De Nederlandse onderzeeërs vallen aan!
De verdediging van Nederlands-Indië 1941-1942

Op 7 december 1942 telde de Koninklijke Marine in Nederlands-Indië (Nederlands-Indië Marine)
15 onderzeeërs. De Onderzeese vloot stond onder bevel van Lt.Cdr. A.J. Bussemaker met het
hoofdkantoor op de Marine basis te Soerabaja (Java)
De onderzeese vloot was verdeeld in 4 onderzeeërs divisies:
• 1st Onderzeeboot Divisie (Lt.Cdr. A.J. Bussemaker)
- onderzeeër 0-16 (Ltz 1. A.J. Bussemaker)
- onderzeeër K-XVII (Ltz . H.C.Besançon)
- onderzeeër K-XVIII (tot 4 januari 1942 onder bevel van Ltz 1 . M.A.J. Derksema, daarna onder
Ltz 1. C.A.J van Well Groeneveld)
• 2e onderzeeboot divisie (Ltz 1. M.A.J. Derksema)
- onderzeeër K-XIII (Ltz 1. M.A.J. Derksema)
- onderzeeër K-XII (Ltz 1. H.J.C. Coumou)
- onderzeeër K-XI (Ltz 1. A.H. Deketh)
- onderzeeër K-X (Ltz 1 . P.G. de Back)
- onderzeeër K-IX (Ltz 1. P.G. de Back tot 6 januari 1942, Lt. J.W Caspers tot 1 maart 1942, Lt.
T. Brunstig tot 15 juli 1942)
- onderzeeër K-VIII (Ltz 1. M.A.J. Derksema van 6 januari tot 11 april 1942, na 11 april stond hij
onder bevel van luitenant J.W. Caspers)
• 3e onderzeeboot divisie (Ltz 1. P.A. Mulock van den Vlies Bik, vanaf 13 december 1941
onder bevel van Ltz 1. C.A.J van Well Groeneveld)
- onderzeeër K-XIV (Ltz 1. PA Mulock van den Vlies Bik; van 15 december 1941/4 januari 1942
stond onder bevel van Ltz 1. CAJ van Well Groeneveld tot 13 februari 1942 onder bevel van Lt. T.
Brunstig en dan weer onder leiding van Ltz 1. PA Mulock van den Vlies Bik)
- onderzeeër K-XV (Ltz 1. Baron C.V.T. van Boetzelaer)
- onderzeeër K-XVI (Ltz 1. L.J. Jarman)
• 4e Submarine Division (Ltz 1. F.J.A. Knoops)
- onderzeeër 0-19 (Ltz 1. F.J.A. Knoops; na 28 december 1941 onder bevel van Ltz 1. H.F. BachKolling)
- onderzeeër 0-20 (Ltz 1. P.J.C. Snippe)
• drie onderzeeërs waren in reparatie in Soerabaja, Java:
- onderzeeër K-X (Ltz 1. P.G. de Back)
- onderzeeër K-IX (Ltz 1. P.G. de Back; na 6 januari 1942 onder bevel van Lt. J.W Caspers en na
1 maart 1942 onder Ltz 1. T. Brunstig)
- onderzeeër K-VII (luitenant P.J.Mulder)
De onderzeebootvloot had ook een onderzeeboot moederschip Hr.Ms. Zuiderkruis (2661 ton
bewapend met 2 x 76 mm kanons en 2 x 20 mm mitrailleurs ).

Verdediging van Nederlands-Indië - Nederlandse onderzeese acties
• Onderzeeër K-VII
De Nederlandse onderzeeër K-VII werd op 18 februari 1942 vernietigd tijdens een Japanse
luchtaanval terwijl ze onderwater is in de haven van Soerabaja.

