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De VOC en de Indo-Europeaan

VOC-vloot voor Indië, het latere Indonesië.

Detail van een kruidnagelboom. De kruidnagels zijn wit
tijdens de groei,
rood bij het rijpen en zwart na het drogen.
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De oprichting van de VOC en de
Indo-Europeaan
In navolging van de
Portugezen en de
Spanjaarden legde Cornelis
Houtman in 1596 met een
handelsvloot aan voor de kust
van Java. Nadat de handel in
specerijen (zoals nootmuskaat,
peper, kaneel, kruidnagel en
foelie, de schil ervan) zeer
winstgevend bleek, werd in 1602
de Verenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC) opgericht.
Deze zou tot 1795 bestaan.
De VOC wilde geen kolonie vestigen, daarom mochten er nauwelijks vrouwen overkomen uit
Nederland. Hierdoor en ook om hun loopbaan te verzekeren, gingen de mannen
samenleven of trouwen met inlandse, Aziatische, vrouwen die vanwege hun huwelijk de
Nederlandse nationaliteit kregen evenals de kinderen die uit deze relaties werden geboren.
Als de vader onwettige kinderen erkende, hen liet dopen en als Europeanen opvoedde,
konden zij ook deze status krijgen met vooruitzicht op een betrekking of huwelijk in de
Europese gemeenschap (wat toentertijd erg gunstig was). De kinderen zullen zich later IndoEuropeanen* noemen en Indisch om zich te onderscheiden van de inheemse bevolking en
de totoks, de 100%-Nederlander.
Het juridisch begrip 'Europeaan' werd daarnaast uitgebreid vanwege politieke en
economische contacten met een aantal niet-Europese landen. Zo ontstond er de vreemde
situatie dat er ook een aantal Siamezen en Japanners te boek stonden als 'Europeaan'
Aan het einde van de 18e eeuw raakte Indë in een isolement: Frakrijk had Nederland bezet
en daardoor was het contact tussen de VOC en Nederland verbroken.
De later door Frankrijk gezonden gouverneur-generaal riep door zijn wijze van optreden
zoveel kritiek op dat hij in 1811 werd teruggeroepen.
Mede hierdoor was het mogelijk dat de Engelsen, die ondertussen al de kleine eilanden
Réunion en Ile de France hadden veroverd, ook Java konden innemen. De Engelse
overheersing duurde tot 1816, want toen werd Java overgedragen aan het nieuwe
Koninkrijk der Nederlanden . Vanaf toen werd het gebied bestuurd door Nederlandse
ambtenaren en niet langer meer door kooplieden van de VOC.
Economische positie van de Indo-Europeanen
De meeste Indo-Europeanen zouden tot 1870 als ambtenaar bij de regering werken, maar
steeds meer werden ze achtergesteld ten opzichte van de 'volbloed' Europeanen uit
Nederland (de 'totoks') die in grote getale toestroomden en de beste betrekkingen kregen.
De Mei-Beweging die in 1848 plaatsvond, was een eerste openlijk protest tegen dit onrecht.
In 1864 werd een Bestuursopleiding met het Klein-Ambtenaars-examen ingevoerd. Alle
Indo-Europeanen maakten nu kans op een plaats binnen het bestuursstelsel, maar toch
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ontstonden er grote verschillen tussen hun toekomstperspectieven in de laagbetaalde
betrekkingen en die van de 'totok' in hun felbegeerde hogere functies. Daarbij kregen ook
steeds meer inlanders een baan in de koloniale samenleving aangeboden, mede omdat ze
met minder geld genoegen namen..

Vrouwen sorteren en ontbolsteren muskaatnoten.

Zo begonnen veel Indo-Europeanen zich enerzijds vertrapt te
voelen door de volbloed Nederlanders en anderzijds
verdrongen door de inlanders.
Werkeloosheid, armoede en verpaupering vormden aan het
einde van de 19e eeuw een groot probleem. De Indo's
stonden erop "Europeaan" te zijn en toen kwam het begrip
Indo-Europeaan in zwang, met de nadruk op Indo.
Zowel vanuit inheemse als niet-inheemse hoek ontstonden er
verschillende bewegingen en de meeste ervan hadden een
beter bestaan van de inheemse bevolking voor ogen. Deze
bewegingen hadden voornamelijk een adviserende rol, maar
spoedig waren er ook nationale en revolutionaire
groeperingen die een van Nederland onafhankelijke Indië
wilden. Samen met enkele invloedrijke leiders richtte
Soekarno in 1927 de revolutionaire groepering Partai
Nasional Indonesia op.
Noot: Al werd de Indische gemeenschap vaak voorgesteld als een groep dat klemzat
tussen de inheemse mensen en de 'totokkers', in werkelijkheid bestonden er binnen de
Indische gemeenschap zelf ook al zoveel verschillen en tegenstellingen in welstand en
status dat er moeilijk sprake kan zijn van één bepaalde gemeenschap.
Propaganda van de Partai Nasional Indonesia
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De memoires van een ziekenpa deel 10
9. Mijnendienst Den Helder.
Duikwerkschip Hr. Ms. A 906.
Na veertien dagen werd ik geplaatst op de Mijnendienst Kazerne in Den Helder en gelijktijdig
doorgeplaatst naar de A 906, een duikwerkschip.
Onder de Mijnendienst vielen alle mijnenvegers en het duikbedrijf in Den Oever. We hadden
nogal wat mijnenvegers, als ze binnengaats waren, lagen ze in het bassin bij de Mijnendienst
Kazerne. Wij met de A 906 lagen altijd in de Buitenhaven, wij moesten vlug naar buiten kunnen,
de Mijnendienst lag achter de Doormanbrug. Vlak achter deze brug lagen de Oceaan
Mijnenvegers, deze lagen in conservatie, ook wel mottenballenvloot genoemd, ik heb ze nooit
zien varen. Deze boten hadden namen als Hr. Ms. Onverdroten, Hr. Ms. Onversaagt. Hr. Ms.
Mercuur lag later in de haven van Scheveningen als museumschip.
De meeste mijnenvegers waren van de Dokkum klasse, het waren houten boten, allemaal
gebouwd in Nederland. Ze hadden namen als: “Hr. Ms. Dokkum, de Wildervank, Veendam,
Naaldwijk en de Haarlem.” Deze mijnenvegers vielen nogal op door hun bijzondere diesels, het
waren dezelfde diesel-elektrische motoren, die ook in de Blauwe Engel (NS) zaten, ze maakten
ook hetzelfde geluid.
Dan hadden we nog boten van de Beemster klasse, de zogenoemde AMSI, Amerikaanse boten
van na de oorlog. Van de ziekenboeg op de Mijnendienst weet ik niet veel meer, ik heb er nooit
echt gewerkt.
Hr. Ms. A 906 was de ex Beemster, een AMSI en was gedegradeerd als hulpschip, waarom dan
ook de naam verdween, ben ik vergeten. In de machinekamer stonden twee diesels van het
merk: “Perkins”. Aan boord geen geschut of een mitrailleur, deze waren er af gehaald. We
hadden aan boord alleen een paar geweren en pistolen.

Deze AMSI is een zusterschip van de A 906, de enige die nog vaart als
museumschip. De ligplaats is Hellevoetsluis. Het is een houten schip.

