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Journaliste en publiciste Ank Benko-van Dugteren heeft rond 2015 in oude familiepapieren het
manuscript gevonden van haar grootvader Hein van Dugteren, die van 1936 tot 1951 penningmeester
van het NVV is geweest. Hij gaf het de titel ‘Marinebelevenissen’, beschrijft zijn ervaringen bij de
Marine aan het begin van de 20ste eeuw en vertelt over het werk voor de vakbond.
Het manuscript van van Dugteren handelt over het begin van de 20e eeuw, en is geschreven ruim
voordat, afgezien van voorlopers als Multatuli, koloniale misstanden en de koloniale oorlog in
Indonesië in het volle licht kwamen te staan. Toch herkennen we ook in zijn tekst al stevige kritiek op
de Nederlandse koloniale praktijken van die tijd.
In 2015 bewerkte Ank Benko-van Dugteren het manuscript voor de VHV, en voorzag het van een
inleiding.

In 2015 online gepubliceerd op vakbondshistorie.nl
In 2022 verwerkt tot 'VHV-Digiboek'
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Inleiding
Hendrik – Hein – van Dugteren werd op 11 april 1886
geboren in Utrecht en overleed op 20 augustus 1967 in
Amsterdam. Zijn hele leven heeft in het teken van de
weerbaarheid van arbeiders gestaan. Aanvankelijk door
verzet tegen wantoestanden bij de Marine, later in zijn
activiteiten voor de verschillende vakorganisaties.
In zijn boek, dat hij kortheidshalve ‘Marinebelevenissen’
noemde, beschrijft hij zijn leven totdat hij tekende bij de
Marine als ‘een leventje van jongensvrijbuiterij’. In
werkelijkheid werkte hij daaraan voorafgaand in een
tegelfabriek en in een bakkerij. Slechts twee jaar ging hij
naar de lagere school. Na het overlijden van zijn moeder –
hij was toen 9 – moest hij thuis blijven om op zijn broers
en zusje te passen. Op zijn twaalfde moest hij de ovens in
de tegelfabriek leeghalen. Zeventig tot tachtig uur per
week.
Hein van Dugteren, matroos die NVVpenningmeester wordt

Op zijn dertiende ging hij aan de slag als bakkersleerling.
De werkuren werden er niet minder op.

Wat hem precies heeft bewogen om in de herfst van 1899 naar Leiden te reizen om zich aan te
melden bij de Kweekschool voor de Zeevaart, is niet duidelijk. In de familie werd gezegd dat hij min
of meer vluchtte voor zijn alcoholistische vader, postbode Nicolaas Andries van Dugteren.
Uiteindelijk reisde hij de hele wereld over. Per zeilschip. Op z’n negentiende werd hij tweede
secretaris van de Bond van Marinematrozen – in de wandeling de rooie matrozenbond genoemd. Zijn
bond fuseerde met de Stokersbond en de Mariniersbond tot Bond van Minder Marinepersoneel.
Daarna onder meer lid van de Zeeliedenvereniging De Volharding, de afdeling Amsterdam van de
Ambtenarenbond en administrateur bij de Centrale Bond van Transportarbeiders. Uiteindelijk werd
hij in 1936 penningmeester van het N.V.V. Dat bleef hij tot zijn pensioen in 1947. Daarna werd hij nog
bestuurslid van sanatorium Zonnestraal.
Ank Benko-Van Dugteren
Maart 2015
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Kweekschool voor de Zeevaart
te Leiden ( 1855-1914)

Hoofdstuk 1 “Weer zo’n knapie dat de marine maar tot mens moet
zien op te fokken”
Voor hem stond een jongen met een lange spuit, een ruime veel te lange jekker berekend op 4 jaar
groei, een over z’n oren gezakte muts, een slobberige ook te lange broek. Ze konden hem maar
weinig imponeren. Hij begreep dat het een toekomstig lotgenoot was en vertelde hem de reden van
zijn komst.
Die zei: “Zo! Kom je ook in dienst”. En maakte tegelijk een niet te miskennen gebaar: smeer ‘m, nu je
nog niet getekend hebt! “’t Is hier een rotzó!” Onmiskenbaar een Zeeuw. Maar Hein stond er niet bij
stil en stapte, zij het wat verlegen, de aangewezen deur binnen om zich te melden.
In de kamer zaten een matroos-schrijver en een ziekenverpleger druk te praten. Hein stoorde ze
merkbaar. “Alsjeblieft!” introduceerde de schrijver hem aan de ziekenverpleger. “Weer zo’n knapie
dat de marine maar tot mens moet zien op te fokken. Neem ‘m mee naar de dokter.”
Vanaf dat moment gebeurde alles zonder dat hij er zelf veel invloed op kon uitoefenen. Alles werd
hem gedicteerd door de dokter, op het bureau van de officier van de administratie, door de bottelier
in het magazijn, door de badmeester, door de baksmeester. Al die mensen wekten in die kille
morgenuren de indruk dat hij in een draaimolen terecht was die voorlopig niet stopte.
Ook de mededeling van de officier van administratie maakte geen directe indruk op hem. De
mededeling dat hij, als hij hier op dit stuk zijn naam zette, tekende voor twaalf jaar krijgsdienst bij de
marine. Let wel: twaalf jaar die pas zouden ingaan als hij 16 werd. Omdat hij nog maar 14 was,
verbond hij zich daarmee voor een totale diensttijd van 13,5 jaar. “En geen flauwekul, denk om de
krijgsartikelen,” vermaanden de schrijver en de baksmeester hem. “Anders zwaait er wat en niet mis
ook.” Zij hadden hem evengoed voor z’n hele leven kunnen laten tekenen: de strekking ontging hem
totaal.
Toen hij uiteindelijk in de veel te grote kleren – op de groei gemaakt – was geholpen, met
omgeslagen broekspijpen en mouwen, ging de bel voor het middageten. Hij werd voorgesteld aan de
bak, waarbij hij was ingedeeld, met de woorden: “Een nieuwe bagger en geen gelazer, anders krijgen
jullie ze zuur opgeschept. Koppen dicht.”
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Gevel van Kweekschool voor
de Zeevaart te Leiden (1855-1914)

Hoofdstuk 2: Bij de Marine huil je niet!
De kleine wereld van de Marine Kweekschool liet al meteen een paar eigenaardigheden zien. Hein
kreeg opdracht zijn nieuwe spullen te nummeren. Hij besefte dat hij ineens veel meer dingen bezat
dan ooit tevoren. De surveillant hielp hem uit de droom.
“Kijk, joh. Je hebt een katje nu, een tractement, van acht gulden per maand. Maar dat krijg je niet in
handen. Je krijgt een kwartje zakgeld per week. En de rest wordt op je boekje bijgeschreven om deze
spullen af te betalen. Je bekostigt dus je eigen barring en pas als je alles hebt afbetaald, krijg je je
volledige gage uitgekeerd. Maar dat duurt nog wel even. En tegen de tijd dat je dit hebt afbetaald,
ben je er ook uitgegroeid of is het versleten en moet je nieuwe spullen hebben. Zo krijg je een
nieuwe schuld op je boekje.” Hij voegde er nog aan toe: “En da’s maar goed ook, want anders ga je er
maar babbelaars voor kopen of mee naar de meiden.”
Dat laatste begreep Hein niet. Hoezo babbelaars en meiden? Zou wel n geintje zijn. Intussen was hij
blij met al z’n spullen. Niet alleen de hoop kleren, maar ook de lange zak met touwen eraan waarin
hij moest slapen. Hoe dat precies moest, snapte hij nog niet en iets zei hem dat hij er nog niet mee
klaar was. Ook had hij een eigen mes en schee, een naaizakje waarmee hij zijn kleren kon voorzien
van zijn stamboeknummer – met wel vijf cijfers achter elkaar. Zouden er zoveel mensen bij de
Marine dienen? En was hij de laatste van dat aantal?
“Nee joh, zo hou je die naald niet in je tengels. Zeker nooit gedaan bij moeders pappot?”, onderbrak
de surveillant zijn gedachten, toen hij vergeefs probeerde met een draad zijn sok te nummeren. Tja,
daar zat hij met al die spullen, die de Marine hem had gegeven op afbetaling. Die moest wel rijk zijn,
bedacht hij. Toen wist hij nog niet dat vele argusogen hem voortdurend in de gaten hielden om te
zien of hij al die spullen wel netjes in zijn plunjezak stopte en op de juiste manier gebruikte. Hij stond
ook niet stil bij de vraag of er ook rente berekend zou worden op de afbetaling. En of die rente wel
geoorloofd was. Voor hem was belangrijk dat hij nu bij de Marine zat (voor hoe lang had hij ook
alweer getekend?) Hij kreeg zakgeld en voor de rest zou hij het wel zien.
Jammer dat de kleren wat ongemakkelijk zaten. De randen van het ruige werkkieltje schuurden langs
z’n magere polsen. En dat ding met die blauwe en witte strepen – een frokje noemden ze dat –
jeukte geweldig. De harde, vierkante bakken van schoenen gaven hem weinig vertrouwen. Tot dan
toe was hij op klompen door het leven gegaan. Maar ja, je moet er iets voor over hebben, troostte hij
zichzelf.
Wat misprijzend keek hij naar een lotgenoot die de dag ervoor was aangekomen. Die was door
dezelfde molen gegaan en zat nu in een hoekje te grienen omdat hij zijn ouderlijk huis en zijn moeder
miste. Je ging toch niet zitten snotteren als je bij de Marine was. Bovendien: thuis was 't ook niet
altijd even lollig, herinnerde hij zich. Geen wonder, want ‘thuis’ had weinig betekenis voor hem. Zijn
6

