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Inleiding

Inleiding
Het nu volgende “Levensverhaal” beschrijft het leven van Jan Willem van den Bosch,
geboren: 18 januari 1931 te Malang (Java, Indonesië).
Het verhaal is bedoeld voor hemzelf en Suzy, zijn vrouw, en de kinderen en kleinkinderen.
Het is opgesteld door Gulian Crommelin en Ben Ulrich, beiden veel jongere collega’s van
hem, met steun van hun echtgenotes, aan de hand van diverse deelverslagen en interviews en
het verzamelen van achtergrondinformatie ter illustratie van zijn verhaal. Deze laatste
categorie is schuin afgedrukt. Maar het eigenlijke werk moest toch echt door Jan Willem zelf,
gesteund door zijn vrouw Suzy, gedaan worden.

Foto 1 Jan Willem aan zijn laptop, Soerabaya, augustus 2013
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DEEL 3 – HOOFDPRIJS GETROKKEN
Deel 3.a. Met Functioneel Leeftijd Ontslag (jan. 1981 - aug. 1981)
Op 18 januari 1981 zette ik mijn subalterne pet, die ik vanaf mijn officierseed ophad, met
weemoed af.
Zo werd de eerste halve eeuw van mijn levensloop, bij de gratie van welwillende mensen,
toch nog naar alle tevredenheid voltooid. Deze periode begon met een onstuimige jeugd in
Indonesië waar ik, verstoken van ouderliefde, her en der moest worden ondergebracht. De
periode daarna kenmerkte zich door een wervelende onbezorgdheid. In deze periode, die zich
in Nederland afspeelde, had ik niet alleen een dak boven mijn hoofd, maar droeg ik ook nette,
gewassen en gestreken kleren aan mijn lijf en was mijn bordje altijd gevuld met een “ikan
asin” (zoute vis) naar keuze. Niets ontbrak er aan mijn levensbehoeften en het “tableau de la
vie” kende een aaneenschakeling van meer gelukzalige hoogtepunten, dan diepe nare dalen.
Het afsluiten van deze episode ging ogenschijnlijk niet vanzelfsprekend en ook was niet alles
meteen vergeten en vergeven. Maar de kleurrijke uitdaging die in het verschiet bleek te
liggen, zou mij ervan overtuigen dat de meeste scherprechters uit mijn verleden het bij het
verkeerde eind hebben gehad.

Deel 3.a.1. De kennismaking met het NTCS project
Met de regelmaat van de klok werd ik
door de heer Sijgers, de toenmalige
adjunct-directeur
van
HSA,
uitgenodigd om naar Hengelo te
komen. Tijdens de gesprekken die
daar plaatsvonden werd de blauwdruk
gemaakt voor het “Naval Training
Centre” in Morokrembangan te
Surabaya. De opzet was gebaseerd op
het “Maatschap van de opleidingen
bij de Koninklijke Marine”, zoals dat
door Jensema, als Hoofd van de
TOKM 1,
voor
de
technische
dienstvakken was gerealiseerd.

Kaart 1 Naval training Centre in Morokrembangan

Het Naval Training Centre van de
Indonesische Marine (NTCS) moest geheel geschoeid worden op de leest van de Nederlandse
Koninklijke Marine. Het opleidingscentrum van de TNI-AL 2 zou daarom een compleet
duplicaat moeten worden van dat van de KM 3, want HSA had het principe dat het wiel niet
opnieuw uitgevonden hoefde te worden, hoog in het vaandel staan.

1

Technische Opleidingen Koninklijke Marine in Amsterdam
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ofwel de Indonesische Marine
3
Koninklijke Marine
2
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Toch wordt het wiel steeds weer opnieuw
uitgevonden: Copenhagen Wheel. Deze nieuwe
uitvinding zou wel eens een revolutie in het
verkeer kunnen veroorzaken. Vervang je
achterwiel door dit wiel en heuvels lijken plat en je
lacht om tegenwind.
De KM levert voor de kennisoverdracht niet alleen
de instructieboeken, maar ook de takenboeken die
gebruikt worden tijdens de voorzetting van de Foto 2 Toch wordt het wiel steeds opnieuw
opleiding aan boord. Daarnaast is HSA uitgevonden
verantwoordelijk voor de productie van de
simulators, zoals die ook in gebruik zijn bij de KM, voor de “on the job” training. Voor de
instructieboeken zijn oud KM-officieren aangetrokken die, in samenwerking met
desbetreffende KM scholen, de eerste vakopleidingen voor onderofficieren en officieren in
het Engels op moesten stellen. Het project maakte onderscheid tussen de disciplines
Operationele-, Technische en Wapentechnische Dienst. Als hoofden van die secties waren
achtereenvolgens Jhr. De Kock, Jensema en Van Belzen aangesteld. Ik herinner me die laatste
alleen van een langdurige IT cursus die ik in mijn marine tijd samen hem heb gevolgd. In die
tijd klikte het al wederzijds, omdat wij voor wat betreft aard en levensopvatting gelijkgezind
waren.
4

Het Project Management van NTCS was aan de
zijde van HSA in handen van de adjunct
directeur Sijgers. Direct onder hem werkte de
heer Hoogenboezem, een ex-ARTO 5 die bij de
marine bij de goegemeente te boek liep als “zo
doof als een kwartel”. De coördinator in
Surabaya was de heer Van der Kaay die daar de
NTCS moest opzetten.
In deze periode waren Van Belzen en ik nog “op
Foto 3 Dove kwartel

zicht” en heb ik het voorbehoud kenbaar
gemaakt dat ik eerst “de kat uit de boom” wilde
kijken om te zien of de baan in Indonesië voor
mij een haalbare kaart zou zijn. Datzelfde
voorbehoud had ook Van Belzen bij Sijgers
gemaakt. Natuurlijk had ik in stilte voor mezelf
al wel bepaald dat ik, wat er ook gebeurde,
deze betrekking ambieerde. Uiteindelijk moet Foto 4 De kat uit de boom kijken

4
5

NTCS Naval Training Centre Surabaya
Artillerie Officier
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je toch je huid zo duur mogelijk verkopen, want ik had er al lang genoeg van om elk dubbeltje
tien keer, en misschien nog wel meer, te moeten omdraaien voor ik het uitgaf. Aan deze tijd
moest snel een einde komen.
Zoals verwacht bepaalde de heer Sijgers dat er door de secties WD en TD een evaluatie moest
worden uitgevoerd om de kwaliteit van de bestaande opleidingen van de Indonesische Marine
in Surabaya te bepalen. De heer Hoogenboezem kreeg daarbij de leiding over onze discipline.
Daarnaast moest hij ook de behuizing regelen voor de HSA expats van het NTCS project en
als zodanig ook het verblijf van de heer Van der Kaay, de manager van HSA in Surabaya.
Voordat ik naar Indonesië vertrok vroeg ik Jensema om de stafeisen van de simulators voor de
startstop systemen en de regeling voor de RR gasturbines en de dieselgeneratoren. Daarnaast
ook de specificaties van de NBCD Centrale voor de GW fregatten en de hydraulische en
pneumatische regelaars. Deze systemen van de GW fregatten werden ook gebruikt voor de
WF korvetten 6 van de Fatahillah Klasse (Fatahillah, Malahayati, Nala), die ook met RR
gasturbines voortgestuwd werden.
Om een idee te krijgen van de ruimte die
nodig was voor de te leveren simulators heb
ik samen met Jan de Nies, de rechterhand van
Bert Jensema, een bezoek gebracht aan het
Instituut voor Zintuigfysiologie van TNO in
Soesterberg waar de mock-up van de
technische en NBCD centrale voor de GW
fregatten stond opgesteld.
Ik was zielsgelukkig toen ik vernam dat ik
samen met Van Belzen voor twee weken naar
Indonesië gestuurd zou worden en dat ik
daarvoor nog geheel betaald werd ook. Het
Foto 5 KRI Nala
enige waar ik me zorgen over maakte was
mijn dochter Hélène, die dan twee weken
alleen achter zou moeten blijven en voor zichzelf moest zorgen. Doch met hulp van haar broer
en een goede klasgenote zou ze het wel klaren. Zeker als ik alles goed zou voorbereiden en als
in de nodige dagelijkse behoeften zou worden voorzien. Ook mijn advocaat, de heer
Brandsma, werd geïnformeerd dat ik twee weken niet beschikbaar zou zijn voor een eventuele
oproep van de Arrondissement Rechtbank om te verschijnen voor de, mijnerzijds
aangespannen, echtscheidingszaak. Verder heb ik de betrokken functionarissen bij HSA en
ook de kinderen en onze directe buren, “zwijgplicht” opgelegd over mijn reis. Je kunt nooit
weten wat de tegenpartij voor voordeel zou trekken uit de wetenschap van mijn lange
afwezigheid. Hélène had zich immers al versproken toen zij het met haar moeder over de
mogelijkheid dat ik naar Indonesië uitgezonden zou kunnen worden had gehad. Het was de
cruciale vraag hoe diep dit gegeven bij Irma was ingezonken en daarvoor was het indekken op
de voorman geboden.

6

De drie fregatten werden in de 60’er jaren gebouwd bij Wilton Feijenoord, een werf in west-Rotterdam.
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Gewapend met de kennis van de te leveren simulators, de takenboeken, voor de Training on
the Job en overige verkregen vaardigheden van de takenboeken, gaan we vol vertrouwen op
pad om dit over te dragen aan onze collega’s van de TNI-AL. Door het gecombineerd
toepassen van de gezegdes: “praten als Brugman” en, het bij de Marine gangbare: “met een
ons komedie doe je vaak meer dan een kilo verstand”, zullen we het wel rooien.

Deel 3.a.2. Het oriënterende bezoek aan Indonesië
Met de KLM vertrokken wij richting Indonesië waar wij eerst Jakarta aandeden. Daar werden
wij ontvangen door de Indonesische vertegenwoordiger van HSA in Jakarta, mijn oudstejaars,
schout bij nacht (T) b.d. Su’ud en commandeur b.d. T. Sugito, die direct gelieerd was aan
NTCS in Surabaya. Ongetwijfeld was Hoogenboezem een oudere jaar van de beide collega’s,
want het wederzien was zeer hartelijk en ontroerend. De hoogste HSA vertegenwoordiger
voor Indonesië, een zekere De Jong, ook een oud KIM 7 officier van een jongere generatie dan
de mijne, verzorgde een duidelijk inleiding. Daarin beschreef hij op overzichtelijke wijze het
contract tussen NTCS met de Indonesische Marine. Daarbij kwam ook de rol van de KM aan
de orde bij het verstrekken van de kennis over de simulators voor de RR Gasturbine
Voorstuwing van de Korvetten van de Gaja Mada- klasse en de GW Fregatten en de
SEWACO 8.
HSA was in die tijd geen onbekende voor PT-PAL in Surabaya. De Signaal apparatuur was
namelijk op de eerste plaats geïnstalleerd op de drie nog splinternieuwe korvetten, die door
Wilton Feyenoord waren gebouwd. Maar ook werd haar apparatuur gebruikt op de Duitse
Schnellboten 9, die afkomstig waren van de werf Niessen, een zusterbedrijf van Howaldwerke.
De werf Niessen heeft ook in WO 2 de houten Raum mijnenvegers 10 gebouwd die in de jaren
vijftig ook nog bij onze MD in dienst waren.
De volgende dag gingen we naar het Hoofdkwartier van de TNI-AL of wel Markas Besar
TNI-AL in Jalan Diponegoro in Jakarta. Daar werden we luisterrijk ontvangen door
Viceadmiraal Sugito, een naamgenoot van onze Sugito, en ging alles ouderwets en
onbevangen in het Nederlands. Ook werden we voorgesteld aan de kolonel Abu Hartono van
het NTSC die voor het project als de counterpart van dhr. Sijgers van HSA zou functioneren.
Een doortastend man die nog van alles wilde worden bij de Marine. In besloten kring maakte
hij er geen geheim van dat hij Commandant Zeemacht of wel Kepala Staf TNI-AL (KASAL)
zou gaan worden. Hij heeft echter voor een nog belangrijker functie gekozen dan KASAL, en
wel Hoofd Logistiek voor de gehele Krijgsmacht dat voor hem meer zooien aan de dijk zal
zetten.
Tijdens de middagrust werden we verrast door Wigno Prajitno, een oudstejaar van mij, en
mijn jaargenoten Roestam Azim en Kawalusan (beiden nu overleden). Deze ontmoeting was
een echte reünie met mijn vaste studieklassers. We hebben ons het lazarus gelachen over de
foefjes die we bedachten om de knappe koppen van toen, zoals Ed van den Pol, Jan Barnas,
Wim de Boer, Henk Winters en Bert Jensema en trouwens de hele klas, bij te kunnen houden.
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Werkelijk een evenement op zich en de moeite waard om even aan te stippen. Het bezoek
werd afgesloten met een uitstekende rijsttafel om van te watertanden. De gerechten ervan
werden opgediend in pisangbladeren.
We logeerden in het Hyatt Hotel en vertrokken de volgende dag met een lokale "Becak
Airline" (gekscherend zo genoemd omdat de luchtvaartmaatschappij zo veilig is als een
"duwfiets") naar Surabaya en kwamen daar heelhuids aan. Daar werden wij drietjes opgehaald
door de Algemeen Manager van HSA in Surabaya, de KTZ b.d. Van der Kaay, die ons daarna
naar het Bumi Hyatt hotel bracht. Daar gaf hij ons het programma voor Surabaya en de
planning voor de bezoeken aan KODIKAL (Kommando Pedidikan Angkatan Laut) of wel
Hoofd Marine Opleidingen Indonesische Marine en AAL (Academie Angkatan Laut) of wel
het Indonesische KIM. Beide Marine Instellingen hebben een eigen Commandant. Voor
KODIKAL was dat destijds een schout bij nacht en voor AAL een Commandeur of een
Brigade Generaal van de Mariniers.
De eerste week klauterden we rond in KODIKAL en AAL en de daaropvolgende halve week,
hielden we ons bezig met de verblijfsaccommodatie, het transport en de emolumenten voor de
expats in Surabaya. Wij, Hoogenboezem, van Belzen en ikzelf, werden door “onze” Sugito
snel wegwijs gemaakt.
De Commandant van KODIKAL was mijn
oudstejaar, een Madoerees, Abdul Rachman
die precies tijdens ons bezoek afgelost werd
door een GenMajMarn. Tijdens de
Commando overdracht, waarbij veel
ceremonieel trompetgeschetter, pauk- en
tromgeroffel ten gehore werd gebracht, werd
hij, in het bijzijn van de hele top van de
Indonesische Marine, door de KASAL
officieel beëdigd. Het openen en sluiten van
de ban 11 was, wat betreft de militaire bevelen
exercitie en de muzikale omlijsting, vrijwel
geheel gelijk als de onze. Dat hebben de
Hollanders wel voor elkaar gekregen, maar
Foto 6 Eenvoud is het kenmerk van het ware
een heleboel andere dingen echter niet. Na de
bevelsoverdracht werden we wel gefêteerd en stonden wij in het middelpunt van de
belangstelling. Met onze gebruikelijke blazers, met natuurlijk das en grijze broek, staken wij
nederig af tegenover de mooie geborduurde kabaja's van de dames en de spierwitte jas Tutup,
met de groot kruizen, van de officieren. Maar ik vergoelijkte dit voor mezelf door te stellen
dat “eenvoud het kenmerk is van het ware”.
Van de hele week die we hadden uitgetrokken voor het beoordelen van de opleidingen van
KODIKAL, werden twee dagen opgepeuzeld door deze parade. Onze werkdag liep van 07:00
tot 14:00 en ofschoon de “vrije” zaterdag gewoonlijk gebruikt werd om te schoonschippen en
te sporten, moesten wij, en dus ook onze counterparts, aan het werk.
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Een ceremonie waarbij een officieel (in Nederland Koninklijk) besluit werd gelezen
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Ik werd door Sugito voorgesteld aan het hoofd van PUSDIKTEK (Pusat Pedidikan Teknik
voor ons: Hoofd TOKM) genaamd Abdullah Rachman en herinner me ook zijn voorletters
P.M. Dat komt namelijk omdat zijn achternaam het equivalent was van een in Nederland
veelgebruikte achternaam zoals Jansen. Om toch het onderscheid te kunnen maken tussen de
personen met die naam werden alleen hun voorletters genoemd. Dus het Hoofd van
PUSDIKTEK heet voortaan “PM van PUSDIKTEK” .
De leslokalen en werkplaatsen voor handvaardigheden zoals elektrisch en autogeen lassen,
smeden, draaien, kotteren etc. waren ruim voorzien van goed maar verouderd materiaal.
Daarvan werd hoofdzakelijk door leerlingen van de Eerste en de Voortgezette Vorming voor
Korporaal gebruik gemaakt. Ook was er een overvloed aan instructeurs aanwezig.
Samen met subcontractors van HSA, de firma van Rietschoten en Houwens (R&H) en de staf
van PUSDIKTEK, werden ruimtes geselecteerd waar de te leveren faciliteiten moesten
worden opgesteld. Zo werd vastgelegd waar simulators voor de bediening en regeling van de
RR Gasturbine Voortstuwing, de NBCD Centrale, met signalering en bediening, en het
Automatische diesel Start/Stop-systeem met bedieningsmogelijkheden van de schakelborden
zouden worden ondergebracht. Ook werd er een plaats gealloceerd voor de hydraulische- en
pneumatische regelsystemen met de bijhorende pompen en luchtcompressoren. Door HSA
was contractueel vastgelegd dat de heer Visser, als vertegenwoordiger van Rietschoten),
verantwoordelijk zou zijn voor het RR gasturbine regelsysteem. Met Henk Visser, hij was
toen korporaal monteur, had ik nog op de Utrecht gevaren in NNG. Het was toch prettig, al
was het een tijd geleden, om hem wederom in Indonesië tegen te komen. Samen hadden we
voor hete vuren gestaan en dat zou zeker van pas komen tijdens dit veelbelovende project. Je
wist precies wat je aan elkaar had en dat beloofde een rooskleurige toekomst. Ook bleek dat
wij voor wat betreft ons gezinsleven in vrijwel hetzelfde bootje voeren. Samen met R&H)
werden de algemene werktekeningen voor de bekabeling gemaakt. Het wegwerken van de
niet onaanzienlijke hoeveelheid kabel in de zwevende vloeren was een hele opgave. Dan was
er ook nog de speciale ventilatie voor de koeling van de vele transformatoren die in
aanvulling op de al aanwezige volledige airconditioning moest worden geplaatst. De primaire
koeling was dus geregeld, maar wat nog restte was de aanvullende temperatuurregeling voor
de apparatuur en de fijnregeling voor de individuele ruimten. Hierdoor was het klimaat in de
afzonderlijke ruimten waar de bedrijfsvoering plaatsvond afzonderlijk te regelen. Zo was de
werkomgeving voor de instructeurs, door wie de calamiteiten werden geïnitieerd, maar ook
ruimten van waaruit die vervolgens door de leerlingen werden bestreden, naar behoefte te
regelen. Uiteindelijk werd voor dit alles, met veel passen en meten en de welwillendheid van
de PUSDIKTEK staf en lokale aannemer van de NTCS project, de passende ruimten gekozen.
Al onze WTD en TD verrichtingen gedurende de werkweek werden door de heer
Hoogenboezem naar belangrijkheid gecoördineerd en vastgelegd.
Onder dankzegging aan het Hoofd PUSDIKTEK en de overige
betrokkenen van het NTCS Project werd deze eerste meeting in
Surabaya beëindigd met een kleine “Selamatan” (dankmaal).

