
Historie koopvaardij monumentaal werk
Op 9 september 1939 liep het Ne-
derlandse stoomschip Mark in de
Noordzee tussen Schotland en De-
nemarken op een mijn en zonk.
Alle opvarenden konden zich in
veiligheid brengen. Het was zes
dagen na het uitbreken van de
oorlog tussen Engeland, Frank-
rijk en Duitsland. Toen Nederland
acht maanden later, op 10 mei
1940, daadwerkelijk werd betrok-
ken in de Tweede Wereldoorlog
waren al 22 Nederlandse koop-
vaardijschepen vergaan waarbij
meer dan tweehonderd mensen
omkwamen.

Gedurende de hele oorlog waren 640
Nederlandse koopvaardijschepen inge-
zet voor de oorlogvoering en daarnaast
nog eens ruim tweehonderd kustvaar-
ders. Daarvan ging bijna de helft (387
schepen) verloren. Van de twaalfdui-
zend Nederlandse opvarenden sneuvel-
denruim achttienhonderd. Van de 6500
merendeels Indonesische opvarenden
sneuvelden vijftienhonderd. Meer dan
vijfduizend geallieerde en neutrale
koopvaarders gingen ten onder. In de
Eerste Wereldoorlog brachten Duitse
U-boten 5700 schepen tot zinken.

Een volstrekt onverwachte,
maar absolute bestseller
voor Elsevier Boeken is de
Geschiedenis van de
koopvaardij in de Tweede
Wereldoorlog. In twee
kloeke delen, voor de prijs
van honderdvijftig gulden,
vloog de eerste oplage van
drieduizend exemplaren in
enkele weken de winkels
uit. Binnenkort verschijnt
de tweede oplage,
tweeduizend stuks, maar
die is nu al uitverkocht.
Daarom komt er in januari
een derde druk op de
markt: vierduizend stuks.

Nederlandse vissers die na het uit-
breken van de oorlog werden toege-
voegd aan de marine.
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TAMBACH-PAPERS
Het verhaal achter deze droge cijfers

is nu, ruim veertig jaar later, geschre-
ven in een monumentaal werk. Van
vrijwel elk gezonken schip heeft de zee-
historicus Bezemer na achttien jaar ge-
duldig speurwerk uit stoffige archieven
de ware toedracht achterhaald en be-
schreven. Dat is vooral mogelijk ge-
weest door de Tambach-papers. Aan
het eind van de oorlog bracht deKriegs-
marine haar archief naar het slot Tam-
bach bij het Beierse Coburg. Tegen de
bedoeling in bleven de documenten ge-
spaard, omdat terugtrekkende SS-een-
heden de benzine tankten die was be-
stemd om de papiermassa te verbran-
den.

In dit archief bevinden zich de dag-
boeken van de U-boten, die menigraad-
sel hebben helpen oplossen. Zoals het
mysterie van de Poseidon die op 6 juni
1942 had moeten binnenlopen in New
Vork, maar van schip en de 32 opvaren-
den heeft niemand ooit meer iets ge-
hoord of gezien. Uit de archieven blijkt
nu dat de U 155 op 28 mei de Poseidon
torpedeerde. Het dagboekvan deU-boot
vermeldt, dat drie seconden later een
heftigeketelexplosie plaats vond op het
getroffen schip, dat direct daarna onder
water verdween.

„Voor de nabestaanden," schrijft Be-
zemer, „kan het misschien enige troost
zijn te weten dat allen aan boord direct

moetenzijn omgekomen." In veel geval-
len geven de gedetailleerde beschrijvin-
gen voor de nabestaanden de eerste vol-
ledige informatie over de ware toe-
dracht van de scheepsramp waarbij
zoon, man, vader ofvriend om het leven
kwam. Daarnaast is het werk een monu-
ment voor de koopvaardij, waarover wel
veel is gepubliceerd, maar nooit zo gron-
dig en accuraat.

Het is ook het verhaal van een be-
drijfstak die onder moeilijke omstandig-
hedenvoor het grootste deel gedurende
de gehele oorlog vanuit Engeland werd
geleid. In 1939 bezette de Nederlandse
handelsvloot op de wereldranglijst in
grootte de zevende plaats. Bijna de helft
van de schepen was gemotoriseerd, twee
keer zoveel als het wereldgemiddelde.
De tankervloot was voor 90 procent ge-
motoriseerd. Het was de snelste han-
delsvloot, omdat de helft van de schepen
meer dan 12 mijlkon lopen.Op de Noor-
se na was het ook nog de jongste vloot:
de gemiddelde leeftijd van de schepen
was ruim 13 jaar.