Dutch submarine K-VII

• Onderzeeër K-VIII
Op 21 december 1941 werd de onderzeeër K-XIII zwaar beschadigd door een batterij-explosie in
de haven van Singapore. De K-XIII wordt teruggestuurd naar Soerabaja voor reparatie, waar het
grootste deel van de bemanning wordt overgebracht aan boord van de onderzeeër K-VIII. Eind
februari en begin maart 1942 patrouilleerde de onderzeeër K-VIII in de Javazee en de Straat van
Madura. Er zijn geen aanvallen uitgevoerd. Nadat de Japanners Java waren binnengevallen, voer
de onderzeeër K-VIII naar Fremantle, Australië.

Dutch submarine K-VIII

• Onderzeeër K-IX
Op 7 december 1941 lag de Nederlandse onderzeeër K-IX ter reparatie in de haven van
Soerabaja. De bemanning van de K-IX wordt overgebracht naar de K-X. In maart 1942 keerde de
onderzeeër terug in actieve dienst onder bevel van luitenant der 1e klasse T. Brunstig. Ze voerde
een oorlogspatrouille uit naar de Golf van Siam, maar moest vanwege motorproblemen vroeg
terugkeren. Ze voer naar Fremantle, Australië omdat Soerabaja toen al bezet was door de
Japanners.

Dutch submarine K-IX

• Onderzeeër K-X
Van 8 december 1941 tot 2 maart 1942 staat ze onder bevel van Ltz 1. P.G. de Back. Op 25
december 1941 krijgt ze het bevel om naar de Celebeszee (via Ambon Island) te varen om een
Japanse invasievloot voor Davao City, Filippijnen, aan te vallen. Vijf dagen later kreeg ze het
bevel om naar Tarakan Island, Borneo, te varen. Ze patrouilleerde een tijdje tussen Borneo en
Java, maar keerde op 10 januari 1942 vanwege motorproblemen terug naar Tarakan. Op 11
januari vallen de Japanners Tarakan Island binnen. De K-X ontsnapt, hoewel aangevallen door
een Japans watervliegtuig terwijl ze door een Nederlands mijnenveld voer. Ze vaart via de Straat
van Makassar naar Soerabaja, Java-eiland. In de periode tussen 28 februari en 1 maart 1942
voerde ze verschillende patrouilles uit in de Javazee en voor de Filippijnen, maar moest ze
vanwege motorproblemen weer terugkeren naar Soerabaja. Terwijl ze door de Javazee bij
Rembang (Java) voer, werd ze aangevallen door een Japanse torpedojager en ernstig beschadigd

door de dieptebommen. Ondanks dat voer ze veilig naar Soerabaja. Op 2 maart 1942 werd ze in
Soerabaja tot zinken gebracht om Japanse inbeslagname te voorkomen
Dutch submarine K-X

• Onderzeeër K-XI
Op 7 december 1941 patrouilleerde de Nederlandse onderzeeër K-XI in de Golf van Siam. Van 8
december 1941 tot 23 januari 1942 was de basis voor de K-XI de British Naval Base in
Singapore en was ze ondergeschikt aan het British Eastern Fleet Command. Tot 21 december
patrouilleerde ze voor de oostkust van Malakka. Op 10 december viel ze een Japanse
landingsvloot ten noordoosten van Malakka aan. Daarna patrouilleerde ze tot 3 januari 1942 in
de Zuid-Chinese Zee waar geen aanvallen op de vijand plaatsvinden. Vanaf 10 januari
patrouilleerde ze opnieuw, dit keer voor de westkust van Malakka. Ze keerde een tijdje terug
naar de Nederlandse marinebasis in Soerabaja vanwege een motorstoring. Op 5 februari 1942
was ze weer op zee, dit keer patrouilleerde ze voor de oostkust van Sumatra waar wederom geen
aanvallen op de Japanse vloot werden gedaan. Ze keerde terug naar Soerabaja voor reparatie en
vanwege de dreiging van de Japanse bezetting van Soerabaja voer ze naar Colombo, Sri Lanka.

