beschikking heeft over een jeep en een kleine 
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vrachtwagen. Kortom een kale boel, weinig te beleven, een typische buitenpost. En uitgere-
kend hier zou ik bijna elf maanden doorbrengen. 
Achteraf viel het mee, er waren zoals gezegd nog twee tiks en er was een chef, korporaal 
Hoek, die kort daarop door sergeant Noor werd afgelost. Ik vond het vak leuk en maakte mij 
de werkwijze snel eigen. 
Ook de jongens die er zaten waren geschikte lui. Als we geen wacht hadden gingen we in de 
middag vaak in zee zwemmen. Dank zij Piet, die bleek goed te kunnen koken, was het eten 
niet slecht. In de avond zaten we vaak bij de Chinees een biertje te drinken en soms aten we 
een kom met bami soep. Hier at ik voor het eerst inktvis, waarvan er stukjes in de soep za-
ten. 
Eén van de eerste vrije avonden in de kazerne besloten Piet en ik een bezoekje aan de kan-
tine te brengen. We waren de enige gasten, maar er lagen wat tijdschriften en oude kranten. 
Al lezende bestelden wij af en toe een blikje bier, dat dan door een djongos werd aangereikt. 
Toen we na een paar uren opstonden bleken we zo zat als een aap te zijn. Luid zingende 
zijn we over het voetbalveld naar de kazerne gelopen. Nadat we de hele zaal wakker hadden 
gemaakt, vielen we op bed, waar we de nodige onzin uitsloegen en af en toe opveerden om 
uit het raam te kotsen. 
 
De volgende dag de bekende kater. Alleen de geur van bier al maakte dat we dagenlang 
geen bier meer konden zien, het was trouwens de eerste keer dat ik dronken was. Zelfs het 
biermerk ben ik niet vergeten "Trommers beer" vermoedelijk een vrij koppig import bier, want 
het Indische bier, dat in de rest van de archipel geschonken werd was erg slap. 
 
In november ging ik voor de eerste maal naar Singapore met een jachtje, de Didi, van de 
elders op het eiland gevestigde olie maatschappij de SVPM. 
De Didi meerde af in Singapore aan de Clifford pier. Een overdekte pier, in de koelte waar-
van mensen languit op de grond lagen te slapen. Ik moest dan naar het postkantoor om onze 
post op te halen en had daarna enige uren vrij. Daar wij in de Riouw Archipel ons salaris uit-
betaald kregen in Straight dollars kon ik daar ook boodschappen doen. 
In Singapore was naar mijn begrippen echt alles te koop en menig pakje met textiel vond zijn 
weg naar de Sportstraat in Amsterdam. Singapore was een mooie, ietwat verwaarloosde 
stad met grote gebouwen. Wat me verbaasde was, dat op bouwwerken vrouwen werkten die 
op hun rug grote hoeveelheden stenen torsten, die ze dan langs loopplanken van de begane 
grond naar boven brachten. 
 
Zo brak 1948 aan, de kerst was sober geweest, er werd alleen wat meer aandacht aan het 
eten besteed. Ons nieuwjaar valt niet samen met het inlands of Chinees nieuwjaar, zodat 
ook dat vrijwel geruisloos voorbij ging. 
In januari, de tijd van de natte moesson waren er hevige regens. De zee stond zo hoog, dat 
de gehele kuststrook onderliep. De steiger spoelde weg en 's avonds zaten we bij de Chi-
nees aan de bar, terwijl er twintig centimeter water onder onze krukken stond. 
Maar het bleef warm en het biertje smaakte evengoed wel. 
 
Op 18 januari liep ik op het erf, op weg naar het radiostation toen ik in de tuin een enorme 
python zag liggen. Ik sloeg alarm, maar het beest bleek al dood te zijn, hij was door inlanders 
gevangen en gedood, nadat hij net twee kippen naar binnen had gewerkt. 
 

RP 128. 
 
Een paar dagen later moet ik invallen voor een zieke tik aan boord van een patrouilleboot, de 
RP 128. Eerst varen we naar Tg. Pinang, een plaats op hetzelfde eiland als Tg. Oeban, al-
leen wat groter. Hier zetelt de landrechter, die smokkelaars veroordeelt als ze proberen 
smokkelwaar naar de TNI op Sumatra te transporteren. 
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Daarna op patrouille. Als we in de namiddag in de monding van een rivier voor anker liggen, 
klinkt plotseling een luide knal, die als een kanonschot over het water rolt. Kort daarop volgt 
een zware plons op 100 à 150 m. over stuurboord. Een explosie blijft uit. 
Als het echt een kanon is, wordt het linke boel. De kust is dicht begroeid, maar nabij een 
huisje op palen hangt een rookwolk. 
Het anker wordt razendsnel opgehaald en we varen volle kracht op de kust af. We geven 
onmiddellijk tegenvuur en zien het huisje in elkaar klappen. We blijven nog even voor de kust 
heen en weer kruisen. Als het na verloop van tijd rustig blijft, zoeken we opnieuw een anker-
plaats, nu iets verder uit de kust, want de duvel moet je niet verzoeken. 
 

 
Het 3,7 cm kanon aan boord van Hr.Ms. RP 128. 
Coll. J. Storm 
 
Een paar dagen later doen we Tg. Kidjang aan, waar bauxiet wordt gedolven. Via Tg. Pinang 
varen we terug naar Tg. Oeban. Onderweg lopen we vast op een zandplaat, het is afgaand 
tij en het hele bootje komt droog te liggen. Van de nood wordt een deugd gemaakt, eerst 
schrapen we alle aangroeisel van de zijkanten en de bodem, daarna gaan we in zee zwem-
men. Na 6½ uur zijn we weer vlot en met donker arriveren wij "safe and sound" op Tg. 
Oeban. 
 

DE RISICO’s. 
 
Op 11 maart, als ik wacht heb op het walstation, ontvang ik een telegram van de patrouille-
boot RP 122. Tijdens de vaart langs de kust van Sumatra, wilde de commandant een ver-
dachte tongkan controleren. De tongkan leek verlaten, terwijl op de wal geen mens te zien 
was. Plotseling werd er van de wal gevuurd. Bij het eerste schot werd de helper van de Oer-
likon, de kok 1 W. de Groot in zijn rechterdij getroffen en viel op dek. 
Het vuur werd tot zwijgen gebracht, maar de Groot was ernstig gewond. De commandant 
besloot onmiddellijk met volle kracht naar de dichtstbijzijnde haven te stomen. Helaas, on-
derweg bezweek de Groot aan zijn verwonding. 
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Het voorval maakte diepe indruk op de bemanningen van de RP boten en het walstation. Zijn 
ouders hebben misschien ooit eens gedacht; ach, kok bij de marine, dat is een veilig beroep, 
maar niet als je op een patrouillebootje vaart. 
 
Een dag later kwam een andere patrouilleboot, de RP 133 in vuurcontact met een snelle mo-
torboot van de Indonesische marine. De RP boot wist de motorboot zwaar te beschadigen en 
te overmeesteren. Aan boord trof men twaalf man aan, waarvan er twee waren overleden, 
negen man waren gewond waarvan een aantal ernstig, slechts één man was ongedeerd. 
De bemanning van de RP noteerde geen verliezen en geen schade. Eerste hulp werd ver-
leend en de krijgsgevangen bemanning werd later overgedragen aan het begeleidingsvaar- 
tuig Hr.Ms. Ambon. De zwaar gehavende motorboot is onderweg naar de haven van Tg. Pi-
nang gezonken! 
 

 
Het radiostation te Tg. Ooeban. 
Coll. J. Storm. 
 

RP 128. 
 
Op 16 maart krijg ik bericht, dat ik me moet klaarmaken voor een tocht opnieuw met de RP 
128. Nu uitsluitend naar Tg. Pinang, een snoepreisje zonder het risico dat je de kogels om 
de oren fluiten. 
Tg. Pinang is echt oosters, in het stadje is onder andere een pleintje, waar vooral Chinezen 
proberen hun etenswaren aan de man te brengen. Er hangt een ondefinieerbare geur van 
gebakken eten, stinkende garnalen en rotte vis. Als je daar aan eenmaal aan gewend bent, 
kun je er lekker eten.  
De kombuis aan boord van onze roemruchte patrouilleboten stelt niet veel voor, zo is er geen 
koelkast en de kok moet koken op een primus, die regelmatig de geest geeft. Als dat gebeurt 
blijft als enig alternatief een pot met houtskool over die dan aan dek moet worden gezet. 
Als er ook maar een klein beetje zee staat, moet de kok allerlei toeren uithalen om te voor-
komen dat zijn spullen buitenboord spoelen. Het eten zelf is de eerste twee dagen vers, 
maar dan komen de blikken aan de beurt. 



 

 

28 

Deze blikken zijn ooit eens opgeslagen geweest in een goedang, die in de brand heeft ge-
staan. Een deel van de voorraad blikken is toen gered, maar de hitte van de brand heeft zijn 
uitwerking op de blikvoorraad niet gemist want er zijn vele blikken zonder etiket. 
Dank zij de bekende Hollandse zuinigheid is het dus altijd maar afwachten wat er uit zo'n blik 
komt. Grofweg zijn er drie mogelijkheden, of het is boerenkool, onveranderlijk met zand, of 
hutspot, of het blik staat bol, dan kun je het beter buitenboord kieperen, want als je daar een 
blikopener in steekt krijg je gegarandeerd een prut eruptie. Heb je dat eenmaal geroken, dan 
ruikt een chinees eethuis naar rozen. 
Soms kregen we een paar levende kippen mee, maar kippen hebben geen zeebenen, ze 
kregen het snot of een andere leuke kippenziekte en stierven een voortijdige dood, waarna 
ze niet meer konden worden geconsumeerd en een eerlijk zeemansgraf kregen. 
Ook brood was zo'n artikel. Na twee dagen was het of op of beschimmeld en vielen wij terug 
op de beroemde kaakjes. 
Alleen een rendez-vous met een groter schip leverde dan weer drinkwater en een aantal 
verse broden op. Het beleg bestond onveranderlijk uit muisjes. Kan het Hollandser? 
Dat wij desondanks niet veranderden in een muitende bende, was achteraf gezien waar-
schijnlijk te wijten aan het feit, dat wij in de voorafgaande oorlogsjaren niets gewend waren 
en dit sobere bestaan accepteerden als redelijk normaal. 
 

HET DAGELIJKS GEBEUREN. 
 
Weer terug aan wal gaan de maanden maart en april traag voorbij en de verveling slaat lich-
telijk toe. Een Niwin gezelschap, dat voor wat ontspanning moet zorgen, arriveert op ons 
eiland en geeft een avond voorstelling net als ik wacht heb, dus erg veel gelachen heb ik 
niet. Ik kan nog wel een keer naar Singapore met de Didi. 
Dit keer ga ik met een schrijver. De arme jongen was zowel op de heen als de terugreis zee-
ziek, niet aanspreekbaar en blij toen hij weer terug was op de basis. 
 
Bij de inventaris van de kazerne behoorde ook nog een aapje, die kon je vaak in de buurt 
van werkplaats van Hans de chauffeur vinden. Daar scharrelde hij rond, klom op de vracht-
auto of pikte een stuk gereedschap van Hans. Dat was ook nu weer het geval. Hans achter 
het beest aan, maar de aap klom op het dak van de garage en was onbereikbaar. We ne-
geerden hem, wat de aap er meestal toe bracht van het dak af te komen. Ditmaal deed hij 
het niet slim, want terwijl hij met zijn achterpoten de dakgoot nog vast hield greep hij met zijn 
voorpoten de niet geïsoleerde stroomdraden van het elektriciteitsnet beet. Onmiddellijk ver-
stijfde  het beest en viel met een plof op de grond. De aap voelde bij inspectie zo stijf als een 
plank. We lieten hem liggen met de gedachte, die is geëlektrocuteerd, maar tot onze stomme 
verbazing scharrelde hij even later weer overeind en verdween achter de werkplaats in het 
groen. Wel een aap met een sterk hart. 
 
Het lijkt de laatste maanden warmer dan normaal, we bewegen weinig. Ik weeg intussen 78 
kilo, ja ja, de kok doet zijn best. Mijn praatzucht schijnt niet onder de warmte te lijden, want 
mijn chef, sergeant Noor, stelde vandaag onomwonden, dat ik nog eens de klem in mijn bek 
zou krijgen en verbond daaraan het dringende verzoek of ik mijn waffel nou eens wilde hou-
den, want hij had nog nooit een tik ontmoet, die zo slap kon lullen als ik. 
Ondank is 's werelds loon. Toch kan ik met mijn baas goed opschieten, soms stapt hij het 
radiostation binnen, en zegt nadat ik een stapel telegrammen heb verzonden "haal maar een 
biertje voor mijn rekening". 
Op zeven april 1948 schrijf ik naar huis: 
"Warm, heet, brullend nee laaiend staat de koperen ploert recht boven onze kersenpit victo-
rie te kraaien" .Het was kennelijk heter dan heet. In de kazerne kun je wel douchen, maar de 
leidingen lopen allemaal bovengronds, zodat er overdag uitsluitend warm zo niet heet water 
uit de kranen komt. 
Gelukkig kunnen we, als de dienst het toelaat, elke dag in zee zwemmen. Het zeewater hier 
is prachtig helder, er zijn veel tropische visjes en het barst er van de heremiet kreeftjes. 
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Hans, de man die voor aapjes zo aardig is, heeft zwaar de pest in. Hans is geen OVW-er, 
zoals de meeste van ons, maar dienstplichtig militair. Vandaag hoorde hij dat hij niet in juli, 
maar pas in oktober zal thuisvaren. Hij is niet te genieten. 
 
Deze week zijn we met een man of tien naar de schietbaan geweest. Nou ja schietbaan, ge-
woon een kaal stuk land, met een paar kuilen waarachter borden met een schietschijf. Ang-
stig als je in de kuil zat om met een stok de inslagen aan te geven. Dit was de tweede keer, 
dat ik op een schijf mocht schieten, de eerste keer was in Hilversum bij de basistraining. 
Eigenlijk stom, dat ze je met zo weinig oefening naar een oorlogsgebied sturen. Wel hebben 
we een keer op een RP boot geoefend met een in zee drijvende schijf, die door ons werd 
voortgesleept. We hebben, zowel met bren als met geweer en revolver geschoten. Het is 
moeilijk om een bewegend doel te raken. 
 

 
Op de brug van een HDML is iedereen paraat en volop in actie. 
Foto IMH. 
 
Over een paar dagen word ik 21 jaar, ik zit op het radiostation en sein een stapeltje tele-
grammen over naar Batavia. Achter me komt iemand binnen, ik gluur over mijn schouder, de 
verbindingsofficier. Een bleke jongen met bolle ogen en een brilletje, een aardige knul. “Jen, 
zegt hij, er is een pakje voor je gekomen”. Ik weet niet waarom, maar hij zegt altijd Jen. Ik 
knik dat ik het begrepen heb. Hij ziet dat ik het druk heb en zegt: "ik zal het voor je halen." 
Even later is hij terug en zet het pakje naast me neer. Hij kijkt nog even over mijn schouder 
om te zien wat er voor berichten zijn binnengekomen en verdwijnt dan weer. Als ik klaar ben 
met mijn werk, kijk ik naar het pakje. 
Een touwtje en een veter geven houvast aan papier, dat duidelijk een lange reis achter de 
rug heeft. De afzenders zijn de Stormpjes in de Sportstraat. Ik ben nog niet echt jarig, maar 
wel nieuwsgierig. Onder het papier zit een tekening van mijn broertje, hij is nu vijf jaar. De 
tekening krijgt een ereplaats aan de muur. Het deksel zit muurvast aan het blik, hier is duide-
lijk met een soldeerbout gewerkt. Ik pak een mes, het mes buigt maar het deksel wijkt niet. Ik 



 

 

30 

zeg een lelijk woord. Een schroevendraaier en een tang laten het onwillige deksel tenslotte 
bezwijken. Ik zie twee brieven en nog een tekening van de kleine kunstenaar. Ik vind een 
paar sokken en een zeepdoos, de rest bestaat uit snoep. Lekker dat wel, maar slecht voor 
mijn gebit. Want een tandarts heb ik hier nog niet gezien. 
 
De eerder genoemde verbindingsofficier heb ik onlangs, zonder het te willen, een kool ge-
stoofd. In de tuin stond namelijk een boompje, waaraan een papaja hing. Om voor mij ondui-
delijke redenen was die papaja de trots van de oudste officier en iedereen ontzag het bewus-
te boompje. Tot ik op een slechte dag wilde proberen hoe stevig, dat boompje in de grond 
stond. Nou niet stevig dus. Samen met de hofmeester heb ik het boompje weer voorzichtig 
teruggezet en de grond erom heen vast aangestampt. 

 
        De bewuste papajaboom. 
        Foto K.J.W. Onnen. 

 
Het ongeluk wilde, dat een aantal officieren, de volgende ochtend in de tuin, een sigaretje 
stonden te roken. De verbindingsofficier leunde tegen het bewuste boompje en dat had hij 
nou niet moeten doen! Er werd natuurlijk daverend om gelachen en ik meende enig leed-
vermaak te bespeuren. Maar de man heeft het overleefd en hoe lafhartig, ik vond het toen 
verstandig over mijn aandeel maar te zwijgen. 
 

RP 102. 
 
De "tik" van de RP 102, heeft malaria en morgenochtend vertrek ik op patrouille als invaller. 
Eigenlijk vind ik het wel prettig, het breekt de sleur van het eiland gebeuren en ik ben nou 
eenmaal graag op zee. Het voordeel van het werken op het walstation is, dat je bijna ieder-
een kent, ook de bemanningen van de verschillende patrouilleboten en zij kennen mij natuur-
lijk ook. Alhoewel ik niet iedereen bij name ken ben ik toch redelijk ingeburgerd. 
We varen ditmaal naar de monding van de Siak rivier en controleren alle schepen, die in 
zicht komen, op papieren en smokkelwaar. Die avond gaan we voor anker in de monding 
van de rivier. Nadat alle lichten gedoofd zijn zitten we op de bak te praten en te luisteren 
naar de radio. 
Plotseling wordt iedereen stil, we horen een hoop geplas in het water en een zwaar gesnuif. 
Even later komt, dicht bij de boot, de kop van een bruinvis boven water. Snuivend verdwijnt 
hij weer. Gelukkig was het maar een vis, want je weet maar nooit. 
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Morgen worden we afgelost, dan varen we naar de Djambi, een andere rivier, waar we onze 
patrouilletocht zullen voortzetten. De tocht naar de Djambi verloopt probleemloos, maar als 
we in de namiddag voor anker zijn gegaan wordt er plotseling op ons geschoten. Iedereen 
vliegt overeind en gaat op zijn post. Anker op en volle kracht op de kust af. 
Ons kleine kanon spuugt een aantal granaten uit en als we vlak onder de wal keren, barst op 
het achterdek de Oerlikon los. Nadat het vuur tot zwijgen is gebracht liggen we ruim een uur 
later weer op onze ankerplaats in de monding van de rivier. 
 
Die nacht heb ik de "hondewacht" van 02.00 tot 04.00 uur. Ik sta op dek en tuur over het wa-
ter. Het is bewolkt, soms verlicht de maan het vrijwel rimpelloze wateroppervlak. In de verte 
boven zee zie je bliksemflitsen, dat is vaker zo en ik weet dat het ver weg is. Als ik weer naar 
de kust kijk, meen ik iets te zien. Als het dichterbij komt lijkt het of er tientallen koppen op ons 
af komen. Ik sta op het punt de slapende bemanning te alarmeren, maar ik ben niet zeker 
van mijn zaak. Te laat alarm slaan kan fatale gevolgen hebben, maar loos alarm slaan zou 
me tot in lengte van dagen het mikpunt van algemene spot maken. Ik tuur ingespannen over 
het water en plotseling, ik voel het meer dan ik het zie, zwaait de kont van ons bootje lang-
zaam om. Het tij keert, de stroom vanuit de rivier botst op de stroom vanuit zee, dat verklaart 
de vele kleine golfjes, die ik in het donker voor koppen aanzag, ik zucht van opluchting. 
 

 
Op patrouille met Hr.Ms. RP 102. 
Coll. J. Storm 
 
In de dagen die volgen houden we een prauw aan met vijf man aan boord. Ze hebben post in 
tassen en op een foto herkennen we één van de mannen aan een grote moedervlek op zijn 
wang. Hij draagt op een foto het uniform van een TNI officier. De mannen en de prauw wor-
den opgebracht en overgedragen aan een korvet. 
 
Vandaag houden we een oefening, onder andere in het snel laden van het kanon en het rich-
ten op een willekeurig doel. Alhoewel we, om munitie te sparen het kanon niet afvuren, wor-
den alle handelingen met scherpe munitie uitgevoerd. De munitie van het 3.7 kanon bestaat 
uit vaste munitie, dat wil zeggen granaat en huls vormen, net als bij een geweerkogel één 
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geheel. Als de oefening voltooid is, dient de granaat weer uit het kanon te worden genomen, 
tenminste dat is de bedoeling, maar om voor mij onduidelijke redenen bleef de granaat in de 
loop steken. Bij pogingen van de kanonnier de granaat te verwijderen hield hij opeens de 
losse huls in zijn hand, waarbij er wat kruit verloren ging. De granaat bleef echter steken in 
de loop en liet zich niet verwijderen. 
Omdat onze patrouille met een niet gevechtsklaar kanon zou moeten worden afgebroken 
wordt in overleg tussen de commandant en de kanonnier besloten een andere granaat van 
de huls te scheiden en de vrijkomende huls met volledige kruitlading te gebruiken om de on-
willige granaat uit de loop te schieten. Helaas, geen enkele granaat liet zich handmatig van 
de huls scheiden. De kanonnier stelde toen voor om een huls door te zagen, het kruit op te 
vangen en daarmee de losse huls te vullen. De commandant ging hiermee akkoord. 
Bij wijze van voorzorg werd een deel van de bemanning naar het achterdek verbannen. We 
hoorden de kanonnier zagen en duimden dat het goed zou gaan. Stilletjes knepen we hem 
wel, want wat te doen als het niet goed zou gaan. 
Maar de kanonnier verstond zijn vak kennelijk goed of had ongelofelijk veel mazzel, want 
even later kan de huls worden bijgevuld en in het kanon achter de granaat worden geduwd. 
Als het kanon daarna wordt afgevuurd zien we granaat op vrij korte afstand voor ons bootje 
in zee plonsen en kunnen we onze patrouille voortzetten. 
 

 
Zij waren er gloeiend bij. 
Coll. J. Storm. 
 
Veertien dagen later ben ik weer terug op Tg. Oeban. Ik ben meteen aan de beurt om post te 
halen in Singapore. Deze keer ga ik samen met Piet, alhoewel we soms in burger gaan, zijn 
we dit keer in uniform. Op straat worden wij herkend door aldaar wonende Nederlanders, die 
ons aanspreken, dat is wel geinig. Toen al, zo kort na de oorlog van 40/45 en dan burgers uit 
Nederland in de vreemde aantreffen heeft best iets aparts.  
We hebben wat boodschappen gedaan in winkeltjes, die uitpuilen van de goederen. Voor 
ons die niets gewend zijn, een "el dorado". Aan de handdoeken, die ik kocht zat een lusje, 
waaruit bleek dat ze in Holland waren gemaakt. En dan te bedenken, dat wij ze naar huis 
wilden sturen omdat ze daar niets hadden. 
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Tenslotte zijn we, omdat we in uniform waren, een biertje gaan drinken in een Engelse leger- 
kantine. De Engelse beheerder kwam bij ons zitten en bij ons vertrek nodigde hij ons uit om 
eens een weekeind te komen. Leuk, maar daar is uiteraard nooit iets van gekomen. 
 

RP 130. 
 
Op elf juni krijg ik bericht, dat ik me onverwijld dien te melden aan boord van de RP 130. Na 
zes dagen patrouille varen, waarbij we een prauw onderscheppen met clandestiene rubber 
aan boord, worden we ’s morgens gewekt door hevige klappen van de platte bodem van ons 
scheepje op het woelige water. 
Het weer is slecht en ons notendopje heeft het zwaar te verduren. Het water spoelt ons 
voortdurend om de voeten. De onderschepte prauw, die door ons bootje wordt gesleept 
maakt fraaie duikelingen op de onrustige golven. 
Op een afgesproken plaats leveren we de prauw af aan een sleepboot, die deze en andere 
prauwen opsleept naar Tg. Pinang. De stoomsleepboot, een oudje, die nog met steenkool 
gestookt wordt, heeft niet zoveel paardenkracht en in de nauwe zeestraat waar een sterke 
stroming staat heeft ze het bij tegenstroom moeilijk. 
Afhankelijk van de lengte van de sleep, komt het voor, dat de snelheid b.v. 3 mijl achteruit 
bedraagt, terwijl de machine volle kracht vooruit draait. Niettemin slaagt ze er altijd in de 
sleep in Tg. Pinang af te leveren. 
 

 
Een Kantjil (dwerghert) is door de bemanning van een HDML uit zee gered. 
Foto IMH. 
 
Op 23 juni zijn we nog steeds buitengaats. Er wordt een prauw gesignaleerd, die er als een 
haas vandoor gaat. Wij achtervolgen de prauw. Dichterbij gekomen springen er drie man 
overboord en zwemmen naar een eiland, waar ze tussen de bomen verdwijnen. Wij nemen 
de prauw in beslag en op sleeptouw. Met een korvet, dat in de buurt vaart, maken we de 
afspraak, dat ze de prauw overnemen. Twee van onze matrozen gaan aan boord van de 
prauw, om daar de roertorn te lopen. 
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Op de RP moet ik dan als reserve de roertorn meelopen. Er staat nog steeds een flinke dei-
ning en we rollen genoeglijk over de golven. 
Plotseling raakt onze stuurinrichting onklaar. Toevallig sta ik op dat moment aan het roer. Er 
wordt gestopt en de noodinrichting met helmstok wordt klaargemaakt. Bij het korvet, Hr.Ms. 
Ternate, aangekomen hangt iedereen over de reling. Geen gezicht natuurlijk, twee bootjes 
die geweldig te keer gaan. 
De RP boot, die met een helmstok wordt bestuurd en twee jannen op een Chinese prauw, 
die de zeilen hebben gehesen en hun uiterste best doen om vooruit te komen. En de ouwe, 
die zich warm loopt van achteren naar voren. Achter "roerganger beetje bakboord" en voor 
"langzaam gas minderen" Een leuke ervaring, dat wel. 
 

RP 132. 
 
De "tik" van de RP 132 wordt opgenomen in het hospitaal te Tg. Pinang met een blindedarm 
ontsteking. Ergo, ik ben weer aan de beurt voor een patrouille vaart. 
De RP 132 is net als de 122, de 128 en de 139 een Higgins boot, een kleine boot, slechts 19 
meter lang. 
Oorspronkelijk gebouwd voor vrachtvervoer op grote rivieren, met een 165pk diesel, die de 
RP een snelheid van 10 knopen kan geven. De romp is van staal, het bemanningsverblijf is 
een ruimte van 4 meter bij 4.30 meter, naar de boeg toe langzaam aflopend tot circa 3 meter. 
De hoogte is 2.50 meter. 
De bodem is plat, het bootje heeft weinig diepgang, zodat we dicht onder de kust kunnen 
patrouilleren. Er zijn 10 patrijspoortjes, die voor de frisse lucht zorgen, ze zijn zo klein, dat je 
hoofd er niet doorheen kan. 's Avonds zijn ze hermetisch afgesloten, omdat we geblindeerd 
varen. Trouwens als er een beetje zee staat zijn ze overdag ook dicht. Want deze bootjes 
liggen laag op het water. De ingang van het bemanningsverblijf bestaat uit een luik, waaraan 
een trapje met acht treetjes is bevestigd. In dit hokje slapen acht grote kerels. Wat er nog 
aan wand over is, is beplakt met afbeeldingen van schaars geklede dames, ik tel er 63. Ver-
der zijn er nog platen van een paardenkop, een tijger en een foto van de Maasbrug. 
 
Mijn zitplaats op de brug bestaat uit een stalen kist, waarin geheime boekwerken zijn opge-
slagen. Mijn voeten vinden steun op een kist waarin de energiebron zit, te weten vier accu's. 
Mijn tafel is de watertank, waarop de zender en de ontvanger gemonteerd zijn. Achter me is 
de pijp waardoor de uitlaatgassen van onze diesel hun weg naar buiten vinden. Die pijp is, 
als we varen, witheet. 
Voor me is tenslotte nog een weerstand, die zorgt voor regeling van de stroom, waarmee de 
accu' s tijdens de vaart worden opgeladen, ook al warm. Achter me staat de roerganger. Het 
geheel bevindt zich in een vrij hoog stuurhuis, met ramen rondom. Zijn de ramen open dan is 
het winderig, zijn ze dicht, dan is het er meer dan warm. Andere smaken zijn er niet. 
De commandant slaapt achterin met de hoogste in rang van de manschappen. Ook achterin 
is het comfort zeer sober. 
 
Elke nacht, loop ik aan boord de "hondewacht", dat komt omdat ik elke nacht om 02.00 uur 
even moet uitluisteren op de radio of er berichten zijn. Praktisch is daaraan vastgeknoopt, 
dat de tik altijd de "hondewacht" loopt, dus op de uitkijk staat tot 04.00 uur. Toen we gisteren 
langszij het korvet lagen om brood en water in te nemen, kregen we een nieuwe comman-
dant aan boord. Een jongeman, broodmager en spierwit. Hij eet alsof hij een lintworm heeft. 
Onze vorige commandant is aan boord gebleven, dat is een prima kerel, nu maar afwachten 
hoe de nieuwe zich houdt. 's Avonds liggen we weer voor anker vlak bij de monding van een 
rivier. Soms liggen we zo dicht onder de wal, dat je de krekels hoort sjirpen en de apen gil-
len. Het gaat regenen en het wordt koeler. 
 
De volgende dag patrouilleren we in de Langgsa baai. We houden een zeiltongkan aan, de 
papieren zijn in orde en hij mag doorvaren. Omdat het windstil is vraagt de kapitein aan onze 
commandant of hij hem de rivier wil opslepen. De commandant stemt toe. We brengen het 



 

 

35 

schip een eind de rivier op en gaan een zijarm in. Daar is een houtzagerij, waar de tongkan 
geladen moet worden. We zitten wel in vijandelijk gebied, maar kennelijk zijn hier geen troe-
pen van de TNI. in de buurt. De dankbare Chinees, biedt ons een maaltijd aan, die wij graag 
accepteren. Wij krijgen bami met groenten en kip. Met onze buikjes vol nemen wij afscheid 
en varen richting zee. Eenmaal op de rivier aangekomen ontwaren we een prauw. Er zitten 
drie personen in. Als we naderen vlucht de prauw naar de kant en de bemanning verdwijnt 
tussen de bomen. 
Een matroos en ik springen, met toestemming van de commandant, buiten boord en zwem-
men naar de prauw. Ondanks het feit dat de stroom erg sterk is, slagen we er toch in om de 
prauw van de kant te halen en zwemmen we met prauw naar de RP. 
Alhoewel we door de sterke stroom enorm afdrijven blijft de RP steeds bij ons in de buurt. Na 
een uitputtende zwemtocht brengen we de prauw langszij. Bij onderzoek vinden we niets, 
maar nog maar net hebben wij de prauw afgestoten of er worden een aantal schoten op ons 
gelost. De commandant besluit de schoten te negeren en we varen terug naar zee. 
 
Alhoewel het zeemansleven mij uitstekend bevalt geven de vele beschietingen toch een 
hoop spanning. Vaak gebeurt het, dat er gepatrouilleerd wordt langs kusten waar, ondanks 
het staakt het vuren dat van kracht is, vanuit kampongs regelmatig op onze RP' s wordt ge-
schoten. Wanneer wij in de buurt van zo'n kampong komen is iedereen uiteraard paraat. 
 
Omdat ik niet bij de vaste bemanning behoor, maar uitsluitend als invaller aan boord van 
diverse RP boten verblijf, ben ik tijdens acties doorgaans ingedeeld als brenschutter. Ik haat-
te de spanning vooraf, die knoop in je maag. Als er dan geschoten werd, loste de spanning 
op in de actie en de herrie, die daaraan verbonden was. Werd er niet geschoten, dan vond 
de spanning geen uitweg en liepen soms de beste vrienden op elkaar te katten. 
Eigenlijk is het vreemd, dat er nooit een voorstel is geweest om de bemanningen van, met 
name de kleine patrouille boten,  die regelmatig, en soms meerdere keren op één dag, wer-
den beschoten een gevarengeld toe te kennen. 
Waarom de mijnenveegdienst wel en de KVD niet? Tenslotte vielen er regelmatig slachtof-
fers te betreuren. Los van het bovenstaande hadden ze het qua comfort en voeding vaak zo 
slecht, dat zelfs een ontberingtoelage niet zou hebben misstaan. 
 
Tot zover het dagboek van telegrafist  J. Storm. 
 

TWEE DODEN. 
 
In Zuid-Celebes werd de bevolking nogal eens geterroriseerd door bendes extremisten, die 
versterking vanaf Java kregen. Het KNIL trad daar krachtdadig tegen op. De marine nam 
daaraan deel met patrouilles langs de kust. Daarbij moest zowel de infiltratie vanaf Java als 
de ex-filtratie naar Borneo worden belet. Na enige maanden van acties was er veel verbete-
ring merkbaar. De infiltratiepogingen leken tot de uitzonderingen te gaan behoren, tot een 
bloedig incident bewees, dat patrouille vaart geboden bleef.  
 
Op 13 april 1947 voer de RP 101 ten oosten van Madoera bij het eiland Raas, toen een 
prauw in zicht kwam die in noordelijke richting voer. Direct werd koers op de prauw gezet. 
Die werd gesommeerd om bij te draaien, waaraan gevolg werd gegeven. De HDML kwam 
langszij en kwartiermeester J.A. Sihahja stapte aan boord van de prauw, tezamen met ma-
troos der 1e klasse L. Pieters, om het vaartuig aan een onderzoek te onderwerpen.  
Ze kwamen niet ver. Een Javaan sprong naar voren en in een oogwenk was het gebeurd. De 
twee marinemannen konden nog juist het voorschip van hun patrouilleboot bereiken, waar ze 
ontzield tegen dek vielen, beiden met dezelfde kris doorstoken. Aan boord van de prauw 
bleek zich een bende van ongeveer 35 man te bevinden, tot de tanden gewapend. 
De commandant van de RP 107 gooide los en er ontstond een vuurgevecht, waarbij vanaf 
de prauw met geweren en een mitrailleur werd geschoten. De hulp van het korvet Batjan, dat 
in de nabijheid op patrouille was, werd ingeroepen. Die koerste op zijn beurt in de richting 
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van de prauw, na een korte beschieting met het kanon. De mitrailleur en de geweren zwe-
gen. Toen het korvet op honderd meter afstand was genaderd, klonk het bevel: “Alles uit de 
ruimen!” Een sloep werd gestreken en de onderzoekingsofficier begaf zich met een paar 
zwaar bewapende matrozen aan boord van de prauw. Het was daar een hele ravage en ge-
dwee stond men met de handen in de hoogte. Vier man hadden de beschieting niet over-
leefd. Enkelen waren overboord gesprongen, waarvan er twee verdronken. De rest werd uit 
zee gevist.  
Matroos OVW P.J. Lieshout, die in de ruimen aan het controleren was geslagen, aarzelde 
geen ogenblik om van zijn stengun gebruik te maken toen een gewonde naar een handgra-
naat greep, waarvan een grote hoeveelheid aan boord bleek te zijn. Men had kans gezien 
om de mitrailleur overboord te gooien, maar er werd een groot aantal geweren, karabijnen en 
pistolen gevonden.  
Al hetgeen zich op de prauw bevond bracht men naar de Batjan over. Het gezelschap be-
stond uit zes leden van de bemanning en 32 extremisten onder commando van een luitenant 
van de TRI. “Extremisten” was het ware woord; de gehele bende was afkomstig uit de straf-
gevangenis op Noesa Kambangan bij Tjilatjap. Er waren erbij die voor moord tot levenslange 
dwangarbeid veroordeeld waren geweest. De TRI had hen kwijtschelding van straf in het 
vooruitzicht gesteld, wanneer zij dienst namen in een infiltratiegroep bestemd voor Zuid-
Celebes.  
De volgende morgen meerde de RP 107 af aan de Kruiserkade te Soerabaja. Terwijl de 
vlaggen halfstok hingen, werden beide gesneuvelden, bedekt met de Nederlandse driekleur, 
door ziekenverplegers van boord gedragen, terwijl iedereen de militaire groet bracht. 
 

FOTO VERSLAG. 
 
Oud verbindingsofficier, Ltz.3 KMR dhr. K.J.W. Onnen stuurde zijn bijdrage in met een foto-
verslag van zijn tijd bij de KVD op Tg. Oeban. Hieronder zijn relaas. 
 
Bij de Indië veteranen is het gebruikelijk om elkaar te benaderen als "sobat" (het Maleise 
woord voor "vriend") omdat dit nog eens benadrukt hoe wij indertijd met elkaar omgingen. Wij 
waren toen al ver vooruit met de persoonlijke benadering, omdat het merendeel OVW-ers en 
dienstplichtigen waren. Vooral op de buitenposten, zoals o.a. Tg. Oeban, waar ik tien maan-
den heb gediend, was er een enorme vriendschap. Zowel tussen het basis personeel; als de 
mensen op de RP boten.  
 
Tijdens mijn tijd in Tg. Oeban heb ik nogal veel gefotografeerd. Tg. Oeban was een vrijhaven 
en de munteenheid was daar de Straits dollar. Dezelfde munteenheid als Singapore. Er was 
daar dan ook van alles te koop tegen erg weinig geld. Dus ook fototoestellen, Nederlandse 
Bols jenever in kruiken, Engelse en Amerikaanse sigaretten en Nederlandse sigaren enz. 
Wat dat betreft dus een hemel vergeleken met Java, waar ik ook enige tijd heb gediend. Ik 
fotografeerde daar met wel wat eenvoudige toestellen op 4x4 cm en 4,5 x 6 cm. De negatie-
ven heb ik nog steeds en zo nu en dan maak ik daar nog wel eens vergrotingen van in mijn 
eigen donkere kamer (afgetimmerd in de garage). Wanner ik een mooie foto heb, gemaakt 
door mijn toenmalige chef met een Leica, dan maak ik daarvan weer een negatief op klein-
beeld en kan die dus ook weer vergroten. Die oude zwart-wit fotografie is één van mijn lief-
hebberijen, kan ik goed gebruiken voor het verfraaien van "Mijn memoires" en het bijhouden 
van het familieregister. Van een aantal pagina's met foto' s uit mijnboekwerk heb ik een CD 
gebrand en die zend ik hierbij. Wellicht dat je daarvan iets kunt gebruiken in het te maken 
boek. In het boek van Rob van Holst Pellekaan (pagina 203) staat een erg slechte foto van 
Tg. Oeban en het bijschrift maakt het nog erger. Ik denk dat de mensen van die basis, maar 
ook de bemanningen van de RP boten, heel andere herinneringen hebben aan Tg. Oeban, 
wanneer zij, na een patrouilletocht van plm. drie weken daar een dag of vijf voor rust lagen. 
 
Karel J.W. Onnen 
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Dit was het eerste wat ik zag van Tg. Oeban en waarop Theo de Meester mij wees. Het is de 
achterkant van de toko' s van de "kleine" pasar. Deze staan dus langs Straat Riouw, met het 
front naar het wegje er voor. Bij de "grote" pasar stonden langs Straat Riouw geen toko's. De 
kleine pasar was dus aan twee kanten bebouwd. Aan de landzijde liep dat nog iets verder 
door, dan aan de zeezijde. Links op de foto niet te zien, ligt het steigertje, waar wij afmeer-
den. Aan deze kleine pasar was een erg goed eethuisje, waar ik veel- en lekker heb gege-
ten. Ook zat daar de tandarts, een Chinees,die mij een gouden huls om een kies zetten, toen 
ik daar een stuk van had afgebroken, door een steentje in de rijst. Meer kon de man ook ei-
genlijk niet, want boren en vullen, was er daar niet bij. Vandaar dat de Chinezen op zulke 
plaatsen rond lopen met de mond vol gouden tanden en kiezen. Ik was blij dat het er maar bij 
één bleef. Hij had het trouwens wel goed gedaan, want dat ding heeft er jaren in gezeten en 
mijn tandarts in Assen was er verbaasd over dat zoiets in die rimboe kon worden gemaakt. 
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Admiraal Pinke werd met een vreemd vaartuig van de SVPM van de Catalina gehaald, om-
dat onze motorsloep niet onder de vleugel kon. Op Hr.Ms. Margriet en de patrouilleboot 
wordt ''front gemaakt" naar de admiraal. Dit was het afscheidsbezoek van de admiraal aan 
Tg. Oeban. Een aantal weken later zou ik nogmaals afscheid van hem nemen, maar toen in 
Soerabaja. 
 

    
Aangetreden voor de afscheidsspeech van admiraal Pinke. Ik sta derde in de rij, naast de 
commandant van Hr.Ms. Margriet en de commandant van een patrouilleboot. 
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De openlucht bioscoop in Tg. Oeban. Deze werd geëxploiteerd door de oliemaatschappij, de 
SVPM. Er werd geen toegang geheven. Het inlands personeel met gezinsleden, zat op de 
grond, tussen de buizenconstructie en het doek. De kampong bevolking zat aan de andere 
kant van het doek en zag de film dus in spiegelbeeld. Het overige personeel van de SVPM 
en de militairen zaten tussen de buizenconstructie en de cabine waarin de projector stond. 
Maar ook in dat deel, wel allemaal naar rang en stand, zoals dat in Indië, gebruikelijk was. 
Op de eerste rij, in het rnidden: de grote baas van de SVPM, de heer Havinga, en zijn vrouw 
en onze overste met zijn vrouw (alleen mevrouw Havinga is hier aanwezig). Aan weerszijden 
van hen de tweede man van de SVPM met zijn vrouw en onze eerste officier met zijn vrouw. 
(Wel aanwezig, evenals de dochter van de overste, die net achterom kijkt); daarnaast de 
lager en in rang bij de SVPM en de 1e luitenant van het KNIL, van Galen met zijn vrouw (he-
lemaal rechts, net achter de buis). Pas daarachter kwam de rest van SVPM, marine en KNIL. 
Het oude Indië ten voeten uit. Rangen en standen waren erg belangrijk en inbreuk maken op 
die traditie, was zowat een doodzonde. 
Opvallend op deze foto is ook dat de SVPM-mensen ter rechterzijde van het echtpaar Ha-
vinga zat; (waarom er nog twee stoelen vrij zijn aan de rechterhand van mevrouw Havinga is 
mij een raadsel. Wellicht voor haar man en een gast) en de militairen, beginnende met onze 
overste en zijn vrouw aan de linkerhand (de stoelen van de overste en moeder overste zijn 
ook nog niet bezet) De eerste officier kijkt ernstig naar de dochter van de overste. Zou ze wat 
teveel aandacht hebben geschonken aan jonge mannen ?? Het lieve kind had daar totaal 
niets en zat veel huiswerk te maken dat moeder overste haar op gaf. Zij moet het daar ver-
schrikkelijk hebben gevonden, zo zonder vriendinnen en niet kunnen of mogen uitgaan. 
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De hoofdtaak van de patrouilleboten (de HDML's en de Higgins boten) was de controle op de 
scheepvaart. Smokkel naar het republikeins gebied op Sumatra, moest worden voorkomen. 
En er werd wat gesmokkeld vooral door Chinezen, die gebruik maakten van deze houten 
schepen.  
Hoewel ze veel onder zeil voeren, hadden ze meestal ook een motor ter beschikking. Er 
werd van alles gesmokkeld: sigaretten, jeeps, wapens en zelfs vrachtwagens. Alle contra-
banda werd geladen op Malakka, vooral in Tg. Penang. Ingekocht voor Straits Dollars, in een  
“vrijhaven" en met enorme winst weer verkocht op Sumatra. Een zeer winstgevende handel 
was dat. 
Op het achterschip (dat overhangende stuk) was het toilet; daar moest je bij controle niet 
onder komen; er kon eens iets naar beneden vallen. Meestal was het hele gezin van de 
schipper aan boord van zo'n schip. 
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Het heiligenbeeldje in het Chinese tempeltje had een vreemd rose geschilderd gezicht. Aan 
de mantel, die over het hoofd was gedrapeerd, waren vreemde versierselen aangebracht. 
Voor het beeldje stond een grote aarden pot, gevuld met zand, waarin de wierookstokjes 
werden gestoken. Zo te zien staan er heel veel in. 
Chinezen hebben over het algemeen geen zware baardgroei. Vreemd was dat dit beeldje 
wel een erg lange baard en snor had, die ook nog spierwit van kleur waren. Ik heb niet be-
grepen welk geloof de Chinezen in Tg. Oeban beleden. 
Het was beslist niet het Boedisme, zoals ik dat uit de boekjes kende. Kennelijk was er in Tg. 
Oeban een groot respect voor de verschillende geloofsovertuigingen, want van enige wrijving 
tussen de verschillende groeperingen of van vernielingen aan dat tempeltje, hebben wij nooit 
iets vernomen. Moslims, Christenen en Chinezen (met hun eigen geloof) leefden vredig 
naast elkaar. 
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En als het dan een drukke dag was geweest, was het zo fijn om eens even naar de pasar te 
lopen en vanaf het strand over Straat Riouw te kijken. Ik stond hier achter de huizen (toko's) 
van de kleine pasar en zag rechts van mij het steigertje, met daarop het wachthuisje dat ei-
genlijk nooit bezet was. Een inlander "roeide" op hun manier, dus staande, in een sampan 
voorbij. Een Higgins boot op de rede nabij de steiger en verderop een schip dat mij een kor-
vet toe lijkt. Twee kinderen liepen nog op het strand, hoewel het al tegen zonsondergang 
liep. Nog even en het zou donker zijn. Dit was net nog een mooie tijd om deze foto te maken. 
En wat gaat er een rust van uit, met dat spiegelgladde water. 
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En dit is dan het huis, waarin ik kwam te wonen met de Ltz.1 Vermeijden (en zijn vrouw), Ltz. 
3 Th. de Meester en Ltz. 2 Juten. 
De uitstekende kamer rechts voor, was de kamer van de eerste officier en zijn vrouw. Daar 
achter lag de kamer van Ltz. 3 de Meester en daar weer achter de kamer van Ltz. 2 Juten en 
mij. De jeep staat voor de longroom en op het terras. Bij de openslaande deuren zit een heel 
gezelschap. De deuren van het kantoor van de ''toelis'' (schrijver; we hadden er twee) staan 
open, dus het is avond en die twee jongens zijn er niet. Achter het kantoor van de toelis is 
het kantoor van de verbindingsdienst; dat steekt nog even uit en was iets groter dan het kan-
toor van de toelis. Vanuit de longroom ging er een gang naar de achterkant van het huis en 
de tuin waarin de bijgebouwen. Aan deze gang lag links de "kombuis" (keuken), beginnende 
ongeveer op de scheiding van het toeliskantoor en de verbindingsdienst tot de achtergevel. 
Tegenover de ingang van de keuken was weer een gang naar rechts, dus achter langs de 
longroom, naar de mandiekamer en naar de kamer van Juten en mij. 
De garage tussen het huis van de overste en ons huis was het verblijf van de sergeant ma-
chinist van Reek en in de bijgebouwen, daar achter aangebouwd, was een kamer voor ser-
geant telegrafist Noor, een washok, een kookgelegenheid, een rommelhok en op het eind en 
meer uitgebouwd in de tuin was de radiohut. De gehele tuin was afgesloten met een hoge 
muur met daarin een hek. 
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Nog een foto van ons huis in Tg. Oeban. 
De antennemasten zijn verplaatst naar een terrein achter de tuin achter ons huis en daarom 
is de mast vóór het huis weggehaald. Ook zijn er goten gemaakt langs de randen van het 
dak bij het terras, zodat wij ook na een fikse tropische regenbui, weer buiten konden zitten 
zonder last te hebben van water dat van het dak afliep. 
De indeling is nog net zo als op de vorige foto, met dien verstande, dat de eerste officier en 
zijn vrouw inmiddels zijn verhuisd naar de woning aan de andere kant van het huis van de 
overste en hij zijn kamer in ons huis had aangehouden als zijn kantoor. 
Is het wel opgevallen dat slechts enkele buitendeuren zijn voorzien van glas en de "ramen” 
van de kamers niet, maar dat deze wel zijn voorzien van luiken met jaloezieën. 
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De kamponghuizen hadden een ruim erf rondom. Velen hadden een tuintje waarin groenten 
en "ketella" (een soort zoete aardappel) werd verbouwd. Overal stonden de klappers (kokos-
palmen) en pisangstruiken (bananen). De pisang is geen boom of palm, maar een struik. Ze 
draagt maar éénmaal vrucht en wordt dan gekapt. De vermeerdering vindt plaats door op-
slag van jonge loten rondom de moederplant. Wanneer deze groot genoeg zijn en voldoende 
geworteld, worden ze uitgegraven en herplant op de plaats waar de eigenaar ze wil hebben. 
Pisang was er in verschillende soorten en rassen. De groene pisang Ambon werd vrijwel 
alleen gebakken voor bij de rijsttafel (pisang goreng), de pisang soesoe (melk banaan) was 
kort en dik en erg lekker om zo uit de hand te eten. Ze werden in de steden ook veel langs 
de weg verkocht. Een hele kam, van zo'n twintig pisang soesoe, kostte iets van 1 of 2 roepia. 
De kamponghuizen hadden een dak van atap (natuurproduct, b.v. palmbladeren) en waren 
geheel van hout opgetrokken. 
Het huis op deze foto is erg goed onderhouden en alles erom heen ziet er keurig verzorgd 
uit. Vergelijk dit maar eens met de vissershuizen in de kampong Mentigi. Een levensgroot 
verschil. De bevolking in dit deel van Tg. Oeban ging ook veel beter gekleed dan die in Men-
tigi. Er was kennelijk toch wel een verschil in welstand tussen de landbouwbevolking en de 
vissersbevolking. 
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De visserskampong Mentigi heb ik een aantal keren bezocht. Hoewel het verschil met de 
andere kampongs toch wel erg groot was, had Mentigi weer zijn eigen charme. 
Ik zit gehurkt met belangstelling te kijken hoe een visser de vleugels voor de sero's (vaste 
fuiken) vlecht met materiaal uit de natuur. Achter ons staan al een aantal opgerold te wach-
ten op plaatsing aan stokken in Straat Riouw. Wat had die man merkwaardige witte vlekken 
aan zijn voeten en op zijn knieën! 
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De huizen van de kampong Mentigi waren gebouwd op palen en stonden feitelijk boven het 
water van Straat Riouw. Op deze foto is het laag water, maar de loopbrug geeft wel aan dat 
het water bij vloed verder op het strand komt en dat dan het gehele huis boven het water 
staat. Via die loopbrug kunnen de mensen dan met droge voeten in huis komen. 
Het viel mij op dat de palen waarop die huizen zijn gebouwd niet zo erg zwaar waren. Er 
stonden wel erg veel palen onder zo'n huis, maar toch! Het totale gewicht van huis, inboedel 
en mensen was natuurlijk wel groot en dat die vrij dunne palen dat konden dragen, was voor 
mij een wonder. 
Het dak van de huizen is ook hier weer van atap. De goede staat van onderhoud van dit huis 
is wel iets bijzonders voor Mentigi. De vrouw des huizes die net op de loopbrug met iets be-
zig is, heeft zelfs een plantenbak buiten staan. 
De bevolking van Mentigi was wel veel afstandelijker dan de mensen die dichter bij de pasar 
en dus het centrum van Tg. Oeban woonden. 
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Van achter de toko's aan de kleine pasar (die was aan twee zijden bebouwd), een blik op 
Straat Riouw. Op de rede liggen een HDML en een Higgings. Nagenoeg op het strand ligt 
een sampan en daarachter is het steigertje te zien. Wat heb ik op deze plaats vele avonden 
gestaan om te kijken naar die zo mooie zonsondergangen. 

 
De Pasar van Tg. Oeban op het eiland Bintan (Riouw Archipel) in 1949. De hoge toko (win-
kel) links vooraan, was de zaak van de leverancier van de marine. Op één na waren de za-
kenlui allemaal Chinezen. Rechts, achter de palmen en de bomen, ligt Straat Riouw. Hele-
maal op het eind rechts, ligt het steigertje waar ik aankwam. Deze foto is dus gemaakt vanaf 
het eind van de pasar in de richting van het steigertje. Hier liggen erg veel voetstappen van 
mij. 
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Dit zijn foto's van de twee modellen patrouilleboten die wij, op de basis hadden voor de pa-
trouilles langs de kusten van- en de rivieren op Sumatra. Boven is de Higgins boot van ach-
teren gezien en onder de HDML. Deze laatste was een prachtig schip om te zien en ook erg 
indrukwekkend. Met deze boten bleven ze ongeveer drie weken op zee en kwamen dan na 
aflossing weer naar Tg. Oeban voor een week rust. We hadden van elk model ongeveer zes 
stuks. Dat wisselde wel eens in verband met groot onderhoud. 
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De HDML was een erg sierlijk schip om te zien, lag laag op het water en was ook erg snel. 
De Higgins bood op het dek veel meer ruimte en was dan ook erg geschikt voor het transport 
van KNIL militairen naar de actie gebieden in Sumatra, zoals hier wel blijkt tijdens de tweede 
politionele actie, half december 1948. En dan hadden die jongens ook nog de nodige bewa-
pening mee. De commandant staat links van het kanon. 
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Met helder weer, was het eind van de sleep wel goed te zien. Er waren echter ook dagen 
met tropische regenbuien en nevelig weer. Dan was het eind van de sleep bijna niet te zien. 
Veelal werd met deze omstandigheid wel rekening gehouden; maar zo'n tropische bui kon 
ook wel onverwachts komen. In die omstandigheden moesten die schippers wel eens wat 
worden geïntimideerd, zodat ze niet op rare gedachten zouden komen. 
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Een blik op het steigertje van Tg. Oeban, waarlangs Theo de Meester de motorsloep af-
meerde, waarmee hij mij van Tg. Pinang had opgehaald. Links is de toegang tot de kleine 
pasar en rechts begint de grote pasar. We moesten wel een onderscheid maken tussen die 
pasars voor de plaatsbepaling, maar alle twee waren het natuurlijk pasars van niks, in verge-
lijking met die (pasar Senen; pasar Baroe en pasar Ikan) in Batavia. Maar wij moesten het 
hiermee doen en dat ging best. 
Aan de steiger ligt een Higginsboot en links daarvan nog één. Rechts aan de steiger ligt de 
Didi, de motorsloep van de SYPM en daar achter, iets naar rechts, ligt onze motorsloep. 
Het wachthuisje op de kop van de steiger was eigenlijk nooit bezet. Iedereen kon daar zo 
maar aanleggen en aan land gaan. Tg. Oeban was een vrijhaven en er was dus geen doua-
ne. Vandaar dat we daar van alles konden kopen en tegen erg billijke prijzen en zelfs spot 
goedkoop in vergelijking met de rest van Indië. De in de Riouw gebruikte munteenheid was 
de Straits-dollar, dus dezelfde munt als in Singapore en niet de roepia zoals in de rest van 
Indië. Wij werden ook uitbetaald in Straits-dollars; de ongehuwden tot een maximum van 150 
dollar per maand. De gehuwden kregen hun gehele salaris in dollars. 
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De kuststrook langs Straat Riouw in de richting van kampong Mentigj was bijzonder mooi. De 
palmen stonden tot dicht bij het water. De bevolking daar had veel sampans (fors uitgevallen 
kano's, gemaakt van vrij ruwe planken). Zij stonden daarin rechtop te roeien met het gezicht 
in de vaarrichting; dus niet zoals wij zittend met de rug naar de boeg. In deze sampans werd 
ook erg veel gezeild. 
Wij zijn eens naar Lebum gezeild in zo'n sampan. Op uitdaging van sergeant Geraeths nam 
ik het roer over en ik zeilde dwars door een sero (vast fuik) heen net tussen de stokken door. 
Gelukkig waren de matten daaraan voldoende diep onder water, zodat we die niet raakten. Ik 
durfde n.l. niet scherper bij de wind te gaan zeilen in dat smalle- en open ding en koos daar-
om maar de koers rechtuit. De rest bescheet zich van angst. Dat was nagenoeg een herha-
ling van die zeiltocht in Den Helder in die open sloep tijdens onze opleiding op het KIM. Toen 
moest ik echter wel scherp bij de wind gaan zeilen om de haven te kunnen halen maar die 
sloep was veel breder maar ook open. Maar ja, als je hebt leren zeilen in een kleine BM en 
een zestien kwadraat, is een sloep of een sampan wel even iets anders. Die hebben n.l. 
geen gangboord even te schuin en het water komt in de boot en lig je om. Een aantal weken 
later kwamen we trouwens wel zeilend terug in een sloepje, maar toen hadden we een pon-
cho tot zeil gepromoveerd en gingen we vóór de wind en met de stroom mee. Bovendien 
moest de rest toen wel mee anders hadden ze moeten lopen. Ook bleef dat sloepje mooi 
recht liggen en was er geen enkel gevaar dat we zouden omslaan. 
 