Foto 7 Tahu

In de vrije uren van de afgelopen week heb ik uiteraard Tante
Carla van Toko Pertama bezocht. Zij was geen echte tante maar
een vrouw die mijn ex schoonvader (Papily) had ontmoet tijdens
een wereldcruise. Zonder dat ik daarom hoefde te vragen bood zij
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mij voor het weekend een auto met Sopir Toyib aan om mij naar mijn moeder in Kediri te
brengen. Verder vernam ik van haar dat de maandelijkse toelage van ƒ100,00, die ik op de
rekening via Tante Carla stortte, door Toyib trouw elke maand persoonlijk bij mijn moeder is
afgegeven. Mijn moeder gaf op haar beurt altijd “Tahu” (rauwe soyakoek) van merk “Ba
Kacung” dat sinds 1912 de specialiteit van Kediri was, mee terug. Ik was er echt trots op dat
mijn moeder zo attent was en dat ze het waardeerde dat ze het geld veilig via Toyib in handen
kreeg.
Deel 3.a.2.i. Op bezoek bij moeder in Kediri
's Ochtends vroeg vertrokken we vanuit Surabaya
eerst naar Modjowarno waar de oudste Zendingskerk
van Oost Java staat, die, zoals wij op de Lagere
School hebben moeten leren, gebouwd is in 1845.
Vervolgens via Paree, met het bekende TBC
ziekenhuis van de HVA waar Freddy de Vos is
behandeld, naar Kediri. Toen al een alom bekend
ziekenhuis, dat zelfs door de Gouverneur Generaal
van Nederlands Oost Indië (GG) de Jonge werd
bezocht.
Foto 8 De eerste zendingskerk op Oost Java
De “Aloon Aloon” (volkspark) in Kediri is er sinds in Modjowarno
mijn jeugd niet op vooruit gegaan. Het weidse
karakter van het open veld heeft plaats moeten
maken voor een monument.

Foto 9 Bezoek van GG De Jonge aan het
HVA (TBC) ziekenhuis in Paree

Toen ik in mijn
jeugd in het
oude
Kediri
rondliep
lag
aan het Aloon
Aloon ook nog
de oude Masjid
Agung. En ook
de Kota Tahu is
niet meer wat
het was.
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Foto 10 De Kota Tahu is er ook niet op
vooruit gegaan
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Dat is nu allemaal verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een nieuw Aloon Aloon en een
moderne Moskee. De situatie op en rond de Aloon Aloon is er naar mijn mening met alle
veranderingen niet op vooruit gegaan. Met de plaatsing van het monument voor Mayor Bisma
verdween het volkspark karakter van de Aloon Aloon. “Tak bisa lagi disebut Alun-alun” (het
is niet meer een Aloon-Aloon te noemen).

Foto 11 Aloon Aloon in Jan Willem zijn jeugd (links) met de oude Masjid Agung

De nieuwe “Masjid Agung” (moskee) “Fungsi saat ini” (fungeerde) nu als bedevaartplaats en
was omringd door toko's, verplaatsbare eettentjes en een standplaats voor bussen:
De tocht naar Kediri eindigde in de Jalan Semampir bij mijn moeders “Serba Guna”
(allerhande dagelijkse koopwaar vergelijkbaar met een buurt kruideniertje in Nederland), een
klein tokootje.

Foto 12 Het Mayor Bisma monument (links) en de moderne Moskee

Ik had mijn moeder wel ingelicht dat ik weer terug was in Indonesië, maar ik had haar nog
niet precies verteld wanneer ik naar haar toe zou komen. Een onverwacht bezoek is beter,
want anders zou ze de ontvangst overdadig gaan voorbereiden en dat zou voor haar teveel
gaan kosten. Het was dus weer een hartverwarmende ontmoeting met een stroom van
biggelende vreugdetraantjes bij het weerzien.
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Voor het kleine tokootje van mijn moeder
stroomden spoedig eerst de vele kindertjes en
daarna hun moeders toe die mij allemaal de hand
wilden schudden. Een happening van jewelste en
iets om nooit te vergeten. Ook had ik, geleerd uit de
ervaring van mijn laatste bezoek, zakken vol met
snoepgoed van Jamin 12 meegenomen. Die gaf ik
aan Toyib om het eerlijk te verdelen. De drukte van
het kleingoed was daarmee onder controle, nu nog
de volwassen goegemeente die was toegestroomd.
Zij kwamen uit belangstelling voor mij en omdat zij
wilden delen in het geluk van mijn moeder die haar
zoon mocht weerzien. Door dit alles kreeg ik een
brainwave (ook een beetje zelfzuchtig van mij) om
hen allen te trakteren op mijn lievelingsgerecht
Foto 13 Een “Warong” (Indonesisch eethuisje)
“pecel lele met lalapan en kemangi” (snorkelvis
gewenteld in sambal trassi uit de Brantas met verse
komkommer en Indische mint) opgediend in een lemen “cowekbord” (Indonesische vijzel) uit
de nabijgelegen “warong” (eethuisje).
Voor de “SEMBAKO winkel (Sembilan
13
Bahan Pokok”) (de negen basisbehoeften)
van mijn moeder werden op straat
“Mendong tikars” (gevlochten soort rieten
of wel mendong matten) uitgerold. Daarop
kregen de moeders en overige vrouwen hun
“Pecel Lele” in pisangbladeren uitgedeeld.

Foto 14 Een Sembako

Zo’ n toko, waar de handelswaar op straat in
grote fijn gevlochten ronde bamboebakken
was uitgestald, heeft mijn moeder al van mijn
geboorte gehad en was haar bron van
inkomsten.
Foto 15 “Pecel lele met lalapan en kemangi”
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De naam van een winkelketen van snoepgoed, alsmede een voormalige snoepfabriek
De negen soorten basisbehoeften zijn (op basis van het besluit van 27februari 1998 van de minister van
Industrie en Handel): 1. Rijst, sago en maïs; 2. Suiker; 3. Groente en fruit;4. Rund - en kippenvlees; 5. Bakolie
en margarine; 6. Melk; 7. Eieren; 8. Kerosine en LPG gas; 9.(Jodium en Natrium) Zout.
13
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Mijn moeder, als de gulle geefster, bracht de aangeboren bescheidenheid van de vrouwen en
de kinderen aan het wankelen en veranderde de verlegenheid in een goede en gezonde eetlust.
Zij schitterde van trots. Ik voelde ook aan, dat ik als haar
zoon dit allemaal in mijn macht had om deze minder
bejegende, maar immer tevreden, mensen zo spontaan aan
het genieten te krijgen. Vooral toen ik zag dat ze zelf een
“klobot kretek” sigaretje (in een gedroogd maïs blad met
kretektabak gerolde sigaret) draaide en opstak. Iets wat zij
altijd deed als zij tevreden was over een behaald resultaat
en daar dan gelukkig en berustend van kon nagenieten.
Een lust om aan zo'n herinnering te denken!! Doch deze
bevredigende momenten zouden wel resulteren in een
fatale afloop, want zij overleed 1987 aan longkanker.

Foto 16 Voorgerolde klobot kretek

Het was een korte zondag en Toyib reed die avond met de
Toyota Crown van tante Carla terug naar Surabaya.
Diezelfde avond nog vertelde ik haar in geuren en kleuren
over de wonderlijke dag bij mijn moeder thuis. Daarbij
dankte ik haar dat ze mij in de gelegenheid heeft gesteld
om dit alles te mogen meemaken en ook voor de correcte
wijze waarop ze de maandelijkse toelages voor mijn

moeder verzorgde.
De daarop volgende dag bezochten we het HSA kantoor bij Van der Kaay bij hem thuis,
gelegen in de nieuwe Darmo Sateliet wijk van Surabaya. Daar bevonden zich ook drie
splinternieuwe grote huizen voor de overige betrokkenen van het NTCS project. Ze waren
zeer luxueus, maar heel erg warm en voorzien van volledige airconditioning. De tuin was
mooi maar bood door de slechts kleine boompjes ook al niet veel verkoeling. Tegen de
middag kwamen ook Signaal vertegenwoordigers die bij PT-PAL (voor de Korvetten en Fast
Patrol Boats van Niessen, op oude Marine Werf en Etablissement) in Surabaya te werk waren
gesteld. Het hoofd was Erik Schot met Dingemans, Mamahit en Van Nieuwenhuizen als zijn
ondergeschikten. Tijdens Happy Hours merkte ik al gauw dat Van der Kaay wel de hoogste
functionaris was, maar niet zo lekker in de pul viel bij de PT-PAL wervianen. Zij bleken te
wonen in een van de koloniale Hollandse woningen, met voor- en achtergalerijen en koele
tuinen, in het “oude” Surabaya. Tussen neus en lippen door raadden zij mij aan om het huis
van Dingemans, in de Jalan Imam Bonjol 110, te nemen als hij medio augustus 1981 naar
Korea zou worden overgeplaatst. Het huurcontract, dat Signaal had, zou over 2 jaar aflopen en
bovendien lag het aan een straat die voor de oorlog de GG Van den Bosch heette. Wat wil je
nog meer, Van den Bosch, speelde in mij hoofd. Uiteraard liet ik dit niet aan de grote klok
hangen, want ik was nog steeds “op zicht” en hield mij voor de domme.
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Deel 3.a.2.ii. Eerste bezoek aan Imam Bonjol 110
Na het vruchtbaar samenzijn heb ik er
geen gras over laten groeien en nam
ik het aanbod van Dingemans aan om
met hem mee te rijden naar zijn huis
in Imam Bonjol 110 en het te
bekijken. Zijn vrouw was een echt
Indisch type, wat mollig en een beetje
met de Franse slag gekleed, doch wel
gezellig en innemend. Van het ene
woord naar het andere en kwam het
gesprek op de bewoning van het
heerlijke, ouderwetse en koele huis.
In een oogopslag had ik mijn oordeel
al klaar: mocht ik de keuze krijgen
Kaart 2 Imam Bonjol 110 in Surabaya
dan zou het dit huis worden. Het was
een ruim huis en de wind speelde zacht, verkoelend door de vertrekken zonder enig gevaar
voor tocht. Van jongs af aan was mij aangeleerd dat ik me, vooral als ik bezweet was, nooit
mocht afkoelen in de tocht. Je loopt dan zeker een kou op met een grote kans dat het resulteert
in een longontsteking of nog erger. Dit huis was er helemaal op berekend om dit te
voorkomen. Bovendien waren de koloniale woningen solide en robuust en werd de Engelse
maatvoering gebruikt. De binnenmuren waren 8 inch dik en de buitenmuren waren, met een
dikte van minimaal 1 voet, aardbevingbestendig. De daken hadden een helling van minimaal
die van een gelijkzijdige driehoek, zodat een goede afwatering verzekerd was en het
regenwater dus niet het huis binnen kon lopen. De fundatie was van het zogenaamde
enveloppe systeem. Hierbij wordt 5 voet van de fundatie nog een betonnen ring aangebracht
en de ruimte ertussen wordt dan vol gestort met beton. Dit is bedoeld om het nestelen van
witte mieren tegen te gaan. Deze mieren zouden zich anders via zelfgemaakte tunnels een weg
banen naar het huis en zich te goed doen aan de jati/teak-houten daken, vensters en deuren die
ze vervolgens langzaam doch gestaag oppeuzelen.
Met alles was rekening gehouden. Zo werd de ventilatie door een natuurlijke trek via een
koekoek met in- en uitlaten op de daken geregeld. Zo werden de ruimten boven de plafonds
goedkoop en effectief gekoeld. Ook werd het regenwater van de daken door regengoten
afgewaterd naar de “slogkans” (goten langs de weg ). Dus de meeste grote tuinen zijn goed
geïrrigeerd en “bandjirs” (overstromingen) en overtollig water worden daarmee voorkomen.
Deze koloniale huizen zijn zo degelijk gebouwd dat ze, ondanks het feit dat ze over het
algemeen niet of slecht worden onderhouden, er nu nog steeds staan. In het NederlandsIndonesisch woordenboek is de verklaring in het Indonesisch woord voor onderhoud
(peliharan) met het blote ogen niet te lezen. Je hebt een sterk vergrootglas nodig om het
priegelschrift te ontcijferen. Ze kunnen heel degelijk alles, tot zelfs wolkenkrabbers, bouwen,
maar het op tijd geven van onderhoud, vergeet het maar!!! Jammer dat ik dit moet zeggen,
maar het is zo over de hele linie het geval.
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Nu terug naar het bezoek van Dingemans. Hij was
een echte kaaskop die als een slimme en ervaren
Signaal expat het klappen van zweep kende. Als je
zo' n vent tegenkomt en het klikt, dan mag je van
geluk wel in je handen wrijven. Al gauw hadden
we door dat we elkaar mochten en hij wist precies
wat je als expat wel en niet van Signaal gedaan
kon krijgen. Zo mocht je als je in het land arriveert
voor een kort bezoek minimaal een vier ster hotel
boeken en als het bezoek langer duurde maakte je
aanspraak op een ingerichte woning naar keuze en
een auto met chauffeur. Tijdens die buitenlandse
(zaken)reizen en natuurlijk ook voor mijn verblijf
in Indonesië, ontving je naar de lokale maatstaven
emolumenten om in het dagelijks levensonderhoud
te voorzien. Daarnaast mocht ik ook, op kosten
Foto 16 Dingelmans kende het klappen van de
zweep
van Signaal, elk jaar een maand naar Nederland
voor familiebezoek. Het is teveel om op te
noemen, maar alles werd genoteerd in mijn Buku Pienter, zodat ik geprepareerd aan mijn
sollicitatiegesprek kon beginnen. Ik beschouwde mijzelf als “gastarbeider” bij Signaal met
een onbeschreven blad maar ook een “Roepende in de woestijn”. Dus trok ik mijn stoute
schoenen aan en vroeg hem of hij mij kon adviseren over de salarisschaal die ik, zonder
mezelf in de vingers te snijden of hem in moeilijkheden te brengen, zou kunnen vragen. Daar
kon hij geen antwoord geven omdat hij geen ervaring had met instromende werknemers van
andere bedrijven zoals de Marine. Dus zelf uitzoeken Van den Bosch! In elk geval was ik al
een heel eind op dreef geholpen en
zou
bij
mijn
salarisonderhandelingen,
voor
wat
betreft
de
plaatselijke
emolumenten, beslagen ten ijs
komen. In ieder geval adviseerde
hij en vooral zijn vrouw mij, om
als het zover is, te kiezen voor zijn
huis. Ik dankte hem voor het met
mij delen van zijn kennis over de
lokale regels van Signaal voor
werknemers in het buitenland. Foto 17 Roepende in de woestijn
Altijd meegenomen!
Later zou ik nog een korte maar plezierige tijd met hem hebben.
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De resterende week bezochten we in eerste instantie de Algemene Directeur van PT-PAL,
mijn oudste jaar Soengkono, ik dacht dat hij schout bij nacht is geworden en nu is
gepensioneerd. Een gezellige samenkomst compleet met schalen vol Indonesische
lekkernijen, zowel zoete als pikante, met echte “Kopi Tubruk” (Café Filtre) erbij.

Foto 18 Indonesische lekkernijen

Foto
Links
Midden
Rechts

Gerechten
Lumpia's, pastels, kroketten, resoulles en ote-ote (Javaanse garnalen pizza)
Lemper (kleefrijst met kip in bananenblad)
Lumpur (gele jonge klapper gevulde maïzena koekjes), rode kue tok
(Kleefmeel met zoete erwtjes), putri ayu (groene dadar gulung gevulde zoete
omeletten) Kue klepon met gula Jawa (gevulde groene rijstemeel koekjes
gewenteld in geraspte kokos) en onde-onde (licht bruine sesam bolletjes)

Bij de afsluitende ronde over de dokken kwamen wij ook in de lasserij. Daar zagen we een
hoogwaardige robot die automatisch rompplaten voor de scheepshuid op maat sneed en aan
elkaar laste. Deze apparatuur werd bekostigd en geleverd door Ir Habibie 14, de “luchtvaart
pionier van de fly by wire”, die zelf never nooit zijn vliegbrevet heeft gehaald en in 1998
Suharto zou opvolgen als de 3e president van de Republiek Indonesia.
Deel 3.a.2.iii. Terugreis naar Nederland en een vreemd pakketje
Na een korte afscheidsceremonie vertrokken de heren Hoogenboezem, Van Belzen en mijn
persoon met een “Becak Line” (budget maatschappij) naar Jakarta. Van Belzen en ik zaten
helemaal achterin. Toen wij op Kemayoran in Jakarta aankwamen keek ik, uit gewoonte,
voordat we uit het vliegtuig stapten naar de vloer onder de stoelen. Daar zag ik waarachtig een
pakket dat in verfomfaaide kranten was verpakt. Van Belzen zei nog, het is alleen een krant,
maar je kunt me nog meer vertellen, dacht ik, en greep het hele gevalletje op en stopte het in
mijn weekendtas.
Wij strompelden langzaam met de meute mee uit het vliegtuig naar de bus van Halim naar
Tjikareng Internationale vliegveld. Het was toch nog een klein uurtje rijden door het toen al
door drukte gestremde verkeer. Ik zei nog tegen Van Belzen dat het pakketje vast en zeker een
flink zakcentje zou bevatten en dat ik het straks, als we alleen en uit het zicht van vele ogen
zouden zijn, zou uitpakken. Als het zover zou zijn en we het krantenpakket uitpakken zal je
de daverende klap op de vuurpijl wel horen. Van Belzen antwoordde nog; je maakt jezelf blij
met een dooie mus.

14

Zie achtergrond informatie Habibie
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Nadat we onze barang hadden opgehaald bij de afhaalbalie van Surabaya, checkten wij weer
in voor onze KLM vlucht naar Amsterdam en gingen we vervolgens naar onze gate. Ik zei
tegen van Belzen dat wij een mooi plaatsje moesten uitzoeken in het restaurant, want wat er
ook zou gebeuren, wij gaan eerst op mijn kosten een heerlijk diner bestellen. Hij moest lachen
om mijn optimisme. Nadat we een heerlijk rustig tafeltje gevonden hadden en de eerste twee
lekkere koude biertjes hadden besteld, maakte ik met veel poespas mijn weekendtas open en
haalde het pakketje te voorschijn. En ja hoor, het bleek niet alleen een verfrommelde krant,
maar er zat wel degelijk een vierkante doos in die kennelijk met veel haast was ingepakt. Met
veel egard ontdeed ik de vierkante “doos” van de krant en vond, zoals ik al vermoed had, in
de doos twee flinke stapels met Rp. 10.000,00 biljetten. Met een koers van ongeveer €1,00
voor Rp. 400,00: tel uit je winst. Beiden stonden we versteld en het lijkt wel een grote prijs,
maar nog niet de hoofdprijs want die komt later. Als vorsten hebben we gedineerd en sloten
het af met een voortreffelijke Hennessy XO'tje.

Deel 3.a.3. Terug in Nederland begint het op werk te lijken
Tijdens de vlucht liet ik mijn gedachten speels de
vrije loop gaan en ik concludeerde dat het tij aan het
keren was. Het leven kreeg meer inhoud en het was
nu de uitdaging om de miskenning, die mij in het
verleden ten deel was gevallen, met al mijn energie te
overwinnen. Zoals Engelsen het zo mooi zeggen “ the
challenge will be overcome “
“Whatever the challenge you are facing, remember
that you are not alone. At the same time you are
trying to overcome the challenge, we are all trying to
do the same thing as well.”
De toekomst zou moeten uitwijzen of dit zal lukken.
Gelukkig hadden de kinderen die twee weken
overleefd. Op zondag trakteerde ik ze op een
versnapering in de pannenkoekenboerderij. Toen waren de
Macdonald en King Burger nog niet in zwang.