Dutch submarine K-XI

• Onderzeeër K-XII
Van 7 december 1941 tot februari 1942 was haar basis Singapore, onder bevel van de British
Eastern Fleet. Van 7 december tot 16 december 1941 patrouilleerde ze in de Zuid-Chinese Zee
en viel ze twee Japanse schepen aan: vrachtschip Toro Maru (1939t) en tanker Taizan Maru
(3525t). Tot 16 december 1941 patrouilleerde de K-XII voor de oostkust van Malakka (nabij de
Pahang-rivier). Van 21 december tot 27 december 1941 patrouilleerde de K-XII ten westen van de
Anambas-eilanden, waar een mislukte aanval op een Japanse onderzeeër werd uitgevoerd. Ze

ontmoette een andere Nederlandse onderzeeër K-XVII, die kort daarna tot zinken werd gebracht.
Van 30 december 1941 - 11 januari 1942 patrouilleerde de K-XII in de Zuid-Chinese Zee. Er
worden geen aanvallen geregistreerd. Van 19 januari - 31 januari 1942 patrouilleerde de K-XII in
de Straat van Makassar. Er worden ook geen aanvallen geregistreerd. Daarna patrouilleerde ze
een tijdje in de wateren voor Zuidoost-Sumatra, waar opnieuw geen aanvallen werden
uitgevoerd. De K-XII keerde terug naar Soerabaja en op 6 maart 1942 voer de onderzeeër K-XII
naar Fremantle, Australië.

Dutch submarine K-XII

• Onderzeeër K-XIII
Tussen 20 september 1941 en 6 januari 1942 stond de K-XIII onder bevel van Ltz 1. M.A.J.
Derksema. Tussen 7 december en 16 december 1941 patrouilleerde het voor de kust van Malaya
en in de Zuid-Chinese Zee. Op 10 december 1941 viel de Japanse invasievloot voor de
noordoostkust van het schiereiland Malaya zonder succes aan. Tussen 14 december en 16
december 1941 patrouilleerde de K-XIII in de buurt van de rivieren Pahang en Kuantang. In de
periode tussen 8 december en 21 december 1941 is haar thuisbasis op de marinebasis van
Singapore en staat het onder operationele controle van de British Eastern Fleet. Op 21 december
1941 beschadigde een batterij-explosie in de haven van Singapore de K-XIII. Drie mannen
worden gedood en drie raken gewond. Van 21 december 1941 - 6 januari 1942 wordt de
torpedobootjager Van Nes naar Soerabaja begeleid voor broodnodige reparaties. Het grootste deel
van de bemanning wordt overgebracht naar de K-VIII. De onderzeeër arriveerde op 6 januari
1942 in Soerabaja en bleef van januari tot maart 1942 in reparatie in het marine dok van
Soerabaja. Op 2 maart 1942 besloten de Nederlanders de boot te laten vernielen om te
voorkomen dat de binnenvallende Japanse troepen de beschadigde boot in handen zouden
krijgen.

Dutch submarine K-XIII

• Onderzeeër K-XIV
Van 6 december - 27 december 1941 patrouilleerde de onderzeeër K-KIV ten westen van Borneo.
Op 23 december 1941 patrouilleerde de K-XIV bij Kuching waar ze verschillende Japanse
schepen aanviel die daar voor anker lagen:
- één destroyer werd zonder succes aangevallen
- één vrachtschip werd zonder succes aangevallen
- Japans transportschip Katori Maru (9848t) werd getorpedeerd en tot zinken gebracht
- Japans transportschip Hiyoshi Maru (4943t) werd getorpedeerd en tot zinken gebracht

- Japans transportschip Hokkai Maru (8416t) was beschadigd
- Japanse tanker Nichiran Maru (6503t) was beschadigd
Na deze aanval keerde de K-XIV terug naar Soerabaja. Ze had al haar torpedo's uitgegeven. Op 6
januari-22 februari 1942 patrouilleerde de K-XIV in de Straat van Makassar. Ze heeft één
Japans konvooi aangevallen, maar de aanval is mislukt en ook tijdens deze aanval is ze
beschadigd. Daarom keerde ze terug naar Soerabaja. Van 14 februari - 12/13 maart 1942
patrouilleerde de K-XIV in het noorden van Klabat Bay, in de Zuid-Chinese Zee en in het
westelijke deel van de Javazee, omdat men Japanse landingen op dit grote Indonesische eiland
verwachtte. Op 1 maart 1942 viel de K-XIV een Japanse Kuma Class-kruiser aan, maar de
aanval was niet succesvol. Vervolgens voer ze rechtstreeks naar Colombo, Sri Lanka.
Dutch subarine K-XIV