We hadden ca. 20-25 bemanningsleden, heel veel Groningers, de meeste namen ben ik
vergeten. De commandant was de LTZ 2 o.c. mrX, ook een Groninger, hij was heel goed in zijn
werk, maar toch een ietwat vreemde kerel. Woudstra was aan boord een zogenoemde “Kikker”,
die doken alleen met zuurstof. Hij heeft verschillende boeken geschreven over het duiken. In
het water moest je hem in de gaten houden, want hij was overgevoelig voor stikstof. Dat gaf
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ongeveer dezelfde verschijnselen als dronkenschap. De Eerste Officier was een LTZ 3, een
beroeps, een aardige vent, hij was ook demonteer-specialist van mijnen en bommen. Dan
hadden we nog een ARO (Aspirant Reserve Officier) aan boord, dit was een dienstplichtige, die
nog officier moest worden. Hij had het aan boord niet gemakkelijk, hij was een beetje het
pispaaltje van de commandant. Dat een volwassen commandant, toch zo kinderachtig kon
optreden, daar kan ik nu nog niet bij!
De Chef d’Equipage was een Bootsman, een Indisch man. Onder een Sergeant Machinist
vielen ca. vijf machinisten, waarvan Mach 1 klas Arie Mos uit Uithuizen er eentje was.
Verder een paar Kwartiermeesters en matrozen, allemaal duikers.
Verder de Elektromonteur, Piet Haan, een Zeeuw, een kok, een hofmeester, een telegrafist en
een ziekenpa, dat was ik zei de gek.!
Op een zondagmiddag, we lagen in de haven van West-erschelling hadden we machinestoring
en één van de Groninger machinisten had de elektromonteur nodig in de machinekamer. Hij
gooide met een kwade kop het achterluik open en schreeuwde in het dialect: “Woor is dai Piet
Hoane,” waar is die Piet Haan, alle Groningers aan dek keken gelijk schichtig naar de kade of
er ook toeristen liepen. In het bargoens Gronings, wordt met “Piet Hoane”, onze kleine jongetje
bedoeld!
Aan boord was ik mede verantwoordelijk voor de decompressietank, samen met het
duikpersoneel. In deze 1 persoons tank werden duikers behandeld, die last hadden van de
decompressieziekte, ook wel caissonziekte genoemd. De boys hadden dan stikstof in het bloed,
als ze te vlug van een bepaalde diepte omhoog waren gekomen. In de tank werden ze dan naar
de oorspronkelijke diepte gebracht, daarna werd voorzichtig de druk verminderd en verdween
de stikstof uit het bloed. Wij leven in een druk van 1 atmosfeer (=76 cm kwikdruk of een kolom
van 10 meter water), dus elke kolom van 10 meter water, die erbij komt levert weer 1 atmosfeer
druk erbij. Daarom is voor een duiker de gevaarlijkste diepte 10 meter. Ik heb het gezien in
NNG, waar een duiker onder water, viel van 5 naar ca 15 meter. Hij heeft het gered, zijn
lichaam was helemaal opgezet en zat vol bloeduitstortingen, later trok dat langzaam weg.
Op de Mijnendienst Kazerne hadden we een grote duiktank, er konden wel 5 personen in. Voor
oefening heb ik er ook een paar uur ingezeten. Toen was er een Amsterdamse professor uit het
Wilhelmina Gasthuis, die in deze tank opereerde, voor onderzoek, op varkens. Van duikers is
ook bekend, dat ze onder water, haast geen gevoel hebben, ze merken dan niet, dat ze zich
verwonden. Eénmaal gezien, dat een duiker bijna zijn hele duim er had afgesneden.
In het algemeen lagen we met de A906 aan een steiger vlak bij de veerboot naar Texel. Dit was
ook vlak bij het zogenoemde “Peperhuisje”, waar de Marine-politie was gevestigd. Het huisje
staat er nog altijd. Dit was een gezellige steiger, een beetje uit het zicht van de hoge omes, het
was lekker rustig daar. Vaak werd er bij de Chinees op de wal lekkere nasi besteld en gebracht.
Tevens kwam er elke avond tegen 5 uur een verkoop-karretje, met o.a. zoute haringen en hard
gekookte eieren, ter aanvulling op onze broodmaaltijd.
We gingen ook vaak stappen in Den Helder, kroegje in, Chineesje en daarna de bioscoop, we
hadden veel plezier! We lagen een enkele keer aan de steigers bij de Doormanbrug, eigenlijk in
de Marinehaven, schijnbaar omdat er aan onze steiger geen ruimte was.
Bij laag water kon je via luiken in de steiger kruipen. Via een trap ging je naar beneden, zwaar
verboden! Maar we deden het wel, hieronder had je bassins en trottoirs, je kon er zo mooi
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vissen, de aaltjes stonden loodrecht in het water, met een stokje en een koperen draadje,
voorzichtig lusje om de kop, trekken, en je had de paling te pakken.
Hr. Ms. A 906 kreeg verschillende werkzaamheden opgedragen, vaak moesten we uitrukken
naar de ET route, de vaarroute naar het noorden, boven de eilanden. Vissers mochten met een
bom of mijn in het net, niet binnenvaren, ze legden dan een boei of vlag, zodanig dat we het
voorwerp terug konden vinden. Als we het gevonden hadden, werd er een duiker opgezet, een
lading erop en later op een afstand: boem! Ook werden we ingezet, als een schip een net in de
schroeven had, maar dat was vaak in de haven.
Eén van de duikers komt boven water en zijn handen zaten onder de beten van kwallen.
Veel kon ik er niet tegen doen, ik gaf wat talkpoeder met menthol, dat verlichte enigszins. In ons
lichaam zit er in de maaginhoud een kleine hoeveelheid “histamine”, alles wat je meer in het
lichaam krijgt, reageert de mens allergisch op met galbulten. Dus in een beet van een kwal zit
histamine, hetzelfde zit in brandnetels bij aanraking.
Tijdens een reis kreeg één van de bemanningsleden buikpijn, hij had onduidelijke
verschijnselen. Ik dacht onmiddellijk aan de blinde darm (Appendicitis). (Voor de liefhebber:
“itis, betekent: ontsteking”). Voor ons als verplegers, zonder dokter, was het moeilijk om deze
ontsteking vast te stellen, je had alleen de loslaatpijn en witte bloedcellen konden we aan boord
niet tellen. Maar…., onze opleidingschirurg, Dr. mrX, had ons het volgende geleerd: we
moesten de patiënt laten kuchen en vragen of hij dan pijn voelde, rechts onder? En dat had hij!
Ik zei: “Morgenochtend zijn we in Nieuwediep en dan kun je naar de ziekenboeg.” In de avond
werd hij al geopereerd in het Lidwina ziekenhuis in Den Helder.
We kregen bericht, dat er aan de dijk bij Oude Schild op Texel, een losse mijn tegen de dijk aan
klotste. Vermoedelijk door een visser over boord gezet. De vissers vonden het vaak te duur om
officiële instanties te verwittigen. Van de Kleine Vaartuigen Dienst kregen we een motorsloep te
leen en met een man of zes gingen we naar Texel. Ik mocht aan het roer, ik moest aanhouden
op het torentje van Oude Schild. Dat viel niet mee om de sloep op koers te houden, door de
zeegang van stuurboord, sloeg het voorschip me steeds over bakboord.
Later een kwartiermeester aan het roer, maar hij deed het niet veel beter. We moesten later een
LTC-landingsboot bestellen bij de mariniers op het Mokje op Texel. De mijn werd via de klep
aan boord gerold en werd later op een zandbank tot ontploffing gebracht.
Veel last van zeeziekte heb ik nooit gehad, wel als ik een maand niet gevaren had, dan had ik
de eerste uren, een ziek gevoel over me. Ik heb matrozen meegemaakt, die het zodanig te
pakken hadden, dat ze zee-dol waren. Die moest je in de gaten houden, van de ellende
sprongen ze zo over boord. Het lag er aan, waar ze geplaatst waren, maar de meesten werden
afgekeurd.
Als we op zee waren, dan stond de Commandant of de Officier van de Wacht op de open brug.
Beneden in het stuurhuis stond een matroos-roerganger en een machinist voor de telegraaf.
Via de spreekbuis gaf de brug commando’s door, bv. midscheeps, bak- of stuurboord 20 of
stuurboord of bakboord aan boord. En de machinist kreeg opdracht, zoveel klapjes vooruit of
achteruit. Met klapjes werd het aantal toeren bedoeld van de beide machines. Als we naar
Rotterdam gingen via de Nieuwe Waterweg, dan hadden we een aparte havenroerganger, één
van de kwartiermeesters. Hij kon dan zelf de koers bepalen, zoals hem het uit kwam.
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Toen ik uit NNG kwam, heb ik bij een rijwielhandelaar in Onstwedde een brommer gekocht, het
was een RAP, één van de eerste, met een buddyseat, het leek net een lichte motor. Als ik toen
alles geweten had, had ik de brommer beter kunnen bestellen bij mijn eigen schoonvader. Ik
heb Zwaantje, mijn latere vrouw, ontmoet, toen ik op de brommer rondtoerde.
Haar vader was rijwielhersteller en had ook brommers te koop. Ik kende haar al van vroeger en
ik had er wel een beetje op gereden, om haar tegen te komen. Later heb ik haar gebeld en een
afspraak gemaakt, ik zou maar eens een keer komen.
Dat wilde ik al te graag en de eerste de beste gelegenheid ben ik er naar toe gegaan. Maar
gelijk heb ik een stomme streek uitgehaald, ik had foto’s bij me uit NNG, en ook blote foto’s van
Papoea vrouwen. Mijn schoonvader vond dat zeer verwerpelijk. De verkering is er trouwens wel
om door gegaan.
Na een tijdje begon de RAP me te vervelen en ik heb toen uitgekeken naar een motor. Bij Jack
Schmedis in Winschoten heb ik toen een CZ scooter gekocht, het type was een “La Bohème”,
de scooter had een lang voorfront, waar een kofferbakje in zat.
Inmiddels woonde mijn stiefvader, Berend Wever, in Sellingen en ik ging dan op de scooter
naar Zwaantje, maar toen nog zonder rijbewijs. Ik reed dan niet via de gewone weg, maar nam
een binnenweg om politie te omzeilen. Eén keer ben ik me een hoedje geschrokken, ik werd
aangehouden, maar het bleek de Douane en die vroeg alleen naar de belastingkaart. In Den
Helder heb ik vervolgens rijles genomen, dat was nog op een motor, met twee zadels, de
instructeur zat achter me en keek over mij heen. In die tijd zag je dat nog wel vaker, een
echtpaar op de motor. De vrouw zat dan hoog achterop en keek over haar man heen. De eerste
keer op voor het rijbewijs in Den Helder ben ik gezakt, later in Winschoten heb ik het wel
gehaald.
Laat op een middag werden we opgeroepen naar Hoek van Holland, er lag een vliegtuigbom,
voor de messen van een zandzuiger.
De mond van de Nieuwe Waterweg werd door dit schip op diepte gehouden. De volledige A 906
werd niet ingeschakeld, omdat de reis te lang zou zijn. De zandzuiger kon natuurlijk niet werken
zolang de bom voor de messen lag. Een duikofficier, een Korporaalduiker en ik als ziekenpa
gingen met een busje naar Hoek van Holland. We gingen bij Velsen de pont over, want we
hadden explosieven bij ons en dan mocht je niet door de Velser tunnel.
Hoe zwaar de bom was, weet ik niet meer, maar in lengte een klein halve meter, de korporaal
nam de bom op schoot in het politiebusje en toen zijn ze naar de duinen gereden. De beide
ruimers hebben de bom ingegraven onder het duinzand, een explosief erop en toen boem! De
bom sloeg wel een gat van 10 meter in omtrek. Ik zelf was natuurlijk wel op veilige afstand!
Om van of naar huis, Onstwedde, te komen, moest ik nogal wat afreizen in 1960. Van
Onstwedde naar Nieuwediep was een wereldreis. Met de GADO bus naar Groningen, er
werden nog kaartjes geknipt door een conductrice. Op een dag was er een nieuwe conductrice
in de bus, de bus was afgeladen vol, nabij de stad Groningen was ze nog niet klaar met
kaartjesknippen, haar gezicht bezweet en een rood hoofd! We kwamen in het zicht van de
station en de chauffeur maande haar: “Janna, opschieten”!
We waren vlak bij het station. Het meisje werd nog roder in haar gezicht, ik had medelijden met
haar. Bij het station moesten we allemaal uitstappen door de voordeur en de chauffeur
controleerde of we wel een kaartje hadden. Verder met de Blauwe Engel naar Leeuwarden, hier
overstappen op een NACO bus naar Den Oever en in Den Oever overstappen op een NACO
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bus naar Den Helder. Terug naar huis ging nog ingewikkelder, in Den Oever moest je een half
uur wachten en dan kwam je terecht in de bus-restauratie en je dronk een kop koffie. Je was
nog maar net halverwege de Afsluitdijk of je moest al plassen, elk gaatje in de weg voelde je
door je buik trekken. Pas in Franeker moesten er vijf passagiers uit en er stonden heel wat om
in te stappen. Dat was onze kans, door de achterdeur eruit en toen tegen een muur aan! De
bewoners van dat pand waren niet blij. De man stak een vuist tegen ons omhoog.
We lagen met de A 906 aan de kade in West-Terschelling.
Ik ging met weekend naar huis, op maandagochtend 9 uur moest ik me aan boord vervoegen.
Het was een zeer slechte verbinding, zodat ik zondagmiddag al weg moest, om half één, om op
tijd te zijn op maandagmorgen. Ik kon vlugger naar de OZD in Rotterdam komen, dan naar Den
Helder.
In een strenge winter, met muren van sneeuw langs de weg, was ik op weg met de bus naar
Den Helder. In Franeker stopte de bus bij een halte, er kwam een vrouw hijgend binnen, ze zei
tegen mij: “Ik stond tot mien knibbels in de sni-e!”, vertaald: ze stond tot haar knieën in de
sneeuw.
Onze Chef d’Equipage was een Bootsman, de hoogste onderofficier, het was een Indisch man
van ca 40 jaar. Het was een schriel mannetje en hij had zijn gebit niet te best bijgehouden. Hij
had in zijn mond maar een paar stompjes, de maten zeiden: “Hij heeft een kettingbakje in zijn
mond!” Hij had constant ontstekingen in zijn mond, wat zeer besmettelijk was, daarom had hij
een eigen kommaliewand, dat apart afgewassen werd. Deze ontsteking heeft als naam: “Angina
Plaut Vincent.” Twee keer per dag stipte ik de wondjes aan met Salversan Glycerine.
Het gebeurde in de haven van Den Helder, dat we aan boord last hadden van wandluizen in de
slaapverblijven. Vooral in de nacht kwamen we om van de jeuk, we gingen dan aan dek, naar
de Onderofficier van de Wacht, om de luizen te laten vangen.
We deden onze singletje omhoog en nu vangen! We waren pas gerust als onze kooien weer
uitgespoten werden met een ontsmettingsmiddel.