Foto 19 Je staat er nooit alleen voor

Door Signaal werd ik meer en meer belast met het
onderhouden van de contacten met de TOKM en ook het
opzetten en vervaardigen van de leermiddelen voor alle
rangen en standen. Daarnaast volgde ik een korte cursus
Onderwijs Techniek in Hilversum bij het Marine Opkomst
Centrum. Direct na de oriëntatiereis moest ik twee dagen per
week bij Signaal zijn en afhankelijk van de noodzaak soms
zelfs langer. Dat laatste was het geval toen er in het voorjaar
een bezoek van een TNI-AL delegatie plaats vond. Zij zouden
een rondgang maken over de KM opleidingen. Daarbij
zouden zij in Den Helder de Operationele-, WapentechnischeFoto 20 Sterker dan je denkt!
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en de NBCD 15 school bezoeken en in Amsterdam, de TOKM 16. Afsluitend zouden zij in
Hengelo door Signaal worden ontvangen. Ik werd daarbij, omdat ik de taal sprak, belast om
hen, als een soort liaison- en OS & O 17 officier, gedurende de gehele trip te begeleiden. Dat
was echt een kolfje naar mijn hand. Voorafgaand aan het bezoek bij Signaal kreeg ik een
instructie hoe ik me, bij moeilijke vragen van
de Indonesiërs, diplomatiek uit de brand kon
redden. Het ging er hier dan met name om de
apparatuur waaraan in de werkplaats gewerkt
werd waar ze een zogenaamde “brand new”
performance zouden moeten krijgen. Zo
moest ik bijvoorbeeld onmiddellijk op de
tachometers wijzen en zeggen dat ze geen
minuten of liever gezegd seconden aanwijzen.
Een andere truc was om juist de aandacht te
vestigen op die componenten die er splinterbaru uitzagen. In andere, moeilijker gevallen,
moest Van den Bosch gewoon doen wat hem
Foto 21 Alsof de duvel ermee speelt
als goed militair was geleerd en dat was door
te kijken als een aap naar een roestig horloge.
Ook riepen soms apparaten, die duidelijk sporen van gebruik vertoonden, terecht vragen op.
Dan raadpleegde ik altijd “pour la forme” het productienummer en zei zonder schroom dat dit
apparaat niet voor de TNI-AL bestemd was. Do not worry, zei ik dan geruststellend, Signaal
is een bonafide bedrijf en levert geen rotzooi, bovendien is een door Signaal gereviseerd
apparaat altijd vergelijkbaar met 100 % nieuw. Dat is een “Bijbels” antwoord!! Zo werd ik
omgeturnd en praatte alles wat krom is recht en leerde om vooral nooit de alles verhullende
mooie sluier te verwijderen.
Deel 3.a.3.i. Een vruchtbaar gesprek met een nieuwe vriend
Door de vele kortstondige bezoeken, leerde ik veel Signaal medewerkers kennen en al gauw
wist ik wat voor “vlees ik in mijn kuip” had. De financieel directeur, Drs. Gan, had een
discipel die van Chinese komaf was. Hij was verantwoordelijk voor de toelages van de vele
buitenlandse klanten van diverse pluimage, die in de leer of op bezoek waren. Zo ook was hij
verantwoordelijk voor de toelages van de KM voortrekkers in het NTCS project. Deze man
moest ik dus voor mijn wagentje zien te spannen. Of de duvel met het geluk of het noodlot
speelt weet ik niet, maar mijn intuïtie zei me dat het een schot in de roos was. Deze man had
de sleutel die op mijn slot paste en was bovendien, naar zijn naam te oordelen, waarschijnlijk
uit eenzelfde gribus afkomstig als ikzelf.
Zoals gebruikelijk kwam ik op een dag met mijn declaraties voor de gewerkte dagen in
Nederland en de reis naar Indonesië bij hem. Ik zei tegen hem dat de door mij betaalde reis-,
en verblijfkosten een rib uit mijn lijf waren en dat ik het zo spoedig betaald wilden hebben.

15

Nucleair, Bacteriologisch, Chemisch en Damage control
Technische Opleidingen Koninklijke Marine
17
Ontspanning, Sport en Ontwikkeling
16
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Daarop betaalde hij direct in het handje het niet onaanzienlijke bedrag voor de werkuren en de
reiskosten van Leiden naar Hengelo en terug.
Als waardering hiervoor nodigde ik hem uit voor een etentje in het hotel en het uitgeworpen
visje werd gretig aangenomen. Ook ik was blij en voelde me redelijk goed voorbereid om,
gewapend met de kennis over emolumenten voor Indonesië die ik van Dingemans had
gekregen, hem uit te horen over de salariëring die ik zou kunnen krijgen. Mijn hart klopte vol
verwachting.
Een heerlijk aperitief maakte de tongetjes
los en wat ik reeds vermoedde bleek het
geval. Hij was afkomstig uit een goede
familie die tabak verbouwde in de regio
van Jember en noordwaarts naar
Bondowoso en als spijtoptant de
Nederlandse nationaliteit had verworven.
In de zestiger jaren stortte Soekarno zich
in het nutteloze Maleisische avontuur18
waar
Indonesië,
met
haar
confrontatiepolitiek 19 afging als een
gieter. In diezelfde periode vond in Nieuw
Guinea een andere afleidingsmanoeuvre
plaats die, jammer genoeg voor de

Kaart 3 Brondowoso en Jember op Oost Java

Papua’s, wel succesvol afliep 20. In deze
perioden werden de spijtoptanten gecreëerd.
Het waren Indonesische Nederlanders die in
de jaren 50 voor de Indonesische
nationaliteit hadden gekozen, maar daar later
door omstandigheden spijt van kregen en
weer
de
Nederlandse
nationaliteit
aanvroegen. Ook de familie van mijn
tafelgenoot maakte gebruik van deze
mogelijkheid.
Stap voor stap merkte ik dat mijn disgenoot
weker en weker werd toen wij op zijn positie
bij Signaal terecht kwamen. Tijdens het Kaart 4 Maleisië

18

De poging van Sukarno om het noordwestelijke deel van Borneo ten koste van de staat Maleisië te veroveren.
Deze staat bestaat uit: Malakka (of West-Maleisië), dat in het noorden aan Thailand grenst, en dat Singapore,
dat omspoeld wordt door de Straat van Malakka in het westen en de Zuid-Chinese zee in het oost en OostMaleisië dat bestaat uit Sabah, Sarawak, Labuan, het noordelijkste gedeelte van het eiland Borneo, dat in het
zuiden grenst aan Indonesië en dat Brunei in het noorden insluit.
19
Zie achtergrond informatie over Konfrontasi
20
Het conflict tussen Nederland en Indonesië over Nederlands Nieuw Guinea. Zie ook de achtergrond informatie
in Deel 2 over de overdracht van Nederlands Nieuw Guinea.
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diner, ongeveer bij het derde glas, begon zijn eigenwaarde gestreeld te worden, toen wij ons
bestaan, afkomst, jeugd en ons leven verder, met elkaar vergeleken en uiteindelijk de balans
opmaakten. De trede van de ladder waarop hij stond reikte halverwege de plaats van die van
mij, maar er waren veel overeenkomsten. Hierop wijzend en met de aanmoediging dat hij
gewoon goed zijn best moest blijven doen, dan komt de top van de ladder ongetwijfeld ook
binnen zijn bereik. En als je gewoon je best doet, doe je “gek” genoeg! Kortom “met een
druppel honing vang je meer vliegen dan met een liter azijn”. Op deze wijze kreeg ik hem
zover dat hij me vertelde over de voorwaarden van Signaal gasten in het buitenland en welke
kneepjes daarbij van belang waren. Hij wist in extenso wat mijn positie in het NTCS project
zou worden en zat nu echt op zijn praatstoel. Wederom moet ik vaststellen, dat “het geluk met
de domme is”. Want ik kwam meer te weten dan ik ooit had gedacht en het boek ging
helemaal open, beter dan “Wie, Wat, Waar”, en nergens werden meer doekjes om gewonden.
Alles kwam aan de orde. Zo werd het volume gegeven van de container voor het transport van
de persoonlijke eigendommen, de huisraad en de meubels etc. Vliegtickets naar Indonesië
waren er voor het gehele gezin en ook voor de jaarlijkse vakantie naar Nederland. Het
contract voor drie jaar was inclusief woning met bewaking, compensatie voor de locale kosten
en een eigen auto met chauffeur. De salariëring zou t.z.t. bepaald worden. En nog veel meer
kwam tijdens ons gesprek aan de orde. Het papierwerk zou volgen als de aanstelling verleend
werd. Voor mij was van belang te weten, wat mijn honorering zou worden, hij had dit in het
vuur van zijn betoog wel terloops genoemd, maar niet nader toegelicht. Nu was ik aan de
beurt om hem in mijn val te lokken. Zonder dralen vroeg ik de ober een glas wijn in te
schenken om het gesprek op te fleuren en liet mij ontvallen dat ik in Surabaya de heer Van der
Kaay had ontmoet, die net als ik een vanuit de KM ingestroomde werknemer was van Signaal.
Uiteraard kende hij hem en ook zijn achtergrond was hem bekend. De sfeer bleef goed en hij
verklaarde dat Van der Kaay in eerste instantie was voorbestemd voor een HSA project in
Canada en dat KLTZ b.d. Spenneman voor het NTCS project in Indonesië bestemd was. Het
eerste ging echter niet door en omdat Van der Kaay reeds aangenomen was en Bert
Spenneman nog niet, kreeg Van der Kaay die baan in Indonesië. Met beide collega’s heb ik
samen gediend. Spontaan en ongevraagd
verwoordde ik mijn mening: “Jammer, dat er
daardoor nu in Surabaya hiërarchische
verschillen van opvattingen zullen gaan
ontstaan tussen de leiding en de pur sang
Signaal medewerkers.” Hoezo, vroeg hij? Ik
antwoordde kordaat: “de toekomst zal het leren
en meer zeg ik niet”.
Kennelijk wist hij meer en was hij het met dit
gegeven eens, want hij vervolgde het
onderhoud met veel elan en gaf duidelijk de
indruk dat “het ijs gebroken was”. Ook gaf hij
aan dat de KM gegadigden eerst beoordeeld
Foto 22 Het ijs was gebroken
werden op hun geschiktheid, animo en
eventuele speciale wensen of eisen. Deze beoordeling werd uitgevoerd door een
driemanschap bestaande uit de General Project Manager, de heer Sijgers, de Personeel
Manager, de heer Hoogenboezem, en de Financieel Manager, Drs. Gan. Door de vlotte en
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duidelijke uitleg over de financiële materie voor wachtgeld trekkende Marinemannen werd ik
van een onbeschreven blad tot een wel ingelicht “Buku Pienter”. Ik raakte pas echt helemaal
onderste boven toen hij zich de hoogte van mijn loonschaal, voor een driejarig contract, liet
ontglippen. Ik voelde me helemaal in de zevende hemel doch liet dit niet merken en deed
alsof het gewoonste zaak van de wereld was. Het zeer nuttige en waardevolle diner hebben we
afgesloten met een even smakelijke Hennessy cognac. Dit diner met hem heb ik gedurende
mijn Signaaljaren, jaarlijks tijdens mijn verlof in Nederland, herhaald. Een herinnering om
nooit te vergeten!
Deel 3.a.3.ii. Het laatste hoofdstuk van de echtscheiding
Het leven in Leiden ging ook door. Zo
moest ik voor de hele week boodschappen
doen bij de KONMAR in Den Haag
terwijl ik voor groenten en fruit naar de
markt in Leiden ging. Ook het Hoger
Beroep bij het arrondissement werd
gezamenlijk
met
Mr.
Brandsma
voorbereid. Hélène zat in de laatste klas
van de HAVO en moest, voor de
stewardessenopleiding, een type- en
stenodiploma bij Scheidegger halen. De
Foto 23 Het hoger beroep
kosten van deze opleidingen en ook voor
haar huisvesting voor daarna Amsterdam,
kon “Bruintje” niet trekken. Want ik moest het allemaal doen van mijn wachtgeld en derhalve
maar van 70 % van mijn laatste salaris. Kortom alles goed op een rijtje gezet kon je
vaststellen dat het oordeel van de kantonrechter, om de alimentatie in 7 jaar af te bouwen, niet
langer rechtmatig was en derhalve aangevochten kon en moest worden. Dat zou zeker
succesvol zijn als de, door Hélène gevonden, loonstrook van Irma aan de drie rechters zou
worden getoond. Op basis van de hoogte van haar maandelijkse inkomsten was de vraag
gerechtvaardigd of de alimentatie niet geheel kwijtgescholden kon worden.
Ik was tot in de puntjes voorbereid om tijdens de rechtspraak mijn woordje te doen. Het
Hoger Beroep werd door Mr. Brandsma bij de rechtbank in Den Haag ingediend en het was
daarna afwachten totdat we de oproep zouden ontvangen voor de zitting. De oproep kwam en
ik dus netjes in kamgaren pak met das naar Den Haag. Ik ontmoette Mr. Brandsma in de
wachtkamer van het desbetreffende parket, waar onze zaak behandeld zou worden. In de
wachtkamer merkten we dat de gedaagde slechts door haar advocaat werd vertegenwoordigd,
hetgeen volgens Brandsma een gunstig teken kon zijn.
De zitting werd door de parketwacht geopend en de advocaat van de verweerder en de eiser
werden naar hun plaatsen gebracht. Na de plichtmatige openingsceremonie namen de drie
rechters, waarvan één vrouwelijke, en wij allen plaats in onze stoel en begon de rechtszaak.
Na de opening door de voorzitter van de rechtbank, er was nog nauwelijks een woord
gevallen, richtte de vrouwelijke rechter het woord tot de advocaat van de verweerder en vroeg
op een sarcastische manier: “vindt uw cliënt het niet de moeite waard om tegen het ingediende
beroep voor kwijtschelding van haar alimentatie aanwezig te zijn voor haar verweer?” of
woorden van die strekking. Brandsma lachte in zijn vuistje en stootte mij aan en zei: “wij
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hebben er al eentje op onze hand, nu de twee anderen nog”. Mr. Brandsma hield een korte en
bondige uiteenzetting, waarin hij verwees naar de reeds herhaaldelijk schriftelijk geuite eis
voor volledige kwijtschelding, die bij de rechters voor hun neus lag. Het enige dat hij wilde
was een uitspraak van de hoogvereerde eerbare rechtsgeleerden of het loonstrookje van de
gedaagde, dat hij demonstratief hoog boven zijn hoofd hield, als afdoend en wettig bewijs kon
worden gebruikt ter ondersteuning van de eis. En als dat het geval was, of het bovendien
laakbaar was dat dit tijdens het eerste beroep bij de kantonrechter door de gedaagde was
achtergehouden. Dit was uiteraard belangrijk, maar niet meer nodig om de rechters te
overtuigen tot een definitief oordeel te komen. Te meer daar het laakbare gedrag door de
scherpzinnigheid van haar eigen dochter aan het licht was gebracht en het spreekwoord: “ al is
de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”, bij de rechters in goede aarde viel.
De advocaat van de verweerder was helemaal van zijn stuk gebracht bij het tonen van de
loonstrook door Brandsma en had geen verklarend wederwoord. Na een in onze ogen
vruchtbaar hoger beroep werd de zitting gesloten en van de griffier kregen wij te horen dat de
uitspraak t.z.t. aan betrokkenen zou worden medegedeeld. Al weer een hobbeltje in mijn leven
genomen met, hopelijk, een positief resultaat.
Deel 3.a.3.iii. De arbeidsvoorwaarden onderhandelingen
Na mijn oriëntatiereis naar Indonesië veranderde de tendens van de los-vaste afzonderlijke
opdrachten naar meer structurele werkzaamheden. De heer Sijgers ontbood mij op de zaak en
deelde mij mede dat de hoofden en hun vervangers van PUSDIKTEK 21, PUSDIKOPSLA 22,
PUSDIKEKA 23 medio mei 1981 naar Nederland zouden komen en daarbij, met de betrokkene
van HSA, een bezoek zouden brengen aan de relevante KM opleidingen. Het zou mijn taak
zijn om hen tijdens dit tiendaags bezoek bij zowel Signaal als naar de KM scholen te
begeleiden. In grote lijnen werd ik op de hoogte gebracht van de bijzonderheden van het
programma. Daarna besloot ik dat ik mijn definitieve besluit om bij HSA in dienst te treden
kenbaar zou maken. Ik trok de stoute schoenen aan en vroeg de
heer Sijgers of dat kon worden geformaliseerd. Gelukkig kwam
deze vraag niet al te rauw op zijn dak, want hij haalde zo mijn
dossier uit zijn lade tevoorschijn.
Nu de kogel eindelijk door de kerk was, besloot ik van mijn hart
geen moordkuil te maken en legde ik mijn voorwaarden op
tafel. Ofschoon ik ervan overtuigd was dat ik de
verantwoordelijkheid van de taak in Indonesië aankon, wist ik
niet welke termijn mij hiervoor vergund was. Ik wilde dus
weten binnen welk tijdsbestek het project gerealiseerd moest
Foto 24 Het steekspel kan
zijn. Daarnaast eiste ik dat onder geen beding de
beginnen
Belastingdienst te weten zou mogen komen dat ik bij HSA in
dienst was. Voor hen moest het lijken of ik alleen afhankelijk was van de toenmalige
wachtgeldregeling, maar uiteraard verwachtte ik daarnaast wel in aanmerking te komen voor
de expat regeling met de bijbehorende voorwaarden van Signaal. De antwoorden waren kort
21

