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Noord-Amerika 200 jaar onafhankelijk

2

„OPERATION SAIL 1976"
Groots maritiem gebeuren
DOOR DICK KLASEN
Operation Sail 1976 is het maritieme onderdeel van de
verschillende herdenkingen die volgend jaar in de Verenigde
Staten zullen plaats vinden ter gelegenheid van de twee
honderd jaar oude onafhankelijkheid.
200 Jaar geleden, op 4 juli 1776, riepen de Engelse koloniën
aan de oostkust van Noord-Amerika hun onafhankelijkheid
uit, een belangrijk feit met zulke verstrekkende gevolgen, dat
de Amerikanen er niet zonder meer aan kunnen voorbijgaan.
Er werd dan ook een commissie in het leven geroepen om aan
de gebeurtenissen vorm te geven: de “American Revolution
Bicentennial Commission". Onafhankelijk hiervan besloot een
aantal vooraanstaande Amerikanen om ook op maritiem
gebied iets te doen. Operation Sail 1976 werd geboren en
weldra door de commissie officieel erkend.
Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat bij een dergelijke
herdenking ook de zeilvaart betrokken wordt, die in de
Amerikaanse geschiedenis een zeer grote rol gespeeld
heeft. Amerika is uiteindelijk het land waar het klipper
schip voor het eerst ontworpen en gebouwd werd,
voordat het door Europese landen overgenomen werd.
Het is ook verheugend dat er in de laatste jaren steeds
meer belangstelling is ontstaan voor de zee-zeilvaart,
voornamelijk door de activiteiten van de Engelse Sail
Training Association, die — met “Cutty Sark Whisky” als
grote sponsor — de tweejaarlijkse Tall Ships Races
organiseert. Operation Sail 1976 werkt dan ook nauw
samen met de Sail Training Association om het maritiem
gebeuren van volgend jaar te realiseren.
Het ligt in de bedoeling na de Tall Ship Races in de
Europese wateren — o.a. van Plymouth naar Lissabon en vandaar naar Tenerife — in mei met
een grote armada naar Bermuda te racen en vandaar in juni naar Newport. Hier zullen zich dan
schepen uit het Verre Oosten, Australië, Latijns Amerika, Canada en de VS bij de Europese
vloot voegen, om gezamenlijk deel te nemen aan een parade in de wateren bij New York, en
aan cruises langs de oorspronkelijke 13 staten aan de oostkust. Voor de parade wordt zelfs de
haven van New York enige tijd voor het normale scheepvaartverkeer gesloten. De U.S. Navy
zal van de partij zijn met o.a. een vliegdekschip, van waaraf de parade zal worden
gadegeslagen door de president van de Verenigde Staten. Het opleidingsschip van U.S. Coast
Guard, de driemastbark “Eagle”, zal als gastschip optreden.
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Dit voor zover het in het kort de evenementen in Noord Amerika betreft. Maar er staat veel meer
op stapel, waarbij vooral ook Nederland betrokken is. Want we moeten niet vergeten waarom
dit alles plaats vindt: 200 jaar geleden werd de grondslag gelegd voor een nieuwe natie,
waarmee ook Nederland vele bindingen had en heeft. In het verre verleden, toen New York nog
Nieuw Amsterdam heette, maar ook tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in 1776. Toen echter niet
in New York, maar veel zuidelijker, waar 16 november 1776 een gebeurtenis plaats vond, die
nu in de VS hoe langer hoe meer bekend wordt. De plaats van handeling was Sint-Eustatius.

Nederland groette als eerste buitenlandse mogendheid – op Sint-Eustatius –
de vlag van vrij-Amerika
Sint-Eustatius, een kruimel op de kaart, terloops neergevallen aan de noordrand van het Zuid
Amerikaans continent. Een eiland boven de wind, 21 km 2 land, verloren, achtergelaten door de
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tijd, een oase van rust in het uitgebreid Caraïbisch eilandengebied. Een stukje Nederlands
gebied tussen andere kruimels: Engelse, Franse en Amerikaanse.
Hoe komt het dat dit door
de tijd verloren eiland
opeens teruggevonden
wordt en meetelt bij
Operation Sail 1976? De
oorzaak ligt 200 jaar in de
tijd terug, in 1776, het jaar
dat Operation Sail wil
gedenken.
200 jaar geleden was Statia
géén oase van rust: juist het
tegendeel ervan. Het
eilandje was een
middelpunt in een woelige
Caraïbische Zee, waar
naast Nederland ook
Engeland zijn koloniën had.
De Engelse koloniën aan de
oostkust van het noordelijk continent hadden de wapens opgenomen tegen hun Europees
moederland, dat nu ook vanuit de Caraïbische gebieden alles deed om de Amerikaanse
onafhankelijkheid te stoppen. Een groot gedeelte van de strijd op zee speelde zich af tussen de
eilanden, en het was daar waar de nieuwe Amerikaanse natie voor het eerst erkend werd door
een vreemde mogendheid. Door een simpel gebaar: het groeten van de nieuwe vlag.
Sint-Eustatius, of Statia, was in die dagen een belangrijk tussenstation tussen de nieuwe staten
en de rest van de wereld. Post en contrabande vonden hun weg naar de oude koloniën via dit
Nederlandse eiland, dat gedomineerd werd door Fort Oranje, waar gouverneur Johannes de
Graaf het bevel voerde.
16 November 1776 verscheen een oorlogsschip van de nieuwe Amerikaanse marine op de rede
van Statia: de “Andrew Doria” onder kapitein Isaiah Robinson. Robinson groette met zijn vlag
en vuurde een kanonschot af. Beide werden door de Graaf beantwoord. De eerste groet van
een buitenlandse mogendheid aan een Amerikaans oorlogsschip!
Dit gebaar van vriendschap werd door de Engelsen niet op prijs gesteld. Al spoedig verscheen
Admiraal Rodney voor het eiland, nam het in bezit en plunderde het. Dit incident vormde een
aanleiding voor het uitbreken van de 4e Engelse Oorlog.
Het is dit gebaar van St.-Eustatius dat Operation Sail wil herdenken, door het eiland in de
festiviteiten te betrekken. Men heeft een oproep gedaan aan een aantal Nederlandse
zeilschepen om deel te nemen aan de tocht over de Atlantische Oceaan naar New York, en
vandaar aan een cruise naar het eilandje in de Caraïbische Zee. Een oproep speciaal aan
Nederlandse schepen, om de verbondenheid aan te tonen tussen de VS, Nederland en St.Eustatius.
De organisatoren — waaronder ook de bij onze lezers welbekende Wimpelvriend Frank. O.
Braynard, auteur van o.m. “Leviathan - the world’s greatest ship” — hopen dat een groot aantal
schepen aan deze tocht zal deelnemen. Indien er onder de Wimpellezers zeilschip-eigenaars
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zijn die niet zijn uitgenodigd maar toch graag met hun schip kunnen en willen deelnemen, laten
dezen dan contact met onze redactie opnemen.

De Wimpel zal blijvend aandacht aan dit groots maritiem gebeuren schenken.

Bron: De Blauwe Wimpel

………………………………………………………….………………………………..
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De memoires van een ziekenpa deel 8.
Op een dag kregen we een bericht
van een schip, dat er een ongeval
had plaatsgevonden aan boord,
ergens in de binnenlanden. We
begrepen dat het ernstig was,
maar vanwege de
onbereikbaarheid van de plek, kon
niemand er naar toe. Een matroos
was bij het uitzetten van een boei,
met zijn been in de kink van een
tros gekomen. Twee dagen erna,
werd de patiënt met een
Landingsboot bij ons gebracht.
De dokter van de Boroekoe bezig met een ethernarcose.

