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Voorwoord
Eind 2016 verschenen er in de Surinaamse media berichten dat het wrak van het
stoomschip (ss) Goslar, dat al 77 jaar in de Surinamerivier ligt, eindelijk geborgen zou
gaan worden. De lichting van het wrak zou gebeuren door instanties die er tegelijk een
spectaculaire televisieshow van willen maken.[1] Deze berichten hebben de gemoederen
in Suriname, waar de Goslar na al die jaren geldt als een soort cultureel erfgoed[2],
in beweging gebracht.
Maar, de ware toedracht van de geschiedenis van de Goslar is nog nooit onthuld!
In deze studie zal ik op basis van archiefonderzoek onderbouwen waarom Nederland
verantwoordelijk is voor het feit dat de Duitse bemanning van de Goslar op 10 mei
1940 in staat was het schip zo te saboteren dat het zonk. De bemanningsleden voldeden
daarmee aan instructies die zij uit nazi-Duitsland hadden ontvangen. De Nederlandse
staat was op de hoogte van deze instructies, maar deelde die informatie willens en
wetens niet met Suriname.
Voor dit historisch gegeven, dat een heel ander beeld toont van de geschiedenis van
de Goslar dan vooral in Suriname algemeen bekend is, zijn excuses van de Nederlandse
staat aan Suriname op hun plaats. Die excuses kunnen vorm krijgen als Nederland
zich alsnog als serieuze partij, met de beschikking over vele deskundigen en fondsen,
ontfermt over de lichting van het wrak.
Al 77 jaar is het de vraag wie verantwoordelijk is voor het feit dat de Goslar daar ligt,
omdat wie verantwoordelijk is ook wordt geacht voor de opruiming te zorgen en te
betalen. Met deze studie wordt die vraag definitief beantwoord en tegelijk de Nederlandse staat verzocht om zijn verantwoordelijkheid te nemen in wat zijn ambtenaren
zelf hebben bestempeld als ‘De Goslar-affaire’.[3]

Het ss Goslar op de rede van Paramaribo eind 1939. (Romeyn, 1947)[4]

| DE GOSLAR-AFFAIRE |
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Deze studie over het zinken van de Goslar wordt door onderzoeker drs. Nizaar
Makdoembaks aangeboden aan het Kennisinstituut voor onderzoek naar Genocide
en Reparaties. De bedoeling is dat de directeur van het Kennisinstituut, drs. Armand
Zunder, de bevindingen van de studie gebruikt om er een casus betreffende reparatie
mee te beginnen.
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Inleiding
De Nederlandse staat heeft bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog doelbewust
het Duitse koopvaardijschip Goslar in de Surinamerivier op de KNSM-rede bij
Paramaribo als zinkschip laten zinken om een coup de main (overrompelingsaanval)
te voorkomen. Uit archiefstukken blijkt dat men bij het ministerie van Koloniën,
via inlichtingen uit Curaçao, al in januari 1940 op de hoogte was van de instructies
aan alle Duitse schepen die in Nederlandse koloniale havens lagen.[1] Het was een
topambtenaar van het ministerie, te weten secretaris-generaal (SG) O.E.W. Six, die, na
overleg met het hoofd van de marine-inlichtingendienst, luitenant ter zee eerste klasse
C. Moolenburgh, besloot om wel de gouverneur-generaal (GG) van Oost-Indië in te
lichten, maar niet de gouverneur van Suriname. Het gevolg was dat de zogenaamde
Duitse vluchtschepen in de havens van Nederlandse koloniën overmeesterd konden
worden, alvorens de Duitsers hun zink-instructies konden uitvoeren – behalve het
ss Goslar in Suriname.

De prijsgemaakte Duitse vluchtschepen in de haven van Willemstad, Curaçao.[2]

Het zinken van de Goslar op de rede van Paramaribo door de Duitse bemanning
was voor de defensie van Suriname wenselijk. Als zinkschip maakte het op die locatie
een snelle landing onmogelijk bij de steiger voor grote schepen, de KNSM-steiger. Bij
een dergelijke aanval zou Paramaribo, het machtscentrum van het land, binnen enkele
uren veroverd kunnen worden. En wie de stad had, had ook het land. De Nederlandse
kolonie Suriname had bij het begin van de oorlog geen adequate verdediging om een
dergelijke overrompelingsaanval af te slaan. Een zinkschip van ruim 6000 ton was een
ideaal obstakel, een verdedigingsmiddel tegen een snelle landing van een troepenmacht
met zwaar materieel.

| DE GOSLAR-AFFAIRE |
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Op 10 mei 1940 werd het Duitse stoomschip Goslar dat bij de haven van Paramaribo
in de Surinamerivier op de rede lag tot zinken gebracht door zijn eigen bemanning.
Toenmalig commissaris van politie Nicolaas van Beek was bevriend met enkele van de
Duitsers die hij die ochtend vanwege de oorlog moest interneren. Velen hielden hem
verantwoordelijk voor het mislukte veilig stellen van het schip. Vrijwel iedereen
noemde de man incompetent en goedgelovig. In de volksmond heette het wrak dat
deels boven water bleef uitsteken al heel snel ‘Van Beek-eiland’ en de commissaris zelf
werd niet veel later, onder meer naar aanleiding van dit fiasco, ontslagen uit zijn functie
en gedegradeerd tot perscensor. Dit is hoe de geschiedenis van de Goslar al decennia
lang bekendstaat, zeker in Suriname. Met de ontdekking van de originele archiefstukken
blijkt dat deze geschiedenis herschreven moet worden. Van Beek noch iemand anders
bij het gouvernement blijkt op de hoogte te zijn geweest van de Duitse intenties, terwijl
die wel bekend waren in Nederland.

‘Van Beek-eiland’, anno 1940. (Romeyn: 1947)

Dit boek is evenwel geen poging tot eerherstel van de ongeïnformeerde commissaris.
Het is een historische beschouwing van de hele Goslar-affaire, die exemplarisch is voor
de behandeling die Suriname vanuit het moederland door de eeuwen heen ten deel
viel. En ‘valt’, aangezien de Goslar er nog steeds ligt en Nederland nog steeds weigert
aan de opruiming van het wrak bij te dragen. Na gouverneur Cornelis van Aerssen van
Sommelsdijk (1683-1688) zijn de Hollandse beurzen steeds vaker belangrijker gebleken
dan de veiligheid van de kolonie die mede diezelfde beurzen zo goed gevuld hield.
Terwijl vanaf het begin van de stichting van de kolonie vastlag dat men vanuit het
moederland diende te zorgen voor haar defensie en de kosten daarvan, bleef men vanaf
het begin die plicht verzaken en de kosten afschuiven op de ingezetenen van de kolonie.
Deze gang van zaken hield men eeuwen in stand met als gevolg dat, tegen de tijd dat

10
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de geallieerden voor de oorlogsvoering in WO II dringend het Surinaamse bauxiet
nodig hadden, de verdediging van Suriname er slecht voor stond. Uiteindelijk moesten
de Amerikanen bijspringen om het kostbare en broodnodige bauxiet veilig te stellen.
Dit alles komt uitgebreid aan bod in de tweede helft van dit boek. In de eerste helft
schets ik de geschiedenis van de Goslar, de geschiedenis van de Goslar-affaire die
daarop volgde, plus het bergingsverhaal dat tot op de dag van vandaag niet is afgesloten. Daarnaast bevat dit boek een uitgebreide bespreking van het rapport van Lieftinck
uit 1952 getiteld Grondslagen voor de defensie van Suriname. Dit om een beeld te schetsen
van wat er in wezen nodig is om een land als Suriname, met zijn specifieke kwetsbaarheden (waar diverse vijanden al in de zestiende en zeventiende eeuw van profiteerden)
adequaat te verdedigen. Tot besluit kom ik dan terug bij de heer Six en het achterhouden
van die zo cruciale informatie.
Het lijdt geen twijfel dat commissaris Van Beek meer op zijn hoede zou zijn geweest,
zelfs bij zijn Duitse “vrienden”, als hij de informatie die SG Six achterhield, wel had
gekregen. Met dat achterhouden is echter iets vreemds aan de hand, daar SG Six
diverse argumenten gebruikte die ontkracht worden door andere archiefstukken.
Zo gebruikte Six het argument dat het niet veilig zou zijn om deze gevoelige informatie naar Suriname te verzenden. De informatie zou in handen van “onbevoegden”
kunnen vallen. Echter, uit archiefmateriaal en de literatuur over de koloniën in de aanloop naar WO II wordt duidelijk dat Suriname van eind 1939 tot mei 1940 tientallen geheime documenten ontving van inlichtingendiensten, via het ministerie van Koloniën.
In het laatste hoofdstuk zal ik naar aanleiding van de drogredenen van Six de
hypothese onderbouwen dat het ss Goslar een Nederlands zinkschip was: een poging
tot voorkómen, of in ieder geval bemoeilijken, van een coup de main, met zo goedkoop
mogelijke middelen.
Wat met de ontdekking van de weigering van Six om Suriname adequaat te informeren in ieder geval vaststaat: de twee wrakstukken van de gebroken Goslar, die nog
steeds in de Surinamerivier te zien zijn, markeren niet de incompetentie van commissaris Van Beek en het Surinaamse gouvernement. Het Goslar-wrak is het resultaat van
een geheime militaire missie van de Nederlandse regering.

| DE GOSLAR-AFFAIRE |

11

NM-GOSLAR-BW-HR-FIN-C_Opmaak 1 08-10-17 13:43 Pagina 12

12

| DE GOSLAR-AFFAIRE |

NM-GOSLAR-BW-HR-FIN-C_Opmaak 1 08-10-17 13:43 Pagina 13

Hoofdstuk 1
Het Goslar-wrak – een korte geschiedenis
In Suriname zijn het wrak van de Goslar en haar geschiedenis een begrip. In de
volksmond heet het deel dat zichtbaar boven water steekt al sinds 1940 ‘Van Beekeiland’. Een korte geschiedenis van het schip en hoe het in de Surinamerivier terechtkwam, maakt duidelijk waarom. Tegelijk bevat die geschiedenis elementen die onontbeerlijk zijn voor een goed begrip van de hoofdstukken die volgen. Terug naar het begin.
1.1 Duits stoomschip brengt WO II naar Suriname
Begin 1929 kondigde de Nieuwe Rotterdamsche Courant de bouw aan van het
vrachtschip ‘Goslar’ op de scheepswerf Blohm & Voss te Hamburg:

Het avondblad van de Nieuwe Rotterdamsche Courant d.d. dinsdag 22 januari 1929.

Later datzelfde jaar beschikte de Norddeutsche Lloyd, een rederij te Bremen,
over een splinternieuw turbinestoomschip van 6040 registerton (een inhoudsmaat voor
schepen) dat Goslar werd gedoopt. In augustus 1939 lag dit vrachtschip in de haven
van Philadelphia. Daar begint het reisverslag van de eerste machinist Eduard Abb dat
auteurs E. van Laar en W.L. Man A Hing gebruikten voor hun goed gedocumenteerde
artikel ‘De roemloze ondergang van het stoomschip ‘Goslar’’, dat in 1989 verscheen het
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis[1]. Van Laar en Man A Hing zeggen over de reis naar
Suriname:

| DE GOSLAR-AFFAIRE |
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‘Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog in augustus 1939 bevond het schip zich
voor wat zijn laatste reis zou worden in de haven van Philadelphia in de Verenigde Staten
alwaar nog 2.000 ton kolen werd ingeladen en het gezag over de vrachtvaarder werd
overgedragen aan kapitein Karl Berghoff.
Op 24 augustus 1939 werd in ballast uitgevaren in de richting van Galveston. Drie dagen
later gaf de rederij opdracht aan het schip om een neutrale haven of bij voorkeur de haven
van een bevriende staat aan te lopen. Aan boord dacht men toen naar Mexico te kunnen
doorstomen. Maar reeds de dag daarop kwam er een instructie om terug te keren en naar
huis te varen.
Op 29 augustus ten slotte luidde de order een neutrale haven aan te doen, maar in geen geval
een Noordamerikaanse [sic]. Opnieuw werd de koers van het schip verlegd, nu in de richting
van Brazilië, uit vrees dat men een Brits oorlogsvaartuig zou kunnen tegenkomen op weg
naar Mexico.
Na veel wikken en wegen werd besloten toch niet naar Brazilië te gaan, maar naar Suriname
(Nederlands Guyana). Doorslaggevend voor deze beslissing was de overtuiging dat een oorlog
tussen Duitsland en Nederland was uitgesloten. Om op allerlei eventualiteiten voorbereid te
zijn, kregen de schoorsteen en ventilatoren een ander kleurtje en werd het schip voorzien
van een Amerikaanse naam. In de machinekamer werden tegelijkertijd maatregelen getroffen
om indien nodig het schip binnen korte tijd te doen zinken. Ter verkleining van de kans op
ongewenste ontmoetingen werd ‘s nachts uitsluitend met gedempt licht gevaren. De reis
naar Suriname verliep enerverend, zeker omdat onderweg bekend werd dat op 3 september
Engeland en Frankrijk officieel de oorlog aan Duitsland hadden verklaard.
Op de vroege morgen van dinsdag 5 september voer de Goslar met de Amerikaanse vlag de
Surinamerivier op. De bemanning voelde zich bijzonder opgelucht dit ‘avontuur’ zonder een
noemenswaardig incident te hebben overleefd.’
Zo kwam de Tweede Wereldoorlog met de Goslar aan in Suriname. Vanaf dat
moment lag het vrachtschip op de rede van Paramaribo. Volgens Katz (2010) en
Bubberman (1980:14) vroeg de bemanning politiek asiel aan bij gouverneur Kielstra,
maar dit staat geenszins vast:
‘Voor de stelling dat het schip asiel had gevraagd, ontbreekt overigens elke grond, omdat de
Goslar als niet-oorlogsschip daarvoor niet in aanmerking zou kunnen komen. Ook de overige
geraadpleegde stukken en literatuur maken daar geen melding van.’ (Van Laar & Man A
Hing, 1989)

14
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Al snel na aankomst ontstond er rumoer rondom de Goslar. Op dat moment bestond
de bemanning uit 64 leden: 49 van Chinese afkomst en 15 Duitsers. De Chinezen waren
er faliekant tegen dat kapitein Berghoff de reis naar Europa niet wilde voortzetten en
sloegen aan het muiten. Berghoff verzocht de Surinaamse politie om in te grijpen. Men
gaf gehoor aan dat verzoek en sloot de Chinezen op in Fort Zeelandia. (Katz, 2010) Later
dat jaar vond men vervoer voor de Chinese geïnterneerden. Ze konden met een Italiaans
schip mee naar Europa:

De Surinamer, 27-12-1939.

De Duitse bemanningsleden vonden in de maanden die volgden op hun asielaanvraag hun weg in de stad. Vriendschappen werden gesloten, ‘[..] zoals ook met de toenmalige Commissaris van Politie Van Beek [tevens havenmeester, NM]. Men zocht elkaar op,
op de wal en op het schip, en wachtte de gebeurtenissen af.’ (Bubberman, 1980: 15)
In 5.2.1 zal ik laten zien dat de rol die de Duitse consul van dat moment, W.E.P. Assman,
hierbij speelde het bewijs vormt dat men in Nederland niet kon volhouden niets te
weten van het Duitse vluchtschip in de Surinamerivier. Assman was nauw betrokken
bij het zich thuis laten voelen van de bemanning van de Goslar:

| DE GOSLAR-AFFAIRE |
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‘Veel medewerking en gastvrijheid ondervond men van de Duitse consul W. E. P. Assmann
en de Duitse kolonie. Zo werden er regelmatig uitstapjes georganiseerd naar de buitendistricten. Uit het reisverslag van Abb blijkt dat deze tochten zeer gewaardeerd werden.
Bezocht werden onder meer de plaatsen Groningen en Domburg en de plantages van
Denderich en Schubert. Tot de deelnemers behoorden ook andere Duitsers, die in Suriname
woonden, zoals Geilert, Hese en Scholl en Surinamers uit de diverse bevolkingsgroepen.
Bij alle spanning die het wachten op onzekere gebeurtenissen met zich meebracht, leek de
Duitse bemanning door de hartelijke gastvrijheid van de bevolking het dus best naar haar zin
te hebben gehad.’(Van Laar & Man A Hing, 1989)
De genoemde spanningen namen ook hand over hand toe bij het gouvernement en
in het moederland. Hoewel men op goede voet stond met de Duitsers, schroomde men
niet alvast enkele maatregelen te treffen voor het geval de situatie zou escaleren:
‘Een telegram van 14 januari 1940 van de minister van Koloniën Welter aan de gouverneur
over de precaire situatie van Nederland en de oorlogsdreiging vanuit Duitsland was aanleiding voor de Surinaamse autoriteiten om maatregelen te nemen ter voorbereiding van een
internering van de bemanning van de Goslar. Al op 14 januari 1940 werden de pistolen van
de officieren ingenomen onder het voorwendsel dat zij ze “niet meer nodig hadden na het
vertrek van de Chinezen”.’[2]
Toch was men niet werkelijk goed voorbereid op wat komen ging. Ondanks de
overtuiging dat Nederland en Duitsland niet in oorlog zouden raken, en ondanks het
warme welkom dat zij vonden in Paramaribo, waren de Duitse bemanningsleden wel
degelijk klaar voor oorlog, al voordat ze de haven binnenliepen. In Suriname zelf was
dat mede door toedoen van het ministerie in Nederland niet het geval. De fysieke afstand tot de oorlog en de gemoedelijke inburgering van de Duitsers maakten dat men
de oorlog aan zich voorbij liet gaan, zoals in maart 1940 nog te lezen stond in de krant:

[..] benarde positie verkeert.’,
aldus De Surinamer op 20 maart 1940.
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1.2 Het zinken van de Goslar
Nederland werd op 10 mei 1940 door Duitsland aangevallen en vanaf dat moment
was het ook in Suriname oorlog. Het bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel:
‘Het is de gepensioneerde Lt.Kol. C. Haakmat – in die dagen beroepssoldaat bij het KNIL en
ingedeeld bij de gevangeniswacht te Fort Zeelandia – altijd bijgebleven hoe hij, na op 9 mei
tot laat in de avond een verjaarsfeest bij de Duitse predikant Ds Schmidt, met wie hij in de
padvinderij actief was, te hebben bijgewoond, dezelfde Schmidt in de nanacht als gevangene
moest bewaken. Vrienden en medewerkers waren plotseling vijanden geworden.’ (Bubberman, 1980: 15)
Oud-hoofd van de Nederlandse Marine Voorlichtingsdienst, K.W.L. Bezemer,
beschreef in zijn boek over de verrichtingen van de Koninklijke Marine in WO II,
Verdreven doch niet verslagen (1967), kort en bondig wat er met de Goslar gebeurde nadat
Nederland en Duitsland in oorlog raakten:
‘Tegen half drie ’s morgens van de 10e mei was van Beek [sic], met enkele militairen en
politiemannen, aan boord van de “Goslar” gegaan. De Duitsers werden volkomen verrast en
wanneer men direct tot arrestatie was overgegaan zou er geen gelegenheid zijn geweest het
schip tot zinken te brengen. Maar Van Beek heeft kennelijk zelfs niet aan de mogelijkheid
gedacht dat de Duitsers zulks van zins waren. Toen een hunner vroeg hem een half uurtje te
geven om nog wat spullen op te halen, werd dat toegestaan. Het halve uurtje werd uitstekend
benut en omstreeks 3 uur hoorden de Hollanders in het onderschip ,,het ruisen van binnenkomend water.” Toen Berghoff daarop werd gevraagd of hij wist dat zijn schip water maakte,
antwoordde hij: ,,dat moet wel” en voegde er aan toe, dat hij op bekomen orders had
gehandeld en niemand het schip nog kon redden.’ (Bezemer, 1967: 342)

10 mei 1940, de Goslar maakt slagzij. (Romeyn, 1947)
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Over wat er nu precies gedaan werd door de Duitser die nog even benedendeks
mocht gaan, bestaan verschillende lezingen. In 2010 beschreef Bernd Katz in Parbode de
gebeurtenissen als volgt:
‘Via een kortegolf zender aan boord had men tijdig van de invasie op 10 mei 1940 gehoord.
Om te voorkomen dat het schip in beslag zou worden genomen, had de bemanning de kolenvoorraad naar de bakboordzijde gesjouwd en vrijwel alle schroeven van een luik losgemaakt.
Op het moment dat de politiecommissaris en havenmeester Van Beek samen met enkele
andere ambtenaren het schip naderden om de Duitsers in hechtenis te nemen, liep de boot
al onder water. Pas terug aan wal, ontdekten Van Beek en de zijnen dat het schip aan het
zinken was. Pogingen om met aangevoerde pompen in allerijl het water uit de Goslar te
pompen, liepen spaak. Uiteindelijk heeft de geringe diepte ervoor gezorgd dat het schip nooit
helemaal onder water is verdwenen.’
Bubberman verhaalde min of meer hetzelfde:
‘[..] een op scherp gezet luik in de bodem van het schip was door één der bemanningsleden
in een oogwenk geopend, zodat het schip bij het aanbreken van de dag op 10 mei reeds zinkende was. Men had tevoren de kolenvoorraad aan één zijde van het schip gestouwd, daarom
het gerommel[3], zodat het schip onmiddellijk zware slagzij maakte. In allerijl aangevoerde
pompen, waarmede men door in de scheepswand gebrande gaten het water trachtte uit te
pompen, hadden niet voldoende capaciteit, zodat het schip nog voor de avond van de 11e mei
plat viel.’ (1980: 15)
In de pers verschenen evenwel andere verhalen:
‘Het zinken van de Goslar werd slechts kort vermeld in het Paramaribo verschijnende blad
De West van 10 mei 1940: ‘Eenige sensatie verwekte het bericht, dat de bemanning van de
Goslar dit schip tot zinken had gebracht. Dit behoort tot de oorlogstaktiek der Duitsers, die
liever hun eigen vaartuigen opofferen dan die in handen te laten vallen van den vijand’.
De Surinamer van 11 mei 1940 deed uitvoeriger verslag van het zinken. De schrijver van
het artikel wist te vertellen dat naar alle waarschijnlijkheid de schroefaskoker met een
middellijn van tenminste 65 cm was losgegooid, waardoor het water snel zijn weg vond naar
de machinekamer. De capaciteit van de motorpompen en de brandspuiten was echter onvoldoende om het schip te redden. Dit blad wist ook te melden dat het plan om het schip tot
zinken te brengen reeds lang bestond. In Curaçao had men dit bij de meeste Duitse schepen
kunnen verhinderen. De schrijver eindigt zijn artikel als volgt: ‘Hoe onaangenaam ook, moet
de vraag worden gesteld, of dit hier ook niet mogelijk was geweest … ‘. (Van Laar & Man
A Hing, 1989)
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Dat men op Curaçao blijkbaar beter voorbereid was, lag niet alleen aan het gouvernement daar, zoals we in hoofdstuk 5 zullen zien. Hier is het van belang te wijzen op
de twee officiële lezingen van het gebeurde: het proces-verbaal (PV) van de havenmeester en het verslag van de Duitse kapitein. Tezamen geven deze documenten helder
inzicht in wat er met de Goslar is gebeurd.
1.3 Duitse bemanning wel klaar voor oorlog
Zoals gezegd, de Duitse bemanning was wel degelijk al voor het binnenlopen in de
haven van Paramaribo voorbereid op een mogelijke oorlog tussen Nederland en
Duitsland. Men had duidelijk instructies meegekregen, ten minste om ervoor te zorgen
dat het schip niet in Nederlandse handen zou vallen, maar mogelijk om er ook een
oorlogsdaad mee uit te voeren, aldus een bericht in de Sumatra Post van eind 1940:

De Sumatra Post, 25-11-1940.[4]

De waarheid van dit bericht mag men in twijfel trekken gezien de getuigenis van
kapitein Berghoff zelf. Toch vermeld ik het hier omdat dit, voor zover ik heb kunnen
vaststellen, het enige bericht is dat de Goslar in verband brengt met het voor de Amerikanen zo ongelooflijk belangrijke Surinaamse bauxiet. Op het feit dat de gezonken
Goslar het bauxietvervoer nooit heeft belemmerd, kom ik in hoofdstuk 5 uitvoeriger
terug. De genoemde getuigenis van Berghoff werd in 1948 opgetekend door een
vertegenwoordiger van de Bruynzeel Maatschappij:
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‘Liggende te Paramaribo heeft hij (d.i. Berghoff) het schip zinkklaar gemaakt uit vrees voor
eventuele inbeslagname door Holland en Engeland als er een gebrek aan scheepsruimte zou
ontstaan. Dit zinkklaar maken bestond uit demontage van de buitenboord inlaatkast terwijl
het buitenboordsgat met een houten stempeling werd afgedicht. Bovendien werden de kranen
van de bilges leidingen naar alle ruimten in de machinekamer gedemonteerd. Overigens werd
er niets gedaan. De dubbele bodemtanks waren vol en moeten dit thans nog zijn. Door middel van een staaldraad kon de houten stempeling op het buitenboordsgat vanaf het bovendek
worden weggetrokken hetgeen op het ogenblik van internering is geschied. Het hierdoor
ontstane gat van ca. 60 cm diameter moet in geringe tijd de machinekamer hebben gevuld’.
Behalve dat Berghoff verzuimt te vertellen dat reeds op zee vóór de aankomst in Paramaribo
maatregelen werden genomen om indien nodig het schip binnen korte tijd te laten zinken,
lijkt zijn verklaring wel betrouwbaar.’ (Van Laar & Man A Hing, 1989)[5]
Het ligt voor de hand dat de in 1.1 geciteerde beschrijving die eerste machinist
Eduard Abb gaf van de voorbereidingen om het schip snel tot zinken te brengen, het
plegen van die daad op volle zee betrof. Mogelijk dat Berghoff er daarom niet aan
refereerde wat betreft de voorbereidingen om de Goslar te doen zinken in de haven
van Paramaribo. Hoe dan ook blijkt uit het verslag dat dergelijke plannen al bestonden
terwijl men zich in Paramaribo amuseerde en vriendschappen sloot. Het zal voor
politiecommissaris Van Beek dan ook een koude douche zijn geweest dat zijn nieuwe
“vriend” hem met weinig woorden voor een voldongen feit stelde.

De Goslar, volgens plan omgeslagen, ligt sinds 11 mei 1940 op de bodem
van de Surinamerivier. (Romeyn, 1947)
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1.4 Van Beek-eiland
In het vonnis aangaande de prijsmaking van de Goslar, daterend van 9 oktober 1940,
werd ook een getuigenis van havenmeester Nicolaas Van Beek opgenomen:

De getuigenis van havenmeester Van Beek aangaande het zinken van de Goslar.[6]

Deze getuigenis vertelt in een notendop wat Van Beek ook al in zijn PV van 11 mei
1940 had vastgelegd. Onder meer valt eruit op te maken dat Van Beek altijd heeft aangenomen dat het schip onder Duitse vlag was binnengekomen (dat gebeurde ’s nachts)
terwijl uit het verslag van de eerste machinist is gebleken dat men zich als Amerikaans
schip had voorgedaan. Mogelijk hing in de ochtend na het binnenlopen wel de Duitse
vlag weer in de mast, wat dan het eerste geweest zal zijn dat Van Beek zelf zag van het
schip. Op vergelijkbare wijze heeft hij steeds aangenomen dat het met de welwillendheid van de bemanning wel goed zat en dat men geen kwaad in de zin had. Dienaangaande merken Van Leer en Man A Hing over het PV van Van Beek op:
'Dit officiële verslag, dat nauwelijks twee kantjes A-4 beslaat, kan als uiterst summier
worden aangemerkt, zeker waar het pretendeert alle gebeurtenissen, voor zover ten deze
relevant, te hebben weergegeven. [..] Door al hetgeen Van Beek op die bewuste twee dagen van
10 en 11 mei tijdens zijn ambtsverrichting had waargenomen zo kort en zakelijk mogelijk te
beschrijven, heeft hij klaarblijkelijk willen duidelijk maken dat hij wel degelijk in staat was
om zijn instructie correct uit te voeren, in weerwil van het feit dat hij tot op dat moment met
de bemanning, in het bijzonder met kapitein Berghoff, op zeer vriendschappelijke voet stond.'
(1989)
Het PV bevat onder meer de dialoog die zich tussen Van Beek en Berghoff ontspon
nadat de eerste had ontdekt dat er iets niet in de haak was:
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'Van Beek: ‘Weet U dat het schip water maakt?’
Berghoff: ‘Ja, dat moet wel’.
Van Beek vroeg toen wie daartoe het bevel had gegeven en of Berghoff de baas was of een ander.
Berghoff: ‘Mijnheer Van Beek, dat zijn mijn orders al voor maanden terug van mijn directie
ontvangen en uitgegeven. Als het eenmaal zoover is, weet elk van ons wat hij heeft te doen
en te laten, er worden dan geen commando’s meer gedaan. Dacht U dat het voor mij prettig
is, dat mijn schip van millioenen waard, naar onder gaat. Ik zie, U doet Uw plicht en goed,
ik de mijne en ook goed’.
Van Beek: ‘U ligt in ondiep water en komt op de bank te staan, waarom al die tegenwerking?
Ik zal ogenblikkelijk de waterdichte schotten doen sluiten’.
Berghoff: ‘U kunt en mag alles doen, maar niemand, ook al zou ik het zelf willen en doen
meehelpen, is in staat het schip te houden, het gaat onder en zal omslaan’.'(Van Laar &
Man A Hing, 1989)
Behalve dit woordelijke verslag van hun gesprek bevat het PV onder meer beschrijvingen van verrichte handelingen (verzegelen van de compartimenten van het zinkende
schip, in veiligheid brengen van radioberichten waarvan men had gepoogd zich te
ontdoen, afvoeren van levende have en de bemanning, et cetera) alsook van het aan
wal zetten van een zestigtal jongens die op het zinkende schip waren geklommen en er
rondzwierven. Sowieso kon de Goslar die middag van de 10e mei, terwijl men poogde
haar nog leeg te pompen, op grote publieke belangstelling rekenen. (Van Laar & Man
A Hing, 1989)
Mede naar aanleiding van het gebeurde werd commissaris van politie en havenmeester Van Beek ontslagen uit die functies. (Bubberman, 1980: 15) Dit gebeurde al op
15 mei 1940 (Gouvernementsbesluit 1507) Hij werd per direct ter beschikking gesteld van
de procureur-generaal (PG) die hem op de post van censor positioneerde. In een brief
van 21 mei 1940 schreef gouverneur Kielstra hierover aan de minister van Koloniën:
‘Daar er ook andere klachten waren over Van Beek, heb ik hem van zijn functie ontheven,
mr de Rooy benoemd tot districtscommissaris voor de stad, een maatregel, thans, nu er een
meer sociaal karakter aan het plaatselijk bestuur zal moeten worden gegeven, noodzakelijker dan
ooit en Van Beek ter beschikking van den Procureur-Generaal gesteld voor bijzondere
werkzaamheden, waarbij speciaal aan de censuur is gedacht. Immers de loyaliteit van den Heer
Van Beek is onverdacht; hij is alleen dom en misschien ook als gevolg van zijn gezondheid niet
meer opgewassen tegen de taak van commissaris van politie’.(Van Laar & Man A Hing, 1989)
Een dergelijke mening vatte ook buiten de gesloten deuren van het gouvernement
post. Het wrak van de Goslar kreeg na Van Beeks ontslag al snel zijn niet mis te verstane
bijnaam.
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Midden 1940 bracht een correspondent van het Amerikaanse weekblad Collier’s,
W.B. Courtney, enige tijd door in Frans-Guyana en Suriname. Hij maakte daar ook het
zinken van de Goslar van dichtbij mee en schreef erover in zijn artikel. Daarbij laat hij
er geen misverstand over bestaan hoe en door wie dit mogelijk voorkomen had kunnen
worden, een mening die velen deelden (zie ook: Van Laar & Man A Hing, 1989)
Courtney schreef op 28 september 1940:
‘Even then, while the ship only listed, the capable Dutchmen if ordered could have lashed and
warped her to prevent sinking. But nothing was done. The Goslar finally settled on her side
in the river directly opposite the town docks, where she affects the current for more than a
mile. She is called "Van Beek's Island."’(Courtney, 1940: 40)
‘Zelfs op dat moment, terwijl het schip alleen nog maar overhelde, hadden de
kranige Hollanders nog wel iets tegen het zinken kunnen doen, mits daartoe werd
bevolen, maar dat gebeurde niet. De Goslar kwam uiteindelijk op haar zij in de rivier
terecht, recht tegenover de twee dokken van de stad. Ze wordt “Van Beek-eiland”
genoemd.’ (vrije vertaling NM)

De naam van het schip was in 1940 nog leesbaar. (Romeyn, 1947)
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1.5 Internering en ontsnappingspogingen bemanning Goslar
Op 10 mei 1940 haalde men de interneringsinstructies tevoorschijn en ging men
direct aan de slag met de daarin opgenomen lijsten.[8] Mogelijk vanwege de ontstane
vriendschappelijke betrekkingen kreeg de bemanning van de Goslar een aparte
vermelding:

Niet vergeten de bemanning van de Goslar op te pakken, aldus Van Beek.[9]

De bemanning van de Goslar werd in eerste instantie opgesloten in Fort Zeelandia.
Maar aldaar had men de gewoonte opgevat om bedwantsen ‘Duitsers’ te noemen.
(Bubberman, 1980: 16) Er werd dan ook al snel uitgekeken naar een ander onderkomen
voor alle Duitse geïnterneerden in dit fort.
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Fort Zeelandia aan de Surinamerivier. ca. 1920.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60005955.

Men kwam uit bij het hoofdgebouw van het R.K.-Internaat te Copieweg (bijna twintig
kilometer van Paramaribo), onder leiding van een bekende pater, de heer Ahlbrinck.
Het leger werd ingezet om bewaakbare onderkomens te creëren. De aangewezen
kapitein Vinck liet overal prikkeldraad opkopen en veranderde het internaat geleidelijk
in een klein concentratiekamp. (Bubberman, 1980: 16) Oudst Aanwezend Zeeofficier
Willem Boreel e.a. zorgden voor geregelde inspectie van de interneringskampen door
iemand van de Zwitserse delegatie in Caracas (Venezuela).[10]
In totaal pakte men in die dagen meer dan 300 mensen op, getuige de lijsten van de
zogenaamde Interneeringsdienst:
• Kamp Copieweg: 131 Duitsers en 14 mensen van 4 andere nationaliteiten, onder
wie 4 Nederlanders;
• 142 uit Oost-Indië afkomstige NSB’ers;
• 53 Nederlanders afkomstig uit Zuid-Afrika.[11]
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Nu zou na de oorlog blijken dat de interneringskwestie in de West en het handelen
van de gouverneurs Kielstra en Wouters op zijn minst twijfelachtige trekken hadden.
Maar ook vanuit Londen droeg men hieraan bij. Zo stelde men later vast dat gevluchte
Joden, zo ze al toegelaten werden, het slechter hadden dan Duitse krijgsgevangenen
omdat men bang was voor Duitse vergeldingsacties in Nederland, als men de conventie van Genève niet nauwgezet genoeg naleefde. (Ribbens et al. 2008: 117-8) In Suriname
interneerde men iedereen met een Duitse connectie bij elkaar: Duitse krijgsgevangenen,
hernhutters, van nationaal-socialistische sympathieën verdachte Duitsers woonachtig
in Suriname, voor de oorlog gevluchte Duitse Joden et cetera. (Ibid). Dit was vanaf het
begin van internering het beleid, zo blijkt uit een ietwat verhitte discussie tussen
gouverneur Kielstra en PG De Niet.
1.5.1 Internering: Joodse vluchtelingen en nazibemanning bij elkaar

Op 6 juli 1940 stuurde de PG een uitgebreid rapport naar de gouverneur over de
voor Suriname specifieke problemen die zich voordeden bij de internering.[12] De PG
merkte op dat het criterium voor internering simpelweg ‘een Duitschklinkende naam’
was.[13] Dit criterium bedreigde veel mensen die al generaties in Suriname woonden.
Halverwege de 17e eeuw bestond de blanke bevolking in Suriname voornamelijk uit
Nederlanders, Fransen en Duitsers:
‘Ten derde, waren ook vele Duitschers naar de kolonie gekomen. Daar het getal blanken, in
vergelijking met dat der negerslaven, zeer gering was, had men van tijd tot tijd getracht de
blanke bevolking te vermeerderen; meermalen waren hiertoe pogingen in het werk gesteld en
oproepingen daartoe gedaan.(*) Germanjes zonen hadden aan deze oproepingen in het
bijzonder veel gehoor verleend. Vele Duitschers, die Holland als een Eldorado beschouwden,
namen den wandelstaf op, verlieten hunne bergen en dalen, om aldaar hun geluk te beproeven.’
(Wolbers, 1861: 171)
En onder deze groep bevonden zich vele Hoogduitse Joden (Ibid.: 173), wat aangeeft
hoe ver de Duitse namen anno 1940 waren doorgevoerd in de Surinaamse samenleving
en hoe onrechtvaardig tegenover de eigen bevolking het gehanteerde criterium was.
Uit de lijsten die de PG meestuurde, blijkt dat men de instructies van voor 10 mei
1940 had losgelaten. Ook vrouwen en kinderen waren geïnterneerd, evenals Nederlandse onderdanen van Nederlandse en Surinaamse komaf:
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De inventaris van de lijsten gedetineerden die de PG bij zijn nota voegde.[14]
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Vanwege de grote aantallen geïnterneerden ontstonden er in Suriname allerlei
problemen rondom de groep: te weinig locaties voor huisvesting, gezinshereniging,
gebrekkige hygiëne, aanwezigheid van ouderen en kinderen in de kampen, het bij
elkaar onderbrengen van allerlei verschillende geïnterneerden, et cetera. De PG opperde als oplossing de vrijlating van een flink deel van de gevangenen en maakte
daartoe een uitgebreide individuele rapportage van enige tientallen geïnterneerden.
Een andere oplossing zag de PG in het toepassen van gerechtelijke vrijheidsberoving
(vergelijkbaar met het tegenwoordige huisarrest, de enkelband) in plaats van internering. Hij wees erop dat men in de gaten zou houden hoe men in Suriname de geïnterneerden behandelde, vooral door het Rode Kruis en de Duitse regering. Van die laatste
konden represailles tegen Nederlandse burgers verwacht worden.[15] Over het geheel
was de PG er veel aan gelegen de internering op zo humaan en genuanceerd mogelijke
criteria voort te zetten, om aan de ene kant de problemen hanteerbaar te maken en aan
de andere kant Suriname een menselijk gezicht te laten tonen. Daarbij weet ook hij
echter niet wat aan te vangen met Joodse gevangenen:

PG De Niet vraagt zich af of het handig is Joden en nazi’s samen onder te brengen.[16]

Ook de bemanning van de Goslar, van wie zonder meer werd aangenomen dat het
allemaal nazi’s betrof, werd geïnterneerd met andersgezinden, onder anderen enkele uit
Duitsland gevluchte antinazi’s.
In een korte, handgeschreven notitie antwoordde de gouverneur twee dagen later
dat de PG zich niet bang moest laten maken door mogelijke represailles, dat vrijlating
grotendeels ongewenst was, dat hij vrijheidsberoving als verslapping van de interneringsmaatregel zag, dat hoewel de onderlinge verschillen groot mochten zijn de geïnterneerden allemaal onderdanen van het Duitse Rijk waren en dat dat het belangrijkste
criterium moest zijn.[17]
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Dit schrijven van Kielstra had een tweede nota tot gevolg van de PG.[18] De heer
De Niet voelde zich duidelijk gepikeerd over de manier waarop zijn voorstellen werden
geïnterpreteerd. Ook bleef hij het stelselmatig oneens met de hardere aanpak waaraan
Kielstra duidelijk wilde vasthouden.

De toonzetting van de discussie blijkt wel uit de openingspassages van de PG
in diens tweede nota.[19]

Na wederom een zeer individuele bespreking van allerlei gevallen eindigde de PG
met twee duidelijke vragen voor de gouverneur, die daarop even duidelijk antwoorden
noteerde in de kantlijn:
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Kielstra wilde graag dat een rassenscheiding wordt doorgevoerd.[20]

Wat betreft afzondering van de Joodse geïnterneerden meende Kielstra:

‘Onnodig. Men zondert zichzelf voldoende af’.[21]
Enkele dagen later ontving de gouverneur een schrijven van de commandant der
troepen, die zich ook beklaagde over de wijze waarop de internering was geregeld.[22]
Bij zijn G.B. van 16 juli 1940 no. 119 had de gouverneur onder meer bepaald dat de
verantwoordelijken voor de internering en geïnterneerden aan de troepenmacht zouden
worden onttrokken. Daarbij was luitenant Postma als beheerder aangewezen.[23]
De commandant voorzag dat hij vanuit zijn militaire gezagspositie veel tijd en meer
manschappen kwijt zou zijn aan de geïnterneerden en stelde daarom twee mogelijke
oplossingen voor:
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Het probleem naar elders verplaatsen of centreren op de Copieweg,
aldus de commandant.[24]

Men koos duidelijk voor de laatste optie, want enkele maanden later stuurde kapitein
Berghoff van de Goslar een gepeperde brief naar de gouverneur waarin hij op de
scheidingsregels aangaande krijgsgevangenen wees en onder dreigementen verzocht
om de huidige situatie naar die richtlijnen aan te passen. Berghoff had er, blijkens de
brief die Kielstra aan luitenant Postma stuurde over deze kwestie, geen zin meer in om
tussen Joden en Surinamers te zitten:
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Kielstra verordonneerde strikte rassenscheiding om de dreigende Duitse kapitein
tegemoet te komen.[25]
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De slotboodschap van Kielstra, dat Berghoff zich niet van dreigementen moest
bedienen als hij een verzoek had, kwam blijkbaar over. Hij werd lid van het groepje
vertrouwenspersonen van de geïnterneerden dat op 1 november 1940 een veel nettere
brief naar de gouverneur zond. Deze keer was het verzoek om, nu de vrouwen en
kinderen waren vrijgelaten, ook de mannen vrij te laten, dat wil zeggen onder huisarrest te plaatsen. Voorwaarden die de mannen voor zich zagen, waren een meldingsplicht bij de politie en het zich onthouden van enigerlei politieke of propagandistische
daden. Ze wezen erop dat in Duitsland woonachtige buitenlanders ook niet geïnterneerd waren en dezelfde bescherming genoten als de Duitsers. En ze gaven aan dat de
niet-gepensioneerde geïnterneerden in vrijheid zouden kunnen werken voor een loon:

| DE GOSLAR-AFFAIRE |

33

NM-GOSLAR-BW-HR-FIN-C_Opmaak 1 08-10-17 13:43 Pagina 34

De mede door kapitein Berghoff ondertekende smeekbede om vrijlating.[26]

Ook gouverneur Kielstra was klaarblijkelijk meer doordrongen geraakt van de
argumenten die de PG al in juni aanvoerde. Niet alleen waren de vrouwen en kinderen
inmiddels vrijgelaten, maar in zijn brief aan luitenant Postma stelde hij dat deze aan
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de heren briefschrijvers kon doorgeven dat de brief per ommegaande naar de Nederlandse regering in Londen gestuurd was: ‘Daar de regeling de internationale politiek der
regering betreft kan ik niet onmiddellijk daarop besluiten.’[27] Aan de regering in Londen
schreef Kielstra dat hij het zich vergunde op te merken dat inwilliging van het verzoek
hem ‘zeer bezwaarlijk zou voorkomen’. Afgezien van het feit dat hij helemaal niet wilde
dat de Duitsers werk zouden gaan doen dat anders Nederlanders zouden verrichten,
voorzag hij ook problemen met de Surinaamse bevolking:
‘[..] vooral de emotionele
Creolen groep [zou] zeker
minder gunstig reageren op
eene dergelijke algemeene
vrijlating. Zelfs de ten aanzien
van vrouwen en kinderen
getroffen maatregelen zijn
voor haar reeds moeilijk
begrijpelijk gebleken.
Het zou een vrij uitgebreid
geheel van beveiligingsmaatregelen eischen om
hen tegen elke mogelijken
overlast te beveiligen.’[28]

Ook was Kielstra inmiddels doordrongen van de dreiging die uitging van mogelijke
Duitse vergeldingsmaatregelen. Over het argument dat in Duitsland woonachtige
onderdanen van de vijand ook niet geïnterneerd waren, schreef hij:

‘In elk geval kan de Duitse
regering zich dit gemakkelijker veroorloven dan
de Nederlandsche daar zij
door de bezetting van het
moederland ook Nederlandse
onderdanen aldaar in hare
macht heeft en tegen elk
misbruik dus zeer uitgebreide
vergeldingsmaatregelen zou
kunnen nemen.’[29]
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De mening van Kielstra werd gedeeld in Londen en de bemanning van de Goslar
bleef opgesloten in het voormalig internaat aan de Copieweg. Dit bracht enkelen onder
hen tot een tweetal gewaagde ontsnappingspogingen.