Hier ligt hetzelfde schip, met de Geus op de boeg en gepavoiseerd.

We gingen op vlootbezoek naar Hoorn, een heel aardig stadje. Vanuit Den Helder varen door
de sluizen van Den Oever en dan het IJsselmeer op. De A 906 was een houten schip, de
magnetische mijnen hadden op deze schepen minder vat. De Bootsman vond het netjes, als we
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keurig in de verf in Hoorn zouden aankomen. We moesten allemaal meehelpen, bij de marine
wordt dit “tjetten” genoemd. Maar, waar de Bootsman niet aan gedacht had, waren de vele
zwermen muggen op het IJsselmeer. Zwart van de muggen, kwamen we de haven van Hoorn
binnen. Wij hebben allemaal geprobeerd met water de zaak schoon te krijgen. In Hoorn lagen
we “gepavoiseerd” in de haven en de Geus wapperde op het voorschip.
Pavoiseren is: “de versiering met seinvlaggen van voor naar achteren over het hele schip, door
de toppen van de masten vastgemaakt, aan de voorsteven, zowel aan de achtersteven”. Op
het voorschip wappert de Nederlandse Geus en aan de achtersteven, de Nederlandse vlag.
Dit pavoiseren wordt gedaan in een vreemde haven, als er een buitenlands oorlogsschip binnen
ligt en de Geus gaat mede uit op zondag.
Op een middag moest ik als ziekenpa, uitgerust met een EHBO tas, meevaren op een Engelse
P-boot. We gingen de ET route op, wat we gingen doen is me ontschoten. Wat een Engelsman
in onze territorium moest doen ben ik ook kwijt. Het was onstuimig weer, vrij zware zeegang en
maar stampen wat die boot deed. Ik had gelukkig geen last van zeeziekte. Wat ik me goed
herinner, dat het om drie uur “tea-time” was, je kreeg dan thee in een metalen beker, gloeiend
heet, je kon het door de zware zeegang nergens neerzetten.
En het gloeiend vocht wilde maar niet af koelen. Dit was de Engelse traditie van thee drinken.
Op zee bij Terschelling kreeg onze Commandant het weer een keer op de heupen. De ARO
had schijnbaar wat uitgehaald, wat de Commandant niet zinde. Hij werd gestraft, hij moest
alleen sloep roeien op zee, de sloep zat met een lange tros aan het schip vast, dat jong had het
niet best, helemaal in het zweet, tot onze Chef d’Equipage ingreep en de zaak stopte. Hij zei
met een kwade kop: “Moeten er eerst doden vallen?” en hij keek kwaad naar de brug.
Op een maandag moesten we uitvaren en gingen richting Monster (Z-H). Daar voor de kust,
was een Firefly gevechtsvliegtuig van vliegkamp Valkenburg, in zee gestort. Er zat alleen één
piloot in de cockpit. Na weken zoeken hadden we nog niets gevonden. Er woonde een oude
zeeman in Monster en die had steeds gezegd, het vliegtuig ligt bakboord van de boei. Er waren
andere meningen op de wal en die werden geloofd. Eindelijk zijn we toch gaan zoeken daar bij
die boei. En binnen een halve dag hadden we het wrak gevonden. De oude zeeman had toch
gelijk. Hadden ze maar eerder naar hem geluisterd! Het vissen naar een wrak ging als volgt:
“tussen twee rubberboten werd een lange vislijn gespannen. Als ze dan “picks” hadden, dan
dreven de boten vanzelf naar elkaar toe.” Er werd dan een duiker naar beneden gestuurd. Die
moest vaststellen of we beet hadden. Toen we een paar weken bezig waren, kregen we hulp
van Hr. Ms. Hercules, een oceaan zeesleper, maar het was ook een duikwerkschip. De
Commandant week een beetje af van de gangbare zeeofficieren, het was een ruige kerel, dik in
de baard, maar voor ons een aardige kerel. Bij het zoeken werden we op een dag verrast met
het bezoek van één van onze P-boten. Deze boot had jonge officieren aan boord, die ons wel
even wilden laten zien, wie ze waren. Onze telegrafist 1e klas, zendt normaal berichten in
morse en maakt gebruik van de seinsleutel. Maar hier ter plekke had de Commandant bepaald,
dat we onderling als schepen via de radio zouden converseren in het Nederlands. Van de Pboot kwam toen een jonge officier, die onze telegrafist op zijn falie gaf, dat hij niet volgens de
regels handelde. Dat hoorde de Commandant van de Hercules, die gaf die jonge officier zijn vet
in onvervalst Amsterdams, daar had hij niet van terug.
Wordt vervolgd
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Het simpele bericht, dat eind vorig jaar in de Nederlandse pers verscheen en waarin werd
medegedeeld, dat er op Nieuw-Guinea een Nederlandse Marinecommandant is benoemd en
dat één van Hr. Ms. korvetten, alsmede een zestal Catalina’s van de M.L.D. naar Hollandia zijn
vertrokken, raakt een probleem van grote betekenis.
Daar de Westelijke helft van Nieuw-Guinea voorlopig nog onder Nederlands bewind zal blijven,
spreekt het vanzelf, dat de Koninklijke Marine daar rechtstreeks een taak heeft te vervullen. De
onzekerheid omtrent de toekomstige Status van dit gebiedsdeel en het AmerikaansAustralische, ja integraal Westerse belang bij de verdediging van Nieuw-Guinea vormen echter
een dilemma, dat stellig niet wordt opgelost door een symbolische bijdrage tot de maritieme
defensie van ’s werelds grootste tropeneiland.
Terecht zien Amerika*) en Australië, die streven naar de handhaving van een maritieme
veiligheidsgordel rondom het vrijwel geheel door communisten beheerste vasteland van OostAzië, in Nieuw-Guinea een belangrijke schakel in de verdediging van de Westelijke Pacific. Het
eilandenfront, dat Amerika tracht op te bouwen, loopt van de Koerillen in het Noorden over
Japan, de Rioe-Kioe-eilanden (Okinawa), Formosa, de Filippijnen, Borneo en Sumatra. Van
deze verdedigingslinie vormen de Filippijnen, waar Amerika, ondanks de staatkundige
onafhankelijkheid van dit land, stevig zijn bases bezet houdt, het centrum.
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*) Het valt te betreuren, dat de V. S. zo laat inzien, dat er op Nederlands Nieuw-Guinea geen vacuum mag
ontstaan. In hun Indonesische politiek is daarvan niets gebleken.