Dr. van de Beek onderzocht hem, zijn voet was bijna in het geheel van het been afgerukt, de
voet hing nog alleen aan de achillespees.
Dr. Van de Beek kon niet veel doen en vroeg assistentie van de chirurg Dr. Wester uit Hollandia,
deze werd overgevlogen. Dr. Wester bekeek het been en zei: “Er zijn twee mogelijkheden, of ik
zet de voet af of we zetten de voet weer in zijn oorspronkelijke stand, verband en gips erom en
“God zege de greep!”
Voor de tweede operatie werd gekozen, de dokter deed eerst de nodige hechtingen en plakte
als het ware de voet weer aan het been. Verband en gips erom en klaar was Kees. De jongen
kreeg daarna hoge koortsen, hij is erg ziek geweest en leed veel pijn. Zijn voet begon enorm te
stinken, we verstoven Citronella om hem te kunnen verplegen.
We hebben toen een kap in het gips gezaagd. Daar knapte de jongen enorm van op, de etter
kwam er uit bruisen. Hij kreeg morfine toegediend, maar we hadden al vlug in de gaten, dat hij
ging verslaven. De dokter gaf hem toen een kwart tabletje met een heel moeilijke naam, daar
deed hij het goed op! Dat tabletje was een gewoon kwart aspirientje, toen heb ik ervaren wat
het placebo effect kan doen bij een mens. Later is de patiënt naar Holland gerepatrieerd. En
nog later kwam ik hem tegen, hij kon redelijk lopen. Ik heb het altijd een wonder gevonden!
Doordat Cor van Maurik operatieverpleger was, werd hij gevraagd, door veelal echtgenotes van
Marineofficieren, of hij het aan kon, om katten te castreren. “Ik wil het doen, maar als ze
doodgaan, neem ik geen verantwoording.” Cor werd de chirurg en ik zei de gek, moest de
narcose doen, een kous over de kop en spuiten met Chloretyl tot de kat niet meer bewoog. Cor
opereerde officieel, zoals je mensen opereert, met een scalpel de balzak open snijden, de
ballen eruit en weer dicht hechten. Verschillende katten hebben het niet gered, waarom, wisten
we niet, we werkten steriel en toch gingen ze dood.
Toen ik later een dierenarts er over vertelde, was zijn zienswijze: een dierenarts maakt bij katten
geen rechte wonden, maar scheurwonden, ze draaien als het ware de balletjes eraf, dan
geneest het bij katten veel vlugger. In NNG had je alleen katten zonder staart.
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Als je er een tijdje was, dan zag je het niet meer, trouwens de Papua vrouwen werden ook
steeds mooier!! De Marine vrouwen vonden die katten niet mooi en namen hun kat mee uit
Holland. Waar ze geen rekening mee hadden gehouden, dat in de warme natuur van NNG, de
katten veel langer krols waren, de katers van de vrouwen bleven wel een maand weg.
Ze moesten toch aan hun verplichtingen voldoen!.
We kregen voor een geopereerde kat ongeveer 15 NNG guldens, een mooie bijverdienste.
Later terug in Holland moest ik erg wennen aan onze Hollandse hofkatten met lange staarten.
Bij de ziekenboeg kwam een hond
aanlopen, hij werd gedoopt als
“Tippie” en ik had plotseling een
hond. Ik heb Tippie meer als een
jaar gehad en ik was er blij mee.
Hij bivakkeerde in de ziekenboeg,
maar het was een teefje en als zij
loops werd, duurde dat meer dan
een maand.
Tippie

Eén keer heb ik haar opgesloten
op een voetstap WC, maar de
baas ontdekte dat en werd kwaad
om de vele honden, die rond de ziekenboeg zwierven, ik heb haar losgelaten. Later bleek, dat
zij een houten deurklink helemaal had verkauwd.
Op het kazerneterrein liepen veel loslopende honden, een paar keer per jaar liep er een
marinier over het terrein om loslopende honden dood te schieten. Dat was afgelopen, toen het
de hond van de Eerste Officier betrof. Tippie heeft het overleefd en ging over naar een nieuwe
collega, toen ik weg ging.
Ik heb belijdenis gedaan in de Evangelische Christelijke Kerk van Biak bij de vlootpredikant en
een ouderling van deze kerk. Mijn geloof was toen nog een verstandelijk geloof, maar nu,
achteraf gezien, vindt ik het toch heel waardevol, dat ik dat toen gedaan heb. Twijfel heb ik altijd
gehad, maar volgens Jeremia behoeft twijfel niet altijd een teken van zwakte zijn, maar kan je
helpen bij het zoeken naar de waarheid. Met de houding van de VLOP had ik later enige
moeite. Hij kwam in een nacht, tijdens mijn wacht, bij me in de ziekenboeg, samen met de
pater, ze waren aan de zwier geweest.
De pater moest een behandeling ondergaan. De pater was zo dronken, hij kon niet meer uit zijn
ogen kijken en maar lachen samen. Ik kon er niet om lachen en had er veel moeite mee. Ik
weet, het zijn ook gewone mensen en toch wilde ik dat niet zien. Het bericht naar de IGZ kon
niet in een gewone enveloppe, medisch geheim, maar moest in een dubbele enveloppe, als
medisch zeer geheim.
In de morgen om tien uur dronken we gezamenlijk koffie, de koelies hadden in de keuken koffie
en sandwiches klaar staan. Ook konden we een citroendrank krijgen: “lem-lem”, dat was zurig
en lekker fris om te drinken. Lem was een poeder, welke opgelost werd in water. Ik heb het later
in Holland nooit meer gezien.
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Belijdenisklas in de Sorido
kerk 1959, Marine Kazerne
Biak.

De kaas kwam uit grote ronde
blikken, als een blik werd
open gemaakt, dan dreef de
kaas in een soort olie, je kon
het niet snijden, alleen
raspen, het was niet mijn
lekkerste kaas.
Ook kregen we af en toe gebakken vis, er ging dan een motorsloep de zee op, handgranaat in
het water, een massa vis kwam boven drijven en maar scheppen met een net. De lekkerste vis
was de “ikan taai”, oftewel de strontvis genoemd. Degene, die ze schoon moest maken, at ze
nooit meer, de dikke buik zat vol stront, wat leek op mensen poep.
Voor het grootste deel bestond onze voeding uit de Indische rijsttafel, ik heb altijd meegegeten,
maar het is mijn favoriete voedsel nooit geworden; trouwens als je niet at, dan kreeg je niks
anders. Van de Chinees lust ik alles, ook was het brood nooit oud, vanwege het vochtige
klimaat, maar er zat wel eens een torretje in. Soms gebeurde het, dat we wekenlang geen
aanvoer van groenten hadden. Hoe dat kon gebeuren, weet ik niet meer. Je kreeg dagenlang
niets anders dan nasi puti. Over de rijst een soort jus en dat was het. We gingen dan vaak de
wal op naar de Chinees, ik at veel Fu Yung Hai, ik lus het nog altijd graag. Het was niet duur en
je kon je buikje vol eten.
NB: Tegenwoordig koop je bij de meeste Chinezen in Nederland, nasi of bami goreng met babi
spek, je moet uitkijken of je eet je vingers erbij op!
We kwamen in die schaarse tijd op een avond langs de longroom officieren, we roken de lucht
van lekkere, gebraden haantjes, het water liep ons in de mond! Wij vroegen één van de
hofmeesters-officieren: “Jongen, geef ons een stukje kip.” We zijn net aan het kauwen, toen een
officier ons betrapte en ons beschuldigde van diefstal. We konden die hofmeester er niet voor
laten opdraaien en zijn er later beiden voor gestraft.
Eén keer per jaar, hield onze voedingscommissie een enquête, wat we voor het volgend jaar
het liefst wilden eten, d.w.z. het ging om het hoofdvoedsel, rijst of aardappelen. Op dat moment
was net de Land en Luchtmacht uit Nederland gearriveerd en bij ons ingekwartierd. Dat was
voor ons pech, want de meeste dienstplichtigen kozen voor aardappelen, ondanks onze
waarschuwingen. De aardappelen kwamen uit Holland, verpakt in klei. Ze waren niet te eten en
stonken, het waren net gedroogde pruimen. We zaten er maanden aan vast.
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Aan de wal aan zee, buiten het kamp, was een Christelijke Militair Tehuis gevestigd, er was een
beheerdersechtpaar uit Holland. Op het terras was het heerlijk vertoeven, maar ik persoonlijk
heb er niet veel gebruik van gemaakt.