R.K.-Internaat aan de Copieweg. (Bubberman, 1980: 18)

1.5.2 Ontsnappingspogingen

De bemanning van de Goslar werkte samen met onder anderen de geïnterneerde,
in Suriname wonende Rijksduitsers in de tuin en op het erf en ze sliepen in dezelfde
kamers. Dat gold bijvoorbeeld voor de stuurman Boyksen en de machinist Scharfenberg,
die samenwoonden met een werknemer van de firma C. Kersten & Co. (CKC, zie ook
1.6), de heer Schubert, die al lang in Suriname woonde en die voor hij werd opgepakt
beheerder was van de Kerstenboerderij te Beekhuizen. Deze drie mannen ontsnapten
eind augustus 1941 via een houten afsluiting in een loostrens (afwatering) onder het
prikkeldraad, die zij ongezien hadden kunnen verwijderen tijdens het tuinwerk.
(Bubberman, 1980: 16) Ze gingen door de Surinaamse jungle op weg naar de vrijheid:
‘Na een tocht van naar schatting acht dagen en ruim 150 km, waarbij zij een goed gebruik
hadden weten te maken van een kompas en een kaart, welke was samengesteld door hun
medegevangene de Duitse bosopzichter Rogalli, die in die streken niet alleen goed bekend
maar ook een kundig cartograaf was, lag het voor hen vrije Frans Guyana, dat immers sedert
juni 1940 tot het pro-duitse [sic] Vichy-Frankrijk behoorde, vlak voor hen.’(Ibid.)
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Echter, dankzij de boslandcreool Soea, woonachtig in de omgeving van de Pakirakreek, werden de ontsnapten op 7 september 1941 weer gevangen genomen. Soea was
hen tegengekomen in de kreek en Schubert en de anderen hadden zich voorgedaan als
Amerikanen die naar de Franse kant van de Marowijne wilden. Maar Soea was op de
hoogte van de ontsnapping, ruim een week eerder. Hij liet de drie “Amerikanen” wachten
op een grotere boot, regelde een posse van dorpsgenoten en bedacht een list om de
Duitsers te overmeesteren, en bood hun een plaats aan in zijn boot:
‘De drie lui stapten in met hun bagage (zij droegen elk een zak met levensmiddelen op den
rug) en naar het midden van de kreek roeiende deed soea de boot tot ongeveer de helft water
scheppen. Soea riep toen om hulp, waarop ook inderdaad “hulp” verscheen. De twee boten
met boschnegers die op korten afstand waren blijven wachten (het was donker en ze konden
niet worden opgemerkt), snelden toe en de vluchtelingen waren gevangen.’(Ibid.: 17)
Soldaat Haakmat, die inmiddels in Albina gelegerd was, kon de drie gevangengenomen Duitsers weer naar het kamp aan de Copieweg sturen. Aldaar werd men voorzichtiger en men rustte het kamp uit met dubbele prikkeldraadomheining en wachttorens.
Dat kon een tweede uitbraakpoging, wederom georkestreerd door Schubert, echter niet
voorkomen. In 1942 kropen Schubert en vijf leden van de Goslar-bemanning (ook wederom
Boyksen en Scharfenberg) door een tunnel die zij hadden weten te graven van het hoofdgebouw naar het kerkhof aan de andere kant van het prikkeldraad. Ze werden echter
enkele uren later alweer opgepakt en Schubert werd daarna geïsoleerd van de rest in een
barak die speciaal voor hem alleen werd gebouwd. (Bubberman, 1980: 18)
1.6 De prijsmaking van de Goslar
Tot besluit van de geschiedenis die de Goslar op de bodem van de Surinamerivier
deed belanden, rest nog de kwestie van de zogenaamde prijsmaking van het schip. Het
recht op prijsmaking wil zoveel zeggen als dat een oorlogvoerende mogendheid het
recht heeft om op vijandelijke of neutrale schepen en/of van hun lading, op zee of in zijn
havens, beslag te leggen of zich deze toe te eigenen. Deze tak van het recht regelt vrij
duidelijk hoe het gesteld is met het eigendomsrecht op genoemde zaken in tijden van
oorlog. Toch werd er, zoals we verderop zullen zien, getornd aan de rechtmatigheid
ervan, met name door de Amerikanen, hetgeen de opruiming van het wrak door Amerikaanse bergingsbedrijven bemoeilijkte. In het algemeen bleek, zoals ik in hoofdstuk 2
zal aantonen, de eigendomskwestie decennialang een belangrijke factor bij het mislukken van alle pogingen om de Goslar opgeruimd te krijgen. Dit terwijl het toch al sinds
1940 duidelijk was aan wie het schip toebehoorde. Het prijsmakingsvonnis is dan ook
van groot belang voor deze studie. In deze paragraaf parafraseer ik het één en ander
in niet juridisch jargon. Tenzij anders vermeld, komt de gebruikte informatie uit het
genoemde vonnis, gedateerd 9 oktober 1940.[30]
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1.6.1 De procedure

Sinds 9 oktober 1940 is het in de Surinamerivier gezonken Duitse stoomschip Goslar
officieel eigendom van de Nederlandse staat. Op die dag op vonniste het prijsgerecht
dat de prijsmaking, die op 6 juni 1940 door de nieuw aangestelde havenmeester, mr.
C.C. de Rooy, was gedaan, rechtmatig was. Het proces-verbaal van de prijsmaking werd
op 29 juni 1940 door de prijscommissaris ingediend bij de griffie van het prijsgerecht.
Daarop stelde het prijsgerecht een termijn van 6 weken waarbinnen de prijscommissaris
een zogenaamde ‘conclusie van eis’ moest indienen. Hij deed dit op 6 augustus, binnen
de gestelde termijn, waarna het prijsgerecht wederom een termijn van zes weken stelde
waarbinnen belanghebbenden een eigen conclusie konden indienen. Hiervan was na
afloop van die termijn geen sprake. Op 23 september 1940 stelde het prijsgerecht daarop
de datum van de vereiste terechtzitting vast op 2 oktober 1940. De zitting ging plaatsvinden in het gebouw van het Surinaamse Hof van Justitie te Paramaribo, om negen
uur ’s ochtends.
Alle genoemde beschikkingen werden steeds gepubliceerd in het Gouvernementsblad en kapitein Berghoff werd er ook steeds persoonlijk van op de hoogte gesteld.
Er was dus ruime gelegenheid om een repliek op de eis van de prijscommissaris in te
dienen. Omdat dit niet gebeurde, kon het prijsgerecht die ochtend op 9 oktober, na het
bespreken van de ingediende stukken en enkele getuigenverhoren, vonnissen dat de
prijsverklaring van de Goslar rechtmatig was geweest. Daarmee werd de Goslar met
toebehoren eigendom van het Koninkrijk der Nederlanden.
Wat men op dat moment bewezen achtte, was dat de Goslar een vijandelijk schip was
dat in handen was gevallen van Nederland en daarom tot prijs gemaakt kon worden.
1.6.2 De getuigen

De procedure draaide voornamelijk om het vaststellen of de Goslar als vijandelijk
schip bestempeld kon worden. Het bewijs daarvoor steunde op drie factoren:
1. Dat het schip onder Duitse vlag de haven was binnengekomen en die vlag sindsdien
was blijven voeren, en zelfs nog voerde toen Duitsland Nederland binnenviel op
10 mei.
2. Dat de bemanning een vijandelijke daad pleegde door het schip eigenhandig
en opzettelijk tot zinken te brengen, alvorens zij als vijanden zouden worden geïnterneerd.
3. Dat het schip eigendom was van een Duitse firma waardoor er voornamelijk
belangen van de vijand mee gediend waren.
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In 1.4 is de getuigenis van voormalig commissaris en havenmeester Van Beek
gepresenteerd. Zoals we daar hebben gezien, is de hoogstwaarschijnlijk incorrecte
observatie van Van Beek dat het schip onder Duitse vlag de haven is binnengevaren,
overgenomen in het vonnis. Hoewel een foutje, doet het er niet werkelijk toe aangezien
het vooral de vraag was welke vlag het schip voerde op het moment dat Duitsland
Nederland binnenviel. Blijkens de getuigenis van Van Beek heeft het schip vanaf het
moment dat het voor de rede van Paramaribo lag de Duitse vlag gevoerd en is het die
blijven voeren tot en met 10 mei, toen het tot zinken werd gebracht door de eigen
bemanning. Wat dat laatste betreft, was de getuigenis van Van Beek met bijbehorende
stukken voldoende om de vijandelijke daad te bewijzen. Aangaande de vraag of het
een vijandelijk schip, in casu een Duits schip, betrof, werden nog twee andere getuigen
gehoord.
De directeur van de eerder genoemde firma C. Kersten & Co. (CKC), de heer
Wilhelm Heinrich Hasewinkel, werd opgeroepen omdat de CKC in de periode dat de
Goslar voor de rede van Paramaribo lag betalingen had gedaan aan de bemanning
ervan. Hasewinkel, 58 jaar, koopman, behorende tot de Evangelische Broedergemeente
en wonende in Paramaribo, verklaarde dat de CKC tussen september 1939 en begin mei
1940 uitbetalingen aan de bemanning verrichtte vanwege een compensatietransactie.
CKC had schulden bij de Duitse firma I.G. Farben uit Leverkusen en die firma had
op haar beurt schulden bij de Norddeutsche Lloyd te Bremen, eigenaar van de Goslar.
Het een en ander was geregeld via het Nederlandse Clearing-Instituut.
Als derde getuige werd daarop een agent van dat Clearing-Instituut gehoord:
de heer Gustaaf Carel Ferdinand Schoch, directeur-voorzitter van de Surinaamsche
Bank N.V., behorende bij de Hervormde Gemeente, woonachtig in Paramaribo. Schoch
bevestigde dat er sprake was van de genoemde compensatietransactie, aangezien hij
die zelf in behandeling had gehad.
Op basis van deze getuigenissen, tezamen met enkele documenten die aan boord
van de Goslar waren gevonden en die betrekking hadden op het in eigendom zijn van
Norddeutsche Lloyd, stelde men vast dat de Goslar wel degelijk een vijandig schip was,
dat haar bemanning ook een vijandelijke daad gepleegd had, en dat het schip tot en
met dat moment eigendom was van een Duitse firma die vijandelijke belangen diende.
1.7 Verbazing over de Goslar alom
Vanaf 9 oktober 1940 was de Goslar dus Nederlands eigendom. Ze lag, en ligt, ter
rede van Paramaribo op een zandbank in de Surinamerivier, die zich vanaf de vaargeul
voortzet naar de rechteroever, vlakbij de bocht bij Meerzorg.
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Het wrak van de Goslar in de Surinamerivier, Paramaribo.
Panorama vanuit het torentje van het ministerie van Financiën.
Foto Paul Romijn. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen.
Coll.nr. 20033940 (oud nummer).

Een kleine 30 jaar na dato citeerde Bezemer Henry Lucien de Vries (in 1957 ad interim
en van 1965 tot 1967 gouverneur van Suriname) over het zinken van de Goslar:
‘De ,,Goslar” begon slagzij te maken. De tegenwoordige gouverneur van Suriname, Mr.
H.L. de Vries, toen nog een jongmens, die aan de Waterkant woonde, zag dit toevallig en
“wreef zijn ogen wel tweemaal uit.” Het schip was inderdaad verloren; het kapseisde en zonk
tot de bodem van de Surinamerivier weg. Daar ligt het wrak, inmiddels door bomen en
planten overwoekerd, nog steeds, als een getuigenis van te grote naïviteit der Nederlandse
autoriteiten.’ (1967: 342)
Dat moge gegolden hebben voor de uit zijn functie ontheven Van Beek, andere
Nederlandse autoriteiten zijn in het geheel niet naïef te noemen in dezen. De SG van
Koloniën, de heer Six, liet doelbewust na Suriname over de instructies van de Duitsers
te informeren. Dat het gevolg daarvan nog 80 jaar in de haven zou blijven liggen, zal ook
hij niet hebben bevroed. In het licht van het toch duidelijke vonnis van het prijsgerecht
op 9 oktober 1940 is het dan ook verwarrend dat juist de eigendomskwestie zo’n
belangrijke rol speelde bij het niet kunnen (laten) verwijderen van het Goslar-wrak.
Dit zal duidelijk worden uit de bergingsgeschiedenis van het schip, of beter gezegd:
de niet-bergingsgeschiedenis, ook wel genaamd ‘De Goslar-affaire’.
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Hoofdstuk 2
De Goslar-affaire
Aan beide kanten van de oceaan was men het er vrij unaniem over eens wat er met
de Goslar moest gebeuren: het schip moest gelicht en in zijn geheel verkocht, desnoods
als oud ijzer. Later, toen dit scenario steeds onwaarschijnlijker werd, opteerde men liever voor slopen en de losse wrakstukken verkopen. Het nieuws dat dit moest gebeuren,
resulteerde gedurende meer dan een decennium in wijdverbreide belangstelling voor
de bergingsklus. Bergingsmaatschappijen van over de hele wereld toonden interesse.
Echter, de vraag ‘Wie gaat dat betalen?’ bleef meer dan eens een bottleneck voor het
afsluiten van contracten.
Na 10 mei 1940 hebben de koloniale autoriteiten lang geworsteld met de opruiming
van het wrak. In de jaren 40 liepen de onderhandelingen met maar liefst negen bergingsbedrijven stuk. Toen men begin jaren 50 werk wilde maken van het renoveren van de
haven van Paramaribo werd er andermaal over vergaderd door de regering. Bij het
aanbieden van een beknopt overzicht aan informatie over de Goslar bestempelde de
landsminister van Openbare Werken en Verkeer (OW&V) de kwestie eind 1951 als een
heuse ‘affaire’. Dit pakket stukken (10 pagina’s) is geheel opgenomen in Bijlage 1.
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De opruiming van het wrak is verworden tot niets minder dan de ‘Goslar-affaire’.[1]

In de archieven van de staat en de media ben ik diverse documenten tegengekomen
die een licht werpen op al deze bedrijven en de mislukking van de diverse onderhandelingen. Geleidelijk aan dienen zich de redenen aan waarom de Goslar tot en met het
ter perse gaan van dit boek ligt waar hij ligt.
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2.1 Pogingen tot berging tijdens WO II
De ambtenaren van OV&W namen in hun informatieoverzicht ook een lijstje op met
bedrijven die zich hiervoor aandienden.[2] In de loop van de oorlog waren dat deze
bedrijven, plus enkele die niet op deze lijst voorkomen (zie 2.1.7):

2.1.1 Shaw Steamship Corporation Ltd. te Montreal

Al tien dagen na het zinken van de Goslar bood dit Canadese bergingsbedrijf zijn
diensten aan:
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Het voorstel dat de Shaw Steamship Corporation uit Montreal op 20 mei 1940 deed
aan de havenmeester van Paramaribo om het schip te lichten.[3]
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De directeur van OW&V, S. Seliwanowsky, stuurde ruim een maand later, op 19 juni
gouverneur Kielstra de hier afgedrukte brief ter kennisneming met de toevoeging:
‘dat hangende de onderhandeling met de Bergingsmaatschappij in New York – er is inmiddels
van Koloniën noch van Merritt iets naders vernomen – dit voorstel ware aan te houden.’[4]
In eerste instantie besloot gouverneur Kielstra van Suriname met het Amerikaanse
Merritt & Chapman in zee te gaan (zie 2.1.2). Toen dit plan op moeilijkheden stuitte,
stuurde hij echter alsnog een bericht naar Montreal om het werk daar aan te bieden:

Het telegram van Kielstra, d.d. 10 juli 1940, aan de Shaw Steamship Corporation.[5]

Een dag later verstuurde Kielstra nog een herinnering,[6] maar mogelijk leidde deze
trage reactie tot inertie bij de Shaw. Zoals hierna aan bod komt, reageerde de maatschappij pas in 1941 op de telegrammen.
Op 21 oktober 1940 ontving gouverneur Kielstra een telegram van zijn ambtsgenoot
op Curaçao. In dit verhaal manifesteert zich ook de bemoeienis van de VS met de
Goslar-affaire (vanwege het veiligstellen van het Surinaamse bauxiet, een onderwerp
dat ik verder bespreek in hoofdstuk 5). Uit de strekking van het telegram wordt
duidelijk dat de Amerikanen via hun standplaats in de Antillen druk uitoefenden om
de berging van de Goslar te bespoedigen:
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Het telegram van gouverneur Wouters, verzonden op aandringen van de
Amerikaanse Commander in chief.[7]

Tezelfdertijd ontving de gouverneur via de directeur OW&V nog een aanbod van de
Surinaamse J.F.D. Haenen Company (zie 2.1.3), maar desalniettemin besloot hij via
Wouters de Amerikanen om een lijstje gegadigden te vragen. Uit het antwoord van gouverneur Kielstra d.d. 25 oktober 1940 blijkt duidelijk de staat van de onderhandelingen
met de Shaw Steamship Corporation:
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Telegram van gouverneur Kielstra d.d. 25 oktober 1940.[8]

Op 29 oktober telegrafeerde Wouters het gevraagde lijstje naar Suriname:

Eind oktober ontving Kielstra een lijst met zes Canadese bedrijven.[9]
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Wat opvalt aan deze lijst is dat er niet één maatschappij op staat die op het lijstje uit
1951 prijkt. Het is onduidelijk wat Kielstra met de aan hem verstrekte inlichtingen heeft
gedaan.
Omdat het met andere maatschappijen ook niet wilde vlotten (zie 2.1.2 & 2.1.3),
bleef de Goslar maar liggen, wat de Shaw Steamship Company ertoe dreef het nog eens
te proberen in de lente van 1941:
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Op 16 april 1941 maakte de firma Shaw wederom contact met Suriname.[10]

Uit deze brief en de bijlagen blijkt dat Shaw helemaal niet meer had gereageerd op
de telegrammen van Kielstra uit juli 1940 (dat waren de telegrammen die als bijlage
waren ingesloten en waarnaar dus klaarblijkelijk verwezen wordt in de tekst van de
brief). Directeur Seliwanowsky van het departement OW&V adviseerde dan ook het
voorstel van Shaw wederom voorlopig in de ijskast te zetten, ten faveure van de
lopende onderhandelingen met de Jamaicaanse firma Webster & Sons (zie 2.1.4):
‘Het verstrekken van inlichtingen, waarmede weer eenige maanden gemoeid zullen gaan,
geeft noodeloos oponthoud, zoodat dit schrijven voorloopig – in afwachting van de resultaten
van de onderhandelingen met Webster – zou kunnen worden aangehouden.’[11]
Op de firma Shaw is men daarna niet meer teruggekomen, en het bedrijf zelf toonde
ook niet langer belangstelling voor de Goslar.
2.1.2 1940-1942 Merritt & Chapman favoriet

Ruim drie weken nadat de Goslar gezonken was, deed het Amerikaanse reddingsbedrijf Salvage Company Merritt Chapman and Scott Corp New York een bod op het lichten
van het schip:
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De Amerikanen waren heel snel met een interessant bod om het gezonken schip
te lichten. Als het werk zou mislukken, hoefden de Nederlandse autoriteiten niet
te betalen.[12]

In Suriname waren al enige experts bezig geweest met het onderzoeken van
het wrak, waardoor de gouverneur zich goed in het voorstel van Merritt kon vinden.
Hij seinde naar het ministerie in Londen om de benodigde financiering los te krijgen:

Telegram van gouverneur Kielstra naar de regering in Londen.[13]
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Daarop reageerde de minister in Londen met het advies dat Merritt eerst een
deskundige zou laten kijken naar de staat van het schip, om oplopende nevenkosten uit
te sluiten:

Minister Welter vreesde duidelijk dat de kosten van het lichten, zoals voorgesteld
door Merritt, niet op zouden wegen tegen de opbrengst na berging, zeker niet met
inachtneming van de kosten van het opnieuw bedrijfsklaar maken van het schip.[14]

Het is opmerkelijk dat men in Londen blijkbaar geen vertrouwen had in de experts
die Kielstra eerder raadpleegde. De ambtenaren in Suriname zagen zich genoodzaakt
de gouverneur te waarschuwen voor extra kosten die het afreizen van een nieuwe
expert met zich mee zou brengen:
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Het werd Kielstra afgeraden nogmaals een deskundige over te laten vliegen
uit New York.[15]
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De gouverneur besloot daarop zowel Londen als New York telegrafisch te waarschuwen:

De prijs van Merritt & Chapman was al deskundig onderbouwd.[16]

Naar aanleiding van de bedenkingen in Londen kwam men op nieuwe plannen, die
het risico grotendeels bij de bergingsmaatschappij zouden leggen: men zou aanbieden
de Goslar door de bergingsmaatschappij te laten verkopen of het gelichte schip direct
aan de bergingsmaatschappij zelf te verkopen.[17] Deze wijziging in de aanpak van het
gezonken schip, doorgevoerd in de loop van de maand juni, leverde echter vooral
nieuwe vraagstukken op wat betreft het bepalen van de verkoopwaarde en het eigendomsrecht.
Op 20 juni 1940 informeerde gouverneur Kielstra Merritt dat hij een nieuw aanbod
had gekregen van een Canadese firma, om de Goslar in de huidige staat te kopen:
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Kielstra probeerde met het aanbod van Shaw de druk bij Merritt op te voeren.[18]
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Het aanbod waar Kielstra op doelde, was in wezen het sinds 20 mei 1940 in de ijskast
liggende aanbod van de Shaw Steamship Corporation, waarmee hij de beslissing bij
Merritt trachtte te forceren. Merritt liet zich echter niet onder druk zetten. Men liet de
gouverneur wachten en een herinneringstelegram verzenden:

De gouverneur moest Merritt op 25 juni 1940 herinneren aan zijn boodschap
van de 20e.[19]

Twee dagen later reageerde Merritt met een voorstel waardoor nu ook de gouverneur in begon te zien dat de kwestie niet zo makkelijk was als hij had aangenomen,
toen hij zonder omhaal de regering om het door Merritt gevraagde bedrag had
gevraagd:
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Merritt stelde voor het gelichte schip naar de VS te halen, wat betekende dat er
kosten bij zouden komen voor het opnieuw zeewaardig maken van het schip.[20]

Nu de verplaatsing van het eigendom naar Merritt en verkoop van de Goslar door
die maatschappij in het geding waren, doken links en rechts onzekerheden op in de
staccato geformuleerde telegrafische onderhandelingen. Kielstra probeerde duidelijkheid te krijgen:

Op 29 juli telegrafeerde Kielstra nieuwe vragen aan Merritt.[21]

56

| DE GOSLAR-AFFAIRE |

NM-GOSLAR-BW-HR-FIN-C_Opmaak 1 08-10-17 13:43 Pagina 57

Maar de vragen van Kielstra leverden alleen maar nieuwe vragen op van Merritt:

Merritt wilde weten of het eigendomsrecht goed geregeld was en of de Goslar total
loss verklaard was door het prijsgerecht; bovendien kon het bedrijf de waarde van
het wrak niet goed schatten zolang niet bekend was wat de staat van de machines
was.[22]

Op 4 juli 1940 legde PG De Niet alle communicatie naast elkaar en constateerde dat
de zaak steeds problematischer werd. De waarde van de Goslar en het eigendomsrecht
begonnen nu een serieuze rol te spelen bij de onderhandelingen, iets wat de regering in
Londen blijkens haar eerste reactie al had zien aankomen, maar wat gouverneur Kielstra nog niet in de gaten had. De PG schreef een notitie die het één en ander duidelijk
moest maken aan de gouverneur. Die notitie is in haar geheel opgenomen in Bijlage 2.
Tenzij anders vermeld, komen de volgende informatie en citaten uit die bijlage. De PG
begon zijn notitie met een samenvatting van de laatste telegrafische berichten:
• Op 27 juni stelde Merritt voor het schip tegen een percentage van de waarde na
lichting (salved value) over te kunnen nemen.
• Op 29 juni informeerde Kielstra of dit betekende de verkoopprijs minus de
lichtingskosten (hierbij ging men ervan uit dat het schip in de VS verkocht zou
worden, dus onder die kosten vielen ook de kosten voor het opnieuw zeewaardig
maken van het schip).
• Op 2 juli stelde Merritt de klus te kunnen klaren als Suriname genoegen zou
nemen met 25% van de verkoopopbrengst.
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De PG wees erop dat Merritt de vraag van de gouverneur ontweek en door te kiezen
voor een andere formulering, proceeds of sale, in wezen een heel nieuw voorstel leek te
doen. De onzekerheden die dit met zich meebracht, wilde de PG in een nieuw eigen
voorstel ondervangen. Dat voorstel behelsde het volledig onderbrengen van het risico
bij Merritt door het eigendom over te dragen opdat zij het schip in de VS konden
verkopen. Van de opbrengst zou Suriname dan 25% krijgen. Zodoende ‘kunnen we er
nooit slechter van worden’, aldus de PG. Getuige een telegram van minister Welter was
men het er in Londen niet meteen mee eens:

Minister Welter vroeg zich af of de Goslar niet beter gesloopt en opgeruimd
kon worden, in plaats van zeewaardig gemaakt, naar de VS gevaren en aldaar
verkocht.[23]

Terwijl de minister nog een aantal onbesproken punten in het plan zag die mogelijk
(veel) geld zouden kosten, had gouverneur Kielstra zich door de PG laten overtuigen.
Daags na diens notitie liet hij aan Merritt en Londen seinen:
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PG Gouverneur Kielstra poogde minister Welter voor een voldongen feit te stellen.[24]

Helaas voor de gouverneur gooide de Amerikaanse overheid roet in het eten. Merritt
trok zijn bod in vanwege eisen die de regering van de VS aan het eigendomsrecht stelde:

Merritt wil niet meer.[25]
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Wederom bracht PG De Niet een notitie in die het een en ander verduidelijkte
(de handgeschreven tekst en de reacties van de gouverneur zijn opgenomen in Bijlage 3).
Door de prijsmaking was de Goslar weliswaar rechtmatig Nederlands eigendom, maar
op het moment van de onderhandelingen was Nederland bezet. De VS, nog niet
betrokken in de oorlog, beschouwde het schip dan ook als zijnde van een oorlogvoerende (belligerente) mogendheid. Dit label maakte het de facto onverkoopbaar in de
VS, terwijl de PG serieuze moeilijkheden zag in het helemaal naar Canada slepen van
de Goslar. Dat zou de opbrengst wel eens ernstig kunnen drukken. Hij oppert nog een
Engelse haven in de Cariben, maar heeft geen idee van de mogelijke prijzen daar. Al met
al besloot hij dat er rond de Goslar een problematische situatie aan het ontstaan was
‘[..] temeer daar de Nederlandsche regering geen lichtingskosten wil maken.’[26]
Intussen probeerde de regering in Londen het eigendomsprobleem van de Amerikanen te omzeilen door de Engelse regering in te schakelen. Op 29 oktober zond de
minister van Koloniën daartoe een concepttelegram naar zijn ambtsgenoot van Buitenlandse Zaken met het verzoek dit door te zenden naar de gezant in Washington:
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Niet de Amerikanen, maar de Engelsen, die wel al in oorlog waren met Duitsland,
moesten de Goslar gaan opkopen.[27]

De gouverneur zag zelf echter ook nog wel enkele mogelijkheden. Getuige twee
handgeschreven notities (Bijlage 3) was dit aan de ene kant het moment waarop hij dan
toch reageerde op het voorstel van de firma Shaw (zie 2.1.1) en aan de andere kant wilde
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achterhalen wat nu precies het probleem van de Amerikanen was. Hij wilde bij de
Amerikaanse consul S. Lawton laten navragen of hij daar een licht op kon schijnen en
anders de Nederlandse gezant in de VS kon inschakelen. Het volgende telegram aan die
gezant laat zien dat Lawton niet de antwoorden had waar de gouverneur op hoopte:

Gouverneur Kielstra legde het Goslar-vraagstuk neer bij Alexander Loudon,
de Nederlandse gezant in de VS.[28]

In oktober 1940 bleek dat de aanstaande voorzitter van de Netherlands Purchasing
Commission (NPC) in New York, Johannes van den Broek (de benoeming zou op
1 januari 1941 ingaan, in 1942 zou Van den Broek minister van Financiën worden),
intussen ook deel uitmaakte van de onderhandelaars.[29] De NPC was een inkooporganisatie voor militair materieel ten behoeve van Nederlands-Indië. Uit het volgende
telegram van Van den Broek had gouverneur Kielstra de Nederlandse betrokkenen
in de VS op 10 oktober, direct na het definitieve vonnis van het prijsgerecht (zie 1.6),
van dat vonnis op de hoogte gebracht:
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Van den Broek zag mogelijkheden en verzocht de gouverneur onderhandelingen
met anderen te staken.[30]

Zoals we zagen (2.1.1) was Kielstra precies in die periode bezig Canadese gegadigden in kaart te brengen via de gouverneur van Curaçao. Ook ontving hij daags voor
het verzoek van Van den Broek het eerder genoemde voorstel van het Surinaamse
bergingsbedrijf J.F.D. Haenen (waarover meer in 2.1.3).[31] Hij was echter bereid de
resultaten van Van den Broek af te wachten:

Kielstra liet Van den Broek weten dat hij zijn gang kon gaan.[32]

| DE GOSLAR-AFFAIRE |

63

NM-GOSLAR-BW-HR-FIN-C_Opmaak 1 08-10-17 13:43 Pagina 64

Deze aanpak leek zijn vruchten af te werpen, want eind 1940 kwam er weer een
telegram van Merritt uit New York:

De firma Merritt wilde weten hoe de Goslar erbij lag.[33]

Per ommegaande seinde Kielstra de gevraagde gegevens terug aan Merritt:

De ligging van de Goslar bij eb opnieuw gepeild.[34]
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In New York ging men opnieuw aan het rekenen, maar, helaas voor het Surinaamse
gouvernement, kwam men niet tot de gewenste conclusie. Op 26 maart 1941 vroeg de
gouverneur aan Van den Broek of hij nog gegadigden kon vinden, omdat Merritt
vanwege de hoge kosten was afgehaakt:

Merritt trok zich terug.[35]

Echter, ook Van den Broek zag door het wegvallen van deze grote speler geen
mogelijkheden meer:

Het antwoord van Van den Broek.[36]
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Maar nog was dit niet het definitieve antwoord van Merritt. Terwijl correspondentie
met de Shaw en de Haenen company in gang was, diende zich in mei alweer een nieuwe
gegadigde aan: het Jamaicaanse bergingsbedrijf Webster & Sons. Ook die onderhandelingen liepen vast (zie: 2.1.4), waarna men zich toch weer naar Merritt richtte, deze keer
via de consul-generaal van Nederland in New York, mr. H. Crommelin:

Op 12 september 1941 richtte Kielstra zijn pijlen andermaal op Merritt.[37]
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Uit deze documenten blijkt dat Merritt in wezen al begonnen was voorbereidingen
voor de berging te treffen. Op 17 september 1941 zette W.N. Davis, vicepresident van
Merritt, dit nog eens uiteen in een positief gestemd antwoord aan de gouverneur:

Davis wilde graag geïnformeerd worden over veranderingen betreffende het wrak
die zich hadden voorgedaan.[38]
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Op 3 oktober 1941 liet Kielstra het bergingsbedrijf Merritt weten het zeer op prijs te
stellen dat ze nog steeds bereid waren de Goslar te bergen. Ook deelde hij mee dat er
rond de Goslar niet veel veranderd was, behalve dat er meer modder het wrak was
binnengestroomd:

Gouverneur Kielstra hoorde graag wanneer het werk zou beginnen.[39]
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En weer viel het stil. Ruim twee maanden later trok de gouverneur aan de bel en
seinde Merritt andermaal de vraag wanneer ze zouden beginnen met de werkzaamheden:

20 december 1941, resolutie 198.[40]
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Echter, diezelfde maand verklaarde Duitsland Amerika de oorlog en dat had ook
voor Merritt gevolgen, zo bleek uit het antwoord dat gouverneur Kielstra op 12 januari
1942 ontving:

De bergingstak van Merritt werd overgenomen door de Amerikaanse marine.[41]
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De heer Davis hield nog wel enkele opties open voor als het toch nog tot een contract
zou komen en gaf weer enkele voorwaarden door aan de gouverneur, waaronder het
belastingvrij invoeren van de benodigde materialen. Ook was het, nu Amerika ook in
oorlog was, klaarblijkelijk geen probleem meer om het eigendom van Nederland over
te nemen. Gouverneur Kielstra zei op alles ja, maar tot verdere onderhandelingen met
Merritt zou het niet meer komen.

Gouverneur Kielstra betreurde het eind van de onderhandelingen met Merritt.[42]
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Gezien de hoeveelheid voorstellen die in de ijskast gezet werden, of die gebruikt
werden om richting Merritt wat tijd te winnen, kunnen we stellen dat men in Suriname
duidelijk een voorkeur voor dit Amerikaanse bedrijf had. Desalniettemin pakte de
gouverneur meteen door en benaderde nog diezelfde dag een bedrijf in Brazilië dat
eerder een aanbod deed:

Op 21 oktober 1941 had, via de Nederlandse ambtenaar W .E. Weytingh,
het Braziliaanse bedrijf Barbosa & Martins contact gemaakt met gouverneur
Kielstra. Barbosa e.a. wilden de Goslar kopen en vroegen onder welke
voorwaarden dat zou kunnen. [43]
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Ook dit verzoek om informatie was geparkeerd hangende de onderhandelingen
met Merritt, maar zoals gezegd: op 7 februari 1942 kreeg Barbosa & Martins alsnog
antwoord op hun vragen:

De gouverneur meldde Barbosa e.a. dat hij bereid was hun onder nader overeen
te komen voorwaarden de gelegenheid te bieden het wrak te lichten.[44]

Dat er intussen ook nog twee andere kandidaten waren, stond een dergelijk antwoord
niet in de weg. Men wilde de opties openhouden bij het gouvernement. Toch lukte het
uiteindelijk met geen enkel bergingsbedrijf.
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2.1.3 1940/41 J.F.D. Haenen Company Ltd. te Paramaribo

Het Surinaamse bedrijf Haenen Company Ltd. te Paramaribo deed op 22 oktober
1940 directeur S. Seliwanowsky van OW&V een voorstel om het wrak van de Goslar te
bergen en te verkopen. Dit voorstel hield in dat het wrak door het gouvernement aan
Haenen zou worden verkocht tegen een symbolische prijs die geen kosten voor het
gouvernement met zich mee zou brengen, maar wel onder bepaalde voorwaarden:

Het voorstel van de Haenen Company.[45]
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Uit dit voorstel wordt duidelijk dat de terminologie die in de telegrammen met
Merritt werd gehanteerd verre van gedefinieerd was, wat ook steeds weer tot nieuwe
obstakels leidde. De Haenen Company splitst specifiek uit wie wat doet en waarvoor
betaalt, zonder vage algemeenheden. Er kwam ook nog, dezelfde dag, een aanvulling
op het voorstel om aan het gouvernement duidelijk te maken dat ‘zeeklaar maken’ en
‘stoomklaar maken’ niet hetzelfde zijn en dat een opdracht inclusief die laatste taak
meer kosten ergo minder winst, en daarmee een lager aandeel voor Suriname, zou
betekenen:

De Surinaamse firma J.F.D. Haenen Company Ltd. completeerde haar voorstel.[46]

Directeur Seliwanowsky van OW&V stuurde gouverneur Kielstra het voorstel van
Haenen toe, vergezeld van een nota waarin hij zijn eigen mening weergaf. Hieruit blijkt
dat hoewel het voorstel al een stuk meer gespecificeerd was dan dat van Merritt, men
wat betreft koop, lichten en verkoop van de Goslar toch wel extra zekerheden wilde
inbouwen. Men mocht dan verbolgen zijn over het feit dat Nederland terughoudend was
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om te betalen voor lichting of berging van het schip, het gouvernement wilde zelf ook
niet op kosten gejaagd worden. Daartoe moesten specifieke voorwaarden aangaande
het dragen van risico’s in de contracten worden opgenomen, aldus Seliwanowsky:

De nota van de directeur OW&V.[47]
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Zoals gezegd, ging men bij het gouvernement in die periode echter liever op zoek
naar mogelijkheden met Amerikaanse of Canadese bergingsbedrijven. Tegen de tijd dat
weer een nieuw voorstel binnenkwam, deze keer van de firma J.S. Webster & Sons te
Kingston, Jamaica, brak men de op de voorwaarden vastgelopen onderhandelingen met
de Haenen Company met wederzijdse instemming af, getuige een aantekening van
Seliwanowsky op het besluit om met Webster & Sons te gaan onderhandelen:

De onderhandelingen met Haenen
stopgezet in het licht van andere
biedingen.[48]

2.1.4 1941 Firma J.S. Webster & Sons te Kingston

In mei 1941 deed de firma J.S. Webster & Sons te Kingston (Jamaica) directeur
Seliwanowsky van OW&V telegrafisch een voorstel om de Goslar te lichten:

Belangstelling voor de Goslar vanuit Jamaica.[49]
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Het betrof hier in wezen twee voorstellen. In het eerste zou na lichting het schip
eigendom worden van de firma, waarbij deze alle kosten voor zijn rekening zou nemen.
In het tweede voorstel zou, na lichting van het schip, aan de maatschappij een eigendomsrecht van 67% worden toegekend, onder voorwaarde dat het Nederlands bestuur
de kosten van reparatie en renovatie van het schip voor zijn rekening zou nemen.
Daarop schreef de directeur van OW&V een nieuwe nota aan de gouverneur, die laat
zien dat het gouvernement absoluut niet van zins was kosten te maken en duidelijk
maakt wat er in de onderhandelingen met de Haenen Company aan de hand was:

78

| DE GOSLAR-AFFAIRE |

NM-GOSLAR-BW-HR-FIN-C_Opmaak 1 08-10-17 13:43 Pagina 79

De voorstellen van Seliwanowsky d.d. 15 mei 1941.[50]

Uit deze nota wordt andermaal duidelijk dat men niet voor de kosten wenste op te
draaien en, als het even kon, wel iets aan het schip wilde verdienen. Hiertoe werden
zelfs voorstellen gedaan waarvan men aan mocht nemen dat die de aanbieder tegen de
haren in zouden strijken en niet enthousiaster zouden maken voor het aannemen van
dit werk. Dat laatste blijkt uit de notitie die door de administrateur van Financiën aan
de nota werd toegevoegd. Hij stelde voor om in het tegenvoorstel aan Webster in plaats
van een vast bedrag van ƒ 100.000.- te bedingen een percentage van ongeveer 25% van
de netto-opbrengst van het schip voor te stellen, zodat het gehele pakket ook aantrekkelijk zou blijven voor Webster en niet alleen voor het Surinaamse gouvernement:
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Aanvullend advies voor de gouverneur van de afdeling Financiën.[51]

De gouverneur zelf meende, blijkens de handgeschreven notitie (rechtsonder), dat
Webster helemaal niet van plan was om de Goslar te verkopen, maar deze wilde
gaan exploiteren. Op 19 mei liet hij naar aanleiding van het voorgaande aan Webster
telegraferen:
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Het antwoord aan Webster & sons
d.d. 19 mei 1941.[52]

Op 24 mei kwam er antwoord uit Jamaica, waaruit blijkt dat men niet onwelwillend
tegenover het voorstel van Kielstra stond, maar dat aan die aanpassing van hun eigen
voorstel wel een nieuwe voorwaarde hunnerzijds hing, namelijk een voorschot op de
te maken kosten:

Webster vraagt maximaal 25.000 dollar voorschot op aan te schaffen
bergingsmaterialen.[53]
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Men vond echter in Suriname ook een voorschot te veel risico behelzen voor de
gouvernementsfinanciën. Liever dan het hogere percentage te innen maakte Kielstra
helemaal geen kosten, blijkens zijn antwoord, waarin hij het eerste voorstel van
Webster alsnog accepteerde:

Kielstra hield het bij 20% zonder restricties.[54]

Ruim een week later, op 4 juni, stuurde firma J.S. Webster & Sons te Kingston de
directeur van OW&V het volgende telegram:

Webster ging akkoord, maar stelde niet te kunnen starten voor de benodigde
materialen geregeld waren.[55]
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Kielstra seinde Webster dat hij gedurende acht weken op hun definitieve besluit zou
wachten.[56] Intussen bleef hij echter op meerdere paarden wedden, ook op instigatie
van het ministerie van Koloniën in Londen. Medio juli 1941 adviseerde directeur
Seliwanowsky hem om een nieuwe poging met Merritt uit te stellen tot meer zekerheid
was verkregen over de stand van zaken met Webster. Dit terwijl Merritt al het een en
ander in gang gezet had voor het verkrijgen van materialen. Naar verluidt was Webster
doende die van Merritt over te nemen:

Het advies van de directeur OW&V d.d. 15 juli 1941.[57]

Kielstra ging hiermee akkoord en besloot bericht van Webster af te wachten. Die
firma vroeg begin augustus wederom om uitstel, voor drie weken deze keer. Ook daarmee
ging Kielstra akkoord.[58]
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Van Webster werd echter niets meer vernomen na het verstrijken van de laatste
deadline en, zoals we al zagen in 2.1.2, wendde men zich daarom in september 1941
weer tot Merritt. Nadat de onderhandeling daarmee ook tot een definitief einde was
gekomen, zonder resultaat, dienden zich weer andere maatschappijen aan.
2.1.5 1942 The Compania Lama de Vapores S.A. te Panama

Eind 1942 leek het dan toch echt gaan gebeuren. Op dat moment waren er twee kandidaten in de race voor de bergingsklus: Solship uit San Francisco en Compania Lama
de Vapores uit Panama. Die laatste firma onderhandelde via haar vertegenwoordigers
in Suriname (de Curaçaosche Handel Maatschappij, CHM) en in de Verenigde Staten
(de American Ship Brokerage Corporation te New York). Uit de stukken blijkt dat hier
de onderhandelingen, gevoerd door Kielstra zelf (met Solship), doorkruist werden door
onderhandelingen, gevoerd door de ondervoorzitter van de bestuursraad en tevens
waarnemend gouverneur, de heer J.C. Brons. Op 30 oktober 1942 maakte Kielstra aan
de CHM kenbaar onder welke voorwaarden Lama de Vapores de opdracht zou krijgen,
terwijl aan Solship een afwijzing werd getelegrafeerd:
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Men had langs elkaar heen onderhandeld en diende één kandidaat af te wijzen.[59]
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Uit de handgeschreven aanvulling van de directeur van OW&V valt op te maken
dat men intussen ook de veranderingen die zich in de rivier voordeden door de aanwezigheid van de Goslar, en zijn verwijdering, in kaart had gebracht. De directeur
bracht in dat was gebleken ‘[..] dat door het wrak zich groote verdiepingen v.d. vaargeul
hebben ingesteld op enkele plaatsen, welke na lichting weer zullen verdwijnen. Het gaat niet
aan de bergingsfirma daarvoor verantwoordelijk te stellen.’
In Suriname was men er nu wel degelijk van overtuigd dat er met de lichting een
aanvang zou worden genomen. Eerder dat jaar had de minister van Koloniën nog
geïnformeerd naar de stand van zaken en hij had ook een extra gegadigde, De Pletterij
uit Curaçao, aangedragen:

Minister Van Mook vraagt om informatie.[60]

Klaarblijkelijk zette gouverneur Kielstra de onderhandelingen voort alvorens de
minister te antwoorden, want deze zond op 5 november een herhaling van zijn verzoek
met uitgebreidere uitleg. De KNSM had hem benaderd vanwege het gevaar dat het
wrak zelf vormde voor de scheepvaart en het gevaar dat veranderende stromingen
vormden voor de KNSM-steiger. De minister wilde graag een nieuwe kostenraming om
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te bekijken hoe die kosten te dekken. Dat de regering in Londen eerder niet bereid was
de kosten van berging voor haar rekening te nemen, lijkt hier niet meer te spelen, maar
in de brief doet de minister geen enkele concrete toezegging hieromtrent:

Minister Van Mook kwam tegemoet aan een smeekbede van de KNSM.[61]
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Het gouvernement in Suriname ging inmiddels ervan uit dat de contracten via de
CHM tot berging van de Goslar zouden leiden, getuige het antwoord aan de minister:

Kielstra wijst op de deal met de CHM, ofwel het Panamese Lama de Vapores.[62]

Wat er mis ging, is onduidelijk, maar zeker is dat ook deze bergingsactie niet doorging.
In 1944 was weer een andere kandidaat aan de beurt om afgewezen te worden, dit keer
omdat de Nederlandse regering in Londen toen toch weer niet de noodzaak van het
bergen inzag.
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2.1.6 1944 Sigfried Olsen Shipping Co.