PUSDIKTEK Pusat Pendidikan Technik (Technische school)
PUSDIKOPSLA Pusat Pendidikan Operatsi Laut (Operationele school
23
PUSDIKEKA Pusat Pendidikan Electronica (Wapentechnische school)
22
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en krachtig. De contractduur was drie jaar en de expat regeling zou dezelfde zijn als die van
Dingemans. Dat was dus geregeld. Maar de salariëring was nog niet zonder slag of stoot voor
elkaar.
Sijgers opende het steekspel, dat niet, zoals in een duel van vroeger waar het voor een van de
deelnemers noodlottig eindigde, maar waar voor mij wel een “go or no go” van afhing.
Hij daagde me uit door mij een troef aan te bieden: “Mijnheer
Van den Bosch, wat dacht u zelf te willen verdienen?”. Ik liet
me echter niet uit mijn tent lokken, maar bleef het spelletje
vrolijk meespelen. Op mijn beurt gunde ik, als een “Edele
Ridder”, hem zijn winnende positie en de eer om met het
openingsbod te komen. Hij accepteerde mijn aanbod en kwam
met een jaarbedrag dat hoger lag dan dat wat ik van mijn
raadgever had gehoord. Tevreden rekende ik dit bedrag in
mijn hoofd na. Ik voelde me hierdoor gesterkt om er nog een
schepje bovenop te doen. Geholpen door mijn aangeboren en
daarna verder ontwikkelde aanleg om het onderste uit de kan
te willen halen, noemde ik een, in mijn ogen, astronomisch
bedrag. Het antwoord van Sijgers was duidelijk: “neen,
mijnheer Van den Bosch, dat is teveel! Maar zijn stem klonk
niet zo resoluut en afwijzend en ook zei hij niet iets in de
Foto 25 Het onderste uit de kan
geest van: “Van den Bosch als je het niet eens bent met mijn
gehaald
voorstel, is daar de deur en weg wezen!” Dus concludeerde ik
dat er nog rek zat in het aanbod. Ik liet de stilte tijdelijk wat
zegevieren, zodat hij rustig kon overwegen wat te doen met mijn bod. Ook van mijn kant
werd er gewikt en gewogen en ik pijnigde mijn hersenen op zoek naar een vervolgstap. Aan
de ene kant zou ik zijn bod kunnen accepteren, want “liever één vogel in de hand dan tien in
de lucht”. Maar aan de andere kant zou het zonde zijn om een, op een presenteerblaadje
aangeboden droomkans, mis te lopen. Het zou het einde betekenen van een periode van veel
ellende, waarin de eindjes steeds aan elkaar geknoopt moesten worden. Toen schoot me de
wijze waarop het onderhandelen, of wel het “tawarren”, op zijn Indonesisch gedaan wordt, te
binnen. Deze onderhandelingstechniek, die vroeger al strijk en zet werd toegepast, levert in
het moderne jargon een win-win situatie op. In een flits ging bij mij toen een vierpittertje
branden en wist ik hoe wij tot een vergelijk zouden kunnen komen. Mijn bod was volgens
Sijgers veel te hoog en om elkaar tegemoet te komen, moesten wij een voor ons beiden
acceptabele oplossing creëren. Daarvoor gingen we dan het verschil van de twee aanbiedingen
middelen. Dus het bod van Sijgers moest daarvoor met 50 % van het verschil vermeerderd en
mijn bod met 50 % van het verschil verminderd worden. Op de keeper beschouwd vond ik het
jammer om direct al mijn onderhandelingsruimte prijs te geven door direct 50 % van het
verschil in te leveren. Dus besloot ik om eerst maar te proberen of Sijgers mijn bod minus
25% zou kunnen accepteren en hij de mogelijkheid had om 75 % van het verschil opperen.
Maar voor ik dat deed begon ik eerst op zijn gemoed te werken door te zeggen dat ik eigenlijk
een super goedkope kracht voor hem was. Allerlei relevante foefjes gebruikte ik daarbij. Zo
opperde ik dat ik met alleen mijn dochter heel wat minder reiskosten zou hebben dan een heel
gezin en ook niet een hele 20 voet container voor mijn meubilair en persoonlijke
eigendommen nodig zou hebben, maar dat alles in een kratje zou passen. Ook zouden de
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reiskosten voor de jaarlijkse vakanties voor mij en mijn dochter veel lager zijn dan die van
een heel gezin. Kortom ik bracht een heleboel andere liflafjes naar voren die voor HSA kosten
besparend zouden werken. Alles in een poging om hem ervan te overtuigen dat ik voor een
prikje voor HSA zou werken en nog wel voor drie lange jaren. Ondanks deze argumenten
stelde ik dat ik toch bereid was een veertje te laten en genoegen wilde nemen met een reductie
van mijn bod van 25 % van het verschil van de twee aanbiedingen. Op die manier zouden we
overeenstemming kunnen bereiken en voorkomen dat beide zijden met lege handen zouden
komen te zitten. Wonder boven wonder accepteerde Sijgers dit compromis.
Vervolgens werd met een welgemeende handdruk mijn dienstverband bezegeld. Met ingang
van 1 augustus 1981 werd ik voor de duur van drie jaren te werk gesteld bij een Philips N.V.
Project in Indonesië. Door deze constructie zou ik daar financieel te boek gaat lopen en, zoals
afgesproken, zouden mijn extra inkomsten onzichtbaar blijven voor de Nederlandse
Belastingdienst. Verder zou ik, na het bezoek van de TNI-AL delegatie aan Signaal in
Nederland, de twee maanden voorafgaand aan 1 augustus 1981 vrijaf krijgen voor het vertrek
naar Indonesië. Wel moest ik, mocht dat onverhoopt noodzakelijk zijn, beschikbaar blijven
om op te komen draven. Maar met mijn vorstelijke salaris dat ik nu in vaste dienst ontving
was dat natuurlijk geen probleem. Wat wil je nog meer Van den Bosch!

Deel 3.a.4. De voorbereidingen voor de verhuizing
Nu restte mij nog om thuis in Leiden de zaken regelen. Het huis in de Zonnebloem had ik, via
de makelaar “Eigen Haard” in Oegstgeest, in de verhuur gedaan. Deze makelaar was goed
ingevoerd in het, voor een langere tijd, onderbrengen van expats. Binnen een week diende
zich een Brit aan die vanaf 1 september 1981 bij ESTEC in Noordwijk geplaatst zou worden.
Mijn meubilair en overige huisraad zou opgeslagen worden door de makelaar. Voor het innen
van de huurpenningen maakte de makelaar gebruik van Deloitte en Touche en dus maakte ik
daar dus ook gebruik van. Dit bedrijf is wel een beetje duur, maar biedt ook zijn diensten aan
als belastingconsulent. Voor mij handig omdat niet alleen de jaarlijkse belastingzaken vanuit
Indonesië moeilijk te regelen zijn, maar bovendien ook omdat ik een doorknede adviseur
nodig had vanwege mijn bijzondere status als uitgeschreven belastingplichtige die uit het
beeld van de Nederlandse fiscus wil blijven. Indertijd was een belastingadviseur bevoegd om
zijn klanten ook te adviseren om de mazen van het belastingnet te gebruiken. Tot op heden is
dhr. Van der Bendt mijn vraagbaak in deze materie gebleven. Voor de grap zeg ik maar: “Wie
het breed heeft, moet het ook breed laten hangen.
Ook moet er, met hulp van de dierenarts, een nieuw thuis gevonden worden voor het koppel
ruwharige teckels.
Voortvarend zijn de nodige voorbereidingen uitgevoerd, doch de tijd begint te dringen.
Omstreeks begin mei kwam de Indonesische delegatie van KODIKAL. Als eerste bezochten
zij Hengelo waar zij de productie van de Signaal apparatuur, die voor hen bestemd was,
bekeken. Ook maakten de Indonesiërs kennis met hun counterparts, de oud-KM instructeurs.
Vervolgens werden hen ook de instructieboeken en de takenboeken aangeboden. Dat
gebeurde door de heren Hoogenboezem (Algemeen), De Kock/Giepmans (Operationele
School), Bert Spenneman (OBO) , Goudberg (ARTO) , een jongste jaar (VO) , Van Belzen
(SEWACO).
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Voor het laatst van mijn leven bezocht ik met mijn Indonesische collegae TOKM,
ERFPRINS, OPS, en de RW op Buitenhaven. Bij Erfprins, waar we ondergebracht waren, heb
ik met de Majmarns Van den Brink een ad hoc tennistoernooi georganiseerd. Tijdens dit
toernooi kreeg ik van Brandsma een telefoontje dat wij het hoger beroep hadden gewonnen en
dat de alimentatie in slechts 3 maanden van het huidige niveau naar nihil zou worden
afgebouwd. Een eclatante overwinning. Dus dat moest gevierd worden, de rondjes voor de
deelnemers van het tennistoernooi en het “Happy Hour” kwamen voor mijn rekening. Ik heb
Van den Brink nog bedankt voor zijn spontane assistentie en heb hem natuurlijk gevraagd om
de groeten van mij aan zijn moeder te doen.
Deel 3.a.5.i. Het afscheidsfeest
Na het bezoek van de Indonesiërs aan de KM scholen, verbleven ze in Den Haag voor een
beleefdheidsbezoek aan hun Ambassade. Daarom had ik ze ook uitgenodigd voor mijn
afscheidsfeest dat ik reeds had gepland. Zonder vrees kon ik nu rond bazuinen dat ik naar de
grote Oost ging verhuizen. Dit grote feest was er niet alleen een voor mijn vertrek, dat goed
was voorbereid en niet op de bonnefooi zal plaats vinden, maar ook bedoeld als een blijk van
waardering aan mijn jaargenoten voor het door hen aangeboden diner bij mijn FLO 24. Naast
mijn jaargenoten, ik weet niet meer wie ik allemaal precies had uitgenodigd (dat is mij
helemaal ontschoten), waren er Lassche en Brandsma (mijn rechtsadviseurs), Harry en Maike
Stumpf, Willem en Hennie van den Donker, echtpaar Harry Klaassen (Marinier), het echtpaar
Van Belzen, de buren links: echtpaar Bank en rechts: de familie Conijn (de parket fabrikant)
en uiteraard een zestal Indonesiërs.
Eén van de hoogtepunten die in mijn grauwe massa gegrift staat en ik me derhalve goed
herinner is, dat Maike voor mij, als dessert van mijn feestmaal, een zogenaamde Tipsy cake
zou maken. De cake was gelaagd met ertussen zelfgemaakte vla, dus geen custard, om en om
afgewisseld met echte “Flipje” aardbeienjam. De vla was doordrenkt met Bacardi Rum en de
Tipsy cake is zowel van geur en smaak als nectar die op je tong wegsmelt. De echtparen
Harry Klaassen en Willem van den Donker waren onze buren in Callantsoog, en hun kinderen
waren de hartsvrienden van Armand en Hélène. Mijn buurman Bank had mijn Citroén X 2
gekocht. Hélène zou later, na haar verblijf van anderhalf jaar in Indonesië, haar pied-à-terre in
Parijs, waar ze Frans studeerde aan de Sorbonne, delen
met de dochter van Conijn. Dit staat me allemaal nog
helder voor ogen!

Foto 26 Sambal goreng Peteh en Udeng
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Nu mijn koksmuts opgezet om een menu uit te zoeken.
Natuurlijk moest het afgestemd zijn op de smaak van
mijn aanstaande werkgevers. De keuze was snel gemaakt
en ik rekende op een vijftigtal genodigden. Het moet
daarom punt één lekker, en punt twee makkelijk te maken
zijn. Ik moest het met alleen Hélène maken en zo' n groot
aantal had ik nooit bij de hand gehad. Het hoofdgerecht
werd “Ayam Opor” (kruidige gestoofde kip), de
bijgerechten “Sambat goreng Peteh en udang” (Sambal
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goreng met peteh bonen en garnalen), “Telor Bali” (Balinees ei), “Dadar Bumbu” (pittige
omelet). En om het af te maken de liflafjes: “Krupuk Udang” (kroepoek van garnalen meel)
en “Serundeng” (mengsel van geschaafde kokos, pinda's, gebakken uien en specerijen (onder
andere koriander, trassi, komijn).
•

•
•

•

•

Eerst de 10 kippen in tweeën gesneden. Daarna werden de borststukken, met de poten,
dijen en vleugels er nog aan, langzaam met weinig olie in de bijgevoegde gekruide
Oporpakketje van “Koningsvogel” halfgaar gebakken. Tot slot werden zij op een laag
pitje in santen gekookt en daarna liet ik ze op smaak pruttelen. Klaar is Kees voor het
grootste keukengebeuren. In mijn tijd maakte ik het mij altijd makkelijk door de
Koningsvogel gerechtenpakketjes bij te kruiden met fijn gesneden rode uitjes,
knoflook met Trassi (extract van garnalen) of Petis (zwarte vis/garnalen pasta).
Behoeft het gerecht een hete smaak dan gebruik ik lange rode en kleine lomboks,
Trassi en als er ketjap benodigd is Petis.
Daarna 50 eieren hard gekookt, gepeld en in de bijgekruide
Bali pakketjes met Petis en Kecap Manis op smaak
gebracht. De Telor Bali ook voor elkaar.
Nu nog de Dadar Bumbu. Eerst werden daarvoor rode en
enkele kleine rawitlomboks, kleine rode uien en knoflook
met Trassi fijn gesneden, naar gelang pittig of mild, en met
bouillon in een blender grof gemalen. Dit mengsel wordt
aan een kom met 25 geklopte eieren toegevoegd. In de
koekenpan worden er vervolgens dunne omeletten van
gemaakt, door ze na de bekende lucht-opwerp greep weer
heelhuids in de pan laten terugvallen. Vervolgens was het Foto 27 Telor Bali Petis
Hélène’s taak om ze allemaal netjes in drieën te delen.
Nu nog de Krupuk Udang bakken en die op gespreid krantenpapier omwentelend uit
laten lekken. Als de krupuks daarna met een tissue van de overtollige olie zijn
ontdaan, wordt een vijf- tot tiental in een plastic zak gesorteerd. Door de zak met de
mond uit te zuigen en tegelijkertijd het uiteinde te draaien zijn ze vacuüm verpakt. Als
de zak met Krupuk niet wordt aangeroerd kun je Krupuk zo lang bewaren zonder dat
het “melempem”, of wel zo hard als een stuk leer, wordt. De Serundeng werd uiteraard
in de Toko gekocht, maar ik deed er altijd wat extra “kacang” (pinda’s) bij, dat maakt
de Serundeng lekkerder door het knapperen van de “kacang” bij iedere kauw
Een grote verlichting was dat ons dessert, de Tipsy Cake, door Maaike gemaakt en
meegebracht zou worden. Drankjes, zoals bier, frisdranken en wat sterkers, waren bij
de vleet voorradig, want zo zoetjes aan begon ik beter bij kas te komen.
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Foto 28 Een keur aan borrelhapjes

De uitnodiging stond voor 13:00 op een zondagmiddag in juni. Het was een prachtige zonnige
dag, dus er was geen ruimteprobleem voor de genodigden en ik was helemaal gereed om hen
te ontvangen. In de tuin had ik een behangtafel opgesteld en mijn eigen stoelen aangevuld met
geleende. De tafel zou eerst dienen om de “tjamilans” of wel de borrelhapjes op te zetten en
laten om de maaltijd aan te gebruiken. De borrelhapjes had ik, vooral voor de Indonesische
gasten, Hollands gehouden met een kaasgarnituur van de kaasboer en vleeshapjes die ik bij de
slager had besteld. Lekker makkelijk.
Geleidelijk aan kwamen de gasten binnen druppelen en al gauw wisten ze de weg naar de
drank en de lekkernijen te vinden. Toen vrijwel alle genodigden aanwezig waren, hield ik
mijn welkomsttoespraak waarin ik allen dankte voor hun blijken van medeleven met de
wonderbaarlijke verandering in mijn toekomst. Ook noemde ik daarbij de precieze data
waarop mijn vertrek naar Indonesië zal plaatsvinden. Hoewel mijn definitieve afscheid pas
medio augustus zou plaats vinden, nodigde ik hen nu reeds uit om dit feest te komen
vervolgen in mijn huis in Surabaya. Daarna gaf ik een uitleg van de verscheidenheid aan
gerechten die de feestdis hen biedt: “Opor Ayam” een pittig kip in klappermelk gekookt,
“sambal goreng udang” met Peteh bonen, “Bumbu” en vervolgens “Telor Bali Petis” eieren
in zwarte garnalenpasta. Allen zullen deze gerechten met een kop rijst op een bord
aangeboden krijgen met als garnering een gekruide
omelet, met “Serundeng” en “Krupuk Udang”.
Daarbij werd aangeraden om eerst van alle
opgeschepte gerechten een beetje proeven en als het
lekker is alles op te eten en zo nodig een tweede
portie te vragen. Datgene wat minder lekker werd
gevonden konden ze gewoon opzij schuiven en bij de
tweede portie niet meer op laten scheppen. Met:
“Kortom allemaal, ALLES MOET OP !!!!! Smakelijk
eten en tot straks” eindig ik mijn toespraak.

Foto 29 Slametan Makan

Er waren zoveel helpende vrouwelijke handen dat ik
niet veel aan de verzorging van de “Selamatan” van
de gasten had te doen. Ik kon mij onbezorgd door de
menigte bewegen en merkte daarbij dat ook mijn
Indonesische vrienden zich goed vermaakten. Aan
alles had ik gedacht en dus ook aan het vrouwelijk
schoon dat in de minderheid zou zijn. Daarom had ik
aan de dochter van Lassche, die stewardess bij de
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KLM was, gevraagd een tweetal collega’s uit te nodigen. Heel goed gegokt, Van den Bosch,
ja hoor het was een schot in de roos, want niet alleen waren de gasten uit het andere
werelddeel geanimeerd met hen in gesprek, maar ook vele anderen. Het weer speelde een rol
van betekenis waardoor de stemming in goede zin werd bevorderd.
Toen de hoofdmaaltijd gevolgd werd door het dessert, dat iedereen zo lekker vond dat ze om
een tweede stuk vroegen, was ik blij dat Maaike gelukkig genoeg Tipsy Cake gemaakt had. Ik
merkte wel op dat de in de vla verwerkte rum begon te werken. Gelukkig werd dat
geneutraliseerd door de rijkelijk vloeiende koppen koffie, zodat de rijvaardigheid van onze
gasten niet werd beïnvloed. Toen de meeste gasten huiswaarts waren gekeerd, liep ik de zaken
nog eens na en zag tot mijn vreugde dat er niet veel was overgebleven. Dus allen hadden ze
goed hun best gedaan. Het was een prachtige dag die ik me gegarandeerd nog lang zou blijven
herinneren. Hopelijk zullen ook mijn gasten, die nog in leven zijn, zich deze dag nog heugen.
Hélène slaagde voor haar HAVO diploma en de
Scheidegger type/steno cursus en ik stelde haar
voor, gezien een jaar op een mensenleeftijd klein
is, om een jaar met mij mee te gaan naar
Indonesië. Het verrijkt je leven door het
geboorteland van je vader te bezoeken en de taal
en cultuur te ervaren. Tenslotte stelde zij als
voorwaarde dat, als zij met me mee zou gaan, ook
de ruwharige teckel Bijou mee zou moeten.
Natuurlijk was dat geen bezwaar. Voor de andere
teckel, Beautée, zou een nieuw gezin gevonden
worden.

Foto 30 De nu antieke draaitafel
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Op 6 juli 1981 trad ik in dienst bij HSA . In gezamelijk
overleg met Dhr. Sijgers werd beslist dat ik medio
augustus naar Indonesië zal vertrekken. In Hengelo had
ik niet alleen mijn laatste zaakjes geregeld zoals de
vliegtickets voor mijzelf, Hélène en Bijou, maar ook de
nodige quarantaine en prikpaspoorten voor Bijou.
Snel heb ik ook nog een van de beste Philips draaitafels,
een cassetterecorder en een radio-ontvanger op een
Signaalpas voor een werknemersprijs gekocht. Nu
inmiddels antiek maar hij draait nog als een tierelier.!!!