De kok van Hr. Ms. Tjerk Hiddesz

SCHEVENINGENRADIO
In 1939 waren al maatregelen getrof-

fen om, in geval van oorlog, de schepen
uit de handen van de vijand te houden.
In mei 1940 hadden al 2200 koopvaar-
dij-officieren een cursus gevolgd in kon-
vooivaart, beveiliging tegen mijnen,
luchtbescherming en artillerie. Alle
schepen hadden verzegelde orders,
waardoor de regering hen via Scheve-
ningen Radio opdracht kon geven Brit-
se, Franse ofneutrale havens binnen te
lopen. Wat op 10 mei 1940 ook gebeur-
de, zodat ruim 90 procent van de vloot
ontsnapte aan de Duitsers.

In schrille tegenstelling tot de sche-
pen die bij het uitbreken van de oorlog
in Nederlandse havens lagen. Hiervoor

was niets geregeld, laat staan voorbe-
reid. Dat er nog schepen wegkwamen
was vooral te dankenaan het eigen initi-
atief van de kapiteins. Uiteindelijk kon-
den de Duitsers beslag leggen op 364
schepen.

De toevoeging van het grootste deel
van deze vloot in mei 1940 aan de geal-
lieerden was niet alleen welkom, maar
ook van grote betekenis. Tachtig pro-
cent van alle grondstoffen en voedsel
moest over zee naar Engeland worden
aangevoerd. In die dagen stelde het
transport door de lucht van goederen en
mensen nog weinig voor. De normale
voorraden waren slechts toereikend
voor krap twee maanden. Het openhou-
den van de zeeroutes was van vitaal
belang wilden de Britten de oorlog kun-
nen voortzetten. Een grootscheepse in-
vasie op het Europese vasteland was al-
leen mogelijk als Engeland beschikbaar
was als uitvalsbasis. De invasie van juni
1944 vanuit Engeland in Normandië
was al een logistiek zware klus, een
invasie rechtstreeks vanuit de Verenig-
de Staten was in die tijd technisch vrij-
wel onmogelijk.

Een van de cruciale slagen van de
oorlog vond dan ook plaats op het noor-
delijk deel van de Atlantische oceaan.
Duitse U-boten slaagden er bijna in de
zeeroute tussen Amerika en Engeland
af te knijpen. De crisis bereikte maart
1943 haar hoogtepunt. In de eerste
twintig dagen alleen al werden 85 sche-
pen getorpedeerd. Koopvaarders zon-
ken sneller dan de werven nieuwe kon-
den afleveren.

ENIGMA
Hetkeerpunt kwam kort daarna toen

de geallieerde marines de beschikking
kregen over nieuwe wapens en betere
zoekapparatuur om de U-boten op te
sporen en te vernietigen. Niet minder
belangrijk was hetbreken van de Duitse
marinecode, waardoor de Engelsen
nauwkeurig wisten waar de U-boten
zich bevonden en wat hun orders wa-
ren.

Het breken van deze code is het fan-
tastische verhaal van Ultra —zo ge-
heim, dat het bestaan ervan en de details
pas in de jaren zeventig zijn geopen-
baard. De Duitsers gebruikten voor hun
militaire radiocommunicatie een co-
deermachine, genaamd Enigma (raad-
sel) vernoemd naar de Enigma varia-
tions (1896), waarin de Engelse compo-
nist Sir Edward Elgar dertien van zijn
vrienden beschrijft in een muzikale
code. De codeermachine zou zijn uitge-
vonden in 1919 dooreen Hugo Koch in
Den Haag. Via de Poolse inlichtingen-
dienst kwam pas in 1939 een Enigma
uiteindelijk in handen van MI6, de bui-
tenland-tak van de Britse geheime
dienst.