Begin 1944 werd gouverneur Kielstra opgevolgd door gouverneur Brons. Die eerste
was nog bezig te onderhandelen met de Sigfried Olsen Shipping Company, van wie hij in
september 1943 een verzoek had ontvangen om de Goslar te mogen lichten. In november
kwam echter het volgende telegram binnen van minister Van Mook:

Van Mook heeft zich laten informeren en zijn mening 1942 herzien.[63]

Andermaal dreven financiële overwegingen de minister in Londen ertoe af te zien
van het maken van kosten voor de lichting. In de Verenigde Staten kwam de bouw van
de zogenaamde libertyschepen (goedkope, snel te produceren vrachtschepen) op gang
en die zouden hun invloed op de prijs van de Goslar kunnen hebben. Blijkbaar was het
ingediende verzoek door de bestuurswisseling even blijven liggen, want in april 1944
herhaalde Olsen het verzoek:
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Olsen Shipping vraagt om antwoord betreffende hun Goslar-voorstel.[64]

De overwegingen van minister Van Mook waren intussen in Suriname meegenomen
en vormden de grondslag voor de afwijzing van het voorstel van de Sigfried Olsen
Shipping Company door de kersverse gouverneur Brons.
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Begin juni 1944 kreeg de Sigfried Olsen Shipping Company antwoord van
gouverneur Brons.[65]
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Zodoende bleef de Goslar liggen waar hij lag gedurende WO II. De berichten uit Londen, die steeds weer de voortgang van de berging frustreerden met nieuwe argumenten
of te weinig concrete toezeggingen, geven al wel aan dat het mogelijk niet de wens was
van Londen om het wrak al te snel gelicht of opgeruimd te krijgen. Waar het gouvernement in Suriname steeds probeerde geen verlies en mogelijk wat winst te maken met de
berging van het schip, werd men in Londen door andere motieven gedreven. Ik kom
hierop terug in het laatste hoofdstuk. Een gevolg van het gevoerde beleid was dat het ook
na de oorlog niet meer lukte om de berging van de Goslar te realiseren.
2.2 De belangstelling voor de Goslar na WO II
Het lijstje bergingsbedrijven van de ambtenaren van het departement van OW&V uit
1951, waarvan ik in 2.1 het eerste deel presenteerde[66], ging verder met:

De summiere beschrijving van de onderhandelingen met enkele van deze bedrijven
geeft weer hoe moeilijk het was om een prijs te bepalen en tevens dat ook na de oorlog
het probleem wie die rekening zou moeten betalen een belangrijke rol bleef spelen:
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Havenwerken hanteert een marge van een half miljoen gulden bij haar raming.[67]

De schattingen liepen uiteen van 50.000 tot 500.000 gulden.[68]
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Van de plannen van Bruijnzeel is een bijzonder uitgebreide studie bewaard gebleven
in de vooralsnog beperkt openbare archieven van Koloniën in Den Haag.[69] Daarin is
onder meer het rapport ‘Bergingsplan van Bruijnzeel’s Scheepvaart en Bergingsbedrijf
N.V. te Rotterdam’ te vinden, een onderzoek naar de mogelijkheden en mogelijke problemen uitgevoerd door de firma zelf, uit 1948. Daarnaast bevat het dossier documenten rondom de genoemde afwijzing van de offerte, afdrukken van historische foto’s met
beschrijvingen, alsook van de foto’s gemaakt tijdens diverse duikonderzoeken. Daarnaast bevat dit dossier een omvangrijk pakket plattegronden en andere tekeningen van
delen van het totale schip.
Ook na de beschrijving van de Goslar-affaire in 1951 zoals opgenomen in Bijlage 1
en ondanks de nadruk op urgentie van berging, bleef het schip liggen waar het lag.
Op 1 april 1953 maakte De Surinamer er een 1 aprilgrap over: het wrak zou de haven
uitgeblazen worden. Later dat jaar bleek uit andere krantenberichten dat de Goslar
nu avonturiers met veel geld begon te interesseren. Een nieuwe poging tot bergen
zou ondernomen worden door de heer Alcorn, een Amerikaanse miljonair met een
bergingsbedrijf op Trinidad:
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Het Nieuws – Algemeen Dagblad, 06 oktober 1953.

Uit een bericht later die maand blijkt dat Alcorn inderdaad toestemming kreeg en
met de werkzaamheden begon:
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De Surinamer, 23 oktober 1953.

In 1954 bleek dat het werk toch meer voeten in aarde had dan men had gedacht.
Op 16 maart berichtte De Surinamer dat intussen 100.000 dollar was geïnvesteerd, maar
nog steeds zonder resultaat. Dezelfde krant wist op 29 oktober te melden dat zich weer
iemand anders voor het werk had aangediend: de heer A. Korvink, die namens de
Rotterdamse handelsonderneming DAKO voorstellen bij de regering had gedaan om
het wrak te mogen slopen. DAKO, dat al eerder scheepsladingen oud ijzer vanuit
Suriname naar Nederland verscheepte, was van plan het schip te slopen en als oud ijzer
te verkopen. Mits het zou lukken de modder die zich er in al die jaren in had opgehoopt
weg te pompen, iets wat de Amerikanen niet gelukt was.[70] Blijkbaar was ook in de
media de verwarring over de Goslar compleet, aangezien volgens een andere krant de
Amerikanen nog bezig waren:
| DE GOSLAR-AFFAIRE |
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Het Nieuws – Algemeen Dagblad, 18 november 1954.

Daar kwam evenwel definitief een einde aan toen de Goslar in de nacht van 11 op
12 juni 1955 in tweeën brak:

De Surinamer, 13 juni 1955.
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Aan de hoop die men in De Surinamer uitsprak, kwam al snel een einde. Binnen twee
weken had men besloten dat de bergingspoging gestaakt zouden worden:

Ook een gebroken Goslar vormde geen direct gevaar, Algemeen Handelsblad,
28 juni 1955.

Allengs worden de berichten over de Goslar minder en de aandacht voor het
obstakel in de Surinamerivier daarmee ook. In 1957 duikt op Curaçao nog een bericht
op dat men in onderhandeling zou zijn met de Montoe Smelting Corporation uit New
York, maar de Goslar bleef liggen, gebroken en al. De in hoofdstuk 1 meermaals aangehaalde Bubberman meldde in zijn artikel over de ontsnappingen dat een Duitse firma,
de Salzgitter, rond 1965 nog een poging tot onderhandelen deed. (1980: 18) In 1969 was
het wrak blijkens een column van Leonard Herkul in De Vrije Stem onderwerp van
gesprek geweest bij de behandeling van de Surinaamse begroting, maar had men
andermaal besloten het te laten liggen (1 november 1969). Opmerkelijk is nog een
artikel van 11 augustus 1993 in de Leeuwarder Courant, dat gaat over het Friese betonningsvaartuig dat in de zomer van dat jaar de havens van Paramaribo en Nickerie
opnieuw afbakende. Er was 3,2 miljoen gulden met het project gemoeid, maar het
verwijderen van de Goslar was daar niet bij inbegrepen. De auteur citeerde uit het
verslag van de hoofdwerktuigbouwkundige: ‘Op het wrak is verlichting gelast: een voor mij
geheel nieuwe methode van betonnen.’
Daarna komen we de Goslar pas weer tegen in 2008. In diverse internetmedia duikt
het bericht op dat de Surinaamse Nederlander Bish Ganga de proef op de som had
genomen en Duitsland had benaderd als zijnde verantwoordelijk voor het opruimen
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van het wrak. Scheepvaartmaatschappij Hapag-Lloyd pakte de handschoen op,
maar verwees Ganga wel door naar de Duitse regering. Bij Angela Merkel kreeg hij
vervolgens nul op het rekest: de Duitse regering schoof elke verantwoordelijkheid
van zich af.[71]
Uit deze geschiedenis van de Goslar-affaire weten we inmiddels dat Merkel gelijk
heeft: over de eigenaar van het schip bestaat in wezen geen twijfel. De vraag die zo
moeilijk te beantwoorden lijkt te zijn, is of de eigenaar ook verantwoordelijk gesteld
kan worden voor de kosten die de berging met zich brengt.
2.3 Het kostenvraagstuk
Uit deze omvangrijke beschrijving van de Goslar-affaire blijkt duidelijk dat de kosten
een constante bottleneck waren. In het overzicht uit 1951 werden ze op ƒ 500.000.oplopend tot een miljoen geschat, terwijl de waarde van het afkomend materiaal geschat
werd op ƒ 35.000.-. De grote vraag was wie zou gaan opdraaien voor het verschil.
Na de oorlog kwam het erop neer dat de ministeries van Financiën en Verkeer en
Waterstaat het erover eens waren dat Suriname de kosten moest dragen op basis van de
wrakkenwet. De beheerder van een belemmerde vaargeul, in dit geval Suriname, was
verplicht de belemmering op te ruimen, maar hoefde daarvoor geen rekening te houden met de schade voor de eigenaar van het belemmerende object. Die eigenaar was,
sinds het vonnis van het prijsgerecht, het Nederlandse Staatsprijsfonds. In Suriname
was men van mening dat dit fonds de kosten zou moeten betalen. Echter, voor de wet
was het in rekening brengen van de bergingskosten bij het prijsgerecht gelijk aan het
aansprakelijk stellen van het Staatsprijsfonds voor de aanwezigheid van het wrak. Aangezien het Staatsprijsfonds niet verantwoordelijk was voor het zinken, noch eigenaar
was op het moment dat de verantwoordelijken het schip lieten zinken, kon het niet zo
zijn dat de kosten op dat fonds verhaald konden worden, aldus de ministeries.
Men was zich er terdege van bewust dat Suriname de kosten niet zou kunnen dragen
en verwachtte enige weerstand van de minister van Uniezaken en Overzeese Relaties
(MINUOR), maar men hield desalniettemin vast aan dit standpunt. Er werd een
conceptcontract voor de opruimingskosten naar MINUOR gezonden, zodat men dit
met het gouvernement in Suriname kon bespreken. In dit concept werd voorgesteld dat
de kosten in ieder geval voorlopig, als voorschot, in Suriname ten laste van de Rekening
met Derden gebracht zouden worden (zie de brieven d.d. 24 januari en 5 februari 1948
in Bijlage 1).
In 1948 legde de gouverneur dit voorstel voor aan de Staten, maar die waren er niet
op gebrand voorschotten uit te delen zonder zekerheid over de terugbetaling daarvan:
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De Staten van Suriname wilden niet opdraaien voor de kosten van de berging.[72]
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Het standpunt van de Nederlandse regering, begin 1948 verwoord door de minister
van Verkeer en Waterstaat, vormt één van de cruciale punten in dit boek:
‘Naar Nederlands recht zal derhalve het Gouvernement van Suriname de opruiming ter
hand moeten nemen. De daardoor ontstane kosten kan zij slechts verhalen op degene,
die verantwoordelijk is te stellen voor het zinken van het schip.’ (nadruk NM,
zie Bijlage 1)
Zoals eerder al vermeld, draag ik uit archiefdocumenten genoeg feiten aan die
aantonen dat de Nederlandse staat en niet het Surinaamse gouvernement verantwoordelijk te stellen is voor het zinken van de Goslar. Dit had alles te maken met de verdediging van Suriname, of beter: het gebrek daaraan. Ik zal duidelijk maken dat men de
Duitsers doelbewust de gelegenheid heeft geboden om de Goslar te laten zinken, opdat
het wrak kon dienen als een zogenaamd zinkschip: een bescherming tegen een overrompelingsaanval die het bauxietrijke Suriname in een flits in vijandelijke handen had
kunnen doen belanden.
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Hoofdstuk 3
Een blauwdruk voor de verdediging van Suriname
De verdediging van Suriname is geen sinecure. Eenieder die de landkaart bestudeert, zal dat snel duidelijk worden. Op het eerste gezicht lijkt het niet zeer ingewikkeld:
het binnenland is moeilijk toegankelijk en slecht begaanbaar (verdediging in natura) en
de hoofdstad is het kwetsbare punt omdat wie de stad heeft meteen ook het land bezit.
Een adequate verdediging van Paramaribo organiseren lijkt dus de aangewezen weg.
Echter, hier maakt het rivierennetwerk van Suriname de zaak een stuk gecompliceerder.
Dit is ook in de geschiedenis duidelijk gebleken: als een schip voorbij Paramaribo kwam,
waren de plantages en later het wegennetwerk naar vitale punten zeer kwetsbaar, waarover meer in hoofdstuk 4.
Voor deze publicatie is het van belang beknopt een beeld te schetsen van wat er
nodig is om het land adequaat te verdedigen. Aan de vooravond van WO II leidden
kostenbesparingen en algehele veronachtzaming van de verdediging ertoe dat een
vijandige mogendheid Suriname in wezen in kon nemen met één koopvaardijschip,
voorzien van wat soldaten en wapentuig.[1] De slechte staat van de verdediging vormt
de belangrijkste achtergrond bij de beslissingen die leidden tot het laten zinken van de
Goslar (zie hoofdstuk 5).
Eind 1952 stuurde de commandant der mariniers in Suriname, H. Lieftinck, ook aan
de gouverneur van Suriname een omvangrijk geheim rapport in twee delen, getiteld
Grondslagen voor de defensie van Suriname. Op het moment dat Lieftinck zijn onderzoekingen deed, was de situatie in Suriname nog vergelijkbaar met die van begin jaren 40
van de vorige eeuw en in grote lijnen kunnen zijn bevindingen ook nu nog toegepast
worden, al is er vanzelfsprekend in de details - zoals bruggen en wegen - wel een aantal
zaken veranderd. Het rapport van Lieftinck is dan ook bij uitstek geschikt om een beeld
te krijgen van de situatie in 1940. In dit hoofdstuk citeer/parafraseer ik uit dit rapport
en geef de belangrijkste bevindingen op hoofdlijnen weer. Het was destijds zeer
geheim, maar is nu openbaar archiefmateriaal. Tenzij anders vermeld zijn informatie
en citaten in dit hoofdstuk afkomstig uit dat dossier, dat in te zien is in het Nationaal
Archief te Den Haag.[2]
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Surinamerivier en de scheephaven in het centrum van Paramaribo.
Hier zijn zes steigers aan deze rivier afgebeeld.
(Frater M.S. van Kessel, drukkerij Leo Victor, Lieftinck, 1952).

Lieftinck beschrijft uitvoerig de benaderingsmogelijkheden van Suriname. Daaruit
blijkt dat Suriname als land geografisch-militair niet gemakkelijk in te nemen is. Vanuit
zee kan dit alleen langs de grote rivieren; door stroomversnellingen en vallen is het
beperkt tot korjalen en piaka’s (indiaanse vaartuigen). En vanuit landzijde is de benadering slechts vanuit gebieden met volkomen identieke, typerende eigenschappen: ‘Van
Oost- en West-zijde na het overschrijden van een rivier (Marowijne en Corantijn), van de Zuidzijde over een (niet erg hoge) bergketen.’ Volgens Lieftinck is via de lucht de benadering van
Suriname ‘misschien mogelijk op enkele open plekken of savannen met hefschroefvliegtuigen’.
De landingsmogelijkheden van parachutisten zijn moeilijk te beoordelen, maar
onwaarschijnlijk schreef de commandant in zijn studie. Echter, sociaaleconomisch en
politiek gezien is het helemaal niet nodig om het gehele land te bezetten van grens tot
grens: het innemen van Paramaribo volstaat voor wie bezit wil nemen van het land:
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De afzonderlijke verovering en bezetting van Paramaribo en omgeving zou voor
Suriname catastrofale gevolgen hebben.
‘Paramaribo vormt immers het centrum van het land op practisch elk gebied. Het is de zetel
der Landsregering en der voornaamste bestuursorganen.
Het vormt het knooppunt van handel en verkeer te land en te water. Het is de enige bruikbare aanloophaven en de enige stapelplaats voor import- en export-producten.
In feite betekent de bezetting van Paramaribo en omgeving de bezetting van geheel
Suriname, omdat de bezetter vanuit dit gebied in staat is het bestuur van het land en het
economisch potentieel direct aan zijn wil te onderwerpen, terwijl de restanten van de weermacht
van de verdediger binnen langere of kortere tijd als gevolg van het ontbreken van goede verbindingen en de mogelijkheid tot fourageren, hun weerstand zouden moeten opgeven en hetzij tot
overgave zouden kunnen worden gedwongen, hetzij erin slagen na enorme moeilijkheden de
grenzen van het land te bereiken.’[3]
3.1 Paramaribo: de achilleshiel van moeilijk te veroveren Suriname
Paramaribo is de hoofdstad van Suriname, zetel van de regering, tevens politiek,
economisch, cultureel en militair het centrum en hierdoor de belangrijkste plaats van het
land. De stad is gelegen op een brede zand-schelpenrits aan de linker oever van de
Surinamerivier.[4]
De afstand van de stad tot het lichtschip in de monding van de Surinamerivier
bedraagt 24,5 km en tot Nieuw-Amsterdam 9,5 km. Er is in de onmiddellijke nabijheid
van de stad geen terrein waarvan men zou kunnen zeggen dat het geschikt is voor
luchtlandingen.
De stad heeft enkele geasfalteerde straten, de straten daartussen zijn zandwegen.
Alle straten zijn geschikt voor zwaar transport. Ook alle bruggen in de geasfalteerde
wegen zijn geschikt voor zwaar transport.
Aan de Surinamerivier bevinden zich de laad- en losplaatsen. Er zijn twee grote steigers voor zeeschepen, de Gouvernementssteiger (Marinetrap, NM) en de KNSM-steiger
(vroeger K.W.I.M., Koninklijke West-Indische Maildienst, NM). Ook zijn er nog een
aantal kleinere steigers en verschillende aanlegplaatsen voor kleinere vaartuigen.
Schepen die geen plaats vinden aan de steigers moeten op stroom ankeren.
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In Paramaribo zijn verschillende steigers: de grote steiger met loods van de KNSM
(KWIM-Steiger), een steiger van de gasfabriek, een Gouvernements- (Afvaartsteiger of
Marinetrap) en SMS-steiger (Waagsteiger) aan de Waterkant, het hart van Paramaribo.

3.1.1 Vitale punten voor landing en/of defensie

Paramaribo:
1. Munitieopslag te Zorg en Hoop
2. Hoofdbureau waterleiding aan de Gravenstraat (Henck Arronstraat, NM).
Hier bevinden zich de hoofdkranen.
3. Pompstation en Watertoren aan de Wanicastraat (Johan A. Pengelstraat, NM).
4. Gas- en Elektriciteitsbedrijf aan de Saramaccastraat.
5. Hoofdkantoor ‘s Lands Telegraaf- en Telefoon Dienst aan de Gravenstraat.
6. Radio-zendcentrale in de Cultuurtuin.
7. Radio-ontvangcentrale aan de 1ste Rijweg.
8. Benzine- en olie-opslagplaatsen op Beekhuizen en Soeki Bakka.
9. Militair Kampement Tourtonnelaan.
10. Militair Kampement Gemene Landsweg.
11. Militaire Bureaus Fort Zeelandia.
12. Gouvernementspaleis aan het Gouvernementsplein.
13. Regeringsbureaus in de omgeving van het Gouvernementspaleis.
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14. Hoofdbureau van Politie aan de Waterkant.
15. Postkantoor aan het Kerkplein.
16. Surinaamse Bank aan de Gravenstraat.
17. Vervuurts Bank aan de Keizerstraat.
18. Gevangenis in het Fort Zeelandia.
19. Centrale Werkplaats Beekhuizen.
20. Koelruimte en IJsfabriek Curaçaose Handels Maatschappij aan de
Steenbakkerijstraat.
21. Eventuele militaire opslagplaatsen in tijd van oorlog of oorlogsgevaar.

Hoofdbureau van Politie aan de Waterkant, Surinamerivier, 1937. (Bij het begin
van een militaire coup van enkele Surinaamse officieren op 25 februari 1980 werd
dit bureau vanuit een patrouilleboot in de Surinamerivier in brand geschoten)
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60006259.
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Post- en Telegraafkantoor in Paramaribo, ca. 1920. Bron: Stichting Nationaal Museum
van Wereldculturen. Coll.nr. 60005758. Vitaal bedrijf aan het Kerkplein.

De Surinaamse Bank aan de Gravenstraat, ca. 1880. Bron: Stichting Nationaal
Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60061858.
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Gevaren die Lieftinck opsomde m.b.t. het vitale punt Paramaribo:
Een van de belangrijkste levensvoorwaarden (water) kan door vijandelijke aanvallen
of sabotage gemakkelijk worden bedreigd.
De energiebedrijven liggen midden in de (houten) stad.
De belangrijke radio-, zend- en ontvangststations zijn van alle zijden gemakkelijk
toegankelijk en met geringe middelen ernstig te saboteren.
De grootste militaire opslagplaats ligt midden in de stad en vlakbij het Militair- en
‘s Lands Hospitaal.
Andere vitale punten uit het rapport zijn[5]:
• De bauxietwinningsbedrijven te Paranam – Smalkalden – Onverdacht – Paranam.
• Het vliegveld Zanderij.
• De weg Paramaribo – Zanderij.
• Het watervoorzieningsbedrijf te Republiek.
• De sluizen in het Saramacca-kanaal.
• De defensiewerken.
• De rijstwinningsgebieden bij Nickerie.
3.1.2 Het wegennet van Paramaribo

In het rapport van Lieftinck wordt het complete weggennetwerk rond Paramaribo
beschreven. Hier bespreek ik kort de meest relevante wegen, die naar het hart van
Para-maribo leiden en die bij een aanval van buiten van militair strategisch belang
zijn.[6]
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Kwatta, Garnizoenspad, Fernandesweg of Weg naar Zee, Purmerend, Leonsberg (L),
Nieuw-Amsterdam (N.A.). (Frater M.S. van Kessel, drukkerij Leo Victor, Lieftinck,
1952).

De weg Paramaribo-vliegveld Zanderij
De weg van Paramaribo naar het vliegveld Zanderij, ter lengte van ongeveer 55 kilometer en met een gemiddelde breedte van 6,5 tot 7 meter, is de enige directe wegverbinding van de hoofdstad naar het vliegveld. Uit militair oogpunt bekeken, is deze weg de
belangrijkste verkeersweg van Suriname. Over een afstand van ongeveer 29 kilometer
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lopen de waterleiding en spoorweg parallel, waardoor deze weg nog belangrijker en
kwetsbaarder wordt. Daarenboven staat de weg door de zijweg naar Paranam in directe
verbinding met twee bauxietbedrijven, Billiton bij Onverdacht en de Surinaamse
Bauxiet Maatschappij bij Paranam.
De weg Paramaribo-Leonsberg
De weg Paramaribo-Leonsberg is de enige directe verbinding van de stad met
Leonsberg. Hij is eveneens de enige verbinding met de kustbatterij Purmerend.
Deze weg is ongeveer 7 kilometer lang, met een gemiddelde breedte van 5-6 meter
vormt hij de enige verbinding over land van de stad met Leonsberg. De weg volgt over
de gehele lengte de westoever van de Surinamerivier. Er bevinden zich 5 bruggen in het
traject van deze weg,
De Kwattaweg
Deze weg is 23 kilometer lang, is gemiddeld 5-6 meter breed en loopt vanaf de stad
in nagenoeg westelijke richting. Hij is het verlengde van de Gravenstraat (nu Henck
Arronstraat, NM) en leidt rechtstreeks naar het hart van Paramaribo. Er bevinden zich
geen bruggen in het traject van deze weg. Het laatste gedeelte van de weg draagt de
naam “Garnizoenspad”.
Indien een vijand erin zou slagen na een landing bij Coppenamepunt of Carl François door te dringen in oostelijke richting en de Saramacca bij Uitkijk over te steken,
dan zou hij gebruik kunnen maken van de verbindingswegen met de Kwattaweg om
zijn krachten te splitsen en verder langs twee wegen kunnen oprukken naar de stad.
Fernandesweg (Weg naar Zee)
Op circa 6 kilometer westelijk van Paramaribo loopt een zijweg in noordelijke
richting naar zee. Deze zijweg van de Kwattaweg, de zogenaamde “Weg naar Zee” of
“Fernandesweg”, begint op 6 km ten westen van Paramaribo. Hij loopt pal noord, en
eindigt na ongeveer 6 km aan de kust.
De Fernandesweg is de enige weg die vanaf zee een zeer korte verbinding oplevert
met het hart van het land i.c. Paramaribo.
Het moet mogelijk worden geacht vanuit zee met kleine afdelingen en zeer licht
materieel op deze weg te landen, hoewel een dergelijke landing uitermate moeilijk zal
zijn.
Voor het landen van saboteurs en spionnen, vooral met hulp van binnenuit, die om
welke reden dan ook, niet via één der riviermonden zouden kunnen arriveren, is afgezien
van de landingstechnische moeilijkheden, deze weg een aantrekkelijke mogelijkheid.
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De weg Paramaribo-Uitkijk-Coppenamepunt
Deze weg heeft een lengte van circa 96 km, met een breedte van 5 tot 6 meter.
Uitkijk ligt op ongeveer 25 km westelijk van Paramaribo (langs de weg gemeten),
de weg eindigt aan de rechteroever van de Saramaccarivier, en gaat weer voort aan de
linkeroever. Een autopont voor 3 tot 5 auto’s verbindt de beide oevers. Westelijker, na
een aantal kilometers, ligt Coppenamepunt waar de weg in een steiger eindigt. Tussen
beide oevers van de Coppename is geen autopont aanwezig.

Veerdienst tussen Uitkijk en Hamburg, 1955. Bron: Stichting Nationaal Museum van
Wereldculturen. Coll.nr. 10019183.

De weg Coppenamepunt-Paramaribo is de enige west-oostlopende verbinding naar
het district en de plaats Coronie. Hij vormt tevens de enige west-oostverbinding waarop
direct door een vanuit zee komende vijand kan landen.
De goed berijdbare weg en het, vanaf 24 km oost van Coppenamepunt, voor infanterie goed begaanbare terrein zou een opmars in de richting van Paramaribo begunstigen.
Landingen bij Coppenamepunt en Carl François zijn een mogelijkheid om rekening mee
te houden.
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Coppenamepunt, Carl Francois, Uitkijk. (Frater M.S. van Kessel, drukkerij Leo Victor,
Lieftinck, 1952).

De weg ‘Peperpot-Meerzorg-Jagtlust-Nieuw-Amsterdam-Alkmaar-Spieringshoek’
Deze weg die voert naar Nieuw-Amsterdam is gedeeltelijk gelegen aan de rechteroever van de Surinamerivier en gedeeltelijk aan de linkeroever van de Commewijnerivier.
De weg tussen Meerzorg en Nieuw-Amsterdam is 16 km lang. Bij Nieuw-Amsterdam
is een pontje voor personenvervoer naar Leonsberg.
Gezien de ligging van deze weg kan aangenomen worden dat alle daartegen
gerichte vijandelijke actie uitsluitend verband houdt met de kustbatterij te NieuwAmsterdam.
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Veerpont over de Surinamerivier, van Meerzorg naar Paramaribo, 1935-1936.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10019851.

3.2 Verdediging kustgebied van vitaal belang
Voor de verdediging van Suriname tegen een poging tot bezetting van het grondgebied of een gedeelte daarvan kan men volstaan met de verdediging van Paramaribo
en omgeving.[7]
Wanneer een eventuele vijand tracht het gehele Surinaamse grondgebied te bezetten,
rijst de vraag in hoeverre dit zal lukken, gezien de militair-aardrijkskundige constellatie
van Suriname. Ook is het de vraag of een algehele verovering dan wel de verovering
van een gedeelte van het grondgebied hem inderdaad tot bezetter daarvan bestempelt
en voor hem zin heeft.
Militair-aardrijkskundig wordt Suriname in 3 grote gebieden verdeeld: het Achterland, het Savannegebied en het Kustgebied.
Het Achterland leent zich zeer slecht voor militaire acties en van ‘bezetten’ van
dat gebied volgens de genoemde beschouwing (definitie) kan geen sprake zijn. In tijd
van oorlog of oorlogsgevaar hoeft geen rekening te worden gehouden met een poging
tot bezetting van het Achterland door een eventuele vijand. Het optreden van kleine
vijandelijke afdelingen in het stroomgebied van de Marowijne- of Corantijnrivier is
uiterst onwaarschijnlijk en houdt generlei bedreiging voor het overige Surinaamse
grondgebied in.
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Het Savannegebied leent zich, met uitzondering van het terrein Zanderij, slecht tot
het voeren van militaire acties. Van ‘bezetting’ van het Savannegebied zal niet kunnen
worden gesproken. In tijd van oorlog of oorlogsgevaar hoeft geen rekening gehouden
te worden met een poging van een eventuele vijand tot bezetting van dit gebied.
Uit de constatering dat het Achterland en het Savannegebied noch geheel, noch
gedeeltelijk voor verovering en bezetting in aanmerking komen (m.u.v. het vliegveld
Zanderij, tegenwoordig de Johan Adolf Pengel luchthaven), volgt logisch dat “een
poging tot bezetting” van het gehele grondgebied of een deel daarvan moet worden
geïnterpreteerd als een “poging tot bezetting” van het gehele Kustgebied of een deel
daarvan. De verovering van het vliegveld Zanderij kan slechts worden gezien als een
poging tot bezetting van het belangrijkste deel van het Kustgebied.
Landingen
Rest na te gaan of een eventuele vijand in staat is het gehele Kustgebied of een deel
daarvan te veroveren en of dergelijke veroveringen hem inderdaad tot bezetter stempelen en voor hem zin hebben. Vanuit zee kunnen landingen uitgevoerd worden, onder
meer via de monding van de Surinamerivier bij Leonsberg en de rivieroever ten zuiden
daarvan, zomede op de rechterrivieroever bij Nieuw-Amsterdam en ten zuiden daarvan
ter bezetting van Paramaribo en omgeving.
Paramaribo en omgeving
Gezegd kan worden dat slechts de verovering en bezetting van gedeelten van het
Kustgebied mogelijk zijn. Daarbij is Paramaribo en omgeving het belangrijkst. Een eventuele vijand die de bezetting van Suriname beoogt, zal zich richten op Paramaribo en
omgeving. De bezetting van de overige drie gedeelten van het Kustgebied wordt dan
slechts een kwestie van tijd en is met geringe middelen te volbrengen.
3.3 Surinamerivier en de bezetting van Suriname
De Surinamerivier is de belangrijkste toegangsweg tot de vitaalste punten van
Suriname, te weten de bauxietwinningsbedrijven en de stad Paramaribo.[8]
Ankeren Zeeschepen
Zeeschepen (voor bauxiettransport) kunnen tot Paranam doorvaren, waar gedraaid
kan worden. De schepen kunnen elkaar overal passeren. Van de breedte van de rivier
voor Paramaribo wordt gebruikgemaakt om te ankeren totdat bijvoorbeeld kaderuimte
in Paramaribo beschikbaar komt, hetzij (voor bauxietschepen) in Paranam of Smalkalden.
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De riviermonding wordt gevormd door de westwaarts gebogen samenvloeiing van
de Surinamerivier met de Commewijnerivier. De monding is zeer breed, 3,5 km, maar
het vaarwater is smal en heeft een drempel waarop bij laagwaterspring slechts 3,4 m
water staat.
Schepen tot een diepgang van 6 m kunnen bij gemiddeld hoogwater de rivier
opvaren, waarbij ze plaatselijk enkele decimeters door de zeer zachte modder gaan.
Voor de monding ligt een lichtschip en vanaf het lichtschip is het vaarwater betond
(van betonning voorzien, NM) met lichtboeien tot aan Paramaribo. De vaarafstand van
het lichtschip tot aan Nieuw-Amsterdam bedraagt 16 zeemijlen en van NieuwAmsterdam tot aan Paramaribo 9,5 zeemijlen.
Lichtschip
Verwijdering van lichtschip-betonning en verlichting zal het binnenvaren van de
monding tot een zeer moeilijke onderneming maken. Tijdens WO II werden lichtschip,
betonning en verlichting gehandhaafd ter wille van de bauxietschepen. Zelfs onder
normale omstandigheden wordt ondanks verlichting en betonning bij het lichtschip een
loods aan boord genomen.
Mijnen
Door de geringe breedte van het vaarwater bezuiden het lichtschip kan het leggen
van mijnversperringen het binnenlopen tot een uitzonderlijk hachelijke onderneming
maken. Een dergelijke versperring zou echter voor het bauxietvervoer grote moeilijkheden met zich brengen, zo niet dit vervoer onmogelijk maken.
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De loop van de Surinamerivier.
(Frater M.S. van Kessel, drukkerij Leo Victor, Lieftinck, 1952).
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3.3.1 Landingsmogelijkheden bij Paramaribo

De rechteroever van de noordelijke monding van de Commewijnerivier tot Braamspunt leent zich niet voor landingen, voornamelijk door het achter de oever gelegen
terrein, terwijl om tot enig vitaal punt te komen hetzij de Suriname- hetzij de Commewijnerivier moet worden overgestoken.

Braamspunt, Commewijnerivier, Nw-Amsterdam, Purmerend.
(Frater M.S. van Kessel, drukkerij Leo Victor, Lieftinck, 1952).
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De rechteroever ten zuiden van Nieuw-Amsterdam leent zich op meerdere plaatsen
tot landingen bij hoog water, op sommige plaatsen zelfs bij laag water.
Dergelijke landingen brengen de gelande troepen direct op de noord-zuid lopende
wegverbinding Meerzorg-Nieuw-Amsterdam en zouden tot gevolg hebben dat de
voornaamste verbinding Paramaribo-Nieuw-Amsterdam werd afgesneden en NieuwAmsterdam vanaf het zuiden kon worden benaderd (aangevallen). Paramaribo zou tot
op korte afstand (gedekt) kunnen worden benaderd en het centrum ervan zou bijvoorbeeld onder mortiervuur kunnen worden gelegd.
Leonsberg
De linkeroever van de monding vanaf het punt waar de kustlijn zich naar het westen ombuigt tot aan de Cocoskreek leent zich weliswaar overal tot landingen met licht
landingsmaterieel bij eb zowel als bij vloed, maar het onmiddellijk achter de oever
gelegen terrein verder landinwaarts is dermate onbegaanbaar in alle richtingen (marssnelheid van kleine patrouilles met kappen circa 500 m per uur) dat het uitvoeren van
landingen op dit oevergedeelte geen zin heeft. Vanaf de Cocoskreek in zuidelijke
richting gaande tot aan Paramaribo, oever en achtergelegen terrein lenen zich goed tot
landen.
Een landing vlak achter de Cocoskreek brengt de gelande afdeling, die in zuidwestelijke richting via een klein stuk begaanbaar zwampterrein trekt in het vlot te
doorschrijden plantagegebied (zie beschrijving van de weg Leonsberg-Paramaribo).
Een dergelijke landing opent de mogelijkheid om ver achter Leonsberg in korte tijd
(2,5-3 uur) door bedekt terrein halverwege Paramaribo-Leonsberg te komen.
Hoewel, zoals gesteld, de gehele linkeroever zich leent voor landingen, is het meest
daarvoor in aanmerking komende oevergedeelte gelegen in Leonsberg zelf, waar zelfs
landingen vanuit “Landing-ships” mogelijk zijn en het aan wal brengen van groot
materieel op niet te grote moeilijkheden zal stuiten.
Afgezien van de harde kleibodem van de oever met op enkele plaatsen een zandbodem, kan ook gebruik worden gemaakt van een steiger (voor de pont naar NieuwAmsterdam), terwijl het terreingedeelte bij Leonsberg tussen weg en oever kan dienen
als uitgangspunt van een opmars in de richting van de stad. En een dergelijke opmars
zou gesteund kunnen worden met vuur vanaf de rivier, terwijl bij tegenstand het
uitvoeren van omvattende landingen mogelijk is.
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De linkeroever van de rivier ten noorden van Paramaribo leent zich zeer goed voor
landingen; het gedeelte bij Leonsberg zelfs voor landingen vanuit landingsschepen met
de mogelijkheid om zwaar materieel aan wal te brengen.
De gehele oever langs de weg Paramaribo-Leonsberg leent zich voor minder
omvattende landingen.
De rechteroever van de rivier vanaf Nieuw-Amsterdam tot Meerzorg leent zich ook
voor landingen en stelt een gelande tegenstander in staat de verbinding ParamariboNieuw-Amsterdam af te snijden, Nieuw-Amsterdam vanaf het zuiden aan te vallen,
Paramaribo onder vuur te nemen met infanteriewapens en ten slotte om een opmars
vanaf Leonsberg naar Paramaribo met mortiervuur te steunen.
3.3.2 Verdediging van de monding van de Surinamerivier

De verdediging van de riviermonding is lastig. Artillerievuur vanuit strategisch
geplaatste batterijen - Nieuw Amsterdam en Purmerend - moest de monding afsluiten.
Vooral de batterij Nieuw Amsterdam moest een zeer ernstige bedreiging vormen voor
schepen die de monding binnen zouden varen en daarbij ten gevolge van het nauwe
vaarwater aan vaste koersen gebonden zouden zijn.
Deze batterijen, die in 1940 nog niet aanwezig waren, maar wel in WO II geplaatst
werden (zie ook 3.4), zijn bedoeld als kernpunt van de verdediging van de monding
van de Surinamerivier. Echter, in 1952 bleek dat de batterij Nieuw-Amsterdam, noch
de batterij Purmerend aan haar bestemming kan voldoen en dat afgezien daarvan beide
batterijen in hoge mate kwetsbaar zijn voor luchtaanvallen en beschietingen.
Ook kwam vast te staan, dat ongeacht de dracht van de stukken ten gevolge van
de zeer gebrekkige vuurleiding, geen indirecte vuren op zeedoelen kunnen worden
afgegeven.
De waarde van de batterijen kan als volgt worden gekwalificeerd:
‘Met de batterij Nieuw-Amsterdam valt met veel pijn en moeite misschien nog wel iets te
beginnen tegen grote schepen in de monding – mits het vuren direct en geheel ongestoord kan
plaatsvinden.
Met de batterij Purmerend kunnen misschien nog wel enkele schoten dwars over de rivier
worden gegeven – mits het vuren geheel ongestoord kan geschieden en de fundaties niet door
het water blijken te zijn ondergraven.’
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Na een uitgebreide beschouwing van alle relevante punten concludeert Lieftinck:
1. ‘Het succes ener poging van een eventuele aanvaller om via een landing in de monding
van de Surinamerivier te trachten Paramaribo en Omgeving te bezetten is voornamelijk
afhankelijk van de staat waarin de kustbatterijen zich bevinden en van de omstandigheid of
de aanvaller beschikt over het overwicht in de lucht.’
2. ‘Indien de aanvaller erin slaagt een doorgang door de monding van de Surinamerivier te
forceren, dan zal het artilleristisch overwicht van de op de rivier opererende lichte zeestrijdkrachten van doorslaggevende invloed zijn op het verdere verloop der landing en de daarop
volgende opmars.’
Gezien de slechte staat van de verdedigingswerken anno 1940 kon deze conclusie
ook voor die tijd gelden. Zoals we zullen zien, waren de gouverneurs van Suriname
ten tijde van beide wereldoorlogen, respectievelijk Van Asbeck en Kielstra, zich hier
zeer wel bewust van. Zij vroegen dan ook dringend om ondersteuning door de marine,
die door het moederland tot in WO II onthouden werd, zo zal duidelijk worden in
hoofdstuk 4.
3.4 Defensiewerken: batterijen bij de monding van de Surinamerivier
Een indruk van de staat van de verdediging van de kolonie krijgen we uit het feit dat
men pas gedurende WO II twee kustbatterijen plaatste ter verdediging van de toegangen
van de Suriname- en Commewijnerivier. Een batterij te Nieuw-Amsterdam, op de plek
waar al sinds de 16e eeuw fortificaties zijn geweest (Fort Nieuw-Amsterdam) en een
batterij daartegenover op de linkeroever ten noordwesten van Leonsberg. Hier stond
in de 18e eeuw het hulpfort redoute Purmerend. Ik bespreek ze hier kort om een beeld
te geven van waar het in 1940 aan ontbrak en om te laten zien hoe gemakkelijk het
in die tijd geweest zou zijn om de KNSM-steiger te bereiken, had daar het wrak van de
Goslar niet gelegen.
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Batterijen te NieuwAmsterdam en Purmerend.
(Frater M.S. van Kessel,
drukkerij Leo Victor,
Lieftinck, 1952).

De batterij Nieuw-Amsterdam werd geplaatst in 1943 en had tot taak – in samenwerking met de batterij Purmerend – het opvaren van de Suriname- en de Commewijnerivier door vijandelijke schepen te beletten.[9]
Deze batterij bestrijkt de gehele monding van de Surinamerivier en is gelegen op
een daartoe uitermate geschikt punt, namelijk op de top van de driehoek gevormd door
de Suriname- en de Commewijnerivier. Ter plaatse bevindt zich het fort NieuwAmsterdam. Een zijweg van de weg Peperpot-Spieringshoek loopt door tot midden in
het fort.

Een stuk geschut op fort
Nieuw-Amsterdam.
(Van Petten, 1980: 11)
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Tijdens WO II werden op de fortwal betonnen mitrailleuropstellingen gebouwd die
rondom het voorterrein bestrijken en elkaar flankeren. In totaal 10 mitrailleuropstellingen
en 2 pantserafweergeschut- of PAG-opstellingen.

Beweegbare machinegeweer op Fort Nieuw-Amsterdam, 1946.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10019060.

Deze batterij bestrijkt de mond van de Commewijnerivier, het fort Nieuw-Amsterdam
en een deel van de monding van de Surinamerivier, ten noorden van de monding van
de Commewijnerivier en is gelegen op de linkeroever van de Surinamerivier, ongeveer
1 km van Nieuw-Amsterdam.[10]
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Kustafweergeschut bij Paramaribo, 1946. (Purmerend, NM).
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10019059.

Dit kanon betreft een stuk scheepsgeschut. (Van Petten, 1980: 10)
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De batterij bestaat uit 3 kanonnen uit 1941, Amerikaans kustgeschut in open opstelling, kaliber 4 inch op betonnen funderingen. De batterij werd geplaatst met als taak
in samenwerking met de batterij Nieuw-Amsterdam het opvaren van de Suriname- en
de Commewijnerivier door vijandelijke schepen te beletten.
3.5 De Goslar – een “toevallig” zinkschip
Het op 10 mei 1940 laten zinken van het Duitse vrachtschip Goslar vóór de KNSMsteiger in de Surinamerivier was een vooropgezet plan van de Nederlandse regering
om te voorkomen dat de in Paramaribo gelegen vitale punten via een overrompelingsaanval zouden worden bezet. De betekenis hiervan werd enkele jaren later geïllustreerd
door Lieftinck, die de Goslar in zijn beschrijving van defensiemiddelen opnam.
Om te voorkomen dat de vijand het vliegveld Zanderij met op de Surinamerivier
opererende lichte zeestrijdkrachten zou kunnen bereiken en bezetten, rapporteerde
Lieftinck het volgende:
‘Het is dus voor de verdediger noodzakelijk om zulks trachten te voorkomen. Hij kan hierbij
gebruik maken van de toevallige omstandigheid, dat er bij de zg. “Hoek van Meerzorg” reeds
jaren het wrak van de “Goslar” midden in het vaarwater ligt, zodat door het tijdig doen
zinken van twee andere schepen naast dit wrak en het aanbrengen van aanvullende mijnversperringen het verder opvaren van de rivier onmogelijk wordt gemaakt.’[11]
Het rapport van Lieftinck bevat ook overduidelijk lessen die uit de geschiedenis met
de Goslar zijn geleerd:
Het tot zinken brengen van een schip in de monding van de Commewijnerivier of
ergens in een smal gedeelte van de Surinamerivier tussen Paramaribo en Paranam legt
het bauxietvervoer, van Moengo, Paranam en Smalkalden stil.[12]
Gezien de gebrekkige hulpmiddelen zal het veel moeite kosten de gezonken schepen
te lichten, dan wel met explosieven op te ruimen.
Het binnenvaren van de monding zonder goede loodsen is een hachelijke onderneming. Dit binnenvaren kan worden bemoeilijkt door het wegnemen van verlichting en
betonning en het leggen van mijnenvelden.
Ter voorkoming van sabotage (tot zinken brengen) van schepen tijdens het opstomen
naar Paramaribo, Paranam en Moengo moet men speciale maatregelen nemen.
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Ook schreef Lieftinck over sabotage tijdens het opvaren van de Surinamerivier onder
meer:
‘Het meest voor de hand liggende doel voor een dergelijke sabotage is het doen zinken van een
schip op een gunstige plaats, waardoor de doorvaart wordt versperd. [..] Indien niet in de
haven van vertrek en eventuele tussenhavens een zeer scherpe controle van schip en bemanning plaats vindt, is het mogelijk te achten dat in één of meer reizen een voorraad springstof
aan boord wordt gebracht, voldoende om een zodanig gat in de scheepshuid te slaan dat snel
zinken het gevolg is.’[13]
Volgens Lieftinck is het te verwachten dat bij een aanval op Paramaribo en omgeving
(driehoek Paramaribo-Zanderij-Uitkijk) de aanvaller zal pogen Nieuw-Amsterdam en
Purmerend te bezetten en dat ‘dergelijke pogingen ook denkbaar zijn, indien de aanvaller zou
beogen met zinkschepen de Commewijne- of Suriname-rivier te versperren. De beoogde bezetting
zou in dat geval tijdelijk zijn als onderdeel van een actie met het karakter van een raid’, aldus
de commandant Mariniers Suriname.[14]
Naast het overwinnen van nautische en luchtlandingsmoeilijkheden is het slagen
van genoemde pogingen ‘zeer onwaarschijnlijk indien de verdediger heeft zorggedragen voor
een goede alarmeringsdienst, maritieme- en luchtverdedigingsmiddelen, schietvaardige batterijen en een infanteristische beveiliging’ van de werken zelf.[15]
Echter, het waren juist deze zaken die, zoals eerder aangegeven, de verdediger i.c.
Suriname begin mei 1940 niet op orde had. De historische achtergronden hiervan komen
in het volgende hoofdstuk aan bod.
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Hoofdstuk 4
De verdediging van Suriname
door de eeuwen heen
Het lijvige rapport van Lieftinck leerde ons hoe Suriname het best te verdedigen
zou zijn. In dit hoofdstuk zal ik echter uit de doeken doen dat van een zo’n degelijke
verdediging geen sprake was aan de vooravond van WO II. Om een goed beeld te krijgen van de oorzaken daarvan, is een blik op de historie van Suriname als Nederlandse
kolonie inzichtgevend. De slechte staat van de verdediging van Suriname in 1939 was
niet het gevolg van toeval of een incidentele verslapping van de aandacht, maar van een
chronisch gebrek aan bestuurlijke wil om de prijs te betalen voor adequate verdediging
van deze slavenkolonie. En dat ondanks dat deze kolonie door de eeuwen heen zoveel
heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het hoge welvaartsniveau van het moederland. In de geschiedschrijving gaat op dit gebied vele malen meer aandacht uit naar de
Nederlandse koloniale bezittingen in Oost-Indië en de VOC. Echter, in zijn overzicht
van de geschiedschrijving van het Nederlandse koloniale rijk schreef Ulbe Bosma:
‘[..] in spite of the fact that the WIC was never able to match the success of its Asian counterpart, the gains the Dutch Republic derived from the Atlantic world might have approximated to those from Asia.’ (2014: 155)
Met andere woorden: de omzet in de West-Indische slaven-, suiker- en koffiehandel
was enorm. Dat de winsten, gains, voor het moederland bijna even hoog waren als die
van de handel in de Oost bereikte men onder meer door de kosten laag te houden: men
hield eeuwenlang de hand op de knip als het aankwam op het verdedigen van dit
kostbare bezit in Zuid-Amerika.
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Huizen in Paramaribo, 1945. Grote delen van de stad zagen er zo uit. De stand van
zaken in de kolonie was sowieso weinig rooskleurig in die tijd. Deze afbeelding
spreekt dan ook boekdelen. Een dergelijke verwaarlozing gold ook de verdediging
van de kolonie Suriname.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10020823.