Nieuw-Guinea is dus achter de maritieme defensiegordel gelegen, maar het vormt niettemin
een belangrijke schakel. Reeds in de oorlog tegen Japan is gebleken, dat Nieuw-Guinea
onmisbaar is voor de aanvoer van strijdkrachten en voorraden naar het front van de Westelijke
Pacific. De enorme bases op Nieuw-Guinea, waarvan de Amerikanen de dumps hebben
achtergelaten, getuigen daarvan.
Voor Australië heeft dit uitgestrekte eiland, dus ook het Nederlandse deel daarvan, zo mogelijk
nog een grotere betekenis. Een onverdedigde Westelijke helft van Nieuw-Guinea zou een
vacuurn scheppen, waarvan een vijandelijke macht gebruik zou kunnen maken om een aanval
op het Vijfde Werelddeel voor te bereiden of ten minste om er onderzeebooten en raiders te
baseren, een wapen, waarmee de vrije zeeverbindingen ernstig kunnen worden bedreigd.
Nieuw-Guinea is het voorportaal van Australië en de verdediging daarvan is voor het Westen in
het algemeen, doch voor dit Zuidelijke Werelddeel in het bijzonder, een levensbelang.
Overduidelijk is het, dat Amerika nóch Australië kunnen gedogen, dat Nederlands NieuwGuinea practisch onverdedigd blijft. Dit gebiedsdeel is niet langer een onderhandelingsobject
tussen ons verkleinde Koninkrijk en de strategisch onervaren regering der R. I. S. alléén. De
grote vraag is, of de betrokken mogendheden zullen
toestaan, dat Nederland het beheer van zijn laatste gebiedsdeel in de Pacific onvoorwaardelijk
overdraagt aan de in feite onmachtige Indonesische Republiek. Naar onze mening is dit geen
vraag meer. De belanghebbende mogendheden zouden stellig maatregelen treffen om
strategische controle over geheel Nieuw-Guinea te verkrijgen. En Nederlands toch reeds
gedeukte prestige zou een onherstelbaar verlies lijden.
Er is evenwel een andere, ons inziens veel betere oplossing mogelijk. Nederland verzekere zich
van de politieke medewerking van Amerika, Australië, de overige delen van het Britse
Gemenebest en Frankrijk en het weigerde afstand te doen van Nieuw-Guinea. Van bedoelde
internationale medewerking kunnen wij ons te gereder verzekeren, indien wij garanties op ons
nemen ten aanzien van de verdediging van dit gebiedsdeel. Men zal ons tegenwerpen, dat ons
verarmde land niet (meer) over de middelen beschikt om een doelmatige defensie in NieuwGuinea op te bouwen. Inderdaad, er zullen oorlogsbodems, vliegtuigen, kanonnen,
strijdkrachten ter zee, te land en in de lucht nodig zijn om dit nog onontgonnen, maar
veelbelovende land doelmatig te beschermen. Doch hier denken wij aan Winston Churchill’s
befaamde uitspraak: „Give us the tools and we’Il finish the job". Amerika, dat zoveel over heeft
voor de verdediging van West-Europa, weet, dat Nederland over bekwame zeelieden en
soldaten beschikt, mannen met een rijke tropenervaring, die slechts wachten op materieel en
uitrusting.
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Aan boord
naar de kerk
DOOR DR. NICO GUNS
ILLUSTRATIES COLLECTIE
KONINKLIJKE NEDLLOYD,
MARITIEM MUSEUM ROTTERDAM
EN DE AUTEUR
In 1928 stuurde de jezuïetenorde haar jonge frater Dirks S J. naar de missie op Java.
Gehoorzaam vertrok hij uit het Nijmeegse klooster Mariëndaal naar het verre NederlandsIndië, een reis die hij aflegde met de „Slamat” (1924), een mailboot van de
Rotterdamsche Lloyd (RL). Aan boord woonde hij dagelijks de mis bij. Daarvoor stelde
de rederij ’s ochtends vroeg een deel van de Social Hall van de eerste klasse ter
beschikking; rooms-katholieke passagiers konden er dan in afzondering hun eredienst
verrichten.

Niet alleen de rooms-katholieke passagiers genoten toentertijd het voorrecht om hun geloof aan
boord met liturgisch ritueel te beleven. Ook voor de vele zendelingen en overige protestantschristelijke passagiers was er desgewenst de gelegenheid om hun eredienst in een van de
salons te vieren. Op de mailschepen van de Stoomvaart Maatschappij „Nederland” (SMN) en
die van de Lloyd zag de scheepsleiding er zorgvuldig op toe. dat deze (grote) categorie
reizigers in alle rust en piëteit haar godsdienstoefeningen kon houden. De rederijen maakte er
zelfs nadrukkelijk reclame voor, teneinde een zo groot mogelijk aantal missionarissen en
zendelingen bij hun passagekantoren te laten boeken en om toch maar aan zoveel mogelijk
gelovigen duidelijk te maken dat de kerkelijke overheden en zendende genootschappen hun
steun en goedkeuring gaven aan de liturgische faciliteiten aan boord.
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In een folder van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd uit de jaren vijftig van de vorige eeuw
lezen wij - in het karakteristieke taalgebruik van die tijd - de volgende toelichting:
„De geestelijke verzorging van haar
passagiers naast hun welzijn in materieel
opzicht is vanaf de oprichting van de
Rotterdamsche Lloyd het onderwerp van
speciale zorg van de Maatschappij
geweest. Doordrongen van de
wenselijkheid de passagiers de
gelegenheid te bieden hun
godsdienstplichten ook aan boord te
vervullen, heeft de Maatschappij steeds
getracht – zoveel als in haar vermogen lag
– daaraan tegemoet te komen.
Oorspronkelijk werden de schepen
voorzien van een z.g. kofferaltaar: de latere
schepen van de maatschappij werden met een vast altaar uitgerust. Deze altaren werden in een
der salons geplaatst en zodanig uitgevoerd, dat zij met de betimmering daarvan een
harmonisch geheel vormen, [...]
Het altaar is uitgerust met 5 stel kasuifels, de verdere liturgische paramenten, kelk en ciborie,
Romeins missaal met propria van verschillende Congregraties en Orden [...].
Met de verzorging der altaren en hun uitrusting hebben zich de Priesters, verbonden aan het
Apostolaat ter Zee, te Rotterdam, welwillend belast. Het wassen van het altaarlinnen, zowel in
Nederland als Indië, geschiedt door Eerwaarde Zusters.
De vrachtschepen, welke passagiers vervoeren, zijn uitgerust met kofferaltaren, welke,
opgesteld, de afmetingen van een normaal altaar hebben. De uitrusting is dezelfde als die der
passagiersschepen, zodat ook op deze schepen het waardig opdragen der H. Mis niets in de
weg staat. Doordat de Maatschappij over voldoende miskoffers beschikt, is zij in staat, indien
meerdere Priesters op een schip aanwezig zijn, het aantal altaren naar behoefte uit te breiden,
waardoor meerdere H. Missen tegelijkertijd kunnen worden opgedragen.”