• Onderzeeër K-XV
Van 8 december - 16 december 1941 patrouilleerde de K-XV voor de kust van West-Borneo.
Daarna patrouilleerde ze tot 30 december 1941 in de Javazee. Op 23 december patrouilleerde ze
een tijdje bij Kuching omdat daar een Japanse invasie werd verwacht. In januari - februari 1942
werd de K-XV in Soerabaja gerepareerd. Van 14 februari - 13 maart 1942 patrouilleerde de
onderzeeër K-XV in de Javazee en in de Indische Oceaan. Twee Japanse schepen werden
aangevallen:
- op 20 februari 1942 een mislukte aanval op een Japans vrachtschip
- op 1 maart 1942 wordt de Japanse tanker Tsurumi aangevallen, beschadigd in de baai van
Bantam, in het noordwesten van het eiland Java. Tijdens deze laatste aanval liep de K-XV enige
schade op aan de brandstoftanks. Ze voer naar Colombo, Sri Lanka.

Dutch submarine K-XV

• Onderzeeër K-XVI
Van 8 december - 25 december 1942 patrouilleerde de onderzeeër K-XVI tussen Soerabaja en de
Zuid-Chinese Zee. Op 23 december patrouilleerde de K-XVI bij Kuching waar een Japanse
invasie wordt verwacht. Op 24 december 1941 torpedeerde en zonk de K-XVI een Japanse
torpedojager Sagiri (1750t) ten noorden van Kuching-positie 01 d. 34 '' N., 110 d. 21 '' E .; de K-

XVI probeerde een andere Japanse torpedojager Marakumo aan te vallen, maar deze aanval
mislukte. Aangemoedigd door dit succes bleef de commandant, luitenant-dr. L.J. Jarman, te
lang in deze gevaarlijke wateren. Op 24 december werd de onderzeeër K-XVI getorpedeerd door
de Japanse onderzeeër I-66 (Cdr. Yoshitome). De hele bemanning kwam om
Dutch submarine K-XVI

• Onderzeeër K-XVII
Op 8 december 1941 was de basis van de K-XVII in Singapore en ondergeschikt aan British
Eastern Fleet Command. Op 8 december patrouilleerde ze voor de oostkust van Malakka (Pahang
River Area) en in de Golf van Siam. Eind december 1941 (21 december?) explodeerde bij de KXVII een zeemijn toen ze de Golf van Siam aan het verlaten was . De hele bemanning kwam om .
Ze voer regelrecht een Japanse mijnenlijn binnen, die ook de Nederlandse onderzeeër O 16 tot
zinken had gebracht

Dutch submarine K-XVII

• Onderzeeër K-XVIII
Vanaf 6 januari 1941 patrouilleerde de K-XVIII in de Straat van Makassar. Verschillende
schepen werden aangevallen:
- op 22 februari 1942 werd het Nederlandse lichtschip Orion, dat voor anker lag bij Balikpapan,
tot zinken gebracht door het kanonvuur van K-XVIII
- op 23/24 januari 1942 wordt een Japans konvooi bij Balikpapan aangevallen. Het Japanse
passagiersschip Tsuruga Maru (6988t) wordt getorpedeerd en tot zinken gebracht. Op 24 januari
tijdens de aanval in Balikpapan werd de K-XVIII zwaar beschadigd door dieptebommen. Ze
moest terug naar Soerabaja. In Soerabaja werd de K-XVIII gebruikt om de gedokte Nederlandse
torpedobootjager Banckert, die bij luchtaanvallen op 24 en 28 februari 1942 zwaar beschadigd
raakte, tot zinken te brengen. Op 2 maart 1942 werd de onderzeeër K-XVIII in Soerabaja door
eigen bemanning tot zinken gebracht om Japanse inbeslagname te voorkomen.