Ik heb in NNG tweemaal kerst gevierd, ik ben er ook twee maal jarig geweest, ik ben er mondig
geworden. De versiering op de ziekenzalen viel tegen, op tafels hadden we van die kleine kunst
kerstboompjes. Juist met deze dagen had ik last van heimwee en ik was niet de enige. Maar je
ging wat vroeg naar bed en dan was het leed geleden. Op eerste kerstdag kreeg het hele kamp
een diner aangeboden, al maanden te voren was het gebraden halve haantje het gesprek van
de dag, in die tijd was dat nog heel bijzonder! Aan lange tafels kregen we, samen met de
patiënten, het diner opgediend. Daarna konden we naar de kerstdienst in de kerk, één van de
officieren begeleide de dienst op een piano.
In Karang City draaide dan een speciale film.
Tweemaal per jaar was er op het eiland een grote oefening, ter verdediging van het eiland. Ik
was als ziekenpa aangewezen op de kustbatterij, deze was gesitueerd op een hoog plateau,
kilometers uit de kust. De marine had hier drie oude Duitse scheepskanonnen staan, deze
konden heel Biak en de zee bestrijken. Wij waren allemaal gekleed in een Amerikaans
Dungaree gevechtspak, deze kreeg je niet weer uit tijdens de oefening, je sliep in de open lucht.
Ik herinner me een matroos, zijn naam was Siliakus, hij leek op een Griek, alleen een korte
broek aan. Zijn borst en zijn rug zaten onder de bloedzuigers, hij liet ze mooi zitten, ze vielen er
van zelf af. Je kon ze er ook af krijgen door er een brandende sigaret op te drukken. De
bloedzuigers leken op onze teken, maar dan een paar keer groter.
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NB: Ik kwam hem later tegen bij de douane. Hij moest toen nog voor de krijgsraad verschijnen
i.v.m. de dood van de marinier Mannie, hoe het zat weet ik niet. *)
*) http://www.mariniersnieuwguinea61-62.nl/marinier-petermannie.html, + de verwijzing op de
website naar De Zinloze dood.
Bij de kanonnen stonden grote afstandskijkers; overdag hadden sommige matrozen er een
dagtaak aan om de burgerhuizen te beloeren, dat mocht natuurlijk niet, maar je keek als het
ware dwars door de huizen heen. Janmaat was er op uit een blote vrouw te zien, je zag hooguit
een vrouw in badpak, die aan het zonnen was. Officieel was ik als ziekenpa bewapend met een
pistool Browning FN Lang, maar er was een tekort aan deze pistolen op het eiland, daarom
kreeg ik een Belgische Pistoolmitrailleur, een UZI, 38 patronen, deze waren net aangeschaft
door de KM. Op een nacht werden we door ploppers aangevallen vanuit de bush, dat waren
natuurlijk onze eigen mariniers. Een hoop geknetter van schoten, ik zag door de bomen het bos
niet meer, ik begreep er niks van. Met de M1 kon je in het donker richten, je zette een
vuurvliegje op het vizier en schieten. Gezien, dat je met een losse flodder dwars door een
metalen plaat schoot. Van wel een centimeter dik. Dat was natuurlijk levensgevaarlijk, de
flodders waren houten pennen, die vochtig waren geworden in het vochtige klimaat.
Hoog achter de kustbatterij zag je een hoge dode boom, met in de top een orchidee. Deze
boom stond boven op de Jappengrot, vanuit deze grot hebben de Jappen zich tegen de
Amerikanen verdedigd. In de grotten was een compleet ziekenhuis gevestigd, met alles er op
en er aan! De Amerikaanse troepen kregen de Jappen niet uit de grotten en gooiden vaten met
benzine vanuit vliegtuigen in de ingangen. Daarna vlammenwerpers erop en klaar was Kees.
Gruwelijk!! Na de oorlog lagen er in de grotten zoveel dode Japanners, dat ze de ingangen met
cement hebben afgesloten.
Na een aantal jaren zouden de grotten geopend worden onder toezicht van een commissie uit
Japan en Amerika. Dit schijnt inmiddels gebeurd te zijn.
Vlak bij de kustbatterij had je een Marine-zendstation, telegrafisten van de kazerne deden daar
dienst. Op een zondagmorgen ging één van de telegrafisten lopend naar de batterij om koffie te
drinken. Plotseling hoort hij achter zich in de bush takken kraken.
Hij kijkt om en ziet dat er een grote Python van een paar meter achter hem aan komt. Hij pakt
een groot stuk karang, er lag genoeg. Hij gooit de slang in één worp de kop in. Meer geluk dan
wijsheid. Later kwam hij terug in de kazerne met de slang om zijn nek en hij was de held van de
dag!
Op mijn twintigste kreeg ik bij de tandtechnieker “Sergeant Speciale Diensten”, Heideman, een
nieuw bovengebit aangemeten. Ik was er heel blij mee, mijn eigen gebit zag er slecht uit, ik
durfde haast niet meer te lachen.
Wat zijn we er op een klein dorp toch slecht afgekomen, wat tandarts en tandenpoetsen betreft.
In ons gezin poetste alleen mijn moeder haar tanden. In de oorlog deed ze het met zout. Ik ben
wel drie keer bij de huisarts geweest om een kies te trekken. Pas op mijn 16e kwam ik bij een
tandarts in de stoel, die mij heeft gesaneerd. Maar het kwaad was toen natuurlijk al geschied,
heel veel vullingen en sommige tanden stonden scheef.
In onze vrije tijd mochten we, met toestemming, jagen. Ik was geen grote liefhebber. We
moesten ons kleden in Dungaree en werden bewapend met een Lee-Enfield, een enkelschots
Engels geweer. Het was een jacht op wilde zwijnen. Eén van mijn medejagers schoot er bij een
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big een poot af, toch ging de big er vandoor, we hebben het niet terug gezien!
De botteliers in de kazerne waren er niet gek op, om die dieren te slachten.
Ze liepen heel vlug “fijt” of panaritium op. Dat deed geweldig zeer en de dokter moest er vaak in
snijden.
Op de wal woonden, de Sergeant Majoor Konstabel Lammerse met zijn vrouw Annie en hun
twee kinderen. Tom Hetebrij en ik kenden ze van de kerk, we gingen vaak op bezoek en waren
kind aan huis. Ze hadden in de tuin lekkere papaja’s, wat waren deze vruchten lekker. Als je in
het gezin geweest was, kon je er weer dagen tegen!
Gezinsprauw, kunnen er nog
meer op?

Schietles met de UZI, kregen we
van Sergeant Majoor van de
Mariniers De Waardt.
De schietbaan lag aan de
uiterste rand van het plateau,
aan de zee. Om te kunnen
schieten, moest je verplicht een
rode vlag hijsen. Als er op zee,
nog scheepvaart was of er kwam
een prauw langs, dan mocht de
vlag niet gehesen worden. De
Waardt stond op de rand te
kijken en er komt een gezinsprauw, tergend langzaam. De peddels gingen heel langzaam door
het water en ze kwamen haast niet vooruit. Het verveelde Majoor De Waardt en hij zwaaide met
zijn armen, dat ze op moesten schieten, lakas! Maar het hielp niets, hij richtte toen een UZI en
liet er 38 schoten uit ratelen.
Het was toen net een film, eerst vertraagd peddelen en na de schoten, wisten ze niet hoe hard
ze moesten peddelen. …………. Wordt vervolgd
………………………………………………………………………………………………………..
De Vaderlandsche Geschiedenis leert
ons, dat, al was onze volksgeest somtijds
wat verslapt, sedert het begin van de
internationale zeevaart onze pioniers op
alle zeeën, over de geheele wereld, onze
vlag op eervolle wijze hebben vertoond.
De roem van onze admiraals, die afstraalde
op alle bemanningen van de onder hun
commando staande oorlogsbodems, welke
de Nederlandsche vlag voerden, met in top
den rood-wit-blauwen gespleten wimpel, is
over de geheele wereld bekend.
Onze zeevarenden, van admiraal tot scheepsjongen, hebben in den laatsten wereldoorlog
wederom bewezen, hoe goede vaderlanders de eer van de vlag weten hoog te houden. Geen
Nederlander zal — al was hij of zij er in het verleden voorstander van — nu de vlag van de
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défaitisten in de afgeloopen bezettingsjaren oranje-wit-blauw was, terwijl de strijd ter zee zich
onder rood-wit-blauw voltrok, nog afstand willen doen van laatstgenoemde kleuren als de
„Nationale Vlag”. Deze is niet alleen het symbool van de saamhoorigheid van ons volk, maar
tevens het symbool van moed, trouw en uiterste plichtsbetrachting aan en voor Vorstin en
Vaderland.
Het vertrouwen in Nederlandsch kunnen en kracht, in het hooge peil, waarop de Nederlandsche
wetenschap staat, in onze cultuur en onze eerlijkheid is door onze Zeevarenden met schepen
onder de Nederlandsche vlag in alle uithoeken der wereld gevestigd.
De roode draad van het défaitisme, welke na den tweeden oorlog in ons land nog niet geheel is
vernietigd, is in een sporadisch geval de oorzaak geweest, dat Nederlanders er geen begrip
voor toonden te hebben, dat te allen tijde en in alle omstandigheden aan onze vlag de
verschuldigde eerbied moet worden bewezen. Wij hopen, dat onze regeering er voor zal waken,
dat Nederlanders zich nooit meer, door verwaarloozing van het feit, dat een niet volkomen doen
eerbiedigen van onze vlag een klap in het gezicht van het Nederlandsche Volk is, aan een
vergrijp in dezen schuldig maken.
Onze mannen ter zee, te land en in de lucht hebben het vertrouwen in Nederlandsche kracht
wederom doen herleven door op grootsche wijze te strijden onder de Nederlandsche vlag. Het
Nederlandsche Volk kan er van overtuigd zijn, dat de eer van onze vlag bij onze strijdkrachten,
ook bij die in Ned.-Indië, in goede handen is en dat de mannen van Marine en Leger het voorbeeld zullen volgen van al de dapperen, die hun leven veil hadden voor Koninging, Vaderland
en Vlag.
Al zijn onze mannen om politieke redenen op het oogenblik gemuilkorfd, zij zullen zoo noodig
de Nederlandsche driekleur verdedigen waar en wanneer noodig.
Onze vlag met den oranje-wimpel er boven moet, hoe de uiteindelijke uitslag van de thans
gevoerde besprekingen in Oost-Azië ook moge zijp, nooit waar zij eeuwen met eere wapperde
door een andere worden vervangen.
De traditie van de aan de vlag verschuldigde eerbewijzen is bij de Koninklijke Marine steeds
hooggehouden. Zoodra een jeugdig schepeling voet aan boord zet, wordt hij gewezen op de
verplichting bij het aan dek komen van buiten boord of vanuit het benedenschip het militair
saluut aan de vlag te brengen.
Het dagelijksch ceremonieel bij het ’s morgens hijschen van de vlag en bij het neerhalen bij
zonsondergang, waarbij alle aan dek verblijvende onder hét brengen van het militair saluut
front naar de vlag maken, wordt nog steeds ten volle gehandhaafd.
Admiraal Helfrich heeft in zijn radiorede op 27 Februari jl„ den dag, dat het vijf jaar geleden was,
dat onze mannen den heldenstrijd streden in den slag in de Javazee, zoo treffend de volgende
woorden uit het adelborstenlied aangehaald:
„Wordt nog eens in later dagen
Neerland’s vlag ten strijd ontplooid,
Stervend zullen wij haar schragen,
Maar die vlag verlaten, nooit!”
De admiraal heeft hiermede willen aantoonen, hoe schout-bij-nacht Doorman en de zijnen
volgens dit woord hebben gehandeld, maar tevens daarmee aangetoond, hoe elke adelborst bij
het zingen van dat lied bij zichzelf den eed heeft afgelegd, zoo noodig overeenkomstig die
woorden te zullen handelen.
Hoe trouw aan den Koning, vaderland en vlag altijd de adelborsten heeft bezield, moge blijken
uit het voor 1887 bestaande adelborstenlied, waarvan twee coupletten als volgt luiden:
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„Ik ga heen, mijn eed den Koning
En het Vaderland gedaan,
Roept mij heen van haard en woning,
Roept mij ook van u vandaan.
Om voor d’eer der vlag te waken,
Voor haar vlekkelooze pracht,
Om den naam ons waard te maken
Van het roemrijk voorgeslacht.”
Dit citaat zal voorzeker tot een ieder spreken, maar het is wel goed, dat men nog eens beseft,
hoe de mannen van de Koninklijke Marine de vlag hooghielden en zullen blijven hooghouden en
dat elke Nederlander moet begrijpen, wat onze driekleur voor een goed vaderlander beteekent.
In het democratische Amerika zijn in de „Flag Code” de richtlijnen vastgelegd voor het in
verschillende omstandigheden brengen van eerbewijs aan de „Stars and Stripes”, de nationale
vlag van het Amerikaansche Volk.
Deze Flag Code is vastgelegd in de op 14 en 15 Juni 1923 te Washington gehouden Nationale
vlag-conferentie, waaruit wij aanhalen:

Groet aan de vlag
Gedurende de plechtigheid van het hijschen en
neerhalen van de vlag of wanneer de vlag langs
komt bij parade of in een stoet, behooren alle
personen „front” naar de vlag te maken en op
eerbiedige wijze den groet te brengen.
In uniform gekleeden behooren dit te doen door
het brengen van den voorgeschreven militairen
groet; voor burgers en burgeressen is hét volgende voorgeschreven.
Mannen nemen den hoed in de rechterhand en brengen deze tegen den linkerschouder, de
hand ter hoogte van het hart; indien ze geen hoofddeksel dragen, leggen zij, evenals dat voor
de burgeressen is voorgeschreven, de rechterhand op het hart.
Brengt ook steeds op correcte, eerbiedige wijze den groet aan de Nederlandsche vlag.
Doet dit zonder dat er voorschriften van de Regeering voor noodig zijn.
Houdt onze vlag onder alle omstandigheden des levens en overal ter wereld hoog.
Geeft blijk begrip te hebben van de groote beteekenis van de Nationale Vlag.
……………………………………………………………………………………………………………..

14

In een uiterste poging oorlog in Indië te voorkomen toog het prominente PvdA-Kamerlid Frans
Goedhart in 1947 naar Java. Zijn vredesmissie liep op niets uit, op 20 juli 1947 begon de eerste
Nederlandse ‘politionele actie’ tegen de Republiek Indonesië. Maar was Goedharts missie niet
al vanaf het begin kansloos? En is hij misschien een beetje bij de neus genomen door PvdAvoorzitter Koos Vorrink?

Frans Goedhart in februari 1946. (Foto Nationaal Archief CC0)
Frans Goedhart (1904-1990) was bepaald geen doorsnee-lid van
de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid. Vóór de
Tweede Wereldoorlog had hij in Nederland en België gewerkt als
journalist. Begin jaren dertig was hij enige tijd lid van de
Communistische Partij Nederland, maar die royeerde hem in 1934
vanwege zijn kritiek op het stalinisme in de Sovjet-Unie.
Al heel snel nadat Duitse troepen in mei 1940 Nederland hadden
bezet ging Goedhart in het verzet. Al op 25 juli dat jaar verscheen
van zijn hand de eerste ‘Nieuwsbrief van Pieter ’t Hoen’. Dat
pseudoniem verwees naar de Utrechtse journalist Pieter ’t Hoen die vanaf 1781, enkele weken
na het uitbreken van de vierde Engelse oorlog, De Post van den Neder-Rhijn liet verschijnen,
een krant waarin hij in vlijmscherpe bewoordingen partij koos voor de patriotten en tegen de
Oranjepartij.
Uit de ‘Nieuwsbrief van Pieter ’t Hoen’ ontstond eerst de illegale publicatie Het Parool en na de
bevrijding in 1945 dagblad Het Parool. Goedhart werd daarvan nooit hoofdredacteur, maar was
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in de tweede helft van de jaren veertig wel gezichtsbepalend opinieschrijver van die krant –
onder zijn ‘nom de plume’ Pieter ’t Hoen. Het Parool en commentator Goedhart/’t Hoen
koesterden veel sympathie voor het Indonesische nationalisme dat op 17 augustus 1945 (twee
dagen na de Japanse capitulatie) had geleid tot het uitroepen van de Republiek Indonesië.
Bij de Kamerverkiezingen in 1946 stond Goedhart op de PvdA-lijst, maar hij viel net buiten de
boot. Zou de PvdA echter deel gaan uitmaken van de regeringscoalitie, dan zou een aantal
sociaaldemocratische Kamerleden doorschuiven naar het kabinet en zou voor Goedhart een
plekje vrijkomen in de Kamer. Uiteindelijk gebeurde dat ook, want de PvdA stapte in een
kabinet met de Katholieke Volkspartij (KVP) onder leiding van premier Louis Beel (KVP).
In afwachting daarvan reisde Goedhart in juni 1946 voor de eerste keer naar Java. Als eerste
Nederlandse journalist bezocht hij de Midden-Javaanse sultansstad Yogyakarta, centrum van
de Republiek Indonesië. Zijn reis leverde artikelen op voor Het Parool en daarna het boekje
‘Terug uit Djokja’. Bij de nationalisten kweekte hij met zijn bezoek en zijn politieke stellingname
veel goodwill, zozeer zelfs dat hij in Yogyakarta ‘tuan baik hati’ werd genoemd, de man met het
goede hart.

Eind november overlegt de Commissie-Generaal in Den Haag. Van links naar rechts secretaris
Sanders, de commissarissen-generaal De Boer, Schermerhorn en Van Poll en minister van
financiën Lieftinck. (Foto: Joep Friezer / Anefo / Nationaal Archief CC0)
Op 5 september 1946 stapte Goedhart op vliegveld Kemajoran bij Batavia/Jakarta in een
vliegtuig voor de terugreis naar Nederland. Later die maand kwam de Nederlandse Commissie16