moeder kon hij zich amper herinneren, zo lang geleden was het al dat ze stierf. Hij gaf de surveillant
ook groot gelijk dat hij de huilebalk tot de orde riep: “Was dan bij je moer gebleven. Bij de Marine
jank je niet.”
Inderdaad: bij de Marine jank je niet. Nooit! ‘t Is ook geen gezicht voor jonge kerels! Maar later, veel
later, onder heel andere omstandigheden, haalde hij het beeld nog eens voor ogen en bedacht dat je
uiterlijk niet hoeft te janken, maar het innerlijk zoveel pijnlijker kan zijn. Gelukkig had hij daar nu nog
geen weet van. Hij was dan ook best tevreden met het resultaat van deze eerste dag toen hij om half
vijf ’s middags aan de bakstafel een vers kommiesbroodje, een eigen portie boter en een lange vinger
kaas aantrof. Het leek hem een godenmaal. Het leek een vreemde wereld, maar wel een royale.
Tevreden met zichzelf en die wereld at hij zijn eerste kuch.
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Aardappels jassen bij de Kweekschool voor
Zeevaart te Leiden onder toezicht van een marinier

Hoofdstuk 3: Een hard, humorloos systeem, uitsluitend bedoeld om
je te leren aanpassen
Het was inderdaad een wondere wereld waarin Hein terecht gekomen was. Zijn jeugdwereldje was
er tot nu toe één geweest van jongensvrijbuiterij langs de straat, ruziënd en knokkend met vriendjes.
Soms liep je daarbij een stevige tik of een bloedneus op, maar het was toch vooral jongensgein,
streken en de vrijheid die iedere straatjongen genoot. Relatief onbezorgd, ondanks het zware werk in
de tegelfabriek en de bakkerij.
Zijn nieuwe wereld was het totale tegendeel. De hele dag, vanaf het commando om op te staan
totdat je doodmoe in je kooi kroop, was gevuld met lessen, orders, bevelen, snauwen en soms, als je
niet snel genoeg wist wat er van je verlangd werd, een flinke duw of een draai om je oren. De
mensen om hem heen waren merkwaardig kort aangebonden. Niemand scheen tijd te hebben voor
een gemoedelijk gesprek of uitleg. In korte commando’s werd je verteld wat er van je verlangd werd
en dat moest je maar goed onthouden! Ook in de lessen geen tijd voor geduldige uitleg of een
verklaring. Of het nu de konstabelsmaat, de stuurmansmaat of de kwartiermeester was: ze lepelden
hun lesje op dat hooguit één keer herhaald werd. Daarna moesten de jongens het één voor één
nazeggen. Je bofte als je tot de laatsten behoorde, want dan zat het onderwerp er wel in. Het was
dus de kunst je zo op te stellen, dat je niet bij de eersten stond. Het was een manier van onderwijs
die vooral leidde tot veel nervositeit, vrees, hielenlikken en stiekumigheidjes.
Hein stond er toen nog niet zo bij stil. Pas later, toen hij volwassen was, realiseerde hij zich hoe
weinig menskundig dit opvoedingssysteem was. Het leek vooral op een (zeer vroege) vorm van het
kweken van robots. Het was een soort voorloper van de manier waarop later in Duitsland en achter
het IJzeren Gordijn mensen gedrild werden.
Toch had het systeem ook z’n goede kanten. Bijvoorbeeld op het vlak van hygiëne. Daar werd
scrupuleus op toegezien. Nodig ook, want zindelijkheid was op oude zeilschepen en onder de toen
geldende medische omstandigheden een absolute levensvoorwaarde. Elke ochtend marcheerde de
bak om te beginnen naar de overdekte speelplaats. Ieder kreeg een blikken waskom, moest het
bovenlijf ontbloten en wassen maar. Tanden poetsen was er nog niet bij. Veel nieuwkomers bleken
angst voor koud water te hebben. Resultaat: strepen vuil in de nek en op de armen. Zodra de bak
gewassen was, moesten ze in het gelid gaan staan en inspecteerde de baksmeester het resultaat.
Wie naar zijn zin niet schoon genoeg was, werd uitgekafferd en moest alles over doen. De anderen
bleven al die tijd met ontbloot bovenlijf in het gelid staan. In weer en wind.
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Was de smeerpoets nog niet schoon, dan greep de baksmeester persoonlijk in met een schuurlap van
oud zeildoek, zeep en zand. De anderen mochten er soms om lachen, al dan niet klappertandend.
Toch had de methode zin. De meeste slachtoffers zorgden er wel voor dat het ze geen tweede keer
overkwam. Niet alleen vanwege de harde schuurlap, maar ook vanwege de ontstemming die hij van
de wachtende maats te incasseren kreeg.
De baksmeester liet ze uitrazen. Tenslotte waren zeevaarders zoals hijzelf allemaal op deze wijze
grootgebracht, met harde omstandigheden en maatregelen. Tussen de dekken en in het want moest
je immers op jezelf kunnen vertrouwen. Er werd instructeurs bij plaatsing op de kweekschool ook
nooit gevraagd naar diploma of getuigschrift. Al met al was er weinig verschil met de opvoeding in de
tijd van Michiel de Ruyter. Het was een hard, humorloos systeem, uitsluitend bedoeld om je te leren
aanpassen.
En het had uiteindelijk ook een wonderlijk effect. Want hoe verschillend de jongens ook waren, uit
alle streken van het land, het kweekte één grote solidariteit die later op zee niet meer ongedaan
gemaakt kon worden. Het creëerde onderlinge waardering en bereidheid om onder alle
omstandigheden voor elkaar op te komen.
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Instructielokaal in de Kweekschool voor de zeevaart te Leiden