In mijn vrije uren, en dat werden er steeds meer, was ik regelmatig te vinden aan het strand 
nabij de pasar. Ik keek dan met steeds meer belangstelling naar de omgeving die ik zou 
gaan verlaten. Het was alsof ik alles goed wilde opbergen in mijn geheugen, zodat ik nooit 
zou vergeten hoe mooi het daar wel was en hoe goed je daar kon leven. 
Het drong steeds meer tot mij door dat dit een afscheid voor eeuwig zou worden en dat deed 
pijn. Als ik maar éénmaal het gevoel zou hebben gehad dat ik dit alles nog eens zou terug-
zien dan was het wellicht anders geweest. Nu heb ik het alleen maar terug gezien in mijn 
slaap wanneer ik droomde dat ik voor een tweede- of derde "term" weer in Tg. Oeban was 
en daar mijn oude bekenden weer ontmoette en ook nieuwelingen die zich niet konden voor-
stellen dat ik daar voor een tweede- of derde term weer heen ging. Het zat wel diep! 
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Dit is een gedeelte van de "tangsi" (kazerne), welke ook was gelegen aan de aloen-aloen. 
Een aantal van dergelijke barakken lag achter elkaar op een groot terrein. De hoofdpoort 
was gelegen aan de aloen-aloen. De gebouwen waren wel van steen en het dak had houten 
plankjes als dakpannen, zoals ook de huizen aan de aloen-aloen. 
In deze tangsi waren dus zowel de marinemannen als de KNIL soldaten ondergebracht. 
Ook de gehuwde KNIL soldaten woonden daar met hun gezin. Zij hadden dan de beschik-
king over één of twee vakken langs het centrale pad door die barak. Men had nagenoeg 
geen privacy, maar dat scheen hun weinig te deren. Het KNIL vormde een heel aparte ge-
meenschap in de tangsi en men hing erg aan elkaar. De kinderen groeiden daar ook op en 
maakten al vroeg kennis met het militaire leven. Zij stonden erbij te kijken wanneer hun va-
der de klewang aan het slijpen en wetten was, voordat hij op actie ging. Dit was altijd al zo 
geweest en het was dan ook geen wonder dat deze kinderen ook later in het KNIL kwamen 
als soldaat. Na 1950 was dat echter afgelopen en die KNIL kinderen zullen het enorm moei-
lijk hebben gehad om een plaats in de burgermaatschappij te vinden en dan ook nog in Ne-
derland. Het "Door de eeuwen trouw" is slecht beloond door Nederland. Hoewel ik daar niets 
aan kon doen, schaam ik mij daar nog altijd voor. De KNIL soldaten waren echte "sobats" 
(vrienden) en zij hadden veel beter verdiend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

55 

      
Ltz.2 Juten, de verbindingsofficier en dus mijn chef, zittend aan zijn bureau en sergeant tele-
grafist Noor, chef van de radiokamer, in het verbindingskantoor. Zijn oude schrijfmachine is 
links nog net voor een deel te zien. Wat kon die man typen, met tien vingers en wat hadden 
we een steun aan hem bij het uitwerken van de telegrammen. 
Mijn tafel stond achter Noor; daar had ik meer ruimte voor de codemachine en alle codeboe-
ken die ik nodig had bij mijn werk. Daar schreef ik ook mijn rapporten over de andere bezig-
heden die ik had. Noor zat trouwens altijd achter zijn schrijfmachine en alleen voor de foto nu 
op de stoel van onze overste. 
Toen Juten in juli 1949 ging thuisvaren, nam ik zijn plaats als verbindingsofficier in en daar-
mee ook zijn plaats aan het bureau. De Adelborst 1 Haanschoten die mijn werk kwam over-
nemen kreeg toen ook de werkplek van mij. Dit zijn twee mensen van wie ik erg veel heb 
geleerd en met wie ik die tijd erg prettig heb gewerkt. Zeker mijn mooiste tijd in de marine 
was in Tg. Oeban.  
Tijdens onze opleiding leerden wij omgaan met code tabellen, code boeken en code machi-
nes. De code boeken en -tabellen waren in de regel minder geclassificeerd, zoals "Dienstge-
heim". De code machines waren voor "Confidentieel", "Geheim" en "Zeer geheim". Wij werk-
ten met twee soorten machines n.l. de "Enigma", van oorsprong een Duitse machine, die 
tijdens de tweede wereldoorlog werd gebruikt. De Engelsen hadden echter al in het midden 
van 1941 de codes van die machine gebroken, zodat zij al vroegtijdig op de hoogte waren 
van de Duitse plannen zowel in Noord-Afrika als ten aanzien van de onderzeebootoorlog. Wij 
gebruikten die machine niet veel omdat je wilde je er snel en goed mee werken, eigenlijk met 
twee man moest zijn. Eén om de machine te bedienen (iedere letter van de tekst moest er 
apart worden ingebracht) en de ander om de ge(de)codeerde letters op te schrijven. Geen 
gemakkelijke machine dus om mee te werken. De andere machine was de "Hagelin", die de 
ge(de)codeerde letters zelf op een smalle strook papier drukte. Deze machine kon je dus 
gemakkelijk alleen bedienen. Hij was er in twee soorten n.l. een kleine die geheel met de 
hand werd bediend dus na iedere letter een handel overhalen (voor de afdruk) en een grote- 
elektrische machine die werkte als een elektrische schrijfmachine. Dus na het intoetsen van 
de letter drukte hij automatisch de codeletter op de strook af. 
De patrouilleboten hadden het kleine exemplaar aan boord, maar ik had zelf ook zo'n kleine 
in gebruik. Kennelijk is men ervan uitgegaan, dat er in Tg. Oeban niet altijd elektriciteit voor-
handen was. Op de instelling en het verdere gebruik van die machines kan ik niet ingaan. 
Dat was en is nog steeds geheim. 
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Wajang voorstelling in een kampong in Tg. Oeban in 1949. Wajang kan worden gespeeld 
met mensen-acteurs en -actrices (wajang wang); met poppen (wajang golèk) en met uit leer 
gesneden platte figuren (wajang kulit), zoals op deze foto. 
Bij de laatste twee vormen wordt het verhaal verteld door de "dalang" (verteller) 
 
Besnijdenis feest in Tg. Oeban, (Riouw Archipel 1949). De “ruiters" raakten hierbij geheel in 
trance en werden dan zelf paard in hun bewegingen. Boeiend om te zien, maar ook wel wat 
angstig, wanneer die lui het schuim om de mond hadden staan 
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Deze zeldzame- en prachtige waaierpalm stond voor het raam van de slaapkamer van Juten 
en mij. Dit was de enige waaierpalm in heel Tg. Oeban en wij waren er erg zuinig op. Bij 
wind uit een bepaalde richting kon dat ding echter wel eens erg tekeer gaan en dat was niet 
altijd prettig wanneer wij een drukke dag en avond hadden gehad en onze slaap erg nodig 
hadden. Gelukkig kwam dat niet zo vaak voor en van ons mocht hij dan wel eens een keer 
wat hinderlijk zijn. We genoten ook van die prachtige palm. Tijdens mijn verblijf in Indië, heb 
ik ook nooit een tweede waaierpalm meer gezien. 
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Het wegje naar de begraafplaats en het Chinese tempeltje. Langs dit wegje was geen elek-
trische verlichting aanwezig. De bevolking had daar echter iets op gevonden. Ook met petro-
leumlampen was er wel licht in de duisternis te krijgen. Iedere avond kwam de lantaarnop-
steker deze lampen aandoen. 
Links in het groen staan enkele kamponghuisjes en overal is de jonge aanplant van klapper 
(kokos) en pisang (banaan) te zien. In de kampong langs dit wegje bezocht ik de wajang 
voorstelling en ik werd daar erg gastvrij ontvangen. Heel erg lieve- en vriendelijke mensen 
woonden daar. 
En dit is dan die lantaarnopsteker. Ik had hem graag gefotografeerd als hij bezig was met die 
lantaarns, maar dan was het altijd al te donker voor mijn eenvoudige camera. Ik trof hem 
eens overdag op het wegje naar de begraafplaats en vroeg of ik een foto van hem mocht 
maken, maar dan wel met zo'n lantaarn op de achtergrond. De man vond dat best en er kon 
zelfs een minzaam glimlachje af. Wel weer bijzonder dat het precies dezelfde lantaarn is als 
die op de linkse foto (kijk maar naar de achtergrond), terwijl deze foto zeker twee weken later 
is gemaakt. 
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Staande op dezelfde plaats, maar nu met de rug naar het steigertje, kijken we hier het wegje 
af dat leidt naar de aloen-aloen van Tg. Oeban en dus naar de tangsi (kazerne) en ons huis. 
Hier werd ik opgewacht door mijn chef Ltz.2 Juten en de sergeant telegrafist Noor. 
Ltz.2 Juten stelde mij direct gerust toen ik opmerkte dat Ltz.3 Venrooy niet zoals gebruikelijk 
was, de dienst had kunnen overdragen. Er zouden beslist geen problemen komen, omdat 
Juten er veel vanaf wist en voor de rest zou ik mij wel redden. Dat bleek dan ook wel toen ik 
die tent, achter het huis, had leeggehaald en de commandanten van de patrouilleboten kon 
verwennen met enorme hoeveelheden verf om hun boten eens een goede onderhoudsbeurt 
te geven. Ik kon niet meer stuk bij die jongens toen ik meldde dat ze met lege bussen kon-
den komen om verf te halen. Meer zat ik in mijn maag met die voorraad wapens die ik in die 
tent aantrof en die nergens waren geregistreerd in de wapenkamer. Kennelijk waren die 
eens in beslag genomen op een Chinees smokkelaarschip. 
De marinier die belast was met het dagelijks werk in de wapenkamer wist daarvoor wel een 
oplossing. Ze werden gewoon bijgeboekt als in beslaggenomen wapens. 
Op het eind van dit wegje gingen we dus linksaf naar de aloen-aloen en rechtsaf naar de 
kampong Mentigi en naar de begraafplaats van Tg. Oeban. 
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Nog even en de zon zou achter het eiland Batam zijn verdwenen. Vreemd, ’s avonds waren 
er meestal wat wolken in de lucht, die de zonsondergangen zo mooi maakten omdat die zo-
vele kleuren in de lucht veroorzaakten. Nu was de zon nog niet onder maar was wel verscho-
len achter die wolkenstrook. Een smalle lichtbundel viel nog over het water en spiegelde zich 
daarin. Spoedig zou het geheel nacht zijn, want een schemering kent men niet in de tropen. 
Als de zon is verdwenen, is het direct aardedonker. 
Jammer dat dit alles met die primitieve camera niet mooier was vast te leggen. Maar in mijn 
herinnering is het gegrift en ik kan die beelden zo weer oproepen. Als ik naar deze foto kijk 
zie ik in mijn gedachten de kleuren erbij en geniet er dan nog meer van. 
 
Tot zover het fotoverslag van oud verbindingsofficier Ltz.3 KMR K.J.W. Onnen. Hierbij dient 
vermeld te worden dat, hoewel alle foto’s tot zijn collectie behoren, hij ze niet allemaal zelf 
heeft gemaakt. Tevens maakte de heer Onnen nog een boek voor eigen kring waarin zijn 
ervaringen te Tj. Oeban werd beschreven en waaruit hieronder een bewerkte collage volgt. 
 
Ik kreeg een brief dat ik mij op 3 december 1948 per vlieggelegenheid moest begeven naar 
Tg. Oeban. Twee dagen later volgde nog een reisorder, waarin echter Tg. Pinang stond in 
plaats van Tg. Oeban, maar dat zou wel een vergissing zijn. Ik heb direct contact opgeno-
men met de MLD in Tg. Priok, om het vervoer te regelen. Mij werd bevestigd dat er op 3 de-
cember een Catalina naar Banka en Tg. Pinang en zou gaan en dat ook zij inmiddels bericht 
hadden gekregen over de passagiers die ze meekregen. Er werd een tijd afgesproken wan-
neer ik mij in Tg. Priok zou melden voor het vertrek. Mijn bagage kon allemaal mee en ik was 
blij dat ik mijn plunjezak had bewaard om alles in te doen wat niet in de koffer kon. Zo kwam 
ik na twee en een halve maand weer terug in Tg. Priok waar ik enkele oude bekenden kon 
begroeten. Met de motorsloep werden we naar de Catalina gebracht en toen iedereen en 
alles aan boord was werden we losgemaakt van de boei en vertrokken we. 
Er werd een tussenlanding gemaakt bij Banka, waar een passagier met bagage werd uitge-
laden en daarna weer verder naar Tg. Pinang, het einddoel van deze toch wel erg mooie 
vlucht. Met een grote roeiboot werden de twee passagiers voor Tg. Oeban met hun bagage 
naar de steiger geroeid, waar twee Ltz.'s 3 ons stonden op te wachten, n.l. Ltz.3 Th.de 
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Meester, de commandant van de motorsloep die ons naar Tg. Oeban zou brengen en Ltz.3 
Venrooy, die ik moest aflossen. Hij ging met dezelfde Catalina terug naar Java en zou dus 
de dienst niet aan mij kunnen overdragen. Wij hebben het vertrek van de Catalina afgewacht 
en zijn toen zelf begonnen aan de twee en een half uur durende vaartocht naar Tg. Oeban. 
Gedurende die reis had ik alle gelegenheid om nader kennis te maken met Ltz.3 de Meester 
die een erg aardige vent bleek te zijn en die mij al veel vertelde over het bestaan in Tg. 
Oeban.  
Ook die vaartocht was een belevenis en ik genoot daarvan. Bij de nadering van Tg. Oeban 
werd ik gewezen op de primitieve bebouwing langs Straat Riouw en op de pasar; de enige 
winkelstraat van de plaats waar ik een tijd zou gaan wonen. We meerden af aan de steiger. 
Ik was gearriveerd in Tg. Oeban en ik hoopte dat ik daar mijn verdere tijd in Indië kon volma-
ken. 
 
Ik maakte kennis met Ltz.1 Vermeijden (de eerste officier)  die net als Ltz.2 Juten en Ltz.3 de 
Meester en ik in hetzelfde huis woonde. 
Na opfrissen en verkleden heb ik mij direct gemeld bij de commandant de OAZ (oudst aan-
wezend zeeofficier) overste Kruk. Die heette mij hartelijk welkom en riep direct zijn vrouw en 
dochter om ook kennis mee te maken. Ik zou de slaapkamer delen met Ltz.2 Juten mijn chef 
en dat ging prima, want het was een erg ruime kamer en we hadden alle twee ook voldoende 
kastruimte om onze spullen in op te bergen.  
 
En toen was het tijd om wat te drinken en nader kennis te maken. Mijn eerste indruk was 
bijzonder prettig, hoewel het zoals in de marine gebruikelijk is, wel formeel bleef. Netjes "u" 
en "meneer" tegen de hogere in rang, maar wel een geheel vrij gesprek over verschillende 
dingen en over hetgeen ik zoal in mijn tijdje in Indië had gedaan. Ik zei te hopen het lang te 
kunnen volhouden in Tg. Oeban, maar dat ik daar geen vrees voor had, want ik was een 
liefhebber van het "buiten" zijn en de natuur. Weken later zou ik pas via een commandant 
van een patrouilleboot horen dat Ltz.3 Venrooy het niet had kunnen uithouden in Tg. Oeban 
en last kreeg van de eenzaamheid daar. Vandaar zijn overplaatsing en directe vertrek toen ik 
aankwam. Je moet er ook maar tegen kunnen op zo'n buitenpost waar echt niet veel te bele-
ven viel. En wanneer je niet van de natuur houdt, is het er ook slecht vol te houden. 
 
Tg. Oeban was de thuisbasis voor een twaalftal patrouille boten van het type HDML (Harbour 
Defence Motor Launch) en Higgins. De HDML's deden in de tweede wereldoorlog dienst bij 
de Amerikanen en Engelsen, bij de bewaking- en verdediging van de haveningangen en zij 
bleven toen dan ook maar hooguit 24 uur achter elkaar op zee dicht onder de kust. 
De Higgins boten waren verbouwde vrachtscheepjes die als zodanig dienst hadden gedaan 
tussen de eilanden van de archipel. Nu waren ze bewapend. Deze boten hadden een vrij 
groot gebied te controleren langs de kusten van Sumatra en bleven dan ook ongeveer drie 
weken op zee voor ze werden afgelost en een kleine week konden bijkomen op de rede van 
Tg. Oeban. 
De commandanten waren meest jongens van mijn leeftijd, in de rang van Ltz.3 en nog een 
enkele Adelborst 1. Ze waren dus wat langer in de marine dan ik. Wanneer ze in Tg. Oeban 
waren voor rust, kwamen die commandanten (zij waren ook de enige officier aan boord van 
die boten) 's avonds altijd bij ons in de longroom om een borreltje te drinken en voor de ge-
zelligheid. Aan bemanning zat er een man of zes aan boord. Al de patrouilleboten hadden 
als kenteken de letters RP gevolgd door een nummer. 
Wij hadden het dus al druk genoeg met "gastheer spelen" voor deze collega's die het onder-
weg wel eens erg zwaar te verduren hadden en wij hadden dan ook geen behoefte om nog 
meer kennissen op te zoeken bij de SVPM. Ook de commandant en eerste officier van 
Hr.Ms. Margriet die veel meer op de rede van Tg. Oeban lag waren geregelde gasten bij ons. 
 
De werkverdeling hield in dat ik belast werd met het codewerk en mij moest inwerken in alle 
zaken die met de verbindingsdienst te maken hadden. En natuurlijk kreeg ik ook allerlei 
vreemde klusjes, zoals toezicht op de wapenkamer; de controle van de pakken geheime pa-
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pieren die aan boord van de Nederlandse koopvaardijschepen aanwezig waren; de financi-
ele administratie van de longroom, alle voorzieningen voor de patrouille boten, zoals het olie 
laden, de materialen voor onderhoud van de boten enz., de inlichtingendiensten assistentie 
verlenen aan Ltz.3 Th. de Meester wanneer die daarom vroeg en ik op dat moment niet strikt 
nodig was op het kantoor van de verbindingsdienst.  
 

 
Hr.Ms. Beatrix en Margriet tijdens hun beroemde sleepreis rond de wereld. 
Auteur onbekend.  
 
Dit hield in dat ik zo nu en dan mee ging om de lading van Chinese schepen te controleren 
waarvan de schipper zich kwam melden bij ons om een vaarvergunning te krijgen voor het 
varen naar het republikeins gebied. Deze kerels smokkelden als de pest en het was dus 
zaak die houten schepen goed na te kijken. We vonden meestal niets, maar dat betekende 
niet dat ze geen contrabande aan boord hadden. Ze wisten het erg goed te verstoppen en 
wij konden ook niet overal kijken. Veelal ging het om een teveel aan sigaretten die ze aan 
boord hadden. De ergste smokkelaars, die o.a. jeeps en wapens smokkelden naar het repu-
blikeins gebied, meden ons wel omdat ze wisten dat de lading zou worden nagekeken. Zij 
gaven er dan de voorkeur aan om zonder vaarvergunning naar het republikeins gebied te 
varen om hun zaken te doen. 
En daarvoor hadden wij o.a. onze patrouilleboten die deze schepen onderschepten en dan 
alsnog in beslag namen. Op een vooraf afgesproken plaats werden die smokkelaars verza-
meld en als er genoeg gevangen waren werden wij gewaarschuwd en vertrok Hr.Ms. Mar-
griet om die schepen in een lange sleep naar Tg. Pinang te brengen waar de smokkelaars 
voor het gerecht moesten komen. 
 
Het controleren van de geheime papieren aan boord van de Nederlandse koopvaardij sche-
pen was een geheel ander iets. Er kwamen ook regelmatig Nederlandse tankers in Tg. 
Oeban en wanneer ik een seintje kreeg dat zo'n schip aan de steigers van de SVPM had 
afgemeerd, ging ik daarheen en vroeg de kapitein om mij die geheime papieren te tonen. Die 
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waren opgeborgen in de brandkast in de kapiteinshut en bestonden uit een drietal verzegel-
de enveloppen, met daarin opdrachten welke zij moesten opvolgen in geval van het uitbre-
ken van een oorlog. Pas wanneer zij daarvan per radio bericht hadden gekregen mochten 
die enveloppen worden geopend. Ik moest dus controleren of de zegels nog intact waren en 
op de envelop de datum en tijd van controle vermelden met mijn rang en een paraaf. Van 
deze controles moest ik ook regelmatig een verslag maken en dat opsturen naar Batavia. 
 
De verzorging van de patrouilleboten vroeg veel meer van mijn tijd. Die boten kwamen eens 
in de twee- tot drie weken binnen en dan kregen wij bezoek van de commandanten. Die 
mopperden steeds dat zij hun boten niet konden onderhouden, want Ltz.3 Venrooy had 
steeds gezegd dat er geen verf (door ons "tjet" genoemd, dat is Maleis) in voorraad was en 
dat hij niets kreeg wanneer hij het bestelde. Ik vroeg mijn chef daarnaar maar die kon mij 
alleen maar verwijzen naar een tent in de achtertuin waarin Venrooy die spullen oppakte. 
Voor de rest had hij zich met die dingen niet bemoeid. Ik dook dus die tent in en kwam al 
snel tot de conclusie dat ik een dag of twee nodig zou hebben om alles te inventariseren en 
sorteren. En dan zou ik nog hulp nodig hebben. Ik regelde dat met mijn chef en vroeg de 
marinier van de wapenkamer mij te helpen. Wij schrokken ons rot toen we alles hadden be-
keken. Een paar kisten met wapens die kennelijk eens in beslag waren genomen van een 
smokkelaar. Bren- en stenguns, kisten vol. Die hebben we gelijk afgevoerd naar de wapen-
kamer en in ons bestand opgenomen als in beslag genomen wapens. En daar vond ik me 
toch een hoeveelheid verf voor de patrouilleboten waar je akelig van werd. Allemaal 10 liter 
bussen menie en grijze verf waar die commandanten zo erg om verlegen zaten. Degene die 
binnen lagen kregen 's avonds van mij het verzoek de volgende dag te komen met lege bus-
sen om de verf op te halen. Wat keken ze op dat er nu ineens voldoende voorraad aanwezig 
was en ze voelden zich wel wat bedonderd door Venrooy. Ik denk dat het van hem geen op-
zet is geweest, maar dat hij de boel niet meer heeft kunnen bijhouden en tengevolge van de 
eenzaamheid van Tg. Oeban de kluts wat was kwijt geraakt. In ieder geval kon ik niet meer 
stuk bij die commandanten en onze boten zagen er na een poosje weer allemaal piekfijn uit. 
Verder was het zaak voor mij om nieuwe bestellingen te doen, zodat ik ook voor de toekomst 
voldoende verf en ander materiaal voor de patrouilleboten in voorraad zou hebben.  Het 
duurde altijd enkele weken voordat dat materiaal bij ons werd afgeleverd. Voorts had ik re-
gelmatig contact met één van de mensen van de SVPM wanneer onze patrouilleboten moes-
ten brandstof laden voor ze weer vertrokken naar hun patrouillegebied. Ook namen ze dan 
drinkwater in en konden met die voorraden weer een week of twee tot drie de zee op naar de 
kusten van Sumatra. 
 
Wat het werk van de inlichtingendienst zou inhouden werd mij al vrij spoedig duidelijk. Bij het 
KNIL was maar één officier in Tg. Oeban, n.l. de eerste luitenant van Galen. Die woonde 
daar met zijn vrouw nogal op hun zelf en wij hadden niet veel contacten met hen. Toen ik 
hem eens vroeg wie bij hun het inlichtingenwerk verzorgde, verwees hij mij naar de sergeant 
Geraeths die in zo’n onderofficiershuis woonde met zijn vrouw en zijn vijf kinderen. Ik ging 
daarheen en maakte gelijk kennis met de gehele familie. Wij spraken af dat ik de volgende 
dag bij hem in de tangsi zou komen, dan zou hij mij het één en ander vertellen. Die gehele 
avond bleef ik daar op bezoek en vernam dat de sergeant als kind was opgevoed in het we-
zeninstituut van Pa van der Steur. Als jonge vent was hij in dienst getreden bij het KNIL en 
hij was door de Japanners als krijgsgevangene naar Birma gestuurd en was daar olifanten-
drijver geweest bij de aanleg van de Birma-spoorlijn. Ik had een erg gezellige avond maar 
moest de volgende dag wel verantwoording afleggen bij de eerste officier waarom ik die ge-
hele avond op bezoek was geweest bij een onderofficier van het KNIL. Waarom had ik altijd 
problemen met "eerste klassers"?  
Ik legde hem uit dat ik door de overste belast was met het inlichtingen werk en dat die ser-
geant dat deed voor het KNIL. Dat het voor een goede samenwerking nodig was dat ik con-
tacten met het KNIL had en dus met die sergeant. Gelukkig was de eerste officier de enige 
van de staf die zich zo dienstklopperig opstelde. De overste verlangde van mij dat ik mijn 
werk goed zou doen en gaf mij vrij mandaat, mits ik het niet te bont zou maken.  
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Mijn chef kon er alleen maar om lachen en Ltz. de Meester schudde zijn hoofd toen hij het 
verhaal hoorde. Ik kreeg toen al in de gaten dat de verstandhouding tussen de eerste officier 
en de rest niet zo goed was. 
 
De financiële administratie van de longroom had niet veel om hakken. Iedere maand maakte 
ik een verslag en werd de kas opgenomen. Het klopte altijd hoewel de eerste officier wel 
eens opmerkingen maakte over enkele posten. Hij moest toch tonen dat hij ook iets deed en 
dus ook mijn werk voor de longroom controleerde. 
 
Met de wapenkamer had ik na het leeghalen van de tent achter het huis niet veel meer te 
maken. Een marinier beheerde de wapens en hield alles keurig netjes bij. Ook de voorraden 
munitie die we nodig hadden voor ons zelf en voor de patrouilleboten werden door hem ge-
regeld gecontroleerd en zo nodig aangevuld door middel van een verzoek om toezending 
van de nodige spullen. Hij leverde die aanvragen keurig bij mij in en ik bracht ze dan weer 
naar de overste die de stukken ondertekende en verzond. Dan was het verder wachten op 
de aflevering die gelukkig altijd tijdig aankwam en de opname in de boekhouding. Een fijne 
vent die marinier waar ik alles aan kon overlaten. 
 
Maar het werd ineens erg druk op de dienst. Een heel druk radioverkeer met Batavia en erg 
veel codetelegrammen. Vrijwel dagelijks zat ik achter mijn codemachientje te decoderen en 
ook te coderen voor de uitgaande berichten. Er broeide iets en dat hadden we goed in de 
gaten. Ik was gelukkig al aardig ingewerkt en mijn chef liet erg veel aan mij over wanneer hij 
eens een avond samen met sergeant Noor ging bridgen met de overste en zijn vrouw. Dat 
was ook zo op de 17e - of 18e  december, toen 's avonds het bericht doorkwam over de aan-
staande politionele actie die op 19 december 1948 zou beginnen. Er kwam een zeer geheim 
telegram binnen dat ik zat te decoderen, toen de eerste officier in ons kantoor kwam. Hij wil-
de weten wat dat was. Ik kon hem niets zeggen omdat ik het geheel nog niet had gedeco-
deerd. 
Toen hij meende dat ik ermee klaar was trok hij de strook uit de machine en begon te lezen. 
Dat was de druppel die bij mij de emmer deed overlopen. Ik eiste op hoge toon die strook 
terug. Uiteindelijk moest die nog worden opgeplakt in de juiste volgorde en dan was het de 
overste die dat telegram het eerst te lezen kreeg en niet de eerste officier. Aarzelend gaf hij 
het terug, waarna ik begon met opplakken en toen dat gereed was ging ik ermee naar de 
overste die met zijn vrouw, Juten en Noord, buiten zaten te bridgen. Ik verontschuldigde mij 
voor het storen en gaf het telegram aan de overste. Die las het en vroeg of ik wat nerveus 
was geweest omdat er scheurtjes in de strook zaten. Ik vertelde hem dat ik wat herrie met de 
eerste officier had gehad omdat die de strook uit de machine trok voordat ik ermee klaar was 
en dat ik niet gesteld was op diens nieuwsgierigheid tijdens mijn werk.  
De overste keek mij aan en ik zag een trek van ergernis op zijn gezicht. Juten en Noord kon-
den het lachen niet laten omdat ze zagen dat ik furieus was. De overste vroeg mij wat er 
precies was gebeurd en ik vertelde dat ik toen ik met dat telegram met classificatie zeer ge-
heim en dringend bezig was te decoderen, de eerste officier mij kwam lastig vallen omdat hij 
wilde weten wat dat was. Dat hij toen ik dat niet vertelde de strook uit de machine trok en 
begon te lezen. Dat ik daarop die strook heb terug geëist met de mededeling dat dit een te-
legram was voor de OAZ en niet voor de eerste officier en hem daarna beleefd doch drin-
gend heb verzocht het verbindingskantoor te verlaten. Ik stond nog te trillen op mijn benen 
van kwaadheid toen de vrouw van de overste ineens zei: "de vlerk". De overste keek haar 
even kwaad aan en toen verzocht hij mij dat telegram in tweevoud te willen uittikken en één 
exemplaar aan luitenant van Galen te willen brengen met het verzoek geheimhouding te wil-
len betrachten. 
 
Met Theo de Meester was de omgang al erg vriendschappelijk geworden, met Juten en Noor 
werd dat ook veel losser. Meer grapjes en meer elkaar plagen. De overste kwam iedere och-
tend bij ons op kantoor om te horen of er nog iets was. Dat was voordien ook al zo, maar 
toch leek het mij alsof er iets was veranderd. Hij besteedde meer aandacht aan mij en betrok 
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mij veel meer in de gesprekken en vroeg ook vaak mijn mening ergens over. Ik voelde mij 
daar goed bij, temeer daar de 2e politionele actie zou gaan beginnen op 19 december 1948 
en wij wel wisten dat het een zware tijd voor ons zou worden. Zo vroeg de overste mij of er 
genoeg geheimhouding bij het KNIL was betracht. Hij wist wel beter, maar wilde dat nog 
eens van mij horen omdat ik naar de tangsi was geweest voor overleg met sergeant Ge-
raeths. Ik kon de vraag van de overste niet bevestigen, want toen ik in de tangsi kwam viel 
mij op dat een grote groep KNIL militairen bezig was de klewang te slijpen en wetten. Toen ik 
vroeg waarom dat was kreeg ik ten antwoord; "omdat we die zeer binnenkort nodig hebben". 
Zij wisten dus direct de volgende dag al wat er ging gebeuren en bereidden zich daarop 
voor. We hebben er wel even om gelachen; kennelijk was zoiets gebruikelijk bij het KNIL. 
 
De voorbereidingen voor de acties welke ondernomen moesten worden vanuit onze basis 
werden in gang gezet. Er volgde een intensief overleg tussen onze overste en luitenant van 
Galen van het KNIL over het transport van diens troepen naar de kust van Sumatra, waar zij 
landingen zouden uitvoeren. De Higgins boten waren daarvoor het meest geschikt, omdat 
die een ruimer dek hadden dan de HDML's. De patrouilleboot commandanten werden in dat 
overleg betrokken opdat zij zouden weten waar ze naar toe moesten. HDML's zouden mee-
gaan om vuursteun te verlenen bij die landingen. De dag vóór de aanval, dus op de 18e de-
cember 1948 werden de KNIL militairen ingescheept omdat het nog een eind varen was naar 
de plaats van bestemming. Het viel mij op dat ze nagenoeg allemaal een rode doek om de 
nek hadden geknoopt. Ik vroeg sergeant Geraeths daarnaar en die legde mij uit dat dit de 
"brani mati doek" was. ''Brani mati" betekent vrij vertaald: "niet bang voor de dood". De te-
genstander moest goed weten wie eraan kwamen en het was dus meer bedoeld om angst in 
te boezemen bij de tegenstander.  
 
Alle patrouilleboten kregen een opdracht die ze per vaarorder werd bevestigd. Ook zij die al 
op zee waren kregen per radio,de nodige instructies. Dat werd dus voor ons even een druk 
codewerk en -radioverkeer. Maar het was niet zo dat wij daarna op onze lauweren konden 
rusten. Dat drukke werk voor de verbindingsdienst zou blijven en daarom hadden wij de af-
spraak gemaakt dat wij 24 uur bezet zouden zijn en elkaar zoveel mogelijk zouden aflossen 
wanneer de vermoeide mensen zouden gaan slapen. 
Dat werd voor het kantoor van de verbindingsdienst eigenlijk per dag geregeld. De radiohut 
had een vaster schema waarin de twee telegrafisten en de sergeant telegrafist meedraaiden. 
De sergeant verleende bovendien assistentie in ons kantoor, want hij was een uitstekende 
typist en met zijn tienvingersysteem raffelde hij de gedecodeerde telegrammen eruit op spe-
ciale formulieren. 
 
Het begin van de actie betekende dat wij de volle vier en twintig uur bezig waren en wij wis-
ten toen nog niet hoe lang dat feest zou duren. De eerste nacht deed ik dienst en ik ver-
baasde mij erover dat midden in de nacht de hofmeester binnenkwam met koffie en brood-
jes. Ik vroeg hem waarom hij niet in bed lag. “Dat kan ik toch niet doen meneer wanneer jullie 
aan het werk zijn. Jullie hebben toch wel eens behoefte aan wat drinken en eten”. Hij had 
gelijk maar we hadden maar één hofmeester en die moest ook overdag aanwezig zijn. Daar 
moest dus verandering in komen. Toen ik om een uur of drie volkomen "de pijp uit had", heb 
ik Juten gewekt en gevraagd de dienst te willen overnemen. Die had even kunnen slapen 
maar hij had ook al meer te verduren gehad dan ik. Ik droeg de dienst even over en ging 
naar kooi.  
 
Zo ging dat door tot begin januari 1949. We hadden al vernomen dat de gehele wereld over 
ons heen viel en dat de Verenigde Naties zich ook al met het conflict bemoeide. We beseften 
toen wel dat dit eens fout moest lopen. En dat gebeurde ook in de eerste dagen van januari 
1949. Op 5 januari 1949 kwam er formeel een einde aan de actie, maar er werd nog wel en-
kele dagen doorgevochten vooral op Sumatra. 
Onze patrouilleboten kwamen weer binnen en namen ook de KNIL soldaten mee terug. En 
toen bleek dat één van die jongens van het KNIL was gesneuveld. Hij was nog maar pas 
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getrouwd en liet dus een erg jonge weduwe achter. Die kon dat verlies niet aan en deed een 
zelfmoordpoging door een paar slokkenjodiumtinctuur te nemen. De sergeant ziekenverple-
ger van het KNIL kwam in paniek bij ons om te vragen of er een patrouilleboot beschikbaar 
was om dat vrouwtje naar het ziekenhuis in Tg. Pinang te brengen. Ik overlegde met Juten 
en die probeerde de benodigde toestemming van de overste te krijgen. Maar die patrouille-
boten waren nog maar net binnen en moesten nog brandstof laden. Dat werd geregeld en 
intussen informeerde ik in de ziekenboeg hoe het met dat vrouwtje ging. Erg slecht, ze had 
verschrikkelijke pijn in haar maag. 
Ik herinnerde mij opeens dat wij tijdens de scheikundeles op de HBS eens een proef hadden 
gedaan met jodium. Dat deden we in stijfsel. Dat kleurde dan blauw en de verbinding heette 
“joodamylum". Het jodium was dan geneutraliseerd in die verbinding. Omdat de tocht naar 
Tg. Pinang nog ruim twee en een halfuur zou vragen en de boot nog niet eens gereed was, 
overlegde ik met de sergeant ziekenverpleger of het niet goed was te trachten die jodium te 
neutraliseren met stijfsel. Hij had daar nog nooit van gehoord maar wilde het toch proberen 
omdat het anders wellicht te laat zou zijn voor dat vrouwtje. 
We hebben haar volgepropt met stijfselpap waar ze van rilde, maar het ging er in een grote 
hoeveelheid in. Even daarna moest ze overgeven en toen kwam er toch een hoop blauwe 
troep uit. Die sergeant schrok zich dood; ik had hem vergeten te vertellen dat die verbinding 
die kleur had. Daarna nog weer stijfselpap erin en daarna weer overgeven. Dat was allang 
zo blauw niet meer en toen nog een derde keer. De patrouilleboot lag inmiddels klaar en de 
commandant kwam persoonlijk dat vrouwtje ophalen. Hij was mee geweest op die actie en 
wilde graag iets doen voor dat vrouwtje. Na enige tijd hoorden we vanuit Tg. Pinang dat ze 
het wel zou redden, maar dat de maag wel een knoei had gehad van die jodium. Ze hadden 
overleg gepleegd met de sergeant ziekenverpleger en gevraagd wat wij al hadden gedaan. 
Van die stijfselpap hadden ze nog nooit gehoord, maar ze bevestigden dat het enorm had 
geholpen om die jodium te neutraliseren, anders zou het te lang hebben geduurd en nog 
meer schade aan de maag van dat vrouwtje zijn ontstaan. Van die affaire ben ik wel een 
paar dagen beroerd geweest. Ik was daardoor echter wel goed bevriend geraakt met die 
sergeant ziekenverpleger en dat kwam mij later van pas. 
 
Onze patrouilleboten vertrokken vanaf Tg. Oeban langs verschillende routes om het eiland 
Batam. Er gingen er "om de zuid" maar anderen kregen opdracht om "om de noord" te gaan 
en dus het eiland Batam geheel te ronden. Een HDML kreeg een vaarorder "om de noord" 
en vertrok in de ochtend. Tegen de middag ontvingen we een telegram van hem dat hij een 
republikeinse HDML tot stoppen had gedwongen en hij vroeg instructies onder opgave van 
de plaats waar hij zich bevond. Nadat ik dat telegram had gedecodeerd controleerde ik de 
positie van onze HDML op de kaart die achter mij aan de muur hing en zag tot mijn schrik 
dat dit binnen de territoriale wateren van Malakka was. Ik gaf het telegram aan Juten en zei 
hem wat ik had gezien op die kaart. Juten vroeg mij het telegram naar de overste te brengen 
en te melden wat ik had ontdekt. De overste boos natuurlijk en hij vroeg mij wat er moest 
gebeuren, want hij wilde die republikeinse HDML niet laten lopen. Ik stelde voor om een te-
legram te sturen van verbindingsofficier naar verbindingsofficier met het verzoek zijn positie 
te willen controleren. Dat was een wat aparte procedure die door middel van een paar code-
groepen kon worden afgedaan. De commandant van de HDML zou daaruit wel begrijpen dat 
er iets mis was. De overste vond dat een goede oplossing en vroeg dat telegram direct te 
verzenden en hij zou wel op ons kantoor komen om het verdere antwoord te bespreken. Ju-
ten kon zijn lachen niet laten om deze oplossing die daarvoor natuurlijk niet was bestemd. 
“Echt iets voor jou" was zijn opmerking. Er werd wel naar gehandeld en binnen een kwartier 
hadden we een andere positie binnen die wel binnen onze territoriale wateren lag. De over-
ste kwam en vroeg welke patrouilleboot gereed lag om uit te varen om assistentie te verle-
nen. Er was gelukkig één die al brandstof had ingenomen en die werd naar de plaats gezon-
den om te helpen die HDML naar Tg. Oeban te brengen. Onze HDML kreeg daarvan bericht 
met het verzoek al vast langzaam richting Tg. Oeban te gaan en uit te zien naar onze tweede 
boot. 
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Laat in de middag kwam het stel aanvaren en de bemanning van de republikeinse boot werd 
onder bewaking gesteld op hun eigen boot die op de rede dicht bij de wal werd gelegd met 
een paar van onze boten ervoor om ontsnappen onmogelijk te maken. Intussen was er ook 
een telegram naar Batavia verzonden en daarop kregen we weer bericht dat een inlichtin-
genofficier vanuit Singapore naar ons onderweg was voor ondervraging van de gevangenen. 
Wij moesten alvast te weten zien te komen of die republikeinse HDML ook een nummer had 
want die was kennelijk net daarvoor in Malakka en waarschijnlijk in Singapore gekocht. 
Ik moest met Theo de Meester en de marinier van de wapenkamer aan boord van die HDML 
gaan voor onderzoek. Veiligheidshalve gewapend. Daar aan boord ontdekte ik op het stuur-
huis een wat vreemde plek en toen ik daar over wreef had ik mijn hand vol grijze verf. Ze 
hadden dus kennelijk kort daarvoor dat nummer verwijderd en de plek waar het plankje met 
dat nummer had gezeten over geschilderd. Toen ik mijn hand met verf stond te bekijken was 
er ineens een schreeuw: "Onnen kijk uit !". Ik greep mijn Smith en Wesson, draaide mij om 
en stond ook in oog met zo'n vent van de republikeinse marine. Hij had geprobeerd mijn wa-
pen te pakken maar dat was gezien door die marinier. ''Tida Tjoba", (niet proberen) zei ik en 
de vent droop af. Wij gingen weer van boord in een roeiboot en vlak bij de wal zag ik iets 
drijven. We roeiden erheen en ik viste een plankje uit het water met een nummer erop. De 
sufferds hadden dat bordje richting wal gegooid omdat aan de zeekant onze patrouilleboten 
lagen en ze dachten dat het dan niet werd gezien. Dat het bordje dan niet zou wegdrijven op 
de stroom van Straat Riouw hadden ze niet voorzien. Triomfantelijk kwam ik met het bordje 
bij de overste aanlopen waar die mensen uit Singapore ook net waren gearriveerd. Dat bord-
je was een winstpunt want daaruit bleek dat ze die boot van de Singapore Harbour Police 
hadden gekocht en die mochten die boten niet verkopen aan de republikeinen. Dus dat muis-
je zal nog wel een staartje hebben gehad in Singapore. 
 
De bemanning werd van boord gehaald en onder bewaking naar ons huis gebracht en in het 
kantoor van de verbindingsdienst tegen de muur gezet om te wachten op hun verhoor. Stuk 
voor stuk werden ze naar het huis van de overste gebracht waar het verhoor plaats vond en 
wanneer ze terug waren mocht er niet worden gepraat tussen die heren. De man uit Singa-
pore sprak vloeiend Maleis en dat verhoor liep vlot, hoewel we niet veel te weten kwamen. Ik 
had gehoord dat één van die jongens wat Nederlands sprak toen hij vroeg of hij even naar 
de WC mocht. Ik ging met hem mee om hem te bewaken en toen vroeg hij wat er ging ge-
beuren. Dat kon ik ook niet zeggen maar ik maakte hem wel bang door te zeggen dat dit niet 
goed zou aflopen voor hem. En hij was bang! Toen we terug waren ging ik even naar de 
overste en tussen twee ondervragingen door meldde ik dat van die ene bange vent. Dan 
moeten we die als laatste hebben zei de man uit Singapore. Bij die ondervraging was ik 
aanwezig. De jongen heette Rudy zei hij en hij was officier bij de ALRI (de republikeinse ma-
rine). De man uit Singapore was een geslepen ondervrager en hij gokte. Hij zei Rudy niet 
veel meer te vragen te hebben want de anderen hadden eigenlijk alles al verteld. Wel wilde 
hij nog weten hoeveel ze hadden betaald voor de boot aan de Singapore Harbour Police en 
of Rudy misschien de naam wist van hun contactman daar. Rudy ging door de mand en ver-
telde alles in de waan dat de anderen ook hadden gepraat. Op het eind van het gesprek 
werd hem aanbevolen niets te zeggen tegen zijn kameraden over dat verhoor en toen be-
greep hij dat hij erin was gevlogen. Hij durfde niet meer met de rest aan boord terug en vroeg 
of hij aan wal kon blijven. Dat werd goed gevonden onder het motief dat hij waarschijnlijk de 
gevaarlijkste was om de anderen niet wakker te maken over de werkelijke gang van zaken. 
De hele club werd na enkele dagen met twee patrouilleboten afgevoerd naar Java.  
 
Het was een mooie avond toen Juten en Noor een afspraak met de overste en zijn vrouw 
hadden om die avond te gaan bridgen. Het gezelschap zat op het terras voor het huis van de 
overste. Theo de Meester en ik waren thuis gebleven en wij deden ons te goed aan een 
glaasje Bols uit de bekende stenen kruik. We waren al een heel eindje op weg naar de bo-
dem van die kruik  toen Theo opperde om samen eens lekker te gaan eten op de pasar. De 
radioverbindingen met Batavia en de patrouilleboten hadden we voor die avond gehad, dus 
kon ik rustig weggaan. Theo haalde de jeep en opzij van ons huis stapte ik in. We besloten 
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om deze keer niet via de aloen-aloen te rijden, maar langs de SVPM. Juist voor het bereiken 
van dat SVPM-gebied ging er een wegje links af en wanneer je dat volgde kwam je uit op het 
eind van de pasar bij het twee-verdiepingen pand van onze Chinese leverancier. 
 
Daar we al een stevige borrel op hadden reed Theo heel voorzichtig en dat gaf ons gelegen-
heid op deze route die we bijna nooit langs kwamen eens goed om ons heen te kijken. Het 
was er wel hartstikke donker, maar uit de kamponghuisjes straalde veel licht en dus konden 
we toch wel veel onderscheiden. Erg veel zelfs maar we zagen niet of te laat de kat die het 
wegje overstak. We voelden de hobbel en dat kwam niet door het ongelijke pad. Theo stopte 
en wij keken elkaar aan. Zonder dat er één woord werd gesproken begrepen wij elkaar. Ik 
stapte uit de jeep, pakte de doodgereden kat op en legde die achter in de jeep. Wij hadden 
een plan. Wat was n.l. het geval? In Indië is het voor de katten het gehele jaar door "maart". 
Dat hield dus in dat zij dagelijks op het liefdespad waren en dat lieten horen ook met hun 
afgrijselijk geluid. Moeder overste (zo werd de vrouw van de overste door ons genoemd) had 
daar kort geleden over geklaagd omdat dit geluid haar uit de slaap hield. Toen ze dat vertel-
de bij ons op het kantoor keek ik zonder bedoeling de overste aan. Die reageerde direct door 
mij te verwijten; "Je hoeft mij niet aan te kijken, ik maak dat geluid niet"! Daar werd natuurlijk 
erg om gelachen, maar zoiets had ik werkelijk niet bedoeld. In ieder geval, moeder overste 
loofde een beloning uit van 5 dollar uit voor degene die dat 's nachts jammerende beest zou 
neerschieten. Kijk, dat ging zowel door Theo als door mij heen toen we die kat onder de jeep 
kregen. We wisten nog niet wat en hoe we iets zouden doen maar dat er iets moest gebeu-
ren stond wel vast. 
We hebben heerlijk gegeten en weer thuis gekomen langs dezelfde route zodat niemand ons 
zou zien gingen we overleggen. We kregen dollar tekens in onze ogen. Moeder overste had 
gesproken over schieten; dus er moest geschoten worden. Maar niet zomaar, er moest ook 
aanleiding zijn om te schieten; dus het geluid van een krolse kat moest te horen zijn. We 
hadden alles goed doorgenomen, legden de dode kat achter ons huis in de tuin, grepen onze 
wapens en stonden toen te stikken van de lach. Maar dat geluid van die krolse kat moest 
nog worden gehoord. Ik nam dat voor mijn rekening en het leek nog echt ook. Een schot uit 
het pistool van Theo gevolgd door een schot uit mijn Smith en Wesson. We schrokken zelf 
van die harde knallen in die ommuurde tuin. Nog even lachen en toen allebei een achterpoot 
van de kat beet en naar het huis van de overste. Met een brede zwaai belandde het lijk op 
de bridgetafel tot grote schrik van moeder overste. ''Haal direct dat vieze beest weg", riep ze. 
"Eerst de beloofde vijf dollar", antwoordde Theo. De drie mannen lagen in een deuk van het 
lachen maar de overste was het eerst weer bij zijn positieven. "Jongens ga dat beest begra-
ven, morgen krijgen jullie de premie". Wij dropen af en gingen dat dode beest ter aarde be-
stellen nabij de antenne masten buiten onze achtertuin. Daarna hebben we er nog maar een 
borrel op genomen. 
De volgende dag kwam moeder overste met de beloofde vijf dollar, maar aan haar gezicht 
kon ik zien dat ze de zaak niet helemaal vertrouwde. 
 
Tot zover een beperkt en bewerkt uittreksel uit het boek van K.J.W. Onnen. 
 
Al eerder in dit boek kwam de indrukwekkende Hr.Ms. Klaas ter sprake. De Ltz. KMRTV 
J. Vanderloo had ook zijn eigen herinneringen over dit schip. 
 
Op 6 september 1946 werd ik overgeplaatst naar Gili Manoek op Bali, waar de marine een 
patrouillebootbasis had gevestigd. Aldaar nam ik het commando van Hr.Ms. RP 142 over. In 
de volksmond werd deze boot de ”Klaas” genoemd, naar de eerste commandant, de luite-
nant-ter-zee Klaas Jongenwaard. De Klaas was een voormalige Japanse patrouilleboot, een 
nogal imposante verschijning met een midscheepse opbouw, brug en schoorsteen. Voort-
stuwing werd geleverd dooreen gloeikop dieselmotor uit de tijd van Julius Caesar, die het 
schip een maximale snelheid gaf van niet meer dan 8 knopen. 
De bewapening bestond uit een zware mitrailleur op het voordek, twee lichte mitrailleurs op 
de brugvleugels en een 3,7 cm Japans kanon op het achterdek. Bij de commando-overname 
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bestond de bemanning uit de originele Japanse bemanning onder kapitein Tamura en enige 
marinematrozen en konstabels om de bewapening te bedienen. 
De Verdragen van Genève hadden Gili Manoek nog niet bereikt. Bij inspecties vanuit Soera-
baja werden de Japanners van de Klaas haastig aan wal gezet en vervangen door schrijvers, 
koks, telegrafisten, etc. van de basis. 
De Klaas blonk uit door zo lek te zijn als een zeef, wat echter geen probleem was voor de 
Japanse bemanningsleden, die er vele jaren mee hadden geleefd. De lenspomp werkte dag 
en nacht. Verder ging de schoorsteen na zo'n tien uur stomen in de brand; olie aanslag in de 
schoorsteen. De remedie was de motor te stoppen en ongeveer een half uur drijven, waarna 
de motor weer kon worden gestart. Een half uur drijven in Straat Bali met zijn constante zui-
delijke stroom van 5 mijl was bij ons uiteraard niet erg populair. Onze patrouilles vonden al-
tijd ’s nachts plaats om infiltranten vanaf de Javawal tegen te houden. 
Bij vertrek moesten de motorkoppen eerst met branders worden verhit voor ongeveer 45 
minuten, alvorens de motor kon worden gestart. De branders klonken in de stille tropennacht 
als jetmotoren en het licht ervan kon mijlen ver gezien worden. Iedereen wist dus wanneer 
de Klaas zich ten strijde voorbereidde, inclusief onze tegenstanders op de Javawal.  
De patrouille begon omstreeks 20.00 uur om de zuid met stroom mee; vaart over de grond 
13 knopen (8 van de Klaas en 5 van de stroom), naar de Pang-Pangbaai waar een ALRI-
basis was. De vroege morgenuren vonden ons op een noordelijke koers onder de Javawal. 
Vaart over de grond 3 knopen (8 van de Klaas minus 5 zuidelijke stroom).  
In die periode vond vrijwel dagelijks een vuuruitwisseling met de TRI plaats die met mitrail-
leurs en mortieren schoten. Met de genoemde 3 knopen over de grond en de tien uur cyclus 
van schoorsteenbrandjes werd menigmaal gewenst dat er eens een stafofficier met ons 
meevoer. 
Om 09.00 uur werd weer in Gili Manoek afgemeerd. Dag in, dag uit, voor drie weken, waarna 
een trip naar Benoa, een haventje op Bali's zuidkust, ons een rustperiode gaf van zo' n vier 
dagen. 
Op 25 en 31 januari 1947 verkenden wij een stoombootje van de ALRI in de Pang Pang 
baai. Beide keren ontstond er een vuurgevecht en brachten we de boten tot zinken. Bij het 
verlaten van de baai op 31 januari werden wij gedurende een periode van ongeveer een uur 
onder vuur genomen door een 15 cm (voormalige KNIL) batterij. 
Door zigzaggen en het negeren van de schoorsteenbrand kon de Klaas zonder schade weer 
in Gili Manoek afmeren. Die twee acties verdienden mij een tevredenheidsbetuiging van de 
minister van Marine.  
Op 24 maart 1947 werd de Klaas te Soerabaja uit dienst gesteld. De Japanse bemanning 
had het schip reeds eerder verlaten om naar Japan te worden teruggebracht en de Holland-
se bemanning kon de Japanse methode van het schip drijvende en de motor gaande te hou-
den, niet evenaren. 
 

DE OPRICHTER VAN DE KVD. 
 
Het zal een ieder bekend zijn dat de grote man achter de KVD vice-admiraal A.S. Pinke is 
geweest die al zijn krachten bundelde om de KVD te realiseren en in stand te houden. Hij 
was uitermate populair bij de bemanningen, hetgeen resulteerde dat de dienst al spoedig de 
gevleugelde bijnaam: “Rederij Pinke” kreeg. 
Maar wie was nou deze admiraal? Hieronder in het kort zijn levensloop. 
 
Albertus Samuel Pinke werd geboren op 14 oktober 1894 in het Gelderse Heerde als zoon 
van Frederik Pinke, destijds vlagofficier en Commandant Zeemacht Nederlands Indié. Het 
marinebloed zat dus reeds in de aderen en aldus ging hij in 1915 naar het KIM in Den Hel-
der. Na het KIM met succes te hebben doorlopen kreeg hij reeds in 1921 het commando 
over de onderzeeboot Hr.Ms. O 2, gevolgd door de K VII, K IX, O 5, K IV, K XI en K XII. In 
1931 werd hij commandant van het onderzeebootflottielje Nederlands Oost Indië. 
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Na deze periode werd hij in 1938 commandant van de jagerdivisie en op 26 maart 1940 
kreeg hij het commando over de torpedobootjager Hr.Ms. Van Galen waarmee hij naar Ne-
derland terugkeerde en welk schip in de meidagen van 1940 in Rotterdam ten onder ging. 
 
Vanaf 15 mei 1942 tot 28 april 1945 verbleef hij als krijgsgevangene in een Duits kamp. 
Na de oorlog werd hij op 21 januari 1946 benoemd tot Commandant  Zeemacht Nederlands 
Indië welke functie hij tot 30 september 1949 vervulde en na te zijn afgelost door vice-
admiraal F.J. Kist terugkeerde naar Nederland, waarna hij per 1 september 1950 met pensi-
oen ging. Vervolgens was hij vanaf 1 november 1950 tot 1954 hoofd van het bureau Weten-
schappelijk onderzoek van de Marinestaf. 
Vice-admiraal A.S. Pinke overleed in de leeftijd van 69 jaar op 8 juli 1964 te Bussum. 
 

 
Vice-admiraal Pinke in de werkkamer van zijn woning in Indië. 

 
Hij was onderscheiden met: 
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 
Officier in de Orde van Oranje Nassau, 
Bronzen Leeuw, 
Ereteken voor Orde en Vrede, 
Mobilisatiekruis, 
Medaille voor 35 jaar trouwe dienst, 
Oorlog Herinneringskruis met 2 gespen. 
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MATROOS L. PUISTER VERTELT. 
 
Oud matroos 1 Leen Puister met zijn verhaal. 

 
Nog aan boord van de Waterman kwamen we te horen hoe en waar we werden ingedeeld. Ik 
zou geplaatst worden bij de KVD (Kleine Vaartuigen Dienst) En toen we van boord gingen 
werden we afwachtende de overplaatsing gelegerd in Marinekazerne Weltevreden in Bata-
via. Na twee dagen te hebben gepassagierd in Batavia, werden we ingescheept op de 
Hr.Ms. Woendi een LST (landing ship tank) die ons naar Soerabaja bracht. Ik werd geplaatst 
op de Hr.Ms. RP 108. Dat waren scheepjes van 22 meter die patrouille voeren tussen de 
grote en kleinere eilanden door de hele archipel. Het scheepje waar ik op geplaatst was voer 
op dat moment in de Riouw Archipel, in de omgeving van Singapore en Sumatra. De basis 
oftewel thuishaven was Tandjung Oeban, een kleine kampong gelegen op het eiland Pulau 
Bintan met op de zuidpunt de grotere plaats Tg. Pinang en was tevens de plaats waar alle 
smokkelschepen opgebracht werden. Met een Dakota vloog ik weer terug naar Batavia. En 
vanuit Tg. Priok staken we over met een Higginsboot (enorme slingerbak) via Banka over de 
Lingga archipel naar de Riouw Archipel en met drie dagen slecht weer kwamen we langszij 
de RP 108 die op de boei lag in Tg. Oeban, een mooi houten schip en ik was er meteen ver-
liefd op.  
 
Een dag later gingen we op patrouille om de zuid langs de kust van Sumatra. We zaten maar 
net onder de kust toen we een zeiljachtje zagen dat in verboden vaarwater zat. We hielden 
het aan en het bleek een jong getrouwd stel te zijn uit Engeland die een wereldreis maakten. 
We hebben het jacht toch op sleeptouw genomen en opgebracht naar Tg. Pinang waar de 
autoriteiten hen duidelijk maakte waar de verboden wateren waren en hoe ze zonder verdere 
problemen richting Australië konden varen. We hebben ze weer op sleeptouw genomen en 
ze een klein stukje in de goede richting gebracht en gewezen. En na ze een goede vaart te 
hebben toegewenst gooiden we de tros weer los en gingen verder op weg naar ons patrouil-
legebied en lagen die avond voor anker in de Amphitrite baai precies op de evenaar en een 
maal per dag vlogen er Catalina's over om het uitgestrekte patrouillegebied af te zoeken tus-
sen de eilandjes en ook in kreken. 
Het patrouillegebied te groot was om dat alleen met boten te beveiligen. Er waren zat plekjes 
waar smokkelaars lagen en daar rustig afwachtten tot dat wij weer een keer ankerop gingen 
en zij dan de gelegenheid hadden om een aangepaste route te volgen. Zo konden de vlieg-
tuigen ons dan weer waarschuwen als ze zo'n prauw opmerkten om hem toch in de kladden 
te pakken. Zo zijn er heel wat tegen de figuurlijke lamp te lopen en als nog het loodje moes-
ten leggen. 
 
Zonder deze toestellen hadden we nooit zo'n dicht net kunnen sluiten. Admiraal Pinke klaag-
de ook steen en been bij de regering om meer boten te krijgen. Maar de heren in Den Haag 
reden 's avonds fijn naar huis en riepen door het achterraampje; jongens doe je best daar 
overzee en kom weer behouden terug. Admiraal Pinke had slechts één Dakota en één Cata-
lina ter beschikking. 
Nog steeds boten te kort. Hij wilde daarvoor onderzeeboten in inzetten. We hadden nog een 
paar K boten over van voor de 2e wereldoorlog maar die werden al gauw van de sterkte af-
gevoerd.  
Jarenlang hebben ze met zijn drietjes naast het onderzeebootdok gelegen. Toen ik in 1997 
een keer door Soerabaja reed, stond er één op een plein in de zwarte teer. Onderzeeboot K 
XIV (de K stond voor koloniën). Deze boten werden alleen in Indië gebruikt. 
 
Het was 1946 dat Admiraal Pinke de toen nog in redelijke staat verkerende onderzeeboten in 
ging zetten tegen de smokkelvaart, maar daar waren ze niet geschikt voor. Ze waren te groot 
en moesten behoorlijk wat water onder de kont hebben om smokkelaars ongezien te bena-
deren. Maar deze scheepjes met een bemanning die de zee en zijn dieptes op ieder punt op 
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hun duimpje kenden wisten daar slim gebruik van te maken dus was dat ook niet zo'n suc-
ces. 
 
Ik zat ik alweer een paar maanden in de Oost en als we binnen lagen gingen we stappen en 
het bier vloeide rijkelijk. Maar als we met een ploegje zaten te pimpelen verdween de één na 
de ander en op laatst zat ik alleen of hooguit met nog een maatje aan het bier. De rest had 
een meisje opgepikt en je zag ze die avond niet meer terug. 
Aan boord hoorde je de mooiste verhalen en ik besefte dat ik nog zeker twee en half jaar in 
Indië zat. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om, én verkering in Holland te hebben, én 
in de Oost met meisjes te gaan stappen, dus heb ik mijn verkering afgeschreven (zonder een 
duidelijke reden, dat dorst ik niet) en ben toen ook mee gaan stappen met de jongens. Ik 
vond het eerst wel erg maar je bloed is in Indië warmer dan in Holland en ik had tenminste 
geen schuldgevoel.  
 
In het onderzeebootdok werden de HDML's en Higgingsboten in onderhoud genomen. Dat 
was voor de vloot die opereerde langs de Sumatraanse kust een hele trip, maar we deden 
Tandjong Priok aan voor een paar dagen rust en water en olie laden. En dan verder over de 
Javazee naar onze hoofdbasis Soerabaja. Daar werd het schip geknipt en geschoren en 
mochten wij 14 dagen met verlof naar Bali of Medan. Een stel koelies deden het werk buiten 
boord en aan dek, maar je moest er wel bij blijven want ik had zo'n katjong aan dek die de 
scepters van de reling zat te bikken op z'n hurken en zat onderhand te slapen. Dan bikte hij 
dwars door het ijzer heen en dan gaf je hem een schop onder de kont en dan was hij weer bij 
kennis met een schreeuw er achteraan: "Tida boleh tidoer” (je mag niet slapen). In het voor-
laatste onderhoud kregen we radar aan boord. Daar hebben we heel wat meer smokkelaars 
mee gepakt. 
 

Door een klein foutje met desastreuze gevolgen werd de HDML ontworpen!!!  
 
Oorspronkelijk zijn deze boten gebouwd in opdracht van de Engelse Marine. Die noemden 
ze HDML, Harbour Defence Motor Launce (haven verdediging boot). Dit alles na de blunder 
die opgelopen was in Scapa Flow, waar een Duitse onderzeeboot met als commandant Gun-
ter Prien de natuurlijke haven was binnengevaren, nadat het onderzeebootnet was openge-
trokken om een Engels oorlogsschip binnen te laten. Prien voer onder dat schip mee naar 
binnen en ging rustig in de haven op de bodem liggen. In de nacht kwam hij op periscoop-
diepte en torpedeerde een paar slagschepen. Grote paniek onder de andere schepen en het 
net werd weer opengetrokken en iedereen vluchtte buitengaats, zo ook de onderzeeboot van 
Gunter Prien, waardoor hij bij terugkeer het IJzeren Kruis met eiken bladeren van Hitler ont-
ving. Toen zijn de HDML’s gekomen bewapend met asdic en dieptebommen en voorop een 
Oerlikon 20 mm snelvuurkanon. Nadat wij ze hadden overgenomen zijn asdic en diepte-
bommen verwijderd en aangepast voor onze doeleinden. 
Het was een houten boot van 22 meter lengte, gebouwd met stalen spanten en de huid dub-
bel diagonaal met mahonie latten en textiel en verf tussen de 2 lagen, dat was een enorme 
sterke constructie. 
Wij hadden een bemanning van 11 koppen, bestaande uit 1 officier (dat was de comman-
dant), 4 matrozen, 4 stokers, 1 telegrafist en 1 kok. In de machinekamer stonden twee die-
selmotoren merk Gardner Kromhout van elk 175 pk, aantal omwentelingen kruisvaart 680 
(12mijl), uiterst vermogen 810 (14 mijl). De bewapening bestond uit: op het voordek een ka-
non kaliber 3,7 cm, achterop een Oerlikon 20 mm snelvuur en op de brug 2 Lewis mitrailleurs 
die al gauw vervangen werden door Bren mitrailleurs kal. 7.62 die stonden op een pantser-
koepel waar je tot aan de nek vrij veilig stond. Veel later kregen we een S 80 radar en bene-
den stond een kleine koelkast die het nooit gedaan heeft dus alles opeten wat vers was en 
verder was het improviseren wat voedsel betreft en dat met die hitte.  
Achter op het dek stond een vierkante tank net onder de loop van de Oerlikon, waar 2 ton 
zoet water in kon en daar moesten wij met 11 man soms 14 dagen tot 3 weken mee doen,  
maar als er een groot marine schip in de buurt was dan vroegen we via de telegrafist rendez-
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vous voor water en brood. Terwijl wij dan opstoomden naar het afgesproken punt ergens 
midden op zee, dan werden er snel wat broden gebakken en als we geluk hadden en we 
kwamen langszij, dan werd er een wacht aan boord gezet vanaf het grote schip en dan 
mochten wij lekker even mandiën (douchen) en ging de toko voor ons open om een paar 
koude biertjes te kunnen kopen en dat was weer een feestdag. 
 