Foto 31 De Philips geluidsinstallatie
25

Zie voor de werkgeversverklaring van HSA bijlage 1

25

Deel 3.b. Holland Signaal Apparaten (aug. 1981-1982)

Deel 3.b. Holland Signaal Apparaten (aug. 1981-1982)
Deel 3.b.1. De reis naar en ontvangst in Indonesië
Met wat weemoed vertrokken wij, met Garuda, met zijn drietjes, Hélène, Bijou en ik, vanuit
Nederland naar mijn moederland. Hopelijk naar een mooie toekomst.
Na veel geharrewar, met o.a. hoofd van Garuda bij de balie, werden er twee zitplaatsen achter
in het vliegtuig, met een speciaal plaatsje voor Bijou, geregeld. Tijdens de vlucht heb ik met
de stewardessen mijn Bahasa Indonesia opgehaald en me globaal de nieuwe grammatica en
schrijfwijze van het Maleis naar beschaafd Bahasa, eigen gemaakt.
In Jakarta werden wij opgevangen door een HSA vertegenwoordiger De Jong met zijn knappe
Filippijnse echtgenote, die ons naar het Sahid Hotel brachten voor de overnachting. In het
hotel verwachtte ik moeilijkheden omdat de kooi van Bijou waarschijnlijk niet in de
hotelkamer zou mogen. Dat zou Hélène veel verdriet bezorgen. Om dit te voorkomen heb ik
de hotelportier bij het verzamelen van onze bagage opdracht gegeven, om de kooi in het
midden van het wagentje te zetten en die te camoufleren door daarom heen onze barang te
plaatsen. Nadat ik hem het bekende “fooitje” had gegeven, gingen wij naar de receptie. Het
inchecken vond zonder enig probleem en geruisloos plaats. In de hotelkamer stond de
kamerbediende al op ons te wachten en zonder kletsen bracht ik de kooi van Bijou naar het
platje en liet haar daar los zodat ze haar beentjes kon strekken. Voordat de bediende begon te
reclameren, stopte ik duizend Rupiah in zijn zak waardoor hij als een blad aan een boom
omdraaide. Het is in Indonesië de gewoonte om iemand voorafgaand aan een opdracht te
belonen met een fooitje. Dan heb je er meteen profijt van. Dus moet je ook een hotelbediende
van je kamer vooraf in de watten leggen. Je zult dan zien dat hij de naad uit zijn kous loopt
voor je. Veel van mijn Hollandse vrienden griepen over slechte service die ze krijgen, maar
die geven pas een fooitje na hun verblijf als de service goed is geweest en dat is dus te laat!
Eerst bij aanvang en tussentijds lekker over het kopje aaien, om daarna het hele hoofd in de
schoot te laten vallen.
Onderweg van het vliegveld zag ik aan vele kraampjes dat het manggis tijd was. De manggis
is de koningin van de Indonesische fruit. Ik vroeg de kamerbediende om een kilo of drie te
kopen aan de kant van de weg, dat hij onmiddellijk deed. Hélène en ik hebben gesmuld van
jewelste.

Foto 32 De Manggis, koningin van het Indonesische fruit

De ontvangst door Signaal was uitstekend, het hotel subliem en een licht diner van De Jong
viel, na de catering maaltijden in het vliegtuig, ook in de pul. Het was een gezellig samenzijn
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met zijn viertjes, dat later nog vaak herhaald zou worden tijdens mijn bezoeken aan MABES1
AL in Jakarta.
's Avonds heb ik Dingemans gebeld om te vertellen dat ik op weg was naar Surabaya. Daarbij
vernam ik dat hij, in afwachting op zijn vertrek naar Korea, met zijn gezin reeds in Hyatt
verbleef. Zodoende was zijn huis, met al het personeel, chauffeur, bediendes en de
nachtwaker, beschikbaar. Of dat betekende dat het voor mij beschikbaar was, was nog de
vraag. Door de goede connecties die De Jong had met Garuda en temeer omdat wij
businessklas tickets hadden, werd geregeld dat Bijou zonder veel moeite als handbagage bij
ons in het vliegtuig mocht. Dat was dus een zorg minder.

Deel 3.b.2. Imam Bondjol 110 (aug. 1981)
In Surabaya werden wij opgehaald door Van der Kaay die ons naar hotel Miramar aan de
Darmo Boulevard bracht. In de lobby van het hotel stonden Dhr. Dullemond, de Signaal man
belast met de met de technische uitvoering van het NTCS project, met zijn echtgenote en
Sugito op ons te wachten. Van hun beiden ontvingen wij een lokale welkomst verrassing
bestaande uit informatie over alles wat er in Surabaya te doen valt en een schaal met Indische
lekkernijen. Gezellig hebben we van een uitgebreid koffie-uurtje genoten, waarbij we over en
weer de nodige informatie uitwisselden. Zo bespraken we wat onze wensen waren en wat
Signaal ons zou kunnen bieden om het dagelijks leven in de tropen te veraangenamen. En
petit comité werd besloten om eerst een rondje te maken langs de gemeubileerde huizen die
voor een langdurig verblijf beschikbaar waren en voorzien zijn van huisraad en personeel. De
huizen waren meestal summier en alleen met het hoogstnoodzakelijke gemeubileerd en
werden voor een periode van twee jaar verhuurd. Aan onze wensen voldeden twee
splinternieuwe huizen in een nieuw ressort Darmo Sateliet en één in de oude koloniale
Darmobuurt. Wij reden met Dullemond mee naar zijn huis, dat in de nieuwe buurt lag.
Globaal kregen we te zien hoe het huis van Dullemond standaard was ingericht en aangevuld
was met zijn eigen meubels uit Holland. Wij hadden dus een goed beeld van wat we konden
krijgen. De huizen in de nieuwe buurt waren in één
woord modern en voorzien van alle gemakken, waar
je luxueus en geheel in de airco kunt verblijven. Ook
een keuken voor het maken van allerlei culinaire
hoogstandjes ontbrak natuurlijk niet. De voor- en
achtertuin waren mooi aangelegd, maar slechts
voorzien van kleine boompjes. Dus buiten zitten
onder een schaduwrijke boom was er niet bij. Gedwee
lieten we ons in de huizen rondleiden en hoorden de
uitleg over alle voorzieningen aan. Ik hield me dus op
de vlakte en nam geen beslissing voordat ik de
Foto 33 Plukkorf
alternatieven, namelijk het andere huis in de
Darmobuurt, had gezien.
Natuurlijk wist ik toen al dat het volgende huis de Imam Bonjol zou zijn waar ik alles al van
wist en dat nog steeds mijn voorkeur had. Toen wij bij de Imam Bonjol aankwamen was de
1

MABES-AL Markas Besar AL (hoofdkwartier van de marine)
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Jambu bol boom getooid met rijpende vruchten. Wij werden verwelkomd door de bedienden
die het hek openden. Ik vroeg of zij een plukkorf aan een lange bamboestok hadden. En ja
hoor, met deze ingenieuze van kleine bamboestrippen gemaakte conische korf, plukte ik
alleen de roodrijpe jambu's. Van der Kaay proefde dit en ondanks het feit dat hij in Indië was
opgegroeid, was dit vast en zeker voor het eerst van zijn leven. Deze sappige zoete vrucht
heeft een pit en moet je met de beide handpalmen in tweeën drukken en daarna in je mond al
kauwend zacht op je tong laten smelten. De vrucht werd voor de oorlog zeer sporadisch uit
Jamaica geïmporteerd omdat de inheemse soort kleinere minder zoete vruchten levert.
Iedereen liet het zich goed smaken en het zou niet bij één van die “jambo bol” blijven, maar
later zouden er nog vele van deze vruchten volgen.

Foto 34 De Jambu vrucht aan de boom (l), de bloem (m) en het vruchtvlees

Vervolgens werd er een rondje, voor mij nu voor de tweede keer, door het huis gelopen. Het
meubilair was niet overdadig, maar voor Hélène en mij voldoende. Er was een
masterbedroom en twee kleinere slaapkamers allemaal voorzien van heerlijke
tweepersoonsbedden waar je een bal met spetters kan houden. Op de voor- en achtergalerij
stonden slechts rotan zitjes die aan vervanging toe waren. Alle voorzieningen, zoals
beddengoed, eet- en glaswerk etc. waren op een langdurig verblijf afgestemd. Natuurlijk was
alles ouderwets maar je kon je er heel goed mee behelpen. Hélène en ik waren tevreden en
Bijou had, zowel binnen als buiten in de tuin, zeeën van ruimte.
Dus zeiden we tegen Van der Kaay dat wij de
voorkeur gaven aan dit huis. Temeer omdat ik al
gezien had dat het huis volkomen bedrijfsgereed was.
Ook hadden de bedienden al ervaring opgedaan om
expats te verzorgen. Er was dus geen sprake van dat
we ons moesten behelpen en zouden moeten “roeien
met de riemen, die je hebt”. Daarom verzocht ik Van
der Kaay, om direct in de Imam Bonjol te mogen
intrekken. Daar waren niet alleen wij, maar ook
Signaal bij gebaat. Wij kunnen dan snel aan de tropen
wennen en Bijou kon zich vrij bewegen. Een OK was
gauw gegeven.
Foto 35 Roeien met de riemen die je hebt
We zouden aanvankelijk ook de auto, een Mazda
sedan, van Dingemans met zijn chauffeur, Hidayat genaamd, overnemen, maar de auto ging
niet door. Sugito had deze namelijk ook graag willen hebben en dat gebeurde dan heel snel,
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want hij is niet voor niets admiraal geworden. Geen aap loos want ik kreeg er toen een Toyota
Corona voor in de plaats. Deze heeft me nooit één keer in de steek gelaten. Toyota heeft in
Indonesië zo' n goede markt dat in vrijwel iedere dessa een Toyota monteur zit die sjoege
heeft van het repareren en ook nog makkelijk de onderdelen weet te vinden.
Nog diezelfde dag verlieten we het hotel en trokken in
Imam Bonjol 110. De bediendes vonden het ook leuk dat
ze hun vaste baan konden houden, en dat het normale
leven, hoewel wederzijds nieuw, onwennig en aftastend,
voortgezet kon worden. Ik gaf ze geld om voor een week
“belandja” (boodschappen) te doen en ook hun
maandsalaris. Daarna legde ik hen uit dat wij dagelijks
het zelfde wilden eten als zij en er dus voor vier mensen,
en niet te “pas pas” (krap), inkopen moesten worden
gedaan en gekookt. Vooraf moesten zij mij informeren
over de gerechten die zij zouden gaan maken, zodat ik ze
in vele gevallen kon afstemmen op Hélène om zo te
voorkomen dat zij door te pittig eten een afkeer zou
Foto 36 Lekkere Indonesiesche hapjes
krijgen van de Indische keuken. Ook wilde ik dat, als wij
thuis waren, ’s middags na de “middagrust”, er
ouderwetse Indische lekkernijen zouden worden klaargemaakt of kant-en-klaar gekocht.

Foto 37 Serebe rijstemeel beslag in een wadjan
van klei gemaakt

Foto 38 Nonggo Sari pisang Radja in
rijstemeelbeslag in bananen blad gewikkeld
gestoomd

Foto 39 Kue Mangkok:
gestoomde in gistbeslag
rijzende koekjes

Foto 40 Klepon
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Nu kwam er bij mij een koloniaal trekje naar boven. De middagrust is, zoals dat in de TV
serie “de Stille Kracht” op het scherm werd verbeeld, ook de tijd om de hartstochten te
beleven. Maar dat was voor mij toen nog niet weggelegd.
Door Van der Kaay werd ik uitgebreid geïnformeerd over de financiële aspecten en de expat
regelingen. Door Conny, de Indonesische secretaresse van Van der Kaay, werd ik in vloeiend
Nederlands op de hoogte gebracht van de Emigratie-, Werk- en Arbeidsvergunningen. Ook
vertelde zij mij hoe ik, als door Signaal bezoldigd personeel, ons verblijf in Surabaya verder
kon veraangenamen. Daarbij vertelde ze ook hoe de uitgekookte chauffeurs de mazen van de
wet gebruikte om hun financiële positie te verbeteren. Eigenlijk was het niet nodig, want de
honorering van het Indonesisch Personeel bij Signaal was zeer goed in vergelijking met de bij
wet bepaalde salarisschalen. Ik heb gelukkig nooit enige wanklank of vergrijp van mijn
personeel hoeven te rapporteren. Werkelijk waar, het was een genot te mogen ervaren hoe
goed Signaal voor zowel zijn expats als voor hun lokale personeel zorgde.
Ik heb Hélène direct op Indonesische les gedaan bij mevrouw Kwee en dat was een groot
succes. Om zes uur in de ochtend bracht ik Hélène naar mevrouw Kwee en ging daarna zelf
naar KODIKAL, vervolgens reed Hidayat weer terug naar Tante Kwee. Mevrouw Kwee, die
vloeiend Nederlands sprak, gaf een uur grammatica en woordkennis die gebaseerd was op het
dagelijks leven. Zoals het kopen van de dagelijks etensbehoeften op de passar. Na deze
theorieles gingen Tante Kwee en Hélène met de auto naar Pasar Keputran om het geleerde in
de praktijk te brengen en tegelijk de “belandja” (boodschappen) te doen. Daarbij werden de
groenten die voor de gerechten nodig waren, één voor één aangewezen en in het Bahasa
Indonesia benoemd. Ook moesten de prijzen in Rupiah’s worden gevraagd en daarna worden
afgedongen. Zij legde het accent op het gesproken woord en bracht het direct in de praktijk.
De lessen sloten precies aan op het boekje van de ANWB “Wegwijs in de Bahasa Indonesia”
waarmee Hélène zichzelf al globaal had voorbereid op het spreken van deze taal. Samen
gingen ze ook Pasar Atoom in, de grootste grossiermarkt van Surabaya. Hier waren niet alleen
kleren en allerhande behoeften te koop, maar kon ook bij speciale eetwinkeltjes Gado-Gado,
Sate Ayam/Kabing/Babi etc. met de bijbehorende rijst, lontong of nassi goreng worden
besteld. Kortom na drie maanden sprak ze “vloeibaar Bahasa” te meer omdat zij genoodzaakt
was zich verstaanbaar te maken voor de bediendes en de chauffeur Hidayat en, vooral in het
begin, weinig aanspraak had aan vrienden of kennissen.

Deel 3.b.3. De eerste producten van het project
Geleidelijk aan werd het NTCS kantoor ingericht voor het management. Zo werden er ruimtes
ingericht die bestemd waren voor onder andere de instructeurs in spé; de vergaderzaal, de
reproductie afdeling, de administratie divisie en de gast instructeurs. Het NTCS team bestond
uit de volgende medewerkers: schout bij nacht Sugito Indonesische HSA vertegenwoordiger
NTCS, dhr. Dullemond van HSA hoofd NTCS, SEWACO hardware tevens HSA Counterpart
van PUSDIKEKA. Mijn persoon als HSA Counterpart van PUSDIKTEK, dhr. Giepmans
HSA Counterpart van PUSDIKOPSLA, Mej. Endang HSA Secretaresse, dhr. Slamet
Indonesische conciërge en tot slot Dhr. Visser, vertegenwoordiger van de subcontractor Van
Rietschoten en Houwens (R&H) ). Ook werd de ontvangst van de taken- en instructieboeken
voorbereid.
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Aanvankelijk hadden we genoeg tijd om bekend te raken met de TNI-AL leiding van de
scholen en de instructeurs, want de lesstof voor de vereiste takenboeken was nog niet gereed.
Het gaf me een gevoel zoals ik dat ook had toen ik op de Rijkswerf was geplaatst. Ik kon ook
toen overal rondkijken en met iedereen een praatje maken over wat zij deden. Dat was een
kolfje naar mijn hand. In die tijd had ik al ervaren dat de Indonesische Navy een “Happy
Navy” was, in de goede zin van het woord. Je kunt er makkelijk honderd jaar worden, zonder
stress. Later, na een ervaring die beter past bij deze opmerking, kom ik hierop terug, omdat ik
op dit moment hierover nog niet kon oordelen. Toen de eerste takenboeken kwamen gaf ik
een proefles aan de instructeurs die volgens het boekje in het Engels gebeurde. Daarbij
constateerde ik dat de meeste van mijn toehoorders eerder in slaap sukkelden dan er blijk van
gaven er iets van te leren. Ook met de vele goed gerichte krijtjes wist ik hen niet lang wakker
te houden. Tijdens de nabespreking polste ik hen wat de redenen daarvan konden zijn. De
hoofdoorzaak was dat de meesten van hen, door de geringe salariëring, genoodzaakt waren
om na vast werken een volle nachtbaan er op na te houden. Alleen op die manier konden zij
hun gezin een menswaardig en veilig bestaan geven. Zij hadden daardoor moeite om zich te
concentreren om de Engelse taal te begrijpen. Het Kedirische Javaans “jedar-jedor” (bezit
veel fonetische kreten) begrepen zij goed en het Bahasa was ook geen probleem. Deze kennis
was een genoegdoening maar niet bevredigend. Dit leidde echter wel tot de volgende
“briljante brainwave”. Ik merkte bij het lezen van de ochtendkrant dat ik haast alles wat in de
krant stond goed begreep en dat ik ook de woordkeuze, de makkelijke vervoegingen en tijden
goed onder de knie had. Ook in het dagelijks leven sprak ik de hele dag hoofdzakelijk Bahasa
met iedereen. Daarom durfde ik P.M. Abdullah Rachman, commandant PUSDIKTEK, te
suggereren om, uiteraard met de hulp van de juiste medewerkers, de in het Engels geschreven
takenboeken in het Bahasa te vertalen. Daarna zouden de officieren onder de medewerkers
mijn taal slechts hoeven te kuisen en de onderwerpen te controleren op de juistheid van de
gebruikte begrippen. Onmiddellijk werd hoofd onderwijs Overste Suleiman, met wie ik al
ruggespraak had gehad, bij de commandant ontboden. Zonder enige tegenstribbeling en met
dank werd mijn voorstel aanvaard. Bij nader inzien, daar had ik nog niet eerder bij stil
gestaan, heeft deze brainwave erin geresulteerd dat mijn driejarig contract uiteindelijk
verlengd werd tot zeven jaar. Kun je nagaan hoeveel nuttige effecten een dergelijke rimpeling
in je “harsens” kan veroorzaken. Het eerste in Bahasa vertaalde takenboek “de Automatische
Diesel Start” werd met veel tromgeroffel getoond aan Commandant KODIKAL. Deze
ceremonie verliep subliem en werd met een “Selamatan” gevierd met de wens dat dit project
succesvol mocht verlopen.