Hoofdstuk 4: “Mijn beste leermiddel is mijn vuist”
De discipline was onnodig hard en gevoelloos. Van elk kort bevel werd verwacht dat jet het
onmiddellijk opvolgde. Zo niet, dan werd je met straffe hand tot de orde geroepen. ‘t Maakte daarbij
ook niet uit of je al een tijdje aan de orde ‘gewend’ was of een nieuwkomer die dat allemaal nog
moest leren. “Mijn beste leermiddel is mijn vuist”, aldus een oude eersteklasser met handen als
kolenschoppen. Hij was overigens de kwaadste niet. “Dit is het enige waarvoor ze vliegen” en ze
vlogen voor hem. En de anderen.
Het was ongetwijfeld geen gemakkelijke opgave een stel kwajongens de hele dag ‘in de regel’ te
houden. Maar dat lag minder aan de jongens dan aan het systeem dat hen de hele dag, van ’s
morgens half zeven tot ‘avonds half acht, bijna zonder onderbreking ‘in de regel’ hield.
Het begon ‘s morgens met ‘overal’, kooien sjorren, wassen, schaften. Daarna tot bijna twaalf uur
lessen volgen. Even naar de speelplaats, schaften en dan weer tot half vijf baksgewijs lessen volgen,
een paar keer per week afgewisseld met kleren wassen. Dan ‘theewater’ (de koffiemaaltijd met
kuch), een half uur vrij, een les aardappelen schillen tot half zeven en dan naar de gymnastiekzaal.
Daar marcheerden ze een uur lang rond, terwijl ze liedjes zongen uit het boekje “Janmaat en
Soldaat”. Om half acht naar de kooien en slapen.
Alleen de zondag was anders. In plaats van naar de lessen gingen de jongens naar de diverse kerken.
En ’s middags tussen twee en half vijf mochten ze passagieren.
Het ligt voor de hand dat de strenge discipline en het volle lesschema een zeer beklemmende indruk
op de jongens maakte. Dat miste zijn uitwerking niet. Sommige werden ziek en verbleven wekenlang
in de ziekenboeg om weer op verhaal te komen. Anderen hadden last van huilbuien en inzinkingen
die meer dan eens met een flinke opdoffer werden gecorrigeerd. En ook de kinderkwaal van
bedplassen kwam regelmatig voor. Wie daar last van had, werd simpelweg vier tot vijf maal per
nacht wakker gemaakt. En als dat niet hielp, kreeg de bedplasser zijn natte matras op de rug
gebonden om daarmee een tijdlang op het bastion rond te lopen. Uiteraard onder hoongelach van
de maats. Een toppunt van stupiditeit en barbaarsheid.
Vreemd genoeg was het bastion de open ruimte langs de lokalen en de kantoren van de officieren.
Het moet geen prettige aanblik zijn geweest om tijdens het ontbijt en de uren daarna deze natte
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omgang langs de ramen te zien trekken. Maar het is blijkbaar nooit bij iemand opgekomen om een
andere plaats te zoeken voor deze stille omgang van natte zondaren.
Het ijzige systeem maakte de jongens nerveus en onevenwichtig. Dat leidde dan ook tot kleine en
grotere conflicten. Er werden nogal wat ‘soejangs’ uitgedeeld. En altijd – op één keer na – trokken
dezelfden aan het kortste eind.
Die ene keer trok een sergeant van de Mariniers, een hardvochtige zure kerel, aan het kortste eind.
Nooit een lachje op z’n gezicht of een goedkeurend woord. Hij had ook alles tegen: z’n figuur, z’n
gezicht, z’n altijd dreigende en loerende blik. Z’n uniform hing om hem heen als een oude jas om een
vogelverschrikker en z’n grote snor over z’n mond als een dweil over een put. Ook de overige
instructeurs meden hem zoveel te konden. Iets dat uiteraard onder de jongens niet onopgemerkt
bleef.
Deze sergeant moest de jongens het geweer-exerceren, – het schouderen en afzetten – bijbrengen.
In die tijd was het gebruikelijk om de kolf van het geweer bij het afzetten met een harde tik op de
grond naast de voet te zetten. Dat moest gelijk gebeuren en mocht niet als een roffel klinken. Zijn
methode was om de commando’s steeds sneller op elkaar te laten volgen, om kennelijk zo het
reactievermogen van de jongens te toetsen. Eén knul kon het tempo niet bijhouden. Daarop stormde
de sergeant op hem af, rukte het geweer uit zijn handen en liet de kolf van het geweer met kracht op
de voet van de jongen neerkomen. De jongen gaf een gil en viel voorover. Onder een reeks van
vervloekingen schopte de sergeant hem om hem weer overeind te krijgen. Het hielp niet: de jongen
was buiten kennis en bleef liggen. Daarop moesten een paar maats de jongen aan de kant leggen,
waarna de instructie onder hoogspanning verder ging. Korte tijd later passeerde de baksmeester van
het slachtoffer. Na enige gepraat met de sergeant bracht hij de jongen naar de ziekenboeg. Daar
bleek zijn grote teen zo ongeveer verbrijzeld. De ziekenvader zag wel in dat dit niet afgedaan kon
worden als een ‘bedrijfsongelukje’ en riep de dokter erbij.
De dokter rapporteerde het geval bij de commandant, die een onderzoek gelastte. Enkele dagen later
verhuisde de sergeant – onder arrest – naar de kazerne van de landmacht. De krijgsraad degradeerde
hem wegens ergerlijke mishandeling.
Kortom: mishandeling was dus niet toegestaan. Maar wanneer is daar precies sprake van? Met een
draai om je oren? Met een schop onder je zitvlak? Of moest je eerst wachten tot je een arm of been
gebroken had? Een steeds terugkerend onderwerp in stiekeme gesprekken op het galjoen of bij het
aardappeljassen. Maar niemand wist het antwoord.
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Wachtschip en voormalig fregat Hr.Ms.
‘Admiraal van Wassenaer’ voor het Marine Etablissement te Amsterdam

Hoofdstuk 5: Naar de Marinewerf in Amsterdam
In het voorjaar van 1900 vertrekt Hein met zijn jaargenoten naar Amsterdam. Meer in het bijzonder
naar de ‘Wassenaar’, een groot fregat uit het begin van de negentiende eeuw. Het voormalig
slagschip had nu de functie van logementschip. Hoewel het volledig overdekt was gemaakt als
oefenplaats, waren de geweldige masten en het onderwant behouden, evenals de oorspronkelijke
boegspriet.
Dit schip was wel heel iets anders dan het brikstuigje in Leiden. Daar werden de eerste kneepjes van
het vak aangeleerd. Het was een nieuwe stap in het leven van de aspirant-matrozen. Niet alleen
kwamen ze nu op een ‘echt’ schip, ze leerden er bijvoorbeeld ook pruimen. Dat was in Leiden totaal
verboden. Werd je toch betrapt, dan moest je het ‘kauwtje sekitoe’ inslikken, ook al werd je er nog
zo misselijk van. Het overkwam Hein ook. Wat hem er later niet van weerhield een pruimpje B.Z.K. te
gebruiken.
Aangekomen in Amsterdam ging de mars van het Centraal Station langs het toen drukke Oosterdok,
via de Prins Hendrikkade en Kattenburg naar de Marinewerf en het schip de Wassenaar. In die tijd
passeerden de schepen van de Koninklijke Nederlandse Stoombootmaatschappij (K.N.S.M.) nog de
spoorbruggen bij de Ruyterkade en de Kattenburgerbrug. Hun aanlegplaatsen waren ten zuiden van
Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg tot aan de oostelijke kant van de Hoogtekadijk. De K.N.S.M.
stond bekend als de ‘roggebroodmaatschappij’. Volgens geruchten was het voedsel zo slecht en
schaars dat de bemanningsleden noodgedwongen zelf roggebrood meenamen op reis.
Hoe dan ook: voor de jongens die net hun intrek op de Wassenaar hadden genomen, was het telkens
een belevenis als er een zeeschip binnenliep. Verweerd door het zeewater, met roestplekken op huid
en dekhuis, met vreemde luchtjes uit verre landen. De opvarenden groetten op hun beurt de
opvarenden van de Wassenaar, die precies op de grens van de Rijkswerf en het Oosterdok lag. Een
stukje verder lag nog een logementschip waar torpedomakers hun opleiding kregen. Al met al een
zeer drukke omgeving, zowel te water als op het land. Totaal iets anders dan op de kleine
mestschuitjes op het Galgenwater in Leiden.
De jongens mochten voortaan ook zowel op woensdag- als op zondagmiddag passagieren. De
kennismaking met Amsterdam was voor de meesten overweldigend. Het eiland Pampus was voor
velen het eerste stukje zee dat ze zagen.
De jongens kregen soms permissie om de avond met hun ouders door te brengen. Hein jokte over
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een familierelatie met een Amsterdams vriendje, zodat hij een paar keer onder het toeziend oog van
diens ouders ’s avonds op stap mocht. Zo bezocht hij voor het eerst van zijn leven de schouwburg
aan de Plantage waar volksstukken werden opgevoerd.
Hij vond het maar een gekke wereld. Terwijl het toneel betoverend mooi verlicht werd, werden er
tegelijkertijd de meeste gruwelijke misdaden opgevoerd, moorden gepleegd, schurken ontmaskerd
en leefde iedereen nog lang en gelukkig. Hij verbaasde zich ook over de toeschouwers. Mannen met
een sigaar van 6 of 8 cm voor een dubbeltje in de mond, vrouwen met een zak pinda’s of
sinaasappels op schoot die ze met ruime hand uitdeelden. Speelden de acteurs niet fel genoeg, dan
vlogen sinaasappels, proppen papier, aansporingen en verwensingen naar het toneel.
In het stuk ‘de Gebochelde’ bleek de gebochelde de zaak het hele stuk lang te hebben beduveld.
Plotseling sprong hij rechtop, schudde zijn bochel af en declameerde “Henri de Lagardičre is niet
dood, hij leeft. En zijn degen mist nooit! Waarna hij het schellinkje in zijn enthousiasme bijna afbrak.
Hein was blij dat hij er heelhuids was afgekomen.
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Het Zeemagazijn te Amsterdam, gezien vanaf het Kattenburgerplein

Hoofdstuk 6: Twee dagen provoost op water en brood
De opleiding in Leiden werd vrijwel uitsluitend gegeven door oudere matrozen, mariniers en
onderofficieren. De enkele officieren die er waren, bemoeiden zich daar niet mee. Op de Wassenaar
was dat anders. De dagelijkse leiding van de troep – nu afdeling of ‘blikkie’ geheten – was in handen
van een officier.
Bij aankomst op de Wassenaar werden de jongens op de plaats rust gezet. In de opening van de
valreep verscheen de officier in een wijde regencape, hoewel het een zonnige dag was. Met statige
passen schreed hij de loopplank af, gevolgd door een kleine, naar later bleek venijnige foxterriër. Aan
het einde van de loopplank kwam het eerste commando, gericht aan de bootsman: “Laat ze d’r
poten bijtrekken!”
De jongens realiseerden zich onmiddellijk dat hier sprake was van een grote, zo niet onoverbrugbare
afstand tussen henzelf en deze officier. Een eerste indruk die de komende twee jaar meer dan
bewaarheid werd. Ongenaakbaar, ook tegenover onderofficieren, gevoelloos ingrijpend bij kleine
ongelukjes, een hautaine manier van iedereen bejegenen: het maakte hem gevreesd en gehaat en
niet gerespecteerd. Hein ervoer het aan den lijve.
De baksmeesters moesten tot het eind van het theewater – rond vijf uur – bij hun bak blijven. Daarna
konden ze, als ze geen dienst hadden, naar de wal. Hein’s baksmeester nam dan altijd zijn
uitgaanssokken alvast mee. Die legde hij in een hoekje van de bakskist, om ze meteen na de kuch te
kunnen aantrekken. Op een dag vielen ze echter in een stroopblik dat onder de kist stond. Iedereen
lachte, behalve de baksmeester. Hij veronderstelde dat het opzet was en sommeerde de dader naar
voren te komen. Het was echter puur toeval. Maar Hein grinnikte iets te lang na. En hoewel volledig
onschuldig wees de baksmeester hem aan als dader. En omdat hij zijn onschuld volhield, pleegde hij
volgens de baksmeester ook nog insubordinatie. Het voorval werd gemeld aan de officier met de
regencape. Die veroordeelde Hein tot twee dagen provoost op water en brood.
Provoost betekende: eenzame opsluiting in een koude stenen cel, met alleen voor ‘s nachts een
deken. Het was voor de jongens de strengst denkbare straf. En dat was het ook. De straf werd tijdens
de opleiding hoogst zelden uitgesproken, en dan alleen nog in geval van zware vergrijpen als desertie
of vechtpartijen aan de wal.
Het is voor Hein zonder twijfel de geboorte geweest van zijn haatgevoelens tegen een rechtspleging
die in zijn ogen alleen maar krachtpatserij was. Gevoelloos, zonder een greintje menselijkheid. En de
bakermat voor een rechtvaardigheidsgevoel dat hem uiteindelijk bij de vakbeweging deed belanden.
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Die twee dagen dat hij zijn vuisten stuk beukte op de celdeur en hopeloze huilbuien had, hebben een
onuitwisbare indruk gemaakt.