Toga met bef
Mede dankzij de aanwezigheid van dergelijke
liturgische attributen konden de meevarende priesters
hun dagelijks verplichte eredienst opdragen, en konden
de rooms-katholieke passagiers bij die
eucharistieviering aanwezig zijn (of juister voor die tijd: konden zij het Heilig Misoffer horen).
Voor de protestants-christelijke eredienst waren doorgaans minder hulpmiddelen nodig: een
katheder, een Bijbelboek en een plechtige toga met bef voor de predikant.
Uiteraard waren de godsdienstoefeningen van beide gezindten gebaat bij de aanwezigheid van
een orgeltje of een harmonium om het gezang tijdens de diensten te begeleiden en op toon te
houden. Zoals gezegd had de Rotterdamsche Lloyd van oudsher haar schepen met een
kofferaltaar uitgerust: een handige constructie, die - uitgeklapt - een altaar opleverde van 65 cm
diep en 130 cm breed, en die - ingeklapt - als een grote koffer kon worden opgeborgen. De
koffer bevatte niet alleen de uitklapbare constructie voor het altaar, maar ook alle liturgische
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attributen, zoals de alben, het kruis, het
missaal, de paramenten, de kelk, de
ciborie en twee grote kandelaars. Na
afloop van de eredienst werd de koffer
weer ingepakt en ingeklapt, en kon de
ruimte waarin de mis was opgedragen
weer voor andere doeleinden worden
gebruikt, meestal gewoon als publieke
salon. Zeker toen de schepen nog niet zo
groot en ruim waren, was dit een handige
manier om het altaar snel op te bouwen
en af te breken en de erediensten te laten
plaatsvinden in een representatieve
ruimte.
Ondanks deze praktische voordelen was
het een vormgeving die - hoe goed
bedoeld ook - toch wel enige bedenking ondervond van de kerkelijke autoriteiten, want in
principe mocht de H. Mis alleen in een gewijde en daartoe gereserveerde ruimte worden
gevierd. Maar omdat ook kerkelijk, tot op zekere hoogte, geldt dat nood wet breekt, gedoogde
de kerkleiding het gebruik van de altaarkoffers (ook miskoffers genoemd), mits de
scheepsleiding ervoor zorgde dat het plechtig ritueel in alle rust en sereniteit kon worden
opgedragen.
Vast altaar
Zodra evenwel de
passagiersschepen groter
werden en er meer ruimte
ontstond voor luxe, ging men bij de Rotterdamsche Lloyd
vanaf 1930 - over op een „vast
altaar”. Dit gebeurde het eerst
op de „Baloeran” (1930).
Weliswaar reserveerde de
maatschappij niet een aparte
ruimte als „kerkzaal”, maar men
paste een constructie toe met een veel meer permanent en gereserveerd karakter. De rederij
plaatste namelijk een vast - maar afdekbaar - altaar in een der salons, voerde dat smaakvol uit
en maakte van de afdekking een harmonieus geheel dat qua stijl in overeenstemming was met
de betimmering van de salon. Het schip werd uitgerust met een permanent, zij het
„wegklapbaar”, altaar in de „Social Hall” van de tweede klasse. Deze „Social Hall” was een ruim
vertrek van 11 bij 14 m. met een hoogte van 21/2 m. Deze fraai ingerichte salon deed vroeg in
de morgen dienst als kapel, waar de meereizende priesters of predikanten
godsdienstoefeningen konden houden. Ten behoeve van de eucharistieviering door roomskatholieke gelovigen, stond tegen de achterwand in het midden een halfhoge kast, die zo was
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ontworpen. dat deze na openen en „uitklappen” een altaar vormde waaraan de mis kon worden
opgedragen.