Generaal in Indië aan. Die Commissie-Generaal – onder voorzitterschap van oud-premier Wim
Schermerhorn (PvdA) en aangevuld met de Indische luitenant-gouverneur-generaal Huib van
Mook – moest over de toekomst van Indië onderhandelen met een Indonesische delegatie
onder leiding van de republikeinse minister-president Soetan Sjahrir. Goede diensten daarbij
werden verleend door de ervaren Britse diplomaat Lord Killearn (Miles Lampson).
Half november 1946 leidden
de onderhandelingen in het
Javaanse bergplaatsje
Liggajati nabij havenstad
Cirebon (destijds: Cheribon)
tot een voorlopig akkoord.
Het werd door beide partijen
geparafeerd. Nederland
erkende de feitelijke (de
facto) soevereiniteit van de
Republiek Indonesië over
Java en Sumatra, er zou een
federatieve staat Verenigde
Staten van Indonesië (met
als onderdeel de republiek)
worden gevormd en
Indonesië en Nederland
zouden zich verenigen in een
unie met als (symbolisch)
hoofd koningin Wilhelmina.
Op 15 november werd het akkoord van Linggajati geparafeerd. Onder toeziend oog van
Indonesisch delegatielid Gani zet commissaris-generaal Van Poll (KVP) zijn krabbel. (Foto:
Nationaal Archief/Nigis, publiek domein)
Maar toen begonnen de moeilijkheden. Sjahrir had grote problemen om het akkoord in
Yogyakarta aanvaard te krijgen, maar dat was nog het minste probleem. In de Nederlandse
Tweede Kamer werd het akkoord ‘aangekleed’ met wat in feite aanvullende eisen waren aan de
Republiek Indonesië. Na lang
getouwtrek werd het akkoord van
Linggajati niettemin in paleis Rijswijk
in Batavia/Jakarta definitief
getekend op 25 maart 1947. Er was
wel een belangrijk verschil: de
Indonesiërs tekenden het ‘naakte’,
oorspronkelijke akkoord, de
Nederlanders tekenden tevens voor
de ‘aankleding’, neergelegd in de
fameuze/beruchte motieRomme/Van der Goes van Naters,
zo genoemd naar de fractieleiders in
de Tweede Kamer van
regeringspartijen KVP (Romme) en
PvdA (Van der Goes van Naters).
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Het is 10 december 1946, De Tweede Kamer bespreekt het akkoord van Linggajati met het
kabinet en de Commissie-Generaal. Aan het woord is minister Jonkman (PvdA, overzeese
gebiedsdelen). (Foto: Charles Breijer / Anefo – Nationaal Archief CC0)
Het was het perfecte recept voor problemen. Die kwamen er dan ook toen verder werd
onderhandeld over concrete uitvoering van het akkoord. Uiteindelijk zegde Nederland het
akkoord op, waarna op 20 juli 1947 Nederlandse troepen grote delen van West- en Oost-Java
plus een flinke strook in het noorden van Midden-Java bezetten.

Worsteling
Al ruim voor die veldtocht begon, worstelde coalitiepartij PvdA enorm met het Indië-vraagstuk.
De partij (ook de leiding) was sterk verdeeld. In beginsel was de PvdA wel anti-koloniaal, maar
ze kon als coalitiegenoot zomaar medeverantwoordelijk worden voor militair geweld in de Oost.
Was voortgezette regeringsdeelname het waard die medeverantwoordelijkheid te dragen? Er
waren er die meenden dat in geval van nood toch maar voor de militaire ‘oplossing’ moest
worden gekozen, terwijl anderen, vooral de linkervleugel, daar fel tegen waren. De vrees was
dan ook niet uit de lucht gegrepen dat militair ingrijpen in Indië zou kunnen uitdraaien op een
breuk met coalitiegenoot KVP in Nederland.
Op 20 november 1970 werd ‘Het dagboek van
Schermerhorn’ gepresenteerd. (Foto: Eric Koch /
Anefo – Nationaal Archief CC0)
In een uiterste poging oorlog te voorkomen
vertrok Frans Goedhart daarom naar Java. Als
vooraanstaande woordvoerder van de tegen
militair geweld gekante PvdA-stroming leek hij
daarvoor de geknipte man. In het dagboek dat
Schermerhorn (Commissie-Generaal) op Java
bijhield, noteerde deze op 18 juni 1947:

“Ik vind het uitstekend, dat de partij
in deze enorme strijd gebruik maakt
van Goedhart en aldus
verantwoordelijkheid geeft aan onze
linkervleugel”.

Tegelijk meende hij dat…

“…de komst van Goedhart practisch geen ander resultaat kan hebben
dan dat hij zelf vaststelt, dat de zaak hopeloos is”.
18

Alvorens Goedharts gangen op Java na te lopen is het zinvol te bezien wat precies de
bedoeling was van zijn Indië-reis. In hun boek over het naoorlogse Parool schetsen Gerard
Mulder en Paul Koedijk een ronduit machiavellistisch beeld – ze gebruiken dat bijvoeglijk
naamwoord zelfs letterlijk. Ze stellen dat Goedharts Indië-missie een opzetje was van PvdAvoorzitter Koos Vorrink om te zorgen dat Goedhart ver van Den Haag zou zijn als daar een
pijnlijk besluit moest worden genomen. Mulder en Koedijk:

“Voor het geval de PvdA met beslissingen moest instemmen die de
linkervleugel tegen de haren zouden instrijken – het besluit tot militaire
actie tegen de Republiek – was het beter de horzel in de flank van de
partij af te leiden”.

Gebonden handen
Ter onderbouwing wijzen ze er onder meer op dat ‘de opdracht zelf (aan Goedhart, red.)
opmerkelijk weinig om het lijf had’. Hij moest zich houden aan het partijstandpunt (dat militair
ingrijpen niet per definitie uitsloot), hij moest de drie socialistische partijen aan Indonesische
kant (Sjahrirs Partai Sosialis Indonesia, de Partai Buruh en de
Pesindo/Pemuda Sosialis Indonesia) uitleggen in welk moeilijk
parket de PvdA zat, hij moest de Indonesische president,
Soekarno, als persoonlijk gebaar enkele boeken cadeau doen
en hij moest de Indonesische socialisten een brief
overhandigen van PvdA-voorzitter Vorrink. In die brief
stond weinig concreets. Hij bevatte vooral frasen over de
‘gerechtigheid’ en ‘redelijkheid’ die de PvdA nastreefde
in het belang van het ‘broedervolk’ in Indonesië. Al met
al vertrok Goedhart volgens Mulder en Koedijk met
‘gebonden handen’. Zelf koesterde hij volgens de
auteurs aanvankelijk hoop iets goeds te kunnen doen,
om ‘pas in de loop van zijn verblijf in de archipel tot het
inzicht (te komen) hoe zinloos zijn missie vanaf het
begin was geweest’.
Koos Vorrink in 1951 (CC BY-SA 3.0 nl – Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid – wiki)
Goedhart-biograaf Madelon de Keizer rept over ‘een
geraffineerd plan van partijvoorzitter Vorrink om de partij bij
elkaar te houden’. In een poging de tegenstanders van militair
optreden te appaiseren, ging hij op 12 juni langs bij Goedhart thuis in Amsterdam om hem de
optie van een Java-missie voor te leggen. Tevoren had Vorrink daarover slechts de TweedeKamerleden Logemann en Joekes en Eerste-Kamerlid/partijsecretaris Woudenberg
geraadpleegd, zo telegrafeerde hij vier dagen later aan Schermerhorn.
Vanuit Vorrinks perspectief kon er weinig mis gaan, aldus De Keizer. “Mocht Goedhart succes
boeken, dan was dat winst voor de partij – zo niet, dan was er nog geen man overboord.”
Goedhart meende, aldus zijn biograaf, “een belangrijke bemiddelende rol te kunnen vervullen
bij de oplossing van het Nederlands-Indonesische conflict”. Verder noteert De Keizer:
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“Als hij erin slaagde een verzoening tot stand te brengen, zou hij zowel
de Indonesische zaak dienen als zijn eigen politieke positie versterken.
Zo niet, dan schaadde het ook niet’’.
Net als Mulder en Koedijk geeft De Keizer aan dat de vredesmissie weinig tot geen kans van
slagen had. In zijn brief voor de Indonesische socialistische partijen had Vorrink niets te bieden.
Hij betuigde daarin wel sympathie met het Indonesische nationalisme, maar schreef ook dat de
PvdA in ‘de gegeven politieke omstandigheden’ geen steun kon geven aan het Indonesische
standpunt over hoe de soevereiniteitsoverdracht zou moeten plaatsvinden. Bovendien was
Goedhart er de man niet naar om zich keurig te houden aan de door de PvdA-leiding gegeven
instructies. De Keizer: “Vorrinks meesterplan was tot mislukken gedoemd”.