Geen enkele meid is een pak slaag waard
Intussen raakten de jongens in de pubertijd, met de bijbehorende kalverliefdes. Hein zag op het
Kattenburgerplein zijn uitverkorene. En het kwam van twee kanten. Op zondagmiddag maakten ze
samen een wandeling, de vingers in elkaar gehaakt leek de wereld alleen maar rozengeur en
maneschijn. Jammer dat kennissen van het meisje de ontluikende liefde meldden aan haar ouders.
Haar vader was scheepsbeschieter op de Rijkswerf. Hij vond een jongen van de Wassenaar geen
partij voor zijn dochter. Haar moeder stuurde er zelfs haar oudste zoon, een beer van een vent, op af.
Met als gevolg dat bij de volgende afspraak niet een blozend meisje, maar een grote woesteling hem
stond op te wachten, die hem een pak slaag gaf. “As je je postzegel nog eens in deze contreien laat
zien, dan eindig je in de Kattenburgergracht.”
Met een bloedneus, een blauw oog en gehavende kleren kwam hij weer op de Wassenaar. Waar hij
er van de baksmeester nog eens extra van langs kreeg. Tot overmaat van ramp hielden zijn maats
hem voor dat hij een meidengek was en: “geen enkele meid een pak slaag waard was. Dat overkomt
alleen sufferds”.
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Instructievaartuigen Castor (1879-1920)
en links Pollux (1881-1912)

Hoofdstuk 7: Slaafs orders en bevelen opvolgen onder dreiging van
straf
Fysiek betekende de Wassenaar voor de jongens een gezond leven met goede voeding, een warme
kooi, veel beweging door gymnastiek, enteren in het grote tuig op de Wassenaar en zeilexerceren op
de naastgelegen Castor en de Pollux. Ook roeiden ze op het IJ en marcheerden ze in de stad en
daarbuiten.
Geestelijk was het een voortzetting van het leven in Leiden. Van de vroege ochtend tot de late avond
hetzelfde drilsysteem zonder verklaring, slaafs orders en bevelen opvolgen onder de voortdurende
dreiging van straf als het allemaal niet snel genoeg ging. Pure robotvorming zonder ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling.
Twee tot drie maal per week waren er ook schoollessen van twee onderwijzers. Maar die maakten
het zich wel erg makkelijk. Ze werden ‘het halve kruikje’ en de ‘hip trip alliantie’ genoemd. De eerste
omdat hij tijdens een lesuur graag even naar de kast van het leslokaal ging om een slok te nemen uit
het kruikje jenever dat hij er had verstopt. De tweede, met een manke voet, gaf geschiedenisles en
zaagde de jongens tot in het oneindige door over de Triple Alliantie (het verbond dat Duitsland,
Oostenrijk en Italië in 1882 sloten). Beide mannen waren voor de jongens de beroerdsten niet, maar
ze echt iets meegeven deden ze niet. Alles werd ze voorgedreund en moesten ze nazeggen. En wie
even was afgeleid, kreeg een ferme tik met een stok op zijn knokkels.

Zelfverminking en zelfvergiftiging
De jongens waren afkomstig uit alle delen van het land, uit grote steden of van het platteland. Vooral
de zoons van schippers, vissers en landarbeiders hadden het moeilijk. Ze waren ruimte en vrijheid
gewend. En dat was nu precies wat hier ontbrak. Al in Leiden draaide een aantal van hen door, maar
op de Wassenaar werd het nog erger. Terwijl jongens van 14 en 15 jaar juist bezig zijn met hun
persoonlijke ontwikkeling, was dat nu precies hetgeen waar het systeem tegenin ging. En er was
geen ontkomen aan. Iedereen realiseerde zich wel dat hij tot zijn 28ste aan de Marine vastzat.
Pogingen van de jongens, zo nodig met hulp van ouders of voogden om ontslag te krijgen als
‘ongeschikt voor deze dienst’ waren bij voorbaat tot mislukking gedoemd. Je was erin en je bleef
erin!
Alleen als je ziek of lichamelijk ongeschikt was, had je een kans om te ontkomen. En die pogingen
werden ondernomen. Bijvoorbeeld door zelfverminking. Een hand onder een vallend blok bij de
zeilexercitie, in de hoop dat er een paar vingers verbrijzeld raakten. Wie de moed kon opbrengen,
had misschien een gelukje, maar was wel voor de rest van zijn leven verminkt. Vaker deden jongens
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een poging tot zelfvergiftiging. Voor het poetsen van het koper werd blauwsteen gebruikt. De
blokken werden over elkaar geschuurd om zo poeder te krijgen. Wie dat poeder stiekem opat, kreeg
maagkrampen en allerlei maagkwalen. Als het tijdig werd ontdekt, dan werd je tot overgeven
gedwongen. Zo niet, dan kwam je in de ziekenboeg terecht en volgde straf.
Pas als de patiënt niet meer ‘bruikbaar’ was, volgde ontslag. Zoals de jongen die na meerdere
pogingen tot blauwsteenvergiftiging eindelijk werd ontslagen en enkele weken later stierf aan de
gevolgen. Het waren dit soort voorvallen dat maakte dat de Bond voor Minder Marinepersoneel zich
er later voor inzette om de aanwerving van 14- en 15-jarigen stop te zetten. De Bond stond daar
overigens niet alleen in. Een marineautoriteit, kolonel Van Rossum, stelde in het openbaar dat “dit
aanwerfsysteem het karakter had van zielsverkoperij.”
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Instructieschip korvet Hr.Ms. Nautilus (1886-1926)
afgemeerd te Hellevoetsluis

Hoofdstuk 8: De eerste reis – de maagstreek krijgt het behoorlijk te
verduren
In 1902 zat de opleiding aan de wal erop. Hein en zijn makkers verhuisden naar de Nautilus in
Hellevoetsluis om zich voor te bereiden op een reis van ongeveer vijf maanden over de oceaan.
Eindelijk konden de jongens het geleerde in de praktijk brengen.
De Nautilus was een korvet, kleiner dan een fregat met een dek minder. Het was een vol getuigd
schip: drie masten met ra’s. De jongens moesten het schip optuigen, terwijl de werfarbeiders de
buitenkant van een nieuwe verflaag voorzagen. Onder toezicht van de vaste bemanning – oude
ervaren matrozen en onderofficieren – moesten de jongens de stengen, het want, de ra’s en de
zeilen aanbrengen zoals ze in Amsterdam hadden geleerd.
Na veertien dagen lag het schip in volle glorie ten anker op het Haringvliet. Klaar voor de reis,
wachtend op gunstige wind. De romp zwart, de geschutspoorten wit geschilderd. Twee smalle witte
kralen van voor naar achter langs de romp, de kluisgaten fel rood gemenied. Op een vroege ochtend
lag de sleepboot langszij. Die zou de Nautilus voorbij de Downs in het Kanaal slepen. Het grote
moment was gekomen; de reis kon beginnen.
De reis tot de Downs verliep vlotjes. In het vroege ochtendlicht van de volgende morgen lagen de
krijtrotsen er betoverend mooi bij. De kleine witte huisjes leken op speelgoeddingetjes. Maar het
romantische gevoel ging snel over. De wind stak op en de korte Kanaaldeining rammelde het schip
door elkaar, met bonkende stoten en naar de mening van de jongens gevaarlijke slagzijhellingen. Bij
gevolg kreeg de maagstreek het behoorlijk te verduren en trokken de meeste jongens wit weg.
Maar de stoomfluit van de sleper gebood “los die tros” en de eerste officier brulde “ieder bij zijn
mast om de zeilen los te maken. Bramzeilskapteins en marsgasten naar boven – enter op – zeilen
los.” Geen tijd om aan de maag te denken: klaar staan voor het volgende bevel: “los overal!”
In een witte wolk tuimelden de zeilen omlaag, bolden in de aanwakkerende wind, rukten aan het
touwwerk. Het volgende commando: “klaar staan bij de marsevallen, gijtouwen, loefbrassen en
schoten.” Gevolgd door de schippersfluit: “Lopen er mee.”
Voor een buitenstaander leek het op een chaos. In werkelijkheid was het een perfecte orde, op de
seconde getimed. De zeilen bolden keurig in de wind. Na het afscheid van de sleper en het bijzetten
van de onder-, bram- en stagzeilen gleed de Nautilus statiger voort. Het stampen minderde, het
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slingeren nam af. Maar het bleef nog erg genoeg om menige maag van slag te houden. Na een paar
dagen bereikten ze de oceaan en veranderde de korte Kanaaldeining in een rustiger oceaangolfslag.
Het was druk op de oceaan, met vol getuigde windjammers, fregatten, barken, schoeners. Maar ook
de eerste stomers met hoge schoorstenen, de eerste passagiersschepen van die tijd, kleinere
viskotters, sloepen, zeiljachten. En niet te vergeten de vele water- en landvogels, speelse dolfijnen,
een enkele noordkaper, vliegende vissen. Een prachtig gezicht, zowel overdag als ’s nachts.
Intussen gingen de lessen en het huishoudelijk werk van wassen en dek schrobben gewoon door.
Maar iedereen pakte de gelegenheid om over de verschansing te turen. De Commandant had er
begrip voor: “Laat ze de eerste dagen maar eens kijken; dan heb je ze straks beter in de hand.”