4.1 Historisch overzicht 1600-1900
In het laatste kwart van de 16e eeuw voeren de Nederlanders (Zeeuwen en Hollanders) al geregeld op wat destijds ‘de wilde kust’ heette, de noordoostelijke kust van
Zuid-Amerika. Men poogde ook al nederzettingen te stichten, maar die werden steeds
weer door de Portugezen of Spanjaarden met de grond gelijk gemaakt. Alleen het in
1594 door Joos van den Hooge aan de rivier van Essequibo gestichte ‘Nova Zeelandia’
hield enkele decennia stand. (Wolbers, 1861: 29) In 1613 werd te Paramaribo een
‘Hollandsche Factorij’ opgericht en kwamen er tabaksplantages langs de Corantijn in
West-Suriname. (van Ommeren, 1917: 56) Tussen 1630 en 1650 poogden de Engelsen,
Fransen en Nederlanders koloniale nederzettingen te stichten, maar alleen die eersten
slaagden daar uiteindelijk in. In deze periode waren gevangen genomen indianen
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(inheemsen, de eerste bewoners van Suriname) tot slaven gemaakt. Deze moesten de
dicht begroeide bossen openkappen voor de tabaksplantages. De volgende afbeelding
uit 1880 geeft een indruk hoe de bossen eruit zagen. Het werk was zeer zwaar en de
sterfte door uitputting, ondervoeding en ziekten zeer hoog.

Ontbossing voor de aanleg van de waterleiding van het goudbedrijf Placer
L.&L. de Jong, 1880-1990. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen.
Coll.nr. 60000737. Slavenarbeid kostte binnen vijf jaar de meerderheid van de
ingevoerde slaven het leven.

In 1650 stichtte Lord Willoughby, Count of Parham, een Engelse nederzetting aan de
Surinamerivier die stand zou houden. Het fort dat Willoughby liet bouwen, zou later
Fort Zeelandia worden. (Wolbers, 1861: 32/3)
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Fort Zeelandia in Paramaribo, 1900-1940.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10019057.

4.1.1 Ontstaan van de S.v.S. en verslappende aandacht voor defensie

1667-1674
Tegen het einde van de 2e Engelse oorlog (1665-1667) veroverden de kapiteins Abraham
Crijnssen, Julius Lichtenberg en Maurits de Rama de kolonie Suriname op de Engelsen.
(van Ommeren, 1917: 56) De kosten van de expeditie, die werd uitgevoerd in opdracht
van de Staten van Zeeland, bedroegen ƒ 130.000.- [1] Bij de Vrede van Breda, 31 juli
1667, kwam Suriname definitief in handen van de Zeeuwen en dus van Nederland.
Maar dat bleek vooralsnog een papieren kwestie. In oktober van hetzelfde jaar
heroverde een Engelse vloot onder John Hermans Suriname en men plunderde er op
los. Hermans werd verordonneerd Suriname aan de Zeeuwen te laten, maar dat kon
weer niet voorkomen dat Lord Willoughby wraakacties uitvoerde voor het afnemen
van wat hem destijds door de Engelse koning voor eeuwig als bezit was toegekend.
Al met al zou het tot 1674 duren voor de Republiek der Nederlanden zich rechtmatig
eigenaar van Suriname kon noemen. (Wolbers, 1861: 43-5)
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1674-1683
Daarop kwamen in de Republiek interne strubbelingen over het eigendom en het
recht op bestuur van de op de Engelsen gewonnen kolonie op de voorgrond. De Zeeuwen
beschouwden zichzelf als eigenaar omdat de verovering in hun opdracht en naam was
geschied. De Zeeuwen bestuurden de kolonie ook. De Republiek claimde echter ook
zeggenschap omdat zij de expeditie van Crijnssen had betaald en in het algemeen
verantwoordelijk was voor de defensie van de kolonie. De onderhandelingen over de
verdeling van het bezit Suriname duurden jaren, totdat uiteindelijk in 1682 de Nieuwe
West-Indische Compagnie het bezit van de kolonie van de Zeeuwen overnam. (Ibid.: 53)
In het octrooi dat de WIC verkreeg, werd in artikel 27 definitief vastgelegd dat de
verdediging van de kolonie vanuit het moederland geregeld en gefinancierd zou
moeten worden:
‘Art. XXVII.
‘Dat het onderhout van de Fortresse aen de Riviere van Suriname, midtsgaders het maken
en onderhouden van alle vordere Fortificatien, by aldien sulcks bevonden soude mogen
werden te wesen gerequireert, sal zijn ten laste van de voorsz. Compagnie, gelijck oock het
Geschut, de Amunitie van oorlogh, de soldijen en het onderhoudt van 't Guarnisoen, ende
alles wat relatie heeft tot bescherminge ende defensie van de voorsz. Colonie.’ (Ibid.: 843)
De WIC achtte de kosten die gemoeid zouden zijn met de bevoorrading en exploitatie van de kolonie al snel veel te hoog om die zelf te kunnen dragen. Daarom werd in
1683 een derde van de kolonie aan de stad Amsterdam verkocht en een derde deel aan
de familie Van Aerssen van Sommelsdijk. (Ibid.: 53-4)
In 1683 werd voor het bestuur van de kolonie vanuit deze drie partijen de Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname (S.v.S.) opgericht. Het betrof hier een particuliere
onderneming met drie deelgenoten die elk een stem hadden en voor een derde participeerden: de WIC, de familie Van Aerssen van Sommelsdijk en de stad Amsterdam.
(Ibid.: 54) In 1770 zou Amsterdam het bezit van Van Sommelsdijk voor ƒ 700.000.- overnemen. (Ibid: 82) De contractanten zorgden voor de aanvoer van slaven, kolonisten of
planters, het bestuur en de verdediging van de kolonie:
‘De Staten-Generaal behielden het oppergezag en verbonden zich tot de verdediging der
kolonie bij te dragen, waartoe dadelijk 300 man uitgelezene troepen werden aangewezen.’
(ibid.: 54)
De kosten en baten werden gelijkelijk verdeeld en Van Sommelsdijk vestigde zich als
onbezoldigd gouverneur in Paramaribo. (Ibid.: 54-6) Ook toen al was dit, ondanks de
kennelijke staat waarin de gemeenschap zich bevond, het aangewezen machtscentrum
voor het besturen en verdedigen van de kolonie:
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‘Paramaribo bestond uit slechts dertig huizen, meest herbergen en smokkelkroegen, uitgezonderd twee à drie, als dat van den heer commandeur Verboom, en die, welke door eenige
officieren met hunne vrouwen en den ontvanger bewoond werden.’ (Ibid.: 56)
Van Sommelsdijk liet bij aankomst een nieuw, naar hemzelf genoemd fort bouwen
op het punt waar de Commewijne en de Cottica samenvloeien.

Militairen in Fort Sommelsdijk, 1884. Na de bouw van Fort Nieuw-Amsterdam
werd dit fort opgeheven en werd het, in de strijd tegen de Marrons, een militaire
post met een veldhospitaal.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60000997.

Fort Zeelandia diende om Paramaribo te beschermen en Fort Sommelsdijk moest de
plantages in de binnenlanden beschermen en zodoende dacht men de verdediging van
Suriname afgedekt te hebben. Temeer daar aanvallen vooral vanuit zee en niet vanuit
de ontoegankelijke binnenlanden te verwachten waren. Begin achttiende eeuw zou men
echter merken dat het met twee forten niet gedaan was.
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Detail van de kaart van Ottens uit 1718[2] met daarop Fort Zeelandia bij de
monding van de Surinamerivier en Fort Sommelsdijk op het Eiland Cottica,
stroomopwaarts in de Commewijnerivier. Ook goed in beeld het Tijgers Holl
waar men later Fort Nieuw-Amsterdam zou bouwen en de Motkreek die de oceaan
via de Cotticarivier met de Commewijne verbindt.

1688-1697
Ten tijde van de 9-jarige oorlog lieten de Fransen in hun expansiedrang ook hun oog
op Suriname vallen.[3] In 1689 deden de Fransen onder admiraal Du Casse een aanval
op de kolonie door met een oorlogsvloot de Surinamerivier op te varen. De aanval werd
afgeslagen, maar niet dankzij de uitmuntende verdedigingscapaciteiten van het bestuur.
De burgers van Suriname hadden een belangrijk aandeel in het afslaan van de aanval en
het was geluk dat Fort Zeelandia niet bezweek onder een driedaags bombardement van
de Franse schepen. (Wolbers, 1861: 85)
1701
Onder meer naar aanleiding van die aanval van de Fransen wilden de gouverneur
Paulus van der Veen en de raden van politie dat de Amsterdamse Sociëteit een snellere
besluitvorming voor de defensie van Suriname zou instellen. Hierbij wezen ze op het
verloren gaan van de kolonie in Brazilië ten gevolge van de trage besluitvorming bij
het nemen van resoluties voor de verdediging:
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* de traage resolútie
omtrent de defentie
heeft den ondergang
van Brazil veroorzaakt
[..]
de experientie
Edele groot aghtbaere Heeren heeft geleert
dat de landen van Brasil alleenlijck door
het vertraegen vant nemen der Resolútie
opt stúck van defensie, sijn verloren gegaan
en al hoe well dese Colonie nogh niet er is in
die florisanten staat als Brasill, deselve
* de welstand van
Zúriname vereischt
een goede resolútie
eghter (vermits jaarlijcks well dertigh Scheepen
van vijff tot zes hondert Oxhoofden int vaerwaatern hoúd) well meriteert dat op hare
behoúdenisse behoorliek gelett ende gedaght
wert, waeromme wij ÚEd gro: Aghtbr= seer
ernstlijck versoecken, om een maale over
dit súbject een finale Resolutie te nemen
off bij haere Hoogh: Mogh: uijt te wercken
[..]

* kanttekening

* kanttekening

In 1701 werd beraadslaagd over de defensie van Suriname. Men wilde haast maken met
het nemen van een besluit.[4]
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Vanwege de lange afstanden die de berichten over en weer over zee moesten afleggen,
kwam er evenwel weinig schot in de zaak. Ook bleek de mentale afstand tussen de
bewindvoerders in het moederland en de ervaringsdeskundigen in de kolonie tot extra
discussies te leiden over onwerkbare plannen en voorstellen.
1707
Tussen 1701 en 1707 was in het moederland het plan ontstaan om Fort Zeelandia op
te heffen ter versterking van de positie van Fort Sommelsdijk. Dit laatste fort zou dan
het epicentrum van de Surinaamse verdediging moeten worden. Op 10 juni 1707
stelden gouverneur Wilhelm de Gruijter en de raden van politie hun bezwaren tegen dit
plan op schrift. Dit document is integraal opgenomen in bijlage 4 die de folio’s 176 tot
en met 180 omvat, waarnaar ik in het volgende deel zal verwijzen.
De Gruijter en de raden berichtten aan de S.v.S. dat er op zijn minst eerst enkele
batterijen gebouwd zouden moeten worden om de kust te beschermen, met 100 manschappen voor de personele bezetting ervan, alvorens tot de gewenste demobilisatie
van Fort Zeelandia zou kunnen worden overgegaan (folio 176). Liever zagen zij die
demobilisatie echter helemaal niet doorgaan, omwille van diverse argumenten.
Ze stelden dat door verplaatsing van het garnizoen en de munitie van Paramaribo
(Fort Zeelandia) naar Fort Sommelsdijk (gelegen op de andere oever van de Surinamerivier, tegenover Paramaribo), de schepen die losten en laadden in de stad niet geheel
veilig zouden zijn. Dit terwijl Paramaribo wel de handigste plaats was voor de gaande
en komende schepen. (folio 176) De Gruijter en de zijnen wezen ook op de kosten die
gemoeid zouden zijn met het geschikt maken van Fort Sommelsdijk voor een groter
garnizoen en al het verdedigingsmateriaal. De grond rond het fort achtte men daartoe
niet geschikt waardoor een verbouwing jaren in beslag zou nemen, terwijl toch altijd een
deel van het materieel en de voorraden in Paramaribo zou moeten blijven ter verdediging van de stad. (folio 177) Bij een verplaatsing van de voornaamste verdedigingslinie
naar Fort Sommelsdijk zou ook het laden en lossen van de schepen daar moeten gebeuren omdat deze schepen daar de grootste bescherming zouden genieten. Echter, dit
was bezwaarlijk omdat de schepen dan in volgeladen toestand de Commewijnerivier uit
moesten zeilen, wat vanwege een zandbank in de monding daarvan onmogelijk zou
zijn. (folio 178)
Het belangrijkste bezwaar was dat de batterijen van Fort Sommelsdijk nooit zouden
kunnen beletten ‘dat de vijanden met sloepen en scheepsbooten aan de oversijde’ van de
Surinamerivier onder het bos door naar Paramaribo toe zouden komen. En als er dan
in Fort Zeelandia geen garnizoen meer zou zijn, dan zou een vijandelijke macht niet
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alleen Paramaribo, maar ook alle plantages aan de Surinamerivier en haar kreken zeer
gemakkelijk kunnen overmeesteren en ruïneren. Vanzelfsprekend zou iets dergelijks
niet kunnen gebeuren als men te Fort Zeelandia wel een garnizoen zou behouden en
Paramaribo met een paar batterijen zou verdedigen. (folio 178)
Tot slot stelden de gouverneur en de raden dat het gevoel verzekerd te zijn van een
goede defensie van de gehele kolonie, de ingezetenen ertoe zou aanzetten om met meer
vertrouwen hun geld te investeren, niet alleen om hun plantages te verbeteren, maar
ook om dagelijks andere aan te leggen. De ijzersterke verdediging zou ook aantrekkingskracht hebben op ondernemers uit andere landen die in het veilige Suriname
zouden gaan boeren ‘[..] waardoor dese Provintie soo considerabel soude worden als men sigh
nooijt heeft moogen verbeelden.’ (folio 179)
Daar Fort Zeelandia nog eeuwenlang in gebruik bleef, heeft men destijds dus naar
De Gruijter en de raden willen luisteren. Tegenwoordig is in het gebouw het Surinaamse
Museum gevestigd.
4.1.2 Rampjaar 1712: Fransen ontdekken kwetsbaarheid Surinaamse defensie

In 1712 kwam opnieuw aan het licht hoe kwetsbaar de kolonie eigenlijk was. Op 8
juni 1712 werd Suriname, op dat moment onder bewind van gouverneur Johan de
Goyer, verrast door de komst van de Franse commandant Cassard. Een verslag van
deze aanval, dat de gouverneur op 26 juli 1712 naar de heren van de S.v.S. stuurde, is
opgenomen in bijlage 5. Volgens dat verslag verscheen Cassard op 8 juni met een fikse
vloot voor de kust van Suriname. Twee van zijn schepen passeerden de brandwacht bij
de Motkreek en kwamen de Commewijne op. Fort Sommelsdijk loste waarschuwingsschoten. De volgende dag kwamen er nog drie schepen bij. Weer volgden waarschuwingsschoten. Op 10 juni kwamen de Fransen met een groep kleinere vaartuigen de
Commewijnerivier op, tot halverwege Fort Sommelsdijk. Ze overmeesterden een tentboot met enkele personen en een paar ponten geladen met suiker, maar zetten niet door
in hun, naar later bleek, geplande aanval op Fort Sommelsdijk.
In plaats daarvan trokken ze zich terug en begaven zich over zee naar de Surinamerivier, alwaar ze Fort Zeelandia wilden overmeesteren. Tegen achten waren ze met
twintig barkassen, zes sloepen en duizend man dicht onder het fort genaderd. Het plan
was om achter het fort een landing uit te voeren, maar dit werd verijdeld door de
kanonnen van het fort en de schepen die daar ter verdediging aanwezig waren. Wel
loste Fort Sommelsdijk die avond opnieuw waarschuwingsschoten om aan te geven dat
vijandelijke schepen de kolonie waren binnengevaren. De 11e kwamen er Franse
versterkingen vanuit Toulon, zeven schepen, een brigantijn, twee barken en rond de
2000 man, maar verder dan enkele schermutselingen en een gijzeling voor losgeld
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kwam het niet. De Fransen zeilden de 13e weg en bleven voor de monding van de
Corantijn (aan de kust ten oosten van Paramaribo en Fort Zeelandia) enkele dagen liggen
om hout en water in te slaan. Daarna vertrokken ze definitief. (folio 346)

Op de voorgrond een tentboot. Een vergelijkbaar vaartuig werd op 10 juni 1712
op de Commewijnerivier door de Franse commandant Cassard overmeesterd.
‘Schepen op een rivier in Suriname, mogelijk bij Albina [Marowijne, NM], ca. 1870.’
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60005726.

Zo werd de aanval van de Fransen afgeslagen en men ging vervolgens over tot het
verder versterken van de verdedigingswerken. Een rapportage uit september datzelfde
jaar leert ons dat men bij Fort Zeelandia bezig was met allerhande werkzaamheden om
de zwakke onderdelen te vervangen en de verdedigingscapaciteiten van het fort uit te
breiden en te versterken:
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Wij ondergeteijkende certificeren en verclaare in faveúr
van de waarheid, dat door ons tot diversche maalen de
fortresse Zelandia seer naúwke’rúigh besigtight sijnde
bevonden hebben, datter berijdts 52 stúkken canon voor
diverse caliber sijn gemonteert, onderwelke voor een groot
gedeelte nieúwe affúijten* met hare raderen sijn gemaakt
* onderstel kanon
van het hoúdt door sijn Welledgestr= een seer gerúijme
tijd herwaarts bij een doen vergaderen, en werd dagelijks
met alle neerstighijdt gearbeijd omme desgen. Raderen
met ijzer te beslaan, mitsgaders tot ijzer drie stúkken
canon een cardoese kist gemaakt omme in cas van allar alle –
gereqúireerde ordentelijkhijdt daar omtrent te betraghten, en alle –
confúsien voor te coomen, mede de schotdeúren of schotbaleden welcke in een gerúijm getal van jaaren niet op de
grond waaren geweest, insodanigen staat gebraght, dat men
deselve in een moment kan doen vallen, en weder in
minder dan een halff qúartier úúrs door middel van een
spil daar toe expres gemaakt, en met twee man seer
facil op sijn vorige plaats kan gebraght werden, sijnde
ook nogh geprepareert 250 groote stenen van drievoet
vierkant, omme te emploijeren tot enige beddinge op het
binnefort, súlks dat als verschijde beddingen tot de –
batterijen van gem fortresse súllen wese vernieúwt, en
de manqúerende pallisaden gesúppleert (waar toe wij
verstaan hebben de nodige matterialen en slaven in coste
aan Paramaribo súllen werde gebraght) de meergem:
fortresse als dan in so één goeden staat sal sijn, als deselve
met onse kennisse noijt te voren geweest is, in sonderheijd
na dat alvorens enige wallen die wat sijn gesakt súllen
sijn opgehoogt, twelcke in wijnigh tijdts kan geschieden.
T’oirconde hier van drie alleenslúijdende bemaakt en bij
ons geteijkent, aan Paramaribo desen 17 september 1712 –
Johannes d'Hoij als
Kappitin der melitie
C. Welfferd als Lúite
nant de Millijtie
In 1712 was het Fort Zeelandia 52 kanonnen van diverse kalibers sterk en in goede
staat, aldus officieren van de militie op 17 september 1712.[5]
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Tezelfdertijd stuurden de raden van politie evenwel een brandbrief naar de StatenGeneraal van de Republiek. Deze is eveneens integraal opgenomen in bijlage 5 en daaruit
blijkt dat de kosten voor deze versterking van de verdedigingswerken vrijwel geheel
voor rekening van de ingezetenen van Suriname waren gekomen. Men beklaagde zich
in nauwelijks verholen bewoordingen over het feit dat waar ten tijde van Van Sommelsdijk de veiligheid van de kolonie nog hoog op de agenda en in het huishoudboekje
van de S.v.S. stond, daar anno 1712 niets meer van over was. Men voelde zich aan zijn
lot overgelaten en vroeg zich vertwijfeld af waarom de heren van de S.v.S. in het
moederland zich meer en meer aan (de kosten van) de verdediging van de kolonie
onttrokken. De raden van politie lieten niet na te vermelden dat zij al zeer vaak over dit
uitblijven van plichtsvervulling hadden geklaagd. Zo vaak dat zij ook van dit schrijven
weinig verwachtten en bovendien vreesden:
‘[..] dat uijt alle Omstandigheid, die ons hier voorkomen, niet anders te verwachten zal zijn,
als dat onder de Scheijn van Bereidwilligheid, die Saak [de veiligheid van de kolonie,
NM] verders, gelijck als voorheen, trainerende zal werden gehouden in verwachting van een
haastige Vreede’.
Op dat moment was de Republiek nog verwikkeld in de Spaanse successieoorlogen
die een half jaar later ten einde zouden komen door de verdragen van de Vrede van
Utrecht. (Onnekink & de Bruin, 2013: 9-11) Echter, indachtig de plundering van Suriname door John Hermans in de voorgaande eeuw, was men in Suriname zich er
terdege van bewust dat een vrede in Europa nog niet direct door zou dringen tot de afgelegen koloniale bezittingen. En dus verzochten de raden van politie de Staten-Generaal om de heren van de S.v.S. op hun door het octrooi opgelegde plicht te wijzen en de
verdediging van Suriname naar behoren te regelen, alsmede de ingezetenen schadeloos te stellen. De brief werd op 19 september 1712 ondertekend. Nog geen maand later
werd Suriname alsnog door de Fransen overmeesterd.
De niet doorgezette aanval van juni 1712 bleek louter het voorspel van een veel uitgebreidere aanval in oktober. Rijk aan ervaringen pakten de Fransen het deze keer heel
anders aan en met succes. Op 8 oktober 1712 voer Cassard met acht oorlogsschepen en
dertig kleinere schepen, in totaal drieduizend man, de monding van de Surinamerivier
op. Hoewel hij begon met het beschieten van Fort Zeelandia, bleek zijn werkelijke
strategie gelegen in het omzeilen van het fort, de rivieren opgaan en het zich eigen
maken van de daaraan gelegen plantages.
De strategie werkte. Binnen enkele dagen waren de Fransen heer en meester van
vrijwel alle waterwegen die Suriname toegankelijk maken. De forten, waar het gros van
de mannen in de kolonie zich voor haar verdediging had verschanst, konden hiertegen
niets uitrichten. Vrouwen en kinderen zagen zich gedwongen met slaven de jungle in
te vluchten om een veilig heenkomen te zoeken. (Wolbers, 1861: 89-90)
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Cassard was evenwel niet van plan het bezit van de kolonie over te nemen van
de Hollanders. Hij hield haar als het ware in gijzeling en eiste een brandschatting
(afkoopsom) die niet minder dan een derde van het totale Surinaamse bezit omvatte.
(Omgerekend naar de huidige bedragen zo’n acht miljoen euro, een astronomisch
bedrag voor die tijd.) Volledig overgeleverd aan de Fransen ging men akkoord en
onderging deze economische aderlating. Na ontvangst van gelden, goederen en slaven
vertrok Cassard weer op 12 december 1712. (Ibid.: 91)
Het opbrengen van de afkoopsom leidde daarna tot grote interne problemen in de
kolonie, nog verergerd door het hoge aantal slaven dat na de vlucht in de oerwouden
niet terugkeerde naar de plantages, maar zich aansloot bij degenen die daar al woonden. (Ibid. 92) Men stuurde nog voor het vertrek van Cassard een nieuwe brandbrief
naar de Staten-Generaal:
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Extract úijt de missive door
Goúverneúr en Raden van
Zúriname gez: aen haer Hoog
mogende* den 10 Decemb= 1712

* Staten Generaal, NM

Hoog Mogende Heeren
Wij hebben niet kúnnen manqúeeren met deze
occasie ú Hoog Mogende met alle onderdanigheijt
kennis te geven dat de fransen, onder mons.-r
Cassard voor de tweede mael op deze Revier sijn
gekoomen X=a*

* et cetera, NM

Wij bidden ú Hoog Moogende om derselver protectie
in deese úijterste nood der colonie, die sonder extra
ordinaire en spoedige assistentie en wel voornamentlijk van manschap bij continúatie van
oorlog seekerlijk verlooren sal gaen
Waermeede wij eijndigen ú Hoog mogende in de
heijlige protectie der alderhoogste beveelende,
hem biddende derselver hooge regeringen in
allen deelen te seegenen en blijven
Op 10 december 1712 richtten de gouverneur en de raden van politie opnieuw
een smeekbede tot de heren van de S.v.S., stellende dat de kolonie verloren zou
gaan als er niet snel werk zou worden gemaakt van het versterken van haar
verdedigingscapaciteiten.[6]

Maar ook de zogenaamde Burgerofficiers schreven de Staten-Generaal aan, daartoe
gemachtigd door de ingezetenen, de planters. Dat gebeurde al in 1712 en opnieuw toen
men voor het feit gesteld werd dat de last van de afkoopsom via een raming van bezit
en een speciale belasting op de ingezetenen verhaald zou gaan worden. Behalve dat
men vond dat men al met man en macht aan de slecht onderhouden verdediging had
bijgedragen, waren velen ook van mening dat het de S.v.S. was die hiervoor financieel
verantwoordelijk was, gezien de octrooibepalingen. (Wolbers, 1861: 94-5) Men zou er
echter spoedig achter komen dat er meer voor nodig was voor men in de Nederlanden
de portemonnee zou trekken.
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4.1.3 Defensie alleen versterkt als S.v.S. niet hoeft te betalen

1713-1747
In het jaar 1713 vernamen de heren van de S.v.S. van de smeekbedes vanuit Suriname. In antwoord daarop vervaardigden zij een weerlegging van alle klachten en dienden hun eigen klachten in bij de Staten-Generaal, aangaande achterstallige betalingen
en oplopende schulden. De Staten-Generaal bleken gevoeliger voor de noden van hun
nabije landgenoten dan van hen die ver weg zaten:
‘[..] bij resolutie van 28 Julij 1713 werd door de Staten-Generaal eene aanschrijving naar den
gouverneur en raden van policie in de kolonie uitgevaardigd, waarin de ontevredenheid over
dezen stap den burgerofficiers werd te kennen gegeven, wordende hun tevens bevolen zich
voortaan van het beleggen en bijwonen van afzonderlijke vergaderingen te onthouden, en
hun gelast de verschuldigde belastingen te betalen en zich aan den gouverneur en de raden
te onderwerpen, hunne orders op te volgen, enz. enz.’(Ibid.: 96)
Het behoeft geen toelichting dat dit schrijven voor de planters voelde als een koude
douche. Zij negeerden de bevelen, vergaderden nogmaals, zich ook steeds verder verwijderd voelend van het gouvernement dat toch (zij het om andere redenen) ook zijn beklag bij de Staten-Generaal had gedaan. Er werd een nieuwe klachtenbrief verzonden
en wederom antwoordden de Staten-Generaal, eind 1713, dat de S.v.S. geen blaam trof
en dat men zich te schikken had naar bevelen en maatregelen, dat men geen claims kon
leggen of zelf mocht bepalen welke schulden wel en niet af te betalen inzake de afkoopsom. Het hele verhaal dreef een diepe wig van wantrouwen tussen de ingezetenen
van de kolonie en de verantwoordelijke bestuurders bij de S.v.S. (Ibid.: 97)
Intussen veranderde er aan de toestand van de verdediging en de noden van de gouverneur en de raden van politie helemaal niets: de kolonie bleef even kwetsbaar als altijd en men bleef gebruikmaken van eenvoudige defensieve middelen. Zo adviseerde in
1718 de overgezonden ingenieur Draacks de koloniale autoriteiten in Suriname over de
verdediging van de kolonie. Voor 42 erven boven Paramaribo in de buurt van de zogenaamde ‘savanne’ werden afspraken gemaakt over natuurlijke verdedigingsmiddelen:
‘…, onder andere poincten van de deliberatie deese een van de voornaamste is geweest, om
naementlijck de brugh boven dese plaatse door den Gouverneur De Goyer saliger gemaackt
aff te breecken en het terrayn van daar aff de rivier opwaerts tot aan het bos en lantwaerts in
tot aan seeckere distantie met Krabbe bos en andere gewas opnieuws te beplanten ende doen
aengroeyen, om daardoor eenige vijandtlijcke aanlandinge te konnen beletten.’ (Schiltkamp
e.a., 1973: 324-5)
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Zo ontstond een patstelling tussen ingezetenen en bestuurders, waar pas na meer
dan een decennium een einde aan kwam. Het waren de heren van de S.v.S. die de eerste
stap zetten door een ingenieur naar Suriname te sturen om uit te zoeken wat de beste
manier was om de verdediging van de kolonie op orde te krijgen. Na diens bevindingen volgde nog langdurige discussie over wie hoeveel moest bijdragen aan de uitvoering van de plannen. Uiteindelijk kwam het in december 1733 tot een resolutie van de
Staten-Generaal die alle gemaakte afspraken bekrachtigde. In weerwil van de in het
octrooi opgenomen passages over de verantwoordelijkheid voor de verdediging,
zouden de ingezetenen drie kwart van de jaarlijkse kosten dragen en de S.v.S. één kwart.
(ibid.: 98) In 1734 startte men met de bouw van Fort Nieuw-Amsterdam, dat de veiligheid van de kolonie naar het gewenste niveau moest tillen.
Op de plaats van het Tijgerhol, een moerasgrond precies op de punt van de landtong
tussen de mondingen van de Surinamerivier en de Commewijnerivier, duurde het
dertien jaar totdat het fort klaar was. De bouw ervan werd ernstig bemoeilijkt door de
drassige grond, materialen die uit het moederland moesten komen en aanhoudend
geruzie over wie wat moest betalen, bijvoorbeeld hoeveel slaven men aan de bouw
moest afstaan. (Ibid.: 99-100) In 1747 kwam het fort dan toch gereed en kreeg Suriname
een aanzienlijk verdedigingswerk, zij het grotendeels door de eigen bevolking betaald.
Intussen werd duidelijk dat de dreiging vanuit het binnenland groter en groter werd.

Plattegrond van Fort NieuwAmsterdam zoals opgenomen in
J.J. Hartsinck, ‘Beschrijving van
Guiana’, II, 1770.
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4.1.4 Een korte blik op de binnenlandse strijd

1743-1778
In de nota van 1939 met een historisch overzicht van Suriname, noteerden de
topambtenaren van Afdeling 6 van het ministerie van Koloniën over het jaar 1743:
‘De burger-kapiteins Nahar en Cohen Nassy treden met succes op tegen de steeds grooter in
aantal wordende en steeds driester optredende weggeloopen slaven (Marrons).’[7]
Deze burger-kapiteins waren de bevelhebbers over kleine burgerwachten, milities,
die door de ingezetenen van Suriname, de planters, zelf georganiseerd werden, met
steun van het gouvernement. Ze hadden tot doel regelmatig patrouilles te houden in de
nabijheid van de plantages om weggelopen slaven op te sporen en terug te halen.
(Hoogbergen, 2013: 158-9) Al sinds de jaren zeventig van de zeventiende eeuw bevonden zich in de oerwouden van Suriname dorpen gesticht door weggelopen slaven, de
zogenaamde Marrons. Men maalde op de plantages niet in het bijzonder om deze weglopers, tenzij het er te veel werden. Wel was men beducht voor hun organisatie en aanvallen en de aantrekkingskracht van hun dorpen op veel grotere aantallen slaven. (Ibid.:
157-8) In de anderhalve eeuw die volgde, leverde men regelmatig slag met de Marrons.
Hoewel deze junglegevechten buiten het onderwerp van de defensie van de kust van
Suriname vallen, is het toch interessant om kort stil te staan bij de wijze waarop men
deze strijd voerde. Ook dit mocht namelijk niet te veel geld kosten, als het aan de S.v.S.
lag, vandaar dat het bewind militaire taken verlegde naar de burgermilities en later
zelfs ook naar voormalige slaven.
De slaven zelf waren bijna allen ontvoerde burgers uit West-Afrika, door de WIC
als handelswaar verkocht. De behandeling van de slaven was onmenselijk. Binnen vijf
jaar waren bijna alle aangevoerde slaven ten gevolge van mishandeling en/of uitputting overleden. Enige schetsen uit het leven van de slaven in Suriname spreken boekdelen:
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Slavenverkoop in Paramaribo: voor hun plantages investeerden rijke Amsterdamse
kooplieden veel kapitaal in door de West-Indische Compagnie aangevoerde
Afrikaanse slaven. Een slaaf kostte gemiddeld ƒ 300 en slaven stierven meestal
binnen een paar jaar.

Er waren weinig Europese (blanke) vrouwen in de kolonie. Voor een optimale
bedrijfsvoering mochten Nederlandse kolonisten Afrikaanse slavinnen naar
behoefte kopen en verhandelen.
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Van gerooide bomen moesten de slaven balken en planken zagen voor de
verdedigingswerken van forten en voor de woningbouw in Paramaribo en
omgeving. ‘In 1793 telde Paramaribo 1119 huizen en was een hoofdvestiging
van een “rijk bezit”,’ aldus de minister van Koloniën in 1939.[8]

Naast het huishoudelijk werk overdag en ’s nachts moesten slavinnen helpen
balken naar locaties te sjouwen waar deze als palissade voor de verdediging
geplaatst konden worden. Velen overleefden deze arbeid niet en vielen soms
tijdens het werk letterlijk dood neer.
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Suiker bracht veel geld op voor de slavenhouders. Datzelfde suiker was daarentegen
de oorzaak van de hoge sterfte onder deze slaven. In de loop der eeuwen slaagde
een aanzienlijk aantal slaven erin te vluchten en als vrij mens te overleven in de
oerwouden van Suriname. Vanuit hun provisorische jungledorpen pleegden deze
weglopers of Marrons overvallen op de plantages om aan voedsel en werktuigen
te komen en lotgenoten te bevrijden.

De binnenlandse strijd tussen soldaten van de Amsterdamse Sociëteit van Suriname
en bevrijde slaven (Marrons) nam hand over hand toe in de achttiende eeuw.
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In deze strijd lieten ook de burgercommandanten en hun plantagelegertjes zich niet
onbetuigd, zoals de reeds geciteerde minister van Koloniën in 1939 aangaf.
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De Marrons waren geduchte tegenstanders. Beter bestand tegen het leven in de
jungle en sterker gemotiveerd waren zij er de oorzaak van dat in de binnenlandse
oorlogen in de achttiende eeuw ook aan de kant van het koloniale leger vele
slachtoffers vielen.

Als repressie en militaire strategie werden de dorpen van de onderduikers
(Marrons) platgebrand.
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Zoals gezegd werden de Marrons in de nabijheid van plantages bestreden door de
burgermilities. Voor grotere expedities in de binnenlanden zette men het garnizoen in,
echter vaak zonder succes. De soldaten, huurlingen, hadden weinig zin te sterven in
de Surinaamse jungle en lieten over het algemeen luid en duidelijk merken dat zij eraan
kwamen. Dit had tot gevolg dat het enige resultaat van zulke expedities vaak was dat
nieuwe slaven (de lastdragers) de wegen naar de Marrons leerden kennen en daar
direct of later veelvuldig gebruik van maakten. (Hoogbergen, 2013: 160-1)
In 1775 werd, na enkele gestrande pogingen, ‘’s Lands Vrijkorps’ opgericht. Dit
bestond uit kleurlingen en vrije slaven. De sterkte bedroeg 150 man. De leden van dit
korps kregen een ‘grondje’ en waren verplicht, telkens als zij daartoe opgeroepen werden, uit te rukken tegen de Marrons. De militaire waarde van dit korps was gering.[10]
Betaald werden deze vrije slaven alleen als ze effectief dienst hadden. Hun taak bestond
voornamelijk uit wachtlopen aan de grenzen van Paramaribo, een enkele keer namen
ze deel aan een expeditie. (Hoogbergen, 2013: 163)
Voormalig slaven die wel gewicht in de militaire schaal legden, waren de leden van
het ‘Korps Zwarte Jagers’, in de wandeling ‘Roodmutsen’ of redimusu genoemd. In 1883
kregen zij de naam ‘Koloniale Guides’ met een sterkte van 300 man, bestaande uit
vrijgekochte, uitgezochte slaven. Onder luitenant-kolonel Stoelman verwierven ze een
geduchte reputatie. Over het hele land zwermden ze uit en voerden tegen de Marrons
een strijd op leven en dood.[11] In het jaar van oprichting boekte dit korps, ook wel het
Neger Vrij Korps genoemd, direct een opmerkelijk succes: waar de garnizoenstroepen
steeds hadden gefaald, veroverden de redimusu direct het Bonidorp Boekoe. (Hoogbergen,
2013: 163)
Door de minimale inzet van soldaten te compenseren met burgermilities en vrije
slavenkorpsen drukte men de kosten van de binnenlandse defensie van Suriname. Toch
moesten de Staten-Generaal en de S.v.S. in de tweede helft van de achttiende eeuw twee
keer extra soldaten, Staatse troepen, naar Suriname zenden om controle over de kolonie
te houden. In 1750 werden 400 man extra troepen naar Suriname gestuurd om te helpen
in de strijd tegen de Marrons:
‘De kosten van deze expeditie werden geschat op 150.000 gulden, waarvan de Sociëteit van
Suriname een kwart betaalde. de rest moesten de planters betalen. Om dit te kunnen financieren voerde men een nieuwe belasting in: de Kassa tegen Weglopers. De planters moesten
voor elke slaaf een 'hoofdgeld' van één gulden per jaar betalen. (Wolbers 1861: 222-223).
toen de Staatse troepen weer waren verdwenen, bleef de belasting bestaan, om de strijd tegen
de Marrons te kunnen bekostigen.’ (Hoogbergen, 2013: 161)
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In 1773 werd de bedreiging van de Marrons zo groot dat een korps Europese troepen
onder commando van kolonel Fourgeoud naar Suriname werd gezonden. In 1939
noemde de minister van Koloniën het werk van Fourgeoud en zijn troepen nog ‘verdienstelijk’,[12] maar anno nu kennen we de werkelijkheid. Fourgeoud liet zijn troepen
de eerste jaren op Europese wijze met veel tromgeroffel dwars door de bossen trekken
met als gevolg dat velen stierven aan uitputting en ziekte, terwijl er hoegenaamd niets
werd bereikt tegen de Marrons:
‘Pas na twee jaar van uitermate vermoeiende tochten door de zwampen en moerassen van het
Cotticagebied, zag Fourgeoud in dat de Marrons niet op Europese wijze bestreden konden
worden. Voor het eerst schakelde hij bij zijn jacht op de Marrons soldaten in van het Neger
Vrijcorps, iets wat Fourgeoud tot dan beneden zijn waardigheid had gevonden.’ (2013: 162)
Er werden in 1773 1200 man naar Suriname gestuurd en drie jaar later nog eens 400.
De totale kosten werden op een miljoen geschat, waarvan de Staten-Generaal (wederom
niet de S.v.S.!) het leeuwendeel betaalden. (Ibid.: 161) In 1778 keerden de niet door
uitputting en ziekte gestorven soldaten terug naar het moederland. De weerstand van
de Marrons was verre van gebroken en ze bleven een gevaar vormen voor de plantageeconomie. Met nieuwe vredesonderhandelingen probeerden de autoriteiten rust en orde
in de kolonie te doen terugkeren.