Deel 3.b.4. De eerste ontmoeting van oma en kleindochter
Natuurlijk had ik mijn wonderbaarlijke aanstelling bij Signaal in Surabaya per brief aan mijn
moeder medegedeeld en ook telefonisch aan Tante Carla en via haar aan Toyib de chauffeur.
Hélène, Bijou en ik waren zo zoetjesaan goed genesteld in de Imam Bonjol en maakten ons
gereed om naar mijn moeder te gaan. Dat gebeurde op een zaterdag met Hidayat in de
Corona. Vroeg in de ochtend, rond vijf uur, reden we (ik koos de kortste maar ook saaiste
weg) via de Postweg naar Kertosono en daarna zuidwaarts, langs de Brantas, naar Kediri. Ook
toen al hebben we over 160 km drie uur gedaan. Voor het eerst zag mijn moeder haar
kleindochter en hield Hélène vele ogenblikken in haar armen. Zij kuste haar, met de Javaanse
“reuk kus”, op haar beiden wangen en ten slotte bad zij met haar beide handen op Hélène's
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hoofd voor dit geluk van deze eerste ontmoeting. De “reuk kus” in de Javaanse cultuur is een
innige kus waarbij met de neus naast de neus van de gekuste de geur van de wangen wordt
opgesnoven.
Bij onze aankomst werden de “tikars” (rieten
matten die voor het ritueel van een
“Selamatan”
(feestmaal)),
opgetuigd.
Ondertussen werden wij door mijn moeder
naar binnen geroepen in een ruimte waar naast
haar bed ook heuse stoelen en een tafel
stonden. Daar hadden we ons eerste
samenzijn. Ze liep naar haar bed en haalde
onder haar “bantal” (slaapkussen) een
pakketje tevoorschijn, dat keurig was
gewikkeld in een geborduurde tulen
ouderwetse dameszakdoek en gaf het met veel
égard aan Hélène “Simpanan uang untuk
41 De mannen in de silo en de vrouwen in de
Hélène, banyak rejeki” (gespaard geld voor Foto
sinden zit
Hélène, veel geluk). Van de maandelijkse
toelages, die ze van mij ontving, had zij het
geld gespaard dat zij niet nodig had voor het dagelijkse leven en bestemde dit voor Hélène.
Lief hè, om op deze wijze uiting te geven aan haar diep uit haar hart komende liefde voor haar
kleinkind. Het was zeer ontroerend hoe Hélène haar grootmoeder met de schamele woorden
in het Indonesisch, die ik haar ingaf, stotterend bedankte.
Intussen waren op grote bamboeschalen de
Nasi Tumpeng (rijsttafel), de Pisang Radja
(koningsbanaan) en Djajan Basah in
bamboe mandjes (dessert) voor de
Selamatan gereed gezet op de tikars. Met
de hele bubs van de buren werd ons bezoek
gevierd. Mijn moeder gaf een teken dat de
Selamatan kon beginnen, waarop alle
mannen de “silo” (zithouding met de enkels
over elkaar) en de vrouwen de “sinden”
(zithouding voor de vrouwen) aannamen.
Daarna werd de “Ustad” (Islamitisch
voorganger) verzocht het gebed te houden
ter ere van de Selamatan. Nadat hij voor
Foto 42 Pisang radja
allen die de Selamatan gingen nuttigen, de
zegen van Allah had gevraagd, nam mijn moeder het heft in handen en sneed het topje van de
rijstkegel af en plaatste het op een met bananen blad bekleed bord (ere Pintjoek). Vervolgens
werd het topje geflankeerd met de gerechten van de Bumbu Rudjak, “Pekedèl” (frikadel),
Sambel Goreng Tempéh, “Urap-Urap” (Jonge Cassave blad, boontjes en “Kangkung”
(moerasplant dat smaakt naar Postelein), “Dendeng Ragi” (Serundeng met stukjes gebraden
rookvlees) en nog veel meer. Deze “Nasi Pintjoek” was bestemd voor de belangrijkste
persoon onder de aanwezige gegadigden, en dat was haar kleindochter.
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Nog een klein akkefietje dat wel grappig was
en wellicht de moeite waard is om te vertellen.
De kip, van het hoofdgerecht van de Tumpeng
“Bumbu Rudjak” (kip met een soort PIR-PIRI
Bumbu Bumbu) moet altijd een haan en mag
dus geen vrouwtjeskip zijn. Als je zelf de
Tumpeng bereidt, dan koop je natuurlijk een
jong haantje, doch als je dit buitenshuis bestelt
dan kun je er donder op zeggen dat je een
gespierde oude haan krijgt, die bij de
hanengevechten het loodje heeft gelegd en dus
niets meer waard is. Vandaar dat mijn moeder
een stuk van de borst van de haan zocht. Ik zag
haar daarbij de pootjes en de dijen opzij
Foto 43 Nasi Pintjoek
schuiven en naarstig naar de “Doddok
Mentok”
(de
borst)
zocht.
Hoogstwaarschijnlijk had ze dus de Tumpengs buitenhuis besteld.
Ondertussen deden ook de overige gasten
zich tegoed aan de geboden Tumpengs die,
vooral als je er geen cent voor hoeft uit te
geven, als sneeuw voor de zon verdwenen.
Ontegenzeggelijk was het een dag om nooit
te vergeten en ook voor de buren en de hele
straat was het meer dan een dagje uit.
Op het moment dat we daar waren, was de
vliegertijd in volle gang. Het straatje waar
mijn moeder woonde loopt naar de rivier de
Brantas. Op de dijk langs de rivier had je een
open ruimte waar je geen last had van bomen,
telefoon- en elektriciteitpalen of de daaraan Foto 44 Het verdwijnt als sneeuw voor de zon
hangende kabels en waar het bovendien altijd
waaide.
Een
waar
Eldorado
voor
vechtvliegerbazen, dus ging ik er met de Katjongs van de straat naar toe. In het gedeelte van
het vijandelijke luchtruim lieten de toreadoren hun Spitfire en vermaarde Stuka duikers
afwisselend optrekken en vieren als voorbereiding op hun aanval.
In het neutrale luchtruim werden de vliegers getest op hun stabiliteit en werden proefduiken
naar bak- en stuurboord beoefend en ook de snelheid van inhalen en vieren werd verbeterd.
Een aanval uitvoeren op een vlieger is daar verboden. Ik zat natuurlijk te popelen om het zelf
weer eens te doen en vroeg aan een jongen van zes jaar, die al een vlieger in de lucht had, of
ik met zijn set mijn behendigheid op de proef mocht te stellen. Dat mocht en zag tot mijn
verbazing dat ik de aanvallen met een duikvlucht, vanaf een hoogte boven de vlieger van de
tegenstander, en van onderen, nog niet was verleerd. Nadat ik dit, zonder de dreiging van een
vijandelijke vlieger, verscheidene malen met mijn geleende vlieger had beoefend, werd ik te
hoogmoedig en vroeg aan mijn “Brakkie” (schoffie) of ik zijn vlieger voor een gevecht mocht
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gebruiken. Hij moest mij wel assisteren de “oemploeng” (rond blik van het merk de
Palmboom- of later de Blue Band margarine) te hanteren. Hierop wordt het glastouw opgerold
en kon het, door je vuist in het blik te steken, feilloos aflopen. Bij het inhalen moet de
“piloot” al lopend het glastouw op de grond laten vallen, waarbij hij niet mag stilstaan omdat
het touw dan op een hoop valt. Zo gezegd zo gedaan en ik dirigeer mijn Stuka Messerschmidt
het oorlogsluchtruim in op zoek naar een vijand zodat de schermutselingen konden beginnen.
Al gauw vond ik een sterke tegenstander die telkens mijn aanvallen van boven en van onderen
wist te pareren. Dat kwam omdat mijn ervaring in het bepalen van de vechthoogte
onvoldoende was. Met veel moeite wist ik aanval van boven met kunst en vliegwerk en veel
vieren af te slaan. Hierbij had mijn touw echter wel een snij-opdonder opgelopen en bleek
daardoor gehavend. En ja hoor, bij de eerstvolgende aanval ging ik naar de Filistijnen en “duul, du-ul” (opwaarts en neerwaarts schommelend “Ins blaue hinein”), moest mijn
duikbommenwerper het luchtruim onheroïsch verlaten. Mijn “Brakkie” moest huilen en
schreeuwde: “Pedot, Pedot” (de vlieger is van het touw afgesneden en verloren) en hij was
ontroostbaar over het verlies van zijn vlieger. Schokkend zat hij te huilen, met zijn linkerpols
nog steeds in de “oemploeng”, het was zo zielig om dit kinderleed te zien. Ik troostte hem en
ik besloot om met hem en vier van zijn maten met Hidayat in de auto naar de toko van de
vliegerspecialist te gaan. Daar mochten hij en ook zijn vriendjes ter compensatie een nieuwe
set combat vliegers met “oemploeng” en glastouw uitzoeken. Wat een verschil met toen ik
jong was en wij het zelf moesten maken. Niet alleen de vliegers zelf maar ook het kiezen van
de glassoort en het mixen van glastouwbeslag. Daarna moest het behandelde glastouw tussen
twee bomen worden uitgelopen en, als het gedroogd was, opgerold op de “oemploeng”. Ook
moesten we zelf zorgen voor het leren
wijsvingerhoesje (bescherming tegen het
glasdraad) etc. Nu kun je dat allemaal
kant-en-klaar kopen, je kunt zelfs de
glassoorten, zoals porselein of helder glas
kiezen voor het glastouw en natuurlijk
zijn de vliegers zelf al uitgebalanceerd.
Ook in een kleine stad als Kediri schrijdt
de welvaart gestadig voort. Na de nieuwe
vliegerpilootjes thuis te hebben gebracht,
namen we afscheid van mijn moeder en
Foto 45 De katjongs met hun oemploeng
zal ons deze vreugdevolle dag nog lang
heugen.
In Kediri logeerden we in een vooroorlogs Hotel, Merdeka, dat in mijn herinnering het beste
optrekje van de residentie stad was. Ook de chauffeurs konden er tegelijkertijd een kamer met
lokaal ontbijt krijgen. We hebben het geweten, het had veel weg van een slecht soort van
kamperen. Nooit meer zullen we weer gebruik maken van dit hotel. Alleen het lokale ontbijt
viel bij mij in de pul en ook Hélène genoot van de dubbele Indonesische uitsmijter, niet met
kaas en ham op twee sneetjes brood, maar met Nasi Goreng.
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Foto 46 waterkrachtcentrale Karangkates bij het meer van Soleredjo

Vroeg in de ochtend vertrokken we via Blitar en Wlingi naar de waterkrachtcentrale
Karangkates bij het meer van Soleredjo. Een mooie tocht, de verwoestende lava- en
vulkanische uitbarstingen van weleer hadden het landschap door de tijden heen omgetoverd in
vruchtbare valleien.
De suikerrietstengels met de gezonde groene
bladeren en gekroond met de witte
rietpluimen, werden afgewisseld door de
rijpende ananassen. Deze vegetatie vergezelde
ons naar de rijke vruchtenschuren van de
bergstreken van de Kelud.
Bij het meer van Soleredjo hebben we voor het
eerst van ons leven zo uit het meer gevangen
vis gebakken en met huid en haar opgegeten.
Het was een soort zoetwater sprotje en heet
hier een “Moejair”, heerlijk krokant met een
pittige tomaten sambal.
Foto 47 De ananas velden van Kelud

Foto 48 Zelfgevangen visjes uit het meer van Soleredjo
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In Malang namen we het ervan in Toko Oen.
Dit is het bekendste Hollands-Indische
patisserie- en festiviteitenrestaurant, waar
toen de Upper Ten haar fuiven en bruiloften
vierde en de gewone goegemeente elkaar op
hun hoogtijdagen in kleine kring verwende.
In die tijd moest je wel diep in je “dompet”
(portemonnee), tasten.
Vroeger was de “Pastel Tutup” (Indische
Jacht Schotel afgedekt met aardappelpuree
uit de oven), alom bekend. Dus bestelde ik
een medium schotel, voor de “lering en de
vermaecke”, bovendien liep het al tegen de
middag en moest het niet al te zwaar zijn.

Foto 49 Toko Oen in Malang

We moesten toch nog een kleine twee uur
rijden en voor Hidayat kochten we voor
onderweg in Toko Oen de heerlijke
warme bollen. Hij was er verrukt over,
nog nooit gegeten en wij ook zeer lang
niet.

Foto 50 Pastel Tutup

Foto 51 Pastel tutup

Vroeg in de avond waren we weer terug
in de Imam Bonjol waar Bijou ons blij
verwelkomde.

Kaart 5 Bezoek aan moeder en terug
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Deel 3.b.5. De muiterij van PT-PAL
Het leven gaat voort en geleidelijk aan begon het voor mij een grote klus te worden. Het
vertalen van de takenboeken verliep goed ofschoon het wel veel tijd vergde, maar ik had nog
drie jaar. Met Suleiman bepaalden we de volgorde waarin de takenboeken vertaald moesten
worden, zodat die direct afgestemd zouden zijn op de beschikbaarheid van de hardware.
Gedurende die tijd was ik meer op PUSDIKTEK dan op het NTCS bureau. Ik was daar alleen
aanwezig om 07.00 ’s ochtends, bij het gezamenlijke eerste kopje koffie, bij de lange
koffiepauze van 10.00 en na vastwerken om 14.00 voor de lunch op kantoor. De lunch op
kantoor werd vaak afgewisseld met een speciaal gerecht waarvoor we dan een tafel
reserveerden in een gezellige tent. Een leven als een luis op een zeer hoofd!
In de tropen is de sfeer vanaf de namiddag gehuld in een sluimerende geheimzinnigheid die
tegen de avond vaak culmineert in een niet in de hand te houden climax van een intrige. Dat
gebeurde ook bij wat ik voor me zelf “De muiterij van PT-PAL” heb genoemd.
Signaal was nog steeds verantwoordelijk voor het garantieonderhoud van de Fatahilla klasse
korvetten en ook voor de andere contracten van de, bij PT-PAL op het voormalige Marine
Etablishement in Perak, te bouwen Fast Patrol boten van Niessen. Voor deze projecten was de
heer Erik Schot door Signaal aangesteld als hoofdverantwoordelijke en daarmee het eerste
aanspreekpunt van Signaal voor PT-PAL. Gedurende de uitvoering van deze werkzaamheden
was het een komen en gaan van elektrotechnici. Deze specialisten verbleven, ongeacht hun
taak en opleiding, als short- en long stay gasten, gewoontegetrouw in het vijf sterren Hyatt
Hotel. Ondanks dat deden er geruchten de ronde dat er ontevredenheid heerste bij deze gasten
over de hotelfaciliteiten en secundaire emolumenten. Achteraf bezien was ik daar in zekere
zin tijdens mijn tijdelijke huisvesting na mijn aankomst in Indonesië ook mee geconfronteerd,
maar daar had ik toen helemaal niets vreemds aan gevonden. Hélène en ik werden namelijk
ondergebracht in het drie sterren Miramar Hotel, waar ik uit eigen beweging maar één dag
verbleef. Dit was voor mij alleen nodig om zekerheid te hebben dat het door mij gewenste
huis beschikbaar was en om KTZ Van der Kaay voor een fait accompli te stellen zodat ik
direct Imam Bonjol 110 zou kunnen betrekken. Nu pas realiseerde ik me dat deze geruchten
op waarheid berustten, want ook zij zouden, net als ik, in het vervolg gebruik moeten gaan
maken van het drie sterren hotel. Dat cumuleerde tot een “rebellerende” bijeenkomst van alle
HSA long- en short stay medewerkers werkzaam bij PT-PAL, waarbij ons NTCS team ook
werd uitgenodigd. Na de “officieuze” vergadering volgde er een borrel met hapjes en daarna
een gezamenlijk diner in Restaurant “Chez Rose” in de vroegere Palmenlaan en nu de Jalan
Pemuda. De rebellie was mijn inziens gemakkelijk te verklaren doordat het gebruik van het
vijf sterren hotel er in de loop van de jaren ingeslopen was en door de voorgangers van Van
der Kaay gedoogd werd. De door Signaal uitgezonden krachten behoorden ontegenzeggelijk
tot de meest vakbekwame en zelfstandige personen die de firma in huis had. Door hen is
Signaal groot en degelijk geworden en zij vormen nog steeds de kurk waarop het bedrijf drijft.
Daaraan hadden zij, weliswaar op eigen houtje, het recht ontleend om gebruik te maken van
vijf sterren accommodatie. Deze categorie was doorgaans alleen bedoeld voor medewerkers
die op basis van hun status of door de hoogte van hun opleiding hiervoor in aanmerking
kwamen. De rebellen vonden echter dat zij evenveel recht hadden om, voor wat betreft the
housing, lodging, lokaal transport, over één kam te worden geschoren met de “elite”. Vaak
ervaren deze begaafde slimmeriken wonderwel wat voor zware belasting op hun schouders
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drukt en in de vrije omgeving ontstond automatisch een mentaliteit van “Big Brother is not
watching you”. En omdat niemand anders dat deed besloten zij zichzelf maar een “klopje” op
de schouder te geven en van het gewoonterecht een regel te maken. Deze handelswijze werd
in het verleden door de Directie kennelijk goed gevonden. Van der Kaay (ARTO) was echter
uit ander hout gesneden dan zijn voorgangers en kon, zoals ik hem ook van de Marine kende,
de flexibiliteit niet opbrengen om het nut van een dergelijk schouderklopje te zien. Ook had
hij nooit de moeite genomen om dit eerst met Erik Schot, hun directe chef, of de personen in
kwestie te bespreken. Niets van dat alles;” Geef acht en uitvoeren!!” Eén van de argumenten
van één van de rebellen staat me nog bij. Het betrof De Boer, een echte Indische jongen van
geboorte, knap van gezicht, goed gebouwd en groot van postuur. Zijn specialiteit was het
monteren en vernieuwen van alle soorten van kabels voor de elektronische apparatuur van
Signaal en andere leveranciers. Als er nieuwe apparaten op de schepen of op KODIKAL
geplaatst of hersteld moesten worden dan kwam De Boer opdraven. Hij had ook de
takenboeken voor het plaatsen en herstellen van meervoudige kabels voor alle elektronische
apparatuur die door Signaal was opgesteld, geschreven en gaf op PUSDIKEKA ook de
proeflessen. Kortom een bolleboos in zijn vak en kwam vaak voor short stay naar Surabaya.
Hoewel hij geen HTS opleiding had maar een lagere opleiding had gevolgd, was hij een
expert in zijn vak en voor Signaal een goudhaantje. Hij klaagde steen en been omdat hij te
horen had gekregen dat hij voortaan in hotel Miramar en niet in Hotel Hyatt werd
ondergebracht. Hij dus naar Conny, de secretaresse van Van der Kaay, en vroeg haar om aan
Van der Kaay toestemming te vragen om toch gebruik te mogen maken van het Hyatt. Hij zou
dan zelf het verschil van de kosten tussen Hyatt en Miramar betalen. Ook dat werd
afgewimpeld. Zijn verweer tijdens de vergadering was: “Ik kon toch moeilijk aan Van der
Kaay vertellen dat ik een vaste vriendin had in het Hyatt. Bovendien heb ik al in haar
geïnvesteerd om mijn verblijf daar te veraangenamen.” Zij zou uiteraard het Marimar niet in
mogen wegens concurrentiebeding. Het was gebruikelijk dat de vaste staf van het hotel tegen
betaling diensten verleende of inhuurde. “Ik ben op twee manieren in de boot genomen”, zei
hij weerbarstig. Hoe het uiteindelijk is afgelopen met deze “muiterij” is mij ontgaan, temeer
daar ik er geen schijntje interesse in of belang bij had. Van der Kaay is met de stille trom
afgevoerd en zelfs een handdruk kon er niet vanaf.
Van der Kaay werd afgelost door dhr. Kramer. Kramer was met
pensioen gegaan als Adjunct Directeur Onderhoud Buitenland van
de NICA (Netherlands Indian Civil Administration). Hij was een
telegrafist van het eerste uur bij deze organisatie en de Britse
legereenheden in het bevelsgebied van MacArthur en in 1945
gestationeerd in Surabaya. Hij was een zweefvlieger en de baas
van de expats. Hij kende dus het klappen van de zweep en wist als
geen ander wat zijn ondergeschikten wel en niet mogen in het
land waar zij te werk waren gesteld. De “muitende” stemming
was in één klap tot rust gekomen. Vanaf onze eerste ontmoeting
mochten wij elkaar, vooral ook omdat zijn echtgenote het wel en
wee van de Signaal gezinnen, via de welbekende informanten, op
Foto 52 Generaal Douglas
een Indische wijze in de gaten hield. Een inbreuk op de privacy MacArthur
die eigenlijk niet geoorloofd was, maar toch wel voordelen heeft
geboden.
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Deel 3.b.6. Onverwacht bezoek uit Nederland
Ondanks al deze strubbelingen
ging het leven verder. In Bandung
werd een zeer uitgebreide reünie
gehouden voor de Indonesische
en Nederlandse Marineofficieren
die
op
Willemsoord
hun
opleiding hebben gehad. Mij was
dit ook bekend, maar door de
werkzaamheden was het niet
mogelijk deze bij te wonen. Het
zou groots opgezet worden, ik
dacht in Hotel Homan, maar wat
gebeurde er, nauwelijks was het
feest begonnen of één van de
Indonesische
marineofficieren
kreeg een hartverlamming en
stierf ter plekke in de armen van
zijn echtgenote. Ik weet de naam
Foto 53 Saté welkomstfeest in Imam Bonjol
van de overledene niet meer,
maar er kwam een abrupt einde
aan dit heuglijk weerzien en de begrafenis met een erewacht verving de geplande festiviteiten.
Ik kreeg 's avonds een telefoontje met de vraag of ik ze over twee dagen, na de begrafenis,
kon ontvangen en voor hotelaccommodatie kon zorgen. Het ging slechts om Harry Stumpf,
Wim van den Donker en Bert Spenneman 2 met hun eega's. Ik bood hen aan om bij mij te
logeren want voor drie echtparen had ik genoeg plaats. Hélène sliep dan wel bij mij.