Water op rantsoen
Intussen viel de kennismaking met het zeevoedsel niet mee. Snert en bonen ging nog, maar ze
verdroegen bliksoep en blikrats minder goed. De broodmaaltijd was nog beroerder. Ze waren teveel
‘verwend’ door het verse vaderlandse kuchje om het brood dat de zogenaamde scheepsbakker hen
voorzette, te kunnen waarderen. De ‘broodjes’ leken meer op grauwe stenen. Maar daarin stonden
ze niet alleen, want ook matrozen en (onder) officieren konden het maar weinig waarderen. Het
meeste verdween dan ook in de stortkoker.
Dit ‘scheepsbeschuit’ moest je eigenlijk eerst weken in water. Maar dat veroorzaakte weer een run
op het drinkwatervat. Het rantsoen per persoon per dag daarvan was 5 liter. Maar daar moest ook de
maaltijd van worden bereid en moesten de jongens zich mee wassen. Het werd dan ook meteen op
rantsoen gezet. Wat dan weer leidde tot truckjes om aan wat extra water te komen om de
scheepsbeschuit in te weken, restantjes bullebief en blikgehakt (kaapse duifjes genoemd) te bewaren
en dat op de warme kombuisplaat te krijgen. Truckjes die de oudere matrozen al lang kenden, maar
ze lieten oogluikend toe dat de jongens ze nabootsten. Ze hadden dan ook meer te vrezen van de
bottelier en de provoost die er een duivels genoegen in zagen om bijna of helemaal klare kaapse
duifjes te onderscheppen en overboord te gooien.

Wachtlopen
Het wachtlopen aan boord was een nieuw fenomeen voor de jongens. Het kwam er op neer dat ze
de ene nacht 6 uur konden slapen – maar dan wel verdeeld in 2 rondes van 3 uur – en de andere
nachts slechts 3 uur (de ‘hondewacht te kooi’). Wakker worden ging gepaard met ‘porren’. Niet een
persoonlijke duw, kooi voor kooi, maar op een manier die al door de eeuwen heen gehanteerd werd.
Het kwam erop neer dat degenen die zouden gaan slapen zich samen met de kwartiermeester
verzamelden. Voorzien van een ‘korvijnagel’ verzamelden ze zich bij de trappen in het tussendek en
op het fluitje van de kwartiermeester raspten ze de korvijnagels langs de koperen randen van de
treden, onder luidkeels gezang:
Rijzen, rijzen met verlangen
Wil de man aan het roer vervangen
Laat de uitkijk niet langer staan
Rijzen, rijzen in Godsnaam
‘Is rijzen, ‘r is rijzen, ’t is rijzen
Voor stuur- (of bakboords) kwartier
Wie dan nog niet wakker was, was bewusteloos of dood.
Hein had zijn kooi de eerste nacht bij de trap opgehangen om zo een beetje frisse lucht te krijgen.
Toen het kabaal begon, dacht hij dat de wereld verging. Later probeerde hij een plekje te vinden
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meer naar achteren, maar dat lukte maar ten dele. En alles went tenslotte: ook deze manier van
ontwaken. En bij goed weer kon je ook altijd een plekje aan dek zoeken om een tukje te doen. Maar
lag je in de weg, dan werd daar een aantekening van gemaakt die meetelde om je geschiktheid vast
te stellen.

Instructievaartuig Nautilus (1886-1908)
in de haven van Santa Cruz, Tenerife
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Hoofdstuk 9: Canarische eilanden – wedstrijden in roeien en
zeilexerceren
Na een paar weken subtropische rust op zee moest toch de watervoorraad worden aangevuld en was
er ook behoefte aan vers voedsel. De Nautilus zette dan ook koers naar de Canarische Eilanden.
Langzaam werd de piek van Tenerife, de kegel van de vroegere vulkaan, zichtbaar aan de horizon.
Naarmate het schip dichterbij kwam, hoe indrukwekkender en overweldigender het eruit zag. Tegen
de avond werden de contouren van stad aan de blauwe baai zichtbaar. Kleine bootjes kwamen het
schip verwelkomen, vol met fruit, nooit eerder geziene bananen, sinaasappels, grote mandarijnen,
witbrood en andere heerlijkheden.
De volgende dag kregen de jongens van de secretaris ieder één peseta: ongeveer 40 cent in plaats
van het gebruikelijke kwartje. De grootste puzzel was om dat zo efficiënt mogelijk te besteden. Geen
gemakkelijke opgave als je geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld muiskleine, zoete aardappelen of
juist uien zo groot als een kinderhoofd. Of vlees met een totaal andere smaak dan je gewend bent.
Een hoorn van overvloed die de jongens ook in de volgende steden te wachten stond: Grancanaria,
Las Palmas, Lanzarote.
Er bleken meerdere marine opleidingsschepen in de archipel aanwezig te zijn. Tijd voor een rendezvous. Behalve de Nautilus lagen aan de ree een Italiaan, een Fransman, een Zweed, een Portugees en
een Rus. Het was gebruikelijk dat er wedstrijden in roeien en zeilexerceren georganiseerd werden
tussen de opvarenden van de opleidingsschepen. De Hollanders verloren steevast bij het roeien.
Geen wonder want de jongens van de andere schepen waren over het algemeen gemiddeld een paar
jaar ouder. Ze begrepen dan ook niet waarom de Hollandse jongens al zo jong naar zee gestuurd
werden. Maar met zeilexerceren, het afslaan van zeilen, het afnemen van de bramstengen en ra’s en
het weer razendsnel optuigen van de toppen bleven de Hollanders de rest doorgaans ver voor. Ze
wonnen prijzen als vruchten en rookgerei uit de toko.
Ook deze keer werd de wedstrijd terdege voorbereid. De commandanten van de schepen stelden
samen het wedstrijdprogramma vast, evenals het tijdstip, de tijdsduur, de prijzen en het schip dat
het startsein mocht geven.
Op het aangewezen tijdstip ging het startsein in vlaggen aan de ra de lucht in. Op alle deelnemende
schepen gingen de jongens het want in of naar hun post op het dek. Daarna begon de afgesproken
wedstrijd. Meestal eindigden de Hollandse jongens als één of twee, zelden als derde. Aan de wal
trokken de wedstrijden groot bekijks. En als de Hollanders aan de wal gingen, krijgen ze veel
schouderklopjes en cadeautjes.
Eén keer liep het allemaal wat ongemakkelijker af. Bij de opleidingsschepen lag ook een Rus. Er
scheen herrie aan boord te zijn geweest. Op de Rus werd veel geschreeuwd, gefloten, getrompetterd
en kennelijk gevloekt. Onder veel agitatie waren matrozen bezig een paar gevangenen naar de
campagne te brengen. De dag van de wedstrijd lichtte de Rus zonder verdere aankondiging het anker
en vertrok naar volle zee.
Er kwamen meteen verhalen los. De hofmeester had gehoord dat op de Rus een paar
bemanningsleden gestraft zouden worden wegens insubordinatie door ze aan de ra op te hangen.
Dat kon natuurlijk niet in een vreemde haven. Dus vertrok de Rus naar open zee. Later beweerde de
stuurmansmaat dat hij met een kijker een paar witte stippen aan de ra had zien hangen.
Terwijl de wedstrijd in volle gang was, keerde de Rus terug op de ree. Opvallend was de grote stilte
aan boord. Dat zette een domper op de winst van de Hollanders. De volgende dag vertrok de Rus
weer en het schip werd niet meer gezien.
Ook de Nautilus vertrok naar het noorden, naar het Haringvliet. Het eerste half jaar zat erop. De
jongens waren bruingebrand, mager en uit hun kleren gegroeid. De schuld op de zakboekjes was de
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afgelopen twee jaar flink minder geworden, maar zou weldra weer groeien door de noodzakelijke
nieuwe kleren.
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Bemanning en leerlingen van de matrozenopleiding
voor logementsschip (vroeger ramschip)
Hr.Ms. Buffel (1868-1973) te Hellevoetsluis in 1906