 
Hr.Ms. RP 118 op patrouille. 
Auteur onbekend. 
 
Op een avond, voor dat wij een ankerplaats zochten, voeren we tussen een eiland en de 
vaste wal door en zagen een klein zeilprauwtje vlak onder de vaste wal. We konden niet naar 
hem toe vanwege de diepte en één van de Indische matrozen riep hun toe: "Toeroen lajar, 
tida biking appa appa" (strijk je zeilen, we doen je niets) maar het scheepje liep de wal in en 
liep zich vast; het was vallend water dus die kwam voorlopig niet los. Wij gingen op de zelfde 
hoogte voor anker in voldoende diep water en toen werd het al gauw donker. We hebben 
nog wat zitten praten op de brug en om plm. 22.30 uur ging iedereen plat behalve ik want ik 
had de wacht van twaalf tot twee, dus dat half uurtje slofte mijn voorganger. Ik hoorde wel 
wat geluid aan de wal o.a. kraken van takken en wat onverstaanbare stemgeluiden en na 
zo'n uurtje later begon een mitrailleur te ratelen. Ik zat op het randje van de brug en liet mij 
direct voorover vallen, drukte meteen op de alarmknop pakte de bakboord's bren die vuur-
klaar stond en maaide twee houders in en rond het prauwtje. Een hoop geschreeuw was het 
gevolg; de mannen zaten al achter hun stukken en het was even een hels kabaal in het ove-
rig zo rustige oerwoud. De volgende morgen streken we de sloep en gingen een kijkje ne-
men. Wat we vonden was een aan flarden geschoten prauwen en aan de wal 4 stoffelijke 
overschotten en een mitrailleur. 
Die eerste patrouille hadden we een goede vangst want we hadden in 3 weken 14 smokke-
laars gepakt en de sleepboot Hr.Ms. Beatrix van de marine sleepte ze dan naar Tg. Pinang 
en daar werden de opvarenden berecht, vastgezet en de lading verbeurd verklaard, alleen 
de wapens en munitie werden zo ver ze te gebruiken waren bewaard en de rest vernietigd.  
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De eerste patrouille dat ik aan boord zat zijn we vanuit de wal diverse malen beschoten dus 
mijn eerste vuurdoop had ik te pakken. 
 
Het doel van de patrouille was om de smokkelvaart tussen Malakka en Sumatra te onder-
scheppen. Die smokkelwaar bestond uit Latex (ruwe rubber) vanuit Sumatra naar Malakka 
en vanaf Malakka zuidvruchten, kleding, sigaretten, auto,s motoren, wapens en munitie, alles 
bestemd voor de vijand. 
Dat ging er soms heftig aan toe want vaak waren de smokkelschepen bewapend en ze ga-
ven zich niet snel gewonnen. Zo waren er ook de posten aan de monding van de rivieren die 
ons, zodra we binnen schootsafstand kwamen, onder vuur namen waarop wij direct het vuur 
beantwoordden en het vuur tot zwijgen brachten. 
 
Na 3 weken keerden we terug naar Tandjung Oeban (Tandjung is punt), onze thuisbasis en 
na een paar dagen gingen we weer op patrouille nadat munitie, water en voeding weer aan 
boord genomen was. We zaten weer op zee in de vaarroute van de grote scheepvaart toen 
een groot Russisch vrachtschip ons passeerde. 
We verwachtte dat het schip ons zou salueren door hun vlag te strijken; dat is de gewoonte 
als een koopvaardijschip een oorlogsschip passeert. Dan strijkt het oorlogsschip de vlag 
even halfstok en hijst hem dan weer in top en dan pas mag hij zijn vlag weer voor hijsen, 
maar de Rus had daar waarschijnlijk geen zin in of dacht misschien dat zo'n klein oorlogs-
schip niet gegroet hoefde te worden. De ouwe werd pissig en gaf de telegrafist de opdracht 
met de seinlamp een K te geven (de letter K is een stopteken). Maar de Rus ging vrolijk 
door. Maar wij draaide scherp stuurboord uit en lagen op ramkoers, dwz., we voeren recht op 
hem af. De kanonbemanning moest het kleed van het kanon halen (een rot geintje van de 
commandant) en er werd weer een K geseind. Die Rus aanschouwde dat door zijn verrekij-
ker en liet aan het schroefwater zien dat hij vol achteruit sloeg en de vlag ging naar beneden. 
Daar hoef je geen Nederlands of Russisch voor te leren. Wij haalde de vlag even halfstok en 
hesen weer voor. Na een poosje lag het gevaarte stil en lagen wij op praaiafstand (plm. 100 
meter). De commandant vroeg wie hij was, waar hij vandaan kwam en wat zijn bestemming 
was. De naam weet ik niet meer maar hij had geladen in Singapore en was onder weg naar 
Wladiwostok. Nijdig vroeg de gezagvoerder wie wij waren en ons antwoord was: "We are 
Dutch man of war" en daar kon hij het mee doen want ze mogen nooit vragen waar wij van-
daan kwamen of waar we naar toe gingen. Even overwoog de commandant om zijn papieren 
te controleren maar liet hem verder met rust en wenste hem goede vaart, waarop geen ant-
woord terug kwam. De grote Russische beer was al weer spoedig achter de horizon verdwe-
nen. Onze ouwe had het grootste plezier en zei: “Hij dacht zeker dat wij onder de maat wa-
ren met onze 22 meter”. Later hebben wij hem nog wel eens gepest dat als hij 's middags 
even te kooi lag riepen we door de spreekbuis vanaf de brug naar zijn kajuit: "commandant, 
weer een Rus die niet groeten wil" maar dat is maar èèn keer gelukt. 
 
Admiraal Pinke, onze grote baas probeerde in Australië, Engeland en Amerika veel meer van 
deze bootjes te krijgen, want de smokkel tierde welig tussen Singapore en Sumatra. Wij 
noemde de RP vloot dan ook de “Rederij Pinke”. 
 
De eerste dag op een volgend patrouilleterrein aangekomen begint het al. Een kleine motor-
tongkang komt in zicht en de achtervolging wordt ingezet. Aangezien het al spoedig blijkt dat 
de tongkang ondanks herhaalde stopsignalen heeft aangezet tot hogere snelheid en vrij hard 
liep, besluit de commandant een schot voor de boeg te geven met het 3,7 kanon. In een 
oogwenk is het kanon bemand en een scherpe knal weerklinkt over het rustige water. De 
aanslag is na enkele seconden zichtbaar voor het schip, dat echter koers en vaart vervolgt. 
Het volgende schot werd zodanig gericht dat het vlak over het schip heen giert, maar de 
tongkang loopt door. Nu geeft de commandant order op het schip te richten en we zien een 
inslag. De bemanning koos eieren voor hun geld en draaide de wal in waar ze spoedig aan 
de grond liepen. Ze sprongen van het schip en vluchtten de bush in. 
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Wij konden net niet vanwege de diepgang bij ze komen maar streken de sloep en met een 
lange lijn trokken wij het schip uit de wal. Het bleek dat ze een smokkelwaar ter waarde van 
(toen) 35.000 dollar aan boord hadden. We hebben het schip op een veilige plaats voor an-
ker gebracht en is later opgehaald door een korvet en opgebracht naar Tandjong Pinang. 
 
Enige dagen later werden we in een nauwe zeestraat vanuit een kampong beschoten. De 
kampong lag achter een punt waar wij net achter vandaan kwamen (ik denk dat ze aan de 
zeezijde een uitkijk hadden die hun doorgaf dat wij er aan kwamen want ze stonden al bij 
hun wapens toen wij de hoek om kwamen). 
Ze schoten met vrij zware mitrailleurs en de aanslagen zagen we rondom in het water spat-
ten en we hoorden ze over het schip fluiten. Later bleek ook dat er treffers in het schip zaten 
wat binnen lichte schade veroorzaakte, het bleek dat ze ook de kofferbergplaats in de piek 
(de voorsteven) geraakt hadden en toen ik later mijn koffer nakeek met Europese barrang 
(kleding) had ik een honderd tal gaten in mijn broeken en hemden zitten. Wij brachten direct 
het vuur tot zwijgen met salvo's goed gericht vuur. Dan zie je toch dat trainen en oefenen 
onmisbaar is en de commandant liet zich altijd lovend uit als we in korte tijd de boel tot zwij-
gen brachten. 
Hij staat op de brug met een goeie kijker, dus hij ziet goed waar vuur terecht komt en waar 
het vandaan kwam en gaf ons aanwijzingen waar een vijandelijke opstelling stond. 
In de kampong zijn het toch jongens die zomaar een wapen in hun handen gedrukt krijgen 
en meestal niet weten waar ze mee bezig zijn. Maar ze kunnen je natuurlijk ook "per onge-
luk" raken. Maar er zaten ook Japanse soldaten die zich niet hadden overgegeven en daar 
zaten verdomd goeie scherpschutters bij.  
 
Ik weet niet meer op welke boot hij zat, (ik meen de RP 105) maar Ltz André van der Pijl 
kreeg van af een kilometer een schot midden tussen de ogen en was op slag dood. De jon-
gens maaiden enige houders door de bomen en toen ze naderbij kwamen hing daar een 
dooie Jap in de bomen waarin hij zich vastgebonden had. Hij had het snipergeweer nog in de 
hand (naar ik later hoorde was Andre een neef van Ina, een goede kennis van ons). lk hoor-
de dat later toen ik weer thuis was. Wat prettig was dat er een grote SBD-kist (Scheeps Be-
veiligings Dienst) aan boord was met timmermansgereedschap, dus kon ik mij bezig houden 
met diverse reparatie werkzaamheden waar de commandant erg blij mee was. 
Ik heb voor aan beide zijden van de brug een naambord gemaakt. Twee stukken teakhout 
waar ik de naam OTTER in uitgebeiteld heb, de letters met goudverf beschilderd zoals een 
echt oorlogsschip betaamd. 
 
Enige dagen nadat we weer op patrouille waren werden we beschoten vanuit een arang sto-
kerij (een hut waar ze houtskool stookten). Op de plek waar die hut stond waren de bomen 
weggekapt voor het stoken van arang-arang (houtskool meervoud). Plotseling werd het vuur 
geopend en aangezien wij wisten dat het daar niet pluis was, zaten wij al bij de stukken en 
beantwoordde het vuur meteen en schoten de hut in brand. 
De vijand die letterlijk het vuur aan de schenen werd gelegd rende over de open plek en pro-
beerden een veilig heenkomen te zoeken maar dat mislukte. Die konden geen kwaad meer 
doen.  
 
Regelmatig joegen wij op smokkelaars en brachten ze op naar het eilandje Boesoeng; daar 
maakten we de motoren onklaar, zetten de bemanning over op het grootste schip en een van 
onze bemanningsleden bleef dan op een ander onbemand schip om daar gewapend de 
wacht te houden totdat er een sleepboot kwam om de schepen weer op te brengen en de 
bemanning vast te zetten. 
 
Later werd onze basis het wat noordelijker gelegen Belawan Deli, de havenplaats van Me-
dan. De kust van dit patrouille gebied was heel anders dan de Riouw Archipel. Geen eilan-
den meer, het was veel uitgestrekter. Ook wel wouden tot aan de kust met hier en daar een 
kampong of een riviermonding. Ons gebied liep van de Diamant punt in het noorden tot Ba-
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gan Si Api Api in het zuiden. Een gebied met een lengte van ongeveer 245 zeemijlen waar 4 
tot 5 boten patrouille voeren. Ter hoogte van de Diamantpunt (waarom die punt zo heette dat 
weet ik niet) was een open vlakte ten noorden van de bebossing. Nu lag daar een stuk 
spoorrails en daar had de vijand een platte wagon met een 10 cm kanon op staan. Dat stond 
verdekt opgesteld in de bossen en als een van onze schepen binnen schootsafstand kwam 
dan duwde ze met de hand de wagon in open terrein en loste dan wat schoten richting ons. 
Ik denk niet dat ze enig richtmiddel hadden want meestal vielen ze ver van ons, maar het 
gebeurde ook wel eens kort bij en dan had je meestal de neiging om een schone broek aan 
te trekken want ons kanon had niet de reikwijdte om dekkend vuur te geven dus gewoon 
maken dat je weg kwam en daarvan melding maken aan de basis.  
We kregen meteen antwoord met de mededeling in de buurt te blijven want Hr.Ms. Tjerk 
Hiddes (een torpedojager met 4 stukken geschut van 11,9 cm.)  was onderweg naar ons toe. 
Nu was het plan om bij aankomst van de Tjerk tegelijkertijd jachtvliegtuigen van de MLD met 
raketten er op af te sturen om het stuk uit te schakelen. Dan moesten wij weer de wal in va-
ren om vuur uit te lokken en zo geschiedde met een symbolische schone onderbroek onder 
de arm draaide wij met de kop de wal in tot plm. 1 mijl uit de kust en daar kwam de wagon 
weer, loste weer een schot wat toch redelijk dichtbij kwam maar de onderbroek bleef schoon. 
De Tjerk loste 4 schoten en de jagers een paar raketten en we hadden nooit meer last van 
dat ding. 
 
Het werd juli 1949 en na veel patrouilles gingen we terug naar Soerabaja voor groot onder-
houd en dat is een dag of 4 varen met een tussenstop te Tandjung Priok, de havenplaats 
van Batavia. Daar konden we een dagje passagieren en toen nog een ruk naar Soerabaja. 
Daar gingen wij het dok in en alle wapens gingen naar de wapenwerkplaats voor onderhoud, 
c.q. revisie. Het schip werd onder en boven, binnen en buiten schoongemaakt en geschil-
derd. Wij konden 10 dagen met verlof naar Bali of naar Malang dus koos ik Bali. Een mooi 
vakantie verblijf aan het meer van Bedugul, dat was genieten want alles mocht en niets 
moest. De druk was even van de ketel. We zijn nog een dag op wilde varkensjacht gegaan 
maar na uren sjouwen door de bush niets gezien tot dat we een veld wilde oversteken en ik 
een varken zag. Ik beduide de matroos Ooms om te knielen om dat beest niet op te jagen 
maar het bleef rustig rondscharrelen dus ik legde aan en schoot in een keer raak met een 
mooi schot in het schouderblad en wij opgetogen er naar toe maar van de andere kant kwam 
een Balinees en met veel armgezwaai maakte hij ons duidelijk dat het zijn varken was. Nou 
zie je als leek slecht het verschil tussen een wild of tam varken want ze zijn alle twee grijs. 
Het varken de poten bij elkaar gebonden en met een dikke bamboestok het beest meege-
nomen naar het verlofcentrum . 
Daar werd er wel smakelijk om gelachen om mijn kennis van wild maar we hebben er toch 
lekker van gegeten (en de onkosten verdeeld) want de boer eiste 70 rupia's schadevergoe-
ding. En zo was het verlof weer snel voorbij en keerden wij weer terug naar Soerabaja en 
waren benieuwd hoever ze gevorderd waren met het schip want de zee trok weer. We had-
den nog 3 extra dagen te wachten, want de Dakota stond met panne op Soerabaja, dus 
leerden we krettek roken omdat de eigen strootjes op waren.  
 
Bij terugkeer zag het schip er weer als nieuw uit. De wapens werden weer geplaatst en we 
gingen ze inschieten in het Oostervaarwater op de oude Zeven Provinciën die nog half bo-
ven water stak, (die was door eigen MLD gebombardeerd na een muiterij ik meen in de jaren 
1933 of 1934. Het was in ieder geval voor de tweede wereldoorlog (een blamage van de lei-
ding vind ik, maar wie ben ik????) 
Na alle proeven met motoren en wapens gingen we water, victualiën en munitie laden en 
vertrokken dan weer snel richting Sumatra en onze basis Belawan. De patrouilles volgden 
elkaar weer op met minder of meer spannende momenten. 
We hadden volgens de commandant een dag verschrikkelijk ons best gedaan (wat weet ik 
niet meer) maar hij kwam na het ten anker gaan met een fles jenever aan dek. De fles was 
lauw/warm; glaasjes hadden wij niet aan boord dus allemaal de mok opgehaald en ieder een 
scheut warme jenever in de mok. Dat was echt niet te z… (drinken) maar het was goed be-
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doeld en wij waardeerden het uitermate.  De opmerking die de commandant maakte: jullie 
moeten eens zorgen dat er wat glaasjes aan boord moeten komen, werd goed in de oren 
geknoopt en de volgende keer dat wij weer de wal op gingen nam een ieder 10 glaasjes mee 
(een man dronk niet) dus hadden we opeens honderd glaasjes in de kombuis (plus een paar 
voor de breek). 
 
Op de boei in de haven van Belawan was een Catalina vliegboot gestationeerd die iedere 
middag en sweep maakte over alle patrouillegebieden van de bootjes. Het vliegtuig had twee 
blisters waardoor je in het vliegtuig kon komen. Het toestel was bewapend met twee mitrail-
leurs maar had geen vaste schutters, dus als de vlieger op de steiger kwam liep hij te leuren 
voor een paar mitrailleurschutters die mee wilden maar daar was nooit gebrek aan. Iedere 
keer als ik mij meldde vroeg hij mij: 
"Je kan toch wel zwemmen ??" Het was Luitenant vlieger Boon-van Ochstee. Hij heeft in de 
oorlog als jachtvlieger meegeholpen de Duitse slagkruiser de Gneisenau in een fjord in 
Noorwegen tot zinken te brengen. 
 
Dat was weer eens wat anders en tijdens de vlucht stond je in één van de blisters (geschuts-
koepels), had een koptelefoon op die in verbinding stond met de vlieger en met de verrekij-
ker zochten we dan de zee af. Zagen we dan een smokkelschip dan meldden wij dat naar 
voren; vlogen er laag overheen en gaven dan een paar schoten voor de boeg om het te laten 
stoppen en het werd doorgegeven aan de dichtstbijzijnde RP boot. Als dat na drie keer mis-
lukte en ze bleven doorvaren, dan was het bingo en kregen ze de volle laag en dan lagen ze 
o zo stil en waren benieuwd hoever ze gevorderd waren met het schip want de zee trok 
weer.  Als ze dan toch doorvoeren dan schoten wij ze de grond in. Dat waren meestal wa-
pensmokkelaars en die schoten vaak terug. Zo gebeurde het een keer dat de linker motor 
geraakt werd en wij op een motor terug moesten vliegen maar kwamen veilig in de haven 
van Belawan aan maar de crew van de smokkelaar heeft nooit meer geweten dat we gesloft 
hadden want we lieten hem brandend achter. 
 
In één van die rust periodes kwam er een verzoek binnen van een Kapala Kampong (burge-
meester) uit Laboehandèli (een plaatsje tussen Belawan en Medan) of de marine een tijger 
af wilde schieten die een klein jongetje gedood had. Ze hadden 6 man nodig en de beman-
ning van ons bootje werd gevraagd en dat leek ons wel wat om daar aan mee te doen. Dus 
de 6 man stonden al spoedig op de steiger en vanuit de wapenkamer kregen we alle 6 een 
jungle karabijn mee, want die waren wat handzamer als een Enfield geweer. 
We gingen 's morgens in een wapencarrier op pad naar de kampong om het terrein te ver-
kennen en een goede positie te kiezen, zodat we allemaal een veilig schootsveld hadden. 
We kregen allemaal een plaats aangewezen rond de kebon (plantage van palmen) en kre-
gen stuk voor stuk door wat de spreiding was tot waar we mochten schieten, in verband met 
de veiligheid van eigen mensen. Toen we dat overdag goed hadden doorgenomen hebben 
we ons wat vermaakt in de kampong en hebben daar lekker gegeten in een warung (eettent-
je) en nog wat gedronken te hebben zijn we richting kebon gelopen ieder met een fles water 
en wat pisangs bij zich. Het was heldere maan dus we konden elkaars positie aardig waar-
nemen We waren gekleed in overalls met elastieken om de mouwen en bovenste knoop 
dicht. Om 22.00 uur namen we onze positie in en al gauw hadden we handen, gezicht en 
nek ingesmeerd met modder vanwege de massa aanval van muskieten. Dat was behoorlijk 
benauwd en warm, maar je kon geen knoop losmaken want je werd letterlijk opgevreten. Met 
een fles water en een paar bananen zat ik op een schuine klapperboom en voelde mij een 
aangeklede aap. Je mocht niet met elkaar praten wat voor mij erg moeilijk was en niet ro-
ken!!! 
 
Zo zaten we daar met doorgeladen geweer, want dat doorladen maakte teveel geluid als het 
doel in zicht was en dan zat je daar de hele nacht voor Jan met de korte achternaam als je 
niet direct schieten kon. 
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Wat duurde die nacht lang en ik kreeg kramp maar je dorst geen geluid te maken of te gaan 
verzitten. Maar... .een uurtje voor dat het licht werd, zagen we iets bewegen in de richting 
waar hij vermoedelijk vandaan zou komen, maar je hoorde niets. Alle moeheid en kramp 
verdween en de adrenaline pomp trad in werking. 
Heel langzaam kwam de tijger de kebon in lopen en we merkte dat het dier mank liep dus 
wisten we de oorzaak van het drama. 
Zoals afgesproken was moesten we de korporaal die in het midden zat van de halve cirkel in 
de gaten houden en die gaf met handgebaar te kennen: "Houdt hem op de korrel maar wacht 
met schieten" 
De afspraak was wel dat als de tijger binnen de 10 meter bij je kwam mocht je wel vuren. 
Maar hij liep keurig de midden cirkel in recht op de korporaal af. Naarmate hij meer de cirkel 
in liep was ik volledig mijn schootsveld kwijt want dat wees nu naar de tegenoverliggende 
maten. En toen klonk het schot. We dachten eerst dat de korporaal gemist had want het 
beest bleef enige ogenblikken staan, maar zakte toen door de voorpoten en viel op zijn zij. 
We wilden opspringen om er naar toe te rennen maar een brul van de korporaal hield ons op 
de positie. Voor mij een eeuwigheid gebeurde er niets maar toen kwam de korporaal te voor-
schijn met geweer in aanslag en liep in een grote boog naar de achterzijde van het beest om 
er zelf van overtuigd te zijn dat hij dood was. 
We ontgrendelde onze geweren en liepen de open plek op. Het was echt een meesterschot. 
Hij had hem midden tussen de ogen geraakt. Al snel kwam de stok tussen de poten droegen 
ze hem de kampong in waar de familie van het gedode jongetje het met stenen en zand be-
kogelden. Ze hebben hem nog gevild maar er zaten zoveel kale plekken op dat prepareren 
geen zin had. En voldaan keerden we terug naar de basis.  
 
Na vier weken op zee liepen we weer binnen en we waren aan de beurt voor wachtschip, 
dwz, de bemanning heeft dan de wacht; dan loopt er een mannetje op de steiger als een 
soort schildwacht met revolver om die dan op de schepen moet letten die voor de steiger 
liggen. En eveneens de trossen van de schepen door moet halen bij opkomend tij en moet 
laten vieren bij afgaand tij; waar dan de overige bemanningsleden bij moeten assisteren en 
na 2 uur liep er dan weer een ander de wacht. Nu waren we 4 weken weg geweest zonder 
een biertje en daar hadden wij erg trek in. Dus zeiden wij tegen de man die op de steiger 
liep: “wij gaan even een pilsje pakken in de kampong, we zijn zo terug”. Maar dat pakte an-
ders uit. We gingen bij de Chinees zitten en ik bestelde 4 flessen bier (1 liter) en rekende 
meteen af en een van de maatjes bestelde daarna ook een rondje maar die rekende niet af. 
Na ons vierde rondje wilden de jongens afrekenen en de Chinees rekende 4 rondjes waarop 
ik hem duidelijk maakte dat het eerste rondje reeds betaald was en daar kwam de onenig-
heid; Jaap Venema een toffe Groninger maar erg kort van stof en na dreiging van de Chi-
nees om de politie te bellen, pakte hij de poot van de tafel en keerde die om met als gevolg 
dat alle glazen en flessen aan puin lagen. Venerna ging achter de vluchtende Chinees aan 
en op het zelfde moment kwam onze commandant langs in zijn jeep (die was officier van de 
wacht). Wij probeerde weg te komen maar hij had ons al gezien en stuurde ons naar boord 
met voorlopig licht arrest. 
De volgende dag moesten wij bij hem in de hut komen en werd het geheel uit de doeken 
gedaan. Het resulteerde dat de Chinees aangifte had gedaan van vernieling en het niet beta-
len van 16 flessen bier. Ik probeerde uit te leggen dat 4 biertjes reeds betaald waren en of hij 
die Chinees eerder geloofde dan 4 van zijn eigen matrozen. 
Dat werd dan die Chinees dus zei ik: vertel dan maar hoeveel straf we krijgen en dat werd 14 
dagen licht arrest wat betekende dat wij de dagen die wij binnen lagen niet naar de wal 
mochten. Venema kon zijn kop niet houden en zei letterlijk: "valt me nog mee voor dat kut-
bakkie". Waarop de ouwe kwaad werd en zei: dan krijgen jullie 4 weken en nu er uit. 
Dus gingen wij weer naar dek. Een uurtje later kwam de commandant weer naar boven en ik 
stond met een onweergezicht op de brug. De ouwe nog steeds boos vroeg mij of ik het er 
soms niet mee eens was waarop ik zei: natuurlijk niet want U mag maar een keer straf uit-
spreken en had Venema voor die opmerking nog eens 14 dagen kunnen geven wat ik ook 
belachelijk zou vinden; hij reageerde met: Je kan bij de krijgsraad natuurlijk een vermeend 
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onbillijke behandeling indienen maar dan gaan jullie in afwachting van het proces de cel in 
aan de wal. En dat kon wel eens maanden duren. Daar hadden wij niet veel trek in dus lieten 
we het er maar bij. 
 
Koninginnedag 31 augustus. We moesten aantreden in lang wit (zondags tenue) op de stei-
ger. Dus alle bemanningsleden van de binnen liggende boten stonden keurig in het gelid en 
tijdens het spelen van Wilhelmus stonden wij presenteer geweer en tijdens een ellenlange 
toespraak door de OAZ (Oudst Aanwezig Zeeofficier) kwam de extra mededeling dat alle 
licht gestraften gratie kregen van de Koningin waarop ik met mijn dwarse kop onmiddellijk 
reageerde: Ik wil geen gratie, ik heb 4 weken gekregen en die zit ik uit ook!!! 
Dat vond de commandant weer Majesteit schennis waar ik het weer niet mee eens was. 
Ik ben die dagen toch aan boord gebleven gewoon om lekker dwars te zijn. Dat vond ik de 
enigste manier om mijn ongenoegen te tonen en ging aan het schilderen aan de boot (we 
lagen op de helling) als de jongens aan een lekker koud pijpje zaten. Toen kwam die ouwe 
aan boord en zei: "ik wil niet hebben dat je werkt als het niet nodig is en ga de wal op. 
Maar daar kon hij mij niet toe dwingen de wal op te gaan want als iemand niet de wal op wil  
dan hoeft dat ook niet, maar ik moest wel stoppen met het werk. Maar gelukkig is de mot 
later bijgelegd en was er weer vrede aan boord. En mijn koude pilsje kreeg ik toch wel van 
de jongens die van de wal kwamen. 
 
Na wat kleine reparaties kozen we weer zee en we gingen weer op jacht naar smokkelaars 
en zo verstreken weer maanden van soms zeer eentonig werk maar soms ook zeer span-
nend. Op een gegeven moment hadden we er weer een patrouille opzitten en zouden afge-
lost worden door de RP 105 maar we kregen een telegram dat de 105 met schade in Bela-
wan lag en wij nog maar even op het gebied moesten blijven tot een ander schip ons zou 
aflossen. Wij stuurden een telegram terug dat wij zonder voeding zaten en daar hadden ze 
een oplossing voor; er zou een Catalina wat proviand komen brengen maar de zee was zo 
onstuimig dat hij niet op het water kon landen dus gooide hij wat manden uit de blister in zee 
en die haalden we met de sloep op. De kippen waren inmiddels verzopen en het brood was 
doorweekt ondanks goede verpakking. De aardappels en groenten waren er goed van af 
gekomen en zo ook de rijst. Dus snel de kippen schoongemaakt, gebraden en in het vet ge-
zet voor de houdbaarheid. Twee dagen later kwam toch de aflossing en konden we naar 
binnen. We meerden af naast de RP 105 en de schade bestond uit een flink gat in de huid 
en een stuk uit het dek veroorzaakt door een mortierinslag. En hun pech was dat de tim-
merman die daar walplaatsing had naar Soerabaja was voor zijn examen voor korporaal 
timmerman. Mijn commandant keek mij aan en vroeg: kan jij dat repareren? Denkende aan 
mijn vakverandering zei ik: “als u mij garandeert dat ik timmerman wordt zou dat wel lukken”. 
Daar ga ik niet over en dat zou eerst aangevraagd moeten worden. Maar ik was voorzichti-
ger geworden en hij begon dingen te zeggen die mij niet aanstonden zoals:  
"Dan krijg je nu walplaatsing" (dat wilde zeggen dat ik van mijn bootje af moest). Ik begon 
meteen te protesteren maar de ouwe zei: “ik maak er dienst van dus moet je wel." Ik wilde 
voor geen prijs van boord dus zei ik : "bij nader inzien, zie ik er toch geen kans toe want het 
is me toch te moeilijk" (hij kon mij dat niet verplichten want ik was matroos. 
Dat vonden beide commandanten niet leuk dus bleef ik fijn op mijn eigen bootje tot ergernis 
van de beide commandanten. 
 
DE TWEEDE POLITIONELE ACTIE. 
 
Wij werden met diverse schepen, vliegtuigen en het KNIL ingezet aan de westkust van Su-
matra bij het eiland Benkalis en Roepat onder de codenaam: "Spada". 
Wij hadden de dag daarvoor al in de buurt wat rond gesnuffeld en wat lokale visserslui wat 
vragen gesteld en met succes wat informatie losgepeuterd en dat radiografisch doorgegeven 
aan de inlichtingen dienst; dat ging als volgt: De telegrafist moest doorgeven dat er bij de 
opgegeven coördinatie een kippenhok stond met plm. 250 kippen (250 vijandelijke soldaten) 
en op een andere plek 6 snel bakkende broodovens (6 mitrailleurs). Wij moesten lachen om 
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zo'n code, maar de vijand (als ze het al konden ontvangen) begreep daar toch niets van. Het 
gekke was dat de bevolking totaal geen achterdocht had en altijd zeer vriendelijk waren. Je 
kreeg bijna het idee dat ze helemaal niet zo gesteld waren op de TNI troepen. Er waren vis-
sers die ons vroegen of wij weer gauw terug kwamen en lieten soms foto's zien uit een oude 
krant van voor 1942 met de Koningin er op en dat gaf ons toch het idee dat de bevolking 
sympathiseerde met het Nederlandse bewind en dat het maar een handje vol was die tegen 
ons vochten. 
Er was een oud vissertje die had nog een foto van de kroning van Koningin Wilhelmina en 
daar was hij heel trots op. Daarom was het wel eens moeilijk om op een kampong te vuren 
als wij van daaruit werden aangevallen, je kon altijd onschuldige burgers raken en gebeurde 
herhaalde malen en dat is verschrikkelijk als je dat tegen komt. Wij hadden een keer een 
aanval afgeslagen en zette de kop in de wal om te proberen de kampong te zuiveren. 
En we liepen met vijf man de kampong door en naast een huisje lag een jong vrouwtje dood 
met een huilend meisje er naast. Dan breekt je hart en zei vroeg mij: 
“kenapa itu tuan? Saja punje ibu soeda mati” (waarom is dat meneer? Mijn moeder is dood!) 
Dat gaat dwars door je ziel en het enigste wat ik kon doen was een aai over haar bol geven 
want je moest alert zijn, zowel voor je zelf als voor je maten.  
Toen kreeg ik even een hekel aan dat werk maar je zat eenmaal in die situatie en je moest 
door. Dit soort dingen komen nu nog steeds in je gedachten en al die dingen bij elkaar be-
zorgen je soms slapeloze nachten. 
Deze verhalen waren in Holland ook al bekend en als er jongens thuisvoeren, werden ze wel 
eens nageroepen van moordenaars en daar wist je dan geen antwoord op te geven want dat 
begrepen ze dan toch niet in welke situatie zich dat heeft afgespeeld. 
Dat is nu nog steeds moeilijk om dat te begrijpen. Je ziet dat in alle oorlogen dat de burgers 
het meest te lijden hebben. Dat heb ik in de tweede wereldoorlog gezien en in Indië, Korea, 
Palestina, Irak; noem maar op. Maar ik dwaal weer af, ik was bij de tweede politionele actie...  
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Het kaartje geeft aan wat ons zuidelijkste patrouillegebied was en waar wij de tweede politio-
nele actie de aanval inzette. Wij kwamen van onze basis Belawan en zakten af langs 
Tantjung Balai en Bagan Si Api Api, door straat Doerian tussen P. Roepat en het vaste land, 
richting Benkalis waar de schepen zich zouden verzamelen. De middag en avond daarvoor 
hebben wij ons daar wat rustig gehouden en zo terloops wat praatjes gemaakt met locale 
vissertjes, die ons vertelden waar de tangsi's (kazernes) zich bevonden en hoeveel man er 
ongeveer zaten. Ze vertelden ook nog waar zware mitrailleurs stonden dus gaven wij dat 
door zoals hierboven al is beschreven. 
 
De tweede Politionele actie was begonnen in december 1948 en op 29 december moesten 
wij zo snel mogelijk naar het eiland Benkalis waar een landing van onze troepen in voorbe-
reiding was. Op de oostkust van Sumatra werden nog twee acties uitgevoerd onder de co-
denaam Spada. De eerste daarvan was de soloactie van Hr.Ms. Batjan onder bevel van lui-
tenant-ter-zee der eerste klasse R.W. Elbers. Selat Pandjang aan Straat Ajer Itam moesten 
worden bezet. Het was bekend dat er een garnizoen was van plm. 200 man TNI en politie. 
Circa 3 mijl voorbij Selat Pandjang was een zijrivier, de Soengei Soewir, met een steigertje 
vanwaar vaak vuur vandaan kwam.  
Op 27 december 1948 nam de Batjan in Muntok een peloton KNIL aan boord en de volgende 
dag nogmaals een peloton in Tandjong Saroe (Koendoer), in totaal 80 man. In de nacht van 
29 december voer de Batjan op aanwijzing van gidsen verduisterd de Soengei Soewir op en 
ging ten 03.00 uur ten anker. 
Het was bewolkt en aardedonker. De motorsloep en de whaleboot werden gestreken en het 
KNIL werd in groepen van 20 man aan de wal gezet. De Batjan voer daarna de Selat Ajer 
Itam op en nam in de vroege ochtendschemering positie in tegenover Selat Pandjang. Voor 
de TNI wachtposten had het ten anker komen van een korvet in het midden van de zeestraat 
niets alarmerends. Dat was in de afgelopen maanden al zo vaak gebeurd, dus schonken ze 
daar geen aandacht meer aan. 
Wij lagen een paar honderd meter verder en probeerden nog een poosje (op de wacht na) te 
slapen. Maar daar kwam weinig van, want we wisten dat het de vroege ochtend wel eens 
spannend kon worden. Het was doodstil op de geluiden van de bush na en zo wachtten wij 
op de ochtendschemering en als wij een strootje wilde roken moesten wij dat in het verblijf 
beneden doen. Want ze mochten aan de wal niet weten waar de schepen lagen. Een bran-
dende sigaret zie je op een kilometer afstand. Op dat moment zagen en hoorden wij niets, 
ondanks de aanwezigheid van diverse schepen met een paar honderdman aan boord. Ie-
dereen popelde om aan de klus te beginnen en dan duren de uren lang. 
Maar langzaam zagen we het daglicht achter de kim vandaan komen en dat gaat zeer snel in 
de tropen. In een half uurtje is het vol daglicht. Gespannen zaten we bij het ankerliertje om 
op het eerste seintje de spijker boven water te krijgen. Toen we dat seintje kregen, liep alles 
zoals het in een spoorboekje hoort te lopen zonder een seconde vertraging want iedereen 
stond op scherp tot de wapens toe. En het liep als een trein. 
 
Bij het eerste daglicht opende de Batjan het vuur met het kanon en de mitrailleurs op de 
wachtposten langs de steiger en de daarachter gelegen TNI kazerne. Op het zelfde moment 
vielen de KNIL-troepen Selat Panjang van de landzijde aan. Het TNI-garnizoen werd volko-
men verrast. De wachtposten werden door het KNIL geëlimineerd voor dat zij alarm konden 
maken. De kazerne werd overrompeld en de wachtposten aan de zeezijde sneuvelde vijftig 
man, onder wie de commandant van het garnizoen. Honderd man werden gevangen geno-
men en een grote hoeveelheid wapens werden buitgemaakt. Bij de buitgemaakte beschei-
den bevond zich een kaart met de dislocatie van de TNI-eenheden in het gebied. Men be-
sloot meteen actie te ondernemen tegen de over het eilanden verspreide TNI-posten.  
Inmiddels was de Hr.Ms. RP 130 met een LCVP op sleep vanuit Bagan Si Api Api onderweg 
naar het actieterrein maar raakten verdwaald tussen de kleine eilandjes. In de vroege och-
tend van 30 december werd een TNI-post bij Tandjung Kedaboe (Rangsang) door een afde-
ling van het KNIL aangevallen en op de vlucht gejaagd. Die KNIL soldaten waren felle rak-
kers en waren dappere vechtersbazen. 



 

 

82 

Ze waren van de afdeling Gadja Mera's oftewel de rode olifanten en daar waren die pelop-
pors erg bang voor want zelden dat ze krijgsgevangenen maakten. Ze waren net zo kundig 
met hun vuurwapen als met de klewang. Je kon ze vergelijken als commando's. Of er ge-
vuurd werd of niet, als ze een doel hadden, ze stormden er op af en wij stonden altijd weer 
verbaasd hoe weinig verliezen ze leden. Vele waren van Ambonese afkomst en die vochten 
echt voor Koningin en Vaderland en beschouwen nu nog steeds Ambon als de twaalfde pro-
vincie van Nederland. Wat zijn ze later in de maling genomen. Ze zijn in kamp Westerborg 
(het vroegere concentratiekamp) terecht gekomen met hun vrouwen en kinderen. Na de uit-
nodiging van de regering zijn ze verder grotendeels aan hun lot overgelaten. Ik vind dat een 
grote blunder van onze regering want alle Ambonezen waren Koningsgezind. 
 
Het tweede gedeelte van de operatie Spada betrof de bezetting van Benkalis en Tandjung 
Lajan aan de monding van de Siakrivier. Hiervoor was Hr.Ms. Tidore, commandant luitenant-
ter-zee der eerste klasse W.P. Jansen, ingeschakeld, die tezamen met twee patrouillevaar-
tuigen, de Flores en de Enggano, op 29 December KNIL-troepen bij Benkalis aan land zou 
zetten. Hierbij zou assistentie worden verleend door twee RP-boten, Hr.Ms. RP 108 en RP 
121, die in dat gebied reeds op patrouille waren. 
Na de bezetting van Benkalis zou een afdeling van het KNIL, bij Tantjung Lajang worden 
geland. Bij de operatie zouden 4 LCVP’s worden ingezet, die door de Hr.Ms. RP 130 vanaf 
Bagan Si Api Api naar het actieterrein worden gebracht maar was nog steeds niet komen 
opdagen dus gingen de LCVP's alleen op pad. 
 
Op 27 December nam de Tidore in Tg. Pinang twee pelotons KNIL (90 man) aan boord, be-
stemd voor Benkalis en de Enggano 1 peloton bestemd voor Tg. Lajang. Na de inscheping 
vertrokken de 3 schepen naar een rendez-vous bij het eiland Roepat. In straat Benkalis werd 
rendez-vous gemaakt met de RP 108, die van een prauwenbemanning de laatste mitrailleurs 
kregen. Tegen 16.30 uur was de Tidore ter hoogte van Benkalis. Hier waren twee steigers te 
zien. Een betonnen steiger, die een flink eind in straat Benkalis uitstak en een kleinere hou-
ten tongkansteiger ten westen daarvan. Die avond werd het plan de campagne voor de vol-
gende gegevens waren losgekregen over de vijandelijke sterkte in Benkalis. Er zouden 500 
man TNI gelegerd zijn, bewapend met ongeveer150 geweren. Nadat de troepen waren over-
gezet in de LCVP's uit Bagan Si Api Api zou bij donker worden opgestoomd naar Benkalis. 
Tegen zonsopkomst zou de Tidore vuur openen op mitrailleursopstellingen ten westen van 
de stad en zou een peloton bij de tongkansteiger landen. 
De Tidore zou daarna het vuur verleggen naar de oostelijke steiger en een tweede peloton 
zou dan in een kreek naast deze steiger aan land worden gezet. De RP's zouden de LCVP's 
begeleiden en vlak onder de wal vuursteun geven. Vergeefs werd die nacht op de RP 130 en 
de LCVP's gewacht. Ook met de radio kon geen contact worden gemaakt. Toen de schepen 
op 29 december ten 02.00 uur 's nachts anker op gingen, was van de RP 130 nog steeds 
niets te bekennen. Luitenant-ter-zee Jansen paste het plan aan. Tegen 4 uur kreeg de RP 
108, commandant adelborst eerste klas J.W. Herrijgers en de RP 121 luitenant-ter-zee-der 
derde klasse KMROV J.J. ten Cate, opdracht opzij te komen. 
De commandanten kregen de instructie dat zij de taak van de LCVP’s moesten overnemen 
en de troepen aan land moesten zetten. Een peloton werd overgezet op de RP boten en de 
kleine vloot stoomde verder. Het was om de hoek en men kwam ongemerkt voor Benkalis. 
De Tidore minderde vaart en opende ten 06.00 uur, bij het prille daglicht het vuur op een 
mitrailleurstelling. 
Een Catalina cirkelde boven de stad met aan boord Admiraal Pinke. Beide RP boten, volge-
pakt met zwaarbewapende KNIL soldaten, draaide bakboord uit en voeren met volle snelheid 
op de tongkansteiger af. De RP 121 voorop om mogelijke aanwezige visnetten stuk te varen. 
De RP 121 was daartoe beter geschikt, door de metalen romp en meer bescherming geven-
de constructie van schroef en roer, dan de houten RP 108 met de nogal onbeschermd lig-
gende schroeven en roeren. Vanaf de wal werden wij met geweer- en mitrailleur vuur ont-
vangen en schoten terug met het 3,7 kanon en de beide brenmitrailleurs. Een goedang vloog 
in brand. 
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Onder het lawaai van schoten en geschreeuwde bevelen, kwamen wij langszij de steiger en 
stormde de KNIL infanteristen de steiger op. Aan de landzijde bij het begin van de steiger 
stonden een paar betonnen pilboxen en recht voor de steiger een verhoogde uitkijkpost waar 
een man in zat met een lichte mitrailleur en in de pilbox en enige geweerschutters de steiger 
onder vuur namen. De KNIL jongens lagen plat op de buik voor zo veel mogelijk dekking. 
Ik nam direct de verhoogde uitkijkpost onder vuur. Die mitrailleur was direct uitgeschakeld; 
de KNIL jongens sprongen overeind en stormden op de pilboxen af en met getrokken kle-
wang maakten ze de schutters uit de pilboxen letterlijk een kopje kleiner. De rest van de TNI 
vluchtte.  
 

 
Hr.Ms. RP 108 in actie. 
Auteur onbekend. 
 
Nadat de laatste infanterist bij ons van boord was, kregen wij de opdracht voorraden en een 
verbindingsgroep op de steiger te brengen en dan bij de gelande westelijke KNIL groep te 
blijven om vuursteun te verlenen. De RP 121 kwam weer langszij de Tidore en werd weer 
volgeladen met het tweede peloton KNIL dat aan de oostkant van Benkalis zou landen. De 
korvet verlegde het vuur naar het worteleinde van de oostelijke steiger en de wal daar ach-
ter. Een kwartier na de eerste landing was de RP 121 alweer onderweg naar de kreek nabij 
deze steiger waar volgens plan het KNIL aan land zou worden gezet. 
Vanaf de Tidore zag men de RP 121 opeens snel bakboord uit draaien. De monding van de 
kreek was versperd met houten palen die het onmogelijk maakte om daar binnen te varen. 
Ten Cate nam snel een besluit en meerde af aan de kop van de betonsteiger. Hij werd daar 
bij op een afstand van nog geen vijftig meter bestookt door geweervuur van de TNI. De 
KNIL-soldaten gingen weer plat op de buik op de steiger in dekking liggen.  
Zo snel als het kon ontmeerde de RP 121. Even was de toestand kritiek, omdat de KNIL-
soldaten werden vastgepind door het vuur van de wal. Jansen gaf de RP 121 opdracht om 
vanaf de oostkant op de stelling en aan de voetpunt van de steiger te vuren. De RP 108 
kreeg een sein om direct naar de betonsteiger op te stomen om zo dicht mogelijk onder de 
wal vuursteun te verlenen aan de troepen die zich inmiddels aan de oostzijde van de steiger 
op het strand hadden laten rollen, de steiger als dekking gebruikend. De Tidore opende het 
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vuur met kanon en 20 mm. mitrailleurs op de wal. Vanaf RP 108 oostelijk van de steiger 
houdend werden vuurstoten afgegeven met kanon, Oerlikon en beide brens op het struikge-
was achter de steiger en zag men de KNIL-soldaten onder dekking van de steiger naar het 
worteleind rennen. Na armzwaaien van de bevelvoerende (Europese) KNIL sergeant werd 
ons vuren gestaakt en zag men de KNIL-soldaten met hun sergeant opspringen en met ge-
trokken klewang naar voren rennend en vurend met hun karabijn op automatisch. De TNI-
soldaten die de kans nog hadden, sprongen uit hun stellingen en vluchtten. 
 
De strijd verplaatste zich land inwaarts. Ik kreeg het bevel de buit gemaakte wapens die aan 
de voet van de steiger lagen, op te halen die door de KNIL waren verzameld. De kok, Jaap 
en Piet showden het spul op het voordek waaronder een watergekoelde mitrailleur. 
Na drie keer heen en weer gerend te hebben had ik een leuke verzameling aan dek liggen 
die de jongens even moesten showen voor de camera. De Catalina die alles van bovenaf de 
boel in de gaten hield met Admiraal Pinke aan boord gaf onze commandant later nog een 
uitbrander omdat die matroos die de wapens van de voet van de steiger had gehaald zijn 
helm niet op had. Maar dat hoorde Ik pas op een reünie van de RP boten in 2003. Dus dat 
was een laat standje waar ik overigens geen straf meer voor kreeg. 
 
Wat later op de dag moesten wij weer langs de steiger komen om wat gevangen TNI solda-
ten over te nemen. We hebben ze allemaal op het voordek laten zitten en er waren erbij die 
zeer goed Nederlands spraken. Op het radiostation was de rood-witte vlag verwisseld met 
ons Rood Wit en Blauw, een teken dat de operatie "Spada" gelukt was. Totaal hadden wij 60 
krijgsgevangenen gemaakt, de TNI hadden 106 gesneuvelden. Wij hadden geen verliezen. 
 
Diezelfde middag werd anker op gegaan en stoomden de Tidore, Enggano, Floris en de RP 
108 op naar Tandjong Lajan. De Hr.Ms. RP 119, commandant Adelborst der eerste klas G.A. 
Meyer, die vanaf 26 december de monding van de Siakrivier had bewaakt, voegde zich ten 
14.00 uur bij het verband. Een uur later was men bij de monding van de rivier. Het peloton 
KNIL werd door de motorsloep van de Tidore naar de wal gebracht. De post bleek geheel 
verlaten te zijn. De actie bij Benkalis werd een riskante onderneming, als gevolg van het feit 
dat de LCVP's en de RP 130 niet kwamen opdagen. Dat was te wijten aan een ongelukkig 
misverstand in berichtgeving. 
Door een stomme fout in de berichtgevingwas de RP 130, met 3 LCVP’s op sleep, op 27 
december vanuit Bagan Si Api Api op stap gegaan naar Tandjong Oeban, waar ze op 29 
december arriveerde. Jansen (de commandant van de Tidore) moest toen een keus maken. 
Hij kon de actie uitstellen, met het risico dat de beoogde doelen niet meer voor 5 januari ge-
nomen zouden kunnen worden. De troepen met motorsloep en whaleboot aan land brengen 
was ondoenlijk, dus besloot hij de troepen met de twee RP boten aan wal te zetten. Het is 
een wonder dat bij de landingen geen doden en gewonden zijn gevallen. Een kleine Hig-
ginsboot zonder enige fysieke bescherming, volgepakt met soldaten, vlak onder de kust waar 
het volgens inlichtingen wemelde van TNI-soldaten, bij daglicht langszij van een steiger 
brengen was een riskante onderneming. Toen wij bij de eerste aanval richting de steiger gin-
gen, voeren wij sterk overhellend naar stuurboord omdat de troepen die wij aan boord had-
den zich allemaal zoveel mogelijk verdekt voor de vijand hielden en de meeste op het stuur-
boord's gangboord stonden. 
 

De patrouilles na de tweede politionele acties gingen gewoon weer door...... 
 
Zo hadden we weer eens een rustige "strek" gemaakt langs de kust en het was al laat en erg 
donker want er was geen maan. Wij zagen de verlichtte scheepvaart buiten de 3 mijls zone 
varen en dat konden we zien op de radar dat ze netjes buiten de 3 mijl bleven. 
Maar één zat er net tegen aan en kwam er af en toe binnen. De commandant gaf order om 
wat naar buiten te steken dus voeren wij het schip even tegemoet maar het verlegde zijn 
koers weer buiten de zone dus keerden wij weer de wal in en plotseling draaide dat schip 
scherp stuurboord uit, doofde zij boordlichten en zagen op het radarscherm dat hij vaart aan-
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zette dus gingen wij weer op tegen koers en voeren dat schip tegemoet. Wij voerden uiter-
aard ook geen verlichting en toen we vlak bij waren  kregen wij de schrik van ons leven. 
We stonden volop in twee grote schijnwerpers en toen we naderbij kwamen bleek het de 
Hr.Ms. Tidore te zijn in de alarm in de alarmfase met de kanonnen op ons gericht. De com-
mandant van de Tidore dacht dat wij een vluchtende smokkelaar waren en probeerde achter 
hem langs te komen. Dat had hij weer opgemaakt uit zijn radarbeelden. Gelukkig had hij 
even geduld om ons eerst te identificeren. Een kratje pils van hun maakte alles weer goed. 
 
Zo kwam weer de tijd aan dat we voor groot onderhoud. 
Na in Belawan proviand en brandstof geladen te hebben vingen we de grote sprong naar 
Java aan. We voeren ter hoogte van Banka/Biliton toen een van de bemanningsleden ernstig 
ziek werd en hebben hem afgegeven op het eiland Banka en daar werd hij naar het hospitaal 
gebracht. We deden Tandjong Priok weer aan voor een dagje rust en een dagje te kunnen 
passagieren in het vroegere Batavia wat in de tussentijd was omgedoopt in Jakarta. 
 
In de avond wilden wij weer naar boord liften maar werden aangehouden door de MP van de 
TNI het Indonesische leger. We voelden ons wel een "beetje boel" verongelijkt want het was 
toch onze voormalige tegenstander. We werden in een kantoortje gebracht maar ze waren 
erg vriendelijk en zeiden dat het 19.00 uur avondklok was en dat wisten wij niet. Zij zorgden 
voor vervoer naar Priok en zo kwamen we weer met een ervaring rijker aan boord. 
De volgende morgen gingen we op weg naar Soerabaja waar we twee dagen later weer 
aankwamen. We gingen meteen het dok in en werden zelf weer geplaatst in de tangsi (ka-
zerne).  
 
Op een avond zat ik in de eetzaal een brief te schrijven met nog een grote groep andere jon-
gens toen ik opeens een stoot voelde. Ik dacht dat iemand mij aanstootte maar iedereen 
keek om en we zagen de lampen die aan een elektra draad hingen heen en weer zwaaien 
(dat is een héél onwerkelijk gezicht) totdat een Indische jongen riep: "een aardbeving!" en 
dat bleek zo te zijn. Iedereen vloog het gebouw uit en we waren nog maar net buiten toen 
onze eerste verdieping instortte en dat was grote paniek. Ik stond vrij veilig tegen een laag 
muurtje van de toiletten, maar ik dacht direct aan ons bootje dat in dok stond en veronder-
stelde dat het schip omgevallen was; het stond op de blokken en geschoord tegen de 
dokwanden maar achteraf stond het nog keurig overeind. Het dok was nl. een grote beton-
nen bak die daar in de bagger stond. Maar er was wel erg veel schade.  
In Grisee een kampong aan de kust waren veel doden. Wij moesten ons opnieuw huisvesten 
in een andere kazerne die alleen wat scheuren had in de muren. Na alle schrik zijn we aan 
het ruimen gegaan en de spullen die op de slaapzaal tussen het puin lagen bij elkaar ge-
zocht en naar de andere locatie gebracht. En daarna gingen we weer naar het dok om het 
schip weer vaarklaar te maken. 
Maar half mei kregen we de mededeling dat ons schip eerdaags zou worden overgedragen 
aan de ALRI (Akatan Laut Repubic Indonesia. ) of te wel Indonesische marine. 
 
En eind mei was de officiële overdracht. Het schip lag inmiddels weer te water en wij waren 
terug van de wal met een stevig pilsje op en wilden en waren in staat om aan de schroefas 
binnen in het schip een handgranaat met uitgetrokken pen vast te binden dat als ze er mee 
gingen varen een gat in het scheepsvlak zou ontstaan. 
Maar gelukkig is het niet zover gekomen want we hielden teveel van dat bootje. Dat zou het-
zelfde zijn als je je trouwe huisdier zomaar af zou maken. Als je jaren op een schip hebt ge-
zeten is het je huis en je geborgenheid waar je veel emotionele en prettige dingen hebt mee-
gemaakt en dat doet je dat zeer als je afscheid moet nemen en ik vraag me nu nog wel eens 
af wat ermee gebeurd is en zou graag willen dat tenminste het casco nog bestaat. 
De commandant heeft nog geprobeerd om toestemming te krijgen met het schip naar Neder-
land te varen. We hadden de wereldkaart er bij gepakt en wetende wat onze actieradius was 
konden we langs de kusten zo naar Nederland komen maar Commandant Zeemacht had 
daar geen oren naar, dus zat er niets anders op om ons bootje op te geven. 
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Er werd een mannetje gevraagd om een LCVP  te varen, dat waren die kleine rechthoekige 
scheepjes met een klep van voren om troepen aan land te zetten. Daar moest ik goederen 
mee naar de mijnenvegers brengen en dat was meer een beetje spelevaren want voor elk 
wisse wasje moest je zo nodig varen en zo verdreef ik de tijd een beetje. 
De jongens van de Hr.Ms. Texel, een mijnenveger, hadden al een tijd voor de wal gelegen 
en wilde dolgraag varen, er moest nog één machine onderdeel richting machinekamer, maar 
de kraanmachinist vond dat 5 uur een mooie tijd was om te stoppen en ging naar de kazer-
ne. De jongens zwaar de pest in maar ik kwam met de oplossing om te proberen om die 
kraan te bedienen. 
Ik ben in die kraan geklommen en gekeken hoe dat werkte en dat had ik al gauw door. Door 
op de steiger wat te oefenen met een paar vaten aan te slaan en te verplaatsen, dorst ik dat 
machine onderdeel op te tillen en dat boven de machinekamerkap van de Texel te hangen. 
Dat leverde mij een paar heerlijke pilsjes op en na dat de jongens nog een halve nacht had-
den doorgewerkt voeren ze de volgende ochtend weer naar zee en waren weer gelukkig. 
Een marineman vindt het heerlijk om een paar dagen tegen de wal te liggen maar dat moet 
niet te lang duren want dan gaat er toch weer wat kriebelen. 
 

DE OVERDRACHT VAN DE Hr.Ms. RP108. 
 
De dag van overdracht was heel emotioneel. Wij stonden aangetreden aan de wal voor het 
schip en naast ons stond de nieuwe Indonesische bemanning. De Nederlandse vlag werd 
gestreken onder het spelen van het Wilhelmus en de roodwitte vlag (waar we zo lang tegen 
gevochten hadden) werd onder het spelen van het Indonesische volkslied "lndonesia Raya" 
gehesen. We stonden daarbij uiteraard in de houding maar toen die roodwitte vlag omhoog 
ging, liepen we met 4 man met tranen in de ogen uit het gelid. De commandant riep ons nog 
terug maar we liepen gewoon door. Later kwam de ouwe naar ons toe en mopperde wel 
even, maar bekende dat hij daar ook toe in staat was geweest, dus dat was einde. Ik ben 
ook nooit meer naar het dok geweest om nog even te kijken. 
 
Tot zover het relaas van oud-matroos Leen Puister. 
 

EEN KORTE HERINNERING. 
 
Stoker Henk Sanders herinnerde zich het volgende: 
 

Wij van de RP 136 en bemanning zijn in Belawan De Hen en Tandjong Oeban gestationeerd 
geweest. De namen van de boys in 47/48 waren de commandant Ltz. Delfos, de telegrafis-
ten Monsjou en Horst, de matrozen Huisman, Tak, v. Rossum (kok), Visser, Verhoeven en 
de stoker/machinisten Blokpoel en Sanders. 
Niet alle namen heb ik onthouden, er vonden aflossingen plaats en mensen die hun diensttijd 
er op hadden zitten en thuis gingen varen. 
Een van onze opdrachten was schip en lading controleren op zee en dat die lading gedekt 
was door de juiste papieren. 
 
Wij voeren in noord Sumatra toen wij een Chinese tongkan praaiden om deze te inspecteren, 
deze stopte en naderde ons langzaam over bakboord, toen dit schip ongeveer een tiental 
meters van ons verwijderd was gaf deze volgas en probeerde ons te overvaren. 
Bij deze poging die voor ons goed afliep werd een gedeelte van het stuurhuis afgevaren (zie 
foto). We hebben schip en bemanning in beslag genomen en opgebracht naar Belawan. 
 
Bij een andere actie in straat Soenda waar wij kort onder de wal voeren werden wij plots-
klaps met automatische wapens beschoten waarop wij het vuur openden. Wij hadden alle 
geluk aan ons zijde. Op dat moment bevonden zich de commandant, Monsjou, Blokpoel en 
Verhoeven in het stuurhuis. Wonder boven wonder werd niemand geraakt wel waren er tref-
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fers in de zend en ontvang installatie en enige gaten in de uitlaat die aan de achterzijde in 
het stuurhuis is geplaatst. 
 

 
 

 

 
De bemanning van Hr.Ms.  RP 136 
Coll. Henk Sanders. 
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Dit zijn een tweetal voorbeelden waaruit blijkt dat onze patrouilles niet zonder risico waren. 
Onze commandant Ltz. Delfos heeft daar een verslag van gemaakt.  
 
Wij hebben heel wat meegemaakt dat begrijpt U wel .Ik heb bij de marine een mooie tijd ge-
had, zeker op de RP 136 waar wij met z’n allen een team vormden. 
Hopelijk heeft U iets aan mijn verslagje. 
 
Vriendelijk Groetend Henk Sanders. Stamboeknummer 42576. 
 

SPEEDBOOT VOL RUBBER EN PALMOLIE IN DE VAL. 
 
Onderstaand verhaal is een krantenknipsel uit de krant van Sumatra. 
 
Het is hier veel leuker dan in Soerabaja; want hier wordt op “groot-wild gejaagd", vertelt de 
luitetnant-ter-zee 2e klasse H.O.G. ten Raa; commandant van de RP-111 Marter: Het grote 
wild dat zijn de smokkeIaars, die in Straat Malakka niet alleen Chinese tonkangs, maar ook 
Engelse speedboats gebruiken: groter en sneller dan de patrouilleboten van de marinebasis 
Belawan. Ten Raa was de eerste, die er in oktober 1948  in slaagde zo'n speedboat op te 
brengen. En enkele maanden later heeft hij er weer een te pakken gekregen, helemaal al-
leen met zijn RP, zonder hulp van derden.  
 

NACHTELIJKE JACHT OP "GROOT WILD". 
 
