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Op de militaire begraafplaats in 
Noordwijk liggen vijf of zes 
Zuid-Afrikanen begraven die 
afkomstig waren van het Britse 
troepenschip de SS Mendi. De 
Mendi leed in februari 1917 
schipbreuk voor de kust van het 
eiland Wight. De meeste 
slachtoffers waren rekruten van 
het Zuid-Afrikaanse Native 
Labour Corps. 
 
Noordwijker Mark Sijlmans is gefasci-
neerd door de levensverhalen van de 
mannen die op de militaire begraaf-
plaats in zijn dorp begraven liggen. 
Over Zuid-Afrika weet hij niet zo veel. 
Maar door zijn zoektocht naar de ver-
halen achter de grafstenen is hij op 
een bijzondere manier met het land 
en zijn inwoners verbonden geraakt.

De ramp
De Mendi was op 25 januari 1917 uit 
Kaapstad vertrokken, met 823 man-
schappen van het Vijfde Bataljon van 
het Zuid-Afrikaanse Native Labour 
Corps aan boord. De zwarte rekruten 
mochten geen wapens dragen. Ze zou-
den achter de linies ondersteunende 
taken verrichten.
Na een laatste stop in Plymouth in 
Zuid-Engeland zou de SS Mendi door-
varen naar Le Havre in Frankrijk. Het 
schip werd begeleid door een torpedo-
bootjager, de HMS Brisk.
Op het Kanaal belandde de SS Mendi 
in dichte mist. De kapitein van de 

Mendi hield zich keurig aan de regels. 
Dit in tegenstelling tot de kapitein van 
een ander schip, de SS Darro. De 
Darro ramde de Mendi midscheeps. 
Bijna 650 opvarenden verdronken of 
bezweken in het ijskoude water.
De bemanning van de Brisk deed wat 
ze kon om de schipbreukelingen te 
redden. De Darro bleef nog uren op 
een paar honderd meter afstand van 
het ramptoneel liggen, maar de kapi-
tein en zijn mannen staken geen vin-
ger uit om de drenkelingen te helpen. 
Later is wel beweerd dat de kapitein 
van de Darro uit racistische motieven 
handelde. Mark Sijlmans betwijfelt dit. 
De kapitein wist immers niet wie zich 
aan boord van dat andere schip 
bevonden. Sijlmans houdt het erop 
dat de kapitein van de Darro verlamd 
was door angst. Hij was vanuit Frank-
rijk onderweg naar Groot-Brittannië 
met een schip dat averij had opgelo-
pen en een lading rottend vlees aan 
boord, via een zeestraat vol mijnen en 
Duitse U-boten. En nu dit nog…
Wat Sijlmans wel verbaast, is dat de 
kapitein van de Darro er zo licht van 
af komt. Zijn vaarbewijs wordt een jaar 
ingetrokken, meer niet.

Alles werd anders
De Mendi was geen oorlogsschip, 
maar een schip voor personen- en goe-
derenvervoer dat voor de oorlog tussen 
het Verenigd Koninkrijk en Afrika had 
gevaren. Nadat het in 1916 door de 
Britse staat van de rederij was 

gehuurd, waren er in het ruim schotten 
aangebracht om slaapplekken voor de 
zwarte rekruten te creëren.
‘Het schip was niet op zijn taak bere-
kend’, zegt Sijlmans. ‘En die verbou-
wing mocht natuurlijk niet te veel kos-
ten. Daardoor waren er na de botsing 
onvoldoende vluchtwegen. Stalen deu-
ren raakten ontwricht, luiken konden 
niet meer open… Of dat de omvang 
van de ramp in de hand heeft gewerkt? 
Het heeft in ieder geval niet geholpen.’
De ondergang van de SS Mendi was 
in zekere zin een ‘ouderwets’ ongeluk. 
Aanvaringen waren er voor 1914 ook. 
Wat de Eerste Wereldoorlog anders 
maakte, was het geïndustrialiseerde 
karakter ervan. Machinegeweren. Gif-
gas. Tanks. Vliegtuigen. Onderzeeërs. 
Daardoor eiste de oorlog van ’14-’18 
relatief meer slachtoffers dan de oor-
logen uit het verleden.
Die schaalvergroting zorgde ervoor dat 
het Westen – het Britse Gemenebest 
voorop – ook anders ging denken over 
de omgang met zijn oorlogsdoden. 
Vóór de Eerste Wereldoorlog werd een 
gesneuvelde soldaat gewoonlijk haas-
tig begraven op de plaats waar hij 
gevallen was. In ’14-’18 was het aan-
tal Britse soldaten dat in Frankrijk 
gesneuveld was echter zo groot, dat 
Frankrijk het niet meer aan kon. Tege-
lijk smeekten de families van de 
gesneuvelden de Britse regering hun 
jongens terug naar huis te brengen. 
Maar volgens de regering was dat 
operationeel en logistiek niet moge-
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lijk; de aantallen waren te groot.
‘Om de nabestaanden tegemoet te 
komen, werd toen gezegd: ze hebben 
samen gevochten, ze zijn samen 
gestorven, laten we ze dan ook samen 
begraven’, vertelt Sijlmans. Het idee 
ontstond om op het continent militaire 
begraafplaatsen aan te leggen. Met 
graven die nooit meer verstoord zou-
den worden, in een prachtige omge-
ving, ontworpen door de beste archi-
tecten en landschapsarchitecten.
De Britten wilden de lijken concentre-
ren op vier plaatsen langs de Neder-
landse kust: Vlissingen, 's-Gravenzande, 
Den Haag en Bloemendaal. Maar daar 
was Noordwijk het niet mee eens. In 