Met behulp van Enigma konden de
Engselsen vrijwel alle codeberichten
van de Duitse weermacht lezen. De
Enigma die de Kriegsmarine gebruikte,
was van een afwijkend type en de Engel-
sen konden de daarmeeverzonden code-
berichten aanvankelijk niet ontcijferen.
Het krijgsverloop wordt vaak door dom
toeval beïnvloed. Op 9 mei 1941 torpe-
deerde de U 110twee Britse schepenuit
een konvooi datop weg was naar Ameri-
ka. De commandant, Fritz Lemp, was te
nieuwsgierig naar het succes van zijn
aanval. Een torpedobootjager zag de pe-
riscoop en slaagde erin de U-boot boven
water te dwingen.

De Duitse bemanning verliet de on-
derzeeboot, maar Lemp verzuimde de
geheime papieren en de Enigma te ver-
nietigen.De Engelsen konden nu ook de
code van deKriegsmarine breken. Met
als eerste succes een maand later de
vernietiging van 10 schepen die de U
boten bevoorraadden. Een ongeluksdag
voor Lemp die op 3 september 1939, de
eerste oorlogsdag, tegen zijn orders in
het Britse passagiersschip Athenia tor-
pedeerde waarbij 110 mensen omkwa-
men.

Het omgekeerde gebeurde ook. Een
jaar later vielen geheime codes in han-
den van de Duitsers. In de zomer van
1942 vertrokeen van de meest beruchte
konvooien uit de oorlog, PQ 17, naar
Moermansk. Van de 34 schepenwerden
er 23 vernietigd. Een daarvan was het
Nederlandse vaartuig Paulus Potter.
Na zware luchtaanvallen verliet de be-
manning het schip en kwam na een
barre tocht in de sloepen behouden aan
in de Sovjet-Unie. De Paulus Potter
zonk echter niet. Een week later werd.
het wrak geënterd door de bemanning
van een U-boot, die alle geheime papie-
ren aantrof.

Volgens Bezemer was deze vondst zo
belangrijk, dat de geallieerde zaak er-
door schade werd aangebracht. De kapi-
tein van de Paulus Potter had alle tijd
de papieren te vernietigen (nadat de
bemanning in de boten was gegaan is de
eerste stuurman weer terug aan boord
gegaan om spullen op te halen), maar is
kennelijk in paniek geraakt. In
Scheepsverklaring door Anthony van
Kampen (1962) beschrijft de kapitein
zelf: „Ik dacht toen dat iedereen het
schip had verlaten en wilde me, alvo-
rens zelf te gaan, nog even overtuigen of
de trommel met geheime papieren wel
overboordgegooid was(...). Daarna heb
ik de trommel overboord gegooid (...).
Hierin waren de routes, geheime codes
en andere stukken opgeborgen, die in
geen geval in handen van de vijand
mochten vallen."

Lange tijd is de „onbeperkte onder-
zeebootoorlog" door de geallieerden be-
stempeld als misdadig. Omdat onbewa-
pende, onbeschermde koopvaardijsche-
pen zonder voorafgaande waarschuwing
werden getorpedeerd door onderzeebo-

ten, met vaak een grootverliesaan men-
senlevens. Bezemer rekent met die op-
vatting af. „Onderzeeboten immers wa-
ren speciaal bedacht, geconstrueerd en
bedoeld om, zelf onzichtbaar blijvend,
onverhoeds tekunnen aanvallen."Deze
vorm van oorlogvoeren is afschuwelijk,
maar niet afzichtelijker van welke ande-
re vorm van het krijgsbedrijf dan ook.

ONDINGEN

De Engelsen wisten niet goed wat ze
met de onderzeeboot aanmoesten. In de
ogen van de Admiralty waren het on-
dingen en bestond een fatsoenlijke ma-
rine uit kruisers en slagschepen. De
Royal Navy was dan ook slecht voorbe-
reid. Ze beschikteweliswaar over Asdic,
een instrument om boten die onder wa-
ter voeren op te sporen, maar die was
nutteloos tegen U boten die aan de op-
pervlakte voeren. Er was een schrikba-
rend tekort aan marineschepen die de
koopvaarders moesten beschermen. Er
woedde zelfs een langdurige oorlog tus-
sen voor- en tegenstanders van het va-
ren in konvooien.

In 1938al werden Britse koopvaardij-
schepen daadwerkelijk ingeschakeld bij
de oorlogvoering. Ze kregen toen in-
structie in tijd van oorlog „als eerste en
voornaamste taak de aard en positie van
de vijand draadloos op te geven". In de
instructies stond dat een koopvaarder
metzijn geschut een vijandelijke onder-
zeeboot direct moest aanvallen. Op 1
oktober 1939 kwam daar de order bij
dat een koopvaardijschip zo mogelijk
een U-boot moest rammen.