Toen een jaar later het zusterschip „Dempo” in de vaart kwam, was ook aan boord van dat
schip in de „Social Hall” van de tweede klasse een permanente, uitklapbare altaarvoorziening
aangebracht. De „Social Hall”van dit schip had als afmetingen 14 bij 11,25 m, bij een hoogte
van 2,35 m. De salon bood zitplaats aan 72 personen. In het middengedeelte bevond zich een
(dak)lantaarn of bovenlicht van gebrandschilderd glas-in-lood. Onder deze lantaarn stond het
buffet met de altaarinrichting.
Hans Mengelberg
In feite ging het bij deze vaste-en-toch-flexibele altaren van de
„Baloeran” en de „Dempo” om zogenoemde dressoir- of
buffetaltaren. Zij waren een vinding van de Utrechtse
kunstnijverheidsondernemer Hans Mengelberg. De r.k. kerkelijke
autoriteiten hadden deze vinding goedgekeurd voor gebruik aan
boord door r.k. missionarissen en priesterpassagiers. Volgens de
kerkelijke autoriteiten moest een scheepsaltaar compleet losstaan
van de andere meubels en betimmeringsvormen. Mengelberg gaf
aan het dressoiraltaar een geheel eigen vorm, waardoor een veel
oorspronkelijker oplossing werd geschapen dan de altaarkast of
altaar boekenkast, die men bij andere rederijen - ook in het
buitenland - veelal aantrof. Het werd bij Mengelberg een vast en vrij
staand meubelstuk dat in gesloten toestand een profaan dressoir
vormde en zo qua stijl geheel was aangepast aan de inrichting van
de „Social Hall”. Maar in geopende toestand kon het als volledig
kerkelijk tafelmeubel voor de eredienst fungeren, in de stijl die
toentertijd kerkelijk „en vogue” was. Voor dit zogenoemde Dressoir-
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Hoogaltaar betaalde de Lloyd aan de Firma Hans Mengelberg’s Interieurkunst de somma van ƒ
3.600,-.
In 1934 kreeg ook de „Indrapoera” (1926) een vast altaar. Dat gebeurde bij de ingrijpende
verbouwing van het schip, die voortvloeide uit het schadeherstel na de brand die eind november
1933 het schip teisterde. Men bouwde het (buffet) altaar in
de rooksalon van de tweede klas, waar het in augustus
1934 door de deken van Rotterdam werd ingewijd met een
plechtige misviering. Toen het schip vervolgens haar 31ste
reis maakte, gaf de plaatsing en het gebruik van het altaar
in deze rooksalon aanleiding tot discussie. De mis werd
doordeweeks om zeven uur gelezen en zondags om acht
uur. Dat ontnam dus ’s morgens vroeg gedurende een half
of een heel uur de salon aan andersdenkenden die - ter
compensatie - hun ochtendkoffie in de damessalon konden
gebruiken. Als het warm was en men zich ook gerieflijk aan
dek kon ophouden, gaf dat geen problemen; maar bij koud
weer en een volgeboekt schip zorgde die situatie voor
ongerief onder de niet-katholieke „vroege vogels”. Daarom
stelde de scheepsleiding aan de rederijdirectie voor om in
de rooksalon portières te plaatsen waarmee de salon in
tweeën kon worden gedeeld.
De „Sibajak” (1928) van de Lloyd stelde het (na een korte
periode waarin nog van miskoffers gebruik werd gemaakt)
de eerste decennia met een uitklapbaar altaar in de ruime
kinderkamer die met de afmetingen van 10 m breed, 6 m lang en 2,40 m hoog, in de vroege
ochtend - wanneer er nog geen kleintjes rondhuppelden - als semikapel voldoende ruimte bood.
In de bakboordwand van dit vertrek kon men twee panelen openslaan waardoor een altaar
tevoorschijn kwam dat gemakkelijk voor de eredienst kon worden ingericht.
Later, toen de „Sibajak” in de periode 1951/ '52 bij de RDM grondig werd verbouwd, installeerde
men in de rooksalon van de tweede
klas een nieuw (dressoir) altaar voor de
r.k. eredienst, terwijl er in die salon voor
de protestants-christelijke
godsdienstoefeningen ook een fraaie,
nieuwe katheder beschikbaar kwam.
Soortgelijke flexibele voorzieningen in
de salons trof ook de Amsterdamse
Stoomvaart Maatschappij „Nederland”
voor haar schepen, zoals de „Pieter
Corneliszoon Hooft” (1926), de
„Christiaan Huygens” (1928), de „Johan
van Oldenbarnevelt” (1930), de „Marnix
van Sint Aldegonde” (1930). De
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kerkelijk gezien gevoelige zorg voor de liturgische attributen vertrouwde de SMN toe aan de
hoofdstedelijke paters van het Heilig Hart.
Voor de „Oranje” (1939) ging de SMN ertoe over om vanaf de bouw een semi-kapel in te richten
in de leessalon met bibliotheek van de eerste klas. In de woorden van Wim Grund (2001):
„Naast bibliotheek en schrijfkamer kon deze salon ook gebruikt worden voor kerkdiensten. De
achterwand is hier niet als boekenkast uitgevoerd maar, door het openen van de deuren komt
daar het altaar tevoorschijn. Het altaar is uitgevoerd in vuurverguld brons met ivoor inlegwerk
en zilveren versierselen. De altaartombe is van avodiré.”
De Rotterdamse „Willem Ruys” (1947) die gedurende de hele oorlog op haar
afbouw had moeten wachten - was net
als de „Oranje” van meet af aan van een
semi-kapel voorzien, en wel eveneens in
de bibliotheek die op het Promenadedek
deel uitmaakte van het complex van
lokaliteiten voor de passagiers van de
eerste klasse. In die bibliotheek kon men
de deuren van een hoge, diepe kast
openslaan, om ze te laten fungeren als
(fraai beschilderde) altaarpanelen van
een in de kast opgesteld groot altaar met
liturgisch toebehoren. Voor predikanten
die voorgingen in protestants-christelijke
erediensten aan boord van de „Willem
Ruys” stond in deze bibliotheek een
stijlvolle katheder ter beschikking.
Toen de tropenschepen als troepenschepen werden ingezet ten behoeve van de politionele
acties in Nederlands-Indië en zij duizenden soldaten vervoerden, waaronder vele katholieke en
protestantse „jongens”, werd er aan boord voor hen door de meereizende militaire geestelijke
verzorgers ook steeds gelegenheid geboden om naar de kerk te gaan.
De „Indrapoera” bracht in oktober 1946 onder andere de 3e compagnie van het 3e bataljon van
het 2e regiment infanterie van de 1e divisie „7 December" naar de Oost.
Aan boord was soldaat 1e klasse Karel Tieland, die een dagboek bijhield en daarin over een
willekeurige vaardag noteerde:
„27 October: Nog steeds in volle zee. De tijd is nu 20 minuten verzet. De zee gaat aardig
tekeer, maar ik ben er nu wel aan gewend. [...] Gisteravond film gehad: een trainingsfilm en
„No, no Annette” (RKO-pictures). Vanochtend H. Mis in de Officiersmess. ”
Eind 1949 maakte Jan A. van der Weegen (L.No. 251019053/1-8 RVA B Bat C Div 7 Dec.) de
terugreis uit Nederlands-Indië met de „Sibajak”. In zijn dagboek noteerde hij:
„ 25 Dec. '49. Kerstmis op de „Sibajak". Om 3 uur er uit en naar de kerstnacht (H. Mis). Voor in
de eetzaal. Er zijn kaartjes uitgegeven voor ieder die erin mag. Bij gebrek aan plaats konden
alle RK er niet in. Door het koor van 3-7 R.I. wordt de H. Mis met zang begeleid. Om 6 uur is hij
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uit. [...] Daarna weer te bed. 8 uur eten en 9 uur Kerstpakket afhalen en half 11 krijgen we bier
en chocolademelk. 's Middags is er voor ons Regiment een bijeenkomst. Door het zangkoor van
3-7 R.I. en een samengesteld koortje van de rest van de onderdelen worden er liederen
gezongen en enkele declamaties voorgezegd. ”
Twee dagen later kwam het conflict tussen Nederland en
Indonesië formeel ten einde: op 27 december 1949 ondertekende
koningin Juliana in de Burgerzaal van het Koninklijk Paleis te
Amsterdam de akten van soevereiniteitsoverdracht en erkenning.
De „Indrapoera” voer toen al weer enige tijd met
burgerpassagiers, nadat het schip een jaar tevoren grondig was
verbouwd tot vracht-passagiersschip. Op vrijdag 23 december
1949 zette men aan boord de kerstboom op en versierde men de
salon op stemmige wijze.
Zaterdagnacht droeg men in de muzieksalon een nachtmis voor
Kerstmis op voor passagiers en personeel. Zondagmorgen hield
mevrouw Oosters-Gruys voor de protestantse passagiers een
korte wijdingsdienst. Op Eerste kerstdag was er, liggende te
Genua, een speciaal kerstdiner bij kaarslicht. Na afloop was men
vol lof over het diner en over de versiering, waarbij men speciaal
melding maakte van een groot kerststuk - in de vorm van een
kerk van suikerwerk - dat aan boord was gemaakt door de
patissier. Bovendien stelden de passagiers het kerstpakket van
de maatschappij zeer op prijs.
Zo ging het dus aan boord met miskoffers, altaren, katheders en
erediensten voor de gelovigen van Christelijke origine. Hoe deze rederijen op hun
pelgrimsschepen tijdens het vervoer van islamitische „hadji’s” tussen Nederlands-Indië en
Mekka rekening hielden met de religieuze verplichtingen van deze passagiers, is weer een
ander verhaal.
Voor wie „anno Domini"2001 niet(meer) vertrouwd is met het in dit artikel gebezigd jargon,
geven we een beknopte toelichting bij enkele zinsneden en specifieke termen:
•
kas(z)uifel: het opperkleed (zonder mouwen) dat de priester draagt tijdens de mis; de
•
kazuifels hadden afhankelijk van de tijd van het jaar een van de vijf liturgische kleuren:
•
wit, rood, groen, paars of zwart;
•
liturgische paramenten: de gewijde doeken van de eredienst, zoals het Corporaal
•
(waarop men de kelk plaatste), de palla (een met wit linnen overtrokken vierkant karton
•
dat de kelk aan de bovenkant afdekte) en het velum (dat over de kelk afhing -van
•
dezelfde kleur als het kazuifel);
•
kelk en ciborie: de kelk is de gewijde beker voor de miswijn; de ciborie is een met een
•
deksel gesloten beker voorde hosties;
•
romeins missaal met propria: het boek met de officiële misteksten volgens de ritus van
•
de Kerk van Rome; daarin waren opgenomen de propria ofwel de officieel toegestane
•
„eigen" misteksten die priesters van bepaalde orden of congregaties tijdens de mis
•
gebruikten;
•
consecratie van het altaar: wijding van het altaar door een bisschop;
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•
•
•

katheder: (s)preekgestoelte;
albe: het lange witte miskleed van de priester dat hij onder het kazuifel draagt tijdens de
celebratie van de mis.
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21