In de kleine kajuit van de RP, waar men maar net rechtop kan staan, zaten wij te luisteren 
naar de jager op groot wild, die ondanks zijn indrukwekkende baard pas 24.jaar oud bleek te 
zijn. Hij  heeft een mooie carrière gemaakt, want hij is pas na de oorlog als matroos OVW-er 
bij de marine gekomen. Drie jaar geleden voer hij met de Karel Doorman naar Indonesië, en 
nu is hij beroepsofficier, commandant van een der scheepjes waarmee de illegale handel 
tussen Sumatra en Malakka bestreden wordt. 
 
Op 8 juli voer Ten Raa  met zijn Marter (RP 111) uit naar de Aroebaai, ten noorden van 
Pangkalanbrandan om de wacht over te nemen van de RP l07. De Aroebaai is een geliefde 
pleisterplaats voor de smokkelaars, omdat zij daar benzine kunnen krijgen voor hun belang-
rijkste schepen, de ML.'s (motor-launches). Dit zijn de z.g. speedboats, die na afloop van de 
oorlog door de Britse marine in Singapore werden verkocht. De Nederlanders vonden de 
prijs te hoog, met het gevolg dat de meeste al in Chinese handen waren toen wij er ten slotte 
nog een paar konden krijgen….. tegen veel meer geld dan er aanvankelijk voor werd ge-
vraagd. Via de Chinees kwam een aantal ML's  in het  bezit van de Atjehers. 
 
De Marter ging in de middag van die achtste juli voor anker bij de noordpunt van de Aroe-
baai.  Toen de avond viel, besloot Ter Raa voor de ingang van de baai heen en weer te gaan 
varen in de hoop een goede slag te slaan. Er zijn daar namelijk twee punten te bewaken: de 
monding van een diepe geul die naar Pangkalan Soesoeh leidt, en de plek waar de ten 
noorden van deze geul lopende rivier (de Soengei Besitang) in zee uitkomt.  De nacht verliep 
zonder dat de mannen van de Marter iets bijzonders zagen. 
 
Toen de nieuwe dag aanbrak ging de RP 111 weer voor anker. De ochtend werd benut voor 
de  gebruikelijke scheepswerkzaamheden, en in de  middaguren werd geslapen…… voor 
zover de hitte dit mogelijk maakte. Bij het invallen van de duisternis trok de Marter er weer op 
uit. Ten Raa maakte een zg. spiraalverkenning, een speciale methode om de  ontsnappings-
kansen der smokkelaars zo klein mogelijk te maken. En eindelijk,  tegen  de ochtend  kwam 
er groot wild in zicht.  
Om vier uur had Ten Raa de wacht op de brug overgegeven aan zijn kwartiermeester, die vijf 
minuten later een speedboat zag op ca. 2 mijl afstand. Het vaartuig was niet verlicht en dat 
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zegt eigenlijk genoeg, want alleen de smokkelaars en de patrouilleschepen van de marine 
houden des nachts alles gedoofd. Toen de speedboat het met de seinlamp gegeven wacht-
woord verkeerd beantwoordde, was alle twijfel weggenomen. 
 

 
Hr.Ms. RP 111 (Marter) zonder naamsein op de boeg. 
Coll. A. v.d. Linden 
 
MAST NAAR  BENEDEN 
 
Zoals te doen gebruikelijk loste de RP 111 een waarschuwingsschot, maar de smokkelaar 
maakte geen aanstalten om bij te draaien. Integendeel: hij voerde zijn snelheid op en ging 
zigzagkoersen varen. Toen werd de speedboat onder vuur genomen. 
Een der eerste granaten sprong recht boven het schip en even later werd de mast geraakt 
die met donderend geweld naar beneden kwam. Even later begon de smokkelaar vaart te 
verminderen: naderhand bleek dat een der motoren was uitgevallen doordat er te veel van 
was gevergd. 
"Het heeft nog een haar gescheeld" - zo vertelde Ten Raa - "of we hadden een vrachtschip 
voor zijn raap geschoten. Terwijl we de ene granaat na de andere afvuurden, doemde plot-
seling in de verte een grote vrachtvaarder op. Het was de Langkoeas van de Rotterdamse 
Lloyd. Gelukkig veranderde de smokkelaar toen juist van koers, zodat we konden doorgaan 
zonder gevaar te lopen de Langkoeas te raken”. 
Om tien minuten voor vijf lag de Marter langszij de smokkelaar. De jacht had precies drie 
kwartier geduurd. De speedboat bleek 70 ton rubber en 4½ ton palmolie aan boord te heb-
ben. De opvarenden waren 27 Indonesiërs, o.w. een lid van de Harimau Liar en een man die 
vroeger bij de politie in Medan gewerkt had. Kantang in Siam was de bestemming van de 
smokkelaar.  
Daar de controle op de in- en uitvoer van Brits-Malakka veel strenger is geworden, heeft de 
iIlegale handel zich n.l. langzamerhand naar de Siamese havens Kantang en Bhuket ver-
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legd. Vandaar worden de verboden goederen dan  over land naar Malakka gesmokkeld, het-
geen niet zo erg moeilijk schijnt te zijn. De grote kongsi's, die de smokkelarij organiseren 
zitten nog steeds  in Singapore. 
 
Een half uur na het aanhouden van de speedboat kwam een der grotere marineschepen, 
een korvet in zicht, die Ten Raa orders gaf zijn buit op te brengen naar Belawan. 
Daar werd het smokkelaarschip met zijn bemanning aan de autoriteiten van de justitie afge-
leverd, waarna de Marter weer onmiddellijk uitvoer om de patrouilledienst te hervatten. Het in 
beslag genomen schip had een waterverplaatsing van 96 ton. De brug was zwaar gepant-
serd. De vernielde mast had nogal wat ravage aangericht op het overigens verwaarloosde, 
kennelijk slecht onderhouden schip. “Toen die mast naar beneden kwam, werden ze zo ze-
nuwachtig, dat ze de motor in de soep lieten lopen!" – zo besloot Ten Raa zijn relaas. 
 

MET DE BOK OP STAP. 
 
Een verslag uit 1948 van de toenmalige marine-correspondent D. Steenmeijer. 
 
Er is nog heel wat op te ruimen in de Indische wateren. Van mijnen en zeker niet in mindere 
mate van vele wrakken wordt geduchte hinder ondervonden, wat de havens en vaarwaters 
minder geschikt maken voor hun doel. Dat is nog de erfenis van de oorlog. 
Die erfenis zijn we nu aan het liquideren en voor wat de wrakken betreft heeft de Koninklijke 
marine een beste troef in handen met haar bergingsvaartuig Triton, dat een 75 tons bok op 
sleeptouw heeft. Onlangs werd door deze bok de haven van Makassar van vele obstakels 
gezuiverd en thans bevinden bergingsvaartuig en bok zich met een drie mijls vaartje op weg 
naar Belawan, de havenplaats van de belangrijke stad Medan. 
Er liggen daar twee grote wrakken en een wat kleiner exemplaar in de weg en die moeten 
verwijderd worden. Dat is de opdracht. 
 

“Kijk maar eens wat je doen kunt”. 
 
Hr.Ms. Triton zowel als de bok hebben een geschiedenis. Na de onvoorwaardelijke overgave 
van Japan werd het Japanse bergingsvaartuig Matsunura Maru ingezet als evacuatieschip 
voor krijgsgevangenen en onderhield als zodanig een regelmatige dienst van Batavia op het 
land van de toen ondergegane zon. Dat was begin 1946, in de tijd dus dat Engelse, Japanse 
en soms ook nog wel eens Nederlandse autoriteiten hier iets te zeggen hadden, al was het 
voor deze laatste categorie maar een schimmetje.  
Toen er dan ook een marineduik- en bergingsploeg uit Malakka overkwam en de chef duik-
bedrijf van de Koninklijke marine te Tandjong Priok, de luitenant ter zee der 2e  klasse KMR 
SD TV M. van der Linde, aan het werk wilde, moest hij dan ook toestemming gaan vragen bij 
de Engelse  bewindvoerders, die zowaar hun fiat gaven. 
“Duik en kijk maar eens, wat je doen kunt", zo was het antwoord en dus werd er gedoken. 
Er was duikmateriaal voldoende in Tandjong  Priok. De duikers wisten het stukje slang hier 
en een helm daar wel te liggen, doch moesten eerst toestemming vragen om dit Japanse 
materiaal te vinden. Het jawoord bleef niet uit en behalve een volledige uitrusting om onder 
water te gaan kwam er ook een stoombokje met 10 ton hefvermogen  op de proppen.  
Reeds enige tijd was er rustig gedoken, toen de Ltz. v.d. Linde de Matsunura Maru in het 
vizier kreeg en er eens een kijkje aan boord ging nemen. Dat was in de maand mei van het 
jaar 1946.  
 
Sabotage en oorlogsbuit. 
 
Het kijkje werd een ware openbaring. Het Japanse bergingsvaartuig dat steeds maar krijgs-
gevangenen naar het land van de kersenbloesem had gebracht, bleek nog geheel compleet 
te zijn uitgerust met onder meer een 250 tons bergingsbok, een complete werkplaats met 
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schaafbanken en boormachine alsmede krachtige turbogeneratoren voor de opwekking van 
krachtstroom. Zelfs waren er complete duikerpakken. 
Telegrammen gingen heen en weer en de Japanse bemanning van boord, terwijl de Mats-
unura Maru de Kali Mati te Tandjong Priok werd opgesleept. 
Als oorlogsbuit werd het schip later officieel aan Nederland toegewezen en in september 
1946 kreeg het nu Nederlandse schip zijn commandant in de persoon van de Luitenant ter 
zee der 3e  klasse KMR SD TV  G. Looman, die opdracht kreeg om zijn bodem zo spoedig 
mogelijk bedrijfsklaar te maken voor bergings- en duikwerkzaamheden. 
Allereerst werd getracht om het schip vaar- en stoomklaar te krijgen, doch dat was al niet zo 
eenvoudig. De Japanse bemanning had namelijk kans gezien om stoom te zetten op de 
hoofdleiding, terwijl de torninrichting ingepikt stond. Resultaat dus gebroken tandwieltjes. 
Verder waren er diverse defecten aan afsluiters en pakkingen, waar door er meer stoom bui-
ten dan in machines kwam.  
 

 
     Hr.Ms. Bergingsvaartuig Triton.   
     Foto IMH.          

 
En de moeilijkheden die door deze sabotage waren veroorzaakt werden nog vergroot door 
de ontzaglijke vervuiling die het schip had ondergaan Voor algehele revisie kwam de Triton 
einde 1946 toen op werf. Het duurde tot september van het volgende jaar voordat het karwei 
gedaan was, want op het Marine Etablissement was de revisie van het voormalige Japanse 
bergingsvaartuig als een stopkarwei beschouwd. 
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Op 3 mei 1948 is Hr.Ms. bergingsvaartuig Triton officieel in dienst gesteld en onmiddellijk 
daarna was het koers richting Makassar, waar de 75-tons Liberty-bok werd opgehaald. Van 
Batavia is de combinatie thans op weg naar Belawan om daar de haven te verschonen wat 
een mooie doch zware taak zal blijken te zijn. 
 
Het lied van de bok. 
 
Is het bergingsvaartuig van Japanse  afkomst, de bok werd gemaakt in het land van Uncle 
Sam. Het is een Liberty-dok met eigen aandrijving, dubbel roer- en dubbele schroeven. 
Zijn oorlogstaak is voornamelijk geconcentreerd geweest op Hollandia, waar de bok al va-
rende en hijsende Shermantanks aan wal bracht voor het Amerikaanse leger.  
Toen de marine zich over de bok ontfermde, bevond het vaartuig zich in bijna zinkende toe-
stand. Het drijfvermogen werd met eigen middelen opgevoerd en de krachtproef kwam in de 
haven van Makassar, waar een 1500 tons Japans schip geladen met nikkelerts uit de weg 
werd geruimd. 
 

 
Hr.Ms. Triton in het Westervaarwater 
Foto coll. J. v.d Linden. 
 
Dit is op gevoelige wijze vast gelegd in het bokkelied: 
"...zo brak de nieuwe glorie aan”. 
In het leven van de bok, 
die, daar hij sterk en krachtig was, 
een ieders aandacht trok. 
Al had hij last van zijn pontons, 
toch was de bok gezond: 
Want met gemak 
droeg hij een wrak 
dat in de haven stond." 
De bok zal nog vele wrakken moeten dragen. Belawan wacht met ongeduld. 
 
D. Steenmeijer, marine-correspondent. 1948. 



 

 

93 

AFGELUISTERD IN DE WERKPLAATS. 
 
Na Vastwerken. 
 
Het is op de Platvoet. De werkplaats van de KVD is geheel verlaten en alles lijkt rustig achter 
de gesloten deur. De draaibanken en de boorbank staan netjes in de olie. Een gedemon-
teerde motor staat in het midden van de werkplaats, de elektrische reservedelen liggen keu-
rig op rijen gesorteerd in de rekken, enige accubatterijen staan volgeladen op de grond, kort-
om het is "vastwerken" geweest. 
Plotseling klinkt een stem met een vreemde metaalklank: 
"Eindelijk rust, wat een lawaai was het vandaag weer! 
“Ik houd er niet van. Geef mij maar een bootje". 
Het antwoord volgt op een dergelijke metallieke toon: 
"Ja, en ik heb het grootste gedeelte van de dag achter gestaan, bij de smederij! Daar was 
het pas een leven !" 
"Het leek hier wel of de KVD het ME had overgenomen. Elke 5 minuten kwam er weer een 
nieuwe werkopdracht binnen, alles spoed!" 
"Ik vind dat jij er maar beroerd uitziet. Gaan ze jou werkelijk nog oplappen? Het lijkt niet meer 
de moeite waard". 
"Moest jij maar eens zeventig patrouilles op Higginsboten achter de rug hebben. Dan zag jij 
er ook niet fris meer uit. Dat doe je trouwens toch niet. Jij komt zeker van de dievenpassar in 
Malang ?" 
"Ja, maar ik heb heel wat meegemaakt. Gedurende de bezetting gebruikten de Jappen mij 
om hun saké op te warmen. Dat ging er soms behoorlijk ruw aan toe!" 
"Toch niks vergeleken met het leven op een Higginsboot. Hoeveel heb je gevaren?" 
"Twee patrouilles op de 114, daarna in reparatie, toen op de 116, weer in reparatie, tenslotte 
nog even op de 107, maar daar wilden ze me niet hebben, en nu….. ". 
"Is dat alles? Alleen op de HDML’s gediend!  
Benedendeks is een comfortabele kombuis. Je hebt zeker nooit een omgevallen pul met 
Australische boerenkool met zand over je bast gehad, zoals ik op de 119 op patrouille vanuit 
Belawan. Windkracht 10 en een kok die alleen in de kazerne had gewerkt, waar hij nooit 90° 
slagzij had meegemaakt. Ze probeerden me daarna weer aan de gang te krijgen, maar ik 
had er balen tabak van. En kankeren dat ze op me deden! Alsof het mijn schuld was! Ze ver-
vingen mij toen door een primitieve arangpot en zonden me per vliegtuig naar Soerabaja. 
Daar werd ik hersteld en meteen naar Tandjonq Oeban gestuurd…..  “Stil, daar komt de chef 
van de werkploeg met een stoker". 
De sleutel wordt in het slot gestoken, de deur gaat open. Een sergeant en een stoker komen 
binnen. 
"Nou Jan, dat ouwe kooktoestel van die Higginsboot zullen we morgen in het magazijn stor-
ten, dat wordt nooit meer bruikbaar. 
En dit kreng van die HDML moet ik donderdag klaar hebben. Laten we daar direct maar aan 
beginnen". 
 

DE “TIJGER” OP PATROUILLE. 
 
Zoals men elders in dit boek heeft kunnen lezen, zijn een aantal RP-boten afkomstig uit Au-
stralië, overgenomen door de KM om te patrouilleren in de Indische wateren. Er zijn verschil-
lende standplaatsen voor deze RP-boten, maar de “Tijger" (RP 118) loopt momenteel in de 
rol Soerabaja. 
Wij patrouilleren in deze omgeving vooral voor de door de republiek bezette havens, om aan 
boord van in- en uitgaande prauwen te controleren of er geen verboden lading aan boord is, 
wat dikwijls voorkomt. Deze prauwen worden dan op sleeptouw genomen onder veel gekan-
ker van onze chef KM, die dan zegt : 
"Laat die rotprauw toch zinken". Het resultaat: toch maar slepen. 
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Als de prauwen netjes afgeleverd zijn in Soerabaia, gaan we weer op zoek naar nieuwe buit, 
wat soms uren, ja zelfs dagen kan duren. Er zijn natuurlijk ook prauwen met goede lading en 
papieren; deze kunnen dan rustig hun koers voortzetten onder veel geslamat van de beman-
ning. Wij zitten niet zo goed in ons Maleis, maar we roepen ook maar "Tabeh" (Tabeh is altijd 
wel safe). 
Er is ook wel eens een grappenmaker, die aan zijn knieën probeert te trekken, maar dan is 
er wat loos, er wordt geroepen: 
"Praoe disini, saja snapan". Je ziet een hoop armen in de lucht zweven, maar het resultaat is 
toch altijd dat de prauwen hun zeilen strijken. Nadat zij grondig onderzocht zijn kunnen zij 
hun weg vervolgen. De tijd gaat vlug, en als we 's avonds voor spijker liggen, komen de zwa-
re verhalen los, van matrozen die altijd gevaren hebben. Ja, matrozen, als onze ouwe Piet 
Hein ze zag zou hij blozen als een jonge meid. 
Het meeste verdriet hebben we nog wel van onze pijpluizen, de H.H. Stokers; als ze zich met 
hun lieve klauwtjes ergens aan vast klampen, kan je opnieuw soppen en tjetten. We hebben 
ook een waterboer, wat wel nodig is, anders ben je de drie laatste dagen ketelaar van man-
diën, maar de waterboer loopt er altijd netjes gewassen bij. (Natuurlijk water van buitenboord 
en gij geleufde dat). 
 

 
De werkplaats van de KVD. 
Coll. Chr Grauw. 
 
Het eten, nou ja, wel eens een dag dat je ketelaar bent, maar de kok doet zijn best. De boe-
renkool en klapstuk is er niet meer bij.  
We hebben nu voor verandering iedere morgen pap en ’s middags pannenkoek. We krijgen 
ook sport wat goed is voor de papverterinq, maar daarom is het nog niet zo slecht. 
Als we dan worden afgelost en we weer terug in Soerabaia zijn voor twee dagen gaan we 
rustig een bioscoopje pikken, of niet natuurlijk, en zijn weer klaar voor de volgende patrouille. 

Een opvarende van de "Tijger" (RP 118). 
………..TABEH !! ..............  
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ACROBAAT BIJ DE KVD. 
 
U zult vreemd staan kijken naar wat hier boven staat. U begrijpt er natuurlijk geen steek van, 
maar dat is u gauw aan het verstand te brengen, m'n waarde lezers.  
Met de acrobaat wordt hier de kok bedoeld. Ja, de kok, want als we varen, en er staat nogal 
een beetje deining, moet u zien wat voor toeren hij uitvoert, om zijn pannen op het vuur te 
houden. Achter op het dek staat zijn kachel. En daar staat de kok in de brandende zon zijn 
potje te koken. 
Bij mooi weer gaat alles best, dan staat alles rustig op de kachel te koken, dan kan de kok 
een liedje fluiten, want hij heeft plezier in zijn werk. Maar o wee als het een beetje ruwer 
wordt, en er komen witte koppen op de golven, de boot komt dwars op de golven te liggen, 
dan heb je het lieve leventje gaande. 
Alles glijdt van de ene naar de andere kant, pannen met water gaan omver, het water over 
de kachel, en de kachel zegt : "Doe het zelf maar".  
Dan krijgt de kok er de pee in. De kachel moet weer schoon gemaakt worden. De kok neemt 
de prikker, een instrument voor het schoonmaken van de vergasser, en dan gaat hij toeren 
verrichten om de vergasser van de petroleumkachel door te prikken. 
Maar dat gaat niet zo gemakkelijk als je wel denkt. Ten eerste slingert het schip, ten tweede 
is het gaatje dat hij door moet prikken zo klein als een speldenprik, en ten derde is de hou-
ding op je hurken met de prikker tussen duim en wijsvinger erg ongemakkelijk. Af en toe 
wordt onze acrobaat in een hoek geslingerd door de slingerende schuit. Is het hem gelukt 
om de vergasser door te prikken, (dat mag een wonder heten, want dat lukt met vaak) dan 
ziet hij er uit als een kolenboer, die zojuist een wagon kolen gelost heeft. 
Dan gaat hij weer verder met koken, na zich gewassen te hebben. Hou vast die pannen! Ja, 
heeft getornd! De pan met doperwten ligt over het dek heen te rollen.  
Hé daar gaan de piepers! Ja, nog net te pakken! 0, daar gaat het vet over de rand van de 
pan heen, een steekvlam en het is weer gebeurd, alleen de wenkbrauwen van de kok zijn 
verdwenen. En zo gaat het maar door, gebrek aan lichaamsbeweging heeft de kok niet.  
Als het regent heeft hij ook moeite om zijn kachel aan te houden. Dan gaat er een kist over-
heen, en daarover weer een stuk blik, omdat het anders nog lekt. Het eten komt klaar, maar 
met moeite. En de kok komt te voorschijn als een verzopen kat. Maar met dat al hebben we 
toch weer te eten gekregen. Even rust en dan maar weer zorgen voor de volgende hap. 
 
Kok 3 A. N. Streefkerk 
a/b Hr. Ms. "R.P. 116". 
 

KERELS OP NOTENDOPPEN. 
 
Het volgende verhaal heeft vroeger in een van de wekelijkse tijdschriften gestaan, vermoe-
delijk in De Spiegel, maar is niet met zekerheid te achterhalen. Het artikel geeft wel een aar-
dig beeld van het wel en wee bij de KVD, vandaar dat het is overgenomen in dit boek. 
 
Over smokkelarij gesproken, ik zal u er eens een voorbeeld van geven: het voorbeeld Indra-
giri; geen uitzondering, maar een geval dat tekenend is voor de verhoudingen hier. 
Indragiri was republikeins gebied, liggende in het midden van Sumatra's oostkust. Nauwelijks 
'n vijftiental jaren voor de tweede wereldoorlog in exploitatie gebracht, had het een export 
van zeven miljoen tegenover een import van nog geen anderhalf miljoen; deze gunstige 
handelsbalans bepaalde ook  de koopkracht van de bevolking en u kunt zich dus voorstellen 
wat een welvaart daar heerste, duidelijk merkbaar aan de bevolkingsaanwas, de prachtige, 
goed gebouwde huizen en het grote aantal scholen. Deze welvaart was te danken aan drie 
producten: rubber, kopra en olie, terwijl de ladangs (droge rijstvelden) voldoende rijst lever-
den voor de hele bevolking. Alleen de olie werd helemaal geëxploiteerd door een Europese 
maatschappij; de kopra en de rubber waren voor het overgrote gedeelte in handen van de 
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bevolking en onafzienbaar strekten zich in Indragiri de bevolkingsklapper- en rubbertuinen 
uit. 
 
In 1942 sloot zich het donkere gordijn over Indragiri en het zou voor zes jaren het liquidatie-
proces bedekken, dat zich snel en onafwendbaar aan land en volk voltrok. Onder de Nip-
ponner onttrok de gedwongen arbeidsplicht de noodzakelijke werkkrachten aan tuinen en 
ladangs. Ook het intensieve medische toezicht, dat in dit land van grenzenloze moerassen 
en wildernis onontbeerlijk is, viel geheel weg. Ziekten, die reeds tientallen jaren bedwongen 
waren, staken de 
kop weer op en teisterden het volk. Armoede en ontbering heersten over Indragiri. Daarna 
volgden drie jaren van incompetente republikeinse regering, de slotapotheose van het liqui-
datiedrama Indragiri.  
In oorsprong was alleen het oliebedrijf voorbestemd om in de "staatsfondsen” te voorzien; de 
oliewinning werd genationaliseerd en gemilitariseerd, maar het ongelukkige beheer en het 
gebrek aan kundige krachten veroorzaakten, dat van de vooroorlogse productie van tweeën-
eenhalve ton per dag nog niet één procent werd bereikt en dan nog zeer slechte producten. 
Daarbij waren de salarissen van alle overheidsinstanties zo laag en de levensmiddelen zo 
onbetaalbaar duur, dat in alle kringen van hoog tot laag door middel van corruptie, afpersing, 
zwendel en smokkel getracht werd, zich in het leven te houden en zo mogelijk (en dat was 
altijd mogelijk) er iets op over te houden. Als steeds was het weerloze volk weer de dupe van 
deze wantoestand: bij wijze van belasting werden enorme hoeveelheden kopra en rubber 
opgeëist. 
 
Wat was namelijk het geval? Na de tweede oorlog was het nabije Singapore overbelast met 
het surplus van de Amerikaanse artikelen, terwijl daar tegenover grote vraag bestond naar 
produkten aIs rubber, kopra, opium, olie en dergelijke. Dit alles was voorradig op republi-
keins Sumatra en deze toestand lokte een stroom van smokkelaars daarheen. Jarenlang 
voeren talrijke honderd-tons tongkangs (Chinese, meestal gemotoriseerde zeilschepen) de 
weg tussen Singapore en Indragiri. Op de heenreis waren ze geladen met goedkope prullaria 
voor het volk, met textiel, radio's en frigidaires voor de republikeinse overheidsambtenaren, 
Iegerkleding, militaire voertuigen en wapens voor de tenteru (republikeinse Ieger); deze arti-
kelen werden tegen schandalig hoge koers ingeruild tegen rubber en kopra, welke te Singa-
pore grif werden verkocht tegen legendarische prijzen. Er vormden zich hele smokkel "kong-
sies" (fusics), die Indragiri voor tientallen miljoenen, welke aan het volk ten goede moesten 
komen, hebben beroofd. En terwijl de republikeinse ambtenaren hun bankrekeningen in Sin-
gapore steeds steviger consolideerden, terwijl zij in hun moderne zitjes naar de radio luister-
den en de Schotse whisky lieten koelen in hun frigidaires, verkommerde het volk en zonk het 
land weg in steeds grotere verwaarlozing. 
 
Zo was het in lndragiri en zo was het overal langs de republikeinse kusten van Java en Su-
matra en, in iets mindere mate, op de omliggende eilanden. 
Natuurlijk werd onzerzijds het nodige gedaan tegen dit leegroven van Indonesië, dat onder 
auspiciën van de republiek maar lustig doorging ten koste van het volk. Vraag het de jongens 
van de Kleine Vaartuigen Dienst van de marine maar eens; die zouden er veel van kunnen 
vertellen. 
Dat zit 'm in het aantal schuiten dat we tegen die smokkelarij konden inzetten. Als je alle pa-
trouilleboten bij elkaar in een haven zou leggen, zou je weliswaar een stevige verrekijker 
nodig hebben om de hele hap te overzien. Maar als je datzelfde aantal verspreidt langs de 
kust van Indonesië, dan verdwijnen ze in het niet en je kunt er even vergeefs naar zoeken 
als naar één enkel sympathiek woord voor Nederland in alle rapporten van de Commissie 
van Goede Diensten. Indonesië is heus nog al groot. Wanneer er in deze rumoerige jaren in 
het buitenland werd gesproken over Indonesië, had men het altijd over bepaalde gebieden 
op de twee eilanden Java en Sumatra, waar de republiek van Soekarno was. Vandaar kwam 
immers het grootste geschreeuw om de wereldaandacht te trekken; van de rest, het overgro-
te gedeelte van  Indonesië, hoorde je maar bitter weinig, omdat ze het daar te druk hadden 
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met te werken en te bouwen aan een eigen toekomst. Ik zeg dit alleen maar opdat u begrijpt, 
dat het begrip “Indonesië” verwarrend kan werken. Want het Indonesië, waarover onze pa-
trouilleboten moesten waken tegen de smokkelarij, strekt zich uit als van Ierland tot ver over 
de grens van Siberië en het telt meer dan vijfduizend grote en kleinere eilanden. Alsjeblieft! 

 
Ik wilde, dat u eens zo’n Higginspatrouilleboot kon bekijken. Drieëneenhalve meter hij zes-
tien; ze moeten ze nog met drie ton aan loden schuitjes verzwaren om ze behoorlijk op de 
deining te Ieggen. En op zo'n smoorheet, slingerend en waggelend lucifershoutje zitten ze 
met z’n tienen boven op elkaar gepakt en krijgen dan bijvoorbeeld het gebied aangewezen 
tussen lndragiri en de Riouw-archipel, waar de smokkelweg naar Singapore dwars doorheen 
loopt; een grof zeetje met een oppervlak van tweemaal heel Nederland, waar allerlei onmo-
gelijke eilandjes, blinde riffen en zandbanken in zijn rondgesmeten. Daar zwerven ze zo'n 
drie weken aaneen moederziel alleen rond, dag en nacht op de loer naar tongkangs en 
speedboats; door felle zonnehitte en nog fellere stormen, waarin ook de beste man zijn 
maag naar buiten spuugt. Als het weer een beetje meehelpt, kan er wel een warme hap 
klaargemaakt worden, maar als er maar even een zeetje staat, slingert de notendop o zo 
zwierig, dat de vlam direct in de pan slaat en dan moeten ze dagen en weken lang leven op 
droge kaakjes en lauw water. Eens in de week hebben ze een rendez-vous met een korvet 
of een jager, om de levensmiddelenvoorraad aan te vullen en het bedorven water te verver-
sen. En dan spankeren ze maar weer verder, met geen ander verzet, geen andere afleiding 
aan boord dan af en toe het bruine zeil in de witgloeiende horizon, dat alle hens wakker 
schudt uit de lethargie van een geestdodende verveling en van het voortsukkelende patrouil-
lebootje ineens een felle jachthond maakt. 
 
Vele smokkeltongkangs hebben echter motoren aan boord, die een hoger toerental draaien 
dan die van de Higgins. Tegen zulke dingen hebben ze een klein kanon op de voorboeg en 
als de smokkelaar op het gierend krijsen van de sirene niet wil stoppen, dan krijgt hij een 
schot voor de boeg en een tweede over de mast, en dan moet het wel héél gek lopen als het 
zeil niet als de lamgeschoten vlerk van een bruine reuzenarend omlaagflappert ten teken, 
dat ook de motor is gestopt. De tongkang wordt geënterd, de lading bekeken en, als er geen 
papieren zijn, ruwweg geïnventariseerd; daarna wordt het geval op sleeptouw genomen naar 
een of andere verzamelplaats, die niet al te erg in de gaten loopt. Daar wordt de smokkelaar 
verankerd en de motor onklaar gemaakt, en na een sappige waarschuwing aan de smokke-
laars om geen ontvluchtingpogingen te doen, keert de patrouilleboot weer terug naar zijn 
jachtterrein, want het seizoen is nog steeds in volle gang. Na zo'n paar dagen is het meestal 
gezellig druk op de verzamelplaats; als de korvet of de jager langskomt voor het rendez-
vous, krijgt die de hele strot mee naar de dichtstbijzijnde Nederlandse basis, waar officieel en 
effectief wordt afgerekend met de smokkelaars. 
Is het jachtseizoen echter voor dit keer weer voorbij en ligt de verzamelplaats weer vol met 
buit, dan staat de kleine patrouilleboot zélf voor het geval van opbrengen, en dat kost nog 
wel eens hoofdpijn. Alle tongkangs gaan aan elkaar met een sleepkabel; ze krijgen de op-
dracht in elkaars kielzog te blijven, terwijl de patrouilleboot als een duveltje om de logge kud-
de tuft. 
 
Soms ligt de basis nog een dag of wat varen uit de buurt; dan sukkelt het hele geval over de 
wijde, eenzame zee, en soms bruist er een moessonstormpje overheen waar je je hart bij 
vasthoudt! 
Er gebeuren allerlei onplezierige dingen, zoals het breken van sleepkabels of het verstopper-
tje spelen in de nacht en achter hemelhoge waterbergen. In zo'n storm heeft iedereen zijn 
handen vol met zichzelf en schuit; dan slaapt er dagenlang niemand en de mannen worden 
ziek en misselijk van oververmoeidheid, maar al moeten ze een vluchteling helemaal uit de 
hel vandaan terughalen: er gaat géén tongkang verloren, storm en alle vuile foefjes van de 
smokkelkapiteins ten spijt. En dát is hun trots, als uit de laatste regensluier een verfomfaaide 
en gehavende sleep de veilige haven binnensukkelt. 
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De machinekamer van de RP 111. 1948. 
Coll. Chr. Grauw. 
 
Vaak zijn er schietpartijen met grof bewapende speedboats of met de republikeinse wal waar 
de kwetsbare notendopjes te dicht onder moeten varen. Die incidenten worden meestal niet 
eens meer vermeld in de krant; hoogstens in de vorm van een rouwrandje rond een verlies-
lijst, of zo'n berichtje als van de ongelukkige RP 110, die tien mijl voor Toeban bij nachtelijk 
laagtij op een blind rif liep. 
Toen de vloed opkwam, smeet de branding het scheepje tegen de rotsen, zodat er aan 
stuurboord een gat in de wand werd geslagen waar een man doorheen kon. Drieëneenhalve 
dag hebben ze zich bij hoogwater als apen moeten vastklampen aan bakboord, want dat 
was het enige wat nog boven water uitstak. Toen haalde de sleepboot ze van het wrak en nu 
vaart de bemanning weer, verspreid op andere boten. Echt 'n hondenbestaan, op een slinge-
rend lucifershoutje, telkens voor weken er op uit, enkele dagen aan wal, en dan weer naar 
buiten. Maanden, jaren aaneen. 
Er zijn geen woorden genoeg om dit epos te schrijven.  Men zou het nog gewaar kunnen 
worden uit de officiële paperassen, waarin haarfijn het totale bedrag van de in beslag geno-
men smok- kelwaren staat opgetekend; het loopt in de tientallen miljoenen aan deviezen. 
Maar nooit is in geld uit te drukken het zweet, de verveling, de vermoeienis, het incasse-
ringsvermogen van dat  handjevol Nederlandse en Indonesische jongens op hun notendop-
pen aan de evenaar. 
Ik heb een paar dagen meegevaren op zo'n Higgins-patrouilleboot; het was in het mondings-
gebied van de Indragiri-rivier en na de tweede politionele actie; de smokkelarij was al een 
eind teruggelopen en het leven aan boord was nóg vervelender, nóg zenuwslopender dan in 
de "goei, wilde tijd", Tien man, de vierentwintigjarige commandant aIs oudste: kerels in afge-
dragen zwembroek en op blote voeten, met gebronsde bovenlichamen, een baard rond de 
kaken en met de onverschillige kameraadschap van mannen, die al zo héél lang elkaar heb-
ben moeten nemen met al hun goeie en kwaaie eigenschappen. Perfecte gastheren vol ster-
ke verhalen van de wal, maar zwijgzaam over hun eigen werk. Dankbaar met kleine dingen 
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en al maanden uitgepraat in hun brieven naar huis, zodat ze een hele dag nodig hebben 
voor een half postblaadje. Ze stellen geen grote eisen aan het leven; de grootste eis is dat 
het zo vlug mogelijk afgelopen zal zijn met de treiterij en de "rotzooi" in dit goeie land. Het 
was na de politionele actie en de angst van het volk hing aIs een vreselijke doem over het 
uitgestrekte moeras en de wildernis, waarin de bevolking is weggevlucht. 
De angst, door de republikeinse propaganda intensief ingespoten over de beestachtigheid 
van de Nederlandse militair, houdt een groot deel der bevolking nog in zijn greep. Bij landin-
gen nabij inderhaast ontruimde rivierkampongs  vinden we kinderen van vier, vijf jaar oud tot 
de nek weggedoken in de modder-parit (kreek) het hoofd onder het moerasriet, of vrouwen 
met pasgeboren kinderen, die languit in het slijk zich verbergen onder het verkreupelde hout. 
En dan knauwen die Nederlanders uit hun Sinterklaasbaard onverstaanbaar maar troostrijk 
Maleis, doorspekt met Grunnings, Frysks, Braobants, Mokums en Zeeuws en ze bezweren 
de  mensen terug te gaan naar hun huizen. 
Na afloop hebben ze een woeste piekeran in hun ogen en alle gevangen smokkelaars wor-
den er schichtig van. Dit is geen sentimentaliteit over "onze jongens over zee", dit is geen 
propaganda over hun zoetige braafheid, maar dit is waarom je ze, zolang er beroerde dingen 
in dit land plaatsvinden, met geen tien trekpaarden van hun ongemakkelijke, smoorhete no-
tendoppen afkrijgt voor een plezanter dienstje aan de wal of op een grote oorlogsbodem. 
 
's Avonds zitten ze hij elkaar op het achtendek; in de stuurhut staat er één op post. U moet er 
niet om lachen, maar allemaal knikken ze unaniem als er één voorstelt, een kleedje op de 
tafel te leggen "omdat 't huiselijker staat". Dan komen er ook mokken op tafel en het drank-
rantsoen van de commandant, want dit soort commandant drinkt z'n drankrantsoen vast niet 
in z'n dooie eentje op Ze presenteren elkaar sigaretten en gaan praten en elke avond draait 
elk gesprek in dezelfde cirkel. Het is donker, want er mag geen lamp branden om de smok-
keltongkangs niet te alarmeren; aan de boorden murmelt het water, er is het geplas van op-
springende vissen, van de kust deint het zinnenverbijsterende zwirren van het oerbos aan en 
de muskieten steken. En zo is het elke avond. Elke avond. 
 
Maar het tafelkleed brengt ze naar Nederland en zonder heimwee vertelt elke vent hoe 't er 
"thuis" uitziet, als ze, net als wij hier, bij elkaar zitten rond de kachel. Van die huiselijkheid 
komen ze op het getrouwd zijn. Eén onder hen is getrouwd. Ze hebben er altijd een grote 
mond over op een goedige spottende manier, maar op zulke stille avonden moet hij toch 
vertellen hoe dat nou  allemaal in zijn werk was gegaan. Hoe hij “voelde dat ’t betoel-betoel 
án was", wie gevraagd had en nog een boel meer, en het eindigt er steeds weer mee dat ze 
voor de zoveel honderdste keer beloven dat ze, na het thuisvaren en na zich geschoren te 
hebben, op visite zullen komen om te kijken of hij nou niet gruwelijk heeft zitten liegen. Van 
thuisvaren komt het gesprek op de toekomst. Er is er niet één, die daarvoor zit te knijpen: ze 
praten er op een dwaas onbezorgde manier over. Bijvoorbeeld: er is ergens in Nederland 
een kampong, die alleen nog maar op het thuisvaren van één van zijn mooiste zoons wacht 
om een eigen negara (Indonesisch voor zelfstandige deelstaat) te vormen, nu dat tegen-
woordig zo vlot kan gebeuren en dan wordt die zoon de wali-negara (het staatshoofd) met 
als bijverdienste brevet “stoken” in de gemeentelijke warmbad inrichting. En dat herinnert er 
iedereen aan, dat het vroeger toch nog zo gek niet was, elk in z’n eigen job; bijvoorbeeld 
knecht bij de kruidenier met allemaal vroege dienstjes, zodat je de mevrouwen nog aantrof in 
ochtendjas en met varkenssteertjes in het haar; of binnenschipper op de Rijn met harmo-
nikamuziek ’s avonds als je in een rustige sleep lag;  of slager of wat ze dan ook allemaal 
zijn geweest,  of wat ze dan ook allemaal geweest zijn. 
 
En daarna, hoewel het niet mag omdat van een mindere geen oordeel over de meerdere 
gevraagd wordt, zwaait het gesprek constant over naar hun dienst en hun commandanten.  
Dan hoor je krakende taal en geen andere woorden dan waarmee in elf provinciale dialecten 
genegenheid, trots, bewondering tot uiting kan worden gebracht. Want, verdorie, als ze het 
hebben over hun  dienst en hun commandanten, dan gaan ze er recht bij overeind staan op 
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hun eikige benen, zoals alleen eerlijke en steenharde kerels kunnen staan tegenover heel de 
kleine en ruziënde wereld. 
Wanneer u dit gelezen hebt, bent u aIthans een paar ogenblikken met uw gedachten hij ze 
geweest en dat moest u allemaal thuis meer doen.  
Ze verdienen het!  Hoe moeilijk het in deze tijden soms ook gaat, met zulke kerels kun je nog 
steeds geloven in een betere en eerlijker wereld. 
 

DE "OPERATIE". 
A. de Wilde  
 
"We hebben een gewonde aan boord", kwam het over de walkie-talkie van onze motorsloep. 
die ergens voor de monding van een rivier aan Sumatra's oostkust lag, om smokkelschepen 
te onderscheppen. Die wij aan boord van Hr. Ms. "Jan van Gelder" op de radar konden zien 
aan komen varen en dit dan doorgaven aan de sloeps-commandant. Zo ook ditmaal. 
 
Er werden wat schoten gehoord, maar dat was niets bijzonders. Die werden meestal ter 
waarschuwing afgevuurd. Dat er nu een gewonde gevallen was, veroorzaakte wel enige op-
schudding. "Terugkeren naar boord", beval de commandant. De gewonde - een kwartier-
meester - stond rechtop in de sloep. Een kogel had zijn linker neusvleugel doorboord en was 
daarin blijven steken. "Hij lijkt wel op een kannibaal. Een luxe dan. Geen bot door zijn neus, 
maar een koperen stang", meende een oneerbiedige Jan aan de reling.  
"Hij was al niet mooi, maar nu lijkt het helemaal nergens meer op", vond zijn maat. Om er 
aan toe te voegen: "Hoe bestaat het. Een kogel door zijn neus". "Hoe bestaat het?", merkte 
nummer één weer op, "Zo'n gok is toch niet te missen man". "Hoor je hoe hij ineens door zijn 
neus praat", ging hij onverdroten voort. Ondanks het feit, dat de meester hen weinig gezonds 
voorspelde, zodra hij weer genezen zou zijn.  
De ziekenpa nam hem mee naar de ziekenboeg, strekte hem aldaar op een tafel uit en be-
gon zich te verkleden. Lange witte jas, een kapje op de zwarte krullebol en een masker voor 
de mond. Lange rubber hand schoenen completeerde het geheel.  
De meester, die dit met stijgende angst had gadegeslagen, vroeg klappertandend: "Wat 
maak je nou man?". "Opereren", zei de ziekenpa. "Ben je nou helemaal belazerd. Je kan nog 
niet eens een bloedende vinger verbinden, mislukte kwakzalver die je bent", brieste de ge-
wonde en wilde opstaan.  
"Liggen blijven", beval de "heelmeester", dat ding moet langs operatieve weg verwijderd 
worden. Of sterft u liever aan kopervergiftiging?". Stijf van schrik, schikte de kwartiermeester 
zich in zijn lot en wachtte op de vreselijke dingen die te gebeuren stonden.  
Voor zijn geestesoog doken de vlijmscherpe lancetten al op. Aders, die daarmee zouden 
worden doorgekapt. Stralen bloed, die niet te stelpen waren. Complicaties. Een narcose 
kreeg hij natuurlijk ook toegediend, waaruit hij nimmer ontwaken zou. Hij hoorde de ver-
waande ziekenpa al uitleggen: "Ik heb gedaan wat ik kon. Gevochten voor zijn leven heb ik. 
De operatie is geslaagd, daar niet van, maar de patiënt is helaas overleden". 
De "chirurg" nam een groot pincet ter hand, klemde deze om de kogel en trok hem er met 
één ruk uit. Wat penicilline in- en een pleister op de wond en klaar was Kees.  
"Was hier en gunter dit nu alles", barstte de patiënt los, "als ik niet kapot geschoten wordt 
door die smokkelaars, dan zorg jij er wel voor dat ik sterf. Van angst", foeterde hij verder, 
"door die poppenkast vertoning van jou. Maar houdt dat carnavalspakje maar aan, want ik 
heb klanten voor je". Woedend banjerde hij de ziekenboeg uit, op zoek naar die twee oneer-
biedige van daarstraks aan het gangboord. Hij was er helemaal voor in de stemming. 
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Telegrafist 1 Reinder Horst was geplaatst aan boord van Hr.Ms. RP 
111 en hield een vrij nauwkeurig dagboek bij waaruit, met zijn toe-
stemming het onderstaande, bewerkt, mocht worden weergegeven. 
Het is slechts een beperkt gedeelte. 
 
Donderdag 8 juli 1948.  
Boot schommelt erg vanwege hoge zee en zware regenval. Weer doet me denken aan Hol-
land. De hond heeft de CDT in zijn schoenen gescheten, algemene hilariteit. Varen op order, 
in de namiddag de rivier op en komen vast te zitten vlak voor de Republikeinse kust (ong. 
400 m). Angstige momenten doch komen door vloed weer los en stomen op naar een anker-
plaats met 3 m water vlak voor een kampong waar 2 roodwitte vlaggen wapperen. Uitlok-
king? Gedurende de nachtwacht wordt er met een zeer sterke lamp uit de kampong geseind. 
Het is niet echt morse doch onze hele boot wordt verlicht 
Door zware stroming verliezen we ’s nachts het anker en drijven tot vlak bij de kampong. 
Gaan daarom verhalen naar een Sero want dit wordt te link. 
 
Zaterdag 31 juli 1948. Aan boord RP 136. 
Klokslag half elf worden we allen gepord omdat er een tongkan uit de Aroe-baai komt. Willen 
hem achterna doch zien dan ineens, goed gecamoufleerd een grote ML vlak langs de kust 
schuiven die vol vermogen loopt. Tongkan was dus bedoeld als lokmiddel om aandacht af te 
leiden. Gaan nu snel koers verleggen, maken kanon gereed en snijden ML de pas af. We 
liggen nu 2 mijl van de ML af, die dwars voor ons kruist, echter wij liggen in de vuurlinie van 
de kustbatterij. De spanning loopt hoog op, zal er nu dan wel geschoten worden? Dan zijn 
we verkocht want de Kortenaer is al te ver om bijstand te kunnen verlenen. Ook P1W is ver-
domme nog niet in de lucht dus we zijn overgeleverd aan ons zelf wat ons er niet vrolijker op 
maakt. 
Lebbe en Huisman nemen hun posities in als richter en bakser en ik als lader. De comman-
dant houdt de radio mede in de gaten wat gemakkelijk kan want alles is op de brug. We ope-
nen op ong. 1½ mijl het vuur met enige schoten om de aanslagen waar te nemen. Deze lig-
gen niet slecht doch niet raak en Huisman laat zich vervangen door Buiter. 
Vuur komt beter te liggen en op 1 mijl afstand openen we snelvuur. Boeken geregeld treffers 
waaronder zes hele goede, t.w. midden op de brug, een er vlak achter, een in het sloepje, 
een op de bak en twee vermoedelijk in ruim en machinekamer wat de doorslag geeft. De ML 
loopt met ong. 15 mijlsvaart bakboord uit en komt vast te zitten op de kust of een zandbank 
ervoor. We zijn nu door het wilde heen en bewerken de ML met de Lewis machinegun. 
Schieten er een trommel op leeg en zien een twintigtal bemanningsleden over boord sprin-
gen waar zichtbaar ook enkele gewonden onder zitten. Zullen er doden aan boord zijn? We 
staken nu het vuren want de ML is vleugellam. 
Dit is een groot succes want een ML is 3 keer het formaat van een Higginsboot, wel sneller 
en wij zijn de eerste RP die een ML overwonnen heeft. Vuur van hun kant hebben we niet 
gehad. Kunnen echter niet bij de ML komen om haar te enteren want het water is te ondiep 
en bovendien is het afgaand tij. Daarom varen we een eindje terug, gaan voor anker en hou-
den de ML onder schot. 
 
Roep nu de RP 134 op ter assistentie en deze kan er pas over 8 a 10 uur zijn. Na melding 
aan OAZ Belawan over verloop komt vandaar een seintje dat de RP 126 met jol aan boord 
komt en deze kan er over 10 uur zijn. Dit houd in dat wij al die tijd in de vuurlinie moeten bli j-
ven liggen met de ML onder schot. De ML, hoewel aan de grond gelopen voert nog steeds 
de roodwitte vlag in top en wij proberen deze er uit te schieten wat niet lukt en in de middag 
zien we veel mensen op het strand. Graven ze zich in om ons op te wachten of proberen ze 
lading van boord te halen. Met enkele salvo's proberen we ze te verjagen doch dit lukt niet 
optimaal. Dan zien we een sampan naar de ML roeien, we lichten het anker en varen weer in 
de richting ongericht met het kanon vurend en met de mitrailleurs. Allen trekken hierop aan 
hun knieën dus dit helpt beter. Daarna weer voor anker en wachten op de andere RP's. De 
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134 komt om 6 uur aan en meert naast ons af. Beramen een plan om er ’s avonds nog op af 
te gaan.  Daarna komt de 126 in zicht en deze wordt op 5 mijl uit de kust beschoten door de 
10 cm kustbatterij. Gelukkig geen treffers doch het gegier van de granaten vlak over ons 
heen is angstaanjagend, we kunnen echter niet weg en wachten maar gelaten af. In het don-
ker komt ook de 126 aan de andere kant langszij en meert af, 3 schepen moeten een mooi 
doelwit zijn doch er wordt niet meer geschoten. 
Wegen onze kansen de ML te enteren doch dit stuit op bezwaren vanwege de kustbatterij. 
Vraag 's avonds om 9 uur nog vliegtuigassistentie aan via P1W en krijg bericht dat er vanaf 7 
uur morgen vroeg 2 Mustangs beschikbaar zullen zijn om ons luchtdekking te geven. Bij ons 
eerste sein met de Aldis seinlamp zullen ze de kust bestoken. We vloeken en tieren omdat 
we vannacht niets kunnen doen want nu bestaat er een kans dat de ALRl vannacht weer aan 
boord gaat om de ML te vernietigen. We gaan een vrij rustige nacht in met drie uitkijken wat 
ook nog wel gezellig is. 
 
Zondag 1 augustus 1948. 
Om 6 uur overal en direct bezetten op Belawan (P1W). Leggen alles klaar zoals mg's, grana-
ten, trossen en prompt om 7 uur scheren met een enorme snelheid 2 Mustangs laag over 
ons heen met onder elke vleugel 4 rackets. Dit wordt met gejuich begroet want voor ons is 
deze steun onontbeerlijk. Stomen nu langzaam op richting ML waar we dank zij hoog water 
op 50 m afstand kunnen komen. Brengen sleeptrossen over op de kont van de ML en ik sta 
met seinvlag en Aldislamp op onze stuurhut om de jagers duidelijk te maken dat ze de kust 
ouder vuur kunnen nemen doch dit wordt niet begrepen, jammer! Ondertussen steeds in 
contact met P1W om alles door te geven. Werken in plain dus voor codetelegrammen is 
geen tijd. 
Verbinden ons via tros met de RP 134 en trekken met volle kracht wat een klein beetje be-
weging in de ML geeft, doch dan breekt de tros en proberen we opnieuw met zwaarder ma-
teriaal. De spanning stijgt ten top, zal het nu lukken? Ja, het lukt, langzaam komt de ML los 
van de wal en is weldra floating tot onze grote vreugde. 
Onmiddellijk seintje naar de OAZ: "ML los en op sleep genomen". Antwoord: "goed werk 
jongens", wat ons allen goed doet want we kennen de overste alleen maar als een narrige 
bullebak die niet gauw een goedkeurend woord zegt. 
Onder jagerbegeleiding varen we nu naar open zee en gaan 9 mijl uit de kust onder een 
zandbank voor anker om de ML nader te onderzoeken. Zien wel bloedsporen aan dek doch 
vinden geen mensen aan boord, vermoedelijk zullen er een paar verdronken zijn doch kun-
nen hier geen zekerheid over geven. Lading bestaat uit snuisterijen, autobanden en AL-
RI/TNI uniformen, een goede buit. Verder nog vulpennen, sigaretten en toffees. Nemen na-
tuurlijk wat over. Vinden verder allerlei papieren, een gedichtenbundel geschreven door Ab-
doel Ragman (in mijn bezit), foto's. Zien op de ML een radiozend-ontvangantenne doch kan 
nergens de radiohut vinden, wel montage materiaal onder de brug waar een zen-
der/ontvanger kan hebben gestaan. Misschien over boord geworpen? Kompas, kijkers, navi-
gatiemateriaal als sextanten andere optische instrumenten zijn ook weg, alleen lege kistjes. 
De kapitein was een majoor van de ALRI en de bemanning telde 23 koppen. Van het affuit 
was een machinegeweer weg, ook overboord? Het scheepsjournaal meldde verschillende 
raids naar MaIakka waarbij zichtcontacten met onze RP’s doch steeds met hoge snelheid 
ontlopen. Het journaal sloot af op de vorige dag, gauw even gekeken bij vorige zondag doch 
toen lag de ML in Pinang dus is er nog een andere die op de Aroebaai vaart. 
Proberen nu de ML weer op gang te krijgen doch de SB motor is vernield door een van onze 
granaten, bloed tegen plafond en een bloedspoor van machinekamer tot de railing. ML heeft 
2 motoren type Allison V 12 cilinder vliegtuigtype, elk 2000 pk met 3200 toeren, een snelle 
jongen dus. 
Na de ML goed doorzocht te hebben gaan wij de RP 136, de RP 126 en de ML voor anker in 
een V linie en keert de 134 terug naar patrouillegebied. Krijgen telegram van OAZ dat de 126 
de ML naar Belawan moet slepen maar dat is zeer tegen onze zin. Na veel heen en weer 
gesein krijgen we toestemming en vertrekken ’s nacht om 1 uur bij hoge zee dus zware tros-



 

 

103 

sen uit. Wij voorop dan de ML en dan de 126 onderling verbonden door trossen om het zaak-
je op koers te houden. 
Verdelen de wacht over drie man, nl. CDT, Schipper en ik want beide laatste weten genoeg 
van navigatie om behouden in Belawan aan te komen. Gedurende mijn wacht breekt ver-
domme een tros, geef onmiddellijk stuurboord aan boord om een nieuwe te zetten wat voor 
de jongens geen sinecure is. Na enig oponthoud weer verder nog steeds bij hoge zee wat 
onze vaart tempert tot 2 a 3 mijl snelheid. Hebben zee schuin inkomend over stuurboord, dit 
is zeer lastig omdat we tussen banken doorvaren. Het is laag water dus de geul is niet al te 
breed. Geregeld peilen. Alles gaat echter goed. 
 
Maandag 2 augustus 1948.  
Zee nu iets kalmer en slepen nog steeds met vol vermogen en snelheid loopt iets op. Bij de 
vlaggenparade hijsen we natuurlijk rood-wit-blauw in top met daaronder de Merah-Poetih van 
de ML. Pavoiseren de ML met hoog in top onze driekleur en verven witte band om de loop 
van het kanon. Zo lopen we ten aanschouwen van tal van hoge autoriteiten waaronder de 
vliegers van de Mustangs Belawan binnen en gooien in de haven alle trossen los en gaan nu 
alleen langszij de ML. Brengen trossen en spring uit naar de ML en brengen hem alleen 
langszij de ponton waar de overste onze CDT de hand schudt. 
 
Dinsdag 28 december 1948.  
We lichten om 8 uur het anker en buitengaats staat er een hevige storm, later blijkt het een 
staartje van een typhoon te zijn geweest. Ouwe wil echter varen en dus varen we. Heb hier 
in Indië nog nooit zulk slecht weer meegemaakt! We houden de boot met wind zuiver op kop 
en staan soms bijna loodrecht op het water. Met vol vermogen en oorverdovend lawaai door 
lekke demper worstelen we ons een weg door de woeste golven die meer dan 8 m hoog zijn. 
We durven niet dwarsscheeps op de wind te gaan en hebben het geluk dat we in de luwte 
van een klein eilandje komen waar we weer voor anker gaan. Zetten voor de zekerheid re-
serve anker uit en gaan een onstuimige dag tegemoet waarbij beide motoren slow blijven 
draaien. Een HDML mag dan een raspaardje zijn doch als we aan de grond komen te zitten 
is het gebeurd! De gehele ochtend veel kojangen, doch dan neemt het zware weer even 
plots af als het is opgekomen. Het weerglas vertoont een duidelijke dip. 
Om 12.00 uur vang ik een SOS op van de 7JS, de RP 110. Deze is voor Toeban in zinkende 
toestand, kan niet lenspompen omdat de machinekamer onder water loopt. We zijn te ver af 
om assistentie te verlenen. Neem zijn SOS over en resultaat is dat de Beatrix en de RP 102 
er op afgaan. Wat me opviel was dat P1N en verschillende andere boten gewoon hun eigen 
verkeer afwerken en het SOS negeren. Later blijkt dat ze het niet hebben gehoord, toegege-
ven, het signaal van de 110 is erg zwak. Horen later dat de bemanning van boord is gehaald 
en de RP op sleep is genomen of vastgezet op het strand. 
 
Woensdag 29 december 1948.  
Nog voor Japara want het weer is te slecht om te varen. Vermoedelijk is de RP 110 in de-
zelfde storm terecht gekomen die ons bijna noodlottig is geworden. Krijgen een seintje dat 
we samen met de RP 112 moeten opstomen naar Tandjong Priok. CDT laat me telegram 
versturen naar MTCS met als inhoud dat deze vaarorder onmogelijk kan worden uitgevoerd 
daar boot door de storm in deplorabele toestand verkeert. We hebben veel averij opgelopen. 
Het antwoord is dat we in Priok wel kunnen repareren en dat de RP 112 voor ons assistentie 
betekent. Varen daarna weer naar Mandalika en durven eigenlijk ook niet ver uit de kust in 
verband met het aanhoudende slechte weer en de toestand van de boot. Bij Mandalika ma-
ken we rendez-vous met de RP 112. Zullen aanvankelijk 's avonds nog weg varen doch dur-
ven beide niet vanwege het weer. Gaan daarom morgenvroeg om 6 uur en wat zal Priok ons 
brengen? 
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Donderdag 30 december.  
Inderdaad om 6 uur op weg dicht onder de kust langs, wij voorop. Ondanks de nog vrij ruwe 
zee kookt onze kok nog een prima hap; moord kerel. Hebben de radiowacht verdeeld dus 
beiden niet veel te doen. Erge storing waar ik zo langzamerhand kotsmisselijk van wordt. 
 
Na gerepareerd te zijn een uittreksel van het volgende. 
 
Zondag 9 januari 1949. 
Om 7 uur anker op en varen met LCVP op sleep naar Benkalis. Er staat een dermate hoge 
zee dat we de LCVP moeten slippen en deze moet op eigen kracht volgen wat een hele toer 
is. Het bakje wordt haast bedolven onder overslaand water en de 3 landmachtjongens die 
niet anders gewend zijn als rivieren hebben het niet breed. Nemen hem in de Straat van 
Benkalis weer op sleep want dit is betrekkelijk rustig water. Deze Straat is erg nauw met aan 
stuurboord het eiland Benkalis en aan bakboord het eiland Padang. Aan weerszijden kam-
pongs met roodwitte vlaggen doch het blijft rustig. Komen tegen de middag in het stadje 
Benkalis aan wat 12 dagen geleden is bezet of bevrijd, vul zelf maar in! 57 KNIL soldaten 
bezetten het en er is 1 man gesneuveld. De peloppors zijn hier uitermate felle vechters en 
men kan er geen peil op trekken hoeveel er zijn. De schattingen lopen uiteen van bendes 
van 50 tot 200 en ze vallen op de meest onverwachte momenten aan. Wij RP's hebben hier 
niet zoveel last van doch als we de vele riviertjes of kreken op moeten om het KNIL te on-
dersteunen kan dit anders worden. Uit voorzorg meren we nooit af doch gaan steeds voor 
anker. Onze ratten worden ook weer actief, kennelijk hebben ze jongen gekregen. 
De bewapening van de tegenstander is kennelijk heel gevarieerd, er is veel Japans spul bij 
doch ook Brenguns en het KNIL heeft een soort 12,5 mm een punt vijftiger weten te verove-
ren. Verder hebben ze ook Japanse 2 inch mortieren. We zien bij het KNIL een heel arse-
naal. 
De RP 121, die wij moeten aflossen, heeft hier een moskee in puin geschoten, de TNI hield 
hier beraad en hebben 6 doden te betreuren. Een klein gedeelte van het KNIL bezet het 
stadje en de rest loopt patrouille. 
We zien deze patrouilles uittrekken en terugkomen en een paar dagen geleden, aldus de RP 
121, hadden ze behoorlijke verliezen en 5 vermisten, ze stuiten soms op grote groepen pe-
loppors wat aanleiding is tot hevige vuurgevechten. Bij gebrek aan voldoende munitie gaat 
men er ook met de klewang op los. Dit zijn echter verhalen die we zelf niet kunnen verifiëren. 
Bang zijn de KNIL mannen echter geenszins. We mandiën ons aan de wal in een soort wel-
put waar warm water uit komt. Hilarische situatie want er moeten steeds 2 man met wapens 
bij zijn. 's Avonds schrijven en besluit met de jol nog even de boordpost naar de RP 130 te 
brengen die vannacht terug moet naar Oeban. Zie op de steiger 10 man KNIL staan die he-
vig te keer gaan en me vragen of we munitie gaan halen voor hen, zij waren er door. 2 Ge-
wonden van hun groep zijn al aan boord van de 130 die ze meeneemt naar het hospitaal. 
Logisch dat deze mannen tot de laatste zenuw gespannen zijn. 's Nachts springt een rat door 
de patrijspoort bij de CDT op de knieën. Slaan hem na een wilde jacht met zijn beiden dood 
en sluiten alles hermetisch af. Onze patrouilles met de RP 136 spreken wel eens van saai-
heid, hier is nu geen sprake van en ik kan niet zeggen dat we ons in deze situatie lekker voe-
len, we lopen met dubbele wachtposten en daarvoor is onze bemanning eigenlijk te klein. 
Frits (voornaam van de commandant red.) is als een blad omgedraaid en loopt zelf de wacht 
mee wat door de jongens erg wordt gewaardeerd. 
 