Dutch submarine K-XVIII

• Onderzeeër O-16
Van 6 december - 15 december 1941 patrouilleerde de onderzeeër O-16 in de Zuid-Chinese Zee.
Op 8 december deed ze verschillende aanvallen op de Japanse invasievloot ten noordoosten van
Malaya. Op 10 december 1941 beschadigde de O-16 een Japans transportschip Ayatosan Maru
(9788t) of Sakura Maru (7170t). Op 12 december 1941 viel ze verschillende Japanse schepen
aan in de baai van Soengei Patani, aan de oostkust van Malaya. Verschillende schepen worden
getorpedeerd:
- Japans transportschip Tozan Maru (8666t) wordt getorpedeerd en tot zinken gebracht
- Japans transportschip Asosan Maru (8812t) wordt getorpedeerd en tot zinken gebracht
- Japans transportschip Kinka Maru (9306t) wordt getorpedeerd en tot zinken gebracht
Na deze aanval kreeg de onderzeeër O-16 de opdracht terug te keren naar Singapore. Op 15
december 1941 explodeerde bij de onderzeeër O-16 een mijn terwijl ze de Golf van Siam aan het
verlaten was. De onderzeeër werd bijna in tweeën gebroken. De 6 man op de brug overleefden de
klap maar slecht een bemanningslid man overleefde uiteindelijk, kwartiermeester Cornelis de
Wolf, De onderzeeër O-16 voer recht een Japans mijnenveld in, dat ook de onderzeeër K-XVII tot
de ondergang bracht.

Dutch submarine O-16

• Onderzeeër O-19
Aan het begin van de oorlog in de Stille Oceaan (december 1941) lag de onderzeeër O-19 in
Singapore en was ondergeschikt aan het British Eastern Fleet Command. Van 14 december - 25
december 1941 patrouilleerde de onderzeeër O-19 in de Zuid-Chinese Zee. Er zijn verschillende
mislukte aanvallen op Japanse schepen of konvooien uitgevoerd. Van 1 januari - 15 januari
1942 patrouilleerde de O-19 opnieuw in de Zuid-Chinese Zee. Dit keer worden twee Japanse
schepen tot zinken gebracht:
- op 10 januari 1942 werden een Japans vrachtschip Akita Maru (3817t) en vrachtschip Tairu
Maru (4994t) getorpedeerd en tot zinken gebracht.
Van 15 januari - 28 januari 1942 patrouilleerde de onderzeeër O-19 in de Straat van Makassar.
Van 26 februari - 1 maart patrouilleerde ze in de Javazee tussen de Java-kust en het eiland
Bawean. Ze ontsnapte ternauwernood aan een Japanse torpedojager, die de onderzeeër O-19
zwaar beschadigde door dieptebommen. Desondanks keerde ze terug naar Soerabaja waar ze

deelnam aan de evacuatie en voer 's nachts vanuit Soerabaja en voer via de Straat van Sapé naar
Colombo, Sri Lanka.
Dutch submarine O-19

• Onderzeeër O-20
In december 1941 had de O-20 als thuisbasis Singapore onder Brits Eastern Fleet Command.
Van 14 december - 19 december patrouilleerde de onderzeeër O-20 in de Zuid-Chinese Zee. Op
19 december 1941 viel de O-20 zonder succes een Japanse torpedojager aan. Na achtervolgd te
zijn door de destroyers Yugiri, Uranami, Ayanami en vliegtuigen, bracht de bemanning van de
onderzeeër O-20 hun onderzeeër 25 mijl ten oosten van Kota Bharu (oostkust van Malaya) tot
zinken. De volgende dag (20 december) redde een Japanse torpedobootjager Uranami 32
overlevenden, maar zeven bemanningsleden, waaronder commandant Ltz 1 . P.G.J. Snippe
waren spoorloos verdwenen