2 A/B HR. MS. TROMP - OP REIS MET SMALDEEL V
MET een schok werd ik wakker, een soort
doffe dreun had mij ruw uit Orpheus'
armen weggemaaid. Ietwat verwilderd keek
ik om mij heen, de hut was in
schemerdonker gehuld, het poortje was
geblindeerd en uit de kakofonie van
geluiden begreep ik, dat we nog steeds
voeren. „Woemm!!". Ik rolde bijna mijn
bagagenet uit, een gloeilampje boven mijn
hoofd gaf de geest en spatte uit elkaar, een
en ander werd mij te machtig, ik sprong uit
het net op de kooi en vervolgens op de
grond, zwiepte mijn staart tussen mijn
derrière en sloop behoedzaam de hut uit en
naar boven. Toen ik naar buiten keek, kreeg
ik een loeiende wind in mijn snuit en begon
het schip plotseling snel te draaien,
waardoor het een behoorlijke helling kreeg,
beneden hoorde ik allerlei glazen en borden
met groot lawaai stuk vallen, ik rolde bijna
over dek en op hetzelfde
ogenblik …”Woemm!!!”…. Mijn oren flapperden en ik rook een scherpe lucht, mijn jachtinstinct
fluisterde mij in dat dit nu kruitdamp was, ik begon plezier te krijgen in dit gekkenhuis, dit was iets
interessanter dan de Kneuterdijk en wandelde naar de brug. Langs de ziekenboeg komende zag ik
nog net kans om ongezien een paar
oordopjes weg te ratsen, die ik
onverwijld in mijn oren klemde, want die
klappen vond ik toch wel wat erg hard.
Op de brug aangekomen zag ik een apart
schouwspel. In het midden op een soort
barbierstoel zat een kennelijk belangrijk
persoon, want hij had veel goud op zijn
mouwen, verder stond er een hele stoet
omheen, met z'n allen keken ze
gespannen met kijkers in dezelfde
richting. Een van die lui, hij had een grote
neus, schreeuwde plotseling in mijn
richting „Love dog!"
„Ha, die moet ik te vriend houden, die
houdt tenminste van honden," dacht ik in
mijn onnozelheid. Toen ik mij even
omdraaide zag ik evenwel dat kennelijk
die hondenliefde op wat anders sloeg
want in deze waanzinnige wind werden
snel een paar vlaggen omhoog gesleurd
…”Woemm!!!”…. Ik viel bijna van mijn
staanplaats af (zitplaatsen werden hier
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kennelijk niet op prijs gesteld). Nu zag ik duidelijk lange steekvlammen uit de kanonnen schieten en
weer rook ik die scherpe lucht, die me aan de jacht deed denken, Ha ….Hunter….Heerrrlijk gromde
ik diep achter in mijn keel en ik voelde mijn hormonen in mij rammelen. „Stuurboord twintig!"
„Dekkend!" „Speed two four!" “Down!” „Speed two four!" „Division answer four answer turn!"
„Contrasein overal" „Uitvoeren!" „Down!" De orders flitsten kanan en kiri, iedereen had blijkbaar
wat te zeggen, af en toe werd op vinnige wijze iemand die kennelijk iets fout had gedaan weer in het
gareel gesleurd door de opperste baas in de scheerstoel. „Wat een bedrijf, zorg dat je erbij komt",
dacht ik. Plotseling viel mijn oog op een openstaande deur in een toren, die midden op de brug
stond, ik liep naar binnen en zag daar een heel stel kerels zitten, die door kijkers loerden en aan
wielen draaiden. Een van hen interesseerde mij bijzonder. Aan zijn kleding te oordelen was hij
matroos, hij had een vriendelijk gezicht met een paar prachtsnorren en helderblauwe ogen, hij
boezemde me wel vertrouwen in dus ik besloot om eens nader kennis te maken met deze orang,
wanneer hij het wat minder druk had. Ik stapte weer naar buiten en daalde af op het seindek, daar
was het volle pannen, vlaggen werden omhoog en omlaag gesleurd en het geklepper van
seinlampen was niet van de lucht. Hier had ik de gelegenheid om eens om mij heen te kijken en nu
zag ik een tweetal schepen aan BB op twaalf streken (hoe vinden jullie mijn scheepstermen?), die
ook al allerlei vlaggen aan hun ra's hadden wapperen, dit was dus weer een ander gedeelte van het
smaldeel. Ze sloten zich achter de Tromp aan en toen nam langzamerhand de drukte af, een hele
massa mensen kwam van de brug naar beneden en kennelijk was het nu tijd voor het eten.
Aangezien eten een bezigheid is, die altijd mijn bijzondere belangstelling geniet, besloot ik maar
eens een rondje door het schip te maken. Vooruit zat iedereen aan de bakken, ik had al gauw mijn
kennis met de snorren
in de gaten. „Hallo
Flippie, maré sini" riep
hij. Ik vond dit niet al te
best, Flippie vind ik een
intens burgerlijke naam
en bovendien ligt
Maleis mij niet, ik liet
hem dan ook mijn
penning zien, waarin
zeer duidelijk mijn
naam is gekrast.
Overigens had ik geen
spijt van zijn
uitnodiging, want er
viel nogal wat af.
Via de gouden bal,
waar ik even een borrel
meepikte, belandde ik
bij het achterdekhuis.
Ik was hier nog niet
binnen geweest, het zag er zo voornaam uit. Smaldeelcommandant stond op de deur. „Aha", dacht
ik, dus bij hem ben ik blinde passagier geweest. Voorzichtig sloop ik naar binnen en kwam in een
ruim vertrek, de heren zaten aan tafel, de Commandant, die ik al eerder op de brug had gezien zat
ook aan en nog iemand die uit het gesprek de Chef-Staf bleek te zijn. Het gesprek ging over
Stockholm. Dit nu leek mij bijzonder interessant, dus bleef ik nauwlettend luisteren. Weldra werd
het mij duidelijk, dat de reis naar deze schone plaats voerde. Mijn hart ging wijd open want ik had al
eens eerder van collega's op de Vijverberg gehoord dat in het bijzonder de vrouwelijke bevolking
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aldaar zo aantrekkelijk is. Verder hoorde ik, dat de omstreken er bijzonder mooi moeten zijn en dat
er diverse feesten zouden worden gegeven voor de opvarenden van het smaldeel. „Hoge pit" dacht
ik, liep door de gamelle naar buiten toen de hofmeester juist aan het bedienen was, zodat ik net de
tijd had om een “hoog fijn” stukje rosbief mee te sleuren. Ik wilde weer naar mijn hut gaan, toen ik
evenwel door een stel officieren werd opgemerkt, die bij de bar stonden. „Hier Joseph" werd er
geroepen. „O, heden, daar is het weer van optappen dacht ik want eigenlijk was ik erg moe zo
langzamerhand. De G.I.-officier stond achter de bar en schonk me een borrel onder mijn neus. Alras
begon ik mij een stuk beter te voelen. Ik moet zeggen dat de stemming zeer geanimeerd was. Eén
hunner haalde een doedelzak tevoorschijn en al spoedig gingen wij in optocht een ronde over het
halfdek maken,

muziek voorop en ik luid blaffend er omheen. Tegen middernacht liep het feest langzamerhand ten
einde. De G.I.-officier zei, dat hij maar gauw naar kooi ging vanwege de
nachtelijke ontmoetingsoefening die de volgende dag zou worden gehouden. Dit leek me ook
interessant, ik had wel eens een dergelijke oefening op de Vijverberg en de Kneuterdijk gehouden,
maar nog nooit op zee. Ik wenste het gezelschap beleefd welterusten en zwaaide mijn hut in, ik was
zo vermoeid dat ik maar amper de sprong naar mijn net kon halen. Weldra sliep ik als een blok
hout. Mijn slaap was die eens rechtvaardige.

24

Hallo LS;
Ik ben je artikel aan het lezen over krijgsgevangenen in ten Anker 2022
nummer 1 (Buigen, buigen en nog eens buigen) . Zag Hirohito
genoemd en moest denken aan bijgaande 2 krantenknipsels. Lees
maar eens. Jan Douwes zat bij mijn vader in de 2 kampen en was
auteur van het boekje "Eindeloze Nacht". Dat sloeg op het dobberen in
de Javazee gedurende een etmaal.
Groet Arthur