Maandag 10 januari 1949.  
Om 7 uur varen naar de noordkant van Banka. Er is nu een KNIL telegrafist met eigen appa-
ratuur aan boord voor verbinding met de wal. Hij bakt er niet al te veel van. Horen van hem 
dat Benkalis vannacht door 500 man is aangevallen en hebben het geknal van de .50’er wel 
gehoord. Aantallen worden mijns inziens echter wel overdreven. Varen nu voorbij de moskee 
die door de RP 130 is beschoten. Grote gaten in het dak en in de muren en palmbomen fi-
naal door midden geschoten. Verkennen een KPM coaster, de Sitzen die onderweg is naar 
Benkalis met legerbevoorrading en munitie gelukkig. Hij kan echter de weg niet vinden en 
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daarom escorteren we hem. Liggen om 11 uur naast hem aan de steiger en zien TNI gevan-
genen bezig met het lossen wat voor ons een vreemd gezicht is want men had ons verteld 
dat er geen gevangenen werden gemaakt. Wat hiervan te denken? We jagen Chinezen van 
de steiger want deze basterds proberen alweer winst te maken door ons dure katjangs aan 
te smeren. 
Gaan om half drie weer varen en patrouilleren en worden enkele uren later gepraaid door de 
Sitzen die benzinevoorraden moet lossen en een bestemming moet krijgen van een marine 
instantie. Uiteraard weet onze commandant nergens van en we besluiten de Sitzen weer 
terug te brengen naar Benkalis waar we voor anker gaan. Ik werk druk met Oeban om te 
vragen een bestemming voor de Sitsen te geven. Wij moeten daarop de Sitzen begeleiden 
naar Pakan Baroe, een stad die 90 mijl in het binnenland ligt aan de rivier de Siak. Hebben 
voor de riviermonding een rendez-vous met de Pieter Florisz die net de 90 mijl heeft afge-
legd waar ze halverwege zwaar werden beschoten. Met eigen boordwapens w.o. het 90 mm 
kanon hebben ze de zaak flink onder handen genomen en de kazerne als het ware lekge-
schoten. 
Ondertussen komt er nog een seintje uit Oeban dat de RP 111 de Sitsen naar Pakan Baroe 
moet brengen, dus wij moeten de rivier op met aan beide oevers vijandig gebied, Siak Sri 
Indrapoera (kazerne) voorbij etc. Daar de deklast van de Sitsen uit benzine bestaat lijkt ons 
dit erg link en vragen daarom luchtsteun aan. Dit verzoek wordt afgewezen doch de Pieter 
Florisz zal voorop gaan, Siak Sri Indrapoera voorbij en daarna moeten we het zelf maar red-
den, de rivier is bevaarbaar ook voor de coaster doch wordt natuurlijk steeds smaller. Ook dit 
gaat echter niet door want de Pieter Florisz wordt teruggeroepen naar Benkalis voor vuur-
steun! Gaan langszij de Sitsen en zuIlen morgen aan de tocht beginnen. 
 
Dinsdag 11 januari 1949.  
De Pieter Florisz is nog niet terug en we gaan om 5 uur met de Sitsen voorop de rivier op. 
Lopen vanwege de tegenstroom slechts 8 mijl en zullen er dus ongeveer 12 uur over doen 
voor we in Pakan Baroe zijn. Alle hens aan dek en lopen oorlogswacht. Deze hele onderne-
ming is vrij link want we zien direct al lui aan de wal heen en weer rennen, zijn dit peloppors 
of gewoon kampongbewoners, we weten het niet, zien in elk geval geen wapengekletter. 
Tegen 10 uur haalt de Pieter Florisz ons in en gaat voorop stomen. We hebben de Sitsen nu 
dus tussen ons in en onderhouden telefonieverbinding met het korvet (mijnenveger red.). 
Aan weerszijden het bekende beeld, kampongs met roodwitte vlaggen dus duidelijk vijande-
lijk gebied. Eten 's middag elk een halve kip, lekker. De rivier wordt duidelijk smaller en ma-
noeuvreren is er voor het korvet en de Sitsen al helemaal niet meer bij. Tegen de middag 
Siak Sri Indrapoera en zien 4 roodwitte vlaggen op grotere gebouwen, zien extremisten met 
helmen op wegrennen en we houden alarmrol. Kanon en Oerlikon worden bezet terwijl de 
commandant en ik elk een Brengun bemannen. Heb telefonie doorgeschakeld naar de brug. 
Er gebeurt echter niets. De rivier is hier ong. 200 m breed dus we varen ong. 100 m van de 
wal rustig door. Ruim voorbij de kazerne maakt de Pieter Florisz rechtsomkeert en gaat te-
rug. We gaan alleen door met de Sitsen en varen door een prachtig stuk oerwoud terwijl de 
rivier nu 75 m breed is. Aan weerskanten juicht de bevolking ons nu toe en steken de duim 
omhoog, ze zijn kennelijk al bevrijd! 
Komen om 6 uur in Pakan Baroe aan waar we afmeren aan een grote steiger. Deze stad is 
altijd van vitaal belang geweest als spoorwegstation naar het binnenland doch in de oorlog 
hadden de Japanners hier concentratiekampen. Vanuit de lucht is Pakan Baroe ingenomen 
door 45 man van de KST (Korps Speciale Troepen van Westerling) die ook de operatie in 
Djockja hebben gedaan. Dit is een uiterst gevaarlijk stelletje rabouwen die het liefst de kle-
wang hanteren, er zitten overwegend Ambonezen bij onder blank commando. Ze schijnen 
hier nogal te keer gegaan te zijn doch nu is het rustig en tegenaanvallen blijven uit. In de 
stad zelf is een grote Chinezenwijk door de TNI platgebrand. De overkant van de rivier is TNI 
gebied en ons wordt gevraagd deze oever onder schot te houden. Direct neemt het lossen 
van de Sitsen een aanvang en men wil niet dat wij de wal op gaan, het is er te link. 
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Hr.Ms. Soemenep die menige prauw heeft opgebracht. 
Auteur onbekend. 
 
Zaterdag 15 januari 1949.  
D-day, we komen 's morgens om 4 uur bij de Pieter Florisz aan die 12 mijl stroomopwaarts 
van Siak ligt. Meren langszij. Officieren houden besprekingen en ik ga plat onder het Bofors 
kanon van de Pieter Florisz wat ook mijn geliefde plekje was op haar zusterschip de van der 
Hulst. Wordt om 7 uur gepord en de zaak gaat beginnen. Ontmeren en afvaart naar Siak, de 
Pieter Florisz voorop. Alles in alarmtoestand dus ieder op zijn post en de telefonie weer op 
de brug. Klaar voor de sprong. Halverwege Siak strijkt de Pieter Florisz de motorsloep en  
gaat afgeladen met commando's naar de wal. Mooi gezicht! Ook de resterende Ambonezen 
bij ons aan boord maken zich gereed en gaan aan wal. De sloep vaart nu tussen ons in en 
Siak komt in zicht. Alles wat schieten wil staat over stuurboord gebakst en als we tegen de 
kazerne zijn openen we vuur met de Bofors, 3 Oerlikons en ons 3.7 kanonnetje, wat een her-
rie! Afstand tot doel is ong. 200 m dus alles is raak en de stukken vliegen er af. In de TNI 
kazerne ontstaat een ontzettende ravage, grote gaten in de muren en de uitkijktoren schieten 
wij van het dak af. Onvoorstelbaar is de uitwerking. Er schijnt een achterdeur te zijn waar de 
TNI’ers uit willen ontsnappen doch daar worden ze opgevangen door de Ambonezen die wij 
gelost hebben. Palmbomen knakken als luciferstokjes en de Pieter Florisz is vanwege rook 
en kruitdamp haast niet meer te zien. Alles speelt zich ook af op zeer korte afstand en de 
trommelvliezen barsten je haast. Ondertussen kakafoneert de telefonie maar door en onze 
CDT bedient hem zelf want ik ben nu weer lader. 2 Mustangs van de luchtmacht doen met 
hun 20 mm kanonnen ook nog een duit in 't zakje en zij beschieten alle rondstaande huizen. 
Van burgerbevolking zien we niets, deze zijn bij de vorige raid van de Pieter Florisz vermoe-
delijk al het oerwoud ingevlucht. De Pieter Florisz gaat voorbij Siak ten anker en zijn afgela-
den sloep gaat onder zijn dekking naar de wal. Wij hebben nog een aantal commando's aan 
boord en in volle run ook onder dekking van de Pieter Florisz zetten wij hen een eind verder-
op af: de Ambonezen rennen als halve wilden de bush in met de klewang in de hand. Het 
moet voor de tegenstander wel een angstaanjagend gezicht zijn. 
Overal is brand uitgebroken, even is het rustig en dan begint het geknal met handvuurwa-
pens en de brens. Er worden ook geweergranaten en mortieren ingezet en in iets meer dan 
een uur is heel Siak bezet behalve het radiostation. Men vraagt de CDT of ik mee wil gaan 
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om dit te zoeken en te inventariseren en dus vraagt Frits me of ik dit durf. Kan hier moeilijk 
onderuit en met 8 man begeleiding gaan we Siak in waar we ong. 600 m achter de kazerne 
het station vinden. We ondervinden geen tegenstand doch het station is volledig kapot, 
waarschijnlijk door eigen vuur en de Mustangs. Alle TNI is verdwenen en de zender, een 
Japans apparaat is volledig vernield terwijl de generator en diesel nog in tact zijn. Deze wor-
den met een paar handgranaten opgeblazen wat ik wel zonde vindt. De antennemasten 
hangen er treurig bij en zijn ook geraakt door ons vuur. 
Het station blijkt een oud voor de oorlogsstation van het leger te zijn. Maken enkel een paar 
roodwitte vlaggen en een oranje vlag buit. Van de roodwitte vlaggen scheuren de Ambone-
zen het rode gedeelte af wat ze rond de nek hangen wat kennelijk voor hen een teken van 
moed betekent. In de buurt ligt een dode TNI soldaat doch we worden niet gewaar hoe het 
met de rest is afgelopen, zelf hebben we op een paar schrammen na geen verliezen. 
Langzaam komen de troepen weer aan boord met drie gevangenen waaronder een jong 
ventje. Verder buitgemaakt: twee jachtgeweren, een Lee Enfield, een Jappengeweer, een 6 
mm vuurbuks, een 2 inch mortier, een door henzelf gemaakte 3 inch mortier (gewoon een 
stuk buis), 40 mortiergranaten en veel 75 mm granaten, zes handgranaten, drie speren en 
twee rugzakken. Bijna alles van Engelse makelij, how interesting! Waar is het 75 mm ka-
non?? 
Gaan weer aan boord en varen naar de overkant waar de hele bubs weer aan land wordt 
gezet. In ganzenpas gaan ze het oerwoud weer in en stuiten direct op tegenstand waar de 
commando's met hun brens een eind aan maken. Ze doorzoeken het huis van de Sultan wat 
erg mooi is van binnen volgens hen en wij houden op en neer langs de oevers en beschieten 
met de Oerlikon een huis waar we lui met helmen op zien rondlopen. De Oerlikon maait erg 
en vuren daarom gericht twee schoten met de 3,7 mm af welke beide raak zijn en een muur 
stort in. Krijgen geen tegenvuur. Halen om half twaalf de commando's weer op. Deze komen 
terug met een paar duizend sigaretten, twee speren en vijf gevangenen waar weer een jon-
gen van ong. 15 jaar bij is. Vind dit maar een harde zaak. Volgens hen hebben ze een dood-
geschoten en de rest, een man of 20 is aan de haal gegaan. Ze hebben verder 25 kippen 
gerampokt en willen deze aan ons geven, echter de CDT steekt hier een stokje voor. Nu 
gaan ze naar de Pieter Florisz! 

 
Alle commando's gaan weer bij ons aan boord om terug te gaan naar Pakan Baroe. De ge-
vangenen moeten voor het kanon op het dek zitten en worden met stroppen om de nek met 
elkaar verbonden. Ze worden erg door de KST-ers gepest en onder de bloedigste bedreigin-
gen tot spreken gemaand. Dit kan onze bemanning niet verkroppen en ze verzoeken de CDT 
hier een eind aan te maken wat deze resoluut doen door tegen de officieren te zeggen dat hij 
de commandant van het schip is en deze toestanden niet tolereert. Hulde! 
Inlanders zijn tegen inlanders behoorlijk wreed en als ik die ouwe man en dat jochie bekijk 
kan ik er niet veel TNI in zien en laat dit ook aan de Ambonezen weten wat me niet in dank 
wordt afgenomen. 
Onderweg veel regen doch de gevangenen mogen niet van hun plaats en worden hard uit 
elkaar geschopt als ze warmte bij elkaar zoeken en weer treedt Frits op! 
KNlL dropt alle buitgemaakte munitie in de rivier en de rest gaat mee naar Pakan Baroe waar 
we om 6 uur aankomen waar we langszij de Sitsen afmeren. Nemen met gemengde gevoe-
lens afscheid van dit zootje omdat we morgen de Sitsen weer buitengaats gaan brengen. 
Beide zuiveringsacties hebben met elkaar 4 uur geduurd en 't resultaat is dat nu alles al weer 
republikeins is. Kan de zin van dit soort oorlogsvoering niet inzien en zo denken bij ons 
meerdere erover. Commando's leggen 's nachts nog boobytraps aan in een politiesloep die 
op de TNI is buitgemaakt want de TNI heeft al enkele nachten geprobeerd deze sloep weer 
in handen te krijgen. Het heeft echter geen succes. Ik vraag me af wat dit soort acties voor 
nut hebben als het gebied gewoon weer vrijgegeven wordt. Is dit verveling van de comman-
do's of de behoefte aan stoerheid? Kan hier militair geen voordeel in zien. Cowboys! 
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Zondag 16 januari 1949.  
In alle vroegte met de Sitsen vertrokken en varen uiterst langzaam op de hoede voor drij-
vende boomstammen die de tegenstander kennelijk aan de bovenstroom hebben laten vlot-
ten om ons te hinderen. De Sitsen heeft veel stumpers van kinderen die totaal ondervoed 
zijn aan boord. Naar verluidt zijn deze sterk vermagerde kinderen die bij acties van de KST 
uit kampen zijn bevrijd. Wij geven deze stumpers zoveel te eten dat een KNIL arts ingrijpt en 
ons vertelt dat ze dit helemaal niet kunnen verdragen. Het is een in en in triest gezicht en het 
grijpt ons allen erg aan. Zien even voor Siak diverse gehelmde personen, vermoedelijk TNI 
militairen. Beschieten ze met de Oerlikon en de brens terwijl zij met geweren terugschieten, 
krijgen echter geen treffers doch ze zijn er dus wel weer, het lijkt wel een kat en muis spel. 
Passeren dan Siak doch hier is geen mens en geen vlag te zien. Verder varend komen we 
bij het eilandje waar de Pieter Florisz met machinegeweer is beschoten. Hier wapperen 4 
roodwitte vlaggen en we trachten vuur uit te lokken doch ze durven niet. Varen nu in een ruk 
door naar Benkalis en zien onderweg wel bewegingen doch men doet niets.  
Benkalis voor anker om 9 uur 's avonds en de Sitsen koerst door naar Singapore. Chinese 
bemanning neemt hartelijk afscheid. Het korvet de Ceram ligt ook voor Benkalis en heeft 50 
man versterking voor het KNIL gebracht. Dit hadden ze wel nodig. Verstuur aan boord van 
de Ceram 2 telegrammen naar huis. Met hun sterke zender hebben ze directe verbinding 
met Scheveningen radio evenals wij op de van der HuIst. Rond Benkalis wordt nog steeds 
gevochten. Ceram moet morgenvroeg naar Oeban met para troepen. 
 
Maandag 17 januari 1949.  
Om 8 uur overal waarna direct seintje van Oeban komt dat we onmiddellijk moeten opsto-
men naar Pakan Baroe om gidsen te halen voor nieuwe zuiveringsactie of nazuivering in 
Siak Sri Indrapoera door troepen van de KNIL die per Stormvogel van Priok naar hier onder-
weg zijn. Terwijl wij de boot vaarklaar maken is de KNIL met LCVP's bezig want die willen 
aan de Siak mond landen. Wij gaan om 10.00 uur op reis naar Pakan Baroe dus weer 90 mijl 
voor de boeg met uiteraard stroom tegen en 't zal wel weer een uur of 10 vergen. Dit is een 
verrekt linke onderneming want we weten dat beide oevers in banden zijn van een stel 
agressievelingen. Passeren weer het eiland met TNI kampongs en roodwitte vlaggen doch er 
gebeurt niets. Stomen door naar Siak waar we in alarmrol gaan, er waaien warempel al weer 
een stel roodwitte vlaggen doch ditmaal zijn het kleintjes, ze zijn er echter al weer! Stomen 
verder en passeren de bekende knelpunten waar we echter geen last hebben, doen zelf dit 
keer ook niets. De laatste 15 mijlen varen we in het pikdonker wat lastig is met de vele boch-
ten terwijl een aparte uitkijk de eventuele boomstammen in de gaten houdt Hij ontdekt er 
twee die we goed kunnen ontwijken. Let wel als we ze zouden raken dan worden we als door 
een niet ontplofbare torpedo gespietst want we hebben een 16 mm houten scheepshuid. Je 
moet er niet aan denken wat er dan gebeurt met al dat tuig aan de wal. Horen van de Ambo-
nezen dat van de 5 gevangenen die we drie dagen geleden hadden meegenomen 4 TNI lui 
waren. De oude man was zelfs officier en het jongetje schutter achter een punt  50'er. Met 
zijn vieren werd dit wapen getransporteerd. De Ambonezen hebben deze mensen natuurlijk 
grondig onder het verhoor gehad en nadien "getjingtjangt". Een stelletje lekkere jongens! 
 
Dinsdag 18 januari 1949.  
Moeten 's morgens om 09.30 uur al terug naar riviermond voor een rendez-vous met de 
Stormvogel van de Goevernements Marine en de Ceram. Varen voor zover dat kan full-
speed en hebben geen tijd om de oevers nauwkeurig in de gaten te houden. Lokken dus 
niets uit en hoewel we hetzelfde beeld van rennende kerels en rood witte vlaggen waarne-
men, leggen ze ons geen haarbreed in de weg. Bij de Siak monding geen Stormvogel te zien 
en een uur later komt ze opdagen. Tracht met seinlamp contact te maken doch zoals zo 
vaak moet hun stuurman dit beantwoorden en er komt weinig van terecht. Gaan uiteindelijk 
maar langszij de Stormvogel liggen en vormen dus een ideaal doelwit voor de vijand! We 
bespreken de plannen, zij hebben 140 man KNIL aan boord voor een landing bij Siak Sri 
Indrapoera en aflossing van de commandotroepen in Pakan Baroe. Moeten hen samen met 
de Ceram escorteren. Het overleg met de Ceram gaat ratiotelefonisch wat ik stom vind want 
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met een beetje radio ontvanger kunnen de peloppers meeluisteren. Blijven ver uit de kust 
voor anker. 
 
Woensdag 19 januari 1949.  
Varen 's morgens om 6 uur de Siak op. Voorop de Ceram die vannacht gekomen is. We ne-
men de Stormvogel tussen ons in en worden weer bij het eilandje beschoten met lichte wa-
pens aan de oostzijde van de kampong waar ook 4 vlaggen waaien. In allerijl de stukken 
bezet en Ceram en Stormvogel beantwoorden vuur met hun Oerlikons, wij houden het kruit 
droog. Alles wordt tot zwijgen gebracht en een van de KNIL soldaten is gewond, niet erg. 
Varen weer rustig door en bereiken om 12 uur Siak waar van weerskanten niet wordt ge-
schoten. Stormvogel meert af langs de steiger en Ceram en wij houden de zaak afgedekt, 
geen ellende. Gidsen en troepen gaan rustig aan wal en de verschillende secties versprei-
den zich in het oerwoud, worden als het ware opgeslokt door de overweldigende natuur. 
Eerst wordt er niet geschoten doch na een half uur horen we hevig mortiervuur van KNIL 
zijde, we snappen ondanks onze verbinding per walkietalkies niet waarom dit nodig is, er 
wordt niets medegedeeld. Na enkele uren komen ze terug, ze hebben een paar speren en-
kele "snaphanen" en een zooi kippen buitgemaakt. De kippen krijgen wij en ditmaal zonder 
tegensputteren van de CDT en we eten ook de noodrantsoenen van de soldaten op. Of en 
wat er gesneuveld is worden we niet gewaar, zelf hebben ze geen verliezen. We nemen de 
gidsen weer aan boord, de Ceram keert terug naar zee en wij stomen met de Stormvogel op 
naar Pakan Baroe waar we om 6 uur zonder noemenswaardige tegenstand arriveren. Man-
diën ons 's avonds onder dekking van de KNIL met water uit de kali wat via de hulpdiesel 
met pomp over ons heen wordt gespoten. 
 
Tot zover een uittreksel uit het dagboek van telegrafist Reinder Horst. 
 
Oud korporaal machinist Ruud Blogg heeft een tijdje op de RP 138 en RP 139 gediend en 
leverde onderstaande foto’s van de RP 138 met haar bemanning. 
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De bemanning van Hr.Ms. RP 138. 
Foto R. Blogg. 
 

 
Deze foto werd door den heer P. den Otter toegezonden van een RP op weg naar Belawan. 
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Het voornaamste patrouillegebied van de RP’s. 
 

IN MEMORIAM.  
 
Het is begrijpelijk dat gedurende de vele acties die de RP’s vochten, ook dodelijke slachto f-
fers te betreuren vielen. Hieronder een korte beschrijving van de omstandigheden waaronder 
zij het leven lieten. Laten wij hen hier memoreren en in herinnering houden. 
 
Op 2 augustus 1946 tijdens de overtocht van de HDML’s RP 105, 106, 107 en 108 vanuit 
Sydney naar Soerabaja, overleed de kok 2e klas van de RP 105, T.B. Rekers, op Thursday 
Island in het plaatselijke hospitaal ten gevolge van een acute blindedarmontsteking. Hij werd 
de volgende dag op het eiland met militaire eer begraven. 
 
Op 13 April 1947 patrouilleert Hr.Ms. RP 107 in Straat Sapoedi, waar een zeilprauw verkend 
wordt. De boot gaat langszij, maar terwijl zij vast maakt springt een extremist over en doodt 
met een mes de: 

Kwartiermeester T. Slahaya en de Matroos 1e Klas L. Pieters 
Onmiddellijk steekt de boot af en ontvangt geweer en mitrailleurvuur van de prauw. Dit vuur 
wordt beantwoord en zodra de commandant ziet dat beiden overleden zijn springt hij zelf bij 
het kanon, want beide gesneuvelden behoorden tot de kanonbemanning. 
Een dicht bijzijnde korvet wordt gewaarschuwd en de prauw door de korvet overmeesterd. 
De gesneuvelden werden begraven op het Ereveld te Soerabaia. 
 
Op 4 oktober 1947 voert Hr.Ms. RP 105 op de Moesi in het gebied van Sekajoe een gecom-
bineerde actie uit met eenheden van het KNIL, waarbij een batterij nu en dan vuur afgeeft. 
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Aan boord van de patrouilleboot die voor de hoofdmacht uit vaart, is een Luitenant als artille-
riewaarnemer ingescheept, benevens een sectie infanterie, die na de beschieting geland 
moeten worden om het terrein te doorzoeken. 
Ten ongeveer 11.30 uur op de voormiddag worden door een sluipschutter vanaf de noorde-
lijke oever vier schoten gelost, waarvan het eerste de commandant, de:  
Luitenant ter zee der 3e Klasse KMR SD TV A. J. van der Pijl, 
in het hoofd treft en op slag doodt. Hij werd op 5 oktober met militaire eer op het kerkhof te 
Palembang begraven. 
 
Op 10 maart 1948 patrouilleert Hr.Ms. RP 122 in Straat Benkalis. Ten 07.10 uur op de dag-
wacht wordt een motortongkang verkend, die reeds de vorige avond achtervolgd was. De 
commandant laat de alarmposten bezetten. Op het moment dat de boot tot op 20 meter van 
de tongkang is genaderd wordt van bakboord- en stuurboordzijde vanaf de wal levendig ge-
weer- en mitrailleurvuur ontvangen. De patrouilleboot beantwoordt het vuur direct met alle 
wapenen. De: 
Kok 1e Klas o.v.w. W. de Groot, 
die bij de Oerlikonmitrailleur als helper dienst deed, zakt plotseling in elkaar. Hij wordt door 
de telegrafist weggesleept en op oordeelkundige wijze verbonden. Spoedig daarna is het 
vijandelijk vuur tot zwijgen gebracht en wordt de zwaargewonde op een kooi in het verblijf 
gelegd. waar hij na enige tijd tengevolge van bloedverlies overlijdt. Hij werd de volgende dag 
te Tandjong Pinang begraven. 
 
Op 19 december 1948 verkende Hr.Ms. RP 130, patrouillerend in Straat Malakka, een ver-
dachte tongkang. Het slechte weer veroorzaakte een hoge deining, hetgeen langszij komen 
nogal bemoeilijkte. Teneinde een onderzoek in te stellen sprong een matroos aan boord, 
gevolgd door: 
Telegrafist J. Gitz. 
Door het hevig slingeren raakte Gitz tussen de twee vaartuigen beklemd en werd daarbij 
ernstig verwond. De RP 130 onderbrak het onderzoek en stoomde met hoge vaart naar Be-
lawan. Onderweg overleed de telegrafist als gevolg van het bloedverlies. Hij werd de volgen-
de dag met militaire eer te Belawan ter aarde besteld. 

 
Op 5 juni 1949 patrouilleerde Hr.Ms. RP 134 in Straat Berhala en ontdekte drie verdachte 
prauwen die werden onderzocht en niets opleverden. Iets verderop lag nog een prauw aan 
een steiger. 
Matroos J.L. Brehm 
Gooide een kleine sampan los en roeide daarmee naar de steiger. Twee matrozen in de vlet 
zagen hem de steiger opgaan en in de kampong verdwijnen en niet meer terugkeren. Een 
speurtocht naar hem leverde niets op. Van matroos Brehm is nooit meer iets vernomen. 

 
HERINNERINGEN VAN ANTHON ROEST. 
Voormalig seiner 1e klas Anthon Roest vertelde zijn ervaringen. 
 
Na mijn opleiding tot seiner bij de Koninklijke marine (een opleiding welke wij in Schotland 
als laatste verbindingsklas aldaar hebben doorlopen), werden we over geplaatst naar Neder-
land. We stapten in Glasgow op de trein en kwamen de volgende ochtend al heel vroeg aan 
in Londen op het Waterloostation. De marine was nog niet wakker en wij moesten daar on-
geveer een uur wachten eer de trucks ons kwamen halen. We werden direct naar Hr.Ms Flo-
res gebracht, want dit schip zou ons naar Nederland brengen. De Flores lag in de 
Shadwelldocks. Ik liep de loopplank op met kooi en plunjezak en boven gekomen vergat ik te 
groeten voor de vlag. Werd dus terug gestuurd met alles er op en er aan. Opnieuw omhoog. 
Zo dat was dat! We kregen een slaapplaats toegewezen. Mochten gelijk de wal weer op. De 
Flores zou de volgende dag pas om 12.00 uur vertrekken. Veel geslapen heb ik niet en de 
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volgende ochtend weer terug aan boord. Precies 12.00 uur los voor en achter en terug naar 
Holland. We waren daar een jaar niet geweest.  
De volgende ochtend vroeg kwamen we in Rotterdam in de Parkhaven aan. Ook daar dus 
weer te vroeg voor vervoer. Dus weer wachten. Wel kwam er op zeker ogenblik een truck 
voor onze plunjezakken en kooien. Dat spul was net de haven uit toen de douane kwam. Zij 
hadden het nakijken. Goed ook voor ons kwamen de trucks. Eerst naar Den Haag. Waarom? 
Weet ik nog steeds niet. Want daar werd ons verteld dat we naar Amsterdam moesten. Toen 
we daar aan kwamen was het inmiddels vastwerken. De officier van de wacht wist het ook 
niet. Er kwam een sergeant schrijver de trap af en de officier deelde hem mede, dat hij een 
aantal verlofpassen moest uit schrijven voor ons. Werd met veel gemopper gedaan. Zo 
kwam ik die bewuste zaterdag toch nog thuis. 14 dagen verlof. De eerste verlof dagen na 12 
maanden dienst in Engeland. Verlof zat erop terug naar Amsterdam. Kooi en plunjezak weer 
mee torsen. Daar zei de onder off. v.d wacht dat we ons pas maandagmorgen moesten mel-
den. Dus zoek maar een tampat op en ga de stad maar in. Dat hebben we gedaan. 's Maan-
dags op tijd in de kazerne Kattenburg en toen naar de haven alwaar de Johan de Witt klaar 
lag om ons aan boord te nemen. We gingen met een half passagiers, half troepentransport 
naar Nederlands Indië.  
 
We vertrokken op 15 juli 1946 vanuit Amsterdam en kwamen op 17 augustus 1946 in Priok 
aan. Daar gingen wij van boord. Kwamen eerst in de kazerne te liggen en werden ingedeeld 
op de seinpost van de 2e haven. Het gebouw van de Ned.Lloyd. Daar acclimatiseerden we. 
Was een leuke tijd. Lang duurde het niet, want ik werd als seiner geplaatst op een LT en wel 
Hr.Ms. LT 103. Toen nog geen KVD, maar patrouille en landingsvaartuigendienst geheten. 
Thuishaven Batavia. Na me gemeld te hebben bij de commandant, de Ltz 2 oc W.P. Salm, 
vertelde deze mij dat ik me moest melden bij de chef equipage. Dat was matroos 1e klas Wil-
lem van Veen. Hij zei me waar mijn slaapplaats was en wat er van me verlangd werd. Als 
seiner werd ik naast seiner ook hofmeester officieren, ziekenpa, schrijver commandant en 
facteur. Als we aan het varen waren, was ik 24 uur per dag beschikbaar als seiner. Roer-
ganger was niet nodig. De bemanning bestond uit 3 officieren, t.w. commandant Salm, 1e off. 
Ltz 3 H. Schippers (werd later bij bevordering overgeplaatst en opgevolgd door Ltz 3 Remie,) 
en een off. MSD Ltz 3 Chr. Grauw. Dan 5 matrozen, 5 stokers, 1 kok, 1 telegrafist en 1 sei-
ner. Dit was de zogenaamde vredes bemanning. Even voor de eerste politionele ac-
tie kregen we er een paar matrozen bij. Zij gingen na de landingen weer van boord. De ma-
trozen waren OVW 'ers, of KMRTV 'ers. Zo ook de stokers. De kok was een OVW ‘er. Zijn 
naam Wim de Groot. Hij was een ware kunstenmaker. Vers voedsel kregen we niet. Alles 
was blik. Hij maakte er van alles van. Het was meestal nog te eten ook. Nasi kon hij klaar 
maken, geweldig! Dan de slaapplaats aan boord. Deze was in de tankspace. Hier had men 
tegen de brug een stalen constructie gebouwd, waardoor er stapelbedden ontstonden. Geen 
verend matras, maar gewoon ijzerwerk. Daar je zeegrasmatras op en dat was het. Lakens of 
dekens kenden we niet. Heet dat het er was. Als we gingen varen dan ging er een groot zeil 
naar beneden. Dat moest wel anders had je een gratis douche van zeewater. Het buiswater 
sloeg namelijk altijd over de rand en de wind was zelfs op zee in de tropen nogal fris.  Achter 
ons had je de mandielokaliteit voor ons en de officieren als ook de slaaphutten van de officie-
ren. Was niet zo aangenaam om te verblijven. Maar wie keek daar na?  
 
De eerste tijd aan boord was er voor mij als seiner weinig te doen. Ik was meer hofmeester 
officieren en ziekenpa als de jongens de wal op waren geweest. We oefenden wel veel. We 
hadden gelukkig een heel goede roerganger. In het burgerleven was hij namelijk schipper op 
de binnenvaart. Het varen was hem dus op het lijf geschreven. Hij speelde dan ook met lan-
dingsboot. Hij deed het nog beter dan de commandant. Maar goed, na verloop van tijd kre-
gen we opdracht om ons vaarklaar te maken. We zouden naar Sumatra gaan. Kregen KNIL 
troepen aan boord. Ook weer met alles erop en eraan. Het KNIL bestond uit lui van de "Ro-
de Olifant Katja Merra”. Zij moesten naar Palembang om de troepen uit Brits Indië af te los-
sen, de Ghurka 's.  We voeren in konvooi richting Sumatra, naar de rede van de rivier de 
Moesi. Daar zouden we in 3 groepen de Moesi opgaan. Wij behoorden tot de 3e groep.  
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We kwamen dwars door ALRI gebied. Overal zagen we posten van de Indonesische marine. 
Er werd geen schot gelost. Blijkbaar had men een bestand gesloten. In Palembang moesten 
we beachen. Dat viel niet mee. De rivier is een heel bijzondere, namelijk een af- en opgaand 
tij rivier. Dus de ene keer stroomde het water richting Palembang, de andere keer richting 
zee. De stroming was vrij sterk en het viel dus goed tegen om te beachen. Willem kreeg het 
echter voor elkaar, al nam hij wel het was- en wc hokje van een daar juist zittende militair 
mee. Een kniesoor die daar op let. Eenmaal op de wal kregen we een ALRI schildwacht ge-
wapend met speer voor onze laadklep. Palembang hing namelijk nog vol roodwitte vlaggen. 
Was geheel ALRI gebied. Niet lang meer. Het KNIL hield de volgende dag al opruiming. Weg 
vlaggen, weg schildwacht. Zo brachten we dan de Ghurka 's naar de rede en bleven daar 
zelf ook, want we moesten van de Boisevain goederen innemen. Dit was bestemd voor de 
bevolking van Palembang en omliggende plaatsen. 
   
Op de wal liggend met de klep van de LT, kregen we stroom van de wal. Grote elektrische 
draden, waar de vlammen regelmatig van af sprongen. Daardoor was het niet nodig dat de 
generator werd aangezet, want dat ding maakte een hels lawaai en viel slapen niet mee. Op 
de rivier de Moesi was het een drukte van jewelste. Allerhande kleine bootjes van de bevol-
king waren op het water te vinden. De man die er in zat had allerlei koopwaar en met ruilen 
van goederen kreeg je veel gedaan. Zo kreeg ik tegen het ruilen met een broek een aap. Ik 
noemde hem Kees. De aap is later mee gegaan naar Singapore. We hebben met onze boot 
op diverse plaatsen gelegen o.a Pladjoe en Soengei Gerong. Als we bij Pladjoe afmeerden, 
dan konden we gebruik maken van een zwembad. Het enige nadeel van Pladjoe was de 
avond. Het barste dan van de nachtvlinders. Bij duizenden. Licht aan steken was er de eer-
ste uren niet bij. Ze verdwenen vanzelf weer. Ik zou op een avond een lampseintje door ge-
ven aan een jager, na ik meen de Piet Hein, maar dat lukte niet. Aldis lamp aan en gelijk vol 
met vlinders.  
 
Na verloop van enige dagen kregen we opdracht om naar Singapore te vertrekken. Daar 
moesten we door een afgebakend stuk vaarwater om te demagnetiseren. We zouden name-
lijk munitie gaan laden. Daarvoor moesten we naar de Engelse marine basis Johore. Daar 
hebben we zo'n dag of 6 gelegen. Het laden ging namelijk met voetvolk, kistje voor kistje. Wij 
vonden het niet zo erg, want zolang de rode vlag in top hing ontvingen wij gevaren geld. Ex-
tra katje dus. Iedere dag de wal op, Singapore in. Grote stad en goed als Jan om uit te gaan. 
Nadat we alle munitie hadden, gingen we terug naar Nederlands Indië. Eerste doel was Se-
marang. We zouden daar 30 ton munitie afleveren. In totaal hadden we 180 ton aan boord. 
Onderweg werden we nog overvallen door slecht weer. Ja zo slecht dat de commandant ons 
allemaal uit bed liet halen, op het ergste voor bereid. Het viel gelukkig mee. We gingen met 
een snelheid van 6 mijl per uur. Harder kon de LT niet. Ik weet wel dat we bij aankomst Se-
marang en dat was bij hardstikke donker de ingang van de haven voorbij zijn gevaren. Licht 
brandde er namelijk nergens. Je moest dus afgaan op het navigeren. Blijkbaar ging dat mis, 
want op een bepaald moment zaten we boven op een zandbank. De commandant kreeg de 
boot er niet meer vanaf. Dus de telegrafist een seintje naar de wal.  
 
De volgende ochtend werden we wakker met vliegtuig geronk. Wat bleek, we kregen de hele 
dag 2 Spitfires boven ons ter bewaking. We lagen precies tegenover de wal waar het Indo-
nesisch gebied was. Dus voor ons de vijand. Als die lui toen geweten hadden wat wij aan 
boord hadden, dan had ik dit niet kunnen typen. Maar goed, we kregen in de avond een 
sleepboot erbij en met deze boot en eigen kracht zijn we los gekomen en konden zo de ha-
ven van Semarang binnen varen. Lossen van de munitie gebeurde nog diezelfde dag. Een-
maal gelost wij weer op weg. Nu Soerabaja. De reis liep tot aan het Westervaarwater voor-
spoedig. Het Westervaarwater wordt aangegeven met een boei. Echter wat gebeurd? We 
krijgen een tropische regenbui te verwerken. Deze kunnen zo erg zijn dat je nog geen 5 me-
ter vooruit kunt zien. Dus vaarden wij de boei voorbij en kwamen in het mijnenveld terecht. 
Een LT heeft bij volledige lading nog steeds een geringe diepte gang. Dat was ons geluk. We 
gingen over de zeemijnen heen zonder er iets van te merken. Dus bakboord aan boord en 
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het Westervaarwater in. Afmeren bij de Kruiserkade. Daar werden we de volgende dag ver-
lost van de munitie. Bestemd voor de Mariniers Brigade. De Kleine Vaartuigen Dienst be-
stond nog steeds niet. Wel was onze thuishaven inmiddels Soerabaja geworden. Het kerst-
diner werd in de kazerne gehouden. MKK. Oud en Nieuw vierden we aan boord. We lagen 
met de LT dusdanig afgemeerd dat we zo op Madoera keken. 's Nachts om twaalf uur van 
1946 naar 1947 schoten we met alles dat maar schieten kon richting Madoera. Zo knalden 
wij het Nieuwe jaar in. Het werd daarna varen naar Batavia. Diverse keren op en neer ge-
weest. Op een bepaald moment kregen we opdracht om naar Semarang te gaan. Daar wer-
den we toegevoegd aan de OAZ van Semarang. Dit was in die Ltz. 1 J. Maas. Van onze 
commandant een goede bekende. In die tijd dat wij daar lagen werd Prinses Marijke gebo-
ren. Thans Christine. Ook de kapel van de 7 december divisie, met geit, was aanwezig. Toen 
Marijke geboren werd kregen we vrij van dienst en mochten de wal op. Dat heeft men gewe-
ten.  Wij allemaal in lang wit de wal op. Na verloop van tijd was het weer vaar klaar maken.  
 

 
Voorop staat onze eerste officier H. Schippers. Aan stuurboord stoker van Geene en als je 
met een vergrootglas kijkt op de brug, daar staat onze commandant en ik sta als seiner 
naast hem. 
Foto IMH. 
 
Terug naar Soerabaja. De KVD zag in die tijd het licht. Ik meen mei 1947 werd deze dienst 
opgericht en daar werden alle LT‘s , LU’s, RP boten, sleepboten onder gebracht. Wij waren 
de grootste boten van deze dienst. Kregen een eigen walcommandant enz. enz. Nadat wij 
dus terug waren in Soerabaja gingen we in groot onderhoud. Alle motoren uit elkaar. De sto-
kers hebben dat geweten. Zij moesten met de officier MSD Chr. Grauw het klusje klaren. 
Natuurlijk in samenwerking met wal personeel. Overdag zat ik op de seinpost van het MKK. 
Ik hield zo doende ervaring in het lampseinen. De snelheid ben je zo kwijt als je dat niet oe-
fent. Met ingang van 1 juli 1947 werd ik seiner 1 en dat bracht dus weer iets meer katje op. 
Nadat de motoren weer draaiden werd er proef gevaren. Alles liep gesmeerd. We gingen 
weer oefenen, schieten met de Oerlikon, beachen met de LT etc. Er stond dus weer iets ge-
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pland. Ja hoor de eerste politionele actie. 21 juli 1947 gingen we in konvooi richting Me-
nengbaai bij Banjoewangie. Wij hadden tanks met mariniers aan boord gekregen en moes-
ten we aan land zetten. Eerst begonnen om 06.00 uur de jagers de kust te beschieten. Toen 
dat zo 'n halfuurtje had geduurd, gingen de LT’s en de LCI’s in groepen de wal op. Wij waren 
een van de laatste. Nergens ontmoette men tegenstand, dus een bruggenhoofd was snel 
gevormd. Toen wij op de wal beachten zagen we dat de kust vol grote en kleine gaten zat. 
Daar tussen door liep een geit. Die was men blijkbaar vergeten .Het beestje had geen 
schram. Eenmaal alles gelost. Terug naar Soerabaja. Ophalen van de brandweer van 
de Mariniersbrigade. We moesten die onverwijld naar Probolingo brengen. Daar stonden de 
goedangs in brand. We kwamen in het hardstikke donker aan. We hadden een groot zoek-
licht aan boord. Met dit licht ging de brandweer van boord.  
 

 
Munitie lossen vanuit een LT. 
Auteur onbekend. 
 
Wij de volgende dag weer naar Soerabaja. Dat werd Cheribon. Wat bleek. Daar lag een 
Amerikaanse vrachtboot op de rede. Na de politionele actie waarbij ook Cheribon was bevrijd 
ontdekte de autoriteiten dat er goedangs waren vol met balen rubber. Die onbewerkte rubber 
(Latex) was inmiddels verkocht aan Amerika. Het was zaak om deze zo snel mogelijk daar 
aan boord te brengen. Daar waren wij dus goed voor. Wij konden heel gemakkelijk de haven 
in varen. We waren met 2 LT's. De LT 102 en de 103 werden derhalve ingeschakeld. Als we 
langs de koopvaarder lagen om te lossen, dan hadden we het goed. Zij hadden allerhande 
koeldranken. Die misten wij. We hadden twee koelkasten. Deze deden het niet. De motortjes 
waren stuk en repareren was niet meer mogelijk. De Amerikanen begrepen niet dat wij aan 
boord van de LT’s konden leven. Zo weinig comfort. Wij wisten niet beter. We hadden iedere 
dag schik. Nadat de goedangs leeg waren en wij Cheribon kenden van voor tot achter gin-
gen we terug naar Soerabaja. Daar aangekomen deelde de commandant ons mede, dat we 
14 dagen verlof kregen. Dit was ons eerste verlof na 14 maanden onafgebroken diensttijd. 
De hele bemanning koos Bali. Dat werd dus Bedoegoel. Daar was het Marine verlof centrum. 
Gelegen aan een kratermeer van een uitgedoofde vulkaan. Heerlijk zwemmen en niets doen. 
Het enige wat wel gebeuren moest  's nachts wachtlopen op de beurt. Dat namen we op de 
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koop toe. Het was voor onze eigen veiligheid. Na de verlof periode terug naar Soerabaja. 
Waren we heen gegaan met een LT, terug gingen we per vliegtuig. Een Dakota. Hoog vlie-
gen was er niet bij en we hadden derhalve een mooi zicht op het eiland Java. Om nooit te 
vergeten. Eenmaal terug aan boord, wist ik toen niet dat er aan mijn KVD tijd zo snel een 
eind zou komen. Ik hoeste nogal en gaf veel op. Ik dacht, dat zal wel een flinke verkoudheid 
zijn. Gaat vanzelf weer over. De commandant dacht daar blijkbaar anders over. Hij zei op 
een bepaald moment dat ik met mijn hoest naar de dokter moest. Veel zin had ik daar niet in. 
Hij maakte er dienst bevel van en dus ging ik. De ziekenboeg lag echter een uur lopen bij 
onze LT vandaan en dan met die bloedhete zon in je nek. Na onderzoek bij de dokter en het 
inleveren van sputum ik weer terug naar boord. Ik was toen zo beroerd dat ik de comman-
dant vroeg, of ik even plat mocht.  Dat heeft niet lang geduurd. Ik lag misschien een halfuur 
toen er een ambulance van de Marine voor de klep van onze LT aan kwam. De chauf-
feur/ziekenverpleger vroeg waar seiner Roest was. Hem werd medegedeeld, dat ik op mijn 
tempatje lag. Deze ziekenverpleger zei tegen mij dat ik mijn weekend koffertje moest pakken 
met de hoog nodige spullen. Ik werd direct opgenomen in het Marine Hospitaal te Soerabaja. 
Ik vroeg hem wat er aan scheelde, waarop hij mij mededeelde, dat ik aan besmettelijke long-
tuberculose leed. Dan stort de wereld voor je in. Ik heb tengevolge daarvan 7½ jaar gekuurd. 
Zes jaar in een sanatorium en nog 1½ jaar thuis. Door de Marine was ik inmiddels ontslagen 
en zo ging ik het burgerleven in. En nu ben ik alweer 17 jaar met pensioen en geniet er nog 
iedere dag van. Mijn leven als KVD 'er staat op papier. Ik heb getracht alles zoveel mogelijk 
weer te geven  

 
SCHEEPSHOND MAAKT VRIENDEN. 
 
Vrijwel elk zichzelf respecterend schip van de Koninklijke marine heeft in het verleden ooit 
een scheepshond aan boord gehad, en misschien is dat tegenwoordig nog wel het geval. De 
lieve beestjes hadden veelal de meest dubieuze namen, zoals Pleuris, Slettje of Snolletje. 
Herinneren we ons niet een zekere Piet aan boord van de Soemba die, nadat hij door Jan-
maat in de Nieuwediepse kroegjes de vele schoteltjes bier had leeggeslurpt, veelvuldig 
straalbezopen van de wal feilloos naar zijn schip terugkeerde om op zijn tampatje zijn roes 
uit te slapen; aan boord van de Johan Maurits van Nassau naar Korea zat ene zekere Mau-
rie die in Japan er een vriendje met de naam Kure bij kreeg. Dit laatste hondje viel op zekere 
dag tussen twee schepen in de plomp en een matroos dook hem in het ijskoude water ach-
terna en redde zo het arme beestje van de verdrinkingsdood. Marinemensen zijn  toch ook 
diervriendelijk? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dus waarom niet aan boord van 
de RP-boten? 
 
Het was aan boord van Hr.Ms. RP 111 (Marter). Medio 1949 was de RP 111 op patrouille in 
de Aroe baai. Naast de voltallige bemanning was er ook een hondje aanboord. Op zijn ver-
zoek had een der stokers hiervoor toestemming verkregen van de Commandant. 
Tijdens een stevig zeetje werd deze antjing zeeziek en begon na te meten op het voordek. 
Een matroos, overigens een beste kerel, zag dit en maakte een opmerking dat hij dat schar-
minkel wel uit zijn lijden zou verlossen. De eigenaar van het scharminkel vond dit niet de 
juiste oplossing. 
Na dat de matroos benedendeks een werpspies had opgehaald, deze was kort tevoren tij-
dens een landing buit gemaakt, maakte hij aanstalten om het arme dier naar de eeuwige 
jachtvelden te zenden. 
De pijpluis raakte over de rooie en begon na de nodige krachttermen te bakkeleien, hetgeen 
nare gevolgen had voor de dekzwabber. Na een goed uitgevoerde hoek van de stoker, 
kwam de matroos ten val en raakte de werpspies ongelukkigerwijze het hoofd van de ma-
troos. Deze bleef kassie zes liggen en bloedde hevig. 
De stoker praaide de Commandant met: ”ouwe,….. er ligt er een bloedend op de bak”, waar-
op de Commandant, met in zijn kielzog de tik met verbanddoos, als een speer uit zijn hut 
kwam en de zaak bekeek. 
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Dokter assistentie bleek noodzakelijk nadat eerste hulp was geboden. De tik kreeg opdracht 
de korvet Boeroe op te roepen omdat daar een arts aan boord was. Na aankomst van de 
Boeroe onderzocht de pil het slachtoffer en stelde vast dat verdere hulp geboden was. 
Van uit Belawan Deli werd om assistentie verzocht om een Catalina vliegboot, welke er voor 
zorg moest dragen dat de matroos zo snel mogelijk in het militair hospitaal te Medan  werd 
afgeleverd. 
Na ca. 3 weken kwam de ongelukkige, tot ieders blijdschap, weer geheel hersteld aanboord 
van de Marter. 
Ondanks deze vervelende geschiedenis zijn na 56 jaar de stoker en de matroos nog steeds 
beste maatjes en houden elkaar geregeld op de hoogte van hun wel en wee. 
 
A. v.d. Linden. 

 
OUD COMMANDANT HANS TEN RAA LUCHT ZIJN HART. 
 
Kapitein ter zee bd. Hans O.G. ten Raa was als Ltz. 2 commandant op drie RP-bootjes en is 
dolgelukkig dat hij na ruim een halve eeuw alsnog zijn verhaal kwijt kan, dat in vorige publi-
caties ter zijde werd geschoven. Tijdens een gezellig samenzijn bij de samensteller thuis 
ontmoette hij ook zij vroegere stoker A. van der Linden en het was voor mij als “outsider” 
heel indrukwekkend hoe deze vrienden elkaar begroeten en verwelkomden. Rangen en 
standen bleken niet meer te bestaan, alleen grote vriendschap en dat was hartverwarmend. 
Hans ten Raa had vooraf een heel verhaal op papier gezet, plus wat foto’s en graag wil ik 
hem alle ruimte geven om zijn gevoelens en indrukken in dit boek te vermelden. Het woord is 
aan Hans ten Raa. 
 

SLUIPVAART EN BOERENKOOL. 
Terugblik van een Indië-veteraan 1946-1949 over een dramatische maar geslaagde 
vredesmissie.  (Een vredesmissie in een wespennest die tot oorlog leidde.) 
 
VOORWOORD. 
 
Omdat deze persoonlijke herinneringen en aantekeningen nu al van 60 jaar geleden zijn, is 
vooraf een overzicht van de werkelijke toenmalige omstandigheden onmisbaar. Vooral ook 
om hiermee duidelijk te maken hoe de Indië-veteranen nodeloos vernederd worden. 
 
1) - EEN WEERZIEN TUSSEN TWEE VERZWAKTE LANDEN. 
 
De tweede wereldoorlog bracht een jarenlange nasleep met zich mee voor herstel van be-
stuur en oorlogsschade en voor wederopbouw. Dit gold voor het door Duitsland bezette Ne-
derland en tegelijkertijd voor het door Japan bezette Nederlands Indië. Maar het was niet 
alleen deze hulpverlening aan het land en de bevolking van Nederlands-Indië die Nederland 
ertoe zette om burgers en militairen te sturen, er waren ook zo'n 225.000 Nederlands-
Indische burgers die vooral op Java en Sumatra onder erbarmelijke omstandigheden onder 
levensgevaar in primitieve kampen zaten, bewaakt door geisoleerde Japanse militairen en 
hun vele Indonesische hulporganisaties. De onrust en onveiligheid veroorzaakt door die vele 
duizenden Indonesische jongeren, die nu op eigen houtje gewapend hun gang gingen, 
maakte snelle hulp en ingrijpen nodig, omdat dit kwaad om zich heen greep zonder dat de, 
voorlopig alleen zichzelf uitgeroepen hebbende, republikeinse regering bij machte was hier 
iets tegen te doen. Zij bestond op papier maar ontbeerde elke bestuurlijke kracht. Om de 
gedachte te bepalen: er waren ongeveer evenveel nog levende gevangenen in nood als er 
slachtoffers waren bij de grote tsunami-ramp van 26 december 2004. Er was dus alle reden 
voor een spoedige grootschalige hulpactie, temeer daar het geallieerde Britse militaire com-
mando, waaronder het Indonesische gebied was ingedeeld, de mensen en middelen miste 
om hiertegen op te treden direct na de onverwachte Japanse capitulatie op 15 Augustus 
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1945. Pers en publiek vergaten in deze alarmerende situatie het al op 16 juni 1941 afgekon-
digde voornemen van de Rijksregering en de Gouverneur Generaal om een Rijksconferentie 
te beleggen over staatkundige hervormingen naar zelfbeschikking. 
 
Toen, in 1945, zou hiervoor al direct overleg worden geopend met de leiders van de bij de 
bevrijdingsoperaties al ontstane Indonesische delen. Het betrof dus autonomie voor het van-
ouds genoemde Indonesische eilandenrijk ten westen van het in het USA commandogebied 
al geheel bevrijde Melanesische Nieuw Guinea. Dit had de Nederlandse regering al aange-
kondigd op 17 Januari 1942: er zou direct na de oorlog voor het gehele Koninkrijk een Rijks-
conferentie belegd worden om dit te verwezenlijken, maar gezien de noodtoestand in Neder-
lands-Indië werd besloten aan dit gebied voorrang te geven middels een Ronde Tafel Confe-
rentie. De voor het herstel van orde en vrede uitgezonden Nederlandse militairen droegen 
dan ook de veelbetekenende naam “7 December Divisie", naar de datum van de wereldwijde 
radioverklaring in het Engels van Koningin Wilhelmina in 1942, om vooral het Nederlandse 
plan wereldkundig te maken, in de hoop dat dit ook nog tot het toen helaas al bezette Indo-
nesië bekend zou worden.  
De Japanse bezetter had dit natuurlijk tegengewerkt. In Nederland was de boodschap goed 
ontvangen via de BBC en dit was de reden waarom er tegen het einde van de bezetting van 
Nederland zoveel duizenden jongeren klaar stonden om mee te helpen Indië te bevrijden. 
Eerst als OVW'er helpen Japan te verslaan en dan meteen Nederlands-Indië overeind hel-
pen. Alleen aan de communisten in Nederland was het door de Komintern verboden daaraan 
mee te doen in het kader van de politieke verdeling waartoe Stalin met Hitler besloten had, 
om na China en Korea ook Zuid-Oost Azie (Malakka, Philippijnen en Indonesië) te bemachti-
gen. 
 
Het was ondanks de scheiding door de jarenlange bezetting in de oorlogsjaren door twee 
verschillende vreemde mogendheden toch al snel van gekomen over die autonomie een 
tweetal verdragen te sluiten. Na een oriënterend gesprek op de Hoge Veluwe met afgevaar-
digden uit alle Indonesische delen in april 1946 kwamen in snel tempo tot stand:  
(1) het verdrag van Malino (juli 1946), met het grootste oostelijke deel van Nederlands-Indië 
over een zelfstandige federale Indonesische Unie in Koninkrijksverband, de eerste concrete 
stap naar die dekolonisatie, en (2) het verdrag van Linggadjati over de delen liggende in de 
overhaast verklaarde republiek Indonesië in Java en Sumatra, met dezelfde opzet. Dat gaf 
hoop, maar, zonder bedwang van onrustzaaiers in de bersiap-tijd ondanks de duidelijke en 
herhaalde waarschuwingen van Soetan Sjahrir, die door Soekarno enkele malen buiten spel 
zou worden gezet, begon daarna een periode van twijfel, zowel in Nederland als in Indonesië 
aangaande de preciese invulling van de verdragen. Dat was eigenlijk geen wonder. 
 
We moeten niet vergeten dat in de jaren ’30 – letterlijk een interbellum met angst voor het 
vervolg van de oorlog – in heel Europa een versterkt gevoel van nationalisme heerste, 
enigszins in navolging van het Italiaanse fascisme, en dat deed zich ook in Nederlands-Indië 
gevoelen tot afgrijzen van de nationalisten die tot die tijd hoop hadden geput uit de vooruit-
denkende Nederlandse ethische politiek. Er was ineens een verkilling van dat klimaat ont-
staan. De aanhang van de NSB daar sprak boekdelen. Indonesische nationalisten werden in 
isolatie verbannen maar wel netjes in villa’s gehuisvest. Door de tweede wereldoorlog kwam 
hier weer een einde aan. De regeringsbesluiten van 1941 en 1942 waren signaal van deze 
ontdooiing. Behalve katalysator is die oorlog ook weer een rem geweest op dit proces: ener-
zijds hadden die regeringsverklaringen van 1942 in één klap de, door de oorlogsdreigingen 
in de jaren ’30 verstarde, politieke voortvarendheid in beweging gezet, anderzijds was er 
door de wederzijdse staat van bezetting door twee militaristische en vijandelijke bondgeno-
ten veel verwijdering ontstaan. Bij de onverwachte capitulatie van Japan had bovendien de al 
van voor de oorlog bekende en op Nederland georiënteerde nationalist Soekarno zich als 
echte populist, na zijn ontvoering door fanatici, onder druk laten verleiden om, na zijn colla-
borerende rol tijdens de bezetting (waardoor hij ook vatbaar was voor Japanse druk), een 
korte verklaring af te leggen over een onafhankelijke Republik Indonesiä; het was een onder 
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Japans toezicht, op 16 augustus 1945 in het huis van een Japanse admiraal zeer korte en 
snel op een briefje geschreven verklaring; deze werd de volgende dag, 17 augustus 1945 op 
de stoep van Soekarno’s huis voorgelezen. Het verslagen Japan wist zo nog garen te spin-
nen uit de nederlaag, nadat het zich als bezetter zeker niet pro-Indonesisch had gedragen. 
De Nederlandse plannen waren door hen dan ook verzwegen. 
 
Ik had in 1946, vlak voor het vertrek uit Rotterdam het boekje Onze strijd van Soetan Sjahrir 
kunnen kopen voor één gulden geloof ik, in het Nederlands, van de voor ons betrouwbare 
uitgeverij Vrij Nederland in januari 1946. Sjahrir was in onze ogen de beste man van de In-
donesiërs om zaken mee te doen, hij werd dan ook herhaaldelijk terzijde geschoven door zijn 
zwakkere broeders die zich gecompromitteerd hadden met de Japanse bezetter. Daarmee 
bedoelde hij Soekarno en Hatta. De eerlijke Sjhrir richtte zich in dit boekje vooral tegen jonge 
heethoofden die al zoveel roet in het eten hadden gegooid en nog zouden gooien. Hij hield 
de Indonesiërs strijd voor democratie (een westers begrip) voor, tegen willekeur, honger en 
ellende, en NIET tegen de vreemdelingen op ons grondgebied, (die door de omstandigheden 
te laat te hulp kwamen); ik citeer: elke ontevredenheidsbetuiging in onze maatschappij wordt 
door de jeugd (na 3½ jaar Japanse overheersing) in de richting geleid van haat tegen 
vreemdelingen, zodat de macht van de republiek niet naar behoren kan worden gevestigd.  
Ik denk dat geen Nederlander dat las die alleen maar met zichzelf bezig was voor de eigen 
opbouw na de oorlog. Laat staan dat al die mensen zonder een op de feiten gebaseerde 
mening al het slechte over ons bleven nablaten tot genoegen van kwaadwilligen en onver-
schilligen. Alleen idealisten waren bereid de handen uit te steken en vuil te maken voor hun 
medemensen in Indië. In de geest van Wilhelmina en Juliana. 
 