De facto, zegt Bezemer, kregen Britse
koopvaarders dus de rol van oorlogsbo-
dem toebedeeld. Een paar eeuwen lang,
en opnieuw in deEerste en in deTweede

Wereldoorlog, hebben de Engelsen zich
in feite bitter weinig aangetrokken van
internationale bepalingen, wanneer
deze een belemmering vormden voor
hun maritieme oorlogvoering. Vrijwel
vanaf het begin van de laatste oorlog
hebben beide partijen, óók Nederland,
hun onderzeeboten ingezet tegen koop-
vaardijschepen.

Een Nederlandsezeesleper brengt een in brandgeschoten koopvaarder naar
een Britse haven.

HET WEER

Winterweer blijft uit
Van onze weerkundig medewerker

DE BILT — Het isvandaag guur weer. De wind wakkert flink aan
en er zullen vrij veel buien voorkomen, vooral in het noorden van
hét land. Op enkele plaatsen zal het erop lijken dat het winterweer
toch terugkomt, aangezien sommige buien sneeuw brengen. Er is
echter geen winterweer in aantocht.

Overigens, de sneeuw van voor dekerst en van Eerste Kerstdag is nog niet
weg. In het midden van het land ligt nogeen paar centimeter en in het oosten
van het land is de sneeuwlaagnog meer danvijf centimeter dik. Het front dat
Eerste Kerstdag over Nederland trok, strekte zich gisteravond uit van Oslo
over Kopenhagen en Berlijn en vandaar naar Parijs. Ten oosten en ten
zuiden van het front sneeuwde het flink.

In de Harz en de Alpen is gisteren een flink pak aan de al aanwezige
sneeuw toegevoegd.De zuidkant van het Alpenmassiefen deDolomieten zal
de afgelopen nacht ook hebben gekregen. In het Sauerland ligt vrij veel
sneeuw. In het weekeinde komt er nog bij, maar vanaf maandag wordt de
sneeuw daar ongeschikt voor de wintersport door invallende dooi.

In Nederland wordt het geleidelijk zachter. Er is een flinke hoeveelheid
zachte lucht afkomstig van het zuiden van de oceaan naar onze omgeving
onderweg. Deze lucht wordt via een omweg naar hier getransporteerd.
Doordat bij Portugal een hogedrukgebied ligt, wordt de zachte lucht eerst
naar het noorden gestuwd om vervolgens via Engeland over de Benelux en
Duitsland tekunnen uitstromen. Deze zachte luchtzal ons morgen bereiken.
Zij wordt voorafgegaan.door regen. Die regen kan morgen een hele tijd
duren. Vanaf maandag kunnen we een dag of drie van de zachte lucht
profiteren. Het zal dan overwegend droog zijn.

Weerrapport van gisteren 19 uur

In de eerste kolom de weersgesteldheid In de tweede kolom: windrichting en
windsnelheid in meters per seconde In de derde kolom: maximumtemperatuur. In
de laatste: neerslag tussen 8-19 uur.
Amsterdam half bew. w 5 6 2 Locarno zwaar bew. windst 2 0
De Bilt zwaar bew wzw 3 6 2 Londen regen w 7 0.2
Deelen onbewolkt zw 4 204 Luxemburg zwaar bew. wzw 3 1 0
Eelde regenbui w 83 3 Madrid licht bevv windst 2 0
Eindhoven licht!Oew. wzw 4 4 0.6 Malaga onbewolkt wnw 13 18 0

DenHetóer zwaar bew" w 7 6 4 Mallorca zwaar bew. nnw 66 0

Rouerdam zwaar bew. w 56 0.5 -Malta zwaar bew. nw 311 0

Twente regenbui wzw 3 20 6 Moskou sneeuw ozo 2 -9 0 6
vSqen zwaaf bew. w 76 0 Munchen sneeuw wnw 3 1 2