Door Kerst Huisman
HEMRIK - Het werd Jan Douwes (68) van de Tsjalling Harkeswei in Hemrik deze week echt te
veel. Het in zijn ogen miezerige en beneden alle peil staande gedoe van bepaalde Nederlandse
bewindslieden over de hoge afvaardiging die naar de begrafenis van de Japanse keizer Hirohito
zou moeten gaan, deed de pijn in alle scherpte herleven. Drie jaren lang beleefde hij een
eindeloos lijkende kwelling en vernedering in Japanse gevangenschap, en de als een godheid
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door zijn volk aanbeden Japanse keizer werd door alle getreiterde en geschonden gevangenen
gezien als de allerhoogst verantwoordelijke voor hun lijden.
Jan Douwes plaatste in de Leeuwarder Courant van donderdag een advertentie, waarin hij
namens de vijfhonderd bij de slag in de Javazee omgekomen matrozen van de kruiser Java en
hun nabestaanden mededeelde, dat het overlijden van de Japanse keizer niet door hen werd
betreurd. Hij had er nog graag een veel sarcastischer tekst van willen maken, maar dat is
uiteindelijk niet doorgegaan.
Als jongeman uit Den Haag trad hij in 1938 in dienst bij de Koninklijke marine. Na een
opleidingsjaar wilde hij als marine-radio- technicus aan de gang, maar hij werd afgekeurd op
zijn ogen Of hij nou werkelijk zulke slechte ogen heeft gehad, betwijfelt hij tot op de dag van
vandaag, want hij kreeg pas op zijn 47ste een bril, maar het feit lag er nu eenmaal.
In februari 1940 ging hij als matroos naar Indië. zijn ouders en verloofde in Nederland
achterlatend. De Duitse overval op 10 mei 1940 kwam wel als een schok, herinnert hij zich. „Er
was geen briefwisseling. Je wist niet wal er gebeurde.’ zegt hij. Verder was het in Indië niet zo
beroerd. Ze patrouilleerden natuurlijk een boel, maar verder hing het van iemand zelf af, wat hij
er van maakte.
Javazee
Eind 1941 begon de ellende. De Japanners kwamen steeds dichter bij, en het kwam weldra tot
bombardementsaanvallen en gevechtshandelingen, uitlopend op de slag in de Javazee. waarbij
de Nederlandse vloot werd vernietigd. Ook de kruiser Java was er bij. De Nederlanders waren
al bij het begin duidelijk in het nadeel. De vliegtuigen, die men aanvankelijk had. waren bij
gevechten voor Singapore al neergestort, en er waren geen sloepen aan boord, vanwege net
gevaar dat ze bij beschietingen konden versplinteren.
De Java werd ’s avonds getroffen door een torpedo en begon vrijwel meteen over te hellen. Het
werd een onvoorstelbare chaos aan boord. Iedereen probeerde een zwemvest te bemachtigen,
maar Jan Douwes zag in dal het onbegonnen werk was zo’n reddingsmiddel te bemachtigen.
Hij sprong aan een stille kant van boord en zorgde dat hij buiten de zone kwam waar olie lag.
Die olie begon namelijk steeds meer vlam te vatten. En toen zonk de Java, enkele honderden
opvarenden naar de bodem van de zee meenemend.
Van tien uur ’s avonds tol zes uur ’s ochtends, acht helse uren lang, zwom hij in zee rond. Toen
werd hel licht. Hij zag op enige afstand een vletje. met drie mensen er in: een Nederlandse
zeeman en twee inlanders. De Nederlander probeerde eerst nog Jan Douwes buiten het bootje
te houden. Hij wordt nog heel emotioneel, als hij aan dat moment terug denkt.
Krijgsgevangene
Na een hele dag in zee te hebben gedreven, werden ze ’s avonds door de bemanning van een
Japans schip gevangen genomen, en afgevoerd in Krijgsgevangenschap
Eerst naar een gevangenis, vervolgens naar een kamp op Celebes en in de herfst van 1942
naar het gevangenkamp Fukijoka 11 in Nagasaki.
Hij werd te werk gesteld op een scheepswerf in Nagasaki. maar werd na een tijdje ziek. Hij
kwam in de ziekenafdeling van het kamp terecht, knapte weer wat op. maar bleef er als
ziekenverzorger
Voor zover het verzorgen van zieken natuurlijk mogelijk was. Er waren geen medicijnen, er was
geen verband De dood was hun dagelijkse metgezel. Veel gevangenen bezweken aan kwalen
als gevolg van mishandeling of ondervoeding.
Het is een ongelooflijk ontmoedigende en vernederende ervaring geweest. Er waren wel enkele
goede Japanse bewakers (van een heeft hij zelfs wel eens een sigaret gekregen), maar het
overgrote deel van hen was zeer hardvochtig. Jan Douwes krijgt nog altijd de rillingen, als hij
aan die kerels terug denkt. „In 1949 ben ik geopereerd aan een grote puist op mijn kont. Na
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afloop zegt de dokter: weetje wal er in die puist zal? Kledingresten. Ze bewerkten ons zo hard
met knuppels, dat er nogal eens kledingresten in de wonden achterbleven. Maar ik was er
dankbaar voor, dat ze me op mijn kont sloegen en niet op de nieren. Wie daar slaag kreeg piste
bloed en was de andere dag dood.”

Nagasaki
Aan hel einde van de oorlog
deden Amerikaanse jagers
enkele malen aanvallen in de
Baai van Nagasaki, en op 9
augustus 1945 lieten ze er de
tweede atoombom ontploffen.
Jan Douwes was toen op ae
scheepswerf aan het werk. Er
klonk een gegrom alsof er met
duizenden pneumatische
hamers werd gewerkt. Er was
een lichtflits, ongelofelijk hel.
maar hel licht kwam niet
rechtstreeks. Toen zag hij de
wanden van een groot
flatgebouw op zich af komen.
In een snelle reactie dook hij
in een grote ijzeren
ankerkettingpijp.
Jan Douwes ut Hemrik “laat ze in Japan maar boos worden”

Een Engelse dwangarbeider aan de andere kant van de pijp deed hetzelfde. Met als gevolg, dal
ze beiden flink hun kop slootten. Op dal moment viel het puin van het gebouw over de buis. Er
bleef echter een uitgang naar buiten.
Toen viel er een grote stilte. ..We zijn toen zo intens bang geworden. Want later zagen we toch
weer Japanners, en we waren bang voor wat ze zouden doen.” Maar er gebeurde niets, en ze
konden naar hun kamp terug. Ze wisten eerst niet, wat ze van de aanval op Nagasaki moesten
denken. Van atoomsplitsing had eigenlijk niemand nog gehoord. Toch zei een van de
gevangenen, meer bij wijze van grap dan uit ernst: „Misschien hebben ze de atoomsplitsing wel
uitgevonden.”
Een kleine week later vernamen ze het nieuws van de Japanse overgave. In september konden
ze Nagasaki verlaten. Via Okinawa. Manila. San Fransico. New York. Londen en Rotterdam
arriveerde Douwes op 30 december 1945 weer in Nederland. Men had hem verzekerd dat alles
goed was met zijn ouders en ook dat zijn verloofde vol verlangen op hem zat te wachten. Ze
zouden bovendien met zijn allen door prins Bernhard hoogstpersoonlijk welkom worden
gehelen. zo was gezegd.
Ze moesten alleen in het koude decemberweer hun weg gaan. Er was niemand bij aankomst.
Douwes ging naar Den Haag, maar daar bleek dat zijn ouders in Arnhem woonden. Met veel
moeite en onder meer dank zij een vriendelijke militaire chauffeur arriveerde hij op
oudejaarsdag 1945 bij de nieuwe ouderlijke woning in Arnhem. Zijn moeder deed de deur open,
en zei: „Nee. loodgieter, vandaag niet.” Ze herkende haar eigen zoon niet eens. Eigenlijk geen
wonder; de Java heette immers ‘met man en muis’ vergaan te zijn. Ook zijn meisje zat niet op
hem te wachten. Zij had Jan, in de veronderstelling verkerend dat hij dood was, vergeten, en
was inmiddels getrouwd.
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Hij werd vervolgens bij de marine weer ingelijfd. want zijn contract liep nog. Hij is
ziekenverpleger aan de vloot geworden, trouwde. kreeg kinderen en ging op zijn vijfenveertigste
met pensioen. Het was wel geen rijkdom, maar de negen tropenjaren telden mee. en zo ging
het wel. Na het overlijden van zijn vrouw is hij in Hemrik komen wonen. Met zijn tweede vrouw
woont hij daar in een huis aan de vaart. Zijn dochter woonde al in Friesland, vandaar.
De wonden helen niet. Douwes voelt soms nog letterlijk weer de pijn van de slagen die hij heeft
gekregen. Het zitten gaat dan heel moeilijk. De Japanse keizer mag dan zijn vrijgepleit van
oorlogsmisdaden. volgens Jan Douwes is hij. door ai die gruwelen mede uit zijn naam toe te
laten, schuldig. „Hij had als eerste harakiri moeten plegen.” zegt hij.
Hij heeft een machteloze razernij voelen opkomen toen hij Van Agt op de televisie hoorde
zeggen, dal er op zijn minst een minister naar de begrafenis van Hlrohito moet gaan.
Want de Japanners zouden eens boos kunnen worden En toen heeft hij de advertentie
geplaatst. Jan Douwes: „Laat ze maar boos worden. Ik zou wel heel wat anders weten. Wij
moesten in hel kamp onze doden begraven in kistjes van 1,60 meter, terwijl de meesten van
ons langer waren. En dan moest die dode erin. Nou, ik heb toen anatomische les gehad. Ik
weet sindsdien waar de atlas en kniegewrichten zitten. En als we dan met zijn vieren die
dichtgespijkerde kist wegdroegen, dan droop het sap er uit. Nederland zou vier voormalige
gevangenen met een kistje van 1,50 meter moeten sturen. Én de televisie zou dat over de hele
wereld moeten uitzenden. Om te laten zien hoe wij daar vernederd zijn."
…………………………………………………………………………………………………………….
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