Bloemendaal lagen maar een paar sol-
daten begraven, terwijl Noordwijk er wel 
veertig had. Het merendeel was afkom-
stig van drie Britse oorlogsschepen die 
op 22 september 1914 voor de kust 
van Scheveningen bij een van de aller-
eerste aanvallen met een U-Boot 
waren getorpedeerd. Van de 1459 
doden in totaal spoelden er in het 
weekend van 3 op 4 oktober 1914 26 
in Noordwijk aan. In de loop van de 
oorlog zouden er nog meer Britse sol-
daten bij Noordwijk uitspoelen en 
begraven worden – zo’n veertig in 
totaal.
De Commonwealth War Graves Com-
mission ging overstag en begon een 

grote operatie om alle lichamen vanaf 
Katwijk in het zuiden tot aan het Wad-
deneiland Ameland in het noorden 
naar Noordwijk te transporteren en 
daar opnieuw te begraven.

Mtolo
Slechts 28 van de 81 Eerste Wereld-
oorlog-slachtoffers op de Noordwijkse 
begraafplaats zijn geïdentificeerd. Er 
liggen vijf of zes Zuid-Afrikanen. Van de 
eerste vijf – Mtolo, Leboche, Zenzile, 
Molife en Kazumula – is zeker dat ze 
afkomstig waren van de SS Mendi. De 
zesde is in dezelfde periode in het-
zelfde gebied aangespoeld, dus het is 
waarschijnlijk dat hij ook van de Mendi 
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kwam. Maar niemand weet of hij een 
bemanningslid was of een rekruut van 
het Native Labour Corps.
Sijlmans’ onderzoek concentreerde zich 
de laatste jaren vooral op Mtolo. Hij had 
namelijk het geluk in het Noord-Hol-
lands Archief in Haarlem niet alleen 
Mtolo’s overlijdensbericht terug te vin-
den, maar ook een formuliertje met 
Mtolo’s naam, leeftijd en woonplaats 
erop. Mtolo bleek afkomstig uit Gane, 
de kraal van Chief Mafohla in het dis-
trict Richmond in KwaZoeloe-Natal. In 
1916 was hij ongeveer dertig jaar oud.
Aanvankelijk vond Sijlmans het lastig 
vanuit Nederland informatie in te win-
nen bij Zuid-Afrikaanse instanties. Op 
een dag kreeg hij echter een e-mail van 
ene meneer Mtolo die ergens op een 
ministerie werkte, met het verzoek om 
weer een andere meneer Mtolo te bel-
len. Het kostte hem de nodige moeite 
hem aan de lijn te krijgen en toen het 
eenmaal lukte, kon hij hem nauwelijks 
verstaan. Deze tweede meneer Mtolo 
bleek vrachtwagenchauffeur en toen 
Sijlmans hem belde, reed hij met open 
raam door een rumoerige stad, terwijl 
hij ook nog eens de radio aan had. De 
vrachtwagenchauffeur wist niets over 
een mogelijke voorouder die in Neder-
land begraven lag. Sijlmans vertelde 
hem wat hij te weten was gekomen.
Een tijdje later kreeg Sijlmans een 
boze e-mail van meneer Mtolo van het 
ministerie. Hij werd achtervolgd door 
telefoontjes van de familie van de 
vrachtwagenchauffeur.
‘Toen bleek dat mijn verhaal, zonder dat 
ik dat wist, heel wat had losgemaakt’, 
vertelt Sijlmans. ‘De vrachtwagenchauf-
feur had zijn familie verteld dat hun 
voorouder in Noordwijk begraven lag. 
Daarna waren ze buiten mij om gaan 
informeren hoe ze hem konden terugha-
len. Want, legde meneer Mtolo van het 
ministerie uit, anders krijgt hij geen 
rust. Volgens Mtolo’s nazaten was aller-
lei onheil dat in de familie speelde te 
herleiden tot het feit dat ze niet goed 
voor hun voorvader hadden gezorgd.’
In hun pogingen om Mtolo naar huis 
te brengen, botste de familie op het 