S-g zwaar bew. wzw 4 3 0.2 Nice half bew. nnw 4 . 0

Aberdeen
9

licht bew w 65 0 Oslo zwaar tow nno 2-3 0 4

Athene licht bew n 3 7 0 Parijs onbewolkt nw 3 6 0
Barcefona met ontv. Praag sneeuw wzw 8 -3 0 7
Berlijn sneeuw w 4 1 2 Rome licht bew nno 2 6 0
Boedapest zwaar bew z2 -4 0 Spl.t onbewolkt nw 5 50
Bordeaux zwaar bew. w 713 2 Stockholm sneeuw ozo 6 -1 0.5
Brussel zwaar bew. wzw 3 4 0 Warschau zwaar bew. zo 5 -3 0.3
Dublin . onbewolkt w 66 0.3 Wenen sneeuw verand -7 2
Frankfort sneeuw zw 4 3 0.2 Zunch regen zw 1 2 0.9
Geneve regen zw 4 4 2 Casablanca onbewolkt nnw 2 6 0
Helsinki sneeuw ozo 6 -9 0.1 Cyprus regenbui * 1 17 4
Innsbruck sneeuwbui zo 2 Istanbul zwaar bevv n 5 0 6
Klagenfurt licht bew. windst -10 0 Las Palmas onbewolkt windst 19 0
Kooenhaaen motregen w 2 1 0.1 Beiroet niet ontv.Lisslbon 9 zw"bew. n415 0 Tel Aviv onbewolkt zw 10 18 0

Buitenlands geld

De bijgaande prijzen gelden voor
inwisselen (eerste kolom) en de
aankoop van vreemd geld. De no-
teringen luiden in centen tenzij
anders aangegeven.

24 december
Amer.dollar (’) 2,17 2,29
Brits pond (’) 3,09 3,39
Belg. frank 5,25 5,55
Duitse mark 111,00115,00
It. lire 15,30 17,30
Port. esc. 1,25 1,75
Can. dollar (’) 1,56 1,68
Franse fr. 33,00 36,00
Zwits. fr. 133,00137,50
Zweedse kr. 30,75 33,75
Noorse kr. 28,00 31,00
Deense kr. 28,00 31,00
Oost.schill 15,87 16,37
Spaanse pes 1,55 1,80
Griekse dr. 1,20 1,80
Finse mark 44,00 47,00
Joeg. dinar 0,25 0,65
lers pond (’) 2,92 3,22

Weersvooruitzichten voor de komende dagen
/oor: zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag
?on of wisselend af en toe veel veel veel
bewolking: bewolkt zon bewolking bewolking bewolking
-leerslagkans: 80 50 60 40 70
■ninimumtemp.: 114 5
Tiiddagtemp.: 5 6 6 7 7
/vind: w 6 w 4 zw 5 zw 5 zw 5

Zon en maan
zondag 28 december
Zon op: 08.48 onder: 16.34
Maan op: 05.46 onder: 13.44

maandag 29 december
Zon op: 08.48 onder: 16.35
Maan op: 07.20 onder: 14.19

-Ö- zonnig = mist 19 temperaturen mo luchtdruk in millibaren
opklaringen "agel -"""r warmtefront H hoge-drukgetxed

_gjg»bewolking sneeuw ■*-- kou-front L lage-drukgebied
ma/k regen 2_ onweer —► windrichting ==> verplaatsingsrichting

DOOFPOT
ledere oorlog is een aaneenschakeling

van kleine en grote smerigheden. Het
optredenvan de Duitse U-bootcomman-
danten was doorgaans „humaan". Ze
wachtten tot de bemanning in de sloe-
pen was gegaan voordat ze het schip
naar de kelder joegen.Dit in schril con-
trast met Japanse commandanten die er
geen been in zagen hele scheepsbeman-
ningen letterlijk over de kling te jagen.

Hoe groter de smerigheid, hoe geslo-
tener de doofpot. Pas Bezemer ontrafelt
tot in detail de zaak van de Vart Imhoff
op verzoek van de toenmalige minister
van Defensie, DeJong, dievroeg om een
wetenschappelijk verslag„zonder iets te
verzwijgen". Begin 1942 werd het
schip, van Indië onderweg naar Bombay
met 473 geïnterneerde Duitsers, door
Japanse vliegtuigen tot zinken gebracht.
Van de Duitsers kwamen 412 mensen
om, omdat de kapitein het zinkende
schip verliet zonder zich te bekomme-
ren om de gevangenen en omdat de
marine menige steek heeft laten vallen.
Geen oorlogsmisdaad, zegt Bezemer,
meer een combinatie van angst, lafheid
en slordige orders. Toch hebben de auto-
riteiten tot in lengte van vele jaren de
rapporten over deze zaak in de doofpot
gestopt.