Vliegveld Kemajoran bij Batavia/Jakarta in maart 1947. Op het voormalige vliegveldterrein is
alweer jaren geleden een woonwijk verrezen. (Foto: Nationaal Archief CC0)

Gemopper
Onder dat weinig hoopvolle gesternte landde Goedhart op 22 juni 1947 met een Constellation
van de KLM op vliegveld Kemajoran bij Batavia. De PvdA-leiding had hem op het hart
gebonden goed contact te houden met Schermerhorn, die niet alleen voorzitter was van de
Commissie-Generaal, maar ook partijgenoot. Logisch dus dat Goedhart de eerste dagen
gebruik maakte van het onderdak dat de Commissie-Generaal voor hem regelde, temeer omdat
het hotel waar Het Parool een kamer voor hem had gereserveerd ‘zesderangs’ was gebleken.
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Min of meer in lijn met het tamelijk kansloze van zijn missie was die eerste dagen Goedharts
privé-gemopper. Zijn vrouw, Riet, had in Nederland zijn bagage gepakt en daarop had Frans
aanmerkingen. Omdat in zijn handbagage geen schoon overhemd zat, had hij er tijdens de vier
dagen durende vliegreis ‘voor schandaal’ bijgelopen, beklaagde hij zich bij zijn vrouw. Verder
bleek in zijn koffer geen nagelschaartje te vinden en ontbrak in zijn pyjamabroek een koordje,
waardoor hij die broek met een speld moest dichtmaken.
De eerste prominente Indonesiër met wie Goedhart sprak, was Sjahrir, niet als ministerpresident maar in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Partai Sosialis Indonesia (PSI). Niet
alleen nodigde Sjahrir Goedhart uit Yogyakarta te bezoeken, ook bood hij hem in Batavia
onderdak aan, wat Goedhart graag aanvaardde.
Toen Goedhart kort daarna een keer bij Schermerhorn thuis aanschoof voor de
avondboterham, vond de gastheer het nodig de PvdA-afgezant te beknorren. “Ik heb hem er in
de eerste plaats op gewezen’’, noteerde Schermerhorn op 27 juni in zijn dagboek…

“…dat het niet zo erg verstandig is om rond te kraaien dat hij bij Sjahrir
logeert, in de eerste plaats omdat het niet waar is en hij in een ander,
door de republiek ter beschikking gesteld huis, onderdak heeft
gevonden, en in de tweede plaats, omdat dat politiek hier in
Nederlandse kring zijn positie verzwakt, juist in deze critieke dagen.’’

Eerste stappen
Intussen stemden de berichten over Goedharts eerste stappen op het vredespad hoopvol.
Sjahrir zou de brief van PvdA-voorzitter Vorrink hebben gewaardeerd. En op
vertegenwoordigers van de Indonesische vakcentrale Sobsi (Sentral Organisasi Buruh Seluruh
Indonesia) maakte Goedharts verhaal indruk. Hij had uitgelegd dat de manier waarop de
republiek de onderhandelingen benaderde ertoe zou kunnen leiden dat de PvdA de
Nederlandse coalitie moest verlaten, waarna een conservatieve, op militair ingrijpen gerichte
coalitie aan het bewind zou komen. En zou het onder het kabinet van KVP en PvdA al tot oorlog
komen, dan zouden de sociaaldemocraten volgens Goedhart zeker breken met de KVP en
worden vervangen door een conservatieve partij – voor de Indonesiërs evenmin een
aanlokkelijk perspectief. Dat hij dat laatste scenario aan de republikeinen had geschilderd nam
het KVP-lid van de Commissie-Generaal, Max van Poll, Goedhart zeer kwalijk. “Ik heb hem hier
in het paleis (in Batavia, red.) (. . .) een uitbrander toegediend, welke hem nog lang zal
heugen’’, aldus Van Poll op 7 juli in een telegram aan premier (en mede-KVP’er) Beel. Van Poll
verweet Goedhart ‘politieke incompetentie’.
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Argwaan
Voorzitter van de Commissie-Generaal
Schermerhorn (midden) in gesprek met
luitenant-gouverneur-generaal Van Mook
(rechts) in Batavia. Het is 27 september 1946.
(Foto: Nationaal Archief/Nigis, publiek domein)
Naarmate hij meer vertrouwen verwierf aan
Indonesische zijde, werd Goedhart van
Nederlandse kant met meer argwaan bekeken.
Op zeker moment weigerde Van Mook nog met
hem te spreken – hoewel de twee het tijdens
Goedharts eerste Indië-reis (1946) juist
uitstekend met elkaar hadden kunnen vinden.
Ook Schermerhorn nam meer en meer afstand.
Zo vond hij het verkeerd dat Goedhart de
Indonesiërs vertelde dat een meerderheid van
de Nederlandse bevolking tegen militair ingrijpen
was en dat die meerderheid in actie zou komen
als Nederland de militaire kaart toch zou spelen.
Volgens Schermerhorn kon dat bij ‘onwillige republikeinen’ alleen maar de indruk wekken ‘dat
zij door inwendige moeilijkheden in Nederland toch nog wel een kans hebben om de zaak kapot
te krijgen’.
Tijdens een vergadering van Schermerhorn met ‘de militaire heren’ hadden deze ‘in vrij kwalijke
termen en met bedenkelijke bedoelingen gevraagd, hoe lang deze man (Goedhart, red.) hier
nog blijft’, zo noteerde de commissaris-generaal op 8 juli in zijn dagboek. Ook hoofdredacteur
Johannes Henricus Ritman van de Indische krant De Nieuwgier deed een duit in het zakje.
Verwijzend naar Goedharts uit de oorlog stammende pseudoniem liet hij deze spottende kop
afdrukken: ‘Het hoen kakelt weer’.
In Nederland viel het bij de PvdA bepaald slecht dat Goedhart leiders van PSI, Partai Buruh en
Pesindo ook had ingelicht over meningsverschillen en discussies binnen de Nederlandse
zusterpartij. Verder was Vorrink nijdig dat Goedhart het boekengeschenk aan president
Soekarno had gedaan uit naam van de PvdA en niet als persoonlijk gebaar. Goedhart kaatste
terug dat Soekarno en de Indonesische pers het juist hadden opgevat als mooi gebaar van de
PvdA. De boeken die Goedhart de Indonesische president overhandigde, waren overigens van
de hand van PvdA-fractievoorzitter Marinus van der Goes van Naters, PvdA-Kamerlid Henk
Hofstra en econoom en PvdA-lid Jan Tinbergen. Zijn eigen ‘Terug uit Djokja’ deed Goedhart er
ook bij.
Wat Vorrink ook rouw op zijn dak viel, was dat hij bijdragen van Goedhart over diens
vredesmissie in Het Parool zag verschijnen. De PvdA-voorzitter was er vanuit gegaan dat
Goedharts telegrammen exclusief aan hem waren gericht. Goedhart had verzuimd te melden
dat hij af en toe ook zijn krant inlichtingen zou telegraferen.
Met de officiële Nederlands-Indonesische onderhandelingen ging het intussen niet goed. Onder
druk van de oppositie in Yogya, die hem teveel toegevendheid verweet, zag
onderhandelaar/premier Sjahrir er geen gat meer in. Op 26 juni 1947 trad hij af. Met het
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Indonesische delegatielid Ali Boediardjo wilde
Goedhart direct daarop naar Yogya reizen, wat hem
op een aanvaring met Schermerhorn kwam te staan.
Deze zat niet te wachten op een interventie van
Goedhart in het onderhandelingsproces. Ook vreesde
hij dat optreden van Goedhart in Yogya de relatie met
de Indonesische socialisten geen goed zou doen.
Toch vertrok Goedhart op 2 juli naar de sultansstad. Al
de volgende dag telegrafeerde hij Schermerhorn dat er
nog hoop was. De PvdA-gezant ontleende dat onder
meer aan uitspraken van de nieuwe ministerpresident, Amir Sjarifoeddin.
Amir Sjarifoeddin, minister van defensie in het laatste
kabinet-Sjahrir en daarna zelf minister-president. De
foto dateert uit 1947. (Foto: Nationaal Archief CC0)

Militair ingrijpen
Toen Goedhart weer terug was in Batavia kwam daar
een officiële boodschap van de republiek binnen,
ditmaal van Sjarifoeddin. Hoewel zelfs Goedhart moest erkennen dat de boodschap voor
Nederland niet acceptabel was, gaf hij de hoop niet op. Luitenant-gouverneur-generaal Van
Mook bracht dat tegenover de in Den Haag gedetacheerde hoge Indische ambtenaar dr. J.P.
Bannier tot de sneer dat ‘alleen zo’n pathologisch geval als Frans Goedhart’ nog geloofde in de
‘Djocjasche schijnwereld’. In een allerlaatste poging militair ingrijpen te voorkomen seinde
Goedhart aan PvdA-voorzitter Vorrink de suggestie internationale interventie in te roepen,
bijvoorbeeld van Canada en Zwitserland. Het was vergeefs. In de vroege uurtjes van 20 juli
1947 gingen Nederlandse troepen op Java en Sumatra in de aanval – de eerste politionele
actie.