Van de zeventiende tot begin negentiende eeuw werd stap voor stap vrede gesloten
met steeds weer andere kleine groepen Marrons. Dergelijke vredes werden ook
weer door beide partijen geschonden, maar men bleef doorzetten, want minder
oorlog betekende hogere producties van de plantages.

| DE GOSLAR-AFFAIRE | 15 3

NM-GOSLAR-BW-HR-FIN-C_Opmaak 1 08-10-17 13:44 Pagina 154

4.1.5 Zinkschepen doen hun intrede als defensiemiddel

1776-1793
De strijd in de binnenlanden had ook gevolgen voor de verdediging van de kust.
Er waren maar weinig reserves beschikbaar voor het bemannen van de forten die de
riviermondingen tegen indringers moesten bewaken. Wederom speelde geld een
belangrijke rol bij de verzwakking van deze verdedigingswerken:
‘Bij den tusschen Engeland en zijne Noord-Amerikaansche bezittingen ontstanen oorlog leed
Suriname veel overlast van de kapers der beide natiën, die elkander tot onder het geschut
van het Fort Nieuw Amsterdam vervolgden. Op genoemd Fort was slechts eene bezetting van
66 man, waarvan nog die voor de redoutes moest worden afgetrokken: ieder dier redoutes
was bezet met 3 man en 1 corporaal. In April 1778 was een oorlogschip, onder bevel van
kapitein de Hoeij, voor Paramaribo gekomen, om des noodig zijne assistentie te verleenen,
maar tusschen de Hoeij en Nepveu hadden onaangenaamheden plaats, die de zamenwerking
zeer belemmerden. Met moeite had Nepveu van de Hoeij verkregen, dat 30 grenadiers van het
oorlogschip de zwakke bezetting van het fort versterkten: 20 man der Societeits-troepen
werden hier bijgevoegd. Aan het meermalen door den Gouverneur aan den kapitein herhaald
verzoek, om met zijn schip aan den mond der Suriname te gaan liggen, werd echter, onder
verscheidene ‘frivole’ uitvlugten, niet voldaan. De Hoeij gaf een anderen raad, namelijk, om
een gewapende bark te stationneren, doch de opvolging van dien raad was te kostbaar: ‘voor
een kleyn vaartuigje, dat nog weynig dienst kan doen, wordt ƒ10,000 gevraagd en dan nog
moet het geequipeerd en bewaapend worden.’(**) Men besloot eindelijk, om den graaf van
Bylandt, schout-bij-nacht, te St. Eustatius te verzoeken, een gewapend vaartuig voor de
‘meest convenabelste prijs’ te koopen.’ (Wolbers, 1861: 355)
Enige jaren eerder was men onder diezelfde gouverneur Nepveu al gaan nadenken
over goedkopere defensiemaatregelen. In de volgende drie fragmenten uit archiefmateriaal wordt duidelijk hoe er vanuit militair oogpunt gedacht werd over het inzetten
van oude schepen als zinkschepen.
1776 Nepveu en Hurler – de eerste zinkschepenstrategie
Op 22 januari 1776 stuurde gouverneur Jan Nepveu een bericht naar de Amsterdamse Sociëteit van Suriname waarin hij uiteenzette hoe de voorgenomen defensieplannen om rivieren te verstoppen vorm zouden kunnen krijgen. Hij had daartoe de
diepte en breedte van de mondingen van de rivieren laten meten bij verschillende
getijden en deed een concreet voorstel voor het ‘verstoppen’ van de rivier. Nepveu
beschreef voor de heren directeuren van de S.v.S. hoe de meeste schepen, zodra ze ook
maar een beetje uit de vaargeul geraakten en meer naar de wal toe bewogen, vrijwel
direct vast kwamen te zitten in het ondiepe water van de Surinamerivier. Alleen waar
het vallende water uit de Commewijnerivier instroomde was het dieper.[13] En dus:
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[…] dús zal die spatie ’t best moeten gestopt worden dat
met een paer van de oudste Scheepen of 3 à 4 barken zoúde
kúnnen geschieden al zijn de barken maar 12 à 13 voet hoog
zoo is ’t genoeg. Wijl er met het hoogste waater gen 25 voet
diepte gevonde word, en, er zeekerlijk geen Scheepen zúllen
gezonken worden die minder als 13 à 15 voet diep gaan
Het plan was om de rivier te verstoppen met gezonken schepen of barken,
opdat de monding te ondiep zou worden om te bevaren. De versie waarin men
de missive in militaire code omzette is bewaard gebleven.[14]
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Om de afsluiting volledig te maken, kon men ponten die werden gebruikt voor laden
en lossen en ook stenen van de verdedigingswerken benutten, aldus het vervolg van het
schrijven van de gouverneur:
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Ondersteld zelfs dat die gesonke vaartúijgen nog 1à 2
voeten dieper als ’t lood in de modder sakken ook zoúden die barken nog wel 3 voet kúnnen ophoogen en
met de groote scherpe harde steenen van de worsteling
Jacobs die men voor handen zal hebben alzoo se van rond
om de fortresse dan ten eerssten weggenomen moeten
worden, de rest van de breedte der rivier kan dan
gestopt worden met groote ponten die men hier ter
aflaading van de prodúcten gebrúijkt, die meets 6 à 7
voet hoog zijn en mede nog 2 à 3 voetmet groote steenen
kínnen opgehoogt worden, na dat se over de helft met
kleij en sand gevúld zijn, ’t welk zoo mijn eerbiedig voorkomt
Schepen, barken, stenen, alles wat men kon laten zinken, zou zich in de modderige
bodem vasthechten en een geduchte verdedigingslinie vormen.[15]
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Het doel van dit plan was om de vijand te beletten de rivier op te zeilen of hem te
dwingen dat met zeer ondiep liggende, kleine vaartuigen te doen. Dan nog was het de
bedoeling dat die vaartuigen bij het overvaren van de verstopping zo beschadigd
zouden raken dat ze geen gevaar meer zouden vormen. Zo het ze al zou lukken deze
hindernis te slechten:
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Suffisient zal kúnnen zijn om te beletten dat geen Scheepen de rivier kúnnen opzijlen en voor klijne vaartuigen
(denk ik ootmoedig) dat niet mogelij kan weeze ingevalle
alles volgens het plan besteld en beset is om door te koomen, en al qúaamen se al over die Linien en voor sij al de geposteerde Scheepen (dat zeekerlijk zonder goorte schaade als maar
de minste devoir aangewend word, niet zal kúnnen gaan) zoú
den se nog zoo veel van de fortresse en redoúte te lijden
hebben dat se na alle menschelijke reekening zoúden moeten
vernielt raaken immers van die al konden door en aankoomen
niet of wijnig te dúgten zoúde zijn. –
De uiteindelijke bedoeling met de zinkschepen en de algehele verstopping is dat
geen vaartuigen meer het achterland via de rivieren zullen bereiken en zo de forten
omzeilen.[16]

Een half jaar na gouverneur Nepveu rapporteerde kapitein-ingenieur J.C. Hurler
aan de directeuren van de Amsterdamse Sociëteit van Suriname zijn verdedigingsplan van de Suriname- en de Commewijnerivier tegen een buitenlandse vijand.[17]
Hij combineerde hierin de strategische ligging van oorlogsschepen of, als die elders
harder nodig waren, gevechtsklaar gemaakte koopvaardijschepen, een verstoppingslinie en de inzet van de forten en veldschansen van Suriname. Zijn volledige plan is
opgenomen in bijlage 6. Hier volstaan de woorden van Hurler over de zinkschepen en
de verstoppingslinie:
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gemaakt worden en een aankoomende vijand het opkoomen
der Rivier beletten, Engelse barqúen, groote Ponten en
Kisten met Zand en Steen gevúlt, moete gesonken worden
van circa 11 à 12 voet hoog: dat geen groot Schip over deselve
passeeren kan, aan de noordkant van het rivier omtrent 19
kettingen van de wal, kan men een opening laaten van
80 à 100 voeten lang door welke opening de inkoomende
koopvaardijscheepen kúnnen ingeboegseert worden en op
weer sijde van ‘ ‘ opening dienen tot merkteekens tonnen
gelegt te worden, die men middelerwijle kan wegnemen, deese
oopening kan men op dúsdanige manier verstoppen met ronde boomen van 8 à 9 dm dik en onbepaalde lengte, die kan
men met ijzerhoepels lijknagels en cabeltoúwen op winden en de dikte van 9 – à 10 voet diameter, deese boom
moet zoo dan met bekoorige Ankers en Springtoúwen voorsien worden; hetwelke de beste manier is om zúlke oopeningen te verstoppen volgens opgaave van den Grave van
bijland in sijn 1te= deel van sijn Zee tactik pag. 325
deze linie kan van de twee redoúten Purmerent en Leijden
De linie van verstopping kon openingen bevatten die op hun beurt ook weer
provisorisch verstopt konden worden bij vijandelijke aanvallen.[18]

Vijf jaar later, in 1781, werd het voorstel van Hurler onder gouverneur Texier wederom
besproken. Bij de constructie van de linie door Silvester en Spenger werden er enkele
wijzigingen aangebracht.
1781 Linie van verstopping
In 1781, onder gouverneur Bernard Texier, rapporteerden Silvester en L. Spenger
aan boord van ’s lands fregat De Valk hun voorstel rond de verdediging van Suriname
aan de directeuren van de Sociëteit in Amsterdam.[19] Deze deskundigen ontwikkelden
een plan voor de verdediging van Suriname door een linie van verstopping zowel bij
de ingang van de Suriname- als die van de Commewijnerivier te leggen. Ze stelden vast
dat men deze defensie van de kolonie op geen andere plaats zo succesvol zou kunnen
inzetten als bij deze rivieren:
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Plan om een Linie van verstopping te
leggen zoo wel voor den ingang van de
rivier Surinamen als Commewijne
Tot de defensie deezer colonie
die wij seeker stellen op geen
andere plaats met vrúgt kan geattaqúeert worden dan bij deeze
rivier is hoogst noodzakelijk een Linie van verstopping
dezelve beneeden de redoúten te leggen kan van geen nút zijn om
dat het fortr: Amst: búijten werking gesteld en de twee redoúten niet sterk
genoeg zijn die te verdeedigen.
Dewijle hoe dezelve te vervaardigen namentlijk met een qúantiteit kisten of waater bakken
die in een zeekere opsigt gelijk de Cameelen dienen geconstrúcteerd te worden, is van verbaasende nasleep en kan [hier] onmogelijk werkstellig gemaakt worden. bovendien kúnnen
deze kisten de schok of bons welk een Schip met kragt
van Sijlen en een snelle meede gaande stroom maakt onmoogelijk verdragen, zonder gevaar van verbrijselt te worden.
daar diend dan een Linie gemaakt te worden, die zodanig gelegen word, dat al de sterktes en teffens zoo veel mooggelijk de daar bij geplaatste Scheepen alle tegelijk op dezelve kúnnen werken en haare kragten te zaamen genoomen, wat er ook
mag voorkoomen beeter in staat is te vernielen zij diend van
die natúúr te zijn, dat zij een zware schok kan veelen zonder te
breeken en teffens, niet gemakkelijk kan gekapt worden
Het gehele rapport is opgenomen in bijlage 7.

1793 Defensie met zinkschepen
Rond 1793 was het moederland Nederland betrokken in de Europese oorlog die
bekend staat als de ‘Eerste Coalitieoorlog’ (1792-1797). Suriname was een bloeiende
Nederlandse kolonie, gelegen in het centrum van koloniën van het vijandige, revolutionaire Frankrijk. De honderden plantages zorgden voor tientallen miljoenen gulden
winsten.
De rijkdom die Suriname bracht, was voor de autoriteiten reden genoeg om de
defensie zo snel mogelijk te versterken. Vooral via schepen kon Suriname snel bezet
worden. Deze waterwegen vormden voor de defensie een punt van zorg.
In 1793 wilden gouverneur Jurriaan Friderici en de defensieautoriteiten zich
voorbereiden op een mogelijk naderend superieur eskader. Men zou dan beneden Fort
Leiden aan de Commewijnerivier schepen laten zinken om de vaarwegen te versmallen
en op deze manier met de batterijen een betere controle te krijgen op de rivier:
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Wanneer de ordinaire loop der Politique zaken nog
materie tot gissingen mogen opleveren zoude ik
op goede gronden vertrouwen dat frankrijk zig
teveel vijanden heeft [geattineerd] en in Europa de
handen te vol sal hebben ten eigen defensie, omme
aan veroveringen in Amerika te mogen denken
dan wij veronderstellen dat daar ook mogelijkheid
toe overbleev & dat ik van eene aannaderende
superieure vijandlijk Esquader bijteids onderrigt
wierd, in dat geval zoude ik geen swarigheid
maken om de rivier op eene kleine passage na,
geschikt om een schip behoorlijk te kúnnen
laten passeeren, door het zinken van Scheepen
beneden het fortres Leiden eene meerdere
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Veiligheid, en het vúúr van onse Batterijen een betere
uitwerking te versorgen, verzekert zijnde dat het
selve op de losing en uitwatering van onse laage
Landen geene nadeelige influentie Zoude maken
In 1793, de bloeiperiode van de slavernij in Suriname, behoorde ook het laten
zinken van schepen tot de opties ter verdediging tegen een vijandige overval.[20]

In 1794 schreef de gouverneur aan secretaris Six van de Amsterdamse Sociëteit van
Suriname dat hij evenwel hoopte geen gebruik te hoeven maken van zinkschepen voor
de verdediging van Suriname in de oorlog tegen de Fransen en anderen:

Daar het zinken van scheepen in het vaarwater onder die
middelen behoren die niet als in de uiterste noodzakelijkheid worden gebesigd, en ook met geen andere
Intentie is voorgesteld, Hoope ik met veel grond
van Zeekerheid dat het tot dit uiterste niet zal
komen in deesen oorlog, en dat door de reeds geEfectueerden middelen en de zodanige welke ten obedientie van U Edele Groot Achtbaare beveelen
bij het te maken Plan van Defensie teegens
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Buitenlandsche Vijanden sullen worden voorgesteld
de Colonie in het vervolg zonder deselve met
succes zal kunnen worden verdedigt.
Gouverneur Jurriaan Friderici meende in 1794 dat de kolonie effectief kon worden
verdedigd zonder zinkschepen.[21]

Bron: Fort Leyden, lithograaf P. Lauters, schets P. Benoit, 1839.

Eind achttiende eeuw, toen de productie in de kolonie zeer hoog was,
was het beeld in de havens van Paramaribo waarschijnlijk vergelijkbaar.
‘Paramaribo: zeilschepen aan de westzijde van de grote steiger, ca. 1880.’
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60005608.
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4.1.6 De negentiende eeuw in vogelvlucht

In het eerder aangehaalde overzicht van de minister van Koloniën uit 1939 komen
nog de volgende punten naar voren over de 19e eeuw[22]:
In 1795 werd het Stadhoudertijdperk beëindigd. Stadhouder Willem V vluchtte naar
Engeland en verzocht de kolonie om zich bij de Engelsen aan te sluiten. Onder druk
van de publieke opinie legde gouverneur Friderici de eed van trouw af aan het Voorlopig Bewind van de Bataafse Republiek.
Op 17 augustus 1799 gaf de kolonie zich over aan een grote Engelse overmacht.
In 1802 komt Suriname weer in het bezit van de Bataafsche Republiek.
In 1804 werd Suriname door de Engelsen veroverd.
In 1815 werden 8 compagnieën van de Bataljons Jagers no 10 en no 11, later hernummerd in no 27 en no 28, in Suriname gelegerd. Na een poosje bleef nog slechts het
Jager-Bataljon no 27 over dat uit 7 compagnieën bestond.
In 1816 ging Suriname weer over in Nederlandse handen. Vanaf dat jaar ging de
kolonie sterk achteruit als gevolg van minder slaven (in 1814 werd de slavenhandel
afgeschaft, de aanleg van het Suez-kanaal en enkele decennia later de achteruitgang
van de cacaocultuur door de krullotenziekte en andere oorzaken).
In 1837 waren er in Suriname 37 militaire posten. Na het herstel van het Oranjehuis
werd het Fort Nieuw-Amsterdam weer bezet door twee compagnieën van het 4e Bataljon
Artillerie uit Nederland.
In 1863 werd de slavernij afgeschaft. De totale omvang van de bevolking bedroeg
50.000 zielen, van wie 33.000 vrijgekochte slaven. De eigenaren kregen een schadeloosstelling van ƒ 300.- per slaaf.
In 1866 werd een Raad van Bestuur geïnstalleerd en vond de eerste vergadering van
de Koloniale Staten plaats. Suriname kreeg het karakter van een autonoom land, behorende bij Nederland.
In 1873 achtte de regering het niet langer verantwoord om, gelet op de passieve en
actieve middelen van defensie die bij een ernstige aanval niet in staat zouden zijn de
kolonie te behouden, jaarlijks een paar ton goud aan die defensie te blijven besteden.
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Groepsportret (in vredestijd) van de gouvernements-secretaris met granman
Jankoeso van de Saramaker Marrons en zijn kapiteins in de Palmentuin achter
het gouvernementspaleis te Paramaribo, 1900-1928.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60006214.

Grote zeilschepen liggen voor anker in de haven bij de Waagsteiger te Paramaribo,
1880-1900. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60008862.
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4.2 De verdediging van Suriname ten tijde van WO I
Sinds begin 20ste eeuw vonden Nederlandse militaire autoriteiten geen houdbare
argumenten voor een adequate verdediging van hun kolonie Suriname. Enkele jaren
vóór het uitbreken van WO I in 1914 was een Koninklijke commissie van mening dat
Suriname geen landmacht nodig zou hebben. Tijdens dit onderzoek kwam deze commissie tot de ontdekking dat Suriname geen deugdelijk weermacht had.
Een bij Koninklijk Besluit van 28 februari 1903 no 17 benoemde Staatscommissie ‘[..]
tot het uitbrengen van advies omtrent de vraag of het wenschelijk en mogelijk is om verandering te
brengen in de bestaande militaire toestanden in de West-Indische koloniën’, was voor Suriname
tot het besluit gekomen om te adviseren ‘[..] de Landmacht alhier op te heffen en te vervangen door
een divisie koloniale Marechaussee.’[23]
Op bladzijde 2 van het geheime rapport van de Staatscommissie werd de volgende
zinsnede aangehaald:
‘In Suriname bestaat geen weermacht, die maar eenigszins voldoende zou zijn om – wanneer
het noodig mocht zijn – met eenige kans op succes, vreemd geweld te keeren en er zijn geen
voldoende gronden aanwezig om op een dergelijke weermacht aan te sturen.’[24]

Vier gewapende Europese mannen in uniform in Suriname, 1885-1900.

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60005825.
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In 1914 trad de gouverneur van Suriname, Van Asbeck, in overleg met de minister van
Koloniën aangaande de verdediging van de kolonie tegen een coup de main. De gehele
tekst van dit schrijven is opgenomen in bijlage 8. Van Asbeck wees de minister erop
dat:
‘[..] wanneer Nederland met Duitschland in oorlog geraakt, een coup de main door een Duits
oorlogsschip niet uitgesloten is. Er zijn in West-Indië Duitsche oorlogsschepen, voor wie
weinig kans bestaat het moederland te bereiken.’[25]
Volgens Van Asbeck konden deze schepen makkelijk voor een coup de main, een bliksemoverval, gebruikt worden en als dit succes zou hebben, dan zou dat bij de sluiting
van vrede voor Duitsland voordeliger uitkomen.
In augustus 1915 kwam Van Asbeck nog eens terug op deze kwestie. Hij onderstreepte nogmaals de kwetsbaarheid van Suriname en beschreef hoe het er bij een bliksemoverval aan toe zou kunnen gaan en welke middelen de verdediging had om die
gang van zaken te voorkomen of de uitkomst ervan te veranderen. Want voor Van
Asbeck stond vast dat Suriname in een zucht overmeesterd kon worden door een
vijandelijk schip dat voor Paramaribo zou gaan liggen. Zijn schrijven geeft een goed
beeld van de stand van zaken in die tijd alsook van het opnieuw in zwang rakende idee
van het versperren van de rivier:
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In WO I moest in Suriname alleen een coup de main voorkomen worden.[26]
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Bij de coup de main zal getracht worden Paramaribo te veroveren.
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Het garnizoen zal een landing of bombardement van de stad trachten te voorkomen.
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Het garnizoen zal een bezetting van de stad moeilijk kunnen verhinderen.
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Een behoorlijk ingerichte versperring moet het opvaren van een oorlogsschip naar
de stad kunnen voorkomen.
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Van Asbeck probeerde een blamage voor de Surinaamse verdediging te voorkomen.

Weer een jaar later, halverwege WO I, kwam Van Asbeck nogmaals terug op de
defensie van Suriname. In strakke bewoordingen liet hij zich uit over hetgeen daarvoor
nodig was:
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Van Asbeck stuurde er duidelijk op aan dat het onderwerp defensie van Suriname
niet weer zou verzanden.

Van Asbeck ging er op basis van de gevoerde correspondentie van uit dat de marine
de defensie van Suriname zou gaan behartigen en dat de landmacht alleen voor interne
aangelegenheden dienst kon doen. Hoe stellig hij ook overkomt in vooral het eerste
deel van zijn brief, bij de verhoren aangaande het regeringsbeleid 1940-1945 door de
parlementaire enquêtecommissie stelde luitenant ter zee 2e klasse Moer, die in 1942
als marinier naar Suriname werd gezonden (zie ook 4.3.5), dat er in die kolonie geen
marinebasis meer was geweest sinds 1899.[27]
Het is gedurende WO I nooit zo ver gekomen dat Suriname zich tegen Duitsland
moest verdedigen, maar het voorgaande spreekt boekdelen over de kennelijke staat van
die verdediging. Tegen de tijd dat WO II zich aandiende, was hierin weinig tot niets
veranderd. Ook had men nog steeds dezelfde negentiende-eeuwse argumenten tegen
het investeren in de defensie van Suriname, plus één meer contemporain argument:
‘a. dat Suriname, in tegenstelling met vroeger jaren toen door Engeland en Frankrijk
herhaaldelijk aanslagen op dit gebied zou zijn gepleegd, thans het tegendeel mag
heten van een “rijk bezit”, wel hieruit blijkende, wijl het moederland telken jare een
bijdrage moet verleenen van rond 3 miljoen gulden voor het sluitend maken van de
begroting;
b. dat dit gebiedsdeel, dat voor het tegenwoordige economisch van geringe betekenis
is, in dit opzicht voor een eventuele tegenstander toch waarlijk geen begeerlijk
object kan zijn.
c. dat Suriname bovendien onder de bescherming valt van de Monroe-leer en er dus
ook uit dien hoofde voor agressie van buiten af eigenlijk weinig of niets te vreezen
valt.’[28]
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4.3 De Tweede Wereldoorlog
In de in dit hoofdstuk veelvuldig aangehaalde nota van de topambtenaren van
Afdeling 6 van het ministerie van Koloniën omschrijven zij de actuele stand van zaken
rondom de verdediging van Suriname in 1939 als volgt:
‘[..] dat de stand der tegenwoordige machtsmiddelen in Suriname, zoals hiervoren omschreven,
van dien aard is, dat niet verhinderd zal kunnen worden, dat een belligerente partij
zich in het bezit stelt van Paramaribo door middel van één enkel koopvaardijschip
met een modern uitgerust bataljon infanterie aan boord – zelfs indien aan boord van
zoodanig schip geen geschut is opgesteld – [..].’ (nadruk, NM)[29]
Volgens de auteurs van de nota mag de mogelijkheid van een strategische overval
zeker niet bij voorbaat worden uitgesloten. Men berekende dat de vijand redelijk dichtbij was, ondanks de afstand tot de respectievelijke landen van herkomst. In Brazilië
hielden zich 240.000 Duitsers en Oostenrijkers op, 1.400.000 Italianen en 180.000
Japanners. Daarnaast was men bevreesd dat de zeer gunstige maritiem-strategische
ligging van Suriname ten opzichte van het verkeer tussen Europa en Amerika de kans
op zo’n strategische overval alleen maar deed toenemen.[30] Hier volgt een saillante
opmerking van de ambtenaren, gezien de eeuwenlange moeilijkheden die de Nederlanders hadden met de verdediging van Suriname:
[..] dat de verdediging van Suriname [..] een zóó gemakkelijke is, dat dit gebiedsdeel, eenmaal
in ’s vijands handen, ook in diens bezit zal blijven en zeker gedurende de duur van den
oorlog; [..]’[31]
Met andere woorden: terwijl men zelf tot en met 1939 aan toe moeite had een
adequate en duurzame verdediging voor de kolonie te organiseren, en zojuist had
genoteerd dat de huidige machtsmiddelen ook niet zouden voldoen, achtte men de
vijand daar wel toe in staat, omdat het toch een makkelijke taak is.
4.3.1 Machtsmiddelen in Suriname en het belang van Paramaribo, 1939

De nota van Afdeling 6 bevat een overzicht op van de actuele stand van zaken
rondom de defensiemiddelen van Suriname. Men baseerde zich bij het opstellen daarvan onder meer op mededelingen van de onlangs afgetreden troepencommandant,
kapitein Sluijter, en de luitenant ter zee Beckering Vinckers. Uit het overzicht komt de
volgende informatie naar voren:[32]
1. Als restant uit vroeger dagen zich te Paramaribo nog 3 kanonnen van 9 cm van
brons bevinden. Ze zijn als saluutbatterij verenigd opgesteld bij de Marinetrap aan de
Surinamerivier en verder zijn er nog 3 kanonnen van 8 cm ijzer.
C. Welter bevestigde dat ‘[..] voor de verdediging deze stukken volkomen onbruikbaar
zijn.’
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2. Landmacht De formatie van de troepen in Suriname was als volgt vastgesteld:
1 kapitein commandant
1 luitenant-adjudant van de gouverneur
2 luitenants
1 officier van gezondheid
1 legerpredikant
1 legeraalmoezenier
201 onderofficieren en minderen,
1/3 gedeelte van hen bestond uit Surinamers; 2/3 gedeelte
waren Europese militairen.
Aan moderne vuurwapens kon slechts worden beschikt over 6 Madsen-geweren en
3 mitrailleurs van 12,7 mm, die niet zijn ingericht voor vuur op luchtdoelen.
3. Gewapende politie Op 1 januari 1938 bestond de politiemacht uit:
1 hoofdinspecteur
4 inspecteurs
6 adjunct-inspecteurs (van wie 2 in de districten)
187 hoofdagenten en minderen (van wie 67 in de districten).
De bewapening van het politiepersoneel bestond uit gummistok, klewang, pistool
kaliber 7,65 en karabijn.
Tot de uitrusting van de politie te Paramaribo behoorden o.m.:
1 politie-motorboot
1 motortruck
4 duo-motorrijwielen en 4 duo-motorrijwielen met zijspan.
4. Buitengewone agenten van politie De bezoldigde buitengewone agenten van
politie voor Paramaribo, die bestemd waren om in het politiekorps te worden opgenomen, waren in 1937 bij wijze van proef vóór hun indiensttreding gedurende 2 maanden
in de kazerne ondergebracht onder toezicht van de commandant van de troepen
voor hun militaire vorming, zoals houding en groeten in het openbaar, het hanteren
van vuur- en stootwapenen, exerceren en discipline. Gedurende deze tijd werden zij
ook onderwezen in de politieverordeningen waarna zij, bij gebleken geschiktheid voor
de politiedienst bij voorkomende vacatures, zouden worden benoemd tot ‘agent van
politie 4e klasse’.
Op 1 januari 1938 bedroeg het aantal van deze buitengewone agenten van politie in
Suriname in totaal 304 man.
5. Gewapende burgerwacht Deze burgerwacht bestond op 1 januari 1938 uit 17
officieren en 1117 man. Voor militaire doeleinden was dit korps van nul en geen waarde.
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Volgens kapitein Sluijter had deze gewapende burgerwacht in de districten weinig of
niets meer te betekenen. Wapens waren er niet meer. De burgerwacht trad nog af en toe
op bij wijze van hulpverlening aan de politie bij het opsporen van verdwaalden in de
moerassen, of bij brandgevaar.
6. Surinaamse burgerwacht Deze was van meer betekenis. De burgerwacht bestond
uit 140 met het geweer M.95 bewapende burgers, van wie 100 man zich bevonden in
Paramaribo, 20 te Coronie en 20 te Nickerie. De geweren van het detachement
Paramaribo waren opgelegd in het troepenkampement. De geweren van de afdelingen
te Coronie en Nickerie waren eveneens ter plaatse aanwezig.
De troepencommandant was leider van deze burgerwacht.
7. Schutterij te Paramaribo Kapitein Sluijter schreef dat de schutterij alleen op
papier bestond. In het Surinaams verslag uit 1937 werd opgegeven dat deze schutterij
bestond uit: 1 kapitein, tevens commandant, 1 luitenant, alsmede 282 onderofficieren en
minderen. Sluijter meldde dat deze schutterij praktisch was opgeheven. Deze telde
1 schutter met de rang van kapitein en adjudant in buitengewone dienst van de
gouverneur.
8. Bond van oud-militairen Deze bond was pas door kapitein Sluijter in het leven
geroepen en had een sterkte van 115 man. Een deel van hen was niet meer voor diensten inzetbaar, omdat die grote fysieke inspanning vereisen. Maar zeker 70% van deze
oud-militairen was nog zeer geschikt om de wapens op te nemen. Ze vormden een
welkome aanvulling van de geregelde troepen.
De opstellers van de nota onderkenden dat Paramaribo het kwetsbare punt van
Suriname was, aangezien inname van de stad vanaf zee snel kon geschieden en het
bezit van de stad feitelijk het bezit van de kolonie betekende.
Tot dezelfde conclusie kwam de commandant van de troepen in Suriname, Vink,
eveneens in maart 1939, getuige een geheime nota aan gouverneur Kielstra van zijn hand:
‘Als hoofdplaats van Suriname, zetel van het Bestuur, centrum van handel en geldwezen,
vormt Paramaribo het hoofddoel voor een mogelijke vijandelijke actie [..] veilig kunnen
we aannemen, dat, indien Paramaribo gevallen is, geheel Suriname voor ons als
verloren kan worden beschouwd.’[33] (nadruk, NM)
De commandant benadrukte dat daarom in beginsel alle krachten aangewend moesten
worden om Paramaribo te behouden. Vink schreef dat juist de Surinamerivier zich in het
bijzonder leende ‘voor een korte, snelle doch krachtige actie’ en deze mogelijkheid verdiende
volgens hem de volle aandacht.[34]
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Volgens commandant Vink stonden na een mogelijke artillerievoorbereiding en/of
bombardering vanuit de lucht, de aanvaller diverse mogelijkheden ter beschikking,
welke tot een voor hem gunstige oplossing zouden kunnen leiden. Te weten:
1. ‘Trachten door te varen en eerst in de onmiddellijke nabijheid van Paramaribo over te gaan
tot het aan wal zetten van troepen.’
Volgens Vink zal de actie van Suriname hiertegen bestaan uit de verdediging van
Paramaribo in engere zin.
Daarbij achtte hij de aanwezigheid van gedekte onderkomens een onafwijsbare eis,
aangezien een kampement in korte tijd onbruikbaar zou zijn geworden. Ook moest een
algehele decentralisatie worden voorbereid.
2. ‘Zoo spoedig mogelijk na het binnenvaren kan tot het doen landen overgegaan worden op
den westelijken oever van de Surinamerivier. [..] Onder dekking van het vuur van boord zal
deze landingsgroep voorwaarts gaan.’
Vink somde enkele mogelijkheden op die zouden moeten dienen als actie tegen een
dergelijke landingsgroep. Eén ervan was ‘aanvallend optreden, teneinde de landingsgroep als
het ware partieel te verslaan.’
Het gevaar voor Paramaribo zou echter groot blijven. Er bestond gerede kans dat
het vuur op de stad gericht zou worden om de bevolking te demoraliseren, aldus de
commandant.
4.3.2 Suriname verdedigen? Ja, maar de kosten laag houden

Tijdens zijn verhoor door de Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid
1940-1945, zei de minister van Marine, chef van de marinestaf en bevelhebber van de
zeestrijdkrachten, Johannes Theodorus Furstner, dat het zijn indruk was, dat men bij het
ministerie van Koloniën:
‘[..] eigenlijk helemaal niet voor een verdediging van Suriname en Curaçao voelde vóór het
te laat was. [..] Wij hebben getracht daar scheepsgeschut op te stellen, wat later in oorlogstijd
ook is gebeurd. De minister van Koloniën voelde er echter vóór de oorlog weinig voor.’
(Algera, e.a., augustus 1949)
Deze indruk van Furstner komt ook naar voren uit de brief die Welter naar zijn
ambtsgenoot van Financiën stuurde tezamen met de eerder genoemde nota van Afdeling 6.[35] Weliswaar vroeg hij Financiën om extra geld voor de verdediging uit te
trekken, maar alleen het allernoodzakelijkste. Zo liet Welter niet na op te merken dat zijn
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ministerie er alles aan had gedaan om ‘[..] de voor defensie noodzakelijke extra-uitgaven
werkelijk tot het alleruiterste te beperken [..].’ Bijvoorbeeld kon door inmenging van het
KNIL volstaan worden met een eenmalige uitgave van ƒ 100.000:
‘[..] een bedrag dat zeker op het tienvoudige zou moeten worden gefixeerd, indien het Indisch
legerbestuur niet een batterij kustgeschut gratis ter beschikking zou hebben gesteld.’
(nadruk Welter)
Ook de Bond van oud-militairen speelde een rol bij de kostenbesparing. Welter:
‘Bovendien is dezerzijds, door het inschakelen van de in Suriname aanwezige oud-militairen,
uitbreiding van de voor een redelijke defensie noodzakelijk geoordeelde personeelssterkte voorkomen en zijn daardoor ook de jaarlijkse lasten vermeden, welke van zoodanige uitbreiding
onvermijdelijk het gevolg zouden zijn.’
Echter, zoals we zullen zien in 4.3.4, zou gouverneur Kielstra het toekennen van de
extra gelden aangrijpen om juist meer militair personeel te vragen. En ook de keuze
van verdediging met artillerie zou ter discussie gesteld gaan worden. (zie 4.3.3)
Behalve dat de opstellers van de nota waarop Welter zich baseerde, een aantal
argumenten vóór de verdediging van Suriname aandroegen, verwoordde de minister
in zijn begeleidend schrijven zijn eigen argumenten:
‘Zoals uwer excellentie uit deze nota moge blijken, kan aan Suriname, mochten de spanningen zich ontladen in een onverhoopt wereldconflict’, niet alle beteekenis worden ontzegd en
bestaat zelfs méér grond voor het vermoeden, dat, gelet op de bijzondere maritiem-strategische ligging, ook hier gevaren dreigen, welke uiteindelijk kunnen leiden tot het verlies van
dit gebiedsdeel. Al zou men tegen deze suggestie [doorhalingen MinKol, NM] kunnen
aanvoeren, dat het verlies van een in economisch opzicht weinig begeerlijke kolonie niet
onoverkomelijk is, aan den anderen kant zal moeten worden toegegeven, dat het verloren
gaan van een deel van het Nederlandsch imperium, vijf maal grooter dan het moederland,
kwalijk zou zijn te rijmen met de eer van onze vlag, vooral indien dit gebied, bij volstrekt
gemis van daartoe geëigende machtsmiddelen, roemloos verloren zou gaan.’
Welter achtte het daarom noodzakelijk de beschikbare machtsmiddelen, ‘welke
destijds in hoofdzaak gebaseerd werden op de handhaving van orde en rust in dat gebiedsdeel’
zouden worden uitgebreid, ‘zij het op zeer bescheiden schaal’. Zoals we al zagen, mocht het
absoluut niet te veel kosten.
De bewindvoerder van Koloniën sprak zijn vertrouwen uit dat zijn beroep op de
welwillende medewerking van de minister van Financiën (alsook van Defensie, de Raad
van Ministers en Algemene Zaken aan wie men afschriften van brief en bijlage zond) tot
versteviging van de machtsmiddelen in Suriname, niet vergeefs zou zijn.
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Opmerkelijk is dat de topambtenaren van Afdeling 6 noch minister Welter in hun
schrijven refereren aan de Surinaamse bauxietmijnen als grond voor het financieren van
een adequate verdediging van Suriname tegen een vijandige inval. Daarnaast valt op,
indachtig Van Asbecks stellige overtuigingen over de cruciale rol van de marine, dat er
voor besteding van de extra gelden alleen maar geschreven wordt over landmachtopties (artillerie, infanterie).
4.3.3 Hoe Suriname te verdedigen?

Onderdeel in de nota over de defensie van Suriname van maart 1939 was de vaststelling Paramaribo als hoofdvestiging het belangrijkste te verdedigen ‘vak’ was. De op
dat moment aanwezige machtsmiddelen voldeden niet voor een adequate verdediging
van de stad. De nota vermeldde in dit verband meer details aangaande het batterijgeschut waar Welter over schreef:
‘Wat het belangrijkste vak Paramaribo betreft kan reeds dadelijk worden aangetekend, dat ter
bescherming van onze hoofdvestiging een batterij artillerie onmogelijk kan worden gemist.
– Waar de kosten van zoodanige batterij echter zeer hoog zijn, mocht Uwer Excellentie reeds
bij dz.Nota van 10 dezer worden bericht, dat het Indisch Legerbestuur bereid is, een nog
bruikbare batterij van 7,5 cm. L/30 voor dit doel gratis af te staan. Een mondelinge bespreking met den Inspecteur der Artillerie, Generaal-Majoor TER POORTEN, thans met kort
verlof hier te lande, heeft echter tot het betere resultaat geleid, instede van een batterij van
7,5 cm. L/30, thans een batterij van 10,5 cm. L/35 gratis zal worden beschikbaar gesteld; de
bijbehorende munitie zal echter moeten worden vergoed (400 à 600 schoten). Wèl zullen te
Paramaribo voor de opstelling dezer 4 vuurmonden, 4 betonemplacementen gebouwd
moeten worden, maar over deze kosten ware heen te stappen.’[36]
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Fort Nieuw-Amsterdam, 1935-1936
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10019849.

Volgens eerder genoemde kapitein Sluijter en luitenant ter zee Beckering Vinckers
zou de nieuwe 10,5 cm batterij ook nu te Nieuw-Amsterdam een plaats moeten vinden.
De opstelling van artillerie geschiedde van oudsher te Nieuw-Amsterdam, aan de
samenvloeiing van de Surinamerivier en de Commewijne, waar vroeger het Fort lag, dat
beide rivieren kon bestrijken. De reden waarom de voornoemde 10,5 cm kanonnen geen
bestemming kregen, was gelegen in het feit dat de vuursnelheid wat aan de lage kant
was. Een bezwaar dat echter voor Paramaribo niet zwaar kon wegen, omdat de toegang uit zee niet breed is en navigatorische bezwaren meebrengt, zodat schepen slechts
met geringe snelheid kunnen binnenkomen, vooral als de vredes- door een oorlogsbetonning wordt vervangen.
De 10,5 cm batterij te Nieuw-Amsterdam zou aan vijandelijke landingspogingen
worden blootgesteld. Daarom zou er een detachement infanterie deze batterij rechtstreeks moeten beschermen. Ook zou in oorlogstijd een “onderzoekings- en bewakingsdienst” op de Surinamerivier georganiseerd moeten worden.
De autoriteiten beseften dat met de voorgestelde zuivere artillerieverdediging van
Paramaribo (kanonnen van 10,5 cm te Nieuw-Amsterdam) uiteraard niet volstaan kon
worden. Behalve bewaking van de grensrivieren door zwakke detachementen – bleef in
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het belangrijkste ‘vak’: monding Surinamerivier-samenvloeiing Saramacca en Coppename, een goed georganiseerde infanterieverdediging urgent. Voor dit doel was echter
een voldoende aantal geregelde troepen niet beschikbaar en het opvoeren van de troepensterkte zou neerkomen op een aanzienlijke vermeerdering van de jaarlijkse onderhoudskosten. Onder deze omstandigheden kwam men tot de volgende suggesties:
1. door een ruimere indeling van automatische wapens de gevechtskracht van de
geregelde troepen op te voeren;
2. tevens op de goed georganiseerde oud-militairen een beroep te doen. Hun sterkte
bedroeg 115 man. Met een mobilisatieverlies van 30% blijven hiervan 80 man over.
In 1938 bedroeg de troepensterkte in Suriname uit 207 man. Onder hen bevonden
zich 14 non-combattanten, die bij de eigenlijke verdediging geen rol kunnen spelen. Op
deze sterkte diende in mindering te worden gebracht 10% mobiliteitsverlies (ziekte,
enz.), dus rond 20 man, en bovendien nog 18 man “kernbezetting” van de batterij van
10,5 cm. Van de officiële sterkte van 207 man mag dus worden gerekend op 207 min
52 man, zijnde 155 man.
Voor de verdediging was dus in totaal een troepensterkte van 155 plus 80 of 235 man
beschikbaar.
4.3.4 Gouverneur Kielstra en de extra defensiegelden

In Den Haag ging men, zo blijkt uit een schrijven van gouverneur Kielstra van
september 1939, akkoord met de extra uitgave voor de defensie van Suriname. Kielstra
deed zijn eigen voorstellen over uitbreiding van de defensiecapaciteit van de kolonie:
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Pas na het uitbreken van de oorlog begin september 1939 tussen Duitsland, Engeland
en Frankrijk dachten de autoriteiten aan de verdediging van Suriname.[37]
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Twee dagen later zond Kielstra een nieuw schrijven naar minister Welter, deze keer
over de te verwachten kwaliteit van de aanvullende troepen in relatie tot de haast die
geboden was:
‘Anderzijds staat onomstootelijk vast, dat een legeronderdeel maar niet in een handomdraaien
uit den grond gestampt wordt, doch integendeel een strikt zakelijke, dus zuiver en alleen op
de practijk van de oorlogvoering ingestelde opleiding vereischt.’[38]
Verder wilde de gouverneur een degelijke opleiding, waarbij hij de duur van de eerste
oefening op twee maanden bepaalde, met een opkomst voor herhaling van even lange
duur, voor nieuwe rekruten. Het zou volgens hem namelijk ‘[..] onder de huidige methoden
van moderne gevechtsvoering onmenschelijk zijn jongelieden als geoefend materiaal te doen
deelnemen aan diverse oorlogshandelingen [..]’.[39]
Begin 1940 vroeg Kielstra nog om de stationering van een marineschip in Suriname,
maar dat verzoek werd door Defensie afgewezen. De correspondentie hierover werd
gecoördineerd door de SG van Koloniën, O.E.W. Six, de man die Suriname vlak voor de
afwijzing van dit verzoek tot marineondersteuning de informatie over de instructies
aan de Duitse koopvaardijschepen onthield. De bijbehorende stukken behandel ik in
het komende hoofdstuk.
Uiteindelijk bleken de extra gelden al redelijk snel niet genoeg voor een afdoende
verdediging van Suriname. Anderhalf jaar na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog,
begin september 1941, vroeg gouverneur Kielstra de militaire autoriteiten in Trinidad
om hulp:
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Op 30-8-1941 trok gouverneur Kielstra aan de bel en wees op het Duitse gevaar.[40]
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Uit dit bericht blijkt dat anderhalf jaar na het zinken van de Goslar Suriname
nog geen adequate verdediging had.[41]
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4.3.5 Getuige marineofficier Abraham van der Moer

Van augustus 1942 tot juli 1946 was de Nederlandse marinier Abraham van der Moer
in Suriname gestationeerd. Van der Moer was luitenant ter zee der 2e klasse, commandant
van de Marine Patrouille Dienst Paramaribo en later, in 1943, ook verantwoordelijk
voor de loodsaanwijzingen in de Surinamerivier.[42] Hij nam ook acht (Nederlandse)
Zuid-Afrikaanse dienstweigeraars mee. Tijdens zijn verhoor in 1949 door voorzitter
Algera van de Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945, kreeg hij op
grond van zijn deskundigheid vragen voorgelegd over de verdediging van Suriname
ten tijde van het uitbreken van de oorlog.
Zoals al aangegeven in 4.2 zei officier Van der Moer dat eind 19e eeuw, hij dacht in
1899, de marine uit Suriname was weggegaan, waarna er nooit meer een marinestation
was geweest. Geregeld waren er wel oorlogsschepen op bezoek gegaan, maar van een
basis of het daar vast stationeren van een schip was geen sprake meer. Wel was er altijd
een schip in Curaçao, 1000 mijl verder, maar daar had Suriname dus weinig of niets
aan, aldus de marineofficier. (Algera, e.a., juni 1949)
De mededeling van marineofficier Van der Moer, dat er sinds circa 1899 geen marine
in Suriname gestationeerd was, is opmerkelijk als we bedenken dat zowel gouverneur
Van Asbeck rond WO I als gouverneur Kielstra voor WO II aandrong op ondersteuning
van de Surinaamse verdediging door de marine. De marine werd door de koloniale bestuurders als een onontbeerlijk onderdeel van die defensie gezien en ook Van der Moer
beaamde dat de marine een belangrijke rol had moeten spelen.
Van der Moer vervolgde bij zijn verhoor:
‘Dat er van de marine niets in Suriname was, is ons wel opgebroken, hoewel niet zo lelijk als
het had kunnen zijn. Zoals u misschien heeft gelezen, hebben de Duitsers de “Goslar” – een
schip, dat daar toevlucht had gezocht in 1939, toen de oorlog met Engeland uitbrak tot zinken
gebracht. Vrijwel dwars in de rivier, maar gelukkig nog zodanig, dat de bauxietverscheping
doorgang kon vinden.’ (Algera, e.a., juni 1949)
Van der Moer was van mening dat het tot zinken kunnen brengen van de Goslar
zijn oorzaak onder andere vond in het feit dat er geen marine was; althans, dat er geen
deskundigen waren die konden voorkómen dat schepen tot zinken zouden worden
gebracht. Hij vermeldde dat men pas na het zinken van de Goslar een detachement
mariniers uit Curaçao naar Suriname stuurde. (Ibid.)
Verder constateerde Van der Moer dat de landmacht in Suriname begonnen was
(1942, aankomst in Suriname) met het oprichten van een paar kustbatterijen, die de
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monding van de Surinamerivier bestreken en het binnenvaren van schepen moesten
verhinderen. Er was sprake van bedreiging van Suriname vanuit zee. Voor de kust van
Suriname zijn er op de bauxietroute verschillende malen schepen getorpedeerd. Van
der Moer en zijn manschappen hebben diverse keren drenkelingen moeten oppikken.
(Ibid.)
Omdat zij geen materieel hadden dat meer mogelijkheden bood, legden marineofficier Van der Moer en zijn mannen zich speciaal toe op de verdediging van het zeegat
van de Surinamerivier. Hierbij zorgden zij elke nacht dat er een boot ter bewaking in het
zeegat aanwezig was. De boot voer rond of lag voor anker, maar in ieder geval werd het
zeegat bewaakt, zodat er geen ongewenste gasten onbemerkt naar binnen konden
komen. (Ibid.)
4.3.6 De Amerikanen, bezorgd om continuïteit bauxietaanvoer, schoten te hulp

De in WO II in Londen zetelende minister van Buitenlandse Zaken, mr. E.N. van
Kleffens, gaf bij zijn verhoor door de Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid
1940-1945 toe dat de verdediging van het gebiedsdeel Suriname onvoldoende te noemen
was. De minister bevestigde dat ‘de ineenstorting van Frankrijk en het zich steeds meer
in de richting van samenwerking met Duitschland ontwikkelen van de Regeering Pétain’ de
Nederlandse regering steeds bewuster ervan maakten dat Suriname met zijn bauxiet
niet optimaal was verdedigd. (Van Kleffens, 1948) Onder de Vichy-regering van Pétain
was het gevaar niet denkbeeldig dat vanuit Dakar, de hoofdstad van Senegal, een Franse
kolonie in West-Afrika, een actie tegen Suriname zou kunnen worden ondernomen.
(Van Petten, 1980: 8) Het Franse garnizoen in St.Jean, vlakbij de grensrivier Marowijne,
bestond uit minstens 71 Senegalezen en van de 450 tot 500 soldaten van het garnizoen
van Cayenne waren 100 Senegalezen.[43]
In het bijzonder was men bezorgd dat de bauxietmijnen, die voor de geallieerde
regeringen van groot strategisch belang waren, onvoldoende verdedigd waren tegen
luchtaanvallen. Van Kleffens deelde mee dat de pogingen om voor Suriname luchtafweergeschut en vliegtuigen in het buitenland te kopen vruchteloos waren gebleven.
In september 1941 besloot men een detachement van ongeveer 150 man sterkte volledig
bewapend met machinegeweren, mortieren, automatische geweren en handgranaten
van Engeland naar Suriname te zenden. De officieren en manschappen waren allen
vrijwilligers van de Prinses Irene Brigade. Terzelfder tijd was in voorbereiding de
uitzending van een vergelijkbaar detachement, ook ter sterkte van 150 man, uit Nederlands-Indië: ‘Deze versterking met 300 man werd voldoende geacht om een overrompelingsaanval op Suriname te beletten.’ (Van Kleffens, 1948, nadruk NM)
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Amerika was niet gerustgesteld: men liet blijken dat Suriname nog onvoldoende
bescherming kreeg. Medio september 1941 deed de Amerikaanse president Roosevelt
H.M. Koningin Wilhelmina een brief toekomen ‘[..] waarin deze uitdrukking gaf aan zijn
ernstige bezorgdheid ten aanzien van de onvoldoende bescherming van de bauxietmijnen in
Suriname.’(Ibid.) Roosevelt maakte Wilhelmina duidelijk dat deze grondstof van vitaal
belang was voor de Amerikaanse vliegtuigindustrie en dat 65% hiervan uit Suriname
betrokken werd.[44] Tevens deelde president Roosevelt mee dat hij bereid was te
bevorderen ‘dat Amerikaanse troepen aan de verdediging van het gebiedsdeel zouden medewerken, zoolang de bestaande bedreiging bestond.’ (Van Kleffens, 1948)
Koningin Wilhelmina was het, blijkens de getuigenis van Van Kleffens, eens met de
zienswijze van president Roosevelt. Ze was ook van mening dat ieder gevaar dat het
veilige vervoer van bauxiet van Suriname naar Amerika bedreigde, zo veel mogelijk
diende te worden opgelost. Kort hierna, medio oktober 1941, kwam er een overeenkomst tot stand. Hierbij werd de medewerking van het Amerikaanse leger aan de
verdediging van de bauxietmijnen in Suriname geregeld. Op 25 november 1941 stuurde
de Amerikaanse regering op grond van deze overeenkomst 1000 man troepen naar
Suriname. (Ibid., zie ook: Westerneng, 1993: 368)
Nu begon de troepenmacht in Suriname snel toe te nemen, zoals ook blijkt uit een
verslag van de Rijksaccountant uit 1945:
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De kosten van de weermacht werden goed geadministreerd.
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Bij het begin van WO II was het garnizoen in Suriname 225 man sterk.