Die overhaaste en ijle onafhankelijkheidsverklaring, die natuurlijk verplichtingen opriep,  
kwam op een ongelukkig moment: terwijl het hulpeloze en onbestuurbare land in chaos ver-
keerde onder een gedesillusioneerde Japanse troepenmacht, waarvan grote groepen vooral 
Javaanse hulptroepen, door hen voor hun bewind gedrilde Indonesiërs, de vrije hand en hun 
wapens kregen en daarmee veel extra schade aan land en bevolking aanrichtten. Het was 
alleen maar olie op het vuur.  
Als Sumatraan en als Nederland-kenner was Soekarno doordrongen van de ware aard van 
het Nederlandse bewind; dat had zich in een internationaal erkend protectoraat zelden als 
een bezetter doen gelden zoals Japan en had vooral een bestuurlijke bovenlaag gebruikt om 
het land te ontwikkelen met instandhouding van hun maatschappelijke structuren. Zo heeft Ir. 
Soekarno meer nadeel dan voordeel gehad van deze bersiap; niet alleen omdat hij zijn eigen 
positie als nationalist gecompromitteerd had, maar als onderhandelaar met Nederland. 
De extremisten moedigden de zelfstandig opererende krijgsgroepen die het land steeds on-
veiliger maakten en hun eigengereide optreden konden legaliseren door zich te verschuilen 
achter die overhaaste verklaring van 17 augustus 1945. 
De politieke toonzetting werd daardoor extreem vijandig, geheel niet in overeenstemming 
met wat er onder de naar bevrijding snakkende bevolking Ieefde. Dat konden de Indië-
veteranen tot in 1949 duidelijk waarnemen: een vriendelijke maar angstige bevolking, bang 
voor rampokkers en niet voor de veel te traag aankomende Nederlanders! 
Dit wespennest van terrorisme ging zo geleidelijk over in een guerrillaoorlog. Hierdoor wer-
den niet alleen de taken van de Nederlandse onderhandelaars en van de militairen op vre-
desmissie (!) veel moeilijker, maar vooral ook die van de in verlegenheid gebrachte Indone-
sische onderhandelaars, afwisselend de zeer redelijke en democratisch denkende ex-
verzetsrnan Sjahrir die het moest afleggen tegen de helaas gecompromitteerde en in de ban 
van de radicalen gedreven Soekarno, kwamen onder grote druk te staan, ten nadele van de 
al lopende onderhandelingen met Nederland over een Ronde Tafel Conferentie. Het terroris-
tische element kreeg, vooral in delen van het land dat tot Republik Indonesia was uitgeroe-
pen, ongewild de overhand in Soekarno's achterban en dit zou na de federale overeenkomst 
in 1949 ook de basis vormen voor de militaire machtsverdeling in het land: deze leidde tot 
een lelijk en corrupt militarisme dat al in 1950 opzegging afdwong en een eenheidsstaat 
creerde tegen de zin van miljoenen inwoners. Soekarno zelf voelde zich daarin niet op zijn 



 

 

121 

gemak maar hij besefte dat hij zijn tol moest betalen. Die eenheidsstaat zou na de  Molukken 
en Atjeh ook Sarawak aanvallen en ook de aanvallen op het zich met hun Melanesische 
broeders verbonden voelende westelijk Nieuw Guinea en op de Timorezen voorbereiden.  
Bij de hulpverlening na de tsunami werden nog in 2005 vele Atjehers door het leger ver-
moord, bang voor de invloed van de humanitaire hulpverleners. 
 
Maar er was ook een andere kant: In het met zichzelf bezige Nederland in opbouw heerste 
een cynisme en wankelmoedigheid die ook roet in het eten gooide. Een niet voortvarend 
reagerende ministerraad, nog eens gedwarsboomd door een kibbelend parlement, verspilde 
veel kostbare tijd, tot wanhoop van koningin Wilhelmina die had gehoopt op een verjongd en 
idealistisch na-oorlogs Nederland. Er werd verzuimd om aan een kleine vaste kerngroep de 
macht (zeg maar het commando) te delegeren om snel tot de voorgenomen dekolonisatie te 
komen. Door dit tijdverlies konden de Indonesiërs met goede diplomatie in de nieuwe VN en 
vooral met steun van Stalin’s oppermachtige USSR en satellietstaten uiteindelijk morele 
winst behalen bij de op weinig kennis stoelende wereldopinie.  
De uitgezonden Nederlandse militairen kregen de gevolgen te voelen van deze achter hun 
rug politiek verspeelde kansen, zeer tegen de zin van in Nederlands-Indië optredende dr. 
Van Mook, die als plv. Gouverneur Generaal in de oorlog in Australië de in 1941 voorgeno-
men dekolonisatie had voorbereid. Hij had er goed over nagedacht maar de kibbelende poli-
tici in het pas bevrijde Nederland remden hem steeds af omdat zij het “te snel” vonden gaan. 
De eerste politionele actie tegen de tot ver in 1947 Nederlands-Indische gevangenen her-
bergende deelrepubliek, was nodig geworden door dit schadelijke tijdverlies, maar werd door 
Nederland omwille van de verhouding met de door zijn achterban gebonden Soekarno maar 
ten dele uitgevoerd. Soekarno heeft meermalen laten merken weinig gediend te zijn geweest 
van die remmende invloed van de extremisten en het Nederlandse geaarzel op Linggadjati, 
maar hij had door eigen toedoen geen keus meer. Dat was later ook de reden voor zijn keu-
ze, om bij de flitsende en beslissende tweede politionele actie tijdelijk vrijwillig in gevangen-
schap te gaan ter wille van een spoedige afronding van de onderhandelingen van het koppel 
Van Rooyen/Roem die eindelijk een feitelijke wapenstilstand in augustus 1949 haalbaar 
maakten; dit vooral ook door de steeds grotere inspanningen van onze militairen, gepaard 
aan grote zelfbeheersing, en met een nooit te vergeten offer van meer dan 6000 gesneuvel-
den aan Nederlandse zijde en een onbekend aantal duizenden, door zelf veroorzaakt onno-
dig geweld omgekomenen aan Indonesische zijde. 
 
De deelrepubliek Indonesia was in die periode vooral op het propagandafront handig tewerk 
gegaan, goed gebruik makend van het al duidelijk voelbare koude-oorlogklimaat en inspe-
lend op angst van de internationale wereld voor de zo sterk uit de oorlog gekomen Sovjet-
Unie,  die haar invloed in Oost Azië wilde uitbreiden met een machtige propaganda en niets 
en niemand ontziende andere middelen. Dat de soevereiniteitsoverdracht nog in 1949 heeft 
kunnen plaatsvinden was gezien deze complicerende omstandigheden een groot wonder, 
ook gezien het interne politieke geharrewar aan beide zijden als gevolg van de onvoorziene 
omstandigheden waarvoor men zich gesteld zag. De met veel inspanning en verrassing uit-
gevoerde tweede politionele actie had een doorbraak gebracht in de vastgelopen onderhan-
delingen. De USA die begrip bleven hebben voor de Nederlandse aanpak, hadden alleen in 
1948 op grond van diezelfde USSR-angst aangedrongen op spoedig resultaat. Ook dat leid-
de tot de tweede actie. 
Waar de politiek faalde, moesten de militairen het opknappen, zoals dat vaak in de geschie-
denis gebeurt. Nederland was daardoor (!) nog op 27 december 1949 de eerste Europese 
dekolonisator. De USA hadden de Philippijnen in 1944 onafhankelijk verklaart, maar bleven 
voor de zekerheid het land voorlopig militair bezet houden, ook om communistische opstan-
den te helpen beteugelen. India zou in januari 1950 zijn autonomie vieren, maar wel na een 
onnodig grote slachting onder de bevolking, doordat de Britten overhaast een regeling had-
den getroffen na een wijd verspreid militair oproer in februari 1946, als gevolg van de onvre-
de over de militaire dienst die de Indiërs overzee voor Groot Brittannië hadden moeten ver-
richten tijdens de beide wereldoorlogen. Nederland had ondanks alles iets groots verricht 
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maar dat wilde men om interne politieke redenen niet weten. In Roermond, ver van de ande-
re monumenten over de tweede wereldoorlog, staat pas sedert 1983 een passend monu-
ment voor deze militairen die door hun thuisfront in de steek gelaten werden, toen, en zelfs 
later ook nog, mede door zittende ministers! 
De Indië-veteranen worden NIET geeerd omdat men niet de moeite neemt te willen weten 
wat er precies gebeurt is en waarom. Een geslaagde missie met onvoorzien veel offers. De 
regering weigert hierop terug te komen zoals op Srebrenica (juli 1995, 6000 te beschermen 
doden), dat een fiasco was in tegenstelling tot december 1949. De uitleg moet na 60 jaar nog 
steeds van dat slinkende aantal veteranen ZELF komen, over de graven van hun 6000 ge-
sneuvelde kameraden. 
 
Dat het jonge federale Indonesia al in 1950 toch een onbestuurbare eenheidsstaat werd, was 
een gevolg van de genoemde invloeden en de daardoor aan de macht gebleven militairen, 
die ook economisch in het zadel zaten. De bossen werden verwoest voor plat geld. De deel-
staten van de federatie betreurden dat inwendig, maar dat kwam weinig naar buiten. De we-
reld was allang weer blij met een voorlopig en half opgelost conflict. De Papoea’s berusten 
nog steeds niet in hun via de tijdens de koude oorlog afgedwongen lot en na de tsunami val-
len er in Atjeh weer duizend extra doden door toedoen van het Indonesische leger dat verder 
geen buitenlandse inmenging (= hulp) meer wil. Het leger maakt politiek de dienst uit. Dat 
heet bij ons militairisme, een in de haast nog niet verwijderde erfenis van het aggressieve 
Japan uit de jaren 1931 – 1945.  
 
Maar in Nederland kwam na 1945 een groot deel van de publieke opinie onder invloed van 
de rode, pro-Sovjet, propaganda: de terugkerende veteranen - “moordenaars” – “wat hadden 
jullie daar te maken?”, vonden de banen bezet – “ga maar emigreren” – zagen tot hun ver-
bazing in Nederland een tastbare Russen-angst. Men was in de hoek gedreven van een niet 
verwacht defaitistische kijk op het verlies van Indië na een oorlog: dan moesten we die toch 
verloren hebben? De onder propaganda gevormde mening, dat wij van 1945 – 1949 onder 
internationale druk hebben moeten afzien van een nieuwe kapitalistische koloniale bezetting 
wordt nog steeds nagekauwd. Deze lang politiek correct gekleurd gebleven mening is in Ne-
derland heel lang als de enig juiste voorgesteld. Zelfs de schrijver L. de Jong van de off iciële 
(!) geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden vergaloppeerde zich hierin. Het is dan 
ook door de publieke opinie in Nederland en menige buitenlandse publicatie overgenomen. 
En dan is het toch waar?  
Merkwaardig vergeten of gekleineerd was de nooit veranderde intentie uit 1941 van de Ne-
derlandse regering, snel tot die Rijksconferentie te komen, en de naam 7 December Divisie 
van de soldaten die orde en vrede moesten zien te brengen. 
In 1969 was er nog een schepje bovenop gegooid doordat een ex-Indiëganger een misdaad 
van collega’s rondbazuinde over de TV, zonder er bij te zeggen dat hij er zelf had bijgestaan 
en er niets tegen gedaan had.  
De ware aard van de Sovjet Unie werd in Nederland verbazingwekkend lang niet doorzien. 
Niet alleen werden de miljoenen doden in de jaren ’30 gemakshalve genegeerd, maar de 
USSR had het van 1939 tot ver in 1943 (tot na de beslissende slag bij Koersk) met de nazi’s 
op een accoordje trachten te gooien; het verzet in Nederland kreeg pas steun van de com-
munisten in juni 1941, toen de USSR werd aangevallen. 
Nog geen tien jaar geleden wilde minister-president Wim Kok zich nog bijna laten verleiden 
tot een algemene amnestie voor de Indië-dienstweigeraars, die grotendeels onder druk en 
bescherming van de wereldwijd actieve communistische organisatie Komintern een verbod 
hadden gekregen zich met Oost Azië te bemoeien dat immers communistisch moest worden. 
De waarheid drong hier maar langzaam door. Een gevolg daarvan was de onrechtmatige 
bezetting van de oer-Japanse Koerilen-eilanden die er alleen voor moest zorgen dat de Sov-
jet-vloot onbelemmerd de oceaan zou kunnen opstomen. Japan blijft begrijpelijk weigeren 
deze onnodige en niet erkende bezetting te erkennen. De bloedige communistische opstan-
den in Indonesië, op Malakka en de Philippijnen lieten dit zien. Noord Korea is er nog de du-
pe van. In 1948 kon Soekarno in Madioen een rode opstand neerslaan; hij kon het net af (d.i. 
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bloedig) zonder de aangeboden Nederlands hulp. In de jaren '60 werd in Indonesië op nog 
grotere, uiterst bloedige, schaal zo'n opstand onderdrukt. 
 
Indonesië heeft, net als Nederland na 1588, haar eigen barensweeën gekend en eert haar 
eigen slachtoffers, maar het is goed de omstandigheden te kennen waaronder e.e.a. zich 
afspeelde. Nederland heeft haar goede bedoelingen voor de stichting van de federale 
Verenigde Staten van Indonesië nooit losgelaten, na onder grote inspanning voor de verwe-
zenlijking ervan geheel op eigen kracht te hebben volgehouden onder de moeilijkst denkbare 
omstandigheden. Evenzo zou later het westelijke deel van Nieuw Guinea, bestemd voor 
aansluiting bij het oostelijke deel, met tegenzin en onder zware druk van het de Sovjet Unie-
vrezende Amerika, omwille van de lieve vrede, voorlopig bij Indonesië, worden gevoegd. Het 
zou juist zijn, de Nederlandse militairen die in dit politieke spel werden uitgezonden, eindelijk 
eens meer echte waardering te geven, en DAT KAN PAS ALLEEN, als die waardering berust 
op WERKELIJK INZICHT. Dat het Indonesische volk in de latere eenheidsstaat met de grote 
imperialistische invloed van hun militaire leiders zelf in zwaar weer terecht kwam is een an-
der verhaal. Een Indonesische historicus zei onlangs gelukkig nog over de Nederlanders: 
Jullie gaven ons tenminste welvaart en wetgeving. 
 
Maar dat nu, anno 2005 nog steevast vernomen wordt (op TV, in de pers en in boeken om-
dat men van elkaar de waarheid klakkeloos overnam) dat het een schandaal is dat Indië-
veteranen nog mogen deelnemen aan parade's van militairen die aan gevaarlijke of minder 
gevaarlijke vredesmissies hebben deelgenomen, is helaas nog steeds gebaseerd op een 
droevig gebrek aan kennis, het grootste gevaar voor een democratie. 
Ze hadden deelgenomen aan een verloren koloniale oorlog! (Men begint er nu gelukkig over 
te denken op de scholen wat beter geschiedenis te geven!) De geïsoleerde Indië-veteranen 
horen er dubbel en dwars bij, en dan nog wel als vertegenwoordigers van beide categorieën: 
reddings- en vredes-missies. Militairen, door de politici uitgezonden, riskeren daarbij altijd 
gauw vuile handen, maar het laten blijken van echte, meegevoelde, erkenning en waardering 
valt nu eenmaal moeilijk voor de vele onervaren toeschouwers op afstand. Ook een verslap-
te mentaliteit in ons land achter een rookgordijn van alles moet kunnen (ten eigen bate, vlotte 
praatjes, met het daaraan verbonden verlies aan normen en waarden') werkt het zelfrespect 
niet in de hand. Zich moeten inspannen in eerlijke arbeid werd gewoon een vies woord. Het 
geroemde woord tolerantie zou zo typisch Nederlands zijn; helaas is dat zo omdat dit onbe-
grepen woord voor verdraagzaamheid (waar samen dragen in doorklinkt) tegenwoordig niet 
veel meer dan luiheid en lafheid inhoudt. Zich afzijdig houden… Gastarbeiders, allochtonen, 
moesten het werk opknappen voor minder loon, terwijl grotere werkloosheid en arbeidsonge-
schiktheid werd geschapen. Een al te naief en slecht gecontroleerd immigratie- en asielbe-
leid heeft daarna te lang de Nederlandse samenleving ontwricht. 
Zich niet gewennen aan inspanning schept natuurlijk eerder stress. Het scheppen van heel 
wat nieuwe overhead-banen op bureaucratische gronden begon de economie verder te 
schaden. Er heerst al veel te lang een negatieve geest ten opzichte van arbeid, een tendens 
van gemakkelijk en snel rijk willen worden overheerst. Bedrog, egoïsme en halfslachtigheid 
zijn populair en zichtbaar in de heersende mentaliteit.  
Als Nederland zichzelf meer WERKELIJK KRITISCH gaat opstellen en zichzelf daardoor 
weer gaat respecteren, zal het ook vanzelf het VERSCHULDIGD RESPECT aan de Indië-
veteranen kunnen opbrengen, en daarbij vooral ook aan de duizenden (!) gesneuvelden, die 
hebben bijgedragen aan het slagen van een bijna onmogelijke missie. De nog levende vete-
ranen hebben geleerd te dragen wat elke veteraan te dragen heeft. Je kunt het nooit hele-
maal uitleggen. Maar waarom nog steeds die onnodige steken in de rug? 
Het is aan te bevelen, over de jaren 1940 -1950 eens een heldere docu-film te maken, om 
die te tonen en te herhalen waar dat maar gewenst is, om recht te doen aan de waarheid die 
ontzegd wordt aan een nog steeds grote groep geestelijk onnodig verdrukten. Militairen die 
niets meer of minder hebben gedaan dan meewerken aan wat door twee illustere Oranjes 
werd voorgestaan en dat door gecompliceerde omstandigheden nog niet eens zoveel langer 
duurde dan was voorzien: januari 1942, Koningin Wilhelmina – 1947, - Koningin Juliana de-
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cember 1949. In die 7 jaar is er toch nog een wonder verricht, ondanks alles. Nederland kan 
daarover het hoofd met recht omhoog houden. En ondanks alle sabotage van het verdrag 
bleef er tot midden-1954 een Nederlandse militaire missie om te helpen bij de opbouw van 
hun strijdkrachten toen die al buiten het Koninkrijk vielen. Het was alleen een gebaar van 
diezelfde vriendschap. 
 
2. WAT DEDEN DE KLEINE VAARTUIGEN? 
In deze hierboven beschreven omstandigheden nu, droeg van 1945 - 1949 ook de Koninklij-
ke marine militair, economisch en humanitair bij aan het bereiken van het doel van de rege-
ring, de overdracht van de soevereiniteit. Terwijl de Landmacht de moeilijkste taak had, orde 
en vrede te stichten in de chaos te land in vele delen van Java en Sumatra, was het de taak 
van de Koninklijke marine om op zee onwettige handel te onderscheppen met uitvoer van 
goederen van Nederlands-Indische ondernemingen waarmee in het buitenland militaire goe-
deren gekocht zouden worden zowel als invoer van wapens en andere militaire goederen. 
Admiraal Pinke zei: “De zee is van ons”. Formeel bedoelde hij er de territoriale wateren mee, 
toen nog drie zeemijlen. Omdat dat niet zo eenvoudig was waar te maken voor zoveel wate-
ren langs de lange kustlijnen met het kleine aantal grotere schepen dat hij tot zijn beschik-
king had, schafte hij een 40-tal kleine patrouilleboten aan die zich beter konden verdelen 
over het grote gebied om die taak te vervullen. Zij hadden nog geen radar, zodat de boten, 
die zelfstandig opereerden, vooral inzicht en verrassing moesten gebruiken. Met de sleepbo-
ten, de landingsboten en het oude ex-Japanse duikvaartuig Triton die het overige vuile werk 
met veel zweet en toewijding deden, werden die in 1946 samengevoegd in de Kleine Vaar-
tuigen Dienst.  
 

 
De Triton afgemeerd. 
Auteur onbekend. 
 
Waarom deze KVD naar voren gehaald? Omdat daarin het meeste vuile werk gedaan werd 
van de Koninklijke marine in die periode. Zij hebben met hun acties veel kunnen bijdragen 
aan de uiteindelijk goede uitkomst van een lakse regeringspolitiek. Over DIE groep Indië-
veteranen gaat het. 
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Hun boten stonden onder administratief bevel van Ltz 1 R.W. Baron van Lynden, in de wan-
del "de sik" genoemd, die er streng en rechtvaardig voor zorgde dat de bootjes in goede 
staat konden blijven varen. Als gepensioneerd Sbn graaf van Lynden was hij in 2001 en 
2002 als 90'er bij de reuniegroep KVD 1945 - 1949 in Rotterdam. Zijn warme hart kwam 
daarbij goed naar voren. 
 
De schrijvers van onderstaande belevenissen willen door het ophalen van hun herinneringen 
een beeld geven van de omstandigheden waaronder zij hun werk deden. Ondergetekende, 
Hans ten Raa, had zich na bevrijding in april 1945 als OVW'er gemeld en hij miste na de 
eerste militaire vorming de seinersopleiding als gevolg van de plotselinge capitulatie van Ja-
pan in augustus 1945. In spoedopleiding reserveofficier geworden en begin augustus 1946 
uit Rotterdam vertrokken met de Karel Doorman kwam hij in oktober in Soerabaja aan. Zijn 
hoop op verder varen werd even doorkruist door plaatsing in Singapore; daar verzamelde hij 
inlichtingen, belaadde hij Nederlandse marine schepen met onderdelen uit de magazijnen 
van de Royal Navy en zag hij de handel en wandel van allerlei handelslieden die een slaatje 
sloegen uit de verwarde situatie in het ertegenover liggende Nederlands-Indië. Met sampans 
voer hij in burger langs de op de rede liggende bekende blokkadebrekers, zoals de Lok On, 
om zich in te leven in hun bedrijf. Ook twee uit dienst gestelde Britse rivierkanonneerboten 
(ex-Aphis en Cockchafer) die op de lijst stonden van gewenste aankopen door de ALRI, 
werden geïnspecteerd. Ze zouden gevaar kunnen opleveren voor onze patrouilleboten langs 
de Sumatraanse kust. Misschien is door de Nederlandse aandacht die aankoop in juli 1947 
afgeblazen. Door contacten vooral met de daarbij ontmoete Nederlandse marinemensen 
zoals Frank Goedhart en met Frlts Oostenbrug en Chris Grauw van de landingsvaartuigen 
bekroop hem het gevoel zelf te willen meedoen aan dat meer actieve varende werk van de 
kleine vaartuigen. Hij vroeg dan ook aan zijn baas, wanneer hij op zijn vroegst weer een va-
rende plaatsing kon aanvragen. Want hij wilde eerst goed leren varen. Hij kreeg zijn kans na 
zeven maanden in Singapore. Na een jaar patrouilleren op een jager en een stalen mijnen-
veger mocht hij naar de KVD, om 15 maanden patrouillebootcommandant te zijn. Wel na 
herhaald aandringen, want men vond hem, broodmager, fysiek te zwak, iets waarvoor hij bij 
aanname als OVW'er ook al eens voor was afgekeurd. 
 
ENKELE VAN DE VELE TIENTALLEN ACTIES NB RP 132, 120 EN 111. 
(De niet op volgorde staande nummering geeft de juiste volgorde aan! Voor juiste data moe-
ten patrouillerapporten EN scheepsjournalen van de RP's worden nagetrokken, waartoe mij 
de tijd ontbreekt i.v.m. veel ander werk.) DE JUISTEVOLGORDE IS AF TE LEZEN AAN DE 
VERMELDE PERIODEN. 
 
1) Een van die patrouilleboten was Hr.Ms. Anna, van 1941 tot 1942 als P 1 en van 1947 tot 
1950 als RP 132 een patrouilleboot van de Koninklijke marine van het type Higgins, bij uit-
zondering niet in New Orleans gebouwd, maar op het Marine Etablissement in Soerabaja; in 
1939 in dienst gesteld van de Dienst van Scheepvaart, was zij in 1941 door de KM overge-
nomen, 16 m lang en 4 m breed, had zij toen al op het achterschip 2 mitrailleurs van 7,7 mm 
aan boord. In 1942 viel zij in de omgeving van Samarinda (Oost-Borneo) in Japanse handen. 
Zij deed dienst in de Keizerlijke Japanse Marine, werd in augustus 1945 ergens in een Indi-
sche haven teruggevonden en kwam weer in dienst van de D.v.S.  
Na het besluit van Admiraal Pinke, het zeeverkeer in en rond Indië beter te controleren met 
een vloot van ongeveer 50 patrouilleboten werd zij in juli 1947 weer overgenomen door de 
KM; op de bak werd nog een 3.7 cm kanon geplaatst. De Anna deed vervolgens dienst als 
RP 132, om volgens overeenkomst in 1949, in 1950 overgedragen te worden aan de ALRIS, 
de marine van het federale Indonesië. 
 
2) De patrouilledienst van de marine had van 1945 - 1949 de taak om ten eerste onwettige 
handel (uitvoer van goederen van Nederlandse ondernemingen) en ten tweede invoer van 
wapens en militaire goederen, te verhinderen. De zee "die van ons was" (en dat moesten wij 
waar maken), betrof niet alleen de territoriale wateren maar ook de inwendige wateren van 
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vooral Sumatra, met haar lange kusten, vele baaien, riviermonden en binnenwateren, ideaal 
om te infiltreren vanaf de overwal, Thailand, Malakka en Singapore. De volgende waar ge-
beurde verhalen speelden zich alle af aan de Sumatraanse oostkust. Opgedragen aan allen 
waarmee de schrijver met drie geweldige bemanningen dienst deed aan boord van 3 patouil-
leboten van de KVD. 
 
Het patrouilleren in de grote, gecodeerd vastgelegde, patrouillegebieden van 2 - 300 km 
lengte en onbepaalde diepte gaf de RP-boten grote vrijheid van beweging, geheel naar het 
inzicht van de commandant en op grond van inlichtingen. De perioden uit en thuis van de 
twee operationele bases onder bevel van een OAZ, Tandjoeng Oeban (Riouw) en Belawan 
(Deli), bedroegen vaak twee tot drie weken. De boten gingen in hun eentje naar zee, en ver-
dwenen dan in de “boerenkool”, zoals de oerbossen zo treffend genoemd werden. Van bui-
tenaf uit volle zee komend had dat voor de RP 132 eens tot gevolg, dat zij na een zoekslag 
bij bewolkte hemel in open zee tot ver buiten de kustwateren van Deli, de kust van Sumatra 
weer in zicht kreeg; de voor zover het oog reikte eindeloze groene streep boerenkool liet 
alleen wat gaten zien, waar riviertjes in zee uitmondden; om snel zeker te zijn van de juiste 
positie was het enige, een visserbootje te vragen hoe de kalimond van een van die gaatjes 
heette. We waren niet te beroerd om op zee de weg te vragen.  
 

 
Admiraal Pinke bezoekt zijn “Rederij Pinke”, met Hr.Ms. RP 132 op de voorgrond. 
Foto IMH. 
 
In augustus of september 1948 had de RP 132 bij een achtervolging vanuit de Indische terri-
toriale wateren het “droit de poursuite” (het internationaal erkende recht om vervolgingen, 
begonnen in eigen territoriale wateren, daarbuiten voort te zetten), gebruikt om een kust-
vaarder te achtervolgen, die met hoge vaart naar de overwal voer om aanhouding te ontlo-
pen. De RP 132 volgde het schip, maar eigenlijk iets te ver, tot in de wateren van de overwal 
van Malakka, waar ook beschermende boerenkool voor blokkadebrekers lonkte. Er was ver-
der niets in zicht, zodat na langszij komen en verifiëren van verboden lading, de kapitein ge-
sommeerd werd toch maar mee terug te gaan naar Ned. Indië voor berechting en verbeurd-
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verklaring van schip en lading. (Het schip kwam daarna meestal snel weer vrij.) De plaats 
van aanhouding werd daartoe arbitrair bepaald als “net buiten de territoriale wateren van 
Malakka”. Zeeroof? In wezen wel, maar er stond tegenover dat de kapitein zich ook nog 
schuldig maakte aan het “trachten omkopen van een ambtenaar in functie” door 40.000 
Straits Dollars aan te bieden om hem met zijn lading te laten gaan. Dit werd tevens geverba-
liseerd. 
 
1a) Boerenkool had ook bijverschijnselen. Hinderlijk waren de muskieten in de nacht op de 
rivieren. Er komen bij sommige riviermonden ook vloedgolven voor die 2 tot 3 meter hoog 
kunnen worden naarmate ze in de trechtervormige monding een steeds nauwer vaarwater 
vinden. Zo kon eens de RP 132, de Kamparmond uitvarend, maar net op tijd achter een klein 
eilandje schuilen voor dat naderende geweld, door de boeg er recht tegenin te houden. Het 
ging net goed. Het water kwam tot op het dekje van het stuurhuis annex telegraafhutje van 
de “tik”. Die trechter-vloedgolf noemden de vissers daar "beno". En er waren de “Sumatraan-
tjes”, de plotseling opkomende buien met harde wind en regen in de natte moessontijd. Je 
raakte er zeekaarten door kwijt die onder de gewichten vandaan vlogen en ook levende kip-
pen die als vers vlees moesten dienen, bewaard in een hokje onder de trap van de brug, 
maar nu door krokodillen opgeslokt op één na, die nog snel uit het water kon worden gevist. 
En zo ging ook nog een keer het hele “fornuis” verloren bij zwaar slingeren in holle zee, de 
houtskoolbrander die op het achterdek gesjord stond. Dat betekende dan gewoon: voorlopig 
geen warme hap. Er was 4 jaar oud pureepoeder aan boord van de US Army. Nog steeds 
eetbaar. Trouwens wat de koks deden was toveren. Mandiën en barang wassen gebeurde 
normaal met zeewater. Maar goede regenbuien werden ook gebruikt om eens met zoet wa-
ter te douchen. Bij het barang wassen aan een tros achter het schip moest, voor het voor 
anker gaan, niet vergeten worden de tros met de was binnen te halen alvorens achteruit te 
slaan; de barang in de schroef was schade voor het Rijk, net als zieke zeelui die uit Rotter-
dam vertrokken.  
De prachtig gekleurde wolkendekken in de Riouw-archipel waren om nooit te vergeten. Het 
gezang van 's morgens vroeg uitroeiende vissers op een bladstille zee ging je door je ziel, 
zoals ook de geluiden op de rivieren in de oerbossen als 's nachts de motor uit was!  
Er kon maar weinig gefotografeerd worden met de tweedehands fototoestellen met de door 
de warmte aangetaste zwart-wit filmrolletjes. Er zijn dan ook nauwelijks actiefoto's genomen, 
de bemanning had het te druk en journalisten zagen we nooit. 
 
De boerenkool kon ook nuttig gebruikt worden, maar dat was riskanter, door er deel van te 
gaan uitmaken en het geluid van een boerenkool na te doen, maar nooit te lang, omdat het 
vaak niet bekend was waar de TRI of de ALRI kleine kampementen of bases met snelle mo-
torboten hadden, verscholen achter dat groene gordijn. RP-boten konden eraan afmeren. 
Maar wie ergens te lang bleef, ook voor anker, kon rekenen op beschietingen met geweer- 
en mitrailleurvuur. 
 
4) De plaatsen van het grotere (Japanse) geschut werden aan de RP's door ervaring bekend 
en dan in de inlichtingenrapporten opgenomen. Geweervuur werd vaak met gelijke munt be-
taald (geweer of mitrailleur) of anders ongemoeid gelaten. Het kanon op de landtong aan de 
mond van de Siak werd door RP 132 met drie treffers tot zwijgen gebracht. Maar we werden 
ook eens “verzocht” (met “het recht om te weigeren”) vuur uit te lokken van verborgen ge-
schutsopstellingen bij Idi in Atjeh; dit was nog vlak voor de wapenstilstand, ongeveer 10 au-
gustus 1949. De bedoeling was, bij verkregen grotere zekerheid over de opstelling, een 
vliegtuig (Mustang) uit Medan/Belawan (als er een Catalina lag) of een korvet in de buurt aan 
te trekken om die verder aan te pakken. Er waren daarom oorspronkelijk 2 RP-boten voor 
aangezocht om elkaar bij te kunnen staan, een ervan was de RP 111, maar de andere com-
mandant besloot na overleg met zijn bemanning er na een dag verder vanaf te zien, door 
ons volledig gerespecteerd, omdat die boot al een bemanningslid had verloren door vijande-
lijk vuur. De Japanse batterij hield zich eerst stil maar op de tweede dag, zoals verwacht 
(omdat de geschutsbemanningen van verder weg moesten worden aangetrokken) werd de in 
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alarm liggende RP 111 plotseling van alle kanten getroffen door scherven van mortiergrana-
ten en 12 cm geschut én door mitrailleurvuur uit bunkers; dat waren heel wat bijna-treffers 
die de huid en het stuurhuis doorzeefden, maar door de tevoren afgesproken maar toch on-
gelooflijk snelle reactie van de bemanning met snel en gericht vuur van kanon en mitrailleurs 
werden de nu door hun vuur en rook gelocaliseerde kustbatterij, de mitrailleurbunkers en de 
mortieren in heel korte tijd tot zwijgen gebracht, waarschijnlijk ook doordat de overlevenden 
de vlucht namen, overdonderd door het uiterst snelle antwoord van de Marter. Het was alsof 
de boot in één beweging opveerde en een geweldige klap uitdeelde, totaal onverwacht voor 
de tegenstanders. Onze plotselinge energie kwam dan ook voort uit puur zelfbehoud en 
goede waakzaamheid.  
Ik heb dit zo bewonderd, dat ik later vier man heb voorgedragen voor een onderscheiding; 
pas ruim vijftig jaren later hoorde ik dat dit zogenaamde “tevredenheidsbetuigingen” waren 
geworden. (Die zo spectaculair opverende Marter is mij altijd bijgebleven; gewoon of ze be-
mand was door jonge leeuwen. Ik droeg 4 man voor, nadat men mij had gezegd dat ik een 
lintje kon krijgen; maar misschien omdat ik antwoordde dat dat voor mij niet hoefde, kwam 
daar tenslotte niets van; wij deden ons werk als vele anderen en elk lintje kon te kort doen 
aan iemand anders die het ook verdiende maar niet was “opgemerkt”, zoals zoveel andere 
KVD'ers.)  
 

 
De bemanning van Hr.Ms. RP 132 in 1948. 
Coll. H.O.G. ten Raa. 
 
Na herstel van de antenne ging het sein van de Marter naar Belawan info Batavia uit: "Cease 
fire veroorzaakt". Enkele andere schepen hadden de laatste weken namelijk herhaaldelijk 
melding gemaakt van een storend gebrek aan cease fire. Het deed ons goed dat een RP-
bootje het laatste woord sprak. Daar was het nu ook hoog tijd voor, want de Indonesische 
strijdkrachten namen gestadig in kracht toe en de Landmacht kreeg het verbazend moeilijk, 
zonder overigens aan opgeven te denken. We zaten bovendien bij de plaats van een moge-
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lijke landing in een derde actie als die nog zou komen. De gradiënten van het landingsstrand 
hadden we met de RP 111 al eerder opgenomen: ook een spannend karwei in republikeins 
Atjeh's gebied bij Idi, met 3 man in een sloepje onder dekking van onze boordwapens, al 
lodend en noterend tot het strand. We kozen daarvoor het heetst van de dag en we hadden 
geluk: er werd niet geschoten. Het bos lag dan ook op enige afstand. 
 
2b) De Anna (RP 132) is eens (1948) bijna ingesloten op de kleine Siakrivier omdat de ALRI 
bij de ingang een hoge boom klaar had om over de monding te laten vallen als versperring 
voordat de boot er weer uit was na achtervolging van een ALRI-motorboot, die een schuil-
plaats zocht in het vloedbos. Bij terugkeer naar de monding kwam de Anna onder mitrailleur-
vuur uit de bossen te liggen. Dit werd blindelings beantwoord in het groen maar men kon de 
hoge boom niet op tijd neer krijgen, zoals later uit een inlichtingenrapport te lezen was. Ge-
dwongen voortdurende beweging had nu eenmaal het nadeel dat de dieselmotoren ver 
hoorbaar waren, waarbij afgedekte uitlaten niet veel hielpen. Het 's nachts in stilte meedrij-
ven op de stroom had het nadeel eigenlijk stuurloos te zijn, maar het werd wel voor korte 
tijden gebruikt, zonder lichten, en met afgedekte kompasverlichting.  
 
Eens kon de bemanning van de RP 132, in september 1948 voor anker liggend op de Ajer 
Hitam-rivier, een merkwaardig voorbeeld van anomalie van radiogolvenhoren: We zaten in 
het brughuisje bij de radio te luisteren naar de inwijdingstoespraak van de net gekroonde 
Koningin Juliana, daarbij tussen enorm ethergeruis wel steeds haar stem herkennend, maar 
op gezette tijden gestoord door vreemde stemmen. Dat bleken politieagenten in Chicago te 
zijn, die in hun auto achter boeven aan zaten: "Follow that car, dammit" en "They are still in 
sight, faster!". Daarna weer de Koningin. In grote lijnen konden we haar volgen. Vooral haar 
oproep, de Indonesiërs toch vooral niet als vijanden te zien, bleef ons bij. 
 
3) Toch is het ons met de RP 120 niet zo lang daarna (plm oktober 1948) gelukt met zo'n 
traag, maar 10 knopen halend, Higginsbootje gelukt een ruim twee maal zo snelle ML te ver-
rassen. (Ik hoorde nu van Chris Mark dat een andere Higginsboot er ook een had gepakt. 
Weer een teken, hoe weinig we toen van elkaar hoorden!)  
 
ALLE ACHT! 
Die ML's waren als Royal Navy-afdankertjes in Singapore gekocht om ingezet te worden als 
snelle blokkadebrekers. Dit werden ook de boten waarop ALRI-officieren vaartijd haalden, 
zoals de latere Sbn John Lie, die als Ltz 1 commandant was van een groep van 2 of 3 ML's, 
die vanuit de Aroebaai (Atjeh) opereerde, en wiens vlaggeschip, de Antara (A 66) op 10 juli 
1949 door de RP 111 werd buit gemaakt. Een van de koperen nummerplaten op de brug-
vleugels is nog in mijn bezit en ik wil hem zogewenst best teruggeven. Later in Soerabaja 
zag ik op het ME vier buitgemaakte ML's liggen, waarvan 2 door de RP 120 en 111. Die van 
de Indragiri (door RP 132, 119, 109 en 107) is waarschijnlijk gezonken. 
Een andere RP heeft er blijkbaar ook een gevangen, nadat de Jan van Gelder de eerste met 
behulp van radar in de Amphitritebaai had aangehouden. Een korvet schijnt er nog een na 
de wapenstilstand te hebben aangehouden in oktober 1949. Maar admiraal Pinke heeft ver-
klaard dat "alle acht" van deze ALRI-ML's zijn verlinkt door de KM. Het zou aardig zijn deze 
lijst eens compleet te hebben. 
 
Omdat ze zo snel waren, was het de kunst ze op een of andere manier te verrassen. Het 
was aan ons initiatief, goede uitkijk van kwartiermeester en aan de grote beheerstheid van 
de kanonbemanning te danken dat we in juni? 1949 succes hadden. De moeilijkheid was, 
dat we met een boot 2 uitgangen van Pangkalan Soesoe wilden bewaken, in een zwaar be-
wolkte nacht. Die uitgangen lagen aan weerszijden van het ronde eiland Sembilan. Wij had-
den de oostelijke mond bewaakt voor we een varende verkenning in de baai begonnen. 
Snelle boten zouden een lange periode van duisternis willen gebruiken, en dat was deze 
nacht mogelijk omdat HW ongeveer middernacht viel, zodat ze in de baai ook stroom mee 
hadden. We voeren 's nachts iets na HW weg en voerden een op de kaart uitgezette dubbele 
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spiraalverkenning uit (misschien wel de laatste in actie in de geschiedenis van de KM?), op 
een waaier van de mogelijke koersen van een eventuele uitbreker; zo dekten we twee snel-
heden op verschillende koersen van een uitlopende blokkadebreker. De eerste poot was in 
de baai links om naar Kaap Tamiang (de NW-punt van de Aroebaai) uitgezet en de tweede 
rechts om, de zee in langs de buitenkant van de baai. Van die tweede poot, begonnen na 
zicht van de kaap te hebben gekregen, had de cdt de uitvoering overgegeven aan kwartier-
meester Breel, ook een uiterst betrouwbare man, die in Wales de baksmeester van de cdt 
was geweest, toen die als seiner 3 OVW in eerste militaire opleiding was. Hun vriendschap 
en onderling respect was ook al daarom bijzonder hecht. Het was echt een wonder dat hij na 
een half uurtje al in die pikdonkere nacht het nauwelijks waarneembare silhouet kon onder-
scheiden van de nauwelijks zichtbare horizon.  
Na het alarm was het eerst het bekende ritueel: herkenningssein en vragen wie daar, waarop 
een N terugkwam. Na stopsein en begin van de achtervolging (schot voor de boeg was niet 
mogelijk) konden door de commandant, nu met de verrekijker recht achter het kanon, op de 
nauwelijks zichtbare inslagen gebaseerde vuurcorrecties handig worden uitgevoerd door het 
ongelooflijk goed geoefende kanonbemanning, de matrozen Kersbergen en van Diejen; een 
eerste treffer op het achterschip (de kanonniers zagen dat die merkwaardig omhoog ketste, 
hij dacht direct aan balen rubber op het achterdek) werd direct daarna gevolgd door een tref-
fer op de mast, die doormidden brak en over de brug viel, waardoor - zoals later bleek uit het 
gesprek met de Indonesische commandant - de order gegeven werd nog meer toeren te 
draaien om te ontkomen, maar daardoor werd nu juist de motor over haar toeren gedraaid en 
moest het schip bijdraaien. 
Tijdens deze actie moest het vuur nog even onderbroken worden om (na navraag met de 
seinlamp door cdt) de lichtberg van het passerende Nederlandse ms. Langkoeas van de se-
dert 1948 “Koninklijke” Rotterdamse Lloyd met het verschuldigde respect uit de vuurlijn te 
laten varen, richting Tg. Priok. De A 66 werd onder vuurdreiging geënterd en de militaire be-
manning gaf zich formeel over, om daarna gedurende de nacht en de volgende dag als prijs 
opgebracht te worden naar Belawan Deli; gedurende die dag kwamen we langszij en zo 
konden beide commandanten rustig met elkaar praten, terwijl onze bemanning de nodige tijd 
kreeg zich netjes aan te kleden voor het verschijnen in de haven. Daarbij werd onze beman-
ning, die de sextant en de kijkers kwam tonen, door cdt en schipper verteld deze voorwerpen 
aan boord van de A 66 (Antara geheten) te laten, omdat die onder krijgsbuit vielen. Zoals 
hieronder vermeld, had dit nog een staartje.  
In Belawan was een aantal hoge autoriteiten op de kade aanwezig om het goed ogende en 
keurig grijs geschilderde Indonesische oorlogsschip te aanschouwen. Reden temeer om 
meteen na aflevering van het schip en de krijgsgevangenen weer terug te keren om de nog 
onvoltooide patrouille in ons patrouillegebied af te maken. Dat nog liefst voor donker worden, 
om de visserij-sero's langs de aanlooproute van de haven nog goed te kunnen zien. De 
commandant was Luitenant ALRI Ibrahim Saleh, die later, in 1953, is gesneuveld bij het be-
gin van de Atjehse opstand tegen Indonesia, dat de overeengekomen federale structuur te-
gen hun zin had afgeschaft. De bemanning van de RP 111 had op zijn verzoek zijn persoon-
lijke bezittingen nog goed verzorgd en van naam voorzien afgegeven aan de militaire politie 
bij zijn overdracht als krijgsgevangene. We konden toen, in 1949, nog afscheid nemen als 
vrienden. Hij vertelde ook dat hij op deze ML enkele tochten als tweede officier van John Lie 
had gemaakt, die altijd het bevel had gehad op de A 66, met zijn bijbel op de brug, maar dat 
hij deze tocht niet mee had kunnen varen wegens ziekte. Later heeft het korvet Hr.Ms. 
Boeroe na de wapenstilstand In oktober 1949 nog de laatste van zijn divisie boten aange-
houden. 
 
Maar, zoals gezegd, deze actie had nog een merkwaardig staartje. Toen we de volgende 
middag weer in de Aroebaai waren en bij een korvet langszij lagen voor de bekende uitwis-
seling van patrouillegegevens, vergezeld van de ontvangst van vers brood en de gelegen-
heid tot mandiën voor de equipage, kreeg de commandant een geheim telegram dat hij on-
middellijk doorzwaaide naar mij, met de woorden: “Het gaat over jou”. 
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Er stond in dat een, door een der opvarenden van de A 66 herkenbaar beschreven, beman-
ningslid van de RP 111 een tas had ontvreemd waarin zich vier goudstaven bevonden (be-
stemd voor republikeinse aankopen in het buitenland). Met de woorden dat zelf wel te onder-
zoeken, namen we afscheid om in de avond bij Kaap Tamlang ten anker te gaan. Degene 
die openlijk een waardeloze vale oude lege schooltas had meegenomen, zei verbaasd dat 
daar niets in zat. Maar na een nader onderzoek bleek er een dubbele bodem in te zitten 
waarin vier solide goudbroodjes verstopt waren. Het sein ging weg: “Goud gevonden, com-
mandant schuldig door nalatigheid”. Toen deze een paar dagen later terug kwam in Belawan 
dacht hij op zijn minst ontslagen te worden uit de marine; toen hij in het kleine houten hutje 
van de overste, de OAZ, binnen stapte kreeg hij dezelfde preek die hij kort tevoren nog aan 
zijn bemanning had voorgehouden: Niets in gebruik nemen, tenzij noodzakelijk en dan ter 
plekke een ontvangstbewijs tekenen. En toen hij op het vervolg met de gevolgen wachtte, 
bleek dat de OAZ al met Batavia telegrammen gewisseld had en dat hij het er verder bij liet; 
hij zei later schertsend, n.a.v. de voor hem in zijn gebied 2 buitgemaakte ML's, (voor de eer-
ste zie hieronder) dat ik mijzelf wel “Heer van Straat Malakka” kon noemen. Maar deze ont-
knoping was wel helemaal onverwacht.  
 

 
Ook voor commandant Hans ten Raa is de kreet “sloep naar de wal” van toepassing. 
Foto coll. H.O.G. ten Raa. 
 
Hierop volgde nog een Boeroe-gate, toen even later de Boeroe de bewaking van de Aroe-
baai tijdelijk kwam versterken, zodat we volgens het tevoren afgesproken plan, beide mon-
den bij Poeloe Sembilan konden bewaken, waarbij de Boeroe met radar na HW zou blijven 
liggen en de RP 111 weer een mooie beproefde spiraal zou gaan draaien na HW. Wie 
schetste onze verbazing toen we midden in de baai in het westen een silhouet zagen waar-
aan we herkenningssein vroegen, nu helemaal geen antwoord, bij nadering herkenden we 
door de kijker de Boeroe, tegen alle afspraken in zelf ook op stap, maar ook van dichtbij nog 
steeds geen antwoord gevend; letterlijk langszij varend riep de RP de officier van de wacht 
op met de scheepsroeper, die eindelijk tevoorschijn kwam, na door een blijkbaar suffende 
uitkijk op onze aanwezigheid te zijn gewezen. Onze klussen vielen op dek bij deze vertoning. 
De radar had ons ook niet gezien! Na een paar minder leuke vragen en de aankondiging dat 
wij ons om 07.00 uur op de afgesproken ankerplaats bij Poeloe Sembilan zouden melden, 
gingen wij verder met onze patrouilleslag. Na om 07.00 uur langszij te zijn gekomen, ook met 
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het oog op het verse brood en mandiën met zoet water, heeft er in de kajuit een beheerst 
maar kennelijk niet gewaardeerd gesprek plaats gevonden, dat mijn loopbaan 21 jaar later 
nog heeft opgebroken onder een nieuwe dienstverhouding. Pas in 1991, nog eens 21 jaar 
later, heeft mijn tegenstander mij bij een onverwachte ontmoeting alleen maar schichtig ge-
vraagd: "Waar hebben wij elkaar ook alweer voor het eerst ontmoet?" waarop ik zei: “Dat 
weet u best, dat was in de Aroebaai!" en als enig antwoord kreeg "Je had gelijk." HET ging 
blijkbaar nog steeds in hem om. Maar daarna liep hij meteen weg zonder verder even een 
normaal gesprek aan te gaan. Ik was stomverbaasd over deze bizarre ontmoeting, naar aan-
leiding van een even bizarre ontmoeting 42 jaar daarvoor. 
 
Over de Langkoeas van de KRL gesproken, we hebben eens onder de kust van Atjeh voor 
anker liggend, de mooie nieuwe Willem Ruys zien langsvaren, waarschijnlijk op haar tweede 
tocht naar Indië en haar opgeroepen met de seinlamp, met de bedoeling gewoon een "Wel-
kom in Indië" te seinen. Maar hoe lang we ook opriepen, er kwam geen antwoord. We heb-
ben even overwogen een kanonschot te laten horen om de aandacht te trekken, maar we 
hebben dat plan maar laten varen omdat het niet terzake was. 
 
Overigens, we werden ook wel eens ingehuurd voor andere dingen dan patrouilleren:  
(a) Na de tweede actie was Pakan Baroe vrij voor ons om aan te lopen, b.v. schepen escor-
terend. Ik herinner me (het was RP 132, datum?) dat voor vertrek uit die stad de Nederland-
se militaire commandant daar mij riep om te zeggen dat het wenselijk was de Sultan van 
Siak Sri Indrapoera een bezoek te brengen terwille van de welbekende goede verstandhou-
dingen. Dat sultanaat was al eeuwen een zelfbesturend landschap geweest. We wisten waar 
hij woonde, want vanaf de Siakrivier kon je zijn paleis zien liggen en er was een steigertje 
(aan de achterkant van zijn paleis dan wel). 
Zo gezegd zo gedaan, als cdt van 22 jaar zocht ik natuurlijk mijn "cleanest dirty shirt" uit de la 
en ik begaf mij al lopend naar de statige vooringang. Precies weet ik het niet meer, maar ik 
werd met alle respect door een djaga ontvangen die mij door het - nu bleek pas hoe grote - 
paleis begeleidde naar de troonzaal. Onderweg zag ik veel prachtige meubels en kunst- 
voorwerpen in vitrines, veel van Duitse oorsprong. Na een zelfbedachte hormat en een paar 
woorden waaronder de respectvolle groeten van Koningin Juliana en onze intentie voor een 
vruchtbare samenwerking met hem tot de soevereiniteitsoverdracht. 
Het scheen goed te vallen; na een kop thee werd ik vriendelijk bedankt en kon ik gaan. Toen 
ik terugkwam aan boord werd mij het hemd van mijn lijf gevraagd door de nieuwsgierige be-
manning. Het was dan ook niet niks: ontvangen door een koning! 
(b) Met de RP 111 werden we, na groot onderhoud in Soerabaja in de daaropvolgende peri-
ode van proefvaarten op de Noordkust van Java, eens uitverkoren om, als ik me goed herin-
ner, een gezelschap van Indonesische en Nederlandse bestuurders en enkele hoge land-
machtofficieren naar het eiland Bawean te brengen. Dat leek natuurlijk een kouwe kip, maar 
het lot wilde dat het onderweg heel hard begon te waaien; ik had het eiland nog nooit gezien 
en had alleen de zeekaart, zodat ik informeerde of zij wilden doorgaan of terugkeren. Blijk-
baar was er haast bij, dus we gingen tenslotte door het toegangskanaal tussen de riffen met 
een harde dwarswind met een lijkbleek gezelschap (van de zeeziekte). Bij het aan land gaan 
kreeg de bemanning een compliment en de KVD had hun bewondering. Dat deed ons toen 
toch wel even goed. 
 
Dit brengt weer in herinnering, dat ik als cdt van de RP 132 op parade werd gezet door de 
eerste officier van de KVD. Dat op rapport zetten was op zichzelf al een weinig toegepast 
verschijnsel, en dit kwam ook nog op de dag na terugkeer uit Straat Malakka, waar de boot 
maandenlang gepatrouilleerd had. Je kreeg natuurlijk inspectie en het had al een paar nach-
telijke uurtjes gekost om het officiële scheepsjournaal nog compleet in te vullen uit het klad-
journaal bij het licht van het bekende onderzeebootdok op het ME. De boot was in goede 
werkzame staat gehouden, alles goed in het vet maar niet in de nieuwe verf, want dat was 
onzin vlak voor groot onderhoud. Sommigen deden het wel. Maar dat ontbreken van verse 
verf was reden om mij bij de commandant van de KVD te moeten verantwoorden. Die gaf mij 
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natuurlijk gelijk, maar in bijzijn van de eerste officier, waarmee ik later nog eens een dienst-
verhouding kreeg. In mineur... Het lot wilde dat blijkbaar zo.  
 

 
Het Marine Etablissement te Soerabaja waar de KVD haar basis had. 
Coll. H.O.G. ten Raa. 
 
Terug naar de ML's: Het punt was steeds: hoe kon je die snelle boten, het groot wild, te pak-
ken krijgen? Voor inkomende boten moest je je anders gedragen dan voor uitvarende. We 
riepen daarvoor dan ook de hulp van de boerenkool in. Deze keer, 18 november 1948, was 
het nog noordelijker, ver bovenstrooms van een kalimond in Noord Sumatra, in de brede 
Soengei Panai die naar de door de ALRI gebruikte haven Laboean Bilik leidt, schuin tegen-
over de grote kampong Berombang, vanwaar dan ook geregeld op de RP's geschoten werd. 
Ik voer als plv. cdt. voor een korte patrouille met de langzame Higginsboot RP 120, omdat de 
commandant ziek was en de RP 132 in Belawan een weekje onderhoud en de bemanning 
beurtelings twee dagen vakantie Tobameer had. Wij kwamen met de RP 120 onder vuur te 
liggen bij het aanhouden en naar buiten brengen van een grote tongkan, die gelukkig door 
een andere RP-boot kon worden meegenomen, die toch naar de basis moest. Zo hadden we 
onze handen vrij voor een allang beraamd plan: Bij donker worden kon de RP 120 ongezien 
en net buiten schootsbereik van de overkant aan de bomen afmeren, wel rekening houdend 
met de aanwezigheid van een TRI-kamp bij de monding. Dat betekende voor ruim de halve 
bemanning gewapend wakker blijven, kapmessen bij de trossen, motor direct startklaar en 
de beide Lewis-mitrailleurs klaar om te vuren. 
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Om voor iedereen, van de wal en van de rivier, onzichtbaar te zijn, dekten we de boot goed 
af met palmtakken die zo voor het grijpen waren. Ons geduld werd beloond: tegen dagwor-
den kwam een ML met hoge vaart argeloos van zee de trechtervormige kalimond opvaren. 
De kunst was natuurlijk om het scenario, bestaande uit Iosgooien, camouflage afwerpen, 
stopbevel per lamp en schot voor de boeg, niet alleen vroeg genoeg te beginnen om de ML 
geen kans te geven door te breken naar binnen, maar ook laat genoeg, om binnen schoots-
bereik van het 3.7 kanon te komen en een vlucht terug naar zee te verhinderen. Het zwaarst 
woog een doorbraak naar binnen onder bescherming van dekkingsvuur uit de kampong, en 
daarom gooiden we een paar seconden aan de vroege kant los: De ML draaide direct om, 
vermeerderde vaart en spoot volle kracht de zee in. 
Restte ons weer met de hoogst mogelijke vaart achtervolgen, om hem zolang mogelijk in 
zicht te houden en zo mogelijk anderen te waarschuwen; er waren nu geen korvetten of an-
dere RP's in de buurt maar de boerenkool aan de overkant was nu gelukkig wel erg ver. Dus 
werd meteen de luchtmacht opgeroepen op het vliegveld bij Medan. Ondanks de hoogste 
prioriteit duurde het ruim een half uur voor ons bericht doorkwam. Nog een half uurtje later 
kwam er een Mustang aan, die, bij het ontbreken van radiocontact, vanaf de RP-boot door 
de commandant, nu met kijker in de mast, met een stok in de richting gestuurd werd van de 
ML, welke in de verte naar een regenbui liep, kennelijk met de bedoeling er in te schuilen. 
Toen hij later weer even zichtbaar werd was de afstand al kleiner en na een waarschuwing 
voor de boeg met de mitrailleur van de Mustang stopte hij en tien minuten later was het ente-
ren geblazen. De opvarenden waren felle jongens die onderdeks moesten worden opgeslo-
ten en er restte niets anders dan het schip naar Belawan te slepen omdat ze toch nog kans 
gezien hadden de motor onklaar te maken zodat de prijsbemanning het schip niet zelf kon 
varen. Hun handvuurwapens waren (bijna) allemaal overboord gegooid; de twee opstellingen 
voor de mitrailleurs (met de metalen buizen voor veiligheidsbegrenzing) waren in goede 
staat. Nu kostte het bijna nog twee dagen varen langs de boerenkool van de kust om Bela-
wan te bereiken. De ML commandant wilde zich niet bekend maken. Hij was woedend. Hij 
had namelijk het idee gehad dat hij zijn boot als nieuwe aanwinst voor de ALRI al binnenge-
bracht had, niets vermoedend van een in eigen wateren verscholen RP-bootje. Het bleek 
later dat hij van Singapore naar de west-Thailandse kust was gevaren om zijn eerste lading 
voor de RepublIk in te nemen. Hij was ineens alles kwijt. 

 
Het valt misschien op dat wij ondanks alles zo welgemoed bleven. Wij waren voor het groot-
ste deel echte “totoks”, Hollanders die nog nooit in Indië geweest waren. Er waren gelukkig 
ook Indische jongens bij, die ons veel konden vertellen over het land en de mensen, en de 
taal ook beter beheersten dan wij met een woordenboekje. Ik herinner me vooral Driessen 
en Reinewald, een enorm taaie en sterke jongen die eens het anker van de RP 132 omhoog 
draaide met de dikke kabel van de vuurtoren van Berhala eraan. 
Zij hadden het natuurlijk moeilijker met het vooruitzicht dat Indië van Nederland los zou ko-
men, na die ingrijpende Japanse bezettingsjaren. Ik herinner me dat ik vaak voor een Indi-
sche jongen werd aangezien, omdat ik me veel Maleis aangeleerd had. Daar was ik trots op 
en ik benijdde de echte omdat ze hun jeugd in dat grote mooie land hadden doorgebracht. 
Toch hadden wij naoorlogse totoks soms moeite met het gedrag van Indische Nederlanders, 
ook marineofficieren, tegenover Indonesiërs; zij hadden een gedragscode die nog van voor 
de oorlog was, toen Europa dacht de macht in de wereld te vertegenwoordigen. Als wij er 
verbaasd over deden zeiden ze dat de Indonesiër “hen anders niet begreep”. Dat was nu 
juist iets wat wij niet meer begrepen. Wij waren een andere generatie. Een duidelijk voor-
beeld was ons “conflict” met planters in de sociëteit van Medan. RP-boot commandanten 
waren er gast dus we waren hen dankbaar. Maar op een zeker moment vormden we met z'n 
vieren (Venema, Bellen, Goossens, ten Raa) een koortje en zongen bij de band: "Hoe lang 
zal het nu nog duren, hoe lang zal het zijn, dat wij moeten varen voor de Deli-Maatschappij!". 
Het was een duidelijke zinspeling op het naderende einde van een periode van 350 jaar 
VOC/Koninkrijk der Nederlanden in Indië. 
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We dachten dat ze het leuk vonden, maar na de tweede keer was het genoeg. Er was een 
duidelijk verschil in appreciatie te merken. We zijn daarna vertrokken naar Belawan. 
 
Nog even iets over de schepen die we aanhielden.  
De kleine boten die kennelijk met locaal verkeer en visserij bezig waren lieten we ongemoeid 
ook als ze geen papieren hadden. We onderhielden zo goede betrekkingen met de locale 
bevolking. Er waren helaas heel enkele korvet-commandanten die dat verknoeiden door met 
een lange sleep kleine bootjes naar een verzamelplaats te varen, waar ze werden overge-
nomen door de sleepboten die ze naar Tg. Pinang (Riouw) of Belawan (Deli) brachten. Op 
de RP 132 gebruikte we zo'n lege verzamelplaats als rustplaats overdag: tussen 3 kleine 
eilandjes in (de "Moetji"-archipel ten westen van Singkep) kon de bemanning even zwemmen 
terwijl een uitkijk op de hoogste top passerende scheepvaart in de gaten hield. Ik denk dat 
we dit maar twee keer konden doen, maar de herinnering is als aan een paradijs. 
Van de typen grotere schepen viel vooral de zeiltongkan op en de prachtige tweemaster de 
Makassaar, zoals de belanda's de Boeginese "pinisi" noemen. Als je in het ruim keek zag je 
pas hoe groot hun laadvermogen was. De Chinese jonken waren vaak nog veel groter, ik 
had zelf het voorrecht gehad er een voor de Tjerk Hiddes als prijs op te brengen naar Bela-
wan, in 1947. Je kijkt gewoon aan tegeneen scheepvaart- en zeerooftraditie van duizenden 
jaren. Onze geuzen kwamen net kijken. In Straat Malakka en in Straat Makassar zie je de 
oudste zeevaartroutes van dit gebied tussen China, Australië en India. Hun zeilvoering is 
door eeuwenlange ervaring verbluffend handig. Ook onder de motortongkans zagen we 
mooie typen, van groot tot klein. Ze werden veel gebruikt om Straat Malakka op de smalle 
delen bij Singapore over te steken om zich meteen tussen de eilanden in de boerenkool te 
verschuilen, om dan verder schuifelend naar hun bestemming te komen. Ik leerde veel over 
hun routes door de plaatsen van hun aanhouding en hun bestemming te vergelijken. 
 