Terugkeer
Diezelfde nacht werd Goedhart met en aantal Indonesische vrienden gearresteerd in een huis
aan de Jalan Bonang in Batavia. In pyjama werd Goedhart – met excuses van een KNIL-officier
– vrijgelaten, de anderen werden op vrachtwagens afgevoerd. Het deed Goedhart denken aan
wat hij tijdens de bezetting in Nederland had gezien. Piet Sanders – secretaris van de
Commissie-Generaal, PvdA-lid en net zo gekant tegen militair geweld als Goedhart – ontfermde
zich over de PvdA-afgezant. Overmand door grote woede over de ontwikkelingen kreeg
Goedhart een zware astma-aanval. Sanders – die ontslag nam en weer gewoon advocaat in
Schiedam wilde worden – regelde dat ze snel met een vliegtuig konden vertrekken. Je wist
immers maar nooit of een met de republiek bevriend land (India bijvoorbeeld) als reactie op de
Nederlandse militaire aanval de KLM zou verbieden tussenlandingen te maken. Op 25 juli 1947
arriveerden Sanders en Goedhart met de KLM PH-10 op Schiphol.
Al de volgende dag meldde de bij Buitenlandse Zaken in Den Haag gestationeerde Indische
topambtenaar Bannier aan luitenant-gouverneur-generaal Van Mook een opmerkelijke
beweging bij de PvdA. Prominenten onder wie partijvoorzitter Vorrink en Tweede-Kamerleden
Logemann en Joekes zouden ‘de boer opgaan om de houding van de partij te verklaren’. De
PvdA-top vreesde namelijk tweeërlei: ten eerste dat ‘onder de arbeidersmassa groote groepen
zich nog verder naar links wenden’ en ten tweede dat de teruggekeerde Goedhart ‘een scherpe
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propagandacampagne tegen de Regeering en voor de houding van de Republiek zou kunnen
beginnen’.
Op 15 en 16 augustus hield de PvdA een buitengewoon Indonesië-congres in hotel
Krasnapolsky in Amsterdam. Met behulp van een motie waarin het militaire optreden in de Oost
‘diep betreurd’ werd, lukte het de partijleiding de gelederen toch weer enigszins gesloten te
krijgen. Goedhart hield zich tijdens het congres rustig.

Lege handen
Vervolgens werd Goedhart ziek en kwam hij bijna twee maanden tot geen enkele activiteit. Zijn
biograaf De Keizer schrijft:

“Hij was gedwongen de feiten onder ogen te zien en zich er pijnlijk van bewust dat
hij lid was van een partij die (. . .) medeverantwoordelijk was voor een koloniale
oorlog waar hij fel tegen was geweest, maar die hij op geen enkele manier had
kunnen voorkomen. (. . .) Hij vond dat (. . .) de standpunten van de PvdAministers bijna net zo reactionair waren als die van sommige conservatieve en
kolonialistische politici”.
Uit de partij stappen wilde hij niet, zo schreef hij enkele maanden later aan een Indonesische
vriend, Rinto Alwi. ‘Dan zou ik mijzelf de mogelijkheid om in de goede richting te werken’ voor
een groot deel ontnemen, aldus Goedhart. In december 1948 volgde de tweede ‘politionele
actie’, opnieuw onder medeverantwoordelijkheid van de PvdA.
Ronald Frisart
Bron:
……………………………………………………………………………………………………………

Comité Kerstfeest op zee
Het comité is in 1947 opgericht door een paar dames die vonden dat er met kerstmis best wel
iets gedaan kon worden voor de arme zeelieden die de Kerst niet thuis konden vieren.
Binnen hun kerkgemeenschap hebben zij het comité opgericht en er ook voor gezorgd dat
andere kerken zich er bij aansloten. Zo ontstond er een landelijk comité die in die jaren zo’n
13.000 cadeautjes naar zo’n 500 schepen stuurden. Dat was een hele klus. Er kwamen ook
meerdere vestigingen in Nederland. Het hoofdkantoor was in het zeemanshuis aan de veerkade
in Rotterdam. Er kwamen ook vestigingen en Londen, Singapore en New York.
Ondergetekende vertrok in oktober 1963 voor het eerst met een vrachtschip van de KNSM van
Amsterdam naar Curaçao. Als klerk was ik degene die de kerstkist moest ophalen.
Ik zat toen met 40 man op een bootje van 4000 BRT. Met zo’n club kon je tenminste nog een
kerstbijeenkomst houden.
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Er was ook een 45toerenplaatje bijgepakt
waarop een kerstboodschap
en kerstliederen stonden.
Twee cadeautjes heb ik nog
steeds, n.l. een
kledingreparatiesetje en een
zilveren servetring.
Het geld kregen ze van
kerken en van de
zeemansmoeders en vrouwen. Dat waren er in die
tijd heel wat. Ook betaalden
sommige rederijen een kleine
bijdrage.
De dames hadden ook
koningin Juliana
aangeschreven en die bleek
bereid om 20 zeelieden een
persoonlijk geschenk te geven
via het comité. Ik heb zelf
twee keer meegemaakt dat er
een cadeau van haar in de
kerskist zat.
Nadat de cadeautjes waren
uitgepakt was er nog een
gezellig samenzijn en daarna
hadden de officieren met
eventuele passagiers hun
kerstdiner in de salon.

De bemanning had hun kerstdiner in de officieren messroom. Het was doorgaans erg gezellig.
In 1969 stopt ik met varen en ging aan de wal werken.
Dan gaat er veel veranderen in de scheepvaart. Alles werd geautomatiseerd. Veel
Nederlanders verdwenen en hun plaatsen werden ingenomen door buitenlanders. Juist door die
automatisering kon een schip ook met veel minder bemanningsleden toe.
Waren er in mijn tijd 40 man op een schip; Nu slechts 8 op een schip van hetzelfde formaat.
Die 8 zijn ook vaak van diverse nationaliteiten. Tegenwoordig zijn het de Filippino’s die de
ruggengraat vormen van de koopvaardij. Maar er zijn ook veel Russen en Oekraïners en
Indonesiërs.
Wij hebben dan ook nog maar een handjevol aan donateurs dus moesten we proberen de
financiën op een andere manier te regelen. Wij krijgen nu ons geld van nog steeds een aantal
kerken maar ook van stichtingen en welzijnsorganisaties in het zeemanswerk, van het
Havenbedrijf Rotterdam, inmiddels al twee keer van een verzekeringsmaatschappij in
Rotterdam.
De rederijen betalen nu ook en vast bedrag per bemanningslid. Daar hebben ze elf om
gevraagd omdat je met de computer geen betalingen kunt doen zonder een factuur.
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Hoe gaan we te werk? Al
in maart/april krijgen we
de brochures van onze
leverancier Daaruit halen
we zo’n 30 cadeautjes die
we op zicht laten komen..
Daaruit halen we zo’n 20
cadeautjes.
Al in juni bellen we de
rederijen op met de vraag
hoeveel
bemanningsleden er op
elk schip aanwezig zijn.
Dat zijn er tussen de 5 en
25 per schip. (De Stena
Line heeft er veel meer).
Op basis daarvan gaan
wij bestellen..
Eind juli wordt de
bestelling geleverd en
gaan we inpakken. Elk
schip krijgt een doos met
voor elk bemanningslid
een geschenkje en een
kalender met de foto’s
van de laatste kerst aan
boord. Dat wordt erg
gewaardeerd. Dan zit er
nu een USB-stick in met
daarop een internationale
kerstdienst. Deze stick is
verzorgd door het
koopvaardijpastoraat en
kan afgespeeld worden
op computer of laptop,
maar ook op diverse
soorten telefoons. Dat is gedaan omdat het op een schip met 7 bemanningsleden het erg
moeilijk is om een gezamenlijke kerst te vieren.
De zeeman is tegenwoordig niet meer arm, maar het gegeven dat er mensen zijn aan de wal
die aan hen denken op een dag waarop ze eenzamer zijn dan op andere dagen, geeft ze een
warm gevoel. Dat had ik ook indertijd. Dat is niet veranderd.
Dan onze behuizing.
In Rotterdam zijn we begonnen in het Zeemanshuis aan de Parkkade. Toen dat sloot zijn we
naar Stella Maris aan de Willemskade gegaan. Vervolgens moesten we naar het Zeemanshuis
op de Heyplaat. Dat werd overgenomen door de gemeente Rotterdam die het vervolgens liet
sluiten omdat het gesloopt moest worden. Het staat er overigens nog steeds. Door puur geluk
konden wij een ruimte gratis ter beschikking krijgen van de bouwfirma Gerritse, later Breur, later
Isero. waar wij 10 jaar konden werken totdat zij weg moesten vanwege het later geflopte
Feijenoord-city. Dit jaar hebben wij een gastvrij onthaal gehad van het expeditiebedrijf GEODIS
in Rotterdam Albrandswaard.
Hoe komt het dat wij afhankelijk zijn van particuliere bedrijven? Wij horen een ruimte te krijgen
in een zeemanshuis..
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Wel, de gemeente Rotterdam is niet van plan om ook maar 1 cent te besteden aan al die
zeelieden die de stad zo groot hebben gemaakt.
Overal zijn zeemanshuizen, ook in Nederland, maar niet in Rotterdam.
Volgend jaar hopen wij ons 75-jarig jubileum te vieren. Feest dus, maar niet voor de leden van
het comité, maar voor de zeelieden. Wat dat wordt zoeken we nog uit.
Fijne dagen….
Gerard en Naomi de Goede
……………………………………………………………………………………………………………