In 1941 telde het garnizoen maar één troepencommandant en 4 officieren.[45]

Kapitein-ter-zee jhr. W. Boreel kwam midden 1943 op de marinebasis in Suriname
aan om de Senior Netherlands Naval Officer Paramaribo, A.C.H. Kuyck, af te lossen. Op
dat moment bestond de troepensterkte al uit 7 à 8000 Amerikanen en 4000 Nederlanders
en slechts 100 matrozen.[46]
Amerika had meer belang bij Suriname dan Nederland
Het volgende dispuut tussen Amerika en Suriname omtrent het uitbaggeren van de
vaargeul in de Surinamerivier geeft een inkijk in de verdediging van de monding van
de Surinamerivier in 1941. Het toont duidelijk aan dat er geen sprake was van een
adequate verdediging en dat men het Amerikaanse bauxietbelang hoger waardeerde
dan het eigen belang.
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De discussie tussen de heer Frank B. Cuff van de Surinaamsche Bauxite Maatschappij (SBM) en de gouverneur ging over de door de SBM gewenste haven- en
rivierverbetering. Men wilde de Surinamerivier toegankelijk maken voor grotere
schepen door het uitbaggeren en verdiepen van de vaargeul in de rivier zelf en in haar
bijrivieren. De bestaande diepgang bedroeg ongeveer 20 voet (1 voet is 0,30 m; dus
ongeveer 6 meter). De SBM wilde voor hun schepen een diepgang tot 25 à 30 voet (7 à
9 meter) in de monding van de Surinamerivier en de vaargeul tot Paranam, eventueel
zelfs tot Moengo.
Hierop schreef de administrateur van Financiën een stevige nota voor de gouverneur waarbij in de argumentatie het een en ander duidelijk werd over de verdediging
van het meest cruciale punt van Suriname. De gehele nota van de administrateur en de
resolutie die de gouverneur op basis daarvan nam, zijn beide opgenomen in bijlage 9.
Hier volsta ik met het naar voren halen van de passages over de defensie van Suriname:

Pagina 1 van de nota.
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Pagina 2 van de nota.

Uit diens kanttekening blijkt dat gouverneur Kielstra hij het roerend eens was met de
administrateur en hij nam de adviezen dan ook over in genoemde resolutie (zie bijlage 9).
Minder enthousiast werd de gouverneur van het voorstel om de Amerikanen te laten
betalen voor de verbetering van de verdediging, zodra de vaargeul verdiept zou worden:

Pagina 3 van de nota.
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Gouverneur Kielstra was wel degelijk bereid een degelijk voorstel in overweging
te nemen, maar wilde van de SBM weten of zij bereid zou zijn een bijdrage aan de
benodigde defensie-uitgaven te doen in ruil voor de concessie:

Pagina’s 3 en 4 van de conceptresolutie 27 waarin Kielstra zijn voorstel deed.

4.3.7 Na Amerikanen ook Nederlandse marine betrokken bij Suriname

In 4.3.5 bracht ik naar voren dat marineofficier Van der Moer in Suriname gestationeerd was. Pas toen de Amerikanen nauw betrokken waren bij de defensie van Suriname ging ook de marine de rol spelen die verscheidene gouverneurs altijd hadden
gewenst, getuige een plan van de marineattaché te Londen, H.M. Booy, van maart 1942:
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Mijnen en patrouilles liggen voor Suriname in het verschiet.[48]
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Het lijdt geen twijfel dat de Amerikanen, zo ze er al van op de hoogte waren, met
bescherming tegen een coup de main door middel van alleen een zinkschip geen genoegen
zouden hebben genomen. Mogelijk vatte daarom ook bij de Nederlandse marine het
idee post dat meer materieel nodig was. Begin 1940 had het er evenwel nog alle schijn
van dat de geheime militaire missie om de Goslar als zinkschip in te zetten een ééntweetje was tussen een hooggeplaatste marineofficier en de SG van Koloniën, O.E.W.
Six, zoals ik zal aantonen in hoofdstuk 5.
4.3.8 Nabrander WO II: lage dunk Surinaamse soldaten gangbare mening

Commandant Lieftinck roerde in zijn rapport ook meer politiek beladen onderwerpen
aan, al lijkt dat enigszins tegen wil en dank te zijn geweest:
‘Voordat op dit onderwerp nader wordt ingegaan is het gewenst te vermelden, dat – hoewel
tot dusver in deze studie is gewerkt op basis van logische en streng militair tactische- en
technische beginselen in het hieronder volgende het betreden van een politiek en psychologisch
terrein niet kan worden vermeden.’[49]
Het onderwerp dat Lieftinck hier ter sprake bracht, was het inzetten van militairen
voor de handhaving van de interne rust, desnoods ook tegen de civiele overheid:
‘Zolang Suriname een Rijksdeel vormt, zolang het geen dominion- of andere onafhankelijke
status heeft verkregen, dienen ook aldaar de belangen van het Koninkrijk als geheel te
kunnen worden gewaarborgd; desnoods met kracht en wapenen.’
Lieftinck sloeg de voortschrijdende ontwikkeling dagelijks van nabij gade, bleef op
de hoogte van al wat gistte in de verpolitiekte Surinaamse samenleving en hij nam daarbij
de aard van het Surinaamse volk in aanmerking, en ook analyseerde hij de bedoelingen
van zijn leiders, waarna hij stelde dat:
‘[..] wanneer men zich realiseert dat men hier te maken heeft met een Rijksdeel dat geologisch
en geestelijk gelegen is in de sfeer van het Zuid-Amerikaanse continent, dan moet men tot
de conclusie komen, dat de bevolking van dit land, althans zijn leiders en vertegenwoordigers
de belangen van dit land ten allen tijde zullen stellen boven de belangen van het Koninkrijk
en dat indien deze belangen met elk ander in botsing zullen komen uiteindelijk slechts het
Militaire Apparaat in geval van bedreiging of verstoring van de inwendige orde en rust de
wezenlijke aantasting van de belangen van het Koninkrijk kan voorkomen of te niet doen en
de inwendige veiligheid kan handhaven.’
Lieftinck vond dat het militaire apparaat in de eerste plaats van zodanige sterkte en
kwaliteit moest zijn dat alleen de aanwezigheid daarvan een wezenlijke aantasting van
de belangen van het Koninkrijk al bij voorbaat tot een hachelijke poging zou maken. Die
betrouwbaarheid vond Lieftinck pertinent niet bij de Surinaamse bevolking:
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‘De betrouwbaarheid van het Militaire Apparaat in Suriname kan slechts worden gegarandeerd
indien het personeel van dit Apparaat bestaat uit Hollanders (blanke Nederlanders).
(nadruk NM) Iedere militair van Surinaamse landaard, van hoog tot laag, is een licht beïnvloedbaar Surinaams element (beïnvloedbaar wel te verstaan voor Surinaamse sentimenten).
Ieder Surinaams militair draagt, ondanks zichzelf, in zich de kern van onbetrouwbaarheid
gezien in het licht van het Rijksbelang.’
Ook voor WO II was men al een dergelijke mening toegedaan in Nederlandse militaire kringen. Dit blijkt wel uit een verslag van 13 oktober 1933 van de KNIL-officier die
op dat moment commandant van de troepen in Suriname was: Sybren Tulp. Tulp schreef
aan kolonel A.J.C. Jonquière, secretaris van de commissie-Idenburg het volgende:
‘De Creoolsche bevolking is laf, maar vormt niettemin met de Britsch-Indische en Javaansche
bevolkingsgroepen eene domme massa, welke ieder oogenblik tot excessen op de plantages en
in de stad zal zijn aan te zetten (hetgeen in de laatste jaren wel is gebleken).’[50]
Nu was het aan het begin van de oorlog al slecht gesteld met de verdediging van
Suriname. Maar de heersende vooroordelen en lage dunk van de Surinamers zelf die
leefden binnen het Nederlands militair apparaat hebben daar geen positieve bijdrage
aan geleverd.

Groepsportret van creoolse en Brits-Indische contractarbeiders op plantage
Spieringshoek, 1880-1900.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60005691.
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Men zag er later in de oorlog evenwel geen probleem in om juist Surinaamse soldaten
over te halen voor uitzending overzee. Daartoe werd speciaal een vlootpredikant uit
Curaçao binnengehaald, getuige een schrijven van KNIL-luitenant-kolonel J.K. Meijer van
14 maart 1944. Deze dominee Mietes moest in het diepste geheim aan het werk om
Surinaamse soldaten zo ver te krijgen dat zich zouden gaan inzetten voor de geallieerde
oorlogsvoering in Europa en elders. Inspelend op de heersende armoede versus de
status van het leger zette Mietes zijn eigen huis en zaken als sigaretten, bier en Amerikaanse Coca-Cola in bij zijn oorlogspropaganda:
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In een geheime missie ronselde dominee Mietes Surinaamse soldaten voor de
oorlogvoering van het geallieerde leger. De kosten werden naar goed Hollands
gebruik zeer nauwkeurig bijgehouden, bonnetjes werden ingeleverd.[51]
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Hoofdstuk 5
De Goslar – een geheime militaire missie

De tekst van dit document vindt u op de pagina hierna.
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‘Niet schrijven
Op advies van het Hoofd van
den Marine inlichtingendienst wordt dit concept voor
gebracht. Met name voor den
GG. kan dit van belang zijn.
Uiteraard ook voor den
Gouverneur van Suriname ook,
doch relatief in mindere
mate (er zijn daar geen gevluchte Duitsche schepen). De
eenige manier om den brief
spoedig naar Paramaribo te
krijgen, is per luchtpost. Maar
daarmede kan geen koerierspost meegegeven worden, zoodat de kans bestaat, dat onbevoegden van den brief kennisnemen. Met het oog op die
[gedenklijkheid] zou ik in overweging willen geven te
volstaan met aan den GG. te
schrijven en de inlichting
aan Gouverneur Kielstra ach
terwege te laten.’[1] (nadruk NM)
De originele kanttekening.

Dit is de kanttekening die de secretaris-generaal van Koloniën O.E.W. Six toevoegde
aan een conceptbrief voor de GG in Oost-Indië en de gouverneur van Suriname.
Onderwerp: geheime instructies die Duitse vluchtschepen in koloniale havens hadden
ontvangen, om bij een inval van Duitsland in Nederland te vluchten of sabotage te
plegen. De gouverneur van Suriname werd, naar aanleiding van deze kanttekening,
van de verzendlijst geschrapt, zoals te zien is op het voorblad van het verbaal:
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Suriname overal weggestreept n.a.v. instructie SG Six.[2]
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Het bericht dat niet naar Suriname gezonden diende te worden luidde:
‘Ik moge de aandacht van Uwe Excellentie vestigen op het volgende:
Op 20 januari j.l. ontving ik van den Gouverneur van Curaçao de mededeeling, dat de
Inlichtingendienst in zijn gebiedsdeel twee telegrammen van het Duitsch Gezantschap te
Caracas (Venezuela), gericht aan den tijdelijk waarnemend Consul van Duitschland op
Curaçao, had onderschept, luidende als volgt:
a. ,,dasz es mit des whisky-bestellung doch noch nicht Klappt. Der Auftrag soll erst Zu dem
späteren Zeitpunkt in Ordnung gebracht werden” en
b. ,,dasz die whisky-bestellung doch noch nicht gleich aufgegeben werden Kann. Ich glaube deshalb wir lassen es mit dem Auftrag am besten bei dem zu erst vereinbarten späteren Zeitpunkt.”
Naar aanleiding van de in deze telegrammen voorkomende woorden ,,whisky-bestellung” is,
daar tevoren reeds was gebleken, dat de bemanningen van de in Curaçao opgelegde Duitsche
schepen, mede op mijn verzoek, naar de beteekenis van de woorden in Curaçao een onderzoek
ingesteld. Gouverneur Wouters is daarbij tot de conclusie gekomen, dat het niet uitgesloten
moet worden geacht, dat met de aangehaalde woorden gedacht werd op een volgens de
onderschepte telegrammen voorloopig uitgestelden inval van Duitschland in Nederland.
Deze vooronderstelling grondt de Landvoogd op het volgende.
Eén der opvarenden van het op Aruba opgelegde Duitsche schip ,,Antilla” (op 19 januari
zouden zijn geconsigneerd – in de havens van het gebiedsdeel Curaçao hebben bij het
uitbreken van den oorlog in totaal 16 Duitsche schepen schuilplaats gezocht, waarvan
inmiddels 3 schepen zijn vertrokken) heeft losgelaten, dat op 19 januari j.l. aan boord van
genoemd schip tusschen den gezagvoerder en de scheepsofficieren een bespreking heeft plaats
gehad, waarna het machinekamerpersoneel terstond druk aan den arbeid ging en zelfs in den
daaropvolgenden nacht doorwerkte.
In den morgen van 20 januari j.l. deelde de Kapitein aan de bemanning mede, dat een order
om weg te varen elk oogenblik uit Duitschland kon worden verwacht, zulks met het oog op
de waarschijnlijkheid, dat tusschen Duitschland en Nederland oorlog zou uitbreken, en ter
voorkoming dat in het verondersteld geval de Duitsche schepen zouden worden geïnterneerd.
Mocht het vertrek eventueel onmogelijk blijken, dan zouden de schepen ter plaatse tot
zinken worden gebracht.
Met het oog op den ernstigen inhoud van deze mededeelingen heb ik gemeend U.E. van een
en ander niet onkundig te mogen laten.
De Minister van Koloniën, (getekend door de minister en door secretaris-generaal O.E.W.
Six).’[3] (nadruk, NM)
Op de originele pagina’s van het verbaal is te zien waar Six zijn opmerking plaatste
en wat er zoal aan het concept werd veranderd:
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Pagina 2 van het verbaal.
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Pagina 3 van het verbaal.

2 10 |

DE GOSLAR-AFFAIRE

|

NM-GOSLAR-BW-HR-FIN-C_Opmaak 1 08-10-17 13:44 Pagina 211

Pagina 4 van het verbaal.

Uit de inhoud van dit verbaal kan gevoeglijk opgemaakt worden dat het wrak van de
Goslar ligt waar het ligt omdat SG Six dit bericht niet naar Suriname wenste te sturen.
Hiermee is de Nederlandse verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van het
wrak in de Surinamerivier aan het licht gebracht.
Het was naar aanleiding van deze kanttekening dat ik in de archieven ben gaan
zoeken naar meer aanvullende informatie over de Goslar in het algemeen en de punten
die Six aandraagt in het bijzonder. Daarbij stuitte ik op feiten die de argumentatie van
Six in zijn kanttekening tegenspreken, waardoor ik begon te vermoeden dat er meer
achter dit onthouden van informatie zat dan hier was neergeschreven. In dit hoofdstuk
behandel ik de zoektocht en die feiten, te beginnen met te wijzen op Bijlage 10, waarin
ik met archiefmateriaal aantoon dat het niemand anders dan O.E.W. Six was die hier
verantwoordelijk was.
De punten uit de kanttekening die van belang bleken te zijn, zijn deze:
- het advies van het ‘Hoofd van den Marine inlichtingendienst’ waaraan gerefereerd
wordt;
- de toevoeging tussenhaakjes ‘er zijn daar geen gevluchte Duitsche schepen’, doelende
op Suriname;
- de vaststelling dat het onveilig was om deze geheime brief aan Suriname te doen
toekomen;
- de overweging (beleefde instructie van de feitelijke baas van het departement) om
het informeren van gouverneur Kielstra dan maar helemaal achterwege te laten.
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5.1 Samenspel militaire inlichtingendienst en secretaris-generaal Six
In de komende paragrafen zal ik aantonen waarom het onwaarschijnlijk is dat de
kwestie “postbezorging” de werkelijke reden was om deze cruciale informatie niet naar
Suriname te zenden. De ontdekking dat hier meer aan de hand moet zijn geweest dan
de kanttekening van Six, leidde het onderzoek naar het door hem genoemde advies van
het hoofd van de marine-inlichtingendienst. Uit het werk van Loe de Jong viel op te
maken dat dit de luitenant ter zee 1e klasse C. Moolenburgh was:

(De Jong, 1969: 266)

De bron die De Jong hierbij in zijn voetnoot 3 vermeldt, is: ‘C. Moolenburgh:
“Dagaantekening 1939-1940”, 23 maart 1940.’ (Ibid.) Aangezien de kwestie met de
genoemde op Curaçao gekraakte code zich eind januari/begin februari afspeelde, leek het
een kwestie van deze dagaantekeningen lokaliseren om het advies van Moolenburgh
aan Six te achterhalen. Echter, De Jong bleek niet geheel nauwkeurig te zijn geweest in
zijn bronvermelding. De gezochte ‘dagaantekeningen’ werden tevens door Bosscher
gebruikt voor diens driedelig werk over de verrichtingen van de koninklijke marine in
WO II[4] en ze werden ook in diens archief (in beheer bij het Nationaal Instituut voor
Militaire Historie in Den Haag, NIMH) teruggevonden. Daarbij bleek dat het document
weliswaar de vorm had van dagaantekeningen, maar dat het onderwerp veel nauwer
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gedefinieerd was: ‘Berichten aan en van Buitenlandse Attaché’s en aan Min v. Buitenl.
Zaken. Mobilisatie 1939 - …; Bijgehouden door Luit. T. Zee der 1kl. C. Moolenburgh van
26 augustus 1939 – 8 mei 1940’[6] (nadruk NM) Er was dan ook niets in te vinden over
het hier besproken onderwerp.
De zoektocht werd verder bemoeilijkt door het feit dat SG Six zelf heel veel geheim
materiaal van het ministerie van Koloniën vernietigd bleek te hebben. In een artikel
over het archief van Buitenlandse Zaken in de periode 1931-1940 citeerde Renaud een
uitspraak van Six, gedaan tijdens diens verhoor door de Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945:
‘Het archief van het ministerie van Koloniën zal vermoedelijk niet veel opleveren, omdat in
opdracht van de vroegere secretaris-generaal, Jhr. mr. O.E.W. Six, in de meidagen van 1940
“zoveel mogelijk geheime stukken zijn vernietigd, zo goed als alles”8 [..]
8. Getuige O.E.W. Six in: Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 (Den Haag, 19491956).VIIc, 554.' (Renaud, 1975: 484)
Ook bleek ik niet de eerste die onderzoek deed naar de kwestie-Goslar. Uit de
bijzonder omvangrijke en minutieus gedocumenteerde Marinemonografie die in de jaren
50 is samengesteld door het Bureau Maritieme Historie van de marinestaf (Collectie 92,
NIMH) valt op maken dat de redactie zich destijds wel degelijk, en tevens vruchteloos,
moeite heeft getroost meer te weten te komen over het zinken van de Goslar en de
achterliggende motieven:
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De voetnoot geeft aan dat dit niet de eerste keer is dat de toedracht van het zinken
van de Goslar is onderzocht. (BMH, 1955: 34)
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5.1.1 Luitenant ter zee 1e klasse Moolenburgh en secretaris-generaal Six

Nader archiefonderzoek bevestigde dat Cornelis Moolenburgh al sinds december
1935 verantwoordelijk was voor het Bureau Inlichtingen van de marinestaf en dat het
bereik van deze functie zich gaandeweg uitbreidde, waarmee, kan men stellen, zijn
macht ook toenam:

Moolenburgh moet boventallig worden om de geheime dienst van de marine
uit te kunnen breiden.[5]
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De invloedrijke positie van Moolenburgh blijkt wel uit zijn handelen betreffende de
Nederlandse neutraliteitspolitiek. Als marineman was hij wars van politiek en hij stak
zijn minachting voor bewindslieden niet onder stoelen of banken, ook niet die voor de
minister van Defensie, zo blijkt uit een brief van medio 1940, toen hij inmiddels in
Londen gestationeerd was:

Moolenburgh laakte de in zijn ogen zwakke politici in juni 1940.[6]

In de studie van T. van Gent over de falende Nederlandse neutraliteitspolitiek komt
Moolenburgh ook meermaals terug op personen die de Nederlandse neutraliteit
stelselmatig negeerden of ondermijnden. Dat gebeurde voornamelijk in informele
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gesprekken of zeer geheime documenten, getuige bijvoorbeeld deze door Van Gent
opgetekende herinnering van de Engelse kapitein Schofield:
‘Tijdens een diner op 9 november met kapitein ter zee Schofield, toegevoegd Engels marine
attaché, vertelde het hoofd van de marine inlichtingendienst, luitenant ter zee der eerste
klasse Moolenburgh, dat de Nederlandse Marinestaf verwachtte dat zijn land de volgende
week door Duitsland zou worden aangevallen. Hitler zou het offensief willen doorzetten
tegen de zin van de Duitse Generale Staf. De Nederlandse militaire inlichtingdienst had
volgens Moolenburgh grote Duitse troepenconcentraties met pontonbruggen aan de grens
waargenomen. De Duitsers zouden ook platbodems bijeen brengen in de havens van
Hamburg, Bremen en Emden voor de verovering van de Nederlandse Waddeneilanden.’
(Gent, 2009: 282)
Lijnrecht hiertegenover stond het officiële Nederlandse standpunt:
‘Op een vraag van de Britse militair attaché majoor Gibson deelde de Nederlandse Generale
Staf op 10 november officieel mee dat er geen Duitse aanval in de onmiddellijke toekomst
verwacht werd.’ (Ibid.)
Naarmate de oorlogsdreiging in het voorjaar van 1940 voor Nederland toenam, ging
Moolenburgh zich steeds vrijer gedragen. Hij voerde gesprekken met de Britten die
later door de minister van Buitenlandse Zaken Van Kleffens ontkend moesten worden
om de Nederlandse neutraliteit niet in gevaar te brengen:
‘Op 4 april werd Britse marine attaché door luitenant ter zee der eerste klasse Moolenburgh,
hoofd bureau inlichtingen van de Marinestaf, op de hoogte gebracht dat een bron uit Berlijn
had gewaarschuwd dat er de volgende week iets serieus stond te gebeuren. De Nederlandse
Marinestaf vreesde drastische stappen van Duitsland tegen Nederland, België en Denemarken,
waarbij het laatste land als eerste zou worden aangevallen. De Britse gezant Bland liet het
verhaal verifiëren bij Van Roijen, directeur Politieke Zaken van het Nederlandse Ministerie
van Buitenlandse Zaken, die het bevestigde. Zowel op 4 als op 8 april berichtte Bland aan
Londen over de verwachte Duitse aanval op Denemarken en de Lage Landen.458 Naderhand
ontkende Van Kleffens echter dat de Britten waren ingelicht. Dat zou volgens hem niet alleen
in strijd zijn geweest met de neutraliteit, hij was ook bang dat de Nederlandse waarschuwing
aan Londen zou uitlekken aan de Duitsers.’ (Gent, 2009: 329)
Het werd zelfs uitdrukkelijk verboden om de neutraliteitspolitiek in gevaar te
brengen door contact met de Britten:
‘Ook de Nederlandse marine attaché De Booy zou later verklaren dat het hem verboden was
de Britten op de hoogte te brengen van de mogelijke Duitse operaties in Scandinavië.'
(Ibid.)[7]
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De Booy, die mede aan de wieg stond van Moolenburghs verder versterkte machtspositie, was ook een vertrouweling van Furstner, net zo wars van het neutraliteitsgedrag
van de Nederlandse politiek als zijn beide collega’s:
‘In Europa was de Nederlandse regering meer terughoudend ten aanzien van militair
overleg met de Britten. Toen de Nederlandse marine attaché in Londen De Booy in het
najaar van 1939 aan Van Kleffens voorstelde om oorlogsvoorbereidingen te treffen door
bijvoorbeeld nauwer samen te werken met de mogelijke bondgenoten, wees de Minister van
Buitenlandse Zaken dit af. ‘Wij waren en bleven gentlemen, ook bij het optreden tegen
gangsters”, zo schreef De Booy hierover naderhand.’ (Gent, 2009: 378-9)[8]
Over de invulling van het begrip “gentleman” merkte De Booy verderop in zijn
memoires schamper op:
‘In plaats van onderhands iets in de richting van evacuatie van Nederland voor te bereiden
(dokken, materieel en personeel enz.) zagen wij ons heil in de stromingen als geestelijke
herbewapening Buchmanisme en in apostelen die de vrede tussen Duitsland en Engeland
zouden herstellen.’[9]
Moolenburgh trok zich van dit alles weinig aan en orkestreerde eigenhandig een
sterk verbeterde communicatie met de Britten over de plannen van de Duitsers:
'Moolenburgh lekte op 9 april aan de Britse marine attaché, schout bij nacht Dickens, dat de
Nederlanders spoedig een Duitse aanval op Walcheren of de Waddeneilanden verwachtten.
Dankzij een betrouwbare bron uit Berlijn zou zijn land twee dagen voorafgaande aan een Duitse
inval worden gewaarschuwd. De Nederlandse marineofficier beloofde Dickens dat hij de waarschuwingen uit Berlijn ook onmiddellijk aan hem zou doorgeven. Bland [de Britse gezant, NM]
merkte bij dit bericht op dat er nu sprake was van een doorbraak in de samenwerking tussen de
Nederlandse Marinestaf en Britse marine attaché.' (Gent, 2009: 333)
Toen er begin mei 1940 weer sprake was van verhoogde oorlogsdreiging en minister
Kleffens de diplomatieke posten van Nederland elders ter wereld hierover informeerde,
kon Moolenburgh zijn belofte aan de Britten inlossen:
'Op 8 mei werd de Britse marine attaché Dickens door de Nederlandse Marinestaf op de
hoogte gebracht over het feit dat de Duitse inval de volgende dag of bij slecht weer binnen
enkele dagen zou plaatsvinden. Hem werd ook verteld dat de informatie afkomstig was uit
Vaticaanstad en van dezelfde bron uit Berlijn die begin april de aanval op Scandinavië juist
had voorspeld. Aan te nemen is dat Dickens werd ingelicht door Moolenburgh, die hiermee
zijn belofte om de Britten twee dagen van te voren te waarschuwen voor de start van een
Duits offensief inloste.' (Ibid.: 341)[10]
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Moolenburgh handelde met toestemming van zijn superieur Furstner, evenzeer een
uitgesproken apolitieke marineman:
'Vice-admiraal Furstner was skeptisch over de Nederlandse kans om buiten de grote Europese
oorlog te blijven. Volgens hem had Duitsland veel te winnen bij het bezetten van Nederland.
De Nederlandse bevelhebber der zeestrijdkrachten was ook gewend te opereren zonder al te
veel bemoeienis van de OLZ. Furstner had bovendien een weinig strikte opvatting over
neutraliteit en hij stond dus toe dat er buiten de Nederlandse Generale Staf om geheime
contacten met de Britten werden onderhouden.' (Ibid.: 379)
In dit licht is het niet langer als toevallig te zien dat Furstner de man was die
Moolenburgh zijn machtige positie had gegeven en die macht ook maar bleef uitbreiden
(op aandringen van niemand anders dan De Booy), zelfs als dat bureaucratisch gezien
moeilijk was of gevoelig lag:
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Moolenburgh werd vanwege de vereiste haast met een omweggetje tot
adjunct-marineattaché benoemd en kreeg een diplomatiek paspoort met alle
machtsmiddelen van dien.[11]
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Gesteld dat Moolenburgh de man was aan wie SG Six advies vroeg over de op
Curaçao gekraakte code in de Duitse telegrammen, is het zeer de vraag welk advies
Moolenburgh gaf waardoor Six zich geroepen voelde met zo duidelijk weerlegbare
argumenten Suriname niet te informeren. In paragraaf 5.5.1 zal ik aantonen dat het
ministerie van Defensie al begin 1939 eigenhandig onderzoek liet doen naar de defensiemiddelen van Suriname en vervolgens dit onderzoek geheim hield voor zowel het
ministerie van Koloniën als de gouverneur van Suriname (die wel zijn medewerking
diende te verlenen overigens). Dit onderzoek werd uitgevoerd door een andere marineman, eveneens luitenant ter zee 1e klasse, de heer Beckering Vinckers. Terwijl
men daar in Suriname graag marineondersteuning wilde hebben, was de marine wel
degelijk bezig met de situatie in Suriname. Men kan stellen dat, evenals bij de neutraliteitspolitiek, bij de defensie van Suriname in militaire kringen in het moederland op
de achtergrond en in het geheim, onderzoek en overleg plaatsvonden, in aanloop naar
WO II.
Vervolgens kwam er in die kolonie, pal na het moment dat Nederland bij de oorlog
betrokken raakte, een zinkschip te liggen voor de meest logische steiger (zie 5.6.2) voor
een overrompelingsaanval – zowel in Suriname als in het moederland de meest
gevreesde strategie van een vijand die zijn zinnen op de kolonie had gezet.
De kans dat dit alles toeval was, acht ik nihil.
Dat O.E.W. Six binnen het ministerie van Koloniën de macht had om eigenhandig
besluiten te nemen met verregaande consequenties was al duidelijk sinds hij secretarisgeneraal was onder Hendrik Colijn:
'Onder minister H. Colijn (1933-1937), die tevens de functies van minister-president en
(van 1935-1937) minister van Defensie vervulde, nam de invloed van de secretaris-generaal,
O.E.W. Six, op de dagelijkse leiding sterk toe.'[12]
Overigens kreeg de zaak van het kraken van die codes op Curaçao ook nog een
staartje in het kader van de neutraliteitspolitiek.
Op 23 februari 1940 meldde de afdeling Juridische Zaken van het ministerie van
Buitenlandse zaken zich bij Koloniën met de vraag of alles wel correct verlopen was
met het decoderen van telegrammen op Curaçao. Als men de codering van telegrammen
aan de Duitse consul aldaar had afgedwongen, zou dit in strijd geweest zijn met
de neutraliteitsbepalingen. Alleen als de telegrammen aan een niet-diplomatieke
Duitse instantie, zoals de onderneming Hornlijn, waren gericht, mocht men de codering
opeisen.
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Het was de vraag of men telegrammen gericht aan de Duitse rederij Horn
had gekraakt, of aan het consulaat, een diplomatieke instantie waarvan de rechten
onschendbaar waren.[13]
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5.1.2 Ook andere ministeries negeren Suriname

Begin februari 1940 had minister Charles Welter van Koloniën zijn ambtgenoot van
Buitenlandse Zaken, Eelco van Kleffens, op de hoogte gebracht van de door kolonel
Koot van Defensie ontcijferde codetelegrammen van het Duitse consulaat in Caracas
aan employé Goetsche van de Hornlinie op Curaçao.[14] Enkele dagen later reageerde
Van Kleffens met eigen geheime informatie:

Buitenlandse zaken maakte zich zorgen dat Duitse vluchtschepen in Oost-Indië
wellicht instructies hadden ontvangen via een andere codering.[15]
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Van Kleffens was goed geïnformeerd over de correspondentie tussen gouverneur
Gielliam Wouters van Curaçao, minister Charles Welter van Koloniën en de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië rond de geheime Duitse ‘whisky-berichten’ uit
Caracas. Van Kleffens zal dan ook op de hoogte geweest moeten zijn dat gouverneur
Kielstra van Suriname hierover niet geïnformeerd was.

Minister Welter liet direct een brief naar de GG sturen met het verzoek
van Van Kleffens.[16]
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De paraaf van SG Six onder het bericht dat behalve de brief ook een telegram
verzonden werd.[17]

Naast de brief gaf het ministerie van Koloniën vanwege de hoge spoed ook telegrafisch de vraag vast door. Het was SG Six die deze correspondentie voerde. Het is onduidelijk waarom Six met Suriname niet op een vergelijkbare wijze kon communiceren;
een punt waar ik in paragraaf 5.2.2 op terugkom.
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5.2 Argumenten van SG Six weerlegd
Uit archiefstukken van het ministerie van Koloniën uit 1940 die Six niet vernietigd
heeft, blijkt dat de SG had kunnen terugkomen op zijn besluit, toen hij vernam dat er
wel degelijk een Duits schip in Suriname aanwezig was. Daarnaast bleek uit het archief
van Buitenlandse Zaken dat andere overheidsinstanties geen enkel gevaar zagen in het
naar Suriname sturen van geheime documenten met koeriers. Een stuk waarin Suriname een marineschip wordt geweigerd, begint licht op de zaak te werpen.
5.2.1 Six wist begin mei zeker van Duits schip in Suriname

Dat SG Six zijn beslissing om Suriname niet te informeren aan de vooravond van de
inval in Nederland door de Duitsers niet corrigeerde, is opmerkelijk. Op 1 en 6 mei 1940
plaatste hij zijn handtekening onder een nota, inclusief enkele kanttekeningen, over het
optreden van de Duitse consul in Suriname. Tijdens het doornemen van deze brief heeft
hij kunnen lezen dat er wel degelijk een Duits vluchtschip in Suriname lag.
Onder de opsomming van drie namen staat te lezen:
'Reeds kort na het uitbreken van den oorlog [tussen Duitsland en Engeland, NM]
bleek, dat de heer Astmann zijn functie van directeur van Kersten & co en van consul niet
gescheiden wist te houden en o.m fondsen van genoemden firma bezigde om de financiering
ven de approviandering enz van een Duitsch schip dat er toevlucht in Suriname gezocht
had.'
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De eerste pagina van de door secretaris O.E.W . Six gelezen nota op 1 en 6 mei
1940.[18]
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Het betreft hier de zorg voor de Goslar-bemanning door de firma Kersten & co, waar
ik ook in 1.6.2 over heb gesproken. Op de derde pagina van de nota is te zien dat SG Six
die op 1 mei parafeerde en vervolgens op 6 mei 1940 nog van een kanttekening voorzag
en wederom parafeerde:

Tot twee keer toe de paraaf van SG Six.[19]
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Uit de in hoofdstuk 1 beschreven geschiedenis van de Goslar kan opgemaakt
worden dat men in Suriname van Haagse zijde geen bericht over de instructies van de
Duitsers heeft ontvangen. Niet in februari, toen de berichten van Curaçao Den Haag
bereikten, en niet begin mei, toen SG Six kennisnam van het Duitse vluchtschip in
Suriname.
5.2.2 Suriname ontvangt wel geheime berichten over andere kwesties

Het argument dat de veiligheid van het bericht in het geding zou zijn bij verzending naar Suriname is precies het stukje tekst dat de grootste twijfel aan de waarheid
ervan veroorzaakt. In zijn onderzoek naar de falende neutraliteitsprincipes van
Nederland stelde T. van Gent dat Suriname aan de lopende band geheime informatie
van inlichtingendiensten ontving, door tussenkomst van het ministerie van Koloniën:
'In het archief van de gouverneur van Suriname zijn daarnaast uittreksels te vinden van de
berichten van de militaire inlichtingendienst. Op het Ministerie van Koloniën werden de
dagelijkse rapportages van GS III samengevat in weekoverzichten die naar de gouverneurs van Nederlands-Indië, Curaçao en Suriname werden gestuurd: ‘ten einde de Overzeesche gebiedsdelen voortdurend op de hoogte te kunnen houden hetgeen zich in Europa
achter de schermen afspeelt.’12 In totaal werden in de periode van eind augustus 1939 tot
eind april 1940 37 uittreksels van inlichtingenrapportages naar de gouverneur van
Suriname gezonden.' (Gent, 2009: 220, nadruk NM)
Op 10 april waarschuwde de minister van Koloniën zowel Nederlands-Indië als
Suriname voor een mogelijk inval in Nederland door de Duitsers later die maand.(Ibid:
330) Echter, het bericht over de Duitse vluchtschepen van januari 1940 zou absoluut
niet verzonden kunnen worden in verband met de veiligheid? Een uitermate bevreemdende opmerking.
Ook het argument om Suriname de gekraakte geheime codeberichten over het laten
zinken van de Duitse schepen niet per koerier te doen toekomen is zeer zwak. Want
gebleken is dat inhoudelijk in datzelfde jaar andere geheime berichten wel per koerier
verstuurd werden en dit ondanks het feit dat het geheime gegevens betrof.
Ruim twee weken na het zinken van de Goslar ontving gouverneur Kielstra van
Suriname een geheim bericht via een koerier van de tijdelijke zaakgelastigde van
Nederland in Caracas (Venezuela), de heer M.J. van Schreven:
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In mei 1940 ontvangt de gouverneur van Suriname een geheim bericht via
een koerier.[20]

5.2.3 Maart 1940: Defensie vond marinevaartuig overbodig voor Suriname

Daags nadat men in Den Haag kennisnam van de geheime instructies aan Duitse
vluchtschepen, en had besloten Suriname daar niet over in te lichten, verzocht de
gouverneur van Suriname om marineondersteuning bij de verdediging van Suriname.
Dit blijkt uit de volgende, afwijzende reactie van de minister van Koloniën:
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De minister belooft een missive te sturen met uitleg van de afwijzing.[21]
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Wederom werd de correspondentie gecontroleerd door SG Six die enkele weken eerder
de defensie van Suriname nog met de marine-inlichtingendienst had besproken. Six
stuurde het afwijzende antwoord van het ministerie van Defensie door:

De behandeling van het verzoek van de gouverneur.[22]

In het antwoord van Defensie staat te lezen dat men op het ministerie dacht dat het
allemaal wel mee zou vallen in Suriname en dat toezicht op de rivieren door de politie
uitgevoerd zou moeten worden en dat verder het KNIL, de landmacht, ingezet diende
te worden:
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Het afwijzend antwoord van Defensie op het verzoek van Suriname
om een marinevaartuig.[23]
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Het afwijzen van het verzoek van de gouverneur op deze gronden is curieus gezien
het belang van een marineschip voor de adequate verdediging van Suriname. Een belang
dat al sinds gouverneur Van Asbeck rond WO I bekend was. Op de achtergrond speelde
bij de marine en Defensie mogelijk het idee van voldoende verdediging van Suriname
door het laten zinken van de Goslar bij de KNSM-rede, waardoor de gevreesde coup de
main voorkomen zou worden. Extra investering in een marinevaartuig zou dan overbodig zijn. Het zou niet de eerste keer zijn dat Nederland een zinkschip inzette en ook
niet het enige door Nederland ingezette zinkschip van WO II.
5.3 Zinkschepen als Nederlandse militaire strategie
In een oorlog is het blokkeren van waterwegen een snelle, effectieve en goedkope
manier voor een leger om zich te verweren tegen de vijand. De methode maakte ook
deel uit van de Nederlandse verdedigingsstrategieën.
5.3.1 Zinkschepen waren duur, de Goslar niet (in theorie)

Begin 20ste eeuw was men van zins deze strategie toe te passen bij de verdediging
van de haven Tandjoeng Priok (Tandjong Priok) in Nederlands-Indië. In 1900 zond de
commandant der zeemacht en chef van het Departement der Marine in NederlandschIndië aan de legercommandant een uitgebreide instructie voor versperring van de
haven aldaar met zinkschepen. Deze instructie geeft een interessante kijk in de uitvoering van de strategie en is geheel opgenomen in Bijlage 11. Zo ook de reactie van de
eerste gouvernementssecretaris van de gouverneur-generaal, Cohen Stuart. Namens de
GG schreef deze een afwijzend antwoord op het idee dat twee grote gezonken schepen
de haven moesten gaan blokkeren bij een vijandige aanval. Een van de daarbij gehanteerde argumenten was dat van de hoge kosten:

Twee stoomschepen vormden een kostbare versperring.[24]
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Interessant in dit stuk zijn de kosten van de versperring in relatie tot de Goslar.
Immers, het laten zinken van het schip door de bemanning zelf legt de aansprakelijkheid technisch gezien bij hen en de eigenaar van het schip. Dit hebben we ook gezien
in hoofdstuk 2 bij de perikelen rondom de aansprakelijkheid en de vraag wie de kosten
van de berging moest dragen.
Door Suriname niet te informeren en ervan uit te gaan dat de bemanning van de
Goslar haar instructies uit zou voeren, meende de Nederlandse staat een verdedigingsmiddel tegen een overrompelingsaanval op Paramaribo te verkrijgen, waarvoor de
Duitsers uiteindelijk aansprakelijk gehouden zouden kunnen worden. In 2.3 heb ik al
laten zien hoe men na de oorlog probeerde vast te houden aan deze redenering, door
de Duitsers verantwoordelijk te stellen (men wees erop dat het moment van laten zinken
vóór de prijsmaking lag en dat dus de Duitsers de verantwoordelijke eigenaren waren),
en de kosten van de berging via de wettelijke verantwoordelijkheid voor vrije vaargeulen bij het Surinaamse gouvernement probeerde te leggen. Nederland wenste hoe
dan ook niet te betalen voor wat men zelf willens en wetens had laten gebeuren.
5.3.2 Nederlands-Indië WO II: zinkschepen Paula en Angelina

Tijdens de oorlog met Japan in Nederlands-Indië paste de Koninklijke marine met
hun schip Paula dezelfde strategie toe als met de Goslar in Suriname. De Paula zonk bij
de haven Tandjong Priok te Soerabaja (Oost-Indië) om een snelle landing ter plaatse te
blokkeren.
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(Howarth, e.a., 2007: 68)
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Om defensieve redenen liet op 1 maart 1942 de Koninklijke marine de Shell-tanker
Paula in de haven Tandjong Priok te Soerabaja achter de mijnen zinken. (Ibid.)
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Op last van de Koninklijke marine werd op 2 maart 1942 de Angelina te Soerabaja
tot zinken gebracht. (Ibid.)