Foto 54 De Siroop en Telasih fabriek van Van Drongelen in de Beneden Stad

2

De meisjesnaam van Poppy Spenneman is Van Drongelen
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De familie Goudberg (jaargenoot ARTO) ,
Van den Bos (NAVO) en De Kock (OPS
KM) zouden in het Hyatt logeren omdat zij
als door Signaal ingehuurde medewerkers in
Hengelo werkzaam waren voor de
instructie- en takenboeken en operatiesimulatoren van de SEWACO. Zij zouden
drie dagen in Surabaya blijven en
vervolgens naar Bali gaan. De eerste dag
heb ik een Sateh welkomstfeest in de Imam
Bonjol gehouden. Voor hun bezoek had ik
bij dhr. Kramer voor het vervoer gedurende
het weekeinde een busje geleend.
Foto 55 Dhr. en mevr. Goudberg, mevr. De Kock,
Willem van den Donker en Hélène

Het is jammer dat Harry Stumpf de echte
“pikoelan saté ayam” verkoper niet gekiekt
heeft.

Foto 56 Maike Stumpf, mevr. Van den Bos, Jan Willem
en dhr. de Kock

Foto 57 Pikoelan saté ayam
verkoper

Foto 58 Hennie en Willem van den Donker, dhr. van de
Bos en Geert Goudberg
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Als afsluiting van hun bezoek aan Surabaya
nam ik ze mee naar China Town voor een
etentje en om het by night te zien. Voor het
eten had ik voor mijn gasten, Dhr. Kramer en
echtgenote, Sugito en zijn vrouw en de
NTCS leden met aanhang inclusief de
secretaressen, een tafel gereserveerd in
restaurant Kiet Wan Kie. Het menu omvatte
niet alleen de echte Chinese gerechten van
vroeger, maar deze werden ook bereid door
echte Chinezen met twee haarvlechten.
Vroeger maakten die gebruik van
duwkeukens op wielen waarop ze langs de
Foto 59 Het Darmo Ziekenhuis waar Hennie geboren is
weg in grote Wadjans het eten bereidde.
Dat doet me eraan denken dat we vroeger, als
we een rijdende Chinese Restaurateur moesten
gaan zoeken, de opdracht kregen: “zoek die
Cina Loreng buntutnya di Goreng” (Echte
Chinees met twee haarvlechten wiens vlechten

Foto 60 De Chinese wijk genaamd Kembang Jepun

gebakken zijn) en breng hem hier naar toe.
Dat deden we heel graag want het betekende
lekker eten.
Bovendien had ik een goede herinnering aan
dit restaurant omdat ik hier voor het laatst Foto 61 Het restaurant Kiet Wan Kie
gegeten had met de familie De Vos voor mijn
vertrek naar Nederland.
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Voorgerecht: Pangsit Udang
goreng of Lumpia Semarang

Foto 62 Pangsit Udang goreng en Lumpia Semarang

Tussendoortje: Tjap Tjay in een Tami nestje (gebakken
nestje van fijne bami)

Foto 63 Tjap Tjay in een Tami nestje

Foto 64 Gefileerd Kakap met een Worcestershire
taotjo Sauce

Hoofdgerechten: Gefileerde Kakap gebakken
in paneermeel met worteltjes, doperwtjes,
peultjes en gegarneerd met een Worcestershire
taotjo Sauce en

Sio Bak (geroosterd Speenvarken) gegarneerd
met Tja Kangkung (Postelein) en Oyster- en Taotjo Sauce .
Dessert: Tutti Frutti Roomijs tot slot.

Foto 66 Tutti Frutti

Voor zover ik kon beoordelen, hebben ze
geweldig genoten van de maaltijd en de ene
hap op de andere slaakten zij zacht
mompelend kreten van verrukking.

Foto 65 Sio Bak
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Ook is het vermeldenswaard dat het roemruchtige Indische
Anker Bir nog steeds geschonken werd in restaurant Kiet Wan
Kie. Door de combinatie van rijkelijk vloeiende drank en het
ophalen van herinneringen aan het vermaak in het verleden
raakten we in een opperbeste stemming. We besloten onze
ervaring te herhalen en een rondje te maken langs de rode
lampjes en ons geheugen weer op te frissen.
Na afloop van het diner in
de Chinese Wijk gingen de
genodigden huiswaarts en
besloot de “Blauwe Maffia” 3
in het Hiace busje op weg te Foto 67 Anker Bir
gaan om Surabaya by night
te ervaren. De keuze voor deze avond werd Embong
Kayoon, het Eldorado van de “Rosse Buurt” van
Surabaya, de tweede haven van Indonesië. De
aanwezigheid van de wonderschone “travestieten” in de
Foto 68 Embong Kayoon
Javaanse Cultuur is, naar men zegt, uit noodzaak geboren
en vindt haar oorsprong in de uitvoering van de
Kratondansen in de vorstenlanden Soerakarta en Jogyakarta. De “Srimpie” of wel de
“Wayang Wong” worden door vier vrouwelijke danseressen uitgebeeld. Zij dansen zeer traag,
en beelden met hun volslanke armen paarsgewijs de thema's van liefde, trouw, saamhorigheid
uit. Een abstracte uitbeelding van het wonderschone vrouwenlichaam. Deze dans, die wel vier
uur kan duren voordat de climax wordt bereikt, is voor de meeste danseressen veel te zwaar
om dansbewegingen correct te blijven uitvoeren. Daarom worden zij voor deze rollen door
mannen vervangen. Wat is er makkelijker om gebruik te maken van de vrouwelijke
geaardheid van mannen en ze, samen met hun “lotgenoten”, op natuurlijke wijze zowel
psychisch als fysiek voor te bereiden op het vrouw zijn. Hierdoor kunnen zij fysiek de zware
vrouwsrol zonder enig vermoeidheidsverschijnsel tot een goed einde brengen. Vandaar dat de
vrouwelijke schoonheid van een Indonesische travestiet van zowel gezicht als postuur een
genot is voor het oog. Als ik het me goed
herinner waren de exemplaren van
“Madame Arthur”, op het Leidse Plein in
Amsterdam, niet te vergelijken met hun
Javaanse soortgenoten, dat was een
hemelsbreed verschil. Ze zijn veel fijner en
meer sophisticated. De gemiddelde
Indonesiër denkt over de omgebouwde
kerel tot vrouw niet zo negatief als men
wellicht zou verwachten.
Foto 69 Kulit sawo mateng
Daarom wil ik mijn stapmaten van toen

3

Bij Signaal, en andere bedrijven, wordt het hechtte netwerk van oud marine officieren in dat bedrijf aangeduid
als de Blauwe Maffia.
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deze ervaring niet onthouden, maar Van den Bosch blijft wel netjes en houdt het alleen bij
woorden. In mijn functie als gids of verkenner, zoals het bij de padvinderij van Lord Baden
Powell werd genoemd en “pelopor” (opstandelingen van Soekarno) in de Bersiaptijd, zat ik
naast Hidayat mijn chauffeur. Hij kende natuurlijk mijn stokpaardjes en zocht een mooi stel
tippelaars uit die aan mijn kant van de weg liepen. Harry “Pangky” Stumpf zat vlak achter
mij. We reden stapvoets om het tegemoetkomend stel goed te kunnen beoordelen.
Beiden waren op zich natuurlijk en
licht opgemaakt, de ene mooi donker
“Kulit Sawo Mateng” (huid Indische
bruine peer) en de ander licht geel
getint als een “Kulit Langsep” (huid
van de lychee vrucht) en beiden
hadden een figuurtje om van te
smullen.
Na ruggespraak met Harry Stumpf,
de kenner van vrouwelijk schoon, en
de anderen besloot ik om te proberen
uit te vinden of zij uit het goede hout Foto 70 Kulit langsep
zijn gesneden of een lichamelijke
metamorfose hadden ondergaan. Dus keerden we de auto en reden langzaam achter hen aan
tot we bij hen waren en stilhielden voor een gesprek. Zonder enig tegenstribbelen laten zij
zich van hun beste kant zien. Ik hemel ze op door te zeggen: “Sayang -Sayang dua dua
keliatan cantik sekali dan juga bilang terimah
kasi sama Tuhan Yang Maha Esa anda begitu
lansing, seksi dan mendapat dada yang
sempurna” (lievelingen, jullie zien er allebei
zo schattig uit en jullie moeten Onze Lieve
Heer bedanken dat jullie zo’n goed sexy
figuur en volmaakte borsten hebben). Ik zei
tegen Harry terwijl ik naar haar voorgevel
keek, “de donker getinte is beter bedeeld
“jeruk Bali” (grotere borsten) dan de andere.
Zij voelde precies aan wat ik zei en
antwoordde ad rem “ini betul-betul asli” (het
is zeker echt) Waarop ik antwoordde: “Saya
tidak peryaya itu dan pasti pendilnya
berwana hitam” (ik geloof het niet je tepels Foto 71 De haven Perak en havenkantoor van
zullen vast en zeker zwart gekleurd zijn). Ik Surabaya
zei dit om te weten of de tepelhof zwart was,
want dan zijn het vaak gecultiveerde mannelijke borsten. Van de weeromstuit toonde zij en
ook haar vriendin, met de kleine maar volle borsten, aan de inzittenden van de auto hun “jeruk
manis” (gemiddelde grootte). Het mannelijke gezelschap genoot schaterlachend van het
mooie uitzicht op de grote rechte schuinsmarcheerders en de kleinere kittige rechtstaanders.
Tot slot duwde ik hen met veel plezier geld, dat voldoende was voor een volledig avondmaal,
in hun weer opgetooide Bh's. In de auto kreeg ik natuurlijk van de aanwezige echtgenotes op
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mijn kop omdat ik die “meisjes” zo voor gek had laten staan. Voor de heren was het een
aangenaam intermezzo.
Na een tour van twee dagen waarbij we de Bromo, Malang en Trètes bezochten, gingen de
reünisten naar Bali.

Deel 3.b.7. Het inklaren van HSA containers
Het vertalen van de instructie- en takenboeken, die gebruikt werden door de instructeurs voor
de EMV 4 stokers en de korporaalsopleidingen, verliep zonder vertraging. Deze eentonige
werkzaamheden werden gelukkig afgewisseld door de hardware zendingen voor o.a. de
luchtbehandelings- en de luchtregelingsapparatuur ervan. Het was mijn “bagian”
(verantwoordelijkheid) om voor de PUSDIKTEK zendingen te zorgen. Zodra daarvan, via de
Shippingforwarders, de zeevracht documenten op het NTCS kantoor binnen kwamen moest ik
aan het werk. Dan ging ik, met functionarissen van PUSDIKTEK, naar “Bea Cukai” (douane)
om de zending op de Container Terminal in te klaren. In het contract tussen HSA en TNI-AL
stond expliciet vermeld dat de betaling van de geleverde apparatuur pas plaats hoefde te
vinden als deze gebruiksgereed “on the spot” geplaatst en gecontroleerd was. Ik had al snel in
de gaten dat als op het moment van de aankomst van de containers de Financiële Beschikking
van MABES-AL niet afgekomen was, onze Counterpartners, de “Rakkers” van de TNI-AL,
het inklaren van de geleverde containers vertraagden tot er genoeg in geld in kas was. Dan
gebeurde er niets en bleef de container lekker “rotten” in de haven. Daarom nam ik het
initiatief in eigen hand door, zodra de Bill of Lading (ladingsmanifest) van mijn spullen op
Kantoor NTCS was ontvangen, onmiddellijk naar P.M. Abdullah Rachman, commandant van
PUSDIKTEK, te gaan. Hem vertelde ik vervolgens dat de voorzieningen in de school voor het
plaatsen van de apparatuur die in de container zat, gereed waren. Zonder enig probleem werd
er dan een officier aan mij toegewezen om bij de douane de containers in te klaren. Samen
bezochten wij dan het Hoofd van de Bea Cukai (KAKANWIL) (Kepala Kantor Wilaya) en
toonden de Sea Freight documenten van de HSA containers en nodigden hem tevens uit voor
een lunch. Na de lunch was dan al het papierwerk van de zending containers gereed. Het
inklaren van twee containers kostte me dan hooguit F50,00 inclusief twee lunches voor het
kopstuk en zijn personeel. Een klein schijntje vergeleken bij de waarde van de geleverde
goederen. In elk geval kon ik in het vervolg verder, zonder enig stagnatie, de leveringen die
voor PUSDIKTEK bestemd waren regelen.

4

Eerste Militaire Vorming
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Deel 3.b.8. Nieuwe collega’s
Zo zoetjes aan zijn we in het midden van 1982.
Ik weet niet of het kwam door het tropenleven, de Hash
House Harriers 5 bijeenkomsten of dat iets anders
oorzaak was, maar binnen Signaal NTCS gemeenschap
begon er beroering te ontstaan. Door de veelvuldige
sociale bijeenkomsten van Expats en uitnodigingen van
het Indonesische bedrijfsleven en het Gouvernement
werd de kennissenkring weliswaar aanzienlijk vergroot,
maar ontstond er ook een vervreemding van het gezin. Foto 72 De bar van het Elmi hotel
We waren te pas en te onpas met onze
“koempoelans”(bijeenkomsten) te vinden in Chez Rose,
ons restaurant, en in de bar van het Elmi hotel, onze
stamkroeg, waar dagelijks levende muziek ten gehore
werd gebracht. Daardoor merkten we al gauw dat het
gezin Dullemond niet zo harmonisch door het leven
ging. Hij vergezelde ons vaak alleen als we naar Elmi
gingen. In deze club kwamen niet alleen de eerste de
besten van de upper ten van Surabaya hun vertier
zoeken, maar ook het pluimage dat zoekende is naar de
geneugten van het leven. Uiteraard kwam het ook de
heer en Mevrouw Kramer ter ore, met als resultaat dat
dhr. Dullemond terug ging naar Signaal in Hengelo en
Foto 73 Als een rode lap op een stier
zijn echtgenote met de kinderen naar Australië vertrok.
Zo diep was het geschil in het gezin dus al ontaard.
Dullemond was een goede kameraad van
me en ik kwam hem ook vaak tegen als
ik bij Signaal in Holland op bezoek
kwam. Hij heeft voor HSA lang in het
Iran van de Sjah van Perzië en zijn Farah
Diba gewerkt.
Voor Jan Dullemond kwam Bernd Irmen
in de plaats. Hij was een Duitser die bij
Howaldswerke, een zusteronderneming
van HSA in Hamburg, werkte en in die
tijd daar uitfaseerde. Deze rigoureuze
wisseling bracht wel een zekere onrust
binnen het NTCS gezelschap.
74 Mvr. Conny, Mej. Endang, Slamat, Bernd Irmen, Jan
Ook Giepmans gaf er de brui aan omdat Foto
van den Broek en Jan Willem
zijn functie bij PUSDIKOPSLA volgens

5

The Hash House Harriers (abbreviated to HHH or H3, or referred to simply as hashing) is an international
group of non-competitive running social clubs. An event organized by a club is known as a hash or hash run,
with participants calling themselves hashers or hares and hounds.
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hem niet overeen kwam met de voorwaarden van zijn dienstbetrekking met Signaal. Dit werd
vooral veroorzaakt doordat zijn opvattingen niet strookten met die van jhr. de Kock. In
persoonlijke gesprekken met hem kon ik merken dat de wijze waarop hem was opgedragen
om operationele SEWACO simulatieoefeningen uit te voeren niet overeenkwam met zijn
moderne opvatting. Hij was jong en wilde snel hogerop komen bij Signaal, maar hij kon het
niet opbrengen om te wachten met zijn eisen totdat hij eerst zijn huidige taak, met het erbij
horende vorstelijke belastingvrije salaris, tot een goed einde had gebracht. Ik probeerde hem
geduld te laten betrachten: “een uitzending van drie jaar onder deze prachtomstandigheden is
toch zo om!” Ondanks mijn wijze advies reageerde hij als een dolle stier op een rode lap en na
het eerste jaarlijkse Europese verlof kwam hij niet meer terug. Jan van den Broek vulde, na
een inwerkperiode, ons driemanschap daarna weer aan.

Deel 3.b.9. Het eerste Europese verlof (aug. 1982)
Ons eerste Europese verlof ving aan en wij logeerden in het huis van de dochter van Lassche,
bij de Meelfabriek in een mooi opgeknapte arbeiderswoning, in het hartje van Oud Leiden.
Hélène sliep boven en ik gelijkvloers. Werkelijk comfortabel dicht bij de markt waar ik toen
wekelijks mijn boodschappen deed. Leuk om dit weer mee te maken, maar nu wel met een
volle “dompet” (portemonnee).
Omdat mijn Omega, die ik
indertijd in de West gekocht had,
onderhoud nodig had kreeg ik van
Bert Spenneman het adres van
een horlogerie met een Omega
onderhoudscertificaat.
Deze
horlogerie heette: “Tijdloos”.en
bleek bij het huis van Lassche's
dochter om de hoek van te zijn.
Het werd perfect gerepareerd en
ik kreeg er ook een certificaat bij.
Daar zag ik ook dat hij een
Foto 75 De horlogerie “Tijdloos” in Leiden
gouden Omega horloge had
liggen dat nog met de hand moest worden opwonden. Ik schrok me ondersteboven toen ik de
prijs hoorde. Hij zei dat het uniek en ook antiek was, doch hij heeft het niet in de catalogus
kunnen vinden. Later bleek dat het om een horloge ging uit een serie die in opdracht van de
Duitse Wehrmacht was gemaakt. Mijn handen jeukten zo dat ik besloot het, ondanks een
gedeukte achterkant, te kopen. Later heb ik de achterkant van het horloge, via juwelier
Pijnenburg in Tilburg, bij Omega laten uitdeuken. Dat het horloge mij echt toebehoorde bleek
jaren later, toen ik het door een defect pennetje een parkeerplaats langs de snelweg verloor. Ik
had mij er al mee verzoend dat ik het definitief kwijt was, toen een zakenrelatie (Jos Staal van
Saris bv) mij belde met de mededeling dat het weer gevonden was.
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Deel 3.b.9.i. Oriëntatie verkoop Van Speijk-klasse fregatten
In deze periode kreeg ik van Signaal te
horen dat ik bij Bill Kool verwacht werd.
Als goed militair meldde ik me bij hem want
ik wist precies waar ik hem kon vinden.
Onder het genot van een kopje koffie, met
een echte dubbele roetmop, kreeg ik te horen
dat de eerste stappen waren gezet om de
VSP fregatten aan te bieden aan de TNI-AL.
Daarom werden er ook voorbereidingen
getroffen om de instructie- en takenboeken
voor deze schepen onder te brengen in het
NTCS project.
Foto 76 SBN Hulshof met links van hem KZT Kool

Verder moest ik mijn hoogfrequente
geruispijlers bij zetten om te horen of de
hogere leiding van MABES-AL enig interesse had in deze schepen. Ook
vroeg hij mij om uit te zoeken of HSA de instructie- en takenboeken kon
leveren aan NTCS voor de Technische Opleidingen en of HSA
assistentie kon krijgen van Jensema, Hoofd TOKM. Na dit gesprek heb
ik direct de heren Sijgers en Jensema hierover geïnformeerd en mij
voorgenomen om KTZ AL Hartono, en de overige hogere goden van
MABES-AL, te bewerken. Dus meerdere bezoeken aan Jakarta lagen in
het verschiet en dat was een kolfje naar mijn hand.
Foto 77 Moorkop
“Kool”