Hoofdstuk 10: De spoorwegstaking van 1903 en het einde van de
opleiding
Na terugkeer in Nederland hadden de jongens twee weken verlof. Daarna begonnen ze aan de
afronding van hun opleiding. Dat gebeurde op het logementschip ‘De Buffel’, een oud ramschip, in de
haven van Hellevoetsluis. Dit laatste deel van de opleiding werd vooral gebruikt om ze het nodige bij
te brengen als infanterist: geweer exerceren, bajonet vechten, marcheren, gevechtsoefeningen. Een
beetje een afgang na de interessante reis op de Nautilus.
Op de werf in Hellevoetsluis lagen wat oude kanonneerboten (de zogeheten strijkijzers, vanwege hun
vorm), een paar afgetuigde korvetten uit West Indische dienst etc. De stoomvaart nam intussen
steeds meer aan belang toe, zodat de jongens met weemoed en spijt keken naar de afgetuigde en
verslonsde windjammers. Een zeilschip heeft immers een gratie die een kolenschuit nooit zal hebben.
Natuurlijk hadden moderne stoomschepen grote voordelen op de oude zeilschepen, maar het idee
dat vergane glorie daar op de sloper lag te wachten, stemde weemoedig.
Het waren relatief rustige maanden. Totdat in het begin van 1903 geruchten de ronde deden over
acties bij de Spoorwegen. Boze spoorwegmedewerkers hadden het werk neergelegd! Ze hadden
genoeg van de slechte behandeling door de directie en gooiden het bijltje erbij neer. Een
Amsterdamse collega van Hein had hem wel eens iets verteld over gesprekken en brieven van zijn
broer die bij de Spoorwegen werkte. Hein snapte t niet helemaal. Bovendien bemoeiden de ‘socialen’
er zich mee; ‘duivels’ die tegen alles en iedereen waren, volgens oudere – met name onderofficieren.
Ze waren zelfs tegen de Koningin en de kerk! Doodgewone oproerkraaiers.
De jongens aan boord snapten niet dat er zomaar gestaakt kon worden. Toch waren er ook twijfels.
Want als je voor elkaar kon krijgen dat duizenden mensen het werk neerleggen, dan moest er toch
ook wel iets aan de hand zijn. Nog onbegrijpelijker werd het toen bleek dat na een aantal dagen van
staking de Spoorwegdirectie bereid bleek tot overleg. Aan de grieven werd tegemoet gekomen en de
staking werd beëindigd. Er was dus wel degelijk iets aan de knikker geweest. De belangstelling van de
jongens was gewekt en het bleef een onderwerp van gesprek.
Nog interessanter werd het toen Hein een gesprek opving tussen zijn baksmeester en andere
korporaals. Daarbij nam de baksmeester het voor de stakers op. Hein had groot respect voor hem. Hij
was streng, maar wel rechtvaardig. Hoewel zijn hand fel kon uitschieten, werd hij door de jongens op
handen gedragen. Als zo iemand het voor de ex-stakers opnam, dan hadden ze kennelijk toch wel
gelijk gehad.

23

Enkele maanden later dreigde opnieuw een staking. De eerste staking had geleid tot aanpassingen.
Maar de regering vond dat dit geen herhaling moest krijgen. Er werden dan ook maatregelen
voorgesteld om volgende stakingen van spoorarbeiders of anderen te voorkomen. De
spoorwegarbeiders vreesden dat deze ‘dwangwetten’ een terugval zou betekenen in de oude,
beroerde omstandigheden. En dus gingen ze opnieuw in staking. Daarop mobiliseerde de regering de
militaire macht. Er werden oorlogsschepen naar de havens gestuurd en militairen naar allerlei
spoorwegcentra.
Ook de jongens van de ‘Buffel’ zouden zonodig gemobiliseerd worden. Dat leverde een dilemma op.
Moest je, nu de spoorwegdirecties eerst hadden toegegeven, de stakers gelijk geven of niet? En
moest je dan je eigen landgenoten – toch ook allemaal arbeiders – te lijf gaan? Moest je bij wijze van
spreken tegen de broer van je maat optreden?
Gelukkig bleef het bij het stellen van vragen, want de jongens werden niet ingezet. En na een aantal
dagen zakte deze tweede spoorwegstaking als een pudding in elkaar. Vooral door onvoldoende
deelname en door tegenwerking uit eigen kring.
En daarmee kwam een nieuw fenomeen tevoorschijn. Groepen spoorwegstakers die wel deelnamen
aan de eerste staking, waren stakingsbrekers van de tweede. Ze deden dat mede op voorspraak van
pastoors en dominees. Daarmee kozen de kerken duidelijk partij vóór de dwangwetten en tegen de
arbeiders. Dat was weliswaar niks nieuws, maar het viel wel op. Vooral omdat de kerken zich op geen
enkele manier inspanden om de slechte omstandigheden waaronder de arbeiders moesten werken,
aan de kaak te stellen. De gevolgen waren ernstig. Er volgden honderden ontslagen; de wraak van
regering en werkgevers was verschrikkelijk. Ook de broer van Hein’s maat werd slachtoffer en verliet
met grote ruzie het ouderlijk huis.
Een aantal jongens vroeg dan ook tijdens de wekelijkse catechisatieavond uitleg aan de oude
dominee. Die draaide om de hete brij heen, weerde moeilijke vragen af met dooddoeners en stelde
dat ‘rust en orde’ het belangrijkst waren. Bovendien trof de socialen alle schuld.
Het dwong Hein tot nadenken. Hij nam zich voor het eens te bespreken met een vriend in zijn
geboorteplaats Utrecht. Het was, al met al, het begin van zijn overtuiging dat de wereld er beter zou
kunnen en moeten uitzien. Voor iedereen. Voorlopig bleef het bij nadenken. Want mede als gevolg
van de aanvaring met de commandant-met-de-regencape was hij wat teruggetrokken geworden. Hij
deed wat hem werd opgedragen, maar kwam niet graag uit de plooi. Hij leerde gemakkelijk, maar
had geen zin om zich uit te sloven. Dat kwam hem verschillende keren op een flinke uitbrander van
zijn baksmeester te staan. Die vond dat hij te afwezig was. “Hopeloos”, was zijn oordeel. De
bootsman reageerde: “Laat maar. Het duurt nog wel even, maar hij komt wel terecht.”

Lichtmatroos
Aan het einde van de opleiding werden 25 jongens met de beste cijfers meteen bevorderd tot
matroos derde klasse. Ze werden ook aangewezen voor een tweede tocht op de Nautilus. Daarna
zouden ze ongetwijfeld bevorderd worden tot tweede klasse. Daarmee werden ze vrijwel
automatisch voorbestemd voor het toekomstige korps onderofficieren. Toch waren er uiteindelijk
maar weinig die het examen matroos eerste klasse zouden afleggen, aangezien de meesten dan al
aan het einde van hun diensttijd waren en de voorkeur gaven aan een dienstverband elders.
Hein bracht het in eerste instantie niet verder dan lichtmatroos. Het kon hem weinig schelen.
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Pantserdekschip Hr.Ms. Koningin
Wilhelmina der Nederland (1894-1910) te Den Helder