Vanuit de redactie…..
Toen mij de vraag bereikte of ik bekend was met de
havenplaats Gasselternijveen in Drenthe, moest ik mij
toch even op het hoofd krabben. Wat mij bekend was
van de mooie provincie Drenthe was de natuur, de
hunebedden, de veengebieden, vroeger het turfsteken,
Veenhuizen (waar vroeger de zwervers en andere
personen met sociaal minder geluk werden geparkeerd),
en de prachtige fietspaden. Maar een havenplaats???
Wat bleek: in 1912/1913 was Gasselternijveen nummer 4 van de havenplaatsen in Nederland
qua aantal geregistreerde schepen! Dus na Rotterdam, Groningen en Amsterdam.
Bij de zwerftocht over internet kwam ik een website tegen met de geschiedenis van een rederij,
welke eigenlijk gelijk de geschiedenis van Gasselternijveen als havenplaats verklaart. Naarmate
de tonnage van de schepen groeide, verdwenen de schepen uit Gasselternijveen.
Na een uiterst aangenaam gesprek met de directeur van de rederij Holwerda kreeg ik
toestemming om de informatie over het ontstaan van het bedrijf Holwerda in Ten Anker te
publiceren, met in mijn achterhoofd de vraag: “Zouden er onder de abonnees misschien lezers
zijn die op deze schepen hebben gevaren?” Ik hoor de verhalen graag van U!

Van turfschip tot rederij
1880
Vanuit Friesland vestigde in 1880 Einte Holwerda zich in Gasselternijveen en ging werken bij
een turfschipper. Gasselternijveen ligt in een veengebied met de rivier Oostermoersche vaart.
Hier werd al vanaf 1400 turf per schip vervoert; het begin van eeuwenlange activiteiten op
scheepvaartgebied.
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Ook Einte dacht daar een goede boterham te kunnen verdienen en bevoer sinds 1889 vanuit
Gasselternijveen de kustwateren met zijn eigen zeetjalk “Vier Gebroeders”.

1900
Vanaf 1898 is de zoon van Einte Holwerda, Hendrik, schipper op de “Vier Gebroeders”. Een
paar jaar later trouwt Hendrik met Roelfina Sloots. Zij komt uit een bekende schippersfamilie uit
Gasselternijveen.

1910
In 1913 laat Hendrik zijn eerste
schip de ”Roelfina I” bouwen, dat
vernoemd wordt naar zijn vrouw.
Deze tweemastzeillogger werd vlak
voor de Eerste Wereldoorlog
gebouwd in Stadskanaal en
beschikte over een laadvermogen
van 220 ton. Met dit schip werden
reizen gemaakt naar onder andere
Schotland en Noorwegen

1920
In 1923 koopt Hendrik de “Roelfina
II”. Hij was nu reder, want hij had
belangen in de ”Vier Gebroeders”, de “Roelfina I” en de “Roelfina II”. De “Roelfina II” was een
zeillogger met 200 ton laadvermogen.
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In de zeilvaart werd er weinig toekomst gezien en daarom werd de “Roelfina II” in 1927 voorzien
van een twee-cilinder Kromhout motor.

1930
In 1930 trok Hendrik zich terug en werd opgevolgd door zijn zonen Einte en Roelof. Roelof werd
in 1932 eigenaar van de “Avanti” (een voormalige zeilklipper). Deze werd verkocht waarna een
nieuwe “Avanti” werd
gebouwd door de
Bodewes werf in
Hoogezand. Ondertussen
liet Hendrik de coaster
“Holland” bouwen bij
Sanders in Delfzijl,
voorzien van een 135 pk
Brons. Einte wordt de
schipper van de
“Holland”.
In 1939 werd Roelof ziek
en met de dreiging van de
oorlog, besloot hij om een
functie te accepteren aan
de wal bij de onderlinge
verzekeringsmaatschappij
“Friese Maatschappij” en hij vestigde zich met zijn gezin in Heerenveen. Onderwijl bleef hij de
belangen van de schepen van de familie behartigen
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1945
Na de Tweede Wereldoorlog was er
van de Nederlandse kustvaart vloot
niet veel meer over. Schepen waren
gevorderd door de Duitsers of waren
tot zinken gebracht.
Toch ging men niet bij de pakken
neer zitten. Geld werd bij elkaar
gelegd en de “Wota” werd
aangekocht. Er werd voor de naam
“Wota” gekozen omdat dit staat voor
“Wij Ondernemen Trots Alles”. Het
woord “trots” werd hierbij gebruikt in
de betekenis van “ondanks”.
Terwijl de ‘Wota’ voor anker lag bij
Denemarken werd zij aangevaren. De verzekering verklaarde het schip total loss.

1950
Van de uitkering van de ‘Wota’ werd
de nieuwe ‘Wota’ gebouwd bij een
werf in Haarlem.
Later werd ook een nieuwe ‘Holland’
gebouwd.
Roelof en zijn zonen Hendrik, Piet en
Rudi, hielden zich bezig met het
beheer van de schepen van de
Holwerda familie en van derden.
Daarnaast voerden zij bouwtoezicht
van nieuwe schepen en bemiddelden
zij bij aan- en verkoop van schepen
in de kustvaart.

1960
In de uitbreiding van de vloot
werd de “Roelof Holwerda”
gebouwd en later ook de
“Gretina Holwerda”. Beide
schepen hadden een capaciteit
van 500 ton.
Naast nieuwbouw werden er
ook een aantal tweedehands
schepen aangekocht ter grote
van 800 tot 1400 ton.
Gestaagd groeide de vloot. Met
500 tonners werd al wereldwijd
gevaren, van Alaska tot
Indonesië.
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1970
De vloot wordt verder
uitgebreid met een aantal
nieuw gebouwde schepen
van 1500 en 3000 ton bij de
werf Barkmeyer Stroobos.
De 3000 tonners waren
voorzien van laadgerei en
hadden “IJsklasse”, een
bijzonderheid in die dagen.
Daarnaast werden nog
diverse tweedehands
schepen gekocht en verkocht
van dezelfde grote.

1980
De rederij breidt zich verder uit en er worden een aantal schepen van 5000 ton gebouwd op de
Barkmeyer Stroobos werf.
Door een slechte markt en een belangrijke charteraar die zijn verplichtingen niet na kwam,
moesten er schepen verkocht worden.
Na een moeilijke periode midden 1980 werd Holwerda Shipmanagement voortgezet door de
zonen van Hendrik Holwerda: Rolf, Haico en Peter.
Naast vervoeren van bulklading en stukgoed worden er voor het eerste containers vervoerd.
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1990
Begin jaren 90 wordt er
gekozen om het eerste schip
speciaal gebouwd voor
containervervoer aan te
kopen.
De containervaart vraagt om
kwalitatief goede schepen en
dit sluit goed aan bij de
cultuur van Holwerda.
Dat Holwerda aansluiting
vindt bij deze markt blijkt uit
de aanschaf van meerdere
containerschepen.

2000
In het begin van het nieuwe decennium legt Holwerda zich verder toe op de container vaart. In
de jaren 2000 worden de container feeder schepen “Elisabeth” en “Frederika” gebouwd bij de
Duitse werf J.J. Sietas.
In 2003 wordt ook de “Tina” gebouwd. In de jaren hierna worden nog een aantal tweedehands
container schepen aangekocht.
Het laatste projectlading schip wordt verkocht en de vloot bestaat ondertussen uit 7 container
schepen.

2010
De gevolgen van de economische hoogtijden en de daaropvolgende crisis hebben ook hun
weerslag op de scheepvaart en op Holwerda Shipmanagement. Er volgen een aantal
spannende jaren maar de familie Holwerda weet het hoofd boven water te houden en er worden
zelfs een aantal tweedehands schepen aangekocht met de hulp van een aantal trouwe
investeerders.
De drie zonen van Rolf Holwerda; Henk, Han en Wessel, komen voor het familiebedrijf werken.
Dit is de 6e generatie van de Holwerda familie in de scheepvaart. De komende jaren wordt de
nieuwe generatie ingewerkt.

32

En dit alles vond zijn oorsprong in het kleine plaatsje Gasselternijveen in Drenthe.
Bron:
https://holwerdaship.com/

Hr.Ms. Pelikaan naar Nieuw Guinea door Peter Claesen
Uit de oude schoenedoos….
Oudejaarsmiddag Towerbridge
Het seintje van het vlaggeschip
De Heer is mijn herder…
Laatste reis van de “Nieuw Amsterdam”, Kerst 1973
Kerstmis midden in de oorlog
Memoires van een ziekenverpleger deel 9
Krassen op mijn ziel
De toekomst van onze zeemacht, verbeterende inzichten bij Britse politici
Heimwee naar zee, zeeman aan de wal
Wijzigingen voorbehouden….
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