Deel 3.b.9.ii. Met Hélène naar Parijs
Ons verblijf van een maand vloog voorbij. Gedurende deze periode besloot ik ook om Hélène
in Parijs onder te brengen bij een familielid van dhr. Conijn. In het najaar zou zij daar terecht
kunnen als een soort van gouvernante voor de schoolgaande kinderen van de familie.
Daarnaast zou ze dan aan de Sorbonne een reguliere tweejarige Franse taalcursus gaan
volgen. Dat wil zeggen als alle partijen daarmee konden instemmen. De afspraak over dit
gebeuren was alleen tussen de familie Conijn (onze buren) en onszelf op papier
overeengekomen. Dus was het geboden om persoonlijk een bezoek te brengen aan het Franse
gezin. Dit bezoek was niet alleen nodig om elkaar te leren kennen, maar ook om te kijken of
Hélène en het hele gezin met de kinderen elkaar wederzijds lagen. Met een gehuurde Fiat
Punto gingen wij naar Parijs en logeerden er in het zelfde hotel als in de onvergetelijke
levensperiode toen ik Ilse leerde kennen. Dus zalige herinneringen kwamen weer boven op de
momenten dat ik alleen was met mijn gedachten. De Franse “Conijnen” familie beviel Hélène
en ook mij. Het was een leuk en gezellig gezin met twee opgroeiende meisjes. De jongste was
in de laatste fase van de École Nationale Première en de oudste in het begin van de École
Nationale Secondaire. Het was een voorrecht om deze twee te mogen begeleiden. Ofschoon
het verschil in leeftijd niet zo groot was, keken de kinderen toch wel tegen Hélène op. Ze
voelden zich echter onderling ook wel als echte vriendinnen, met dezelfde ideeën, smaak en
voorkeuren die bij hun generatie pasten. Dit was niet alleen een eerste indruk, maar ook later
zou worden bevestigd dat het een schot in de roos was geweest. Hélène ging samen met de
kinderen op VIP vrijkaarten voor de Roland Garros, French Open Tennistournooi, kijken
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waar destijds hun favorieten speelden, zoals Chang, Lendle en Björn Borg. Met het gehele
gezin gingen ze naar de hituitvoeringen van Jaques Brel, Aznavour, Edith Piaff e.a. Dit alles
kreeg ik per brief uitbundig beschreven.
Hélène heeft twee jaar als “God in Frankrijk”genoten terwijl ze ook nog vloeiend, letterlijk en
figuurlijk, Frans leerde spreken en dat ook nog met een diploma afrondde. Wat wil je als
vader nog meer hebben? Maar nu loop ik weer ver op het verhaal vooruit.
De tijd dat we in Parijs waren werd verder benut om Hélène in te schrijven bij de Sorbonne en
om, en petit comité, de nodige voorzieningen voor haar verblijf in Frankrijk, straks vanaf
september, te regelen. Heel tevreden keerden wij terug naar Leiden om ons voor de terugreis
naar Indonesië voor te bereiden.

Deel 3.b.10. Weer terug in Indonesië
Deel 3.b.10.i. Mijn vriend Mamahit
In zijn algemeenheid trok ik in mijn vrije tijd vaker op met de Signaal shorttimers dan met de
collega’s die met hun gezin in Indonesië verbleven. Dus geen rompslomp met aanvragen van
vervoer aan de heer Kramer, omdat ik gebruik kon maken van hun huurauto’s. Een van hen
was een werknemer uit Hengelo, Mamahit. Hij was een echte Menadonese Hollander 6, die in
Surabaya voor Signaal kwam werken. In de jaren zestig was zijn familie naar Nederland
vertrokken. Hij was bij mij kind aan huis en sprak vloeiend Bahasa omdat hij de Middelbare
School in Indonesië gevolgd had en na aankomst in Nederland de HTS had doorlopen. Via
hem heb ik ook een heleboel van mijn Indonesische vrienden leren kennen. Dat kwam vooral
omdat de familie Mamahit zowel uit de tijd dat ze in Holland woonde als ook nu nog, heel
veel invloedrijke personages kende, die vooral werkzaam waren bij het Gouvernement, de
strijdmacht en in de civiele sector. Een pikant aspect is dat toen Westerling zo grondig en
meedogenloos de rust herstelde, zij aanvankelijk vóór dit optreden waren. Het regime van
Westerling werd eigenzinnig en niet van hogerhand ondersteund en dat leidde ertoe dat de
opstandelingen, het verzet dus, vaste voet kreeg in heel Sulawesi. Eén van de kopstukken van
het verzet was een lid van de familie Mamahit die uiteindelijk nog generaal van AD
(Landmacht) is geworden. Mamahit was bij de vrouwen een graag geziene gast en maakte
daar goed gebruik van. Vooral bij Bank Niaga, de huisbank van Signaal, charmeerde hij al het
vrouwelijk schoon, dat daar te kust en te keur rond liep. Hij kende de inpalm kretologie in het
Bahasa op zijn duimpje en in de bar van het Elmi hotel zag ik dat hij het goed aanpakte. Hij
wisselde daar dan ook regelmatig stuivertje, maar zijn voorkeur resulteerde er zonder
uitzondering in dat hij elke keer weer met een nog mooiere aanwinst naar buiten kwam. Op
alle Signaalfeesten, als hij in Surabaya was, kwam hij dan weer zijn nieuwe vaste vriendin
voorstellen.
Op een dag werd ik door een vrouwspersoon uit Nederland gebeld met de vraag of zij
Mamahit mocht spreken. Ik was me van geen kwaad bewust, dus antwoordde ik dat hij in
Hotel Hyatt verbleef en niet bij mij. Zonder enige aanwijsbare reden gaf zij mij er de schuld
van dat ik Mamahit op het slechte pad had gebracht, door hem en zijn vlam bij mij te laten

6

Afkomstig uit Menado (Noord Sulawesi)
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logeren. Dit, zo zei zij, had ze gehoord van de familie Budiman, toenmalige kennissen van
Mamahit en haar. Ook ik had Budiman, een aannemer in Surabaya, via Mamahit leren kennen
en had hem aan de heer Kramer aanbevolen voor het onderhoud van alle huizen van de
Signaal expats. Zij ratelde maar door over hoeveel zij voor Mamahit had gedaan. Zo had zij
zijn HTS opleiding helemaal betaald en had zij hem als noodlijdende asielzoeker in huis
genomen. Hij had ook zijn rijbewijs op haar kosten gehaald en zij had ook voor zijn
Nederlandse paspoort gezorgd. De “Duvel en zijn ouwe moer” had zij voor hem geregeld.
Ook had hij met haar hulp zijn goede baan bij HSA gekregen. Maar anderzijds moest zij, nog
wat tegenstribbelend en, niet geheel overtuigd, beamen dat het leeftijdsverschil tussen hen
beiden de oorzaak zou kunnen zijn van zijn handelen. Waar aanvankelijk, in het begin van het
gesprek, mij de haren recht overeind gingen staan, bedaarde nu mijn opgewonden standje. Het
was eigenlijk wel zielig voor haar dat de natuur anders had bepaald en natuurlijk mocht ik aan
haar niet duidelijk maken dat “je beter op een oude fiets kunt leren fietsen dan op een
nieuwe”. Ik adviseerde haar dan ook om te berusten in Mamahit’s capriolen en deze zaak niet
verder op het spits te drijven, mij niet als een matchmaker te beschouwen in haar verhouding
met Mamahit. Zij aanvaarde dat.
Na dit telefoongesprek met zijn partner in
Holland, heb ik Mamahit op het matje geroepen
en hem verteld dat hij vriendschappen in
Surabaya, bij wie dan ook, niet moest
misbruiken. Toen kwam het hoge woord eruit.
De familie Budiman had het plan geopperd om
Hélène met Giepman en zijn familie mee te
laten reizen naar Nederland en Mamahit wilde
dit combineren met het vertrek van zijn nieuwe
partner naar Nederland. Hij realiseerde zich dat
dit verkeerd was en het mocht niet doorgebrieft
Foto 78 Wie wind zaait zal storm oogsten
worden aan zijn oude vriendin in Nederland. En
dat had Budiman toch gedaan. Daarop heb ik hem op zijn vestje gespuugd, en verteld dat hij
alles wat hij in de toekomst zou willen gaan doen, zelf moest weten, als hij zich maar goed
realiseerde dat het leven van de mensen die hem goedgezind waren en zijn, er niet door
geschaad mocht worden. Bedenk wel, dat “wie” goed doet, goed ontmoet” of “wie slecht zaad
zaait, zal slecht oogsten” en uiteindelijk zal het karma van je levensloop tot slot bepalen of het
positief of negatief is.
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Deel 3.b.10.ii. Hulp bij een adoptie
Een oud Marineman zocht me op met het verzoek om
hem te helpen om een geadopteerd kind naar Nederland
te krijgen. De contacten met Tante Carla zijn sinds mijn
verblijf in Indonesië uiteraard inniger geworden en van
haar vernam ik dat haar overleden echtgenoot een
bekende jurist was geweest. Zij raadde mij aan de jurist
Trimoeljono in Jalan Sawo in Surabaya te raadplegen.
Samen met het echtpaar en de adoptiepapieren van het
weeshuis ging ik naar
de jurist, die de juiste
weg wist in het
legaliseren
van
adoptiekinderen. Het
meisje was ziek maar
mocht van de dokter
naar
Nederland
vliegen. Zij zal nu
Foto 79 De adoptie ouders en Hélène
ongeveer 33 jaar oud
zijn. We hadden een
paar dagen nodig om de verschillende instanties af te gaan
en gezondheidscertificaten e.d. te regelen.
En als ik het goed heb, is het echtpaar op de foto's
afgebeeld. Mocht dit het geval zijn, zou het fantastisch zijn
aan de naam van het echtpaar herinnerd te worden. Er zijn
zoveel oud Marinemannen van allerlei standen bij mij op Foto 80 Jan Willem met de “adoptie”
bezoek geweest, dat het niet meer op tien vingers te tellen collega
is.
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Deel 3.b.10.iii. De oplevering van de producten

Foto 81 Overdracht van de simulator (Suleiman zittend op rechter foto)

Zo zoetjes aan werden de zwevende vloeren, de airconditioninginstallatie, licht en kracht van
de technische centrale, geplaatst. Het hele pakket aan hardware voor de TC kwam per
containerlading aan. Henk Visser (van Rietschoten en Houwens) met assistentie vanuit
Nederland komen aan bod. Signaal verzorgde de op maat te maken bekabeling onder de
zwevende vloer.
Successievelijk kwamen ook de secties
van TC voor de bedieners (leerlingen)
binnen. Ook werden de scenario’s
geleverd waarmee de instructeurs
vanachter de PC de oefeningen konden
dirigeren. Nu volgde er een intensieve
in bedrijf stelling periode, waarbij ook
KM instructeurs betrokken waren, om
Foto 82 Het domein van de leerling (links) en de instructeur
(rechts)
de TNI-AL
instructeurs
in spé op te leiden voor hun taak. Nadat dat was afgerond werd
uiteindelijk de overname, waarin ook de garanties waren
opgenomen, ondertekend door overste Suleiman. Dit betekende het
einde van mijn 3-jarige full time betrekking HSA, maar nog niet
het einde van mijn werk voor Signaal.

Foto 83 En nu aan het werk!!
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Deel 3.c. Marskramer (1983-1987)
Het tijd in de Imam Bonjol verstrijkt gestadig en het huurcontract begint naar het einde te
lopen. Hélène vertrok via Nederland naar Parijs. Ze reisde samen met de familie Giepmans en
de vlam van Mamahit.

Deel 3.c.1. Het noodlottige ongeval van Bijou
Het werd wel stil in het grote huis aan de
Imam Bonjol, bovendien kwam op een
weekend, toen ik naar mijn moeder wou
gaan, onze lieve Bijou, toen Hidayat met de
auto achteruit reed, onder de wielen. Een
intens kermend gejank drong door tot in mijn
slaapkamer, waar ik vertoefde. Ik snelde naar
buiten, maar het noodlot had zich al
voltrokken. Ik kon alleen maar zien dat ze
veel pijn had, maar toen ik haar in mijn
handen optilde en tegen mijn borst hield, zag
ik de pijnlijdende blik in haar ogen
veranderen in de liefderijke en dankbare blik.
Foto 84 Jan Willem pinkt een traantje weg om Bijou
Een blik die ze ook toonde wanneer ik haar in
mijn armen nam, liefkoosde en beloonde
omdat zij het enige wezen was op deze wereld die wat om mij gaf in de moeilijke en
pikzwarte tijd in de Zonnebloem. Wij reden hoge snelheid naar het dierenziekenhuis van de
dierentuin in de Jalan Setail. In de behandelkamer hebben wij Bijou laten inslapen en
vervolgens begraven op het dierenkerkhof. Van de weeromstuit heb ik niet een alleen traantje
laten vallen, maar kreeg een kleine huilbui bij het schrijven van dit droevig voorval.
Een niet te vergeten onzalig intermezzo in de zalige levensperiode in de Imam Bonjol.

Deel 3.c.2. De overname van de van Speijk klasse fregatten (1984)
1

Intussen kwam de tijd dat de besprekingen voor de overname van de VSP -fregatten tussen
MINDEF en MABES-AL in Jakarta een aanvang namen. Dhr. Kramer, Sugito en mijn
persoon vertegenwoordigden HSA tijdens de voorbesprekingen op het Hoofdkwartier van
TNI-AL. Daarbij werd met TNI-AL Stafofficieren besproken wat Signaal via de NTCS
projectorganisatie voor de SEWACO installatie te bieden had op operationeel-, logistiek- en
personeelstechnisch gebied. Ook kwamen daarbij het onderhoud en de opleidingen aan bod.
Inmiddels werden de voorbereidingen getroffen om het schrijven van de instructieboeken en
de takenboeken voor de Operationele-, Elektrotechnische- en Technische dienstvakken door
het NTCS project te laten verzorgen. In mijn geval was het de vakdienstofficier Bill
Mossinkoff die, op advies van Jensema, reeds de instructieboeken en de takenboeken van de
Technische Centrale voor zowel de GW als Fatahillah korvetten had ontwikkeld. Hij zag, tot

1

Van Speijk Klasse fregatten
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zijn eigen plezier, zijn taak uitgebreid worden met het creëren van eenzelfde pakket aan
instructieboeken en takenboeken voor de VSP-Fregatten opleiding.
2

De volgende dag zouden de VOM Bill Kool en het Hoofd Scheepsbouw Jan Los in Jakarta
aankomen voor topoverleg met de KASAL (Bevelhebber van de Zeestrijdkrachten). Bill
Kool, zelf ARTO, kwam uiteraard zijn oude maat de dhr. Kramer weer tegen, die hij tijdens
zijn loopbaan al vele malen tegen het lijf was gelopen. Jan Los kende ik als
vertegenwoordiger van DMKM scheepsbouw uit de reparatieperiodes van de Utrecht en de
Kortenaer in respectievelijk 1961 en 1962 bij de Kowloon Docks in de New Terrotories in
Hongkong. Hij was het die daarbij bepaalde (of beter gezegd adviseerde) of anti fouling van
het schip geheel moest worden vernieuwd of dat volstaan kon worden met plaatselijke
aanhelingen. Zo was hij het ook die bij problemen met de schroefassen bepaalde of die assen
getrokken moesten worden of niet. Ook toen bleek de wereld al klein. En alweer kwam ik het
geluk tegen, maar daarover later meer.
De vergadering tussen de KM-, en TNI-AL Top, waarbij onder andere ook de Nederlandse
Ambassadeur aanwezig was, verliep volgens zeggen gesmeerd. De daarop volgende
afsluitende party’s hadden het karakter van echte “kumpulans” (bijenkomsten). Bij deze
gelegenheden waren, naast de hoge kliek van KASAL, Sugito (een naamgenoot van onze
Sugito) die kind aan huis was bij de Nederlandse Scheepsindustrie wegens de aankoop van de
drie nieuwe korvetten, ook de vele Indonesische KIM-officieren aanwezig, die vrijwel allen
als vlagofficieren zijn geëindigd. Het Nederlandse bezoek was kort maar krachtig.
Uiteindelijk werd de verkoop van de VSP-Fregatten op 4 december 1985 door de 2e kamer
bekrachtigd. 3
Bij de jaarlijkse counterpartvergadering bracht
Jensema, vergezeld door Mossinkoff, de aanvullende
instructieboeken en de takenboeken voor de VSPfregatten met zich mee. De ploeg van de
onderofficieren machinist die gepland was voor het
eerste VSP-fregat en de vaste instructeurs van
PUSDIKTEK waren de eersten die les kregen.
Mossinkoff en ik hadden daarom de taak om te
Foto 85 Kopi Toebroek
zorgen, dat zij de automatische ketelregeling, de MK
installatie en de koude boel van het fregat onder de
knie kregen. De automatische ketelregeling had ik samen
met Van der Reijden op een VSP-fregat nagelopen (zie
relaas Deel 2 ALGTECH) en wist waar de problemen
precies lagen. Omdat ik me dat nog redelijk kon
herinneren, nam ik dit onderwerp voor mijn rekening. Met
de instructie en het takenboek van stoker 3 tot en met
kplmach opleiding voor mijn neus, aangevuld met de vage
kennis van toen, ging de kennisoverdracht aan de
onderofficieren me redelijk af. Jensema, die na zijn FLO
Foto 86 Djadjan Basa
2
3

Vlag Officier Materieel van de Koninklijke Marine
Zie achtergrond informatie
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nu ook in dienst was van Signaal, en Mossinkoff deden de rest.
Een gezellige tijd was het, temeer omdat we extra aandacht kregen van zowel de leiding van
PUSDIKTEK als van ARMATIM-AL (Armada Timur = Eskader of Armada Oost Indonesië)
maar ook de KOWAL's (Korps Wanita Angkatan Laut) 4 van beide diensten. Wij werden
vooral door de laatste vertroeteld met tussentijdse Kopi Toebroek en Djadjan Basa (Café
Filtre echter zonder filter en natte Indische verse Petit Fours lekkernijen), die steeds
aangevuld werden.

Deel 3.c.3. Een weekend uitstapje naar het Ijen Plateau
In de weekenden liet ik mijn dierbare collega’s uit mijn TD tijd het echte Indonesische leven
in de dessa ervaren. Op vrijdag vertrokken we met de auto naar het binnenland en kwamen
zondagavond weer in Surabaya terug. De eerste weekendtrip voerde eerst van Surabaya via de
noordkust naar Pasuruan. Daarna ging de reis in Situbondo naar het zuiden naar Bondowoso
om vervolgens te overnachten in de “passangrahan” (een soort mess) van de Arabica
koffieonderneming in het Ijen Plateau.

Foto 87 Het Proefstation Oost Java (Sociëteit, Laboratorium en Hoofdgebouw)

De ruk van Surabaya naar Pasuruan was onaantrekkelijk en stoffig. In Pasuruan was het POJ
(Proefstation Oost Java) gevestigd wat beschouwd werd als de denktank van de suiker-, en
rijstindustrie. Hier werden de kruisingen voor de suikerrietvariaties uitgedokterd. Zo is daar
bijvoorbeeld de 2361 POJ ontstaan, een der beste zaailingen, door Kassoer (een inheemse

Foto 88 Cashew noten

4

De Indonesische Marva, die vooral ingezet werden bij sociale activiteiten en feestjes
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