Hoofdstuk 11: De overgang van zeilschepen naar stalen schepen
In zijn nieuwe rang van lichtmatroos kwam Hein terecht op het pantserdekschip Koningin
Wilhelmina. Het lag afgemeerd in Den Helder. Het was een eigenaardig gebouwd schip, voor en
achter heel laag, met in het midden een hoog en lang dekhuis over de volle breedte. Op dit dekhuis
stonden de eerste lichte snelvuurkanonnen uit die tijd. Op het voorste deel van het dekhuis de brug
en de commandotoren. Op de boeg een stalen ram die onder water een stuk naar voren stak. Op het
lage voorschip een min of meer hoekige pantsertoren die met mankracht gedraaid moest worden.
Hierin stond een jaagstuk van 20 cm kaliber.
Het schip behoorde tot het type overgangsschepen van puur zeilschip naar het stalen schip. Het
waren schepen die in 1904 eigenlijk al afgedaan hadden. Ze slingerden enorm en waren slecht
bestuurbaar. De ram moest de tegenstander in de zij treffen en hem zo tot zinken brengen. Maar de
moderne torpedo’s en het snelvuurgeschut hadden de ram al overbodig gemaakt.
De bemanning ‘voor de mast’ verbleef in het tussendek. Daar had het oudere deel van de bemanning
het zich al gemakkelijk gemaakt – voor zover mogelijk. De ‘baggers’ moesten maar zien dat ze een
plekje voor hun kooi vonden.
Het was bepaald geen prettig leven op dit schip. Het tussendek was krap, het dek op het voorschip
onbewoonbaar bij slecht weer en overkomende zeeën. En dat laatste gebeurde al bij weinig deining.
Maar de reizen die het schip dat eerste half jaar maakte, waren wel interessant: o.a. naar de Noorse
eilandengroep de Loföten, naar de Schotse havens van Edinburgh en Greenock en naar Funchal op
Madeira.
In Greenock overwoog Hein, aan het stappen met een maat, even om te deserteren. Een paar
bereidwillige meisjes lieten hen de stad en de omgeving zien. Bovendien betaalden ze alles voor de
twee lichtmatrozen, die het moesten stellen met één gulden in de veertien dagen. Na het eten
stelden de meisjes voor dat de jongens niet terug zouden gaan naar de Koningin Wilhelmina, maar
zouden aanmonsteren bij een zeilschip dat ook in de haven was. De gage zou dan 3 pond per maand
bedragen. Erg verleidelijk! Maar de ronselpraktijken van Schotse reders waren ook bekend en
uiteindelijk kwamen de jongens om twaalf uur met de laatste sloep terug aan boord.
Te laat, want ze hadden de sloep van tien uur moeten hebben. Dat kwam ze dus op straf te staan.
Maar de commandant wilde er meer van weten. Hij schudde misprijzend zijn hoofd en zei dat bij de
straf rekening gehouden zou worden met hun onervarenheid. Die straf werd veertien dagen
scheepsarrest. Dat viel mee, vonden de jongens.
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Bijverdienen door stiekeme verkoop van rookartikelen
Aan boord maakte Hein ook kennis met de grote, vaak zwarte armoede van oudere, gehuwde
matrozen, stokers, mariniers en zelfs korporaals. De maandgage voor bijvoorbeeld een matroos
eerste klasse bedroeg 22 gulden. Had hij een extra brevet, bijvoorbeeld als kanonnier, of een
kroontje voor goed gedrag, dan kwam daar nog eens vier tot zes gulden per maand bij. Het
betekende dat er voor zijn gezin niet meer dan vier of vijf gulden per week overbleef. Bij gevolg
moesten de vrouwen bijverdienen, onder andere met wassen en ander huishoudelijk werk. En ook
de mannen aan boord probeerden met wassen, lappen of naaien voor de officieren wat extra’s te
verdienen. Of ze stortten zich in de stiekeme verkoop van rookartikelen, chocola, zeep. Daarmee
brachten ze dan de jongeren weer in de verleiding, die dan op hun beurt weer kledingstukken
verkochten. Bij ontdekking daarvan moesten ze weer nieuwe aanschaffen, wat dan weer leidde tot
een hogere schuld op hun zakboekje etc.
De gages van de officieren zullen ook niet geweldig zijn geweest. Maar toch hadden ze weinig
belangstelling voor de pas opgerichte verenigingen van matrozen, stokers en mariniers en later ook
die van onderofficieren. De officieren leefden nog in hun oude tradities, waarbij het volk vóór de
mast werd beschouwd als werkdieren die je helaas ook nog te eten moest geven.
‘Vooruit’ had dan ook een diepe afkeer van ‘achteruit’. Daarvan werden de officieren zich pas in de
loop van de tijd – tot hun schrik – bewust. Een uitzondering vormden de machinisten, maar die
hadden toen nog niet de status van officier. Het is dan ook niet vreemd dat het verloop onder het
lagere personeel steeds groter werd. Zo groot dat in latere jaren op varende schepen het aantal
‘gasten’ nog niet de helft bedroeg van wat er werkelijk nodig was. Natuurlijk waren er ook
uitzonderingen. Sommige officieren zagen in dat het zo niet langer kon. Maar die konden dan weer
rekenen op veel tegenwerking van collega’s, met alle gevaren voor promotiekansen.
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Hr.Ms. pantserschip Koningin Regentes
(1902-1920) voor anker te Tandjong Priok

Hoofdstuk 12: Met een mailboot naar het Indië van Van Heutz
Dat najaar werd de oude Koningin Wilhelmina definitief opgelegd. De sloper zou zich erover
ontfermen. Het oudere deel van de bemanning werd over andere schepen verspreid. De jongeren
stonden voor hun eerste reis naar ‘de oost’. Hein, intussen bevorderd tot matroos derde klasse, ging
in Amsterdam aan boord van een mailboot van de Maatschappij Nederland, die toevallig ook
“Koningin Wilhelmina” heette.
De Marinejongens kregen een ruimtedek op het voorschip waar ze hun kooien konden ophangen
maar waar ook losse tafels en banken stonden. In de ruimte kwamen ook luchtkokers uit het
onderschip uit, die de nodige luchtjes meenamen. Zo lang het buiten niet te warm was, was het er
wel uit te houden. Maar dat veranderde na het Suezkanaal en werd het verblijf in die ruimte een
marteling voor jongens die niet aan de tropen gewend waren.
Het vertrek van deze mailboot was heel anders dan wat ze gewend waren. Het was een drukte van
belang met passagiers, bagage, vracht, levensmiddelen en mail die aan boord kwamen. Uiteindelijk
bereikte het schip via het Noordzeekanaal en de sluizen van IJmuiden de Noordzee. Aanvankelijk was
het een rustige reis voor de Marinejongens. Maar op een gegeven moment vond de kapitein het
nodig dat ze klusjes gingen doen. Het begon met touw- en staaldraadsplitsen, een naad in het
zeildoek dichtrijgen en koffers van passagiers van en naar het bagageruim brengen. Vervolgens
kregen ze opdracht tot schrapen, roest bikken en schilderen. En dat konden ze onder de gloeiende
tropenzon maar matig waarderen. Daar kwam nog bij dat de reguliere dekbemanning helemaal niet
blij was met deze hulp. De Marinejongens besloten dan ook om alle verdere ‘tewerkstellingen’ te
weigeren.
De commandant van het detachement en de kapitein kwamen daarop naar het voorschip. Wie werk
weigerde zou worden opgesloten totdat in Tandjong Priok de definitieve straf zou worden
vastgesteld. Waarna de jongens om beurten hardop verklaarden dat ze niet bereid waren voor de
Maatschappij Nederland te werken en in geval van straf daartegen in beroep zouden gaan.
De commandant en de kapitein trokken zich terug voor beraad. Ze gaven de onderofficieren het
bevel de troep tot nader order aangetreden te houden. Dat betekende enkele minuten in de
houding, enkele minuten rust, in de gloeiende tropenzon van de Indische Oceaan.
Uiteraard trok een en ander de aandacht van de passagiers. Velen gaven hun mening, die erop neer
kwam dat ze de marinemannen gelijk gaven. Dat kwam kennelijk de commandant en de kapitein ook
ter ore. Na ongeveer een uur in de verzengende zon was het dan ook ‘ingerukt, mars’ en gebeurde er
voorlopig niets.
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Jammer genoeg gingen enkele van de jongens in de volgende nacht volledig uit hun dak. Ze richtten
vernielingen aan, die niet gewaardeerd werden door de collega’s. Het kwam dan ook tot een paar
stevige onderlinge knokpartijen.
De kapitein was uiteraard woedend over de vernielingen aan zijn schip. En ook de passagiers, die
aanvankelijk min of meer achter de Marinejongens stonden, konden het niet waarderen. De
detachementscommandant nam wraak met exercities, lessen, extra schoonmaakbeurten,
plunjeparades, extra wachtlopen etc.
De straf in Tandjong Priok liet dan ook niet op zich wachten. Daar aangekomen werden ze meteen
overgeplaatst op het pantserschip “Koningin Regentes”. Ze kregen ook te horen dat hierover het
laatste woord nog niet gezegd was, dat er scherp op hen gelet zou worden en dat het geringste
vergrijp gerapporteerd en bestraft zou worden.
Uiteindelijk liep het allemaal met een sisser af. Waarschijnlijk is uit nader onderzoek gebleken dat de
detachementscommandant zijn boekje te buiten was gegaan.
Een paar dagen later vertrok de Koningin Regentes naar Atjeh om daar een van de kruisers af te
lossen bij de kustblokkade. De kruisers hadden hun beste tijd gehad. De Atjeh-oorlog leek ten einde
te lopen. Alleen de bevolking van het centrale gedeelte van Achter-Atjeh, de Gajoe en Alaslanden
weigerden het gezag van Nederland te erkennen. Van Heutz joeg de bevolking van de ene ‘moekim’
naar de andere. Toekoe Oemar, de rebellenleider, was gesneuveld. Panglima Polim was gevangen
genomen. De laatste strafexpedities naar de Gajoe en Alaslanden werden voorbereid.
Op een nacht maakte de Koningin Regentes contact met een groep marechaussees op de wal, in een
kreek. Ze achtervolgden een groep verzetsstrijders. De aanvoerder, kapitein Christoffel, wilde met
zijn mannen aan boord komen en de volgende dag een eind verder op de kust weer aan land worden
gezet. Door de kreek en de moerassen konden ze hun achtervolging niet voortzetten.
Een troep dik bemodderde en vervuilde Ambonezen kwam aan boord. Op het tentdek zouden ze een
paar uur rust krijgen. Ieder bemanningslid met een ‘tikar’, een ligkleedje, werd gevraagd dat
beschikbaar te stellen. Het rijstrantsoen voor het ontbijt werd met de marechaussees gedeeld. Wat
de Marinejongens opviel was dat kapitein Christoffel, zijn officieren en onderofficieren net zo lang bij
hun manschappen bleven tot iedereen zich had kunnen wassen en eten en een slaapplaats had. Pas
daarna gingen ze zichzelf verzorgen.
De volgende ochtend werden ze weer aan land gezet. Binnen enkele minuten waren ze in het
oerwoud verdwenen. Enkele weken later werd bekend dat de marechaussees hun tegenstanders
hadden omsingeld en vernietigd.
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De Russische vloot op bezoek in de Sabangbaai in augustus 1904