besluit van het Britse parlement uit 
1920 dat geen enkel lichaam terugge-
haald zou worden. Dat gold niet alleen 
voor Groot-Brittannië, maar ook voor 
de andere landen van het Gemene-
best. ‘Daarbij was totaal geen reke-
ning gehouden met andere culturen’, 
zegt Sijlmans nu.

De kleinzonen van Mtolo
Ná de politieke omwenteling in Zuid-
Afrika in de jaren negentig ontstond de 
behoefte om het aandeel van zwarte 
Zuid-Afrikanen tijdens de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog meer zichtbaar te 
maken. Daarom werd in een vleugel van 
het Delville Wood Commemorative 
Museum in Frankrijk een tentoonstelling 
over de SS Mendi ingericht, met het 
door Sijlmans teruggevonden pasje van 
Mtolo als een van de pronkstukken.
Naar aanleiding van de tentoonstelling 
werd Sijlmans benaderd door een 
Zuid-Afrikaanse journalist, Shaun Smillie 
van de Times. Nadat Smillie Sijlmans’ 
verhaal gehoord had, ging hij op onder-
zoek uit. Het bleek dat er nog drie klein-
zonen van Mtolo in leven waren. Smillie 
nam hen mee naar de plaats waar 
Mtolo geboren is. Waar ooit zijn kraal 
stond, is nu een houtplantage.
Volgens Mtolo’s kleinzonen heeft de 
familie nooit geweten dat hun grootva-
der op zee gestorven is. Sijlmans 
betwijfelt dit. Mtolo’s geboortestreek 
was eigendom van een blanke groot-
grondbezitter wiens zoon ook op de 
Mendi verdronken was. Waarschijnlijk 
was Mtolo dus met de zoon van de 
baas meegegaan. De grondeigenaar 
zal ongetwijfeld geïnformeerd zijn dat 
zijn zoon was omgekomen. ‘Er werd 
ook een schadevergoeding uitgekeerd. 
Blanken kregen meer dan zwarten. 
Maar zwarten kregen ook wat geld.’ 
Sijlmans gaat er dus vanuit dat Mtolo’s 
weduwe of zijn kinderen van zijn dood 
op de hoogte waren geweest.
Toen bleek dat ze Mtolo’s lichaam niet 
zouden terugkrijgen, reden zijn kleinzo-
nen met een toverdokter in een taxi-
busje naar Durban. Ze voerden op het 
strand een ritueel uit om de geest van 

Mtolo te vragen terug te komen naar 
het dorp. Volgens de traditie mocht er 
tijdens de terugrit naar het dorp niet 
gepraat worden. Alles ging goed tot ze 
vlak bij het dorp waren. Terwijl ze over 
een bruggetje reden, vloog de achter-
klep van het busje open, waarop een 
van de kleinzonen een uitroep slaakte.
‘Duidelijker kan niet’, vat Sijlmans het 
drama samen. ‘Die geest wil dus niet.’

Stichting
Nu rest de kleinzonen nog maar een 
optie. Ze moeten naar Nederland om 
bij het graf in Noordwijk aan hun voor-
vader te vragen of hij met hen wil 
terugkeren. Anders, zeggen ze, blijft de 
ellende hun familie achtervolgen.
Sijlmans voelt zich wel een beetje ver-
antwoordelijk voor de onrust die hij 
teweeg heeft gebracht. Hij zou de klein-
zonen graag de kans willen geven naar 
Nederland te komen. Ook wil hij graag 
een documentaire over Mtolo en zijn 
kleinzonen maken. De documentaire 
moet ‘dat menselijke verhaal’ laten 
zien, ‘die botsing van culturen’.
Een nieuwe stichting, de Mendi Foun-
dation, kan helpen deze plannen te 
realiseren. De stichting is opgericht om 
de herinnering aan de SS Mendi en de 
mannen die bij deze tragedie zijn 
omgekomen, levend te houden. Het pri-
maire doel is nabestaanden naar de 
graven te brengen. In de documentaire 
en een boek zullen de persoonlijke ver-
halen van de slachtoffers gedocumen-
teerd worden. Op termijn zal ook gepro-
beerd worden tentoonstellingen en 
herdenkingen te organiseren en Mendi- 
beurzen uit te reiken.

Lees de volledige  
tekst van dit interview

op Voertaal.