238 |

DE GOSLAR-AFFAIRE

|

NM-GOSLAR-BW-HR-FIN-C_Opmaak 1 08-10-17 13:44 Pagina 239

5.4 Op Curaçao leidde voorkennis tot adequaat handelen
De volgende twee punten over de situatie in Curaçao ondersteunen het standpunt
dat door de voorkennis in februari 1940 het zinken van de Goslar had kunnen worden
voorkomen.
1. De commandant van de militaire en burgerpolitie te Willemstad meldde in zijn
vertrouwelijke aanvulling op zijn jaarverslag over 1940 dat bij het uitbreken van de
oorlog tussen Duitsland en Nederland in de nacht van 9 op 10 mei 1940, op Curaçao:
‘[..] onmiddellijk na ontvangst van dit bericht maatregelen genomen, teneinde binnen den
kortst mogelijken tijd de hand te leggen op de hier woonachtige Duitschers en de zeelieden,
die zich aan boord van Duitsche schepen bevonden. [..] Met behulp der militairen werd tot
arrestatie overgegaan van de ongeveer 220 Duitsche zeelieden, die zich aan boord van een
7-tal Duitsche schepen op Curaçao bevonden. Dit zevental schepen werd buitgemaakt.’[25]
2. Kapitein-luitenant ter zee van de Koninklijke Marine Reserve, W. Gauw, tevens de
havenmeester van Willemstad (Curaçao), verklaarde dat zijn onderzoekings- en bewakingswerkzaamheden tot 9 mei 1940 voortgang hadden:
‘[..] alle binnenkomende schepen werden onderzocht, radio’s verzegeld, onderdelen van geschut
van bewapende koopvaarders der belligerenten werden uitgenomen en het geschut verzegeld.
Na 9 mei werd radioverzegeling en buiten werkingstelling van geschut ten aanzien van
geallieerde schepen nagelaten, het onderzoek werd verscherpt.’[26]
Dit gold ook de Duitse vluchtschepen.
5.4.1 Curaçao al vroeg op zijn hoede

Gouverneur Wouter van Curaçao was vanaf begin september 1939, bij het uitbreken
van de oorlog tussen Engeland en Duitsland, op zijn hoede en extra alert op de Duitse
handelsschepen in de haven van het eiland.
Dit kwam tot uiting in december 1939, toen de Amerikaanse regering een bronzen
gedenkplaat aan Sint Eustatius aanbood. De plechtige onthulling van de gedenkplaat
vond plaats in het op Sint Eustatius gevestigde gouvernements-logeergebouw en werd
verricht door de commandant en andere officieren van het Amerikaanse oorlogsschip
Wyoming. Minister C. Welter van Koloniën liet zijn ambtgenoot van Defensie weten
dat de landvoogd van Curaçao ‘in verband met de bijzondere tijdsomstandigheden’ besloten
had geen oorlogsschip naar Sint Eustatius te zenden om de plechtigheid bij te wonen:
‘[..] Het komt mij voor, dat, in verband de aanwezigheid op Curaçao van meerdere Duitse
handelsschepen, het een groot risico medebrengt om het eenige snelloopende bovenwaterschip, dat
in West-Indië aanwezig is, voor een reis van ± 500 zeemijlen van Curaçao afwezig te zijn [..].’
[27]
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Hieruit blijkt dat de autoriteiten op Curaçao, ondanks hun positie van neutraliteit,
ook na de oorlogsverklaring van Engeland en Frankrijk aan Duitsland, toch de Duitse
schepen in de gaten hielden. Vanwege de aanwezigheid van een inlichtingendienst was
men dan ook als eerste op de hoogte van gekraakte berichten en vijandige intenties.
5.4.2 Duitse koopvaardijschepen zoeken asiel

Op 3 september 1939 waren er 12 Duitse koopvaardijschepen die op Curaçao asiel
hadden gezocht (Bezemer, 1967: 327):
- Alemania (1383 ton)
- Patricia (3979 ton)
- Seattle (7369 ton)
- Vancouver (8269 ton)
- Henri Horn (3164 ton)
- Karibia (428 ton)
- Mimi Horn (4007 ton)
- Este (7915 ton)
- Hannover (5600 ton)
- Nordmeer (tanker van 6900 ton)
- Wesermunde (5356 ton)
- Frisia (561 ton).
Voor 10 mei 1940 waren er 5 daarvan weer van Curaçao vertrokken.
De schepen in Curaçao werden aanvankelijk in de natuurlijke baai en haven het
Schottegat, tegen elkaar, op de westboeien geankerd. Havenmeester, overste Gauw,
meende dat de schepen daar risicovol dichtbij de olieraffinaderij lagen wanneer de
Duitse bemanning een vijandige daad zou willen uitvoeren. Tevens vreesde hij dat,
mocht Nederland in oorlog komen, de bemanningen zouden trachten hun schepen tot
zinken te brengen om de ingang van het Schottegat af te sluiten. (Bezemer, 1967: 328)

Gevluchte Duitse koopvaardijschepen in het Schottegat te Willemstad, Curaçao,
september 1939.[28]
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Op aandringen van havenmeester Gauw werden de vluchtschepen na een paar
maanden uit het Schottegat naar buitenbaaien van Curaçao, St. Annabaai, de Caracasen Fuikbaai overgebracht. (Bezemer, 1967: 328)

Bron: Bezemer, 1967.

De activiteit van de Nederlandse marineschepen concentreerde zich in deze periode
voor een belangrijk deel op het handhaven van de neutraliteit in het rechtsgebied door
middel van patrouilleren en allerlei andere bemoeienis met de Duitse vluchtschepen.
Ook werden voortdurend mariniers ingezet voor bewakings- en wachtdiensten. Het
ging meer om toezichthouden op het doen en laten van deze zeelieden, dit ter voorkoming van sabotagedaden. (Ibid.)
Voor de bewaking van de Duitse vluchtschepen stond een marinierspost aan de wal,
en bovendien voer geregeld een sloep met mariniers om deze schepen. Het merendeel
van de Duitse zeelieden was gemoedelijk en kreeg van de mariniers in de sloepen kistjes met sinaasappels cadeau. Overdag mochten de Duitse zeelieden in Curaçao passagieren, maar ze moesten voor de avondklok weer terug naar hun schepen. Hun bootje
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werd dan door een motorsloep van de marine geëscorteerd. Een wachthokje voor de
marinierspost werd door een Duitse timmerman van een van de vluchtschepen in elkaar
gezet. (Ibid.)
5.4.3 10 mei 1940 op Curaçao

Op 10 mei 1940 bevonden zich nog negen Duitse vluchtschepen in de West, die de
autoriteiten in handen wilden krijgen. Zeven van de Duitse schepen lagen in twee verschillende baaien van Curaçao voor anker. In Aruba lag de tanker Antilla (4363 ton)
voor Druif en de Goslar (6040 ton) voor Paramaribo. (Bezemer, 1987: 210)
Om 00:10 uur Curaçaose tijd van de 10e mei, in Nederland was het toen vier uur
later, werd het volgende telegram ontvangen: “Dringend – Gouverneur Willemstad Curaçao
– Duitsers Nederland aangevallen oorlogstoestand ingetreden – C. Welter.” Gouverneur
G.J.J. Wouters gaf order over te gaan tot de voorbereide arrestatie van de zich in het
gebiedsdeel bevindende Duitsers en NSB’ers en om 1:00 uur ’s nachts kon men hiermee
beginnen. (Ibid.: 337)
De order van Wouters op 10 mei resulteerde gelijk in een optreden tegen de Duitse
vluchtschepen. De actie werd door ploegen van het Nederlandse oorlogsschip Van Kinsbergen, dat in de St. Anna-baai lag, op voorbeeldige wijze en met grote voortvarendheid
uitgevoerd. Alle zeven Duitse vrachtschepen werden in beslag genomen en tot prijsschip verklaard. Op dat moment lagen de Vancouver en de Este in de Caracas-baai, de
Alemania, de Henry Horn, de Frisia, de Karibia en de Patricia lagen in de Fuik-baai.
(Ibid.)
Op Aruba ging de Antilla die voor Druif lag, ‘door de weifelende houding van de leider
van een marineploeg verloren.’ (Ibid.: 110/337)
De actie van gouverneur Wouters en de bemanning van de Van Kinsbergen tegen de
Duitse vluchtschepen was zeer succesvol. Men had met de grootste spoed opgetreden,
omdat de Duitsers zouden proberen hun schepen te vernietigen. Het succes had ook
te maken met de voorbereidende maatregelen die al voor 10 mei 1940 getroffen waren.
Bij de asielaanvraag van de Duitse schepen in augustus 1939 hadden de autoriteiten
wel de radiozendinstallaties van de schepen onbruikbaar gemaakt en verzegeld. Om
het lot van de zeelieden wat te verzachten was rond Kerstmis per schip één ontvanger
teruggegeven. Op deze manier kon men op de vluchtschepen spoedig vernemen dat
Duitsland in oorlog was met Nederland en dus hiernaar handelen. (Ibid.: 327)
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Gouverneur G.J.J. Wouters over de ‘voorbereide maatregelen’ die in werking waren
getreden.[29]

De Van Kinsbergen lag voor Willemstad in de St. Anna-baai en kon niet overal tegelijk optreden. De Caracas-baai lag ongeveer 8 km en de Fuik-baai 5 km verder. Om tijd
te winnen werden al tegen 01:30 uur ’s nachts in twee vrachtauto’s een enterploeg van
mariniers onder leiding van luit. t.z. 2e kl. E. Dankmeyer naar de Caracas-baai gebracht.
Een half uur later meerde de Van Kinsbergen zelf aan in de baai om de Duitse vluchtschepen de Este en de Vancouver te enteren. De Duitse bemanningen hadden nog niet
veel kunnen ondernemen om hun schepen te vernietigen. (Bezemer, 1967: 327, 337)
Op de Vancouver ontdekte majoor Westerhof bij inspectie dat er zwakke pogingen
waren gedaan om het schip te beschadigen of tot zinken te brengen. Dit merkten

| DE GOSLAR-AFFAIRE | 2 4 3

NM-GOSLAR-BW-HR-FIN-C_Opmaak 1 08-10-17 13:44 Pagina 244

Dankmeyer en de ploeg van Planten ook op de Este. Vier Duitsers hadden geprobeerd
zich in de ruimen van deze beide schepen te verbergen. (Ibid.: 338)
Van de Caracas-baai ging men spoedig naar de Fuik-baai. De mariniers onder leiding
van 1ste luitenant van de mariniers J. Honig waren al vroegtijdig gearriveerd voor de
inbeslagname van de 5 andere Duitse vluchtschepen en het van boord halen van de
opvarenden. Dit ging met moeilijkheden gepaard, omdat de luitenant van de mariniers
zich te goed van vertrouwen had getoond. Dit had noodlottige gevolgen kunnen
hebben als de Van Kinsbergen niet op tijd had geïntervenieerd. Honig had de Duitse
bemanning namelijk toestemming gegeven om hun bagage op te halen alvorens ze van
boord zouden gaan. Een aantal Duitsers konden hierdoor op enkele schepen branden
stichten. (Ibid.: 338)
Bijna alle Duitse schepen in de Fuik-baai stonden in brand of vertoonden tekenen dat
er pogingen waren ondernomen ze te laten zinken toen de Van Kinsbergen met de ploeg
van Planten aan boord arriveerde. (Ibid.: 338)
Het motorschip Henry Horn maakte al slagzij. Een sectie onder luitenant ter zee
Frijlink met Planten en zijn mensen greep in. Het water stroomde de machinekamer
binnen en er hing een dichte walm en brandlucht. Met een daar aanwezig schuimblustoestel bedwong korporaal Bakker de brand. Het water kwam Westerhof tot boven zijn
middel, maar hij wist twee buitenboordkleppen te sluiten. Ook kon een blokkade van
een waterdichte schuif van de tunnel worden weggebroken. De korporaals en Van der
Hoogen sloten de schuif met een handwiel en er kwam praktisch geen water meer door.
Bij verdere inspectie van het schip waren er op diverse plaatsen petroleum- en benzineblikken met zakken brandbaar materiaal en vuurpijlen te zien. Van hier vertrok de
sectie met anderen snel naar de Alemania en de Patricia. Deze stonden in brand.
De Duitse bemanning was al van boord gehaald of stond op het punt te vertrekken.
(Ibid.: 338-9)
Omstreeks 06:30 uur zond commandant Hoeke van de Van Kinsbergen luitenant ter
zee 2e klasse J.L. van Meeuwen en de ploeg met Planten met de motorvlet naar de
Patricia. Deze mensen blusten de branden met de slangen van de sleepboot Parmo van
de loods J. Tinge. De Frisia, die langszij de Patricia gemeerd lag, werd losgemaakt en
naar een andere plek verplaatst. Een begin van een brand op de Henry Horn werd ook
geblust. (Ibid.: 339-40)
Tegen 12:00 uur waren alle branden aan boord van alle Duitse schepen geblust;
de schepen bleven behouden. (Ibid.: 340)
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5.4.4 Eén Duitser gedood, prijsschepen Curaçao vrijwel onbeschadigd

Een telegram van Curaçao aan Suriname waarin onder meer opgenomen een persbericht over de prijsmaking van de Duitse vluchtschepen, gaf meer informatie over de
arrestaties op 10 mei:

Persbericht over de acties op Curaçao.[30]

De doodgeschoten Duitser betrof een schepeling die getracht had brand te stichten,
en verzet pleegde toen hem dit belet werd. Hij werd daarbij door een marinier neergeschoten.[31]
Havenmeester Gauw rapporteerde later dat men op Curaçao voorbereid was op
mogelijke brandstichting en het laten afzinken van de schepen, alsmede dat:
[..] de s.s. “Vancouver” en “Este” geheel verrast werden en onbeschadigd genomen’ en zijn
‘deze schepen door Nederlandse krachten stoomklaar gemaakt en verhaald van Caracasbaai
naar Willemstad. [..] Op de schepen in de Fuikbaai liggende gelukte de brandstichting op de
schepen (m.s. Patricia, s.s. Alemania, m.s. Frisia, m.s. Henry Horn en m.s. Karibia) terwijl
op m.s. Henry Horn ook de buitenboordsafsluiters geopend werden. Het mocht evenwe
gelukken deze schepen vrijwel onbeschadigd te behouden. Deze schepen zijn thans in
conservatie.’[32]
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Gebleken was dat de vuurhaarden aan boord van de schepen, met name op de
Patricia, Frisia en Alemania, met veel vernuft door de Duitse bemanning waren opgesteld en voorzien van inrichtingen om snel alles in brand te kunnen krijgen. In enkele
hutten waren een soort contactbommen aangetroffen. (Bezemer, 1967: 340)
Onwetend van de intenties van de Duitsers liet men de bemanning van de Goslar in
Paramaribo een stuk vrijer dan hun collega’s op Curaçao. Op de Goslar was de bemanning dan ook wel in staat de zorgvuldig voorbereide sabotage van hun eigen schip in
werking te stellen.
5.5 Gouverneur Kielstra eerder genegeerd bij defensiezaken Suriname
Het was begin 1940 niet de eerste keer dat SG Six informatie achterhield en zo
gouverneur Kielstra negeerde inzake de verdediging van de kolonie. Ook in 1939 gaf het
ministerie van Defensie hem (en het ministerie van Koloniën) het nakijken. En hoe het
afliep met zijn in datzelfde jaar gedane voorstel tot gebruik van zinkschepen ontdekte
hij pas nadat de Goslar op de bodem van de Surinamerivier lag.
5.5.1 Defensie hield onderzoek verdediging Suriname geheim

Op 25 januari 1939 schreef de gouverneur van Suriname, J.C. Kielstra, een brief aan
generaal-majoor b.d. A.A.G. Feuilletau de Bruyn. Kielstra vroeg hierin onder andere
om de overhandiging van een rapport over de defensie van Suriname, waarvan hij nooit
in kennis gesteld was. Dit schrijven legde de minister van Koloniën, via zijn secretarisgeneraal Six bijna een maand later, op 23 februari voor aan de minister van Defensie. Uit
het begeleidend schrijven blijkt dat de minister van Defensie het eveneens niet nodig
had gevonden zijn ambtgenoot van Koloniën een kopie van het rapport te sturen:
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Ook minister Welter en zijn SG wisten van niets.[33]
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De brief van gouverneur Kielstra aan generaal Feuilletau de Bruyn.[34]
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In zijn schrijven aan de generaal-majoor refereerde Kielstra aan een nota die hij zelf
op verzoek uit Nederland had geschreven over de defensie van Suriname. Het eerder
veelvuldig aangehaalde dossier met de nota van de 6e afdeling van Koloniën over
hetzelfde onderwerp, bevat ook een ongedateerde handgeschreven nota van Kielstra
die begin januari ontvangen werd op het ministerie. Mogelijk is dat de hier bedoelde
nota waarmee hij meer en nauwkeuriger gegevens had willen aanleveren. De nota bevat
in ieder geval één opmerkelijk punt in relatie tot de Goslar-geschiedenis.
5.5.2 Kielstra wílde zinkschepen

Suriname was bij het begin van WO II slecht verdedigd en door mijnen of een
zinkschip moest een coup de main via de Surinamerivier verhinderd worden. Kielstra
was mogelijk zelf degene die deze laatste optie aan de hand deed van zijn superieuren
in Den Haag.
In januari 1939 ontving men op het ministerie van Koloniën een schrijven van
gouverneur Kielstra waarin hij zijn visie op de verdediging uiteenzette. Hij eindigde die
brief met het volgende lijstje van wat hij minimaal nodig achtte:

Al bij zijn eerste punt vermeldde Kielstra de beschikking te willen hebben over ‘[..]
mijnen tot versperring van de riviermonden, afgezien van te zinken schepen [..].’ [35]
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Het schip dat uiteindelijk Paramaribo zou gaan beschermen tegen een overrompelingsaanval werd geheel buiten hem om georganiseerd.
5.6 Verdediging: Goslar bewijst nut als obstakel van KNSM-haven
In 1944 kwam het bauxietschip Juno in aanvaring met het wrak van de Goslar. Deze
aanvaring liet zien dat kapiteins van grote schepen altijd op hun hoede moeten zijn als
ze in de buurt van de KNSM-steiger zouden willen varen of aanmeren. Het kost tijd en
vereist deskundigheid van loodsen om zonder schade dit wrak te passeren, vooral bij
slecht zicht.
Dit zijn de factoren die een rol spelen bij het voorkómen van een overrompelingsaanval via de pal voor de stad Paramaribo gelegen KNSM-steiger. En dit lijkt juist
het doel te zijn geweest van de autoriteiten bij het idee om de Goslar te laten zinken.
Met een dergelijk obstakel was de stad voor een bepaalde tijd goed verdedigd tegen
verrassingsacties van buiten. Hoewel Lieftinck Leonsberg aanwees als het ideale
landingspunt, valt op die vaststelling het een en ander af te dingen wanneer men sec
redeneert vanuit de coup de main die meermaals als het grootste risico voor Suriname
werd bestempeld.
5.6.1 Aanvaring ss Juno met Goslar-wrak

Op 15 augustus 1944, om 23:50 uur, vertrok de 44-jarige Surinaamse militaire loods
E.J.F. Oehlers met het Nederlandse stoomschip Juno van de KNSM van het bauxietemplacement te Smalkalden, waar een volle lading bauxiet was ingenomen, terwijl
eerder 2199 ton stukgoed te Paramaribo was geladen. De Juno, met een 35-koppige
bemanning, had als bestemming Trinidad.[36]
Het was een donkere nacht en de lucht was buiig en betrokken, geen maanlicht.
Oehlers’ dienst als loods zou in de Surinamerivier bij Suzannasdaal eindigen, waar hij
het schip ten anker moest brengen.
Op 16 augustus, om 02:35 uur passeerde de militaire loods de werkplaats Beekhuizen. Op verzoek van Oehlers keken de 54-jarige Nederlandse kapitein Pieter Frans Smit
en de 44-jarige Nederlandse 1ste stuurman Barend Visser van de Juno uit naar de twee
zwakke groene lichten die op het wrak van de Goslar te zien zouden moeten zijn.
In de bocht bij Beekhuizen werd Oehlers verblind door een bundel van heldere lichten, die achteraf de deklichten van een ten anker liggend schip, de Samuel F. Dewing,
bleken te zijn. Deze lichten vloeiden samen met de wallichten.
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Oehlers stoomde langzaam vooruit omdat men het wrak, noch de groene lichten
zag. Met de kijker zocht hij naar het wrak en de groene lichten. Op dat moment riepen
plotseling de kapitein en de 1ste stuurman dat het wrak van de Goslar recht vooruit was.
Ook de 41-jarige Curaçaose bootsman Eduard Willem Cigaray schreeuwde ‘neem hem
bakboord’. De 51-jarige Curaçaose matroos Antonio Clement was aan het roer en stuurde
op het kompas. Hij zag het wrak, noch de andere lichten. Op het moment dat Oehlers
‘hard bakboord’ zei, draaide hij het roer bakboord.
De Juno was toen al zo dichtbij dat een aanvaring onvermijdelijk was. De steven
van de Juno stond haaks op het wrak. Oehlers kon door manoeuvreren de schade
beperkt houden. Met het oog op de schroef werd de machine tijdig gestopt. Het schip
maakte geen water.
Om 04:00 uur werd de Juno met afwisselend werkende machines wederom rond
gemanoeuvreerd en aan de KNSM-steiger met bakboordzijde afgemeerd.

Waterkant in Paramaribo met de sleepboot van de Bauxiet Maatschappij. 1910-1920.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60005750.
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Schade-inspectie in de duisternis wees uit dat de vloeien van het SB-anker van de
stok waren afgeknapt, de stuurboord-ankerkluis zeer zwaar beschadigd was en er een
belangrijke schade aan de bak en het hekwerk op de bak was, de spiegel, het achterste
gedeelte van het achterschip en het kwadrant waren gescheurd, verbogen en ontzet,
terwijl ook de kraag die om de roerkoning (as) loopt, was afgeknapt.
De nautische en de technische expert van Lloyd’s, agent van de KNSM, inspecteerden met anderen de schade. Reparaties aan voor- en achterschip werden verricht,
waarna een voorlopige certificaat van zeewaardigheid door Lloyd’s kon worden uitgereikt voor het vervolgen van de reis naar Trinidad.
Overigens kwam het wrak van de Goslar tijdens WO II ook nog op een andere
manier van pas. Voor een steiger in aanbouw in de buurt van het Rietbergplein moest
er een helling gebouwd worden en men had hiervoor materiaal nodig. ‘Met de politiesloep werd 105 m 4 duims slapping van het wrak van de Goslar gehaald.’[37]
5.6.2 Waarom de KNSM-steiger?

In hoofdstuk 3 zagen we dat Lieftinck de locatie Leonsberg, voorheen de redoute
Purmerend, als het ideale landingspunt zag bij een poging om relatief snel bezit te
nemen van Paramaribo. Lieftinck somde zelf de aldaar aangehaalde voor- en nadelen
van dit ideale landingspunt op. De vraag doemt op waarom men dan nog veel verder
de rivier op zou varen om bij de KNSM-steiger te landen, of anders gezegd, waarom
juist daar een zinkschip op de rede moest komen te liggen.
KWIM-steiger (KNSM)
De steiger van de Koninklijke West-Indische Maatschappij, de latere KNSM-steiger,
neemt historisch een zeer belangrijke plaats in. Vanaf het begin van de slavernij aan het
begin van de 17e eeuw was deze kade een belangrijke steiger voor de zeilschepen van
de West-Indische Compagnie en anderen. Het bestuurscentrum lag er vlakbij. Er is hier
voor miljoenen guldens aan handelswaar, mensen en goederen, in- en uitgevoerd.
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Schepen aan de kade voor de grote steiger aan de Surinamerivier aan de Waterkant,
ca. 1880-1890. (Op de voorgrond nazaten van slaven uit West-Afrika)
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60005830.

Steiger en pakhuis van de Koninklijke West-Indische Maildienst (KWIM), ca. 1880.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60005602.
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Wat betreft een landing bij deze steiger om een coup de main uit te voeren, is daar ten
eerste de ligging ten opzichte van de stad. Op het volgende kaartje is te zien hoe dicht
de KNSM-steiger tegen Paramaribo aan lag:

De vermelde KWIM-steiger is de latere KNSM-steiger. Deel van kaart van
Paramaribo en omstreken, door V.F.J. Boumeester, 1e luitenant der infanterie,
adjudant van de gouverneur van Suriname, 1907.[38]

Wie op het punt van deze steiger een landing uitvoert, kan in zeer korte tijd 16
van de door Lieftinck benoemde vitale punten (zie: 3.1.1) bereiken en overmeesteren.
In tegenstelling tot een landing bij Leonsberg kon het materieel direct alle kanten op
voor dat doel, in plaats van eerst nog één weg van enkele kilometers af te moeten
leggen. Het volgende, eerder al gepresenteerde, kaartje toont de situatie als men zou
landen bij Leonsberg:
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(Frater M.S. van Kessel, drukkerij Leo Victor, Lieftinck, 1952).

Ook moet men rekening houden met het feit dat in 1940 de latere batterijen NieuwAmsterdam en Purmerend nog geen rol speelden in een strategie om Paramaribo te
overvallen. In die tijd moet gegolden hebben: hoe dichterbij men kan komen, hoe beter.
Een tweede voordeel van de KNSM-steiger is dat daar de rivier nog dieper is dan
elders, met andere woorden: de landing kan er met groter materieel worden uitgevoerd.
Landingen elders zouden met sloepen of andere ondiepe boten uitgevoerd moeten
worden, iets wat, net als de weg van Leonsberg naar Paramaribo, het verrassingselement
tenietdoet en de vaart uit een aanval haalt.
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Surinamerivier, sloep van de Nederlandse marineschip onderweg naar de steiger.
1898-1907. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60052072.

De vaargeul van de Surinamerivier was in WO II geschikt voor schepen tot een
diepgang van 20 voet (ruim 6 meter).[39] Bij steigers kleiner dan de KNSM-steiger zou
de vijand met sloepen geen zwaar materieel aan wal kunnen zetten.
Ter illustratie enkele andere aanlegplekken in Paramaribo waar men ook met sloepen
of ondiep liggende boten te werk zou moeten gaan:
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Paramaribo, Surinamerivier, fregat van de Nederlandse marine voor de kade,
Marinetrap van Fort Zeelandia, ca.1920.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60006528.

Dit grote schip kan niet bij deze steiger aan de kade afgemeerd worden. Hier zouden
de manschappen met sloepen bij de Marinetrap aan land gebracht kunnen worden.
Bij de KNSM-steiger zou wel afgemeerd kunnen worden.
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Schip voor anker bij de ‘Steenentrap’ aan de Waterkant (Surinamerivier), 1904-1937.
Het schip is te groot om aan de kade af te meren.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60006313.
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Conclusies
‘Zonder dat thans hiertegen door ons iets te doen is, kunnen schepen van ± 60 d.M. diepgang
tot voor de stad opstoomen. Hoogstens een paar uren nadat zij gesignaleerd zijn, zullen zij
vlak voor de stad het anker kunnen laten vallen. Dit zal het geval zijn bij een coup-de-main
onmiddellijk nadat Nederland in een oorlog betrokken is. [..] Heeft men tijd om maatregelen
te nemen, dan is het mogelijk door het tijdig leggen van een versperring in de rivier het
naderen van schepen te bemoeilijken, misschien te beletten.’[1]
Toenmalig gouverneur van Suriname Van Asbeck schreef dit al in 1915 aan zijn chefs
in Den Haag. Vierentwintig jaar later was de situatie niet wezenlijk veranderd, zoals ik
heb beschreven in hoofdstuk 4. Ook toenmalig gouverneur Kielstra vreesde het meest
voor een overrompelingsaanval en wilde Suriname daartegen beschermen onder meer
door de inzet van zinkschepen. Hij kreeg een zinkschip, pal voor de aanlegsteiger waar
de grotere schepen aan zouden kunnen leggen voor een vijandelijke bliksemlanding.
Uit de analyse van commandant Lieftinck begin jaren vijftig is duidelijk geworden
dat een landing overal elders langs de kust bij Paramaribo weliswaar mogelijk is
(Leonsberg noemde hij ideaal), maar steevast zonder enig verrassingseffect of mogelijkheden tot bliksemsnel handelen. Of de afstand die de aanvaller over land af moet
leggen, is groot, of het aantal mogelijke obstakels (zoals op te blazen bruggen) te groot,
of de landing zelf kan alleen met kleine, ondiep liggende vaartuigen worden uitgevoerd. Tegelijk kunnen we uit die analyse tot in detail opmaken waarom de vrees van
de koloniale autoriteiten door de eeuwen heen, dat het innemen van Paramaribo het
verlies van de kolonie zou betekenen, zeer gegrond was.
Voorts hebben we in een uitgebreide historische beschouwing kunnen zien hoe de
verdediging van Suriname vrijwel vanaf het begin van zijn stichting heeft geleden onder
de kruideniersgeest in het moederland. Eeuw na eeuw hebben bezuinigingen en minimale uitgaven het wezen van de verdedigingsmiddelen van Suriname bepaald. Naarmate de kolonie minder en minder waard werd – lees: opbracht – voor het moederland,
schafte men meer en meer van de verdedigingsmiddelen af. Met als gevolg dat
Suriname aan de vooravond van WO II ronduit slecht verdedigd was, terwijl er een
essentiële grondstof voor de geallieerde oorlogsvoering vandaan kwam: het bauxiet.
In die tijd worden op Curaçao enkele Duitse codetelegrammen gekraakt waaruit
blijkt dat Duitse vluchtschepen in Nederlandse koloniale havens instructies hebben om
bij het uitbreken van de oorlog tussen Nederland en Duitsland te vluchten of zichzelf
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te saboteren, tot zinken te brengen. Het bericht wordt ontvangen door het ministerie van
Koloniën. Secretaris-generaal Six van dat departement overlegt hoogstpersoonlijk met
het hoofd van de marine-inlichtingendienst, de invloedrijke luitenant ter zee 1e klasse
C. Moolenburgh.
Daags na dat overleg krijgt Six een conceptbrief onder ogen waarmee de gouverneurs van Nederlands-Indië en Suriname over de kwestie moeten worden ingelicht.
Eigenhandig tekent hij aan, naar aanleiding van zijn overleg met Moolenburgh, dat de
brief niet naar Suriname gestuurd hoeft te worden omdat:
A. daar geen Duitse vluchtschepen zijn;
B. er alleen luchtpost naartoe kan waardoor de informatie mogelijk in verkeerde
handen kan vallen;
C. er geen koerier met het bericht naar Suriname kan.
Op grond van de in deze publicatie opgenomen beschrijvingen van de verschillende
stadia van de geschiedenis van de Goslar kunnen we al deze argumenten als drogredenen aanmerken:
Ad A – Het is hoogst onwaarschijnlijk dat men bij Koloniën niet op de hoogte was
van de aanwezigheid van een Duits vluchtschip (de Goslar) in Suriname, aangezien
zich daar in 1939 en hele geschiedenis met het naar huis zenden van muitende Chinese
bemanningsleden had afgespeeld. En zelfs al was SG Six persoonlijk daarvan niet op de
hoogte in februari 1940, hij was het zeker op 1 mei 1940.
Ad B en C –In de maanden voor 10 mei 1940 stuurde het minister van Koloniën tientallen geheime en zeer geheime berichten van inlichtingendiensten naar Suriname. Het
is ondenkbaar dat Six daarvan niet op de hoogte was. Ook werden van elders wel koeriers en geheime berichten naar Suriname gezonden.
Met de wetenschap dat men bij Defensie al sinds begin 1939 in het geheim en met
inzet van de marine bezig was zich te mengen in Surinaamse defensiezaken, krijgen de
drogredenen van Six een uitermate suspect karakter. Het is duidelijk dat de ware
redenen waarom Suriname niet geïnformeerd mocht worden geheim moesten blijven.
Koloniën en de marinestaf zijn geslaagd in hun opzet om het een en ander geheim
te houden. Zelfs de onderzoekers van het Bureau Maritieme Historie van de marinestaf
konden naderhand niets terugvinden over de kwestie-Goslar en konden niet achterhalen
waarom men niet had kunnen voorkómen dat de bemanning het schip tot zinken had
gebracht. Als de kanttekening van SG Six op het verbaal van 5 februari 1940 D7 no 52
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niet bewaard was gebleven en gevonden, dan zou iedereen blijven denken dat de
Goslar gezonken is omdat de verantwoordelijke politiecommissaris in Suriname
incompetent en onoplettend was, mede vanwege zijn banden met bemanningsleden
van de Goslar.
Van Beek was een makkelijke publieke zondebok, die bijdroeg aan de verdere
versluiering van wat er werkelijk speelde rond de Goslar. Koloniën en de marine
hebben haar, onder strikte geheimhouding, opzettelijk en door de Duitse bemanning
laten zinken, om:
- een zinkschip voor het meest logische aanvalspunt voor de gevreesde coup de main
te hebben liggen;
- geen kosten voor dit verdedigingsmiddel te hoeven maken;
- grip te hebben op de verdediging van Suriname zonder daarvoor te hoeven
toegeven aan de, overigens zeer realistische, verzoeken van gouverneur Kielstra.
Aan deze constateringen, die ondersteund worden door de informatie die ik in deze
publicatie bijeen heb gebracht, verbind ik de volgende conclusies:
1. Lichting en/of opruiming van het wrak Goslar
Nederland is aansprakelijk voor de opruiming van het Goslar-wrak in de Surinamerivier. Er is sprake geweest van ernstige misleiding van Suriname. Behalve dat het wrak
sinds de prijsmaking op 9 oktober 1940 eigendom is van het Koninkrijk der Nederlanden,
heeft datzelfde koninkrijk doelbewust informatie onthouden aan de autoriteiten in
Suriname. Informatie die zonder twijfel geleid zou hebben tot het voorkómen van het
laten zinken van Goslar door de eigen bemanning.
2. Verontschuldiging
De Nederlandse regering dient nu het handelen van Six openbaar is gemaakt, haar
oprechte excuses aanbieden aan het Surinaamse volk voor deze misleiding, alsmede
voor de decennialange touwtrekkerij rondom de berging van het wrak.
3. Financiële compensatie
De Nederlandse regering dient Suriname financieel te compenseren voor de gederfde
inkomsten ten gevolge van de ligging van het wrak voor de KNSM-haven van Paramaribo. Zo’n compensatie zou de vorm kunnen krijgen van het alsnog financieren van
de lichting en berging van het wrak.
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Noten
Voorwoord
[1] Zie onder andere:
Anon. Onderzoeksteam berging Goslar gaat mogelijke gevaren na, 14-1-2017.
http://dagbladdewest.com/2017/01/14/onderzoeksteam-berging-goslar-gaat-mogelijke-gevaren-na/, laatst geraadpleegd 19-8-2017.
Mijnals D. Goslar era komt na 70 jaar ten einde. De Ware Tijd 14-12-2016.
[2] Anon. Wrak op Surinamerivier standvastig, https://www.zeilen.nl/nieuws/
wrak-op-surinamerivier-standvastig/, laatst geraadpleegd 19-8-2017.
[3] Zie: Hoofdstuk 2.
[4] De serie historische foto’s die in deze publicatie wordt gebruikt, is in zijn geheel
te vinden in een rapport van de firma Bruijnzeel die in 1948 onderzoek deed naar de
mogelijkheden en moeilijkheden van het bergen van de Goslar. De lijvige rapportage is
in zijn geheel terug te vinden in het Nationaal Archief. De foto’s maken deel uit van de
rapportage van duikerexpert J.G. Romeyn. Hoewel het verbaal beperkt openbaar is,
zijn de foto’s gepubliceerd door onder anderen Bubberman en circuleren ze op internet.
Derhalve heb ik ze ook opgenomen in deze studie, steeds met verwijzing naar Romeyn
– zie literatuurlijst.
Inleiding
[1] De informatie in deze inleiding wordt in de diverse hoofdstukken van deze
studie opnieuw naar voren gebracht en daar van bronverwijzingen voorzien.
[2] Bron foto: Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Inventaris Gouvernementsarchief, WTC-gebouw, Documents Management, oud inventarisnummer IV.07, Jaarverslagen, Politie Curaçao, verslag no. 530 Vertrouwelijke aanvulling op het Jaarverslag
1940, Interneering, Commandant der Militaire- en Burgerpolitie, Willemstad, 6-3-1941.
Hoofdstuk 1
[1] Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 1989; 8 (1): 67-78; thans is dit artikel in 4 delen
beschikbaar op de website van de Werkgroep Caribische Letteren, zie de literatuurlijst.
[2] Door Van Laar & Man A Hing gebruikte bron: Algemeen Rijksarchief, Tweede
Afdeling, archief van de Gouverneur van Suriname, Kabinet Geheim, 1885-1951, 362.
[3] Eerder beschreef Bubberman hoe er daags voor de invasie in Nederland gerommel uit het bijna lege schip had geklonken, maar dat men daar verder geen aandacht aan
had besteed. (1980: 15)
[4] Het artikel in De Sumatra Post was gebaseerd op een reportage in het Amerikaanse blad Collier’s, de editie van 28 september 1940, waar ik in paragraaf 1.4 op terug
kom.
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[5] Door Van Laar & Man A Hing gebruikte bron: Rapport van het onderhoud met
kapitein Karl Berghoff van het E.S.T.S. ‘Goslar’ op 1 december 1948 opgemaakt door
een vertegenwoordiger van Bruynzeel’s Scheepvaart- en Bergingsbedrijf N.V. v/h
Scheepvaart- en Bergingsbedrijf ‘Holland’, Rotterdam; zie ook 2.2.
[6] NL-HaNA, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 3504, Staatsprijsfonds, brief
Gouverneur van Suriname aan de minister van Koloniën, Londen, Engeland, No.
3532/74, 16-11-1942, pp.4-5.
[7] Door Van Laar & Man A Hing gebruikte bron: ARA 2, archief van het ministerie
van Koloniën in Londen, 1940-1945 , M334, omslag 61.
[8] Nationaal Archief, Den Haag, Gouverneur van Suriname: Geheim Archief,
nummer toegang 2.10.18, inventarisnummer 582: Briefwisseling over de uitvoering van
interneringsmaatregelen in het kader van de staat van beleg en over de reglementering
in de interneringskampen, met staten van geïnterneerden. 1940-1943. Nota van
Commissaris van Politie N. van Beek ‘Uitvoering internering (Stadsdistrict)’, 10-111939/9-05-1940.
Alle documenten uit inventarisnummer 582 waarnaar verwezen wordt zijn publiek
toegankelijk via: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascans/
eadid/2.10.18/wollig/uit/unitid/582/volledige-tekst/aan/gebruikersinbreng/aan/
aantal/20/node/c01%3A1.c02%3A1.c03%3A4.c04%3A0.c05%3A1.c06%3A0.c07%3A0/l
evel/file, laatst geraadpleegd 6 juli 2017.
[9] Ibid.
[10] Parlementaire Enquête Regeringsbeleid 1940-1945, deel 8 c-I, p. 605-12, Verhoor
Jhr. Willem Boreel, in juni 1943 in Suriname als Oudst aanwezend Zeeofficier, zitting
14-9-1949.
[11] NL-HaNA, Gouverneur Suriname / Geheim Archief, 2.10.18, inv.nr. 582:
Bijlagen bij nota van Commissaris van Politie N. van Beek ‘Uitvoering internering
(Stadsdistrict)’, 10-11-1939/9-05-1940.
[12] NL-HaNA, Gouverneur Suriname / Geheim Archief, 2.10.18, inv.nr. 582:
Procureur Generaal aan Gouverneur van Suriname, 6 juli 1940, inventarislijsten m.b.t.
geïnterneerden, met een nota aangaande de interneringsproblemen.
[13] Ibid. p. 7
[14] Ibid. Bijlagen.
[15] Ibid. p. 5
[16] Ibid. p. 20
[17] NL-HaNA, Gouverneur Suriname / Geheim Archief, 2.10.18, inv.nr. 582: 8 juli
1940, handgeschreven antwoord van de gouverneur van Suriname aan de PG.
[18] NL-HaNA, Gouverneur Suriname / Geheim Archief, 2.10.18, inv.nr. 582: 10 juli
1940, een tweede nota van de PG aan de gouverneur van Suriname, in antwoord op
diens notities van 8 juli 1940.
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[19] Ibid. p. 1.
[20] Ibid. p. 10
[21] Ibid. p. 11
[22] NL-HaNA, Gouverneur Suriname / Geheim Archief, 2.10.18, inv.nr. 582: 18 juli
1940 no. 36 geheim, brief van de commandant der Troepen aan de gouverneur van
Suriname.
[23] Ibid. p. 3
[24] Ibid. p. 5
[25] NL-HaNA, Gouverneur Suriname / Geheim Archief, 2.10.18, inv.nr. 893, Brief
van de gouverneur aan de Luitenant van het KNIL J.C. Postma, 5-10-1940.
[26] NL-HaNA, Gouverneur Suriname / Geheim Archief, 2.10.18, inv.nr. 582: 1
november 1940, brief van de woordvoerders van de Duitse geïnterneerden in kamp
Copieweg aan gouverneur Kielstra.
[27] Ibid.: 4 november 1940, Gouverneur Kielstra aan Luitenant J. Postma, beheerder
van het interneringskamp aan de Copieweg.
[28] Ibid.: 8 november 1940, no. 452 Kab. Geh., Gouverneur Kielstra aan de minister
van Koloniën in Londen, p. 2-3
[29] Ibid.: p. 3
[30] Nationaal Archief, Den Haag, ministerie van Koloniën en opvolgers: Dossierarchief, nummer toegang 2.10.54, inventarisnummer 3504, Staatsprijsfonds, brief Gouverneur van Suriname aan de minister van Koloniën, Londen, Engeland, No. 3532/74,
16-11-1942.
Hoofdstuk 2
[1] Nationaal Archief, Den Haag, Gouverneur van Suriname: Geheim Archief, nummer toegang 2.10.18, inventarisnummer 818, Brief van het ministerie van Financiën,
Generale Thesaurie, afd. Juridische zaken en bewindvoering, no. 234, onderwerp:
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Bijlage 4: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 234, Bericht van
gouverneur Wilhelm de Gruijter en de Raden van Politie over de defensie van
Suriname aan de Amsterdamse directeuren van de Sociëteit van Suriname, 10-6-1707,
folio 176-180, pp. 1-9.
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* hebben bij missive van
3 may om de kortheid
destijds niet ampelder
konnen schijven van
het demoliseren van
de fortresse Zeelandia

* kanttekening

Wij hadden u Edele Groot Achtb:* wegens
de cortheid des tijds bij onse missive van
den 3 may deses jares* niet ampelder
kúnnen onderhoúden wegens het demogeren der Fortresse Zeelandia en het
transporteren van de militie amúnitie
van oorloghe &Xa=* naar de Fortresse Zommelsdijk, dog wij súllen ued Gr Achtb

* Bestuurders van de S.v.S., NM
*1707, NM

* et cetera, NM

Bijlage 4: NL-HaNA, Soc. v. Sur., 1.05.03, inv.nr. 234, 10-6-1707, folio 176-180,
p. 1 van 9.
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* úijtten opnieuwe
haare generaale
consideratien wegens het dervolgens
[...] fortresse Zeelandia

* kanttekening

Met alle schuldig respect onse consideratien over dat súbject voordraagen,
waarlijk naar rijpen serieuse deliberatien en consideratien geboúwt op het
waare interest van u Edele Groot Achtb:
en dese provincie, wij vermeijnen dan U
Edele Gr. Achtb. Heeren, dat de Fortresse
Zeelandia met Consent van haere
Hoogen Mogende* soúde kúnnen gede* De Staten generaal, NM
moliseert werden, mits dat alvoorens
een of twee batterijen gemaakt werden
aan het soogenaemde Teijgershol
of wat hooger of laeger, naar men het
Terrain daartoe beqúaem soúde vinden, dag als dan soúde Evenwel ten
minsten hondert man moeten blijven
en in de plaetse van de Fortresse
Zeelandia langhs de waterkant twee
a drie batterijen moeten gemaackt
worden om dese plaats voor een overval en landingh secúers te stellen, vermits
dese plaats soo considerabel vermeerderd
in getal van fraaeije geboúwen, en het
geene nog dagelijcx toeneemt dat
de selve onder Gods genadigen zeegen in
weijnig jaeren een groote stad sal wesen, daer en
boven dat hier verscheijdene húijsen sijn, die
een Considerable capitaal gecost hebben, den

Bijlage 4: NL-HaNA, Soc. v. Sur., 1.05.03, inv.nr. 234, 10-6-1707, folio 176-180,
p. 2 van 9.
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Een meer den anderen minder, dog onder de
selve sijn der daar Twaalf, Vijftien, en
Sestien dúisent guldens aan verdaen
is geworden, als ook een [daars] jaerlijcx
twaalf hondert gulden wisselgeld
aan stúere in verwoont wert en nog
verscheidene andere van f 700,, - f 600,,f 500,,- en f 400,,- sjaerlijcx, en alle
welke effecten van geen waerde en
als verloorden soúde weesen ingevalle
Ú Edele Groot Achtbaere ordonneerde dat
alle der militie, amúnitie van oorloghe
etc: naar de Fortresse Zommesldijck
soúde moeten getransporteert werden
daer de Fortresse Zommelsdijck van zoo
kleijnen Erendúe is, dat schoon men
al goorte oncosten daer wilde aan
liggen, het onmooglijk soúde
weesen Iets met effect te kúnnen doen
alvoorens men de plaats daer men
soúde willen húijsen boúwen, deden
bedeijcken, en dan daer en bovensnog
een seer slegte en modderige gront
hebben, soo dat men steenen, of deselve
sanden welke excessive costen de in en
op geseetenen deser provincie nooyt soúde

Bijlage 4: NL-HaNA, Soc. v. Sur., 1.05.03, inv.nr. 234, 10-6-1707, folio 176-180,
p. 3 van 9.
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Connen voldoen, boven dat om het selve te
volbrengen eenige jaeren daertoe soúde
noodigh weesen soo dat wij het selve
[doorgehaald] aan het hoogwijs oordeel van
U Edele Gt: Achtb: overlatene of het gepponeerde van U Edele Gt: Achtbare wel
soúde kúnnen úitgevoert werden, dog
men soúde voor sooveel de defensie der
provintie betreft, de Fortresse ZommelsDijck wel de hooft fortresse konnen maken
dog als dan moet op de costen van UEd. Gt.:
Achtbe: aldaer een magazijn opgericht
werden, soo voor den amúnitie van oologhe
met alle het geene daartoe behoort, als
ook de onderhoúdinge van het garnisoen
deselven en de brantwacht,
En soúden alhier aan Paramaribo ook
nog een magazijn moeten blijven
soo tot het onderhoúd van het garnisoen
alhier, als gecommandeerde volk op
de te maaken batterijen aen Tijgershol, alsmede amúnitie van oorloge –
geschút Xa* om in cas van attacqúe
deselve batterijen van alles te kúnnen borgen
*Vervolg van dien

* et cetera, NM

* kanttekening

Boven alle welke consideratien Edele Groot
Achtbe: Heeren de voornaamste gelt dat
het gúarnisoen amúnitie van oorloghe Xa