De bemanning van de RP 132 kwam ook wel eens aan land, dus IN de boerenkool. In de 
Riouw is eens een heel eiland, Kenipahan, afgezocht, samen met de landingsdivisie van een 
korvet, naar de bemanning van een vrachtschip, dat zich na de verrassende ontknoping van 
een achtervolging in wanhoop had vastgezet om te kunnen vluchten. Toen de Anna dat 
schip op Z koers ten NW van dat eiland in de gaten kreeg, opende zij de achtervolging, het 
schip in de waan latend dat de RP-boot recht achter hem aan kwam; maar ter hoogte van de 
noordpunt van het eiland schoof deze ongezien naar de oostzijde, door een riffengebied met 
een extra uitkijk op de boeg die de vaargeulen aanwees. Dit was een kortere route naar de 
zuidkant, waar het motorschip naar verwachting naar het oosten zou wegdraaien om zich te 
verschuilen tussen de eilandjes. 
Ter verdere misleiding gaf de RP 132 een kanonschot over het eiland heen, zodat de inslag 
in het water, ruim achter de vluchteling berekend, de indruk moest wekken dat de RP-boot 
aan de zeezijde ver op hem achterop lag. Daardoor werd deze even later totaal verrast toen 
hij de RP 132 aan de zuidpunt van het eiland tegenkwam: hij wist niets anders meer te doen 
dan roer aan boord en zijn schip op volle kracht op de keien te zetten, waarna de bemanning 
het onbewoonde eiland op vluchtte. Het schip zat daardoor muurvast en is met de kostbare 
militaire lading, bestemd voor Pakan Baroe, na telegrafisch overleg met de OAZ in Tandjong 
Oeban, die geen sleepboot kon sturen, door de RP 132 in brand geschoten. Doordat er be-
halve 3 legertrucks, een aantal Norton motorfietsen en kisten met wapens ook een forse la-
ding vliegtuig benzine aan boord was, brandde het wrak een etmaal. De politie van het nabu-
rige Tandjong Balai heeft de bemanning daarna opgespoord.  
In diezelfde buurt speelde zich nog het volgende af: Bij het verlenen van eerste hulp (onder 
dekking van het geschut) aan een republikeinse kampong op verzoek van een bevriende 
visser woeien daar opeens Nederlandse vlaggen uit de huisjes, die bleven hangen totdat wij 
uit zicht verdwenen. In een guerillaoorlog kan de bevolking een nuttige bondgenoot zijn. 
Daar speelden we dan ook op in. We kregen zo wel eens verse vis. 
 
Toen in 1948 de Kerst naderde hadden we op de RP 132 (waarschijnlijk uit de korte telexbe-
richten die we als nieuws ontvingen) het gevoel dat er een tweede militaire actie zou komen, 
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alleen wisten we nog niet dat we met aanvullende acties in Sumatra zouden worden belast. 
Het leek wenselijk, zelf te bepalen wanneer Kerstmis viel. In de marine doet men dat ook met 
verjaardagen als dat zo uitkomt, onder motto: “Dat maken we zelf wel uit”. Tijdens de pa-
trouilles had ik als commandant met de kijker ergens langs het Zwarte Water (Ajer Itam) in 
die boerenkool een open gekapt veldje gezien, waarop een alleenstaande boom bij de oever 
stond. Daar was het bij de schemering ook langer licht en ook door het open veld leek de 
veiligheid wat groter bij voor anker liggen. De takken van de boom vertoonden door de ver-
rekijker veel zwarte bulten, er was dus kennelijk sprake van een “kenbari boom”, oftewel een 
herkenbaar punt, bruikbaar bij de kustnavigatie. Kortom, het leek een mooi punt om op de 
kerstavond eens even te ankeren, de oude opwindgrammofoon uit het ruim te halen om in 
het stuurhuis de andere kant van het in het oerwoud niet zo toepasselijke "Stille nacht" te 
draaien: dat was "O denneboom", zeer toepasselijk op 78 toeren met ruis. Daarbij zou een 
ieder van de 10 man een mok lauw bier kunnen drinken. Het leek allemaal prachtig volgens 
het plan te lopen: nauwelijks voor anker werd het bier uitgedeeld, de plaat opgezet, en de 
seinlamp op de boom gericht... en wat zag de hele bemanning? Een mooi verlichte boom, 
niet alleen door het licht van de lamp, maar ook door de lichtjes die op de takken verschenen 
door de oogjes van de vele apen die erin zaten. Dat waren de voornoemde bulten, het ge-
heim van de commandant. Maar het prachtige effect (met dat biertje en de muziek) werd 
bijna onmiddellijk verstoord na het inzetten van het tweede couplet: Een enorme zwerm 
muggen dook op de Anna, in de biermokken en in de monden en oren van de bemanning. 
Nu was het: Lamp uit! Gramofoon weg! Motor starten! Bier op! Anker op! En, toen we goed 
en wel in het veilige donker wegvoeren: “commandant, als je nog eens wat leuks kunt be-
denken...”, 55 jaar later kwam het nóg ter sprake...! 
 
We kunnen zeggen dat de Anna na die Kerst en in de tweede actie niets dan boerenkool 
geproefd heeft op de grote Indragiri en haar delta. Er staat over die weken iets vermeld in 
“Operaties in de Oost” (2003), maar lang niet volledig en daardoor ook niet duidelijk, voorzo-
ver het de KVD betreft. De RP 132 deed eraan mee met drie andere RP-boten, de RP 119 
(die voor de aanvang van operatie Modder gevaarlijk lang als baken voor anker had moeten 
liggen om de vaargeul naar Tembilahan aan te geven) en de RP 107 en 109, alle vier be-
stemd als landingsvaartuigjes voor de aanval op Tembilahan onder leiding van Hr.Ms. Bat-
jan. Het GVT Flores vervoerde met de Batjan de landingstroepen tot voor het doel, waar de 
RP-boten ze overnamen om ze beurtelings aan de steiger af te zetten, een kwetsbaar punt 
dus, waarvan de achtergrond uit voorzorg door de 12 cm van de Batjan onder vuur werd ge-
nomen. Toen de RP-boten na hun landingsvaarten bovenstrooms op en neer hielden om 
verder mitrailleur- en geweervuur te beantwoorden, sprongen steeds meer van deze Indone-
siërs in het water om zwemmend de overkant te bereiken. Hier was het dat ik net op tijd kon 
ingrijpen om te voorkomen dat deze mensen door onze met geweren aan dek staande be-
manning in de hitte van het mêlee onder vuur genomen werden. Mijn uitleg was: als we ze 
later nog eens tegenkomen zien we wel verder. Dat vond men op zijn Hollands wel redelijk. 
Maar vooral waren we achteraf tevreden over de betoonde zelfbeheersing. 
 
Bij de daaropvolgende nachtelijke tocht voor de verovering van Rengat in samenwerking met 
het Korps Speciale Troepen kon de bemanning in de bevaarbare buitenbochten de takken 
aanraken. Niet zolang na het vertrek (plm. 02.00 uur) zag ik (op de als divisieboot voorop 
varende RP 132) door de kijker aan de overzijde een ML liggen, even later door de seinlamp 
beschenen. We gaven met de BB-mitrailleur vuur in de boot terwijl we de in keurige khaki 
uniformen geklede bemanning al op de wal zagen wegvluchten. De ML was er een van het 
type zonder grote schoorsteen (alleen het dunne pijpje van sommige typen), en ook daar-
door duidelijk herkenbaar en geschilderd in een mooie blauwgrijze kleur. (Dat dit een ML 
was, werd ook direct gezien door Ltz 2 Tuinzing van de Batjan, ingescheept als divisiecom-
mandant; hij was in de oorlog bij de onderzeedienst geweest en omdat ik als ex seiner ook 
goed in scheepsherkenning was, hoefden we elkaar niet veel te vertellen). De ons volgende 
RP-boten namen het vuur over zonder de formatie te verbreken of de vaart tegenstrooms te 
verminderen; wij stuurden na het vastvuren van de achterste RP-boot, toen de ML uit zicht 
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raakte, een sein naar de Batjan om het voorval te vermelden met het voorstel de ML zo mo-
gelijk nog weg te slepen naar Tembilahan met een motorsloep. Verder hebben we er niets 
meer over vernomen en toen de RP 132 als laatste boot, dagen later, helemaal uit Air 
Moelek terugvoer naar Tembilahan lag de ML er niet meer. Vermoedelijk toch wel gezonken 
na zoveel mitrailleurvuur uit 4 RP-boten. Door de drukte van de toen nog door de RP 132 
ruim twee weken extra uit te voeren operaties, om operatie Modder af te maken, vergat ik er 
nog verder naar te vragen maar ik had misschien ten onrechte in mijn hoofd dat de ML was 
weggesleept. - Gijs Meyer vragen? (RP 119) – Maar ook is niet vermeld dat onze formatie bij 
het aanbreken van de schemering plm. 05.00 uur precies op tijd Rengat naderde, waar de 
para's van het KST in gevecht verwikkeld waren met een (waarschijnlijk weer een achterge-
laten Japans) kanon op een schiereiland waar een zijriviertje in de Inderagiri uitkwam; we 
zagen Indonesiërs het kanon draaien in de richting van de para's die vanuit de stad aanvie-
len; door ons direct afgegeven vuur werden zij uitgeschakeld, daarmee een dienst bewijzend 
aan de para's, die we later spraken. 
 

 
De foto toont een Engelse ML die wordt weggesleept. Deze is vergelijkbaar met de boten die 
in Indië aanwezig waren. 
Foto afkomstig uit Janes Fighting Ships. 
 
Tot mijn spijt zag ik de volgende middag, afgemeerd langs de steiger in Rengat, een jeep 
langs rijden met twee para's voorin en twee Indonesiërs achterin. Zo'n 200 m verder stopte 
de jeep en de twee Indonesiërs sprongen in de rivier, waarna de para’s ze beschoten met 
hun wapens en snel wegreden. Toen ik de volgende morgen met de cdt van de para's een 
groepje KST'ers naar Air Moelek begon te varen heb ik dit gemeld aan de overste, die het 
verder zou onderzoeken. Later is hij in Korea gesneuveld. 
De periode van ruim 2 weken na het officiële eind van de tweede actie was in mijn herinne-
ring een van de meest vermoeiende perioden; het waren verschillende operaties om het In-
donesische leger in dat gebied uit te schakelen. We sliepen bijna nooit en aan het eind van 
elke opdracht overlegde ik ‘s nachts met de KNIL-kapitein in Tembilahan om de volgende 
morgen vroeg weer met de RP 132 op stap te gaan voor de volgende actie. Ik zag die man 
alleen maar bij petroleumlicht, hij zag altijd lijkbleek, en hij riep steevast "gatverjakkie" als je 
hem porde. Ik zou de journalen en patrouillerapporten eens moeten terugzien. 
 



 

 

138 

(Noot van de samensteller. Na in het verleden in het Algemeen Rijks Archief vele scheeps-
journaals te hebben doorgeworsteld ben ik tot de conclusie gekomen dat daar alleen de posi-
tie, koers en vaart, weersgesteldheid plus data’s van aankomst en vertrek in staan, dus geen 
gegevens betreffende operaties)  
 
Het was ook dat we allemaal wilden dat deze bitter noodzakelijke tweede actie tot een goed 
einde gebracht werd; het was ook voor ons een ongewilde oorlog, maar oorlogen zijn er nu 
eenmaal ineens. (Dit was daarom nog niet een “verkeerde oorlog” maar zuiver een door de 
politiek niet voorzien wespennest.) Daarbij merkte ik dat ik een enorm uithoudingsvermogen 
had ontwikkeld, ondanks het feit dat ik broodmager was; iets wat de marine bij mijn (af-
keuring) bij aanname in 1945 te denken gaf en wat mijn commandant op de Pieter Florisz in 
1948 ertoe bracht, mijn eerste verzoek om bij de KVD te varen afwees. Alleen na aanhou-
dend vragen gaf hij eindelijk toestemming. 
 

 
De bemanning van Tj. Oeban in 1948. 
Foto coll. H.O.G. ten Raa. 
 
Op het verst bereikte punt op de Indragiri - ter ondersteuning van het KST helemaal in Air 
Moelek- was de RP 132 hemelsbreed zelfs dichter bij de Indische Oceaan dan bij Straat 
Malakka. Zij moest na het tweede bezoek vanuit Rengat wel als de gesmeerde bliksem te-
rugvaren omdat het water van de rivier snel begon te vallen. Anders zou zij noodgedwongen 
een paar maanden opgesloten blijven in... jawel, de boerenkool. Zij heeft daarbij nog een 
motorschip geëscorteerd naar Rengat, dat spullen kwam brengen voor een Amerikaanse 
oliemaatschappij. De machinist bleek uit Uitgeest te komen; omdat ik uit Bakkum kwam, het 
dorpje ernaast, hadden we heel wat uit te wisselen midden op Sumatra. Toen ik vroeg wat 
voor apparatuur ze dan wel aan boord hadden om met weer met de exploitatie van het voor-
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oorlogse olieveld te beginnen, zei hij tot onze verbazing: voornamelijk ijskasten én bier. Dat 
waren wij nou net niet gewend, begin 1949!  
 
Toen de Anna bij een andere gelegenheid tijdens de tweede actie in de delta van diezelfde 
Indragiri in een vloedbos vastzat, bij de jacht op een ALRI motorboot, en zich moest bevrij-
den door boomtakken te kappen, bedacht de commandant zich: als ik nu zou melden waar ik 
zat, zou niemand me geloven: Op de zeekaart zat de Anna midden op een eiland van de 
delta, dus IN de boerenkool.  
Een van die dagen aan het eind van de tweede actie werd de RP 132 bij een viertal in “Ope-
raties in de Oost” beschreven zuiveringsacties met landingsoperaties (eigen landingen en 
ook d.m.v. LCVP'S en gevorderde motortongkans) onder tegenstand van de TNI groepen die 
het gebied onveilig maakten (pagina 300, 301, dit mogen we natuurlijk niet citeren, maar 
hieronder nog eens een kort overzicht, ook nog zonder der bronnen gezien te hebben) voor 
de zoveelste maal beschoten vanuit het kazerneterrein bij Koeala Toengkal, of was het K. 
Enok? We mogen ons niet laten haasten omdat het boek door fouten waardeloos gaat wor-
den.  
Dit is weer herinnering: Toen wij het kanon begonnen te richten in hun richting, zagen we 
veel soldaten wegrennen. Om een onnodig bloedbad onder vluchtenden te vermijden, vroeg 
ik onze kanonnier Driessen, met zijn schuttersmaat Kersbergen, of ze de vlag van de vlag-
gemast konden schieten. Een biertje de man als ze het binnen drie schoten konden. Bij het 
eerste schot dwarrelde de vlag al naar beneden! Maar de tegenstand werd tenslotte gebro-
ken door het KNIL onder dekkend vuur van de RP 132, 130 en 121. 
 
Wat ik me globaal herinner over die tweede actie na mijn eerste terugkeer uit Ajer Moelek is 
eigenlijk: het was zoveel en zo inspannend, dat ik de volgorde niet meer weet. Het is net als 
het laatste oorlogsjaar in Holland, daar weet ik de chronologie ook niet meer van. Maar heel 
in het kort - alleen nog maar met hulp van de beslist onvolledige tekst van Holst Pellekaan - 
waren we, na een tweede tocht naar Ajer Moelekom schepen te escorteren (blijkbaar nog 
onveilig), waarvan ik snel moest terugkeren wegens het vallende rivierwater, zoals boven 
ergens vermeld, nog een dikke twee weken betrokken bij de zuiveringsoperaties in de Indra-
giridelta beneden Tembilahan. In hoofdzaak blijkbaar 4 acties, waarvan de laatste beslis-
send. Dit moet Ik nog eens nauwkeuriger reconstrueren aan de hand van de journa-
len/patrouillerapporten. 
 
De gaandeweg beter georganiseerde militaire tegenstand werd op Sumatra in 1949 steeds 
sterker voelbaar, voor ons culminerend in het zware vuur van een (Japanse) kustbatterij an-
nex mitrailleurbunkers en mortieren, bij Idijn Atjeh, waar misschien nog een derde actie zou 
plaatsvinden. We hadden daar al eerder metingen gedaan naar de gradiënt van een potenti-
eel landingsstrand. (Dit hoort nog bij het gevecht met de kustbatterij in Atjeh medio augustus 
1949). De boot zat wel vol met scherfgaten, maar die konden provisorisch gedicht worden, 
en later beter op de basis Belawan. Maar het bleef niet bij die schade: Daarna heeft die boe-
renkool ons ook nog parten gespeeld. Veel rivieren voerden omgevallen bomen af naar zee, 
en die bomen waren daar, toen ze daar aankwamen, zo langzamerhand zo verzadigd van 
water, dat ze niet meer dreven maar praktisch onzichtbaar onder water zweefden. Zo ge-
beurde het dat de RP 111 ook nog een van zijn twee schroeven beschadigde toen die net de 
reis van Belawan Deli naar Soerabaja zou gaan maken voor groot onderhoud. (Was dit sep-
tember/oktober? Journaal!). Het was ook een teken van vermoeidheid van de bemanning, 
want nog geen uur na een waarschuwing daarvoor gebeurde het toen ik net even beneden 
was. Die ongeveer 1200 zeemijlen naar Soerabaja, zo ongeveer van Gibraltar naar Den Hel-
der, moesten dus hinkend op één schroef afgelegd worden. De bemanning zag letterlijk 
groen en geel van de boerenkool toen we na een dik half jaar weer eens Sumatra achter ons 
konden laten. Het was heftig geweest, ook met de RP 111, de zo langzamerhand beroemde 
Marter, die in 1947 bij Bali ook al naam gemaakt had met Frank Goedhart als cdt. Later, met 
cdt. Delfos, was zij weer in het nieuws. Het werd voor ons nu tijd om na drie jaren en vijf 
maanden eens thuis te varen, want dat duurde ook nog een maand. 



 

 

140 

 
We waren toen, december 1949, in een positieve stemming, vooral door de geleverde in-
spanningen en het formele goede resultaat. We hadden ervaren: hoe kleiner het schip, hoe 
eerder je in gevaar was, waarbij allen zich voor elkaar verantwoordelijk voelden. We deelden 
salaris als het nodig was en konden zich vinden in een wat idealistische spreuk in het hutje 
van de cdt., zoiets als "Ken jezelf niet teveel rechten toe, wel plichten. Dan heb je al één 
recht: het recht van bestaan". We zaten er wel zo'n beetje aan vast daar! We hadden als 
jongste machinist van der Linden aan boord, een enorm positieve jongen die altijd klaar 
stond voor alles. 50 jaar later kregen we weer contact en dank zij zijn administratieve capaci-
teiten bestaat nu de reünievereniging KVD-NOl 1945 - 1949. Het was weer een wonder hoe 
we nog ruim 200 oud-KVD'ers bij elkaar kregen op gevorderde leeftijden die na ontslag uit de 
marine verspreid zijn geweest over de aardbol. 
 

 
De bemanning van Hr.Ms. RP 111 in 1948. 
Foto coll. H.O.G. ten Raa. 
 
We hebben nog hetzelfde gevoel; We hadden de zaak daar niet in de steek gelaten en het 
was aan Indonesië om er iets van te maken. We beseften dat we eigenlijk veel geluk hadden 
gehad. De domper voor ons kwam destijds pas na terugkeer in eigen land. Ook met Indone-
sië ging het verder helaas niet goed. Maar jarenlang gingen veel veteranen er nog graag 
heen om de vriendelijke bevolking in dat prachtige land te spreken. Zij ondervonden daar 
weer dat wederzijdse respect hoewel er door zich vaak ordinair gedragende Nederlandse 
toeristen weer veel werd verknoeid. De idee van "het westen staat toch boven alles" is nog 
steeds niet verdwenen. Van arrogant tot banaal, veel Nederlanders weten nog steeds niet 
hoe ze gewoon kunnen doen. 
In 1980, toen ik met mijn vrouw even terug was in Indonesië, hoorde ik nog de vraag: “Waar-
om zijn jullie weggegaan?” Het was in een kampong waar ik in 1947 kind aan huis was. De 
oudjes toen herinnerden zich mij nog goed. Zij waren toen bang voor de extremisten en blij 
met ons. Maar mijn vriend, een kunstenaar, die toen een klapper uit de boom haalde voor 
mij, was net overleden. De Indonesische militairen in Den Haag en Jakarta aan wie ik toen 
om informatie vroeg uit die tijd gaven niet thuis, in Jakarta was Schout bij Nacht John Lie, 
van de A 66, naar zeggen ziek. De militaire attachés In Den Haag beantwoordden geen 
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schriftelijk gestelde vragen en weigerden verzoeken om langs te komen. Jammer. Ik had 
graag iets meer van de andere kant gehoord. Zij hadden al genoeg aan onze al te eenzijdige 
zelfbesmeuring. Besmuikt lachen was voldoende om de propagandistische legende voor hun 
achterban te handhaven: hun overwinning op het dekoloniserende westen, dat was gekomen 
om hen de hand te reiken. 
De Sovjet Unie lachte eerst in haar vuistje, maar moest later toch alle politieke stokerij be-
eindigen. Maar een verdere opbouw van Indonesië met Nederlandse hulp als partners werd 
daardoor wel totaal onmogelijk. Dat was nog de Gemenebest-gedachte van onze Koningin 
Wilhelmina, die wij wel tot werkelijkheid hebben kunnen maken, om daarna als een zeepbel 
uit elkaar te spatten. Dat is de tragedie geweest, voor beide zijden.  
 
Hans O.G. ten Raa. 
 

GRAPJE, HERKENT U HET NOG? 
 
Langs de koele kali,  
Liep een kale koelie, 
Met een kilo kalie, 
Op zijn kale kop! 
 

PATROUILLERAPPORTEN. 
 
De heer R.E. van Holst Pellekaan, zelf oud-commandant van Hr.Ms. RP 125, is tegenwoor-
dig als vrijwillige medewerker verbonden aan het Instituut voor Maritieme Historie te Den 
Haag. Uit archieven leverde hij zijn bijdrage aan dit boek door een aantal patrouillerapporten 
beschikbaar te stellen. 
Nou zijn deze rapporten over het algemeen opgesteld in telegramstijl en soms taai om te 
lezen. Niettemin zitten er voor de bekenden herkenningspunten in die hieronder volgen. 
 
RAPPORT BETREFFEN DE ACTIES, BELANGRIJKER DAN NORMALE AANHOUDIN-
GEN, VERRICHT DOOR Hr.Ms.  R.P 133.  
 
5 oktober 1947. 
Verkennen ten 06.00, ten anker liggend voor de monding van de Koeala Toengkal, Djambi-
kust, een motortongkang, welke met snelheid onder de wal binnen trachtte te slippen. Deze 
tongkang stopte niet op mijn int. stopsein, doch vergrootte zijn snelheid, idem bij het geven 
van resp. geweerschoten vóór en op het vaartuig en schoten met de 37 mm vóór het vaar-
tuig. De tongkang was inmiddels ver naar binnen gevaren, waarop enkele schoten met de 37 
mm op het vaartuig werden gegeven, die naast hem in het water terecht kwamen. Hierop 
draaide de tongkan bij en werd door mij vlak voor de rep. haven Toengkal aangehouden en 
daarvandaan weggesleept. De tongkang bleek te zijn Indon. tk 35 R.R.C. afgeladen met to-
koartikelen van Singapore naar Toengkal. Het vaartuig werd opgebracht naar Tg. Pinang. 
 
18 oktober 1947. 
Ten anker liggend voor de monding van de Koeala Toengkal verkennen ten 17.45 kleine 
motorboot onder de wal, welke tracht binnen te lopen. Stomen in zijn richting en geven int. 
stopsein, waarop motorboot snelheid vermeerdert. Geven hierop waarschuwingsschoten met 
geweer, waarop motorboot snel een klein kreekje in verdwijnt. Openen vuur met 37 mm en-
kele schoten, doch motorboot blijft in de kreek. Komen omzichtig naderbij en begeven ons 
onder dekkend vuur van de mitrailleurs met de vlet naar de boot.  Stellen onderzoek in, vin-
den enkele slagwapens en een roodwitte vlag. Daar snel vallend water, keren terug en her-
halen deze tocht de volgenden morgen. Bevestigen sleeptros en slepen motorboot naar bui-
ten. Bij opslepen naar Hr.Ms. Abraham Crijnssen werd deze motorboot uit elkaar getrokken 
en zonk.  
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20 oktober 1947.  
Ten anker liggend nabij Tg. Dato horen motorboot welke bij het geven van int. stopsein ver-
dwijnt. Ten 02.25 gaan anker op en stellen in stikdonkere nacht achtervolging in. Openen 
vuur in de richting van vermoedelijke koers van vluchteling. Na anderhalf uur, brengen boot 
tot stoppen met 37 mm. Blijkt te zijn Indon. coaster Thai Thong, groot 309 ton afgeladen met  
kopra, van Indragiri naar Singapore. 
 
29 oktober 1947. 
Bij patrouilleren tussen Topang, Serapoeng, Mendol en Sumatrawal worden beschoten ten 
08.25 vanuit Serapoeng. Beantwoorden vuur, welk na 10 minuten tot zwijgen wordt gebracht. 
12.20 Worden hevig beschoten vanuit Bandong met mitrailleur en geweervuur. Komen na-
derbij en openen vuur, heen en weer kruisend. Vuur van vijand zeer hardnekkig, doch dit 
uiteindelijk na 25 minuten tot zwijgen gebracht. 13.01 Worden beschoten door geweren van-
uit een onbekende kampong, 3 mijl benoorden Bandong. Beantwoorden in voorbijgaan het 
vuur. Bij deze beschietingen werden geen treffers genoteerd; al het vijandelijk vuur viel rond-
om het schip en over het schip heen.  
 
30 oktober 1947. 
Bij patrouille tussen Serapoeng en Mendol worden ten 12.50 hevig beschoten vanuit  Sera-
poeng, heviger dan gisteren. Het vijandelijk vuur lag aardig dekkend. Openen vuur en komen 
naderbij voor betere trefzekerheid van mitrailleurs en kanon. Na 15 minuten houdt vijandelijk 
vuur op en vastvuren. Noteren drie treffers en één heel licht gewond door rondvliegende 
scherfjes. 
 
2 november 1947. 
Worden ten 14.30 bij passeren van Selatpandjang aan Sraat Ajer Hitam op 1500 yard be-
schoten met geweervuur vanuit Selatpandjang. Geven in voorbijgaan enkele goedgeplaatste 
37 mm granaten terug. 
 
3 november 1947. 
Bij passeren van Selatpangjang ten 09.10 wederom beschoten. Komen naderbij en openen 
vuur op radiostation en rep. gebouwen. Geven hiervan bericht aan Hr.Ms. Ceram welke te 
hulp komt en beschieting voortzet. Verkennen achter kampong een grote roodwitte vlag en 
de wal tot op 30 m naderend, zien door een smal steegje, welk naar die vlag toeleidt, een 
groot gebouw (inl. naderhand zeiden: kazerne TNI waar o.m. de z.g. stukken geschut staan 
opgeborgen). Houden schip gaande voor het steegje en pompen een dertigtal granaten in 
dat gebouw en daarom liggende kapitale huizen (bewoond door rep. officieren). Elke granaat 
verdwijnt in de daarvoor bestemde doelen. Inlichtingen naderhand vertelden, dat geen een 
particulier huis was beschadigd en dat slechts slachtoffers onder de TNI waren gevallen. Het 
radiostation was volkomen vernield, terwijl de kazerne en omliggende huizen aardig waren 
beschadigd, vooral inwendig. 11.15 Aftrap alarm. 13.30 Bij vervolgen koers door Straat Ajer 
Hitam worden beschoten vanuit onbekende stellingen op de wal. Beantwoorden vuur niet. 
 
5 november 1947. 
Bij patrouille tussen Serapoeng en Mendol worden beschoten vanuit Serapeng met geweren 
en mitrailleurs. Beantwoorden vuur niet direct. Vervolgen even normale koers, doch keren 
om en komen onverwacht om de hoek zetten. Zoals alle keren zagen wij de extremisten in 
hun stellingen vliegen, en daar door ons altijd het eerste schot werd afgewacht, gaven we 
deze kerels rustig de kans zich klaar te maken. Openen echter onmiddellijk vuur en houden 
dit 35 minuten vol. Verlieten Serapoeng in doodse stilte. Na dien van Seraspoeng nooit meer 
last gehad. 
 
16 november 1947. 
Ten anker liggend in de Amphitrite Baai voor de tweede noordelijke delta-armen  van de In-
dragiri, verkennen ten 15.50 rookwolkjes onder de wal van Tg. Rangga. Gaan anker op en 
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stomen er heen. Een motorboot loopt Gaoeng binnen en komt er even later met een andere 
motorboot uit. Beide lopen zeer snel, vooral toen zij ons zagen. Geven stopsein,  waarop 
snelheid nog meer wordt vermeerdert.  Beide vaartuigen schieten de Koeala Gaoeng op en 
wij besluiten tot achtervolging. Bij aankomst aan de monding, zien vaartuigen net voor de 
bocht hoger op de rivier. Openen vuur met 37  mm. Eén motorboot vermindert vaart door 
rookontwikkeling, vermoedelijk door warmlopen van de motor. Wij naderen snel, regelmatig 
vurend. Treffers lagen mooi dekkend.  In de haast schoten beide motorboten de wal in, in-
tussen mitrailleurvuur op ons openend. Beantwoorden dit onmiddellijk met de Lewis. Bren-
gen vervolgens een motorboot tot zinken, terwijl de andere brandend wordt achtergelaten. 
Beide vaartuigen waren zeer snel, geschatte snelheid op 9, 10 mijl, beide voorzien van een 
groot roodwitte vlag, vanuit beide is vermoedelijk geschoten.  
 
17 november 1947. 
Worden bij ingang van Koeala Ladjau ten 13.15 beschoten. Openen, gezamenlijk met Hr.Ms. 
RP 128 het vuur en brengen dit na 40 minuten tot zwijgen. Bij het derde schot onzerzijds 
vloog de roodwitte vlag krakend naar beneden. Lieten kampong brandend achter. 
 
18 november 1947. 
Ten anker liggend voor de Noordelijk armen van de lndragiri-delta verkennen motorboot on-
der de wal bij Tg. Bangga. Gaan erheen, geven int. stopsein, daarna waarschuwingsschoten 
over het vaartuig heen. Het schiet hierop de wal in. Naderen omzichtig en onder dekkend 
vuur varen zeer voorzichtig het kleine kreekje binnen, kunnen net met de boeg tegen het 
vaartuig komen. Ik sprong over voor nader onderzoek, bemanning echter gevlucht zonder 
medeneming van papieren. Bevestig sleeptros en trekken hem uit de kreek. Stellen op an-
kerplaats onderzoek in op het Indon. vaartuig Barito, welke naderhand werd opgebracht naar 
Tg. Pinang. 
 
20 november 1947. 
Patrouillerend door Straat Terboeng werden ten 09.37 hevig beschoten vanuit Prigi Radja op 
afstand van 900 yard. Vuur zeer hevig, aanhoudend en vanuit gehele lengte van de kam-
pong. Komen naderbij en openen vuur, zorgvuldig zorg dragend slechts de TNI kazerne, 
waar volgens ontvangen inlichtingen 160 man lag, te treffen. Elk van de 85 verschoten gra-
naten werden zorgvuldig in de kazernegebouwen en omliggende grote huizen met roodwitte 
vlag geplaatst. De mitrailleurs namen de voorliggende struiken onder vuur, van waaruit het 
vuur zeer hevig was. Na 40 minuten vuur even tot zwijgen gebracht, waarop vastvuren. Bij 
vertrek van ons wederom beschoten. Aan onze zijde geen treffers. Een geluk was, dat enke-
le seconden nadat commandant van achter zijn observatiepost achter de scheepssloep was 
weggekropen, een treffer ter hoogte van de rechterborst door de sloep heen vloog, hierbij 
tevens net de richter van het kanon missend, die achter commandant aankroop voor ophalen 
nieuwe kist munitie. Volgens inlichtingen vele slachtoffers aan TNI zijde, geen een aan be-
volkingszijde. 
 
20 december 1947.  
Bij patrouille door Straat: Bengkalis worden hevig beschoten op 600 yard vanuit Soengei 
Pakning. Keren terug, komen naderbij en brengen vijandelijk vuur na 15 minuten tot zwijgen. 
Geen treffers aan eigen zijde.  
19.50 Horen motorboot, welke na een uurtje naderbij komt. Halen voorzichtig anker in zonder 
motor starten (het geluid van een Higgins is op grote afstand hoorbaar) en laten ons met 
gunstige stroom meedrijven. Verkennen snelle motorboot onder de wal, starten, stuiven er-
heen, flitsen zoeklicht aan, en daar de boot snelheid vermeerdert geven waarschuwings-
schoten over de boot heen. Deze loopt de wal in. Komen snel naderbij en openen mitrailleur-
vuur over boot heen. Een voorgevoel zei mij, dat dit noodzakelijk was. Trachtten omzichtig 
de boeg langszij te brengen, wat echter door ondiepte mislukt. Strijken snel de vlet, waarop 
cdt en twee man snel naar de verlaten boot roeien, onder aanhoudend dekkend vuur van de 
mitrailleurs. Stellen snel onderzoek in, en bevestigen sleeptros, waarop de boot weg wordt 
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gesleept. Op ankerplaats wijst een nauwkeurig onderzoek uit, dat eindelijk een wapensmok-
kelaar is genomen. Aan boord o.a. 17 geweren, waaronder de nieuwste Engelse, een krat 
granaathulzen, een stalen kist mortiergranaten, een jutezak met patronen, drie kisten radio-
artikelen, w.o. vele kostbare zendlampen, een postzak met post van rep. autoriteiten uit 
Bengkalis aan idem te Pakan Baroe, en part. barang van hoge rep. uit Singapore, w.o. vele 
brieven, foto’s etc. Boot wordt naderhand naar Tg Pinang opgebracht. 
Bij bovenvermelde beschietingen werd immer zorggedragen, dat de bevolking hiervan niet te 
lijden had, zelfs wanneer uit de huizen zelf werd geschoten, zoals te Prigiradja.  
 
Telkens na de beschieting werd bij ondervragingen vernomen, dat het optreden van onze 
zijde t.a.v. de bevolking keurig was dat geen slachtoffers onder de Chinese of inheemse be-
volking werd gemaakt, en dat de schade aan part. eigendommen minimaal of nihil was. De 
beschieting van Prigiradja had tot fraai resultaat, dat 1e niet meer geschoten werd naderhand 
en 2e dat voorbijvarende sampans op keurig Japanse wijze de Nederlandse vlag begroetten. 
Het gerucht, als durfden de Nederlandse patrouilleboten hier niet te komen, is daarmede 
voorgoed de wereld uitgeholpen. Zelfs gingen de rep. zover, dat op vele plaatsen bij het 
langskomen van Hr.Ms. RP 133 de roodwitte vlag neer werd gehaald. 
 
 

RAPPORT BETREFFENDE DE BESCHIETING VAN TWEE MOTOR-
BOTEN OP 16 NOVEMBER 1947. 
 
Op 16 november 1947, ten anker liggend noord van het eiland Beting tussen de twee noor-
delijke mondingen van de Indragiri in op 00° 10’ zuid en 103° 34’ oost, werd ten l5.50 door de 
uitkijk rookwolkjes ontdekt onder de kust van Tg. Rangga. De afstand tussen Hr.Ms. RP 133 
en de rookpluim was ongeveer vier mijl, en door de kijker kon ik zien dat een motorboot zich 
in de richting van de Indragiri bewoog.  Direct liet ik de motor starten en ging anker op. Ten 
16.00 koerste ik naar Tg. Penagen om hem de pas af te snijden, hem onderwijl nauwkeurig 
observerend. Het vaartuig glipte bij Koeala Gaoeng naar binnen, doch kwam er na een mi-
nuut of zeven weer uit, ditmaal met een andere motorboot samen. Ik meerderde tot 1500 
omwentelingen, ± 8 mijl, en gaf de motorboten met de seinlamp het internationaal stopsein, 
wat tot gevolg had, dat zij hun  snelheid opvoeren. Ik bemerkte, dat ik de boten bij een ach-
tervolging niet zou kunnen inhalen, daar zij iets harder liepen dan ik, ik schatte hun snelheid 
op ongeveer 9 mijl. Met nog een mijl voorsprong voeren de twee boten de Batang Gaoeng 
op, waarschuwingsschoten met het geweer hielpen niets. Toen ik het vuur wilde openen met 
het kanon 37 mm. vertoonde deze een weigering, dat gauw was verholpen, doch inmiddels 
verdwenen de boten om de hoek. Enkele minuten later was ikzelf bij de Batang Gaoeng en 
zag, dat de boten aanzienlijk hun snelheid hadden geminderd, zware rookwolken uit blazend, 
zodat ik vermoedde, dat hun motor was warm gelopen. Daar ik de achtervolging binnen onze 
territoriale wateren had ingezet, besloot ik hen ook op deze rivier te volgen. Ik liet de alarm-
stellingen  innemen en zette de achtervolging voort, intussen het vuur met de 37 mm ope-
nend. De aanslagen lagen mooi dekkend, waarop de boten snel de wal inliepen, waar de 
lagunenkust dicht tot in het water met struikgewas was begroeid. Tegelijkertijd openden de 
boten een hevig, goed gericht mitrailleurvuur, echter zonder treffers aan onze zijde te plaat-
sen. Ik gaf daarop de order de boten te vernietigen en granaat na granaat vlogen op en om 
de boten, die inmiddels verlaten langs de wal lagen. Ik  was dwars van de boten gekomen op 
een afstand van de halve rivier op ongeveer 00° 09’ zuid en 103° 26,5’ oost, hen flink bevu-
rend met het kanon,  terwijl ik de wal liet bestoken met de Lewismitrailleurs. Er werd niet 
meer teruggeschoten. Ik achtte het niet verantwoord te trachten de boten van de wal weg te 
halen, wetende dat de bemanningen ervan ergens op de wal moesten zitten en bovendien 
bewapend waren. Enkele ogenblikken later, ten 17.25 vloog de ene boot in brand. Dit was 
een motorboot van ongeveer 10 m lengte, donkergrijs geschilderd met een dak over de hele 
lengte van de boot; hij zag er goed en snellopend uit. Ik verlegde het vuur op de andere boot, 
een mooie donker geschilderde boot met wit bovenbouw, hoog met raampjes er in. Deze 
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boot schatte ik op een 12 m lengte, snelheid ongeveer 9 mijl. Toen deze boot begon te zin-
ken, hield ik vastvuren en keerde terug. Beide boten waren voorzien van een grote roodwitte 
vlag; beiden waren niet van het normale motortongkang-type. In het geheel had ik 38 grana-
ten en 60 Lewiskogels verbruikt. Ten 18.55 kwam ik wederom ten anker op dezelfde plaats 
van 16.00. 
 
28 April 1948. 
01.10 Worden beschoten met lichte mitrailleurs en geweren vanuit Tg. Toengkal Laboe. Daar 
het slechts fluiters zijn, beantwoorden niet om geen munitie te verspillen op de onzekere op-
stellingen. 02.30 Worden wederom uit de zelfde hoek beschoten gedurende een 5-tal minu-
ten. Wederom beantwoorden vuur niet. 06.25 Worden hevig beschoten vanuit dezelfde op-
stellingen door geweren en mitrailleurs. Beantwoorden vuur met een trommel van de Lewis-
mitrailleur. Hierop breekt een geanimeerd vuur los vanuit Koeala Toengkal zelve, aan de 
fonteinen en de inslag te zien van 12,7 kaliber. Gaan onder levensgevaarlijk vuur snel anker 
op en keren Koeala Toengkal even de rug toe om op veilige wijze het anker aan dek te kun-
nen halen. Hierop wordt het vijandelijk vuur veel heviger, blijkbaar ter bedoeling de vluchten-
de patrouilleboot definitief af te schrikken. Het vuur van het ver weg gelegen K. Toengkal lag 
goed, doorlopend dekkend, hoewel in het totaal slechts drie treffers aan boord werden ge-
plaatst. Nadat alarmrol bezet was (ik had slechts zes man ter beschikking doordat enkele 
mensen ziek waren achtergebleven in Tg. Pinang) en een voldoend aantal granaten aan dek 
waren gehaald, keerden om. Vijandelijk vuur blijft nog steeds hardnekkig doorgaan. Varen op 
een afstand van 100 -150 meter van de kust en beginnende bij Tg. Toengkal Laboe, nemen 
stellingen en vermeende stellingen onder vuur. Al spoedig houden de mitrailleursstellingen 
op deze hoek vastvuren, doch de 12,7 opstellingen blijven doorvuren. Concentreren hierop 
vuur. Naderen intussen met goede snelheid Koeala Toengkal, regelmatig vurend uit het ka-
non 37 mm. Het vuur van Toengkal blijft vrij hevig, ditmaal moet toegegeven worden, dat 
achter de vijandelijke stukken geen lafaards zaten, want zij bIeven doorvuren tot aan voltref-
fers toe. Reeds spoedig plaatsen voltreffers op een  duidelijk waarneembare 12,7 opstelling. 
Deze houdt vastvuren! Verkennen op de vermoedelijk, Alri-steiger (de eerste steiger van 
zeezijde uit gezien) een ander niet bemand 12,7 mitrailleur. Dit stuk staat halverwege en 
wordt onder vuur genomen. Nadat in deze opstelling een drietal voltreffers waren geplaatst, 
waardoor het stuk van de steiger verdwenen was, houden hierop vast vuren. Concentreren 
vuur daarna op de struiken voor en het terrein van het radiostation en kazernes, links van de 
Alri-steiger gelegen, van waaruit nog snipervuur komt. Plaatsen een dertigtal voltreffers in 
het radiostation en halen een van de radiozendmasten omlaag, door drie van de vier spijlen 
door te schieten. Nadat geen vijandelijke schoten meer worden gehoord, houden vastvuren 
doch blijven nog enkele ogenblikken voor Koeala Toengkal heen en weer kruisen, totdat een 
tweetal boten volkomen zijn uitgebrand. Deze lagen naast elkaar langs de steiger, een lange, 
witte motorboot met gele schoorsteen, geschatte lengte van de boot 20 meter, vermoedelijk 
ex-jacht, achteraan, een kleine grijze, vermoedelijk Alri-motorboot vooraan. Bij het vuren op 
het vijandelijke stuk op de steiger, plaatsten per ongeluk een voltreffer in deze Alri-boot, 
waardoor een steekvlam en een klap, gevolgd door een snel om zich heen grijpend vuur, dat 
ook de mooie boot aantastte. Een andere grijze, mooie en snelle motorboot langs de steiger 
gelegen, kreeg enkele voltreffers. Ten 08.40 verlaten Koeala Toengkal in doodse stilte en 
keren terug naar ankerplaats, alwaar ten 09.15 ten anker.  
11.45 Gaan anker op en stomen naar buiten. 11.45 Wisselen naamsein met PFL en komen 
ten 12.50 langszij. 14.30 Gooien los en stomen terug naar ankerplaats in de Toengkal mon-
ding en komen daar ten 15.15 ten anker.  
Bemerking: De beschieting vanuit Koeala Toengkal was kennelijk een vooropgezet plan. Tot 
tweemaal toe liet ik hen schieten zonder te antwoorden, toen echter de derde keer bij dag-
licht het te bar werd, en ik terug liet vuren met de Lewis, opende Koeala Toengkal onmiddel-
lijk het vuur met zijn 12.7. Dit provocerend optreden in verergerde mate kon ik moeilijk onge-
straft laten, zodat ik besloot deze vurende, vijandelijke stukken van nabij te vernietigen. Tot 
aan hun vernietiging toe bleef net ene stuk doorvuren, bij mijn komst voor Toengkal was het 
andere stuk, dat geheel open en bloot op de steiger stond, reeds verlaten. Mijn vuur, een 
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totaal van 170 granaten en van ongeveer 40 patronen concentreerde ik uitsluitend op het 
gedeelte van de stad, links van de steiger, van waaruit het vuur zeer hevig was. Op de stad 
zelf werd natuurlijk in het geheel niet geschoten; in de daaropvolgende dagen, dat mijn boot 
daar ten anker lag, werd geen last meer ondervonden van deze plaats. 
 
Bijzonderheden: 
Goed werk werd verricht door mijn bemanning die, hoewel gering in aantal, n.l. 6 man, en 
bestaande uit enkele van de oude ploeg met twee nieuwe beroeps derde klassers, tijdens de 
beschieting door Koeala Toengkal, zich zeer rustig gedroeg en bekwaam optrad. Vooral de 
opnieuw gevormde stuksbemanning heeft zeer veel bijgedragen tot het succes van deze 
beschieting, door in korte tijd beide 12,7 opstellingen te vernietigen en het radiostation on-
bruikbaar te maken. 
 
De Commandant 
de Luitenant ter zee klasse, 
w.g. H. DANKELMAN. 
 

PATROUILIERAPPORT Hr. Ms. RP 125. 
 
1. Patrouillegebied: Terrein CEB en Rokanrivier 
2. Aanvang patrouille: donderdag 14 Juli 1949 
3. Einde patrouille: woensdag 27 juli 1949 
4. Chronologisch verslag: (gebruikte tijd G) 
 
12 juli 1949: Vertrekken ten 14.00 uit Belawan. Stomen op naar Tg. Oeban. 
13 juli 1949: Ontvangen ten 17.00 telegram 07l5-0629 Z van CMM Belawan = RP 125 spoe-
digst contact opnemen met PMC Bagansiapi ivm komende actie. Hiertoe locaal loods enga-
geren uit Bagansiapiapi voor Rokanrivier noodzakelijk = Zetten koers uit op Groot Halang. 
Ten 21.00 ten anker benoorden Groot Halang. 
14 juli1949: Ten 07.30 gemeerd te Bagansiapiapi. Nemen contact op met PMC en Hoofd               
Plaatselijk Bestuur. 18.30 ontmeren en komen ten 21.00 ten anker benoorden Groot Halang. 
15 juli 1948: Maken patrouilleslag naar Panaigeul. Onderzoeken locale prauwvaart.  
16 juli 1948: Maken patrouilleslag naar Seneboei en Panaigeul. Onderzoeken locale prauw-
vaart. 
17 juli 1948: Maken patrouilleslag naar Seneboei. 
18 juli 1948: Gemeerd te Bagansiapiapi: ten 09.00. Nemen wederom contact op met HPB 
voor het verkrijgen van inlichtingen voor de komende actie. 21.00 ontmeren. 23.00 ten anker 
benoorden Groot Halang. 
19 juli 1948: Maken patrouilleslag naar Panagirigeul. Onderzoeken locale prauwvaart.  
20 juli 1948. Ten 11.30 gemeerd te Bagansiapiapi voor het mededelen van instructies betref-
fende de voor de actie te gebruiken tonkang aan HPB en voor het ophalen van een loods 
voor de Rokanrivier. 23.45 ontmeren met loods aan boord. 
21 juli 1948. Gaan ten 02.00 ten anker bez. Groot Halang, maken ten 12.30 RV met Hr.Ms. 
RP 121 benoorden Groot Halang. Nemen zeiltongkang SLC 164 over. Stomen op naar Be-
lawan met zeiltongkang op sleep. 
22 juli 1948. Ten 15.30 gemeerd te Belawan. Bespreking met CMM en loods. 
23 juli 1948. Ontmeren ten 14.00 te Belawan. Twee extra ankers, trossen en stutten aan 
boord. Stomen op naar Bagansiapiapi. 
24 juli 1948. Ten 15.40 gemeerd te Bagansiapiapi. 
25 juli 1948. Ontmeren ten 04.45 met Ltz 2 Dull aan boord als actieleider en loods voor Ro-
kanri vier. Mede gaan naar buiten een tonkang met de Ass. Resident Bagansiapiapi met 6 
man politie en 2 surfboats van de vaartuigendienst K.L.  Maken ten 05.20 RV ten w. Barkey 
met 1 Higginsboot en 2 LCVO's van vaartuigendienst K.L. met Kapitein Inf. Beer met troepen 
KNIL aan boord. Stomen gezamenlijk op naar afgesproken RV met CRN west van Groot 
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Halang. Gaan ten 07.00 ten anker op RV. Gaan ten 10.45 anker op en stomen gezamenlijk 
op naar ankerplaats van CRN ongeveer 8 mijl noord van Groot Halang.  
12.15 Meren langs CRN. Nemen troepen en voorraden aan boord. 13.20 Ontmeren van 
CRN met 10 man KNIL aan boord en 1 surfboat op sleep. Stomen op naar monding Rokan-
rivier. Volgorde: RP 125 - tongkang - Higginsboot - 2 LCVP's. Sterkte troepen 53 man onder 
leiding van Kapt. Inf. Heer. 
15.20 Barkey dwars. Stomen verder op loodsaanwijzingen, houden lood gaande. 17.00 gaan 
ten anker bij het eiland Beting. Tongkang, Higginsboot en de 4 landingsvaartuigen in kleine 
zijkreken drooggezet, zelf voor gekat hekanker en boeganker in de rivier ten anker, teneinde 
bij eventualiteiten manoeuvreerbaar te blijven. Wachten beno af. Schip komt ten 23.00 droog 
te staan en krijgt slagzij. Stutten schip. 
 
26 juli 1948. Ten 04.15 beno waargenomen. Ten 05.00 is schip weer vlot. Gaan ten 05.30 
anker op. Ten 05.45 zijn andere vaartuigen vlot. Formeren verband en stomen ten 06.00 
rivier op loods aanwijzing op. Houden lood gaande. Hebben een surfboat op sleep. Volgorde: 
RP 125 - tongkang - Higginsboot - 2 LCVP's. 
Ten 09.15 gestopt in de bocht voor Tanah Poetih. Troepen schepen zich in op LCVP's. 09.25 
Zetten aan tot volle kracht en stomen naar Tanah Poetih in alarmstelling. LCVP’s volgen op 
ongeveer 300 mtr. afstand. 09.40 Voor Tanah Poetih. Geen vijandelijke tegenstand. LCVP’s 
landen ongeveer 500 mtr. stroomafwaarts van Tanah Poetih. Houden op en neer voor de 
kampong. 
10.00 Meren aan steiger. Ten 10.15 meren tongkang en Higginsboot langs RP 125.  
27 juli 1948. Ontmeren van Tanah Poetih met loods aan boord. Stomen op loodsaanwijzin-
gen de rivier af. 11.05 Nw punt Perdamaran dwars. Gaan ten 13.00 ten anker bew. Barkey. 
Gaan ten 16.30 anker op en maken RV met Hr.Ms. RP 135 oost van Barkey. Geven loods af. 
Stomen op naar Belawan 
28 juli 1948. Aankomst te Belawan ten 1630. 
 

GEGEVENS VOOR DE INLICHTINGENDIENST. 
 
Bij de Ass.Resident van Bagansiapiapi zijn vele gevallen van zeeroof gemeld op de kust van 
Klein Halang tot Tg. Pertandangan. Het betreffen alle gevallen waarbij tongkans of visprau-
wen worden aangehouden door kleine sampans met gewapende, in burger geklede Indone-
siërs en van hun goederen waaronder ook al hun levensmiddelen, worden beroofd. Zo werd 
op 9 juli 1949 ter hoogte van Penipahan een tongkang aangehouden door een kotak waarin 
12 man Indonesiërs, gewapend met 1 geweer, 1 pistool en slagwapens. Dezelfde dag werd 
ter hoogte van Soengai Tengah een vaartuig beroofd door een sampang met 8 man Indone-
siërs, gewapend met 1 pistool en slagwapens. Op 10 juli 1949 werd ter hoogte van Soengai 
Oeler een vaartuig aangehouden door een sampang rnet 6 man Indonesiërs bewapend met 
2 geweren, 2 pistolen en slagwapens. Op 11 juli 1949 werd ter hoogte van Soengai Si An-
dam een tongkang beroofd door een sampang met 7 Indonesiërs, gewapend met 4 geweren, 
1 pistool én slagwapens. Deze lieden zijn hierna in de kampong aan land gegaan en hebben 
daar nog het nodige weggehaald, waaronder een pistooI van een Chinees ter plaatse.  
Mede volgens inlichtingen van de PMC Laboean Bilik zouden deze zeerovers komen uit de 
buurt van Penipahan, waar een sterke bende van ongeveer 100 man, waaronder enkele Ja-
panners, die goed bewapend is, zou huishouden. De zeeroof wordt door hen bedreven om 
aan contanten en levensmiddelen te komen. 
Bij het bevaren van de Rokanrivier werd, waar de Soengai Bangko in de rivier uitmondt, een 
douanepost met een roodwitte vlag  waargenomen. In het struikgewas bij de post werden 2 á 
3 man in khaki gezien. Volgens inlichtingen van de Ass. Res. van Bagansiapiapi zijn in de 
kampong Bangko nog een Tjamat (Ind. onderdistrictshoofd) van de Republiek en 2 man Rep. 
politie, gewapend met 1 karabijn.  
In Tanah Poetih was een bezetting van 12 man Rep. politie, gewapend met 6 karabijnen.  Af 
en toe kwam er nog een patrouille van de TRI welke dan geld inde voor het in stand houden 
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van de TRI. De politie is ongeveer 10 minuten voor de landing het binnenland in gevlucht, in 
de richting van Kampong Tengah, met medeneming van de wapenen. Het KNIL kon nog 
twee man gevangen maken, wapens werden echter niet buitgemaakt. 
Er was verder nog een wedana van de Republik; deze heeft zich ter beschikking gesteld van 
de Ass. Res. van Bagansiapi.  
De kampong Tanah Poetih zag er vrij goed uit, de bevolking was vrijwel in zijn geheel aan-
wezig en rustig. Het aantal bewoners is ongeveer 2500. De gangbare munt was de  Straits 
Dollar, hoewel met guldens ook betaald kon worden, koers, was dan 1 op 5. Er was nog rijst 
voor 3 maanden, ook werden karbouwen gehouden. Aan andere artikelen als suiker, katjang 
idjo enz. was gebrek.  
Voor de handel was Tanah Poetih geheel aangewezen op Bagansiapi. Alle luxe artikelen, 
conserven en textiel kwamen daar vandaan. Grote voorraden ondernemingsproducten als 
rubber en kopra werden echter niet gevonden. Er waren slechts kleine partijen. 
 
De commandant Hr.Ms. RP 125, 
De LTZ . 3e klasse, 
w.g. R.E. van Holst Pellekaan.  
 

PROCES VERBAAL. 
 
Ltz.3 N..Delfos. (34010, 22 jaar). 
 
Als commandant van Hr.Ms. RP 111 verklaar ik het volgende: 
Op zondag 19 februari 1950 te omstreeks 14.45 hield ik het motorvaartuig Hai Heng aan in 
positie 02° 43 ' zuid en 105° 40’ oost. Ik heb zelf het onderzoek geleid en vroeg direct om de 
scheepspapieren. Ik heb nooit anders dan een Nederlandse vlag op de Hai Heng zien waai-
en, hetgeen mij niets verwonderde aangezien tongkangs wel meer een Nederlandse vlag 
voeren bij nadering van een patrouillevaartuig. Terwijl mijn mensen het schip onderzochten, 
heb ik, staande aan dek bij s.b. munitiekist op de bak, de scheepspapieren bekeken. Aange-
zien ik niet wist of djeloetoeng zonder vergunning mag worden vervoerd, ben ik toen naar de 
kaartenkamer gelopen en heb de bepalingen hierover even doorgelezen (dit duurde + 4 á 5 
minuten). Terwijl ik hiermee bezig was kwam de cdt. van de RP 136 bij mij. Hij was langszij 
de andere zijde van de Hai Heng gemeerd en direct daarna hierover naar mijn boot gelopen. 
Ik zei tegen hem, dat ik de Hai Heng wel verder zou onderzoeken en dat hij door kon gaan 
met zijn patrouille. Toen ik bovendeks kwam, had hij al losgegooid. Ik heb toen nog wat van-
af het voorschip van mijn boot naar het onderzoek staan kijken. Ten 14.52 ontmeerde ik, 
nadat ik aan de stoker 2 O.L.G. Micola van Fürstenrecht opdracht had gegeven het vaartuig 
op te brengen naar Muntok voor de redenen zie mijn; P.V. No.4/3/9.  
 
Oorspronkelijk bleef ik in de nabijheid van de Hai Heng, doch ten 16.10 vermeerderde ik 
vaart van bakboord 700 omwentelingen tot bakboord 800 omwentelingen, terwijl ik ± 40° van 
koers veranderde om een prauwtje te onderzoeken. Dit geschiedde ten 16.45. Ten 16.50  
gooide ik los en zette aan tot 1000/1000 omwentelingen om de Hai Heng in te halen. Kort 
hierop zag ik een tongkang waarnaar de Hai Heng te ± 17.05 koers veranderde. Te 17.20 
was ik bij de Hai Heng  en de aangehouden tongkang, hetgeen de S.F.1320 bleek te zijn. 
Ook deze tongkang werd met lading in beslaggenomen, waarop ik de Stoker 2 Micola von 
Fürstenrecht opdracht  gaf over te stappen. Tevens plaatste ik matr. 2  W.T.A. Kersbergen 
op de S.F. 1320. Ik gaf hun opdracht vast vooruit te stomen, en naar tongkangs uit te kijken. 
Ik zelf begeleidde doe Hai Heng, waarop nu geen bewaking meer zat. Ten 19.20 zag ik een 
zeilvaartuig, hetgeen later de Seri Endah bleek te zijn, en zette ik matr. 2 P. Stomphorst op 
de Hai Heng met de opdracht door te stomen naar Tg. Selatan. Te ± 20.00, nadat ik terug-
gekeerd was van de Seri Endah, wist ik met grote moeite matr. Stomphorst weer aan boord 
te krijgen, aangezien het vrij slecht weer was en de djoeragan van de Hai Heng nu niet be-
paald meewerkte. Aangezien de Hai Heng steeds afzakte, het weer vrij slecht en de stroom 
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tegen was, schoten we gedurende de nacht niet veel op. Omstreeks 08.00 de volgende mor-
gen kregen we weer contact met de S.F. 
13.20 en nog 2 tongkangs, wij namen de bewakingsploeg a/b en stoomden verder naar 
Muntok. De Hai Heng ging steeds langzamer varen, totdat ik omstreeks 09.00 een paar 
waarschuwingschoten  loste, waarna het vaartuig aanzienlijk sneller ging lopen. Een lid van 
de bemanning van de Hai Heng, die over boord was gevallen werd door ons opgepikt. Ten 
15.00 arriveerden wij in de haven van Muntok. Gedurende de gehele reis had het vaartuig 
een Nederlandse vlag gevoerd, deze bleef het voeren in de haven. Aangezien ik meer dan 
1½ dag op de brug was geweest, ging ik na aankomst naar mijn kooi.  
 