Ernstiger is de zaak van de Tjisadane.
Begin 1942 naderden de Japanners Ne-,
derlands-Indië en het schip moest 146
geïnterneerde NSB'ers naar Suriname
brengen. Ze waren achter slot en gren-
del opgesloten. Diep in het schipwerden
twee koppen van torpedo's geplaatst,
verbonden met een tijdmechanisme in
de hut van de kapitein. De tijdklok was
zo afgesteld dat de torpedokoppen twin-
tig minuten na inschakeling zouden
ontplofen. Tijd genoeg voor de beman-
ning om weg te roeien.

De vooropgezette bedoeling was de
NSB'ers te vermoorden mocht het schip
worden aangevallen. De opdracht aan
kapitein W. Burger voor het plaatsen

van de explosieven kwam van de M* %
necommandant van Soerabaja, kapi'*. *ter-zee P. Koenraad, op uitdrukkeW, Hij
orders van admiraal C. Helfrich, opr |v
bevelhebbervan deNederlandse «o
in Nederlands-Indië.De NSB'ers heWjp
het alleen overleefd, omdat het
niet werd aangevallen. Deze hele tffjft
staat preciesbeschreven in een t""'
kapitein Burger uit 1946 als onderst*]
ningvan zijn verzoek debemanning"Jljo
onderscheiding te gevenvoor „dezCjfc
vergefelijke en gevaarloze reis"■ JW<ni'sch genoeg het enige bewaard
ven document dat de juistefeiten
Ook deze zaak ging in de doofpot-A
marine „ontkende categorisch de v Jfc
onderstelling". De Koster, minister *Jk
Defensie van 1971 tot 1973,
inlichtingen „omdat het een N*^' ]
lands-Indische aangelegenheid betT".b

Verreweg het grootste deel van Wl
handelsvloot bevond zich dus in g*u«
lieerde handen bij het uitbreken vall jf
oorlog op 10 mei 1940. Een deel vaf> *schepen werd ingezet op de gevaarW
aanvankelijk geheelonbeschermdef .;

tes van en naar Engeland. Het and " ?
deel verbleef in minder gevaarlijke j.
teren. Van meet afaan heeft de re*»
in Londen getracht het modernste PI
van de vloot te reserveren voor de VJIPin de minderriskante zeeën.
lijk voelde men er ook weinig v l
kostbare passagiersschepen in te z*"
voor troepenvervoer.

i»'
De duizenden officieren en

gen waren buiten hun wil rechtstr«*jjk
betrokken bij de oorlog. Op 6 juni 1 Jj
werd bij KB de mogelijkheid van ij
vaarplicht geopend. In 1942 werd
vervangen door een aparte Vaarpl'>h
wet. Aanvankelijk kwamen dienst
geringen en deserties vrij veel *_J-
Juist in de begintijd immers m
koopvaarders de gevaarlijkse #yhr doorkruisen, ongewapenden zonde* Jj

scherming van marineschepen- jjl
meeste dienstweigeraars en
waren er in het begin van de oorl<» J
tijdens het dieptepunt van de crisjSj,>het noordelijk deel van de Atlanti"
Oceaan.

Angst en zorgen om het
lot van familie in bezet Nederland L
ren de belangrijkste drijfveren. Do°J>.
hele oorlog heen was het aantal d**~|
teurs naar schatting tussen de 6 e\p
procent van alle opvarenden. De *j.
man had niet gemonsterd voor een<&
logstaak. Desalniettemin bleef dei"j
derlandse koopvaardijman in overgJJJ.
meerderheid varen, ook toen
den collega's met hun schepen V*
ondergegaan.

Eerste stuurman De Jongvan het v.
nitieschip Tjisalak: „De reizen yvf\j,
een verschrikking. Van de
de schepen met explosievenkwam
mens af en van de andere schepe"
vroren de mensen direct nadat ze i" *
water terecht waren gekomen; het
centage geredden was miniem. He'
ren werd welhaast onhoudbaar efl
voeren maar door, reis na reis." \i

De Tjisalak werd eind maart L
getorpedeerd door een Japanse ofly
zeeboot. De bemanning werd aan J
van deJapanner vermoord. Slecht5
opvarenden konden ontsnappen.
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