Bijlage 4: NL-HaNA, Soc. v. Sur., 1.05.03, inv.nr. 234, 10-6-1707, folio 176-180,
p. 4 van 9.
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Alhier van Paramaribo getransporteert
zijnde, de scheepen om te lossen en te
laaden, sig niet geheel secúer soúden
bevinden, zijnde alhier aen Paramaribo wel de commodieúste plaets voor de
af en aancoomende scheepen om te
liggen ende te vertrecken die in de
geheele provintie soúde kúnnen
úijt gedacht werden, booven dat in die
gevalle de geheele rivier van zúriname
soúde verlaeten weesen daer zoo
considerabelen getal van costelijcke
plantagien zijn liggende, die nog dagelijcks vermeerderen, en soúde het onmogelijk weese, dat alle alhier
arriverende scheepen om sekúer te weesen
als dan aen de fortresse Zommelsdijck
soúde coomen liggen om dat deselve
scheepen vollaeden zijnde, de mond van de
rivier van Comawine niet weder soúde
kúnnen úijtseijlen, alzoo in deselve
mond een groote banck ligt, die het
úijtcoomen soúde verhinderen, en
soúde misschien U Edele Groot Achtb.
dencken dat als de batterijen aen
Tijgershol of daar omtrent gemaekt
waeren, Param. En de Rivier van Zúriname

Bijlage 4: NL-HaNA, Soc. v. Sur., 1.05.03, inv.nr. 234, 10-6-1707, folio 176-180,
p. 5 van 9.
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Soúden gedeelt weesen, dog wij moeten
U edele Groot Achtb: hier omtrent informeeren, als dat men door die batterijen
wel soúden kúnnen beletten, dat geene
groote Vijandlijcke scheepen naar hier
toe soúden opcoomen, alsoo de Rivieren
aan de over zijde verder als in het midden
van deselve geheel en al ondiep is, en
daerm de groote scheepen vlack voor de
te maakene batterijen soúden moeten
passeren, dog soúden wij nooijt konnen
beletten, dat de vijanden met sloepen
en scheepsboten aan de overzijde van
de riviere onder het bos door naer
hier toe opqúaemen, en als dan hier
geen gúarnisoen zijnde , niet alleen
Paramaribo, maer alle de plantagien
in de rivier en verdere Creeqúen van
Súriname geleegen, sonder eenige of
weijnige resistentie soúden verbranden en daar door dit schoon gedeelte
deser Provincie gerúineert werden, en
het welke niet soúde kúnnen voorgecomen werden als met hier altijd gúarnisoen te hoúden, en dese plaats met
eenige batterijen te defendeeren.
En alzoo Edele Groot Achtbaere Heeren

Bijlage 4: NL-HaNA, Soc. v. Sur., 1.05.03, inv.nr. 234, 10-6-1707, folio 176-180,
p. 6 van 9.
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De grootmaekinge deser Provincie
ne het geheel welweesen van dien
bestaat in de secúriteijt van defensie
der selven waar van de Ingeseetenen
eens volcoomen verzekert zijnde,
als nogh met meerder plaijsier
haar Geld soúden besteeden, om
niet alleen de Plantagien, te verbeteren, nogh dagelijcx andere aen
te leggen, en selfs veele úijt andere Landen tot ons soúden overcoomen, om hier (verseekert
zijnde van haer geld, moeyten,
en arbeid) altijd te blijven woonen
waerdoor dese Provinsie soo
considerabel soúde worden
als men sigh nooijt heeft moogen
verbeelden, soo connen wij
derhalve niet verbeij wee[s/t]en
U edele Groot Achtbaere met
alle schúldleijk respect op het
krachtighste de bescherminge derselven
aan te bevelen, en de Edele Groot
Achtbaere te verzoeken, als dat met
de eerste úijt het vaderland vertrekkende scheepen nog meerder getal van militie mag over
* verzoeken soldaten
en amúnitie van
oorlog

* kanttekening

Bijlage 4: NL-HaNA, Soc. v. Sur., 1.05.03, inv.nr. 234, 10-6-1707, folio 176-180,
p. 7 van 9.
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Gesonden werden, als ook allerhande
soorten van amúnitie en andere
gereedschappen van oorloghe, waer
mede dese Provintie tegens alle
búijtenlandsche Vijanden soúden
kúnnen verzeekert werden, en
wij en onse nacoomelingen soúden
moogen profiteerden de vrúghten
van onse aengewende moeijtes
costen en arbeijd, en deselve
in Vreede en Vreúghde moogen
besitten, waardoor wij ook wenschen, dat U Edele Groot Achtbaere revenúen van Jaer tot Jaer
moogen vermeerderen, en wij
onder de gelúckige, wijse en
voorspoedige directie van Ú
Edele Groot Achtbaere nogh
lenckte van Jaaren moogen
Leeven, súllende wij in alle occasien U Edele Groot Achtbaere
verzeeckeren dat wij waerdig
Verte

Bijlage 4: NL-HaNA, Soc. v. Sur., 1.05.03, inv.nr. 234, 10-6-1707, folio 176-180,
p. 8 van 9.
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Zijn ons te noemen,
Edele Groot Achtbaere Heeren

Ú Edele Groot Achtb-re
seer Gehoorzame Dienaeren
Den Goúverneúr en Raden van
Politie van de Provintie van
Zúrinamen
Paramaribo den
10 Júnij H= 1707

Wilhelm de Grúijter

T Lemmers
Ar. S Vettens
Gerard Wobma
D. Cúilenbúrg

FA[D] Raineval
J. Múenicx
[PS] Lansincq
Wilhelm Pedij […]
Ter ordonnantie van d’Heeren Goúverneúr ende
raaden, bij júdispositie van secrets.
A d. Hoij
gesworen Clercq

Bijlage 4: NL-HaNA, Soc. v. Sur., 1.05.03, inv.nr. 234, 10-6-1707, folio 176-180,
p. 9 van 9.
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Bijlage 5: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 239, Verslag van gouverneur Johan de Goyer en Raden van Politie over expeditie in Suriname van de Franse
Commandant Cassard aan de Amsterdamse directeuren van de Sociëteit van Suriname,
26 juli 1712, pp. 1-2; en een brandbrief van de Raden van Politie aan dezelfden naar
aanleiding van de overval door Cassard, 19 september 1712, pp. 1-3.
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Wij hebben van onse plicht geacht met dese ocasie over Barbados aan
Ued: Groot Achtbare kennis te geven dat op den achtsten der maan júnij des avonds van de fortresse Sommelsdijk zijn de geschoten twee Canonschoten
tot een teken dat twee schepen de brandwacht van de Mot Creeq waren gepasseert.
* generaal verbaal
* kanttekening
van ‘t gepasseerde
daar omtrent
Waarmee des andere daags een frans schip en genomen engelse barq in de
mond van de rivier qúaamen ankeren.
De volgende dag zijnde den tienden zijn de fransen met een parthije kleijne
vaartúigen gekomen op de Rivier van Commawine ende hebben alddaar genomen een tentboot met enige personen, eenige ponten geladen met súijker
als andersints ende andere vaartúijgen.
De fransen op de Rivier van Commawine geanvanceert zijnde tot omtrent
halverwege de fortresse van Sommelsdijk ende de vloed als [doe] geeijndigt zijnde
hebben een korten krijgsraad gehoúdenende zijn daar na in plaats van verder
te avanceeren ende fortresse van Sommelsdijk te attaqúeren (sooals wij naderhand verstaan hebben dat haar eerste voorneemen was) met de ebbe weder afgevaren om Paramaribo en de fortresse Zelandia te overmeesteren.
Waar na zij omtrent de mond van de Rivier Zúriname noch eenige vaartúigen hebbende des avonds omtrent acht úijren met een getal van
twintig barcassen en zes sloepen en omtrent dúizend man sterk dicht onder de fortresse zelandia zijn gepasseerd, trachtende monsieúr Cassard die
de commandant was van dese expeditie en meermalen in dese colonie is
geweest in persoon achter de fortresse te landen doch zijn die vaartúigen door het canon van de forteres en schepen, die ten getale van
thien voor dese plaats lagen, soodanig ontfangen dat sig aanstonds van
den anderen verspreijden en de voorgenomen landing en attaqúe niet
verder [tenteerden].
Die avond wierden van de fortresse Sommelsdijk wederom vier canon
schoten tot een teeken dat noch vier schepen voor bij de post
waren gepasseert
De volgenden dag heeft de vijand met zeven schepen, een brigantijn en
twee barqúen ende omtrent twee dúijsend man die van Toúlon zijn
gekomen, soo wij bericht sijn, aan de mond liggende, eenige gevangen
terúggesonden, blijvende sekeren Mathijs Jansz van Seevenhúijsen (mede
gevangen zijnde) voor [Ostagier], voor ene somme van drie dúijzend gúl
dens.
Voorts zijn die schepen op den zestienden des morgens met den dag van
voor dese Rivier na beneden geseijlt, sendende den bovengen.: Mathijs –
Jansz met een barq wederom na de mond van dese Rivier alwaar eenige úijren daar na door den Vandrig [Molinaij] het rantsoen gebracht, ende
Bijlage 5: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 239, 26 juli 1712,
p. 1 van 2
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Mathijs Jansz aan hem overgeleverd zijnde, die barq de vijandelijke sche
pen is gevolgt.
Waarna die schepen voor de Rivier van Corantine eenige dagen hebben
gelegen tot het inneemen van water en brandhoúd ende zijn van daar
vertrocken sonder op de Colonies van Berbices ofte Iseqúebe* ijets te
onderneemen.

*Essequebo, NM

Wij soúden niet manqúeeren U Ed: Groot Achtbare wegens het gepasseer
de meerder omstandigheeden te berichten, t’en ware dat wij vreessen
dat dese brief gaande over Barbados omtrent welk eijland veel frase
kaapers swieren, soúde kúnnen vallen in handen van den vijand om
deselve sig tegens dese Colonie kúnnen bedienen.
Wij geven ons de eer van bij deese grasie mede aan Haar Hoog Mogende kennisse van het gepaseerde te geven.
Waarmede Ed: Groot Achtbare Heeren UEd: Groot Achtbaar
heedens in de genadige protectie der Allerhoogsten bevelende
súllen wij blijven,
Edele Groot Achtbare Heeren
Paramaribo den 26 júlij
1712

UEd: Groot Achtbaarheedens –
Onderdanige Dienaren
Den Goúverneúr en Raden van Politie
der Provintie Van Zúrinamen

Joh, de Goijer
Gerard Wobma
FAD Raineval
J: Múenicx A Bloos
P[S/B] Lansincq
Wilhelm Pedij
ter ordonnantie van de heeren
T: Lemmens Goúverneúr en Raaden
AS [Sillens] A. Enckhúijsen Secret.
Bijlage 5: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 239, 26 juli 1712,
p. 2 van 2
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Dat* 19 Sept 1712
Lect* 7 Juny 1713

* verzenddatum, NM
* datum gelezen, NM

Edele Groot Achtbre= Heeren
* Zijn genootzaakt
te zeggen dat de Colonie
noch in die zelven
staat is als toch die
bij de societeit is over
gekoomen, en dat dezelve daar door in dien
daar in niet word verzien in handen der vijanden zal vervallen

* kanttekening

Wij hebben ons verplicht geacht Uw Ed: groot Achtbr:
bij desen te berichten, dat met het uijterste leetweesen
hebben gesien, dat dese Colonie sedert, dat aan UW
Ed: Groot Achtb: in Eijgendom is overgegaan, tot heden
ten daghe, noch in soo elendigen Staat van Securiteit
is gelaten, dat te vreesen is, soo daar inne, door UW
Ed: Groot Achtb: niet beter werde voorsien, dat deselve
noch op d’een of d’andere tijd, zal vervallen in Handen
van onse vijanden, en UW Ed: Groot Achtb: daar van
zullen worden gedepossideert, en veele Ingesetene die
nu reeds sware kosten, op het fundament van ‘t
Octrooij, hier hebben aangelegd, totaliter werden geruineert. Niet tegenstaande UW Ed: Groot Achtb: selve
al in den Beginne van de Komst van den Heere
van Sommelsdijck, hier te Lande, in qualiteit als
Gouverneur, niet noodigen hebben geoordeelt, als de
Securiteit desen Colonie, door goede Fortressen, te
* Heeft de Societeit al
in den beginne zulks
niet nodigh geoordeeld
als de securiteit der
Colonie door goede for
tificatien te bevorderen

* kanttekening

Bijlage 5: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 239, 19 september 1712,
p. 1 van 3.
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* gelijk steeds der heere
van Sommelsdijk is
gelast

* kanttekening

Bevorderen, en daarom oock goed gevonden hebben sijn
Hoogh- Ed bij Instructie, en verders bij Brieven
te gelasten, met dat so heijlsamen Werck voort te varen

* zijn ten hoogste
verwonderd dat zij de
goede gedachte van de
societeit daar omtrent
zien verdwijnen

* kanttekening

*onkosten van de Inge,,
zetenen aan de fortres
se gedaan

* kanttekening

Dat wij oock op ’t hoogste verwonderd zijn, dat die
goede gedachten van UW Ed groot Achtbr: naderhand
soodanigh hebben sien verdwijnen, hoewel Inge
setene, om die te seconderen, oock vele sware Onkosten
veel Jaaren achter een , daer toe hebben gesupport=:
gelijck de notulen kunnen aantonen, dat het gegen

* sgijnd het als of de socie
teit de hand van de
Colonie quaam af
te trekken

* kanttekening

woordigh schijnt, als of UW Ed groot Achtbr:
van meest alle saken tot devensie, van de Colonie
dienstig, de Handt quamen af te trekken, en meest alles
souden willen schuijven, op de schouderen der ingesetene, werdende apparent oock daarom selve soodanig ver-
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* en alles op de schouderen
der ingesetenen te sguijve
en waarom het nodig
onderhoud der affuijten en
bedding, canon X=a* op
de fortressen word versuijmt om de Ingez&
ook daar toe wederom
te obligeren

* kanttekening

* et cetera

suijmt op beijde Fortressen, ’t behoorlijk Onderhoud
der Affuijten en Beddinghe voor ’t canon, dat het
grootste gedeelte buijten staat is geweest, om in dit
laaste geval der Vijanden te konnen gebruijckt
worden, om door dat Middel al wederom d’Ingesetene
’t obligeren om het hout daar toe van tijt tot tijt
te besorgen, gelijck dat nu oock onlanks, door den Heer
Gouverneur is versocht, en door dese dringende Noodt
bij den Raad geconsenteert.

* worden ook afge,,
vorderd de noodwwendig,,
heden tot de brand,,
wachten aan de zee,,
kant te bekostighen

* kanttekening

Dat oock van ons afgevordert wordt, te bekostigen de Noodwendigheden, tot de Brandwachten, aan de Zeekant
die soo hoognoodig in Oorlogs Tijdt werden geacht, dat versuijmt
werdende, bij Ongeval, niet te verantwoorde soude sijn.

* hadden gehoopt dat
haare klagten van tijd
tot tijd gedaan ingres,,
sie souden hebben gevon,,
den
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Dat wij van Tijdt tot Tijdt gehoopt hadden, dat onse meenig
vuldigen Klagten, over dit subject, eenige Ingressie bij
UW Eed groot Achtbr: souden hebben gevonden, en
daar door in meerder Securiteit soude wesen gestelt,

Bijlage 5: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 239, 19 september 1712,
p. 2 van 3.
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* maar dat bevinden * kanttekening
dat geen troost bij de
societeiit zal zijn te
hoopen, en hoe
Maar dat in tegendeel tot ons groot Leetwesen onder
vinden, dat bij UW Eed groot Achtbr: in desen
Opzichte, geen Troost voor ons zal zijn te hoopen, en dat
uijt alle Omstandigheidt, die ons hier voorkomen, niet
anders te verwachten zal zijn, als dat onder Scheijn
van Bereitwilligheid, die Saak verders, gelijck als voor
heen, trainerende zal werden gehouden, in Verwachting
van een haastige Vreede, dat wijl dien hoofde siende
daar bij het ongemeen Misnoegen van alle d’ Ingesete,,
ne, uijt het laaste Geval der Vijanden, geresulteert,
* hebben zich dienhal,,
ve aan haar ho: mo:
geaddresseert, en
wat zij zullen ver,,
zoeken

* kanttekening

ons gedrongen hebben bevonden, om ons, hoe eerder, hoe
beter, te moeten addresseren, aan Haar Hoog Mooge:
met onderdanigst Versoeck, dat het Haar Hoog Mooge:
goede Beliefte mochte zijn, ons te maintineren, volgens
’t Octrooij en besorgen, dat de Colonie in behoorlijke
Staat van Securiteit, magh worden gestelt, met
Remboursent: van dat geene d’ Ingesetene, onder sooveel
* zende daarvan copie

* kanttekening

krachtige Protestatien, genoodsaakt zijn geweest te ge,,
ven, gelijck UW Eed groot Achtbr: wijl de Missive
aan Haar Hoog Moogh: die ten dien Eijnde
hier nevens gaat zullen konnen sien.
Waarnede Uw Eed groot Achtbr: in de genade van Godt
allmachtig hoedende, blijven,
Eed. Groot Achtbr: Heeren
| DE GOSLAR-AFFAIRE | 3 3 9
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Uw Eed: groot Achtbr:
gehoorsame Dienaren
de Raaden van Politie van Surinamen
J Muenicx
P [S] Ansincq
Wilhelm Pedij

Zuriname 19 sept
1712
T Lemmers
A[ug Viltens]
Gerard Wobma
D. Cuilenburgh

Bijlage 5: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 239, 19 september 1712,
p. 3 van 3.
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Bijlage 6: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 359, Rapport van
J.C. Hurler aan de directeuren van de Geoctryeerde Sociëteit van Suriname over het
plan van defensie van de rivieren Suriname en Commewijne en de forten, 6-7-1776,
folio 267-270, pp. 1-8.
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Memorie
Aan haar Edele Groot Achtbaare
De Heeren Directeuren van de Edele
Geoctroj: Societeit van Suriname xa: xa; xa:*
over het plan van defensie van de
Rivieren Suriname en Commawijne ook
derselver Fortressen

* et cetera

Ingevolge hooge ordre weerd het bijgaande plan op
het exactelijkste opgenoomen, en de defensie teegen
een buijtenlandse vijand op dúsdanige wijse vastgestelt
als de Fortresse nieú Amsterdam en redoúten, in gevolge advis van Haar Edele Groot Achtbaare in dato
den 30 July 1775 waar aan wij refereren met behoorlijke manschappen, Ammúnitie en grof geschut voorsien is.
Zoo zoude het inkoomen in ’t rivier aan eene vijand beswaar
lijkkúnnen gemaakt worden, indien aan het brandspúnt
2 Oorlogsschepen van 36 stúkken Canon gelegt wierden
deese scheepen moesten noodsakelijk binnen de brandspúnt gelegt en van kúndige officiers deselve commandeerende volgens goedvinden geplaatst worden

Bijlage 6: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 359, 6-7-1776,
folio 267-270, p. 1 van 8.
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Zoo gemeent mogt worden, schoon het niet apparent is
dat die oorlog scheepen daar teveel geexponeert zouden
zijn dat die elders met meer nút konden gebrúikt worden, dan
zoú daartoe ook wel hier ter reede liggende beste groote
scheepen kunnen geapproprieert worden desnoods met ge[swiept] en [gestút], zelfs met een laage geschút tússen
de kop die zoo niet met 12 – ten minsten met 8 – ponder Canons dienen voorsien te worden, zijnde het geschút
der koopvaardij scheepen, thans 4 – wijnig van 6 – PB* ca* pond bals
liber voorsien
de reeden dat dese scheepen binnen het brandspúnt
dienen te leggen is als volgt
volgens exacte ondersoekinge is het niet wel mogelijk
om met eenige scheepen welke 19 – à 26 voetdiep gaan in
ordre de bataillen in ’t rivier in te zijlen, vermits het
vaarwater zúlks niet zou perimitteeren, zoo als úijt
de plan door de exact gedane pijlingen, te sien is, en aldús
kan vast gestelt worden,dat niet meer dan 1 – à 2 scheepen te gelijk kúnnen insijlen, die niet wel meer als haar 2
stúkken op de bak kúnnen gebrúiken, zoo dat een vijand

Bijlage 6: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 359, 6-7-1776,
folio 267-270, p. 2 van 8.
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een considerable schaade zoú kúnnen toegebragt worden
door dezer twee leggende Oorlog Scheepen, zoúde de vijand
moogelijk soeken te tenteeren om met meerdere Scheepen te[ff]ens
het rivier in te koomen, zoo zoude dezelve door een sterk
vúúr van de twee Oorlog Scheepen in confúsie kúnnen gebragt
worden, dat eenige van de vijandlijke Scheepen in haare
coúrsen zoúden met alle waarschijnlijkheid afdrijven, en op
de westwal vast raaken en dús in de úitterstte verlegentheid koomen in cas van nood zoú voor de retraite dier
Scheepenter schielijke weg boegsering alles in gereethijd
moete zijn, ook moet vast gestelt worden dat geen
Scheepen van belang kúnnen binnen het púnt zijlen of dezelve moeten ten minsten een derde van de vloed hebben, door
naúwkeurige observatien van de koopvaardijscheepen
heeft men onder twintig pas een, dewelke bij het inkoome,
met het teij in staat zijn om te zijlen, tot na het fort Amsterdam
als het zelve gebeúrt dan is het in de drooge tijd en met
de favorable winden
Circa 100 roeden beneden de redoeten volgens de plan
kan eene Linie van Verstopping, op dúsdaanige wijze

Bijlage 6: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 359, 6-7-1776,
folio 267-270, p. 3 van 8.

| DE GOSLAR-AFFAIRE | 3 47

NM-GOSLAR-BW-HR-FIN-C_Opmaak 1 08-10-17 13:44 Pagina 348

348 |

DE GOSLAR-AFFAIRE

|

NM-GOSLAR-BW-HR-FIN-C_Opmaak 1 08-10-17 13:44 Pagina 349

Gemaakt worden en een aankoomende vijand het opkoomen
der Rivier beletten, Engelse barqúen, groote Ponten en
Kisten met Zand en Steen gevúlt, moete gesonken worden
van circa 11 à 12 voet hoog: dat geen groot Schip over deselve
passeeren kan, aan de noordkant van het rivier omtrent 19
kettingen van de wal, kan men een opening laaten van
80 à 100 voeten lang door welke opening de inkoomende
koopvaardijscheepen kúnnen ingeboegseert worden en op
weer sijde van ‘ ‘ opening dienen tot merkteekens tonnen
gelegt te worden, die men middelerwijle kan wegnemen, deese
oopening kan men op dúsdanige manier verstoppen met ronde boomen van 8 à 9 dm dik en onbepaalde lengte, die kan
men met ijzerhoepels lijknagels en cabeltoúwen op winden en de dikte van 9 – à 10 voet diameter, deese boom
moet zoo dan met bekoorige Ankers en Springtoúwen voorsien worden; hetwelke de beste manier is om zúlke oopeningen te verstoppen volgens opgaave van den Grave van
bijland in sijn 1te= deel van sijn Zee tactik pag. 325
deze linie kan van de twee redoúten Purmerent en Leijden

Bijlage 6: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 359, 6-7-1776,
folio 267-270, p. 4 van 8.

| DE GOSLAR-AFFAIRE | 3 4 9

NM-GOSLAR-BW-HR-FIN-C_Opmaak 1 08-10-17 13:44 Pagina 350

350 |

DE GOSLAR-AFFAIRE

|

NM-GOSLAR-BW-HR-FIN-C_Opmaak 1 08-10-17 13:44 Pagina 351

Met alle kragt van het geschút zelfs met horizontaal
of kern schooten verdedigd worden, het zoúde zeer
dienstig zijn dat op lek van redoúten neffens
het canon twee hoúwitsers ofte mortier wierde geplaatst
[Hom] reeden als de twee Oorlog Scheepen zoúden genoodsaakt
worden voor den vijand sig te retireeren, ja zelfs van
deselve weggenoomen wierden, dat zoo dan den vijand
tússen drie vúúren bij de linie van verstopping konde
gebragt worden, als door twee koopvaardijscheepen volgens het plan en de twee redoúten, deese scheepen moetten op haare springtoúwen zoodanig geplaatst worden
dat zij de redoúte in haare defensie niet hinderlijke
zijn konden.
In cas deese Linie van Verstopping mogte overwonnen
worden, ’t welk dog onwaarschijnlijk en zeer dificiel te onderneemen is, zoo zoúde een vijand weer genoodsaakt
zijn, volgens het plan van defensie, om drie vúúren zig
te onderwerpen, als van het vúúr van de fortr: Amst:, van de Scheepen geplaatst in ’t rivier Súrinaame tússchen de fortr: Amst: en

Bijlage 6: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 359, 6-7-1776,
folio 267-270, p. 5 van 8.
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de plantage Voorburg, en de Scheepen in ’t Rivier Commewijne
agter de Slúijs van het fortr: Amst: en deese drie
vúúren
zoúden zelfs in staat weesen om het wegneemen der
twee redoúten zeer beswaarlijk te maaken, de Landinge
met kleijne vaartúijgen kan aan de redoút Púrmerent niet
anders geschieden als met het hoogste waater dan
met half hoog waater kan geen vaartúijg aankoomen
of men moet ten minsten 3 – à 4 kettingen lengte door
de modder loopen, de redoút Lijden zoúde in dat cas
veel gemakkelijker in te neemen zijn, maar egter van niet
zoo grooten belang als de redoút Púrmerent, om reede
dat in de drooge tijd, in een half úúr gaans men van de
redoút Púrmerent na Paramaribo koomen kan
de fortr Amstrdm: in te neemen moeste met een groot getal vijantlijke manschappen voorsien geschieden, die met kleijne
Vaartúijgen moeten aankoomen ’t geen bijna onmooglijk
zoú zijn, door het vúúr van de fortr Amstr: redoúten, en van de
scheepen zoals die dan geposteert zoúden weezen, dat
ook indien fortr Amst: met de vereischte manschappen voor-

Bijlage 6: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 359, 6-7-1776,
folio 267-270, p. 6 van 8.
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sien is, zoo kan men seggen volgens de eerste reegel van de vestingboúw, dat het voor een vijand haast
onmogelijk soúde weezen om de fortr: Amst: weg te neemen vermits
de fortr: Amst: geen dienst van de Infanterij kan hebben als
in cas van eene Landing, en in dat geval kan een Commandeúrende Officier met regt zeggen dat deselve het
voorregt heeft met manschappen te ageeren die onvermoeid
ofte van geen fatigúes afgemat zijn en agter een borstweering, daar integendeel een vijand dit voordeel niet
hebben kan met kleijne vaartúigen, vermoeide manschappen en de grootste Leevens gevaar moet deselve soeken
voet aan wal te setten en te overwinnen of te sterven.
De Scheepen geplaatst volgens de plan van defensie
zoo wel in ’t Rivier Súriname als Commewijne kúnnen door
de fortr: Amst: met het vúúren gesecondeert worden
De dieptens van het rivier op het plan aangeweesen
is op het laagste waater gereekent op de accúraatste
waarneeminge bevonden dat het waater met dood teij aangroeit, bij het fortr: Amst: 6 – voet en eenige duijm Rhijnl: met or-

Bijlage 6: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 359, 6-7-1776,
folio 267-270, p. 7 van 8.
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dinaire Springteijt 81/2- voet; en met Oqúin octinale springals in de Maanden Maart en September 9 – à 10 voet.
Dat op dese plaats sig bevindende profiel is genoomen
volgens de exactste pijlinge en ondersoekinge in de geporprohecteerde Lijn van verstoppinge in dit profiel is bepaalt
de schúlp ritzen en modderbanken, op dat men alzoo op het
voegelijkste bareqúen ponten of kisten in deese Linie
best plaatsen kan.
het ooverige is alles zeer
dúijdelijk op deese plaan tot omtrent aan Paramaribo
aangebragt, zoo dat ik eerbiedig hoope Úw Edele
Grootachtbaare intentie, zoo wel met het opneemen
van de plaan als beschrijvinge van deselve hier meede
fort Amst
J.C. Hürler
F. den 6 Julij 1776
cptn. ingen:

Bijlage 6: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 359, 6-7-1776,
folio 267-270, p. 8 van 8.
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Bijlage 7: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 375, Rapport van
Silvester, L. Spengler aan de Geoctryeerde Sociëteit van Suriname over het plan een
verstopping te leggen voor de ingang van de Suriname- en de Commewijnerivier,
24-10-1781, pp. 1-5.
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Plan om een Linie van verstopping te
leggen zoo wel voor den ingang van de
rivier Surinamen als Commewijne
Tot de defensie deezer colonie
die wij seeker stellen op geen
andere plaats met vrúgt kan geattaqúeert worden dan bij deeze
rivier is hoogst noodzakelijk een Linie van verstopping
dezelve beneeden de redoúten te leggen kan van geen nút zijn om
dat het fortr: Amst: búijten werking gesteld en de twee redoúten niet sterk
genoeg zijn die te verdeedigen.
Dewijle hoe dezelve te vervaardigen namentlijk met een qúantiteit kisten of waater bakken
die in een zeekere opsigt gelijk de Cameelen dienen geconstrúcteerd te worden, is van verbaasende nasleep en kan [hier] onmogelijk werkstellig gemaakt worden. bovendien kúnnen
deze kisten de schok of bons welk een Schip met kragt
van Sijlen en een snelle meede gaande stroom maakt onmoogelijk verdragen, zonder gevaar van verbrijselt te worden.
daar diend dan een Linie gemaakt te worden, die zodanig gelegen word, dat al de sterktes en teffens zoo veel mooggelijk de daar bij geplaatste Scheepen alle tegelijk op dezelve kúnnen werken en haare kragten te zaamen genoomen, wat er ook
mag voorkoomen beeter in staat is te vernielen zij diend van
die natúúr te zijn, dat zij een zware schok kan veelen zonder te
breeken en teffens, niet gemakkelijk kan gekapt worden

Bijlage 7: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 375, 24-10-1781,
p. 1 van 5
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Om deeze effecten te genieten, oordeelen wij dat swaare Ankertoúwen
de beste boom kan úitleeveren, mist dat dezelve met Hoút zodanig
gedekt word dat dezelve volkoomen drijft
hier toe is niet alleen
veel moeite en tijd noodig, maar daar word ook veel tros Lijnwerk en
dúnnen ijzere Hoepelbanden toe vereischt.
’t Gemis van deeze noodzaakelijkheeden is oorsaak dat wij zoodanigen boom niet vervaardigt hebben schoon er meer dan eens over gedagt, en de middelen daartoe betrekkelijk ondersogt hebben.
indien de Linie gelegt word, dienen haare enden boven de redoút, en
zo na aan de kanten te koomen, dat er ten minsten geen Scheepen kúnnen
tussen door slippen welke eenigsints te vreezen zijn, en om te beletten dat er eenig vaartúijg zonder hindering kan doorkomen, kan men
deeze tússchen rúijmte of palisaderen, of door gedraide takken
van boomen, of ligtere cabels slúijten tot op de wal toe. Sij diend vervolgens binnenwaarts met een bogt, en dús halve maans gewijs op ‘t
naast langst fort Amst: al de distantie van een honderd roeden, of iets
meer heen te loopen. Dan zal de distantie die deze boom úijt
komt te maaken , circa agt honderd roeden voor beide de rivieren
Súriname en Commewijne zijn. – en direhalven ieder toúw op 140
vaam gesteed omtrend twaalf toúwen nodig hebben, haare dikte
is wel af te lijden dat sterkte geeft, dog van twintig dúijm kan
genoeg dienen

Bijlage 7: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 375, 24-10-1781,
p. 2 van 5
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Om deeze Cabels te doen drijven, moeten deselve ten minsten drie à
vier maal meer dikte van Hoút gegeven worden, ligte taaije
Sparren en takken van boomen zijn zeer núttig. Dog dienen wel terdeeg te omwonden en zeer voorsien te zijn. – ’t is hier toe dat Ligte
ijzere Hoepels en toúwerk gereqúireert zijn – beide de qúantitijten valt moeijelijk juist te bepaalen. Wij oordeelen dat ieder vaam swaar toúw tien vaam tot omwinding noodig heeft
en over zúlks komt voor twaalf toúwen ieder à 140 vaam 168
stúks opgeslagen trossen van 100 vaam dog is ’t noodig
10 à 12 meer te zenden, om de te kort kooming voor te koomen. –
tot de legging van de boom diende ten minsten 24 stúks sware ankers eevenreedig van swaarte na de dikte van de toúwen, te weeten, dat is op ieder toúw twee ankers voor vloed. Dan
voor ieder twee ankers een toúw welker enden in de ankers en door
de bogt de slúijtboom of gespannen Cabel door gestookeen word
over zúlks zijn er tot deeze ankers twaalf toúwen nodig; voorts
dienen er 16 ligtere ankers voor Cabels van 108m te zijn, welke
dienen moeten om de boom voor eb op te hoúden, voor ieder van
welke toúw dús ook agt Cabels van tien dúijm.
voor deeze 40 ankers dienen 40 lijnen tot anker bindsels en
voor ieder een boei en boei reep na proportie die lengte van de
boei reeps kunnen van 10 à 12 vaam bestaan. Dús voor 24 sware ankers een dúbbeld stel circa vier CAbels van agt dúijm en

Bijlage 7: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 375, 24-10-1781,
p. 3 van 5
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Voor ligtere drie Cabels van 3 Dm=
de kosten van dit alles schijnd in ’t oog bij den eersten opslag groot
dog zal in geenen deelen die hoogte berijken als ’t rendeerende van
zúlk een kist boom de heer Goúverneúr generaal aan ons volgens de aanschrijving door de Heeren directeúren van de Societeit is hoúdende voorgeslaagen heeft.
boven dit heeft onse gemaakte verstopping nog twee núttigheden
dat in ’t midden of elders schúlpen op de enden der toúwen koomen
die door een pond opgehoúden en dús een oopening laat, waar door
onse eige scheepen in en úijt gelaten kúnnen worden zonder
de minste moeite en kan daar in tegen op de eerste [kundsch-]
ap in een oogenblik in elkander gesplist en als boven vrij schielijk in
staat gebragt worden, dat sij ’t verwagten effect te weegbrengen. –
zoo ’t al gebeúrde dat dezelve elders onverhoopt mogte
stúkkend gezijld, dan wel stúkkend gekapt worden, blijft egter de
verstopping behalve de klijne oopening van een half toúw in
zijn waarde
eindelijk diend men verdagt te zijn, dat
deze linie van tijd tot tijd moet verandert worden alzoo
’t waater de toúwen sterk doet verrotten. –
wanneer zoodanige Linie legt, en bij de fortificatie werken ’s Lands
fregatten teffens 4 à 5 gearmeerde koopvaarders de twee brikken, en de twee ponten die kort onder de wal op vlak waater voor
klijne vaartúigen geschikt, alle in behoorlijk orde geplaatst

Bijlage 7: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 375, 24-10-1781,
p. 4 van 5
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zijn, denken wij dat de vijand den aanval wel kan úijtstellen, want
nog met branders, nog met scheeps magte iets kan ondernemen alles moet voor de boom [optornen] en zoo lang leegens blijven
als de vloed [..], zonder te kúnnen retireeren, en eer sij zoo
verre zoúden mogten koomen, of de boom af te schillen en de
toúwen te kappen hebben wij geleegenheid hen of te vernielen
of in een staat van weerloosheid te brengen.
Actúm aan boord van s’ Lands fergat van oorlog de
Valk den 24 Octobr: 1781. –
geteekend

Wm= Silvester
L: Spengler

Bijlage 7: NL-HaNA, Sociëteit van Suriname, 1.05.03, inv.nr. 375, 24-10-1781,
p. 5 van 5

| DE GOSLAR-AFFAIRE | 3 6 9

NM-GOSLAR-BW-HR-FIN-C_Opmaak 1 08-10-17 13:45 Pagina 370

370 |

DE GOSLAR-AFFAIRE

|

NM-GOSLAR-BW-HR-FIN-C_Opmaak 1 08-10-17 13:45 Pagina 371

Bijlage 8: NAS. GVS. 9.01.01, inv.nr. 12786, resol. 88, Verdediging van Suriname,
4-8-1914, pp. 1-4.
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Bijlage 8: NAS. GVS. 9.01.01, inv.nr. 12786, resol. 88, 4-8-1914, p. 1 van 4.
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Bijlage 8: NAS. GVS. 9.01.01, inv.nr. 12786, resol. 88, 4-8-1914, p. 2 van 4.
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Bijlage 8: NAS. GVS. 9.01.01, inv.nr. 12786, resol. 88, 4-8-1914, p. 3 van 4.
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Bijlage 8: NAS. GVS. 9.01.01, inv.nr. 12786, resol. 88, 4-8-1914, p. 4 van 4.
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Bijlage 9: NAS. GVS. 9.01.01, inv.nr. 12584, resolutie 27, 9 maart 1942, betreffende
SBM en uitbaggeren vaargeul Surinamerivier, pp. 1-4; en nota van de administrateur
van Financiën betreffende hetzelfde, 5 maart 1942, pp. 1-7.
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Bijlage 9: NAS. GVS. 9.01.01, inv.nr. 12584, resolutie 27, 9 maart 1942, p. 1 van 4.
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Bijlage 9: NAS. GVS. 9.01.01, inv.nr. 12584, resolutie 27, 9 maart 1942, p. 2 van 4.
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Bijlage 9: NAS. GVS. 9.01.01, inv.nr. 12584, resolutie 27, 9 maart 1942, p. 3 van 4.

380 |

DE GOSLAR-AFFAIRE

|

NM-GOSLAR-BW-HR-FIN-C_Opmaak 1 08-10-17 13:45 Pagina 381

Bijlage 9: NAS. GVS. 9.01.01, inv.nr. 12584, resolutie 27, 9 maart 1942, p. 4 van 4.
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Bijlage 9: NAS. GVS. 9.01.01, inv.nr. 12584, 5 maart 1942, p. 1 van 7.
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Bijlage 9: NAS. GVS. 9.01.01, inv.nr. 12584, 5 maart 1942, p. 2 van 7.
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Bijlage 9: NAS. GVS. 9.01.01, inv.nr. 12584, 5 maart 1942, p. 3 van 7.
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Bijlage 9: NAS. GVS. 9.01.01, inv.nr. 12584, 5 maart 1942, p. 4 van 7.

| DE GOSLAR-AFFAIRE | 3 8 5

NM-GOSLAR-BW-HR-FIN-C_Opmaak 1 08-10-17 13:45 Pagina 386

Bijlage 9: NAS. GVS. 9.01.01, inv.nr. 12584, 5 maart 1942, p. 5 van 7.

386 |

DE GOSLAR-AFFAIRE

|

NM-GOSLAR-BW-HR-FIN-C_Opmaak 1 08-10-17 13:45 Pagina 387

Bijlage 9: NAS. GVS. 9.01.01, inv.nr. 12584, 5 maart 1942, p. 6 van 7.
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Bijlage 9: NAS. GVS. 9.01.01, inv.nr. 12584, 5 maart 1942, p. 7 van 7.
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Bijlage 10: O.E.W. Six, secretaris-generaal van het ministerie van Koloniën.
O.E.W. Six werd op 1 mei 1929 officieel secretaris-generaal van het ministerie van
Koloniën, een functie die hij tot 1 december 1946 zou blijven vervullen. Om aan te tonen
dat de kanttekening op het verbaal 5 feb 1940 D7 no 52 van SG Six is hier naast
elkaar de paraaf op het verbaal en die bij de goedkeuring van het proces verbaal van
zijn verhoor door de Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945,
dd. 30 januari 1952:
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Voorblad van bovengenoemd verbaal dd 5 feb 1940.
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De pagina uit het PV, godgekeurd door O.E.W. Six.

De paraaf van O.E.W. Six in 1940 en 1952
BRON: Nationaal Archief, Den Haag, Parlementaire Enquêtecommissie
Regeringsbeleid 1940-1945, nummer toegang 2.02.27, inventarisnummer 862.
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SG Six was gemachtigd om namens de minister stukken te ondertekenen:

BRON: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Openbaar Verbaal,
1901-1952, nummer toegang 2.10.36.04, inventarisnummer 3408.
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BRON: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Openbaar Verbaal,
1901-1952, nummer toegang 2.10.36.04, inventarisnummer 3408.
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Informatie over O.E.W. Six van de website www.parlement.com,
laatst geraadpleegd 23-8-2017

Jhr.Mr. O.E.W. Six
Adellijke magistraat, die een afwisselende loopbaan
bij het ministerie van Koloniën en in Indië bekroond zag met de functie van secretaris-generaal.
Vervulde ook hoffuncties. Speelde, ondanks de
geringe betekenis van zijn departement na de bezetting, een invloedrijke rol in het college van secretarissen-generaal. Had, hoewel hij beslist antiDuits was, soms, zeker aanvankelijk, moeite om een
juiste houding tegenover de bezetter te vinden. Zo
werkte hij in juni 1940 indirect mee aan de Duitse
internering van Indische verlofgangers in Nederland door de bezetter gegevens over hen te verschaffen. Keerde na de oorlog nog korte tijd terug
als S.G. In de periode 1929-1946: secretaris-generaal.
Voornamen
Otto Eduard Willem
Personalia:
Geboorteplaats en -datum
‘s-Gravenhage, 20 november 1879
Overlijdensplaats en -datum
‘s-Gravenhage, 20 juli 1966
Levensbeschouwing
Hervormd
Hoofdfuncties en beroepen
• Adjunct-commies ministerie van Koloniën, vanaf 1907
• Commies ministerie van Koloniën, tot 1910
• Gedetacheerd ter Algemene Secretarie te Buitenzorg (Ned.-Indië),
van 1910 tot 1915 (sinds 1912 referendaris)
• Lid gemeenteraad van Batavia, van 1911 tot 1 juli 1915
• Chef afdeling Gouvernementsbedrijven (rang: referendaris),
ministerie van Koloniën, van 1 juli 1915 tot 1 januari 1925
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• Administrateur ministerie van Koloniën, van 1 januari 1925 tot 1 mei 1929
• Secretaris-generaal ministerie van Koloniën (vanaf 23 februari 1945 Overzeese
Gebiedsdelen), van 1 mei 1929 tot 1 december 1946
Nevenfuncties
• Lid curatorium Chr. Gymnasium te ‘s-Gravenhage, vanaf 1921
• Raadadviseur Huis van H.M. de Koningin, vanaf 1926
• Secretaris Raad van Beroep voor het personeel der Koninklijke Hofhouding
• Lid Comptabele Commissie der Koninklijke Hofhouding
• Opleiding
• Voortgezet onderwijs: gymnasium te 's-Gravenhage
• Academische studie: rechtswetenschap (gepromoveerd op stellingen),
Rijksuniversiteit Utrecht, tot 12 mei 1905
Wetenswaardigheden
Uit de privésfeer
Zijn zwager, W.H. baron Taets van Amerongen van Renswoude, was burgemeester
van Driebergen-Rijsenburg (1952-1957)
Ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Literatuur/documentatie
• Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
• L. de Jong, “Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog”,
deel 4, eerste helft, 141-142
Familie/gezin
Huwelijk/samenlevingsvorm
Gehuwd te Renswoude, 25 mei 1910
Echtgeno(o)t(e)/partner
D.P. barones Taets van Amerongen, Deborah Petronella
Kinderen
1 zoon en 2 dochters
Vader
Jhr. J.D. Six, Johan Diederik
Geboorteplaats en/of -datum
Utrecht, 25 januari 1847
Moeder
G.J.S. barones van Lynden, Geertruida Johanna Sophia
Geboorteplaats en/of -datum
Velp, gem. Rheden, 27 januari 1851
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Bijlage 11: NL-HaNA, Koloniën / Kabinet-Geheim Archief, 1901-1940, 2.10.36.51,
inv.nr. 176A, Bescheiden betrekking hebbende op de defensie in Nederlandsch-Indië
tegen een buitenlandschen vijand, 25-6-1915, Litt.S9, pp. 1-9.
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Bijlage 11: NL-HaNA, Koloniën / Kabinet-Geheim Archief, 1901-1940, 2.10.36.51,
inv.nr. 176A, 25-6-1915, p. 1 van 9.
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Bijlage 11: NL-HaNA, Koloniën / Kabinet-Geheim Archief, 1901-1940, 2.10.36.51,
inv.nr. 176A, 25-6-1915, p. 2 van 9.
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Bijlage 11: NL-HaNA, Koloniën / Kabinet-Geheim Archief, 1901-1940, 2.10.36.51,
inv.nr. 176A, 25-6-1915, p. 3 van 9.
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Bijlage 11: NL-HaNA, Koloniën / Kabinet-Geheim Archief, 1901-1940, 2.10.36.51,
inv.nr. 176A, 25-6-1915, p. 4 van 9.
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Bijlage 11: NL-HaNA, Koloniën / Kabinet-Geheim Archief, 1901-1940, 2.10.36.51,
inv.nr. 176A, 25-6-1915, p. 5 van 9.
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Bijlage 11: NL-HaNA, Koloniën / Kabinet-Geheim Archief, 1901-1940, 2.10.36.51,
inv.nr. 176A, 25-6-1915, p. 6 van 9.
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Bijlage 11: NL-HaNA, Koloniën / Kabinet-Geheim Archief, 1901-1940, 2.10.36.51,
inv.nr. 176A, 25-6-1915, p. 7 van 9.
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Bijlage 11: NL-HaNA, Koloniën / Kabinet-Geheim Archief, 1901-1940, 2.10.36.51,
inv.nr. 176A, 25-6-1915, p. 8 van 9.
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Bijlage 11: NL-HaNA, Koloniën / Kabinet-Geheim Archief, 1901-1940, 2.10.36.51,
inv.nr. 176A, 25-6-1915, p. 9 van 9.
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