De volgende dag, dinsdag 21 februari 1950, nadat ik de processen verbaal had opgemaakt, 
begaf ik mij eerst naar de Ned. P.M.C. van het .KNIL. en vervolgens naar het Politie Bureau. 
De heer Brekelmans (hoofdinspecteur) vroeg mij direct naar het procesverbaal van de Hai 
Heng, in verband met een vlagincident en diefstal van horloges, vulpennen etc. Ik vroeg 
hem, hoe hij aan deze klacht: kwam. De heer Brekelmans vertelde mij toen, dat de klacht via 
het HPB de vorige avond bij hem was binnengekomen en dat hij bezig was met het verhoor 
van de leden der bemanning van de Hai Heng. En verder, dat de autoriteiten in Pk. Pinang 
op de hoogte waren gebracht en reeds een paar maal hadden opgebeld. Aangezien het pro-
cesverbaal zich nog a/b bevond, daar er een afschrift van moest worden gemaakt, beloofde 
ik de Inspecteur het met de chauffeur, die mij naar boord bracht, mee terug te geven.  
Intussen verklaarde ik uitdrukkelijk, dat ik nooit anders dan een Nederlandse vlag a/b van de 
Hai Heng had gezien, het zelfs niet gerechtigd was een andere te voeren volgens zijn 
scheepspapieren, en tenslotte dat het mij zeer onwaarschijnlijk voorkwam, dat een lid van de 
bemanning van Hr.Ms. RP 111 een roodwitte vlag van de Hai Heng zou hebben verscheurd 
en te water hebben gegooid, het respect zou hebben de Nederlandse vlag te voeren, noch 
enige diefstal zou hebben plaatsgevonden.  
Aan boord teruggekeerd, gaf ik het proces-verbaal van de Hai Heng aan de chauffeur voor-
noemd, ondervroeg matr. 2 Stomphorst en liep door het hele schip. Doch niets duidde op 
enige waarheid van bovenvermelde klacht. Later, na mijn terugkeer a/b, ondervroeg ik stoker 
2 Micola von Fürstenrecht, ook zonder enige bijzonderheid. Ook de andere leden van de 
bemanning verklaarden noch de Hai Heng gedwongen te hebben de RIS-vlag neer te halen, 
c.q. geprest te hebben de Nederlandse vlag te hijsen, noch enige diefstal gepleegd te heb-
ben. Dit deelde ik de heer Brekelmans ’s middags mee en dacht dat dit, samen met het pro-
ces-verbaal, een afdoende verklaring was. 
Woensdag 22 februari, te omstreeks 09.30 vernam ik van de inspecteur dat de Officier van 
Justitie, uit Pk. Pinang onderweg was voor een verder onderzoek op verzoek van de HPB te 
Muntok. Ik zei hem dat ik om 12 uur moest vertrekken i.v.m. de waterstand, doch dat indien 
de Officier van Justitie tijdig was gearriveerd, ik direct mijn medewerking zou verlenen en 
een verklaring zou afleggen. Daarna ben ik naar het HPB te Muntok gegaan, aan wie ik 
openlijk heb gezegd, dat ik het niet kon appreciëren, dat hij mij, een commandant van een 
oorlogsschip van een bevriende natie, niet op de hoogte had gebracht van voornoemde 
klacht, doch dat ik dit toevallig moest horen toen ik op het politiebureau kwam, terwijl de au-
toriteiten in Pk. Pinang reeds waren ingelicht en zelfs het verhoor van de leder der Hai Heng 
reeds in volle gang was. Verder dat ik hierdoor niet in staat was geweest de juistheid van de 
klacht aan een direct onderzoek te onderwerpen. 
Teruggekeerd op het politiebureau, las de inspecteur mij het proces-verbaal van de Hai 
Heng voor. Korte tijd hierna, arriveerde ook de Officier van Justitie, met wie ik overeenkwam, 
aangezien geen tijd meer beschikbaar was, dat ik mijn en eventuele andere verklaringen op 
schrift zou stellen en bij hem persoonlijk zou komen brengen in Pankalpinang. 
Ten 12.30 vertrok Hr.Ms. RP 111 naar zee. 
 
Ik wil over het voorgevallene het volgende opmerken: 
1e: Ik persoonlijk nooit een andere dan een Nederlandse vlag heb gezien op de Hai Heng. 
2e: Het vaartuig c.f. zijn Nieuwe Jaarpas uitgegeven te Pk. Balang zelfs alleen gerechtigd 
was een Nederlandse vlag te voeren. 
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3e: Een dergelijke behandeling van de vlag van een bevriende natie nooit bij mij zou worden 
getolereerd en dat de betrokken personen direct streng zouden worden gecorrigeerd. 
4e: Aangezien alle leden van de bemanning mij verklaard hebben dat zij niets gestolen had-
den, en ook een onderzoek door het gehele schip niets opleverde, ben ik persoonlijk, juist 
omdat ik mijn bemanning zeer goed ken, van mening dat er niets is gestolen van de Hai 
Heng. 
5e: Ik de houding van het HPB te Muntok zeer incorrect vond. 
6e: Als bijkomstigheid wil ik nog vermelden, dat successievelijk alle leden der bemanning, die 
in contact zijn geweest met de Hai Heng, om voorschot op hun tractement hebben gevraagd, 
hetgeen m.i. toch wel een aanwijzing is dat zij niet over een groot bedrag aan geld zouden 
beschikken. Dit wordt ook nergens a/b aangetroffen. 
 
26 februari 1950. 
De commandant Hr.Ms. RP 111, 
De luitenant ter zee 3, 
w.g. N. Delfos. 
 

OVERZICHT DOOR DHR. CHRIS GRAUW. 
  
Na de capitulatie in Europa werd door de Koninklijke marine op verschillende wijze personeel 
aangenomen, eerst de oologsvrijwilligers en daarna vakpersoneel op KMR. SD. TV over- 
eenkomst. Op de Nieuw Amsterdam, welk schip in oktober 1945 met duizend militairen naar 
de oost vertrok, waren dan ook vogels van diverse pluimage. Door de politiek werd en em-
barkering op Java tegengehouden en zo kwamen de portparties niet bij een Indische haven 
maar in de Malaya jungle terecht. Port Swettenham, Port Dickson waren de havens waar zij 
gedebarkeerd werden en in de bush op plantages of kazerne werden ondergebracht. Oefe-
ningen van landingdivisie en jungtraining door Britse mariniers waren dagelijks werk. 
Begin 1946 werden van de Royal Navy een aantal HDML patrouilleboten overgenomen, de 
bemanning daarvan reisde naar Singapore. Even later verschenen in de haven van Port 
Dickson  drie Lct’s  die werden overgenomen voor in dienststelling bij de Koninklijke marine. 
De Engelsen maakten geen problemen wilden alles kwijt tegen een bonnetje, en morgen:  
back  home!  
 
Voor de jonge bemanningen begon toen een tijd van veel oefenen en van een beroep dat 
niemand eerder had uitgeoefend, nl een zeeman blijft zo ver mogelijk uit de kust en een lan-
dingsvaartuig moet het strand op en dan zo ongeschonden mogelijk er weer snel af.  
De samenwerking van de kleine bemanning was zeer goed te noemen, mooi dat een chauf-
feur 1 KMR. TV. met een stoker 3 en een matroos 1, voorheen turfschipper in Winschoten, 
zo mooi  op een Lt kunnen functioneren. 
  
Na twee weken stapten de Limeys op en moesten we het zelf klaren. Het was eerst wennen 
met z’n kleine crew  de inwendige dienst te regelen c.f. lid 2 deel 5, en zeewacht en ree-
wacht te laten functioneren.   
  
En toen naar Indië, daar kwamen we toch voor, maar eerst naar Singapore om stores op te 
halen voor ons zelf en lading voor Priok. De eerste dag op weg in konvooi; Lt 101, 102, 103, 
bleek de Lt 101 stuurloos, het schip was op koers over een zandbank geschoven  en bij het 
afglijden van de bank met de roerbladen op de bank gestoten en: pang,  weg roerblad. 
Deze schepen hebben nl. geen schroefraam en daaraan bevestigd roer in een taats, maar 
vrij hangende schroeven, hier achter hangt het roerblad vrij aan de roerkoning met een pak-
king naar het beweeglijke deel binnenboord. Gelukkig was het handboek domme zeeman 
aan boord en dat vermelde hoe snel en nieuw roerblad gemonteerd kan worden. Een Lt 
heeft nl. in de lengterichting zeven tanks dwars, vier tanks als dubbele bodem, die alle indivi-
dueel kunnen worden gevuld en of leeggemaakt. Twee tanks in de piek vullen leverde al een 
helling op, zodanig dat het achterschip vrij kwam van het water. Nu de roerkoningpakking los  
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op het einde, een vang met een lijntje en lekko onderuit de jajem in. Een matroos overboord, 
met een pikhaak het lijntje gevonden dit binnenboord gehaald, oude stomp los, reserveko-
ning met roerblad voorzichtig overboord, d.m.v. lijntje weer terug door hennegat, pakking 
erop en borg bevestigd en na drie uur vaargereed. Ik weet niet of CZM ooit heeft geweten 
van deze escapade. 
Landingsdemonstratie voor nieuwe regionaal commandant. Toen de cdt oost Java werd af-
gelost door een KL generaal, moest de Koninklijke marine laten zien wat zij waard was. Zo 
had kolonel van Waning voor generaal Baay een oefening, demonstratie geregeld in het 
Westervaarwater, waarbij de toeschouwers van de wal e.e.a. konden zien. Eerst een de-
monstratie hoe met een Oerlikon een mijn tot explosie te brengen. In het zeewater, om goed 
zicht te hebben van de wal, werd een leeg olievat kort bij de wal te water gelaten als doel, 
echter de natuur slaat toe en het tij brengt het doel dicht bij de wal, actieve schutters van de 
schepen worden onder heftig telefoonverkeer tot vastvuren gebracht. Even later demonstra-
tie landing op een strandje. Op de wal een grote delegatie, ik meen zelfs pers erbij. Met in 
het midden de nieuwe generaal. Twee Lt’s komen in kiellinie uit de flank over stuurboord op 
de wal af, de commandanten varen met goede vaart naast elkaar op het strand af. De arge-
loze generaal staat te kijken naar die nautische demonstratie en vergeet naar de grote boeg-
golf, die de schepen in ondiep water maken, te kijken. De generaal kan niet achteruit vluch-
ten door al het hem omringende volk en blijft gelaten staan met het water in zijn schoenen. 
   

De werkplaatsen op het onderzeebootdok te Soerabaja. 
 

 
De onderzeebootdokken te Soerabaja waar de schepen van de KVD in groot ondergoud 
gingen, Op de voorgrond een LCVP en een Higginsboot, met daarnaast enkele HDML’s. 
Foto coll. Chr. Grauw. 
 
Na het eerste wankele begin van de vaaropdrachten van de patrouilleboten en de daaraan 
vastzittende technische conskwenties werden de onderhouds- en reparatieactiviteiten ge-
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concentreerd in Soerabaja. Met als achtergrond de motorwerkplaatsen van het Marine-
etablissement werden per onderhoud werkploegen ingesteld voor Hercules, Gardner en 
Thornycroft motoren. Verder werd een elektrotechnische werkplaats ingericht met proefstan-
den voor de eeuwig falende gelijkstroom dynamo’s en startmotoren. Personeel werd daar 
opgeleid en er was zelfs een cursus praktische scheepsbeveiliging in een oud Jappenschip, 
dat met een helling op de wal een gesimuleerde huidbeschadiging met instroom van twee 
kuub water ervaring liet op doen. Er werd een compleet systeem van voorbehoedend onder-
houd  uitgevoerd.       
 

 
Hr.Ms. RP 105 (Panter) onder de hijskraan voor het innemen van machineonderdelen. 
Foto coll. Chr. Grauw. 
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Een HDML in onderhoud te Soerabaja. 
 

 
Aanleg spoorrails in de Lt 103 voor het vervoer van locomotieven van Semarang naar Priok. 
Foto’s  coll. Chr. Grauw. 
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In Batavia was gebrek aan railtransport het binnenland in, toen het  bevrijde gebied groeide.  
In de regio Semarang stonden een aantal bedrijfsklare stoomlocomotieven gereed. Op ver-
zoek van de staatsspoorwegen werd op de Lt 103 een complete spooraansluiting met de wal 
aangelegd, zodanig dat de loc onder stoom aan boord kon rijden. Eerst midden op en dan 
schiften, een keer naar bakboord en vervolgens  naar stuurboord. Zo’n loc op een zijde geeft 
wel een kentering op een oor. De drie locs zijn veilig over de Javazee naar Priok overgeva-
ren en daar weer op de zelfde wijze in de eerste binnenhaven gelost. Van de staatsspoor-
wegen is daarna geen vrij reizen aangeboden voor marinepersoneel. 
  

 
Het onderkomen van de manschappen aan boord van een LT. 
Foto coll. Chr. Grauw. 
 
Ter gelegenheid van het 2-jarig bestaan van de KVD werd op zaterdag 28 mei 1949 een 
feestavond gehouden in de kantine Pasiran, vooraf gegaan door een sportdag op woensdag 
25 mei met een uitgebreid sportprogramma. Ook de feestavond zelf loog er niet om waar 
volop gezongen en gedanst werd. Menig feestvierder zal dit ongetwijfeld nog kunnen herin-
neren. 
 
Chris Grauw. 
 

DE SPEURDERS VAN DE INDISCHE WATEREN. 
 
Onderstaand verhaal is een overname uit het blad Wapenbroeders van april 1948. 
 
De speurders van de Indische wateren zijn de kleinste bodems van de zeemacht in Indië, de 
HDML’s  en Higginsboten, die onder commando van jonge officieren met enthousiaste be-
man-ningen in alle hoeken en gaten van de Indische Archipel het patrouillewerk verrichten. 
Het zijn de terriërs van de zee, dag en nacht controle uitoefenend op de scheepvaart. Over 
dit zeer belangrijke onderdeel van onze vloot heeft destijds de journalist B. Klaverstijn een 
reportage gemaakt, welke wij hierbij hebben opgenomen. 
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Met een 12-mijlsvaartje trekt de RP 105 Panter zijn kielzog door het kalme water van de Ja-
vazee. Brandend heet staat de zon op het dek en de brug, waar de commandant - de Luite-
nant ter zee der derde, klasse F. Goedhart met zijn kijker het water afzoekt naar overtreders 
van de talrijke ordonnantiën en bepalingen, die als uitvloeisel van de thans goeddeels achter 
ons liggende woelige tijden de scheepvaart en de handel in de wateren van de archipel rege-
len. 
 
Veel succes heeft hij niet. Vlak onder de kust dobbert een groot aantal kleine vissersprau-
wen, die echter, bij hun werk door de Koninklijke marine niet worden gestoord. Verder gaat 
het, langs Java’s kust via St. Nicolaaspunt naar Straat Soenda, tien dagen op zee, drie of 
vier dagen aan de wal - maand in maand uit totdat deze controle overbodig zal zijn geworden 
en de omstandigheden weer een normale scheepvaart en eerlijke handel mogelijk zullen 
maken.  
 
Bijna twee jaar geleden is het al, dat de RP's uit Australië werden gehaald om dienst te doen 
in de Indische wateren. Na deze overtochten, die op zichzelf reeds de bewondering afdwon-
gen van hen, die weten wat het betekent dagenlang op zee te zijn met een scheepje van 
ruim 20 m lengte, 2 m breedte en een 1½ m diepgang, is bijna zonder onderbreking het ui-
terste van schip en bemanning gevergd. Zij hebben onder vuur gelegen van Japanse kust-
batterijen bij Banjoewangi en hebben stormen doorstaan in de Riouw Archipel en de Grote 
Oost. De eerste eenheid van de Koninklijke marine, die de haven van Cheribon binnenvoer 
om een stokje te steken voor de "verschroeide aarde politiek" van de extremisten, was een 
RP-boot. Daarnaast de nimmer onderbroken speurtocht naar smokkelaars die - indien wij 
onze eigen waarnemingen als maatstaf mogen nemen - dank zij de RP-vloot (onder de in-
gewijden genaamd de “Rederij Pinke” in verband met de speciale waardering die vice-
admiraal A.S. Pinke voor deze dienst zou hebben) belangrijk in aantal zijn geminderd. 
 
Het leven aan boord van de HDML’s en Higginsboten, die deze vloot vormen, stelt hoge ei-
sen aan de opvarenden. In tegenstelling met de grotere eenheden van de KM, moeten alle 
opvarenden zo’n beetje een "Manusje van alles" zijn. Zo zal de stoker niet alleen zijn waak-
zaam oog moeten laten gaan over de machines, doch dikwijls is hem tevens het zwaaien 
van de scepter in de kombuis - de plaats waar uit de blikjes (dikwijls nog uit Australië) en 
soms een bij de inheemse bevolking tegen rijst geruild wild varken de "hap" wordt bereid - en 
het bedienen van het Lewismachinegeweer niet vreemd. Aan de commandant - de enige 
officier aan boord is - het nog om, naast dit alles en zonder afbreuk te doen aan zijn prestige, 
de juiste verhouding met zijn bemanning te vinden en niet in conflict te komen met wat vol-
gens Batavia wel of niet mag. 
 
Het: is een prachtige tropenmorgen, als ik van de Zeearend - een LCI van de Gouverne-
mentsmarine, die tevens voor deze patrouilledienst is ingeschakeld - op de RP 105 overstap. 
Wij liggen in een van de baaien aan de kust van Java, waar de Zeearend de vorige nacht uit 
Priok is aangekomen. Als het drinkwater is aangevuld en "niet zo heel erg weinig broden" 
door de bemanning in kort wit (de Chef Staf is toevallig aan boord van de Zeearend) met 
vreugde zijn begroet – de post is in het holst van de nacht al overgegeven -  is het "voor en 
achter" en varen wij de baai uit. Ons patrouillegebied is Straat Soenda, voor enige maanden 
een druk arbeidsterrein van, de Koninklijke marine voor de bestrijding van smokkelhandel 
tussen Java en Sumatra. De geregelde patrouilles zijn echter niet zonder resultaat gebleven. 
In de zes dagen, dat de 105 het gebied doorkruist, wordt slechts één prauw opgebracht. De 
overige, die aangehouden werden, zijn allen in het bezit van de vereiste papieren en kunnen 
rustig hun reis vervolgen of krijgen opdracht naar Priok te varen, indien de doorgaans be-
duimelde door Republikeinse autoriteiten afgegeven papieren er al te verdacht uit zien.  
 
De eerste dagen gaan zonder opwindende gebeurtenissen voorbij. De zee is zo vlak als de 
bekende spiegel en het enige wat mij bezig houdt, is de zon niet te veel vrij spel te geven op 
de nu opmerkelijk witte huidskleur van de landrot (en bovendien nog burger), die wel erg 
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opvallend afsteekt tegen de bruingebrande Jannen die zelfs niet uit de weg gaan voor de 
zengende stralen van de middagzon. Het kalme weer hebben wij volgens de schipper ma-
troos 1 Gijs Overgauwd uit Goes die het vertrouwen in de pers al lang verloren heeft door het 
uitblijven van een antwoord op één van zijn vele (strik)-vragen: wie is de wereldkampioen 
boksen middengewicht – te danken aan de opkomende maan.  
De volgende dag echter krijgt mijn vertrouwen in zijn zeemanskennis een ernstige schok, aIs 
ik  mij in Straat Soenda krampachtig met beide handen aan de brug moet vastklampen en 
bovenmenselijke krachten moet inspannen om mijn draaiende maag in bedwang te houden. 
Ik blijk echter niet de enige te zijn die in moeilijkheden verkeert; achter mij staat een drietal - 
ze zijn nog maar pas uit Holland - over de reling geleund schokkende bewegingen in de rich-
ting van het zilte nat te maken. De Panter schijnt zich echter in zijn element  te voelen. Hob-
belend, draaiend en schommelend duikt het schip keer na keer in de met schuimkoppen be-
dekte golven waarbij het voordek tot aan de brug onder de stortzeeën verdwijnt en druipend 
weer bovenkomt. 
De koekoek van het vooronder wordt weggeslagen en even later, komt er beweging in de 
sloep, die aan bakboordzijde op het voordek ligt. De commandant laat halve kracht varen en 
twee man schuiven naar voren om in de vloedgolven van water het zaakje vast te sjorren, 
hetgeen hun na een kwartier worstelen lukt. Natuurlijk wordt mij 's middags achter de nasi-
goreng, die aan de wal op een houtvuurtje is klaargemaakt, omdat het fornuis aan boord 
deed wat het gewoonlijk scheen te doen: niet branden, verteld, dat "er een zeetje stond in de 
straat"; het feit echter dat de schroefas van de bakboordmotor een geluid maakte, of wij op 
tien riffen tegelijkertijd liepen duidde er op, dat aan de weersvoorspellingen van de schipper 
ook niet al te veel aandacht moest worden besteed. 
 
Voor mijn vertrek uit Priok was mij verzekerd, dat ik met de RP 105 van alles kon verwach-
ten. Had de Luitenant ter zee Goedhart tijdens de laatste patrouille niet de hand weten te 
leggen op 51,2 millioen Jappen guldens, waardoor volgens de verhalen de halve TNI op 
Sumatra het zonder soldij heeft moeten doen? De ervaringen bleven echter deze keer be-
perkt tot het aanhouden van een aantal grotere en kleinere prauwen en het doorlezen van 
met stempels bedekte papieren, die meestal wel, in strijd waren met de verklaringen van de 
inzittenden, die op de vraag "perg mana" het steriotiepe antwoord gaven "Djaktarta" na ken-
nelijk ondervonden te hebben dat zij dan meestal wel vrijuit gingen. 
 
"Het stelt niks meer voor", is de mening van de bemanning, die echter vergeet, dat dank zij 
de intensieve patrouilles niet alleen een enorme hoeveelheid gesmokkelde producten ach-
terhaald kon worden, doch tevens door de preventieve werking het land in behoed voor de 
uitbreiding van de strijdtonelen door het beteugelen van de wapensmokkel. 
 
B. Klaverstijn. 
 

OVERZICHT VAN DOOR LT's en RP's VERRICHTE DIENSTEN. 
 
LT 101 t/m LT 106 zijn in februari en maart 1946 overgenomen van Royal Navy te Singa-
pore. 
LT 101 t/m LT 104 werden in november 1947 opgelegd. 
LT 107 t/m LT 109 zijn in februari 1947 in bruikleen overgenomen van D.V.S.; teruggegeven 
in oktober 1947. 
Gedurende de tijd dat de LT's bij de KM. in dienst waren, werden door deze schepen belang-
rijke diensten verricht. Deze diensten bestonden uit het vervoer van lading voor de Koninklij-
ke marine, voor het Leger, voor de Nederlands-Indische Regering en soms voor particuliere 
firma's, terwijl ook troepen en personen waaronder evacués vervoerd werden. Ook deden 
verscheidene LT's soms als patrouillevaartuig dienst. 
Het hoogtepunt van de LT-activiteit werd uiteraard bereikt bij de operationele landingen. 
Hieronder volgt dan ook een, wellicht niet geheel volledige, opsomming van acties en opera-
ties waaraan de LT's deelnamen: 
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LT 101 Acties KNIL op Borneo; operatie "Paling Baik" ; operatie "Product". 
LT 102 Operatie "Product". 
LT 103 Acties KNIL op Borneo; operatie "Paling Baik" ; operatie "Product". 
LT 104 Landing Bali; operatie "Product" ; operatie "Sprinkhaan" ; operatie "Carthago". 
LT 105 Acties Oostkust Borneo; operatie "Paling Baik" ; operatie "Product" . 
LT 106 Landing Bali; acties Oostkust Borneo; operatie "Paling Baik"; operatie "Product". 
LT 107 Operatie "Product"; operatie "Carthago". 
LT 108 Operatie "Product". 
LT 109 Operatie "Product"; operatie "Carthago". 
 

 
Hr.Ms. LT 102. 
Foto IMH. 
 
Een kort overzicht van de diensten door Hr.Ms. RP’s verricht volgt hieronder, voor 
elke RP afzonderlijk. Helaas kan het overzicht niet op gehele volledigheid aanspraak 
maken.  
 
SPECIFICATIES. 
 
Waterverplaatsing:   54 ton 
Afmetingen:    21,95 x 4,82 x 1,30 meter 
Voortstuwing:    2 6-cilinder Thornycroft motoren 
Aantal schroeven:   2 
Machinevermogen:   260 pk 
Snelheid:    12 knopen 
Bewapening:    1 kanon 3,7 cm 
     1 20 mm mitrailleur 
     1 machinegeweer. 
Bemanning:    10 koppen. 
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RP 101 (Vos). HDML 1479. April 1946 in dienst gesteld te Singapore. Patrouilleerde in Dui-
zend-eilanden in de Javazee en Zuidkust Borneo en in Grote Oost (Molukken). Geruime tijd 
opgelegd te Soerabaja; patrouilleerde vervolgens vanuit Soerabaja.  
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 102 (Lynx). HMDL 1260. April 1946 in dienst gesteld te Singapore. Patrouilleerde op 
zuidkust van Borneo; werd na onderhoud te Soerabaja naar Palembang gedirigeerd, waar 
het schip herhaaldelijk op de Moesi in actie was. Na langdurig onderhoud te Soerabaja werd 
het schip te Tandjong Priok gestationeerd en keerde in mei 1948 naar Soerabaja terug, waar 
het voor opleiding van nieuw personeel van de KVD dienst heeft gedaan. 
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 103 (Jaguar). HDML 1470. April 1946 in dienst gesteld te Singapore. Patrouilleerde in 
Straat Bali en was daar herhaaldelijk in actie; nam o.a. deel aan beschieting van Ban-
joewangi. Onderging vervolgens langdurig onderhoud te Soerabaja van waaruit de boot na 
gereedheid enige patrouilles maakte; werd vervolgens gestationeerd te Makassar. 
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 104 (Jakhals). HDML 1337. 20 april 1946 in dienst gesteld te Singapore. Patrouilleerde in 
Straat Bali en was daar enige malen in actie; nam o.a. deel aan beschieting van Banjoewan-
gi; werd vervolgens te Palembang gestationeerd en keerde in januari 1947 terug naar Soe-
rabaja; patrouilleerde vanuit Soerabaja en in Straat Bali; het schip was vanaf mei 1947 
meestentijds te Soerabaja opgelegd. 
In oktober en november 1949 werd het schip in Soerabaja ingericht als ondiepwatermijnen-
veger en kreeg het naamsein MV 31. Op 2 september 1951 werd het ingescheept aan boord 
van het motorschip Modjokerto en arriveerde op 14 oktober 1951 in Rotterdam. In februari 
1953 werd de naam gewijzigd in Hr.Ms. Keeten. Het schip werd in 1956 omgebouwd tot 
duikvaartuig Y 8128 en werd op 24 september 1965 verkocht. 
 
RP 105 (Panter). HDML 8129. Op 10 juli 1946 in dienst gesteld te Sydney. Gestationeerd te 
Tandjong Priok en te Palembang, vervolgens te Makassar. Het schip verbleef daarna enige 
tijd te Soerabaja voor reparatie en onderhoud en nam na gereedheid deel aan operatie "Pro-
duct" . Vervolgens werd het schip te Belawan en te Palembang gestationeerd waar het enige 
malen in actie was. Op 4 okt. 1947 sneuvelde de commandant, de Luitenant ter Zee 3e klas-
se A. J. van der Pijl in een actie op de Moesi. Het schip keerde te Soerabaja terug voor repa-
ratie en werd na gereedheid te Tandjong Priok gestationeerd. 
In oktober en november werd het schip in Soerabaja ingericht als ondiepwatermijnenveger 
en bevenals de RP 104 naar Nederland gebracht. In februari 1953 werd de naam gewijzigd 
in Hr.Ms. Mastgat en eveneens tot duikvaartuig ingericht. Het schip werd op 20 december 
1963 verkocht.  En werd door de Firma Wijsmuller in gebruik genomen als bergingsvaartuig. 
 
RP 106 (Hermelijn). HDML 1483. Op 10 juli 1946 in dienst gesteld te Sydney. Patrouilleerde 
in Straat Bali waar het schip herhaaldelijk vuurgevechten met walbatterijen leverde. Werd te 
Makassar gestationeerd van waaruit het schip aan gecombineerde acties deelnam, vervol-
gens wederom te Gilimanoek. Nam deel aan operatie "Carthago" en operatie "Sprinkhaan". 
Patrouilleerde daarna op noordkust Celebes. Kwam in onderhoud te Soerabaja, patrouilleer-
de na gereedheid op oostkust Sumatra. 
In oktober en november 1949 werd het schip ingericht als ondiepwatermijnenveger en even-
als de RP 104 naar Nederland gebracht. In februari 1953 werd de naam gewijzigd in Hr.Ms. 
Zijpe en in januari 1956 ingericht als duikvaartuig. Het schip werd op 19 oktober 1962 ver-
kocht. 
 
RP 107 (Fret). HDML 1489. Op 10 juli 1946 in dienst gesteld te Sydney. Werd te Semarang 
gestationeerd, waar het schip enige malen in actie was. Het schip werd gedurende enige 
maanden te Makassar gestationeerd, kwam daarna in onderhoud te Soerabaja, waarna het 
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vanuit Soerabaja en in Straat Bali patrouilleerde. Gedurende deze periode werden op 13 
april 1947 bij het aanhouden van een prauw met extremisten twee schepelingen vermoord; 
het schip was in Straat Bali enige malen in actie en nam deel aan operatie "Product". Vervol-
gens patrouilleerde het op oostkust Sumatra en vanuit Tandjong Prlok werd na onderhoud te 
Soerabaja enige maanden te Tandjong Oeban gestationeerd voor patrouilles op oostkust 
Sumatra. 
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen.  
 
RP 108 (Otter). HDML 1493. Op 10 juli 1946 in dienst gesteld te Sydney. Patrouilleerde ge-
ruime tijd in Straat Bali waar het schip herhaaldelijk in vuurgevecht met vijandelijke walbatte-
rijen was. Werd na onderhoud te Soerabaja wederom in Gilimanoek gestationeerd, nam deel 
aan operatie "Product" en operatie "Carthago". Patrouilleerde daarna vanuit Soerabaja, Se-
marang en Tandjong Priok. Werd na onderhoud te Tandjong Oeban gestationeerd. 
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 109 (Wolf). HDML 1451. Op 31 augustus 1946 in dienst gesteld te Brisbane. Gedurende 
overtocht aanvaring met potvis waardoor langdurige reparatie te Soerabaja noodzakelijk 
was. Gestationeerd te Makasser, Semarang, Gilimanoek, Tandjong Oeban en Tandjong Pri-
ok waarbij zich enige vuuracties voordeden. Nam deel aan operatie "Product". 
Het schip werd op 22 juli 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 110 (Bever). HDML 1453. Op 31 augustus 1946 in dienst gesteld te Brisbane. Patrouil-
leerde vanuit Soerabaja. Liep ernstige schade op toen het schip op een rif geboeid raakte. 
Na reparatie te Soerabaja gestationeerd te Tandjong Priok, vervolgens te Soerabaja en te 
Gilimanoek, waar het schip enige malen in actie was. Na onderhoud te Soerabaja patrouil-
leerde het in omgeving Tandjong Priok, vervolgens nabij Soerabaja. In 1948 is het schip ge-
strand en vergaan. 
 
RP 111 (Marter). HDML 1472. Op 31 augustus 1946 in dienst gesteld te Brisbane. Patrouil-
leerde in Java-zee en oostkust Sumatra. Na onderhoud te Soerabaja naar Straat Bali. Was 
daar herhaaldelijk in actie. Nam deel aan operatie “Product" en aan operatie "Carthago". Na 
onderhoud te Soerabaja patrouilleerde het schip vanuit deze basis. Nam zowel aan de eer-
ste als tweede politionele actie deel. 
Het schip werd op 11 augustus 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 112 (Wezel). HDML 1473. Op 31 augustus 1946 in dienst gesteld te Brisbane. Werd ge-
stationeerd te Palembang. Keerde maart 1947 naar Soerabaja terug. Patrouilleerde in Straat 
Bali, waar het schip enige malen in actie was. Na onderhoud te Soerabaja bleef het schip 
van die basis uit patrouilleren, werd vervolgens gebaseerd te Tandjong Priok. Nam deel aan 
operatie "Product".  
Het schip werd op 22 juli 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 113 (Dingo). HDML 1450. Op 31 augustus 1946 in dienst gesteld te Brisbane. Werd ge-
stationeerd te Tandjong Priok. Liep ernstige schade op door het op een rif lopen, werd te 
Tandjong Priok hersteld. Vervolgens gebaseerd te Palembang waar het schip verscheidene 
malen in actie was. Toen het schip in augustus 1947 te Soerabaja terugkeerde, bleek het in 
zodanige staat te verkeren dat het werd afgekeurd en gesloopt. 
 
RP 114 (Luipaard). HDML 1454. Op 31 augustus 1946 in dienst gesteld te Brisbane. Pa-
trouilleerde vanuit Semarang, Tandjong Priok, Palembang en wederom Tandjong Priok. 
Werd na onderhoud te Soerabaja aldaar gestationeerd. 
Het schip werd op 8 juli 1950 aan Indonesië overgedragen. 
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RP 115 (Poema). HDML 1440. In oktober 1946 in dienst gesteld te Sydney. Werd gestatio-
neerd te Semarang en kwam enige malen in actie. Na in onderhoud te Soerabaja te zijn ge-
weest werd het schip aldaar gestationeerd en kwam nogmaals in actie. 
Het schip werd op 24 augustus 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 116 (Tijger). HDML 1449. Op 20 november 1946 in dienst gesteld te Sydney. Patrouil-
leerde op de Moesi en vanuit Belawan op oostkust Sumatra, waarbij het schip enige malen in 
actie was. Keerde terug naar Soerabaja en was verscheidene malen in actie gedurende pa-
trouilles in Straat Bali. Nam deel aan operatie "Sprinkhaan". Bleef gestationeerd te Soeraba-
ja, waarbij het schip eenmaal in actie was. 
Het schip werd op 4 augustus 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 117 (Leeuw). HDML 1474. Op 20 november 1946 in dienst gesteld te Sydney. Patrouil-
leerde vanuit Soerabaja, Semarang en Tg. Priok. Patrouilleerde daarna in Straat Bali waar 
het schip verscheidene malen in actie was. Nam deel aan operatie "Product" en operatie 
"Sprinkhaan". Na onderhoud te Soerabaja kreeg het schip Makasser als basis. Keerde te 
Soerabaja terug met bodemschade. 
Het schip werd op 24 augustus 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 118 (Bison). HDML 1475. Op 20 november 1946 in dienst gesteld te Sydney, arriveerde 
wegens machineschade eerst begin maart 1947 te Soerabaja. Patrouilleerde vanuit Makas-
sar, vervolgens op oostkust Sumatra, waar het schip in actie was. Keerde naar Soerabaja 
terug en patrouilleerde vandaar uit in Javazee en Straat Madoera. Nam deel aan operatie 
"Product". 
Het schip werd op 22 juli 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
SPECIFICATIES HIGGINS. 
 
Waterverplaatsing:    44 ton 
Afmetingen:    18,88 x 5,60 x 1,20 meter 
Voortstuwing:    1 Gray dieselmotor 
Machinevermogen:   165 pk 
Snelheid:    10 knopen 
Bewapening:    1 mitrailleur 20 mm 
     2 mitrailleurs 7,7 mm 
Bemanning:    10 koppen. 
 
RP 119. Higginsboot. Eind december 1946 overgenomen van D.v.S. en in dienst gesteld. Na 
ombouw te Soerabaja werd het schip te Belawan gestationeerd waar het gedurende patrouil-
les op Sumatra's oostkust verscheidene malen in actie was, bracht o.a. een ALRI-motorboot 
en een zeeroversschip op. Werd na onderhoud te Soerabaja gestationeerd te Tg. Oeban. 
In 1950 overgedragen aan Indonesië. 
 
RP 120. Higginsboot. Eind december 1946 overgenomen van D.v.S. en in dienst gesteld. Na 
ombouw te Soerabaja werd het schip achtereenvolgens te Tandjong Oeban, Tandjong Priok 
en wederom te Tandjong Oeban gebaseerd. Op oostkust Sumatra was het schip verschei-
dene malen in actie waarbij eenmaal getracht werd het schip te omsingelen d.m.v. een mo-
tortongkang die acht prauwen sleepte. Kwam februari 1948 in onderhoud te Soerabaja. 
In 1950 overgedragen aan Indonesië. 
 
RP 121. Higginsboot. Eind december 1946 overgenomen van D.v.S. en in dienst gesteld. Na 
ombouw te Soerabaja patrouilleerde het schip gedurende lange tijd vanuit Semarang en 
Tandjong Priok, waarbij het schip in actie was. Eind december 1947 kwam het schip in on-
derhoud te Soerabaja. 
Het schip werd op 13 mei 1950 overgedragen aan Indonesië. 
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RP 122. Higginsboot. Medio februari 1947 overgenomen van D.v.S. en in dienst gesteld. Na 
ombouw te Soerabaja patrouilleerde het schip vanuit Belawan Deli waarbij het verscheidene 
malen in actie was. Werd na onderhoud te Soerabaja te Tandjong Oeban gestationeerd, 
waarbij het wederom in actie kwam. Op 10 maart 1948 was het schip in actie in Straat 
Benkalis. Om 07.10 uur werd een motortongkan verkend die de vorige avond was achter-
volgd. De alarmposten werden bezet en op het moment dat de boot tot op 20 meter was ge-
naderd werd zowel vanaf bakboord als stuurboordzijde vanaf de wal hevig geweer- en mi-
trailleurvuur ontvangen, hetgeen onmiddellijk met alle wapenen werd beantwoord. De kok 
1ste klasse W. de Groot werd getroffen en zakte in elkaar. Hij werd door de telegrafist wegge-
sleept en verbonden. Kort hierna stierf hij aan Het schip werd op 13 mei 1950 overgedragen 
aan Indonesië de opgelopen verwondingen.  
Het schip werd op 27 juli 1950 overgedragen aan Indonesië 
 
RP 123. Higginsboot. Eind februari 1947 overgenomen van D.v.S. Na geruime tijd te Tand-
jong Priok gelegen te hebben werd het schip te Soerabaja omgebouwd. Patrouilleerde enige 
tijd in Javazee, vervolgens vanuit Tandjong Oeban en Belawan op Sumatra's oostkust, 
waarbij het schip in actie was. Werd in maart 1948 teruggegeven aan D.v.S. en in 1950 aan 
Indonesië overgedragen. 
 
RP 124. Higginsboot. Eind februari 1947 overgenomen van D.v.S. en in dienst gesteld. Na 
ombouw te Soerabaja patrouilleerde het schip in Javazee, waarbij het deelnam aan de politi-
onele actie in midden Java. Vervolgens patrouilleerde het vanuit Tandjong Oeban. Werd na 
onderhoud te Soerabaja wederom te Tandjong Oeban gebaseerd. 
Het schip werd in maart 1948 aan de D.v.S. teruggegeven en in 1950 aan Indonesië overge-
dragen.  
 
RP 125. Higginsboot. Eind februari 1947 overgenomen van D.v.S. en in dienst gesteld. Na 
ombouw te Soerabaja patrouilleerde het schip vanuit Soerabaja in Straat Bali en vanuit Se-
marang. Nam deel aan operatie "Carthago". Vervolgens werd het schip te Belawan-Deli ge-
baseerd. Werd na onderhoud te Soerabaja gestationeerd te Makasser, vervolgens te Tg. 
Oeban. 
Het schip werd op 27 juli 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 126. Higginsboot. April 1947 overgenomen van D.v.S. en in dienst gesteld. Na ombouw 
te Soerabaja patrouilleerde het schip in de Javazee, vervolgens vanuit Makassar en Pare-
Pare. Patrouilleerde na onderhoud te Soerabaja op oostkust Sumatra. 
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 127. Higginsboot. Eind april '47 overgenomen van D.v.S. en in dienst gesteld. Na om-
bouw te Soerabaja patrouilleerde het schip vanuit Belawan-Deli, waar het enige malen in 
actie was en o.a. met RP 119 en 122 een zeeroverschip opbracht. Vertrok na onderhoud te 
Soerabaja wederom naar Belawan-Deli. 
Het schip werd op 17 april 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 128. Higginsboot. Eind april '47 overgenomen van D.v.S. en in dienst gesteld. Na om-
bouw te Soerabaja patrouilleerde het schip vanuit Palembang voornamelijk op de Moesi 
waarbij het schip evenals later toen het te Tandjong Oeban gebaseerd was, verscheidene 
malen in actie was. Vertrok na onderhoud te Soerabaja wederom naar Tandjong Oeban. 
Het schip werd op 10 juni 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 129. Higginsboot. Mei 1947 overgenomen van D.v.S. en in dienst gesteld. Na ombouw te 
Soerabaja patrouilleerde het schip vanuit Soerabaja, daarna vanuit Makasser en Pare-Pare. 
Werd vervolgens te Tandjong Priok en te Tandjong Oeban gebaseerd, waarna het in onder-
houd te Soerabaja kwam. 
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen. 
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RP 130. Eind mei 1947 overgenomen van D.v.S. en in dienst gesteld. Na ombouw te Soera-
baja patrouilleerde het schip op Sumatra's oostkust met als basis Belawan-Deli, waar het in 
actie was. Kwam vervolgens in onderhoud te Soerabaja. 
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 131. Eind juni 1947 overgenomen van D.v.S. en in dienst gesteld. Na ombouw te Soera-
baja nam het schip deel aan 'Operatie "Sprinkhaan" en patrouilleerde vervolgens op Suma-
tra's oostkust vanuit Tandjong Oeban en Belawan-Deli, waarbij het verscheidene malen in 
actie was, o.a. tegen een ALRI-vaartuig. Keerde terug naar Soerabaja voor onderhoud. 
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 132 (Anna). Eind juli 1947 overgenomen van D.v.S. en in dienst gesteld. Na ombouw te 
Soerabaja, gebaseerd te Soerabaja waarbij het deel nam aan operatie "Carthago" . Vervol-
gens gebaseerd te Belawan-Deli, waar het schip in actie was. Keerde naar Soerabaja terug 
voor onderhoud. 
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 133 (Betsy). Higginsboot. Eind auqustus 1947 overgenomen van D.v.S. en in dienst ge-
steld. Na ombouw te Soerabaja te Tandjong Oeban gestationeerd waar het schip vele malen 
in actie was op oostkust Sumatra, waarbij o.a. enige ALRI-vaartuigen buiten gevecht gesteld 
werden. 
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 134 (Marie). Higginsboot. Begin december 1947 overgenomen van D.v.S. en in dienst 
gesteld.  Na ombouw te Soerabaja werd het schip te Belawan-Deli gebaseerd.  
Het schip werd op 22 mei 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 135 (Aletta). Higginsboot. Begin december 1947 overgenomen van D.v.S. en in dienst 
gesteld. Na ombouw te Soerabaja werd het schip te Tandjong Oeban gebaseerd. 
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 136 (Susanna). Higginsboot. December '47 overgenomen van D.v.S. en in dienst ge-
steld. Na ombouw te Soerabaja werd het schip te Tg. Priok, vervolgens te Belawan-Deli ge-
baseerd. 
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 137 (Johanna). Higginsboot. 
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 138 (Nyanie). In 1946 te Makassar in dienst gesteld. Patrouilleerde vanuit Soerabaja en 
Tandjong Priok. 
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 139 (Irene). In 1946 te Makassar in dienst gesteld. Patrouilleerde vanuit Tandjong Priok. 
Het schip werd op 15 juli 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 140 (Corrie). 
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 141 (Klazina). In april 1946 door Hr.Ms. Tijgerhaai buit gemaakt op TRI. Te Soerabaja in 
dienst gesteld en in onderhoud genomen. Patrouilleerde in Straat Bali waar het schip enige 
malen in actie was. In januari 1947 te Soerabaja in reparatie en afgekeurd. 
 
RP 142 (Klaas) (ex-Japans Shokaitei). Na bezetting van Bali aldaar aangetroffen en in dienst 
gesteld. Patrouilleerde in Straat Bali en Straat Madoera waar het schip enige malen in actie 
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was o.a. in de Pang-Pang-baai. Op 24 maart 1947 te Soerabaja afgekeurd en uit dienst ge-
steld. 
 
RP 143 (Bromo). Nadere gegevens onbekend. 
 
RP 144. Ex. Japanse onderzeebootjager gebruikt voor locale patrouilles nabij Soerabaja. 
November 1946 afgekeurd. 
 
RP 145 (Irma). Als RP 144. 
 
RP 146 (Yvonne). Van medio 1946 tot medio 1947 gebruikt voor locale patrouilles nabij Soe-
rabaja daarna overgedragen aan D.v.s.  
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 147 (Marijke). Van medio 1946 tot medio 1947 gebruikt voor lokale patrouilles bij Soera-
baja. 
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 148 (Edith).  
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 
RP 149 (Magda). Nadere gegevens onbekend. 
 
RP 150 (Elly). Nadere gegevens onbekend. 
 
RP 151 (Wilma). Nadere gegevens onbekend. 
 
RP 152 (Sylvia). Nadere gegevens onbekend. 
 
RP 153.  Vanaf medio 1946 in gebruik voornamelijk voor locale patrouilles nabij Soerabaja. 
Nam deel aan operatie ”Product" en operatie "Sprinkhaan". 
Het schip werd in 1950 aan Indonesië overgedragen. 
 

DE KVD IN NEDERLAND. 
 
Na grondig onder zoek in gebleken dat zowel in de Nederlandse Antillen en Suriname als 
ook in Nieuw Guinea de KVD nooit heeft bestaan, hoewel daar vaartuigen in dezelfde hoe-
danigheid dienst deden. We denken bijvoorbeeld in Nieuw Guinea aan de Wambrau en Wa-
mandai en andere kleine eenheden. De naam KVD heeft daar echter nimmer bestaan. 
 
In Nederland daarentegen was de KVD wel zeer actief. Bekende namen van schepen zijn 
onder meer de communicatievaartuigen Hr.Ms. Hobein, de Hendrik Karssen, de Paets van 
Troostwijk, het torpedowerkschip Mercuur, de Jachthond (een voormalige MTB) en de res-
cueboot Y 861, de kanariepiet (vanwege zijn gele kleur). Zo was bijvoorbeeld in de vijftiger 
jaren de bekende sleepboot Hercules de grootste zeegaande sleepboot van Nederland en 
was een zusterschip van de beroemde sleepboot Zwarte Zee van de firma Piet Smit & Co uit 
Rotterdam. 
 

Het begin. 
 
Hoe ongeloofwaardig het misschien ook moge klinken, de Kleine Vaartuigen Dienst is eigen-
lijk een Duitse instelling. In 1940 gingen de bezetters namelijk over tot de oprichting van de-
ze dienst. Zij charterden van particulieren rond het IJsselmeer motorboten plus bemanningen 
en voeren daarmee op het IJsselmeer rond. Na de Duitse capitulatie gingen alle schepen 
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naar Den Helder. Een gedeelte werd later aan de oorspronkelijke eigenaar teruggegeven, de 
rest bleef. Voor de oorlog bestond in Den Helder de Marinesleepdienst, die dus de voorloper 
kan worden genoemd van de KVD. In Den Helder omvatte die dienst destijds in totaal "twee" 
schepen! 
Voor de oorlog kwamen de schepen op eigen kracht de haven binnen varen. De sleepboten 
werden in hoofdzaak bemand door burgerpersoneel. 
 

 
Hr.Ms. Orkaan werd op 7 november 1949 bij de KVD in dienst gesteld. 
Foto IMH. 
 
"Ja", vertelde een kapitein, "ik ken deze schuit zo zoetjes aan door en door. In 1937 zat ik 
ook al op deze boot, maar toen als matroosmilicien. Kijk nou maar niet zo verbaasd, want ik 
heb ook een hele tijd die zestien letters op m’n hoofd gedragen. En van 1946 tot 1948 heb ik 
met deze schuit op het IJsselmeer bakken gesleept met wrakken van vliegtuigen en zo erin, 
waarmee in die dagen het IJsselmeer vol zat". 
De kapitein vertelde ook nog dat één van de slepers ook al eens in het buitenland was ge-
weest, namelijk in Borcum in Duitsland.  De sleeptros brak op het laatste moment. 
In gesprek met een oud burger schipper van een sleepboot in Nieuwediep, vroeg ik hem of 
er wel eens aanvaringen waren voorgekomen. "Voor zover ik weet is dat nog niet gebeurd. 
Maar ik herinner me nog goed dat we, jaren geleden, toen het havenwater nog stromend 
was, de torpedobootjager Piet Hein eens naar binnen moesten halen. U hebt zeker wel eens 
gezien dat er bij zulke karweitjes steeds voor en achter een sleepboot assisteert. De voorste 
sleper dient om het schip vooruit te trekken, terwijl de achterste tot taak heeft het schip te 
sturen en in de goede koers te houden. Wij hadden de jager van voren vast, maar de Piet 
Hein draaide opeens zo hard achteruit, dat de sleeptros strak kwam te staan, zodat wij am-
per omsloegen. We lagen zo scheef, dat het water naar binnen stroomde en van voor naar 
achterbolder liep. Maar gelukkig brak op het laatste moment de tros en was voor ons het 
gevaar geweken. Er scheelde toen maar bitter weinig aan, of we waren gekapseisd. Maar 
helemaal zonder kleerscheuren kwamen we er toch niet af, want de matroos aan de tros viel 
achterover van de beting en met een zwaar gekneusde arm, een ribfractuur en een hersen-
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schudding konden we hem aan de wal afleveren. De andere matroos, die onze sleper zo 
zwaar zag overhellen, kreeg opeens zo de schrik te pakken, dat hij zonder zich te bedenken 
pardoes overboord sprong. Van de wal had men het ongelukje natuurlijk ook zien gebeuren 
en een marinesloepje kwam ons te hulp. De mannen in dat sloepje deden in hun reddingsij-
ver enthousiaste pogingen om de pet van de drenkeling op te vissen, terwijl een eindje ver-
derop de eigenaar van die pet de verdrinkingsdood nabij was. Maar aan die man dachten ze 
blijkbaar niet eens. Gelukkig waren wij spoedig van de schrik bekomen, zodat we nog net op 
tijd de drenkeling met de haak aan boord konden halen. En het werd tijd ook", voegde de 
kapitein er verduidelijkend aan toe, "want hij was al tweemaal beneden wezen kijken". 
 
Ook herinnerde de schipper zich nog dat eens, bij heel slecht weer, een Duits schip over de 
Razende Bol kwam. “Het was een schip dat de Duitsers in de oorlog gebruikten om vlieg-
tuigwrakken mee te lichten. Het had een Duitse bemanning en een Engelse kapitein. Door 
de kracht van het water waren de achterluiken van het dek weggeslagen. Hierdoor stroomde 
het achterschip van de Duitser snel vol en bevond het zich in zinkende toestand. In het schip 
zaten verder geen lekken. Een van de slepers zette het zinkende schip bij hoog water op 
"het Kuitje" aan de grond. Daar er op dat moment geen hulp in de buurt was, knapte de be-
manning van de sleper dit zaakje zelf maar op. We hebben toen bij laag water zo goed en zo 
kwaad als het ging een bekisting om het schip gemaakt. De hele nacht hebben we met man 
en macht staan pompen. Het schip rees en boven verwachting slaagden we erin het weer 
drijvend te krijgen en aan de wal te zetten". 
 
Dit was een uitstekend stukje werk van de KVD-mannen en het was niet ten onrechte dat de 
schipper deze geschiedenis met trots vertelde. Maar hij vertelde ook dat een tijd geleden 
eens een mijnenveger voor de haven in brand vloog. Maar één van de slepers, die tevens 
voor brandbestrijding dienen, was er weer als de kippen bij en slaagde er in betrekkelijk korte 
tijd in het vuur meester te worden. Uit dit alles blijkt duidelijk, dat het werk van de mannen 
van de sleepdienst niet altijd even gemakkelijk en ook niet altijd zonder gevaar is. 
 
De naam KVD bestaat niet meer en de dienst is tegenwoordig een onderdeel geworden van 
de Mijnendienst, welke in hoofdzaak door burgerpersoneel wordt bemand. 
 
Oud-matroos 1 OV1 (Onderzeebootverkenner) Ton van den Berg stuurde mij een reactie 
met een voor de meeste mensen onbekende gebeurtenis waar hij bij betrokken was. Hier 
zijn relaas. 
  

De KVD bij vliegtuigramp. 
 
Augustus 1954. 
Na vaartochten aan boord van Hr.Ms. Kortenaer D 804 in smaldeel 5, volgt mijn opleiding tot 
onderzeebootverkenner 1ste klasse, aan boord van Hr.Ms. Zeearend in Den Helder. Zojuist 
heb ik die cursus heel succesvol doorlopen. De training is afgerond met een oefentocht van 
één maand aan boord van Hr.Ms. Marnix, samen met de onderzeeboot Walrus bij Torquay, 
Engeland. Vanaf de Zeearend krijg ik met enkele anderen opdracht om mijn plunjezak te 
pakken en direct naar IJmuiden te vertrekken. In de trein naai ik nog snel even het embleem 
OV1 op mijn uniform. Een marine-Bedford wacht ons op en brengt ons naar Hr.Ms. Paets 
van Troostwijk. 
 
Walvisjager. 
In de Visserijhaven van IJmuiden ligt naast de voormalige Duitse U-bootbunkers, de Paets 
afgemeerd. Ik ril als ik door de donkere en kille onderzeebootbunker loop. Aan boord ver-
neem ik dat een DC-6 passagiersvliegtuig van de KLM, de Willem Bontekoe, is neergestort 
in de Noordzee bij IJmuiden. De Paets zal naar wrakstukken gaan zoeken met de nieuwe 
(Holland-Signaal (Philips) sonarinstallatie Dato-Waro, die zich nog in een experimentele fase 
bevindt. Ik had deel uitgemaakt van de eerste opleiding met deze sonar. Vandaar. Eindeli jk 
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duidelijkheid. Voorlichting in die tijd was vaak miniem. De bemanning legt uit dat de Paets 
een walvisjager is geweest en oorlogsbuit van de tweede wereldoorlog uit Duitsland. Het 
vaartuig is erg "levendig" en dat zal ik ruimschoots ervaren. Het leven aan boord is praktisch 
en doelmatig. Geen snerpend overal-geblaas, baksgewijs, aan-je-bakken of sloep naar de 
wal. Kortom, weinig disciplinair toneel. Het handjevol bemanning is vrijmoedig en wat onver-
schillig. Cool zouden we nu zeggen, echte doordouwers en aanpakkers. 
 

 
Hr.Ms. Paets van Troostwijk afgemeerd in  Den Helder. 
Foto IMH. 
 
Zoeken. 
We vertrekken naar zee. Nog binnen de pieren veroorzaken wind en deining een landerig 
gevoel in hoofd en maag. Dat zal deze operatie mijn deel zijn, behalve als ik achter de knop-
pen van de sonar zit en concentratie alle andere gevoelens verdringt. We zoeken lange da-
gen en lokaliseren op de zeebodem feilloos de restanten van het vliegtuig. Elke keer als we 
een wrakstuk aanpingen leiden we de commandant (onderofficier schipper) naar de locatie. 
Bij afstand nul gaat het afvuursignaal voor de dieptebommen af. Dat is het teken voor de 
dekbemanning om een boei overboord te zetten en het wrakstuk te markeren. Vele. Ik pro-
beer me voor te stellen wat er in de diepte van de Noordzee op de bodem ligt. Uit de echo's 
op te maken, honderden stukken. Duikers dalen af en bergen de delen van de zilveren, 
neergestorte vogel. Een enkele keer varen we langs een sleepboot met dekschuit, waarop 
de verwrongen wrakdelen gestapeld liggen. Dat zoiets moois ! 
 
Luguber. 
Dan horen we dat de stuurkolom is gevonden waarop de beklemde duim van een piloot is 
aangetroffen. Stilte volgt op dit eerste bericht van de dood. In een loods van de visafslag in 
IJmuiden worden de wrakstukken verzameld en vindt reconstructie plaats. Tegen het einde 
van de zoektocht die enkele weken duurt, meert de Paets af bij de visloods. Het beeld daar-
binnen staat me bij als de dag van gisteren. De deur gaat open, zware vislucht. Op de vloer 
liggen alle wrakstukken die we hebben aangepingd en gemarkeerd. Nu gerangschikt in de 
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vorm van het vliegtuig. Glanzende, afgescheurde aluminium vliegtuigdelen en landingsge-
stel. Wat een klap, flitst door mij heen. Onmiddellijke dood moet het lot van de inzittenden 
zijn geweest. Dan stoelen, koffers, stapels onderkleding en schoenen. Wat opvalt zijn de 
modieuze damesschoentjes waarvan de hakken ontbreken. Deskundigen kijken op en gaan 
door met hun onderzoek.  Triest en overweldigd verlaat ik de loods en neem één nippeltje 
mee uit een hoop wrakafval. Nu, zoveel jaren later ligt het voor me terwijl ik achter mijn lap-
top zit. De rampoorzaak van deze DC 6 houdt mij nog vaak bezig. Verdwaald, onwel, defecte 
instrumenten, motorstoring, bang om met slecht zicht naar Schiphol te vliegen of iets an-
ders? We zullen het nooit weten. Sindsdien wist ik wél, wat de KVD inhield. Hardwerkende 
joviale vrijbuiters, zeebonken op slingerende boten, waarvoor respect! Een waardevol on-
derdeel van de Koninklijke marine.  
 
Toeval'? 
Het toeval wil dat ik ruim vier maanden na de KVD-detachering in eenzelfde DC 6 als de Wil-
lem Bontekoe, van New York naar Seattle vlieg, om de oceaanmijnenveger Onvervaard AM 
482 uit Amerika te halen. 
 
Dwaalvlucht. 
Pas in 2000 hoor ik de toedracht. Op die rampzalige 23ste augustus 1954, rond 12.30 uur, 
vliegt de viermotorige KLM DC 6, Willem Bontekoe, boven de Noordzee met bestemming 
Amsterdam. Er zijn 21 personen aan boord, inclusief bemanning. Het toestel heeft Engeland 
aangedaan en meldt zich aan Schiphol om de landing in te zetten. De bemanning beant-
woordt de vragen correct. Dan volgt eenzijdige radiostilte. Oproepen uit de verkeerstoren 
worden niet meer beantwoord. Het regent op de Noordzee en het zicht is slecht. Getuigen 
langs de Noordzeekust geven inzicht. De Willem Bontekoe maakt een ongeveer 25 minuten 
durende dwaalvlucht en wordt waargenomen bij Camperduin/Groet in Noord-Holland. Het 
toestel volgt de kustlijn, soms zelfs op duinhoogte, tot voorbij IJmuiden en terug. Ten noord-
westen van IJmuiden, ter hoogte van Egmond en Bergen aan Zee, stort de machine tenslotte 
in de Noordzee. Blijkens de geborgen wrakdelen met grote impact. Alle 21 inzittenden vinden 
de dood, twee worden geborgen. Rijksluchtvaartdienst stelt een onderzoek in, maar de oor-
zaak is tot heden niet bekend. 
 
Aldus het persoonlijke relaas van oud-matroos 1 OV1 (onderzeebootverkenner 1e klas) Ton 
van den Berg. (Conservator Kazemattenmuseum Kornwerderzand). 
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TOT SLOT HET VOLGENDE. 
 
Allereerst wil ik al die mensen bedanken die hun medewerking verleenden om dit boek ge-
stalte te geven door hun bijdrage middels verhalen of foto’s toe te leveren. Zonder hen was 
dit boek nooit tot stand gekomen. Namen noem ik hier niet, die staan overal bij de verhalen 
vermeld. 
Slechts dhr. A. (Jan) van der Linden wil ik noemen voor zijn stimulerende bijdrage en onder-
steuning. 
Ook een woord van dank gaat uit naar marineschilder Joop Henneveld die de omslagfoto 
leverde naar een schilderij door hem vervaardigd. 
Tevens gaat mijn dank uit naar de Stichting Promotie Maritieme Tradities die het boek publi-
ceerde. 
 
Hoewel ik zelf nooit bij de KVD werkzaam ben geweest en alleen op de grotere schepen heb 
gediend, besef je pas bij het samenstellen van dit boek onder welke omstandigheden de 
mensen van de KVD hun werk hebben moeten verrichten. Van overheidswege is daar nau-
welijks waardering voor geweest, doch hoop dit na zoveel jaren hiermee die waardering als-
nog tot uitdrukking te brengen. 
Het was geen geringe opgave, maar ik heb dit boek met plezier samengesteld. 
 
Chris Mark. 
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IN DEZE REEKS ZIJN REEDS VERSCHENEN: 
 
Amerikaanse fregatten van de Van Amstel-klasse en de Wolf-klasse. 
 
Nederlandse torpedobootjagers. 
 
Onderzeebootjagers van de Holland- en Friesland-klasse. 
 
The Terrible Twins, Hr.Ms. Soemba en Hr.Ms. Flores. 
 
De flottieljeleiders Hr.Ms. Tromp en Hr.Ms. Jacob van Heemskerck. 
 
Nederlandse Motortorpedoboten (MTB’s). 
 
Alle schepen van de Mijnendienst in woord en beeld. 
 
De Van Speijk-klasse fregatten. 
 
De Standaardfregatten van de Kortenaer-klasse. 
 
De kruiser Hr.Ms. De Ruyter. 
 
De kruiser Hr.Ms. De Zeven Provinciën. 
 
Opnemingsvaartuigen Hr.Ms. Snellius en Hr.Ms. Luymes. 
 
Geleidewapenfregatten Hr.Ms. Tromp en Hr. Ms. De Ruyter. 
 
De geschiedenis van Hr.Ms. Overijssel. 
 
Korvetten van de Ambon-klasse. 
 
Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau. 
 
Hr.Ms. Drenthe. 
 
Hr.Ms. Mahu. 
 
De KVD (Kleine Vaartuigen Dienst) 
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