Hoofdstuk 13: Oorlog tussen Rusland en Japan om Korea en ZuidMantsjoerije
De eerste maanden in de tropen waren niet bepaald de plezierigste. Er heerste een straffe discipline
die er na de komst van deze ongeveer dertig ‘orangbaroes’- nieuwelingen – niet minder op werd. Zo
werd bijvoorbeeld streng toezicht gehouden op de kleding. Het nauwsluitende ‘frokje’ was volstrekt
ongeschikt voor tropendienst. Maar er werd streng op toegezien dat iedereen dat droeg tijdens de
diensturen.
De nieuwkomers waren nog niet bedreven in het ontduiken van dat voorschrift en kregen dan ook
spoedig huiduitslag – rode hond genoemd. Het leidde tot puisten en korsten en ontstoken
zweetklieren. Het stinkende zalfje van de dokter bood weinig soelaas en bezorgde nog meer pijn.
De oplossing voor de narigheid kwam van de ouderen. De truc was om van een oud frokje een
kegelvormige lap te knippen – het borstlapje – en dat met bandjes rond je nek vastmaken. Zo leek
het alsof je het volledige kledingstuk droeg en was aan de schijn voldaan. Totdat een superieur de
truc in de gaten kreeg en je het hele zweetpantser weer moest aantrekken. Nooit heeft Hein
begrepen waarom hier zo aan vastgehouden werd. Maar het borstlapje is wel altijd het symbool
gebleven van hoe je je superieuren voor de gek kunt houden.
Het was niet de enige narigheid. Aan de kust van Atjeh lagen veel peperplantages. Als de planten in
bloei stonden en stuifmeel produceerden leidde dat tot allergische reacties bij zowel de Europeanen
als de plaatselijke bevolking. Op een gegeven moment was het zo erg dat tweederde van de
bemanning er ziek van werd. Het schip kreeg dan de opdracht om bovenwinds weg te varen van de
kust om zo in zuiverder lucht te komen. Na een paar dagen keerde het schip dan weer terug voor het
kustwachtvaren, net zo lang tot er weer zieken waren en ze naar open zee moesten.

‘Blauwe Willem’
Al met al een monotone periode. Er was geen vertier en de bemanningsleden zochten na de dag- en
nachtdiensten elkaar op het voorschip op om een luchtje te scheppen. Af en toe kwamen ze in de
havens van Sabang en Oeléléh voor kolen en andere bevoorrading. Daar konden ze dan wel
passagieren in de weinige kroegen, waarvan de ‘Blauwe Willem’ op Sabang de beruchtste was. Daar
lieten ze zich dan vollopen met slechte jenever of brachten een bezoek aan smerige bordelen. Het
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scheepscommando had er maar één middel tegen: zware straffen voor de ergste dronkenschappen
en uitspattingen.
Aan de periode van afstomping, monotonie en onverschilligheid kwam in 1904 een plotseling einde
toen de marineschepen met grote spoed ontboden werden naar de haven van Soerabaja. Daar
moesten ze zich algemeen gevechtsklaar maken. De oorlog tussen Rusland en Japan om Korea en
Zuid-Mantsjoerije ging voor de Russen de verkeerde kant op. Ze werden op de grens tussen Korea en
Mantsjoerije herhaaldelijk verslagen en ook de Russische vloot bij Port Arthur was goeddeels
verloren gegaan. De Russen zagen hun veroveringsdroom om dat gedeelte van Azië aan het
Russische grondgebied toe te voegen, verloren gaan.
Vanuit de Oostzee was al een nieuwe vloot onderweg om het verloren gebied op de Japanners te
heroveren. Volgens geruchten zwierven enkele Russische oorlogsschepen in afwachting van de komst
van deze vloot rond op de Stille en Indische Oceaan. Ook zouden de Japanners al jacht maken op de
verkenners van deze nieuwe vloot. Het Nederlandse marine-eskader werd dan ook ingezet om de
neutraliteit in de Nederland-Indische wateren te waarborgen.

Grauwgrijze oorlogskleur
Het gevechtsklaar maken van deze vloot betekende dat de schepen van top tot waterlijn in een
grauwgrijze oorlogskleur werden overgeschilderd en dat tenten en andere opbouwen, zoals sloepen,
op de werf werden opgeslagen. En daarmee moest de bemanning zo ongeveer elk comfort aan boord
missen. De tropenzon nam schip en bemanning in haar greep.
Toch was het vanwege de spanning een afwisselender bestaan dan voorheen. Af en toe kwamen er
berichten binnen dat vreemde schepen waren gesignaleerd. Dan ging het hele eskader of een deel
ervan erop af voor verkenning. Maar meestal was de vogel al gevlogen en kwamen de Nederlandse
schepen niet verder in actie.
De internationale spanning nam intussen toe. Uiteindelijk kwam het bericht dat de Russische
hulpvloot, die door de Straat van Tjoesima vanuit de Chinese Zee naar de Japanse Zee wilde
doorbreken, tragisch ten onder was gegaan. Bij de uitgang van de zeestraat lag de Japanse vloot
klaar, met hun grootste schepen en het verst dragende geschut. Een voor een werden de Russische
schepen vernietigd, nog voor ze zelf aan schieten toe kwamen. Sommige Russische schepen wisten te
ontsnappen en zwierven richting Indië.

Russisch hospitaalschip
Zoals een Russische hospitaalschip, samen met een kruiser, achtervolgd door Japanse kruisers. Het
Nederlandse eskader lag in Tandjong Priok toen de Russische schepen de haven naderden en
toestemming vroegen om te mogen binnenlopen voor dringende reparaties. Hals over kop betrok
het Nederlandse eskader de wacht bij de havenmonding. Enkele uren later voeren de Russische
schepen binnen. Ze waren goed en wel afgemeerd toen aan de horizon drie Japanse kruisers
zichtbaar de wacht hielden. Aanvankelijk zouden de reparaties binnen 24 uur uitgevoerd moeten zijn.
Maar de Russen verklaarden al spoedig dat ze veel langer tijd nodig hadden en vroegen, naar men
zegt, ook meteen om internering. Daarmee verminderde de spanning en ook de Japanners namen er
kennelijk genoegen mee: ze waren de volgende dag verdwenen.
De hulpkruiser werd ontwapend en de bemanning geïnterneerd. De opvarenden van het
hospitaalschip bleken honderden jonge meisjes en vrouwen uit hoge Russische adellijke kringen te
zijn. Ze zijn lange tijd door de Nederlanders van Batavia ontvangen en gefêteerd. Toch was het voor
een groot deel van de blanke bevolking van Batavia een verademing toen het gezelschap Russische
dames na afloop van de oorlog vertrok.
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Intussen was de Russische droom wreed verstoord. Het was een van de aanleidingen voor de
Russische Revolutie die het jaar erop, in 1905, uitbrak. In 1917 gevolgd door de tweede grote
revolutie.
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Stereofoto van het bezoek van de
Soesoehoenan aan het Marine Etablissement in Soerabaja

Hoofdstuk 14: De geboorte van “Toontje Solidair”
Na de vernietiging van de Russische vloot door de Japanners werd het een tijdlang rustiger. Na
maandenlang heen en weer varen en kolen laden, kon de bemanning op adem komen. De
voortdurende paraatheid had wel een verandering in de discipline teweeg gebracht. Niet dat die
verslapte, integendeel. Maar de aandacht ging nu naar echt belangrijke zaken, dienstkloppen was er
nauwelijks meer bij en futiliteiten werden minder opgeblazen. En er was minder plagerij. De
stemming aan boord was er merkbaar op vooruit gegaan: de bemanningsleden konden ongemakken
beter aan en er ontstond meer begrip voor de gemeenschappelijke opdracht.
Een paar mannen hadden ook de leiding van de tot dan toe kwijnende Matrozenbond naar zich toe
getrokken. Zo pakte het afdelingsbestuur wanorde en drankexcessen stevig aan. En met name
jongeren werden aangesproken. Er zou dan ook een vertegenwoordiger van hen in het
afdelingsbestuur worden opgenomen.
Hein was stomverbaasd toen de voorzitter hem vroeg om die plaats in te nemen. Aan hem de taak
om de propaganda van de bond onder de jongeren op zich te nemen. Het bestuur bestond volledig
uit oudere matrozen eerste klas. Bij hen was ook het idee van een organisatie op de vloot ontstaan.
Als Hein zich nu maar niet met de leiding bemoeide en zich uitsluitend zou richten op de ‘baggers’,
zouden de andere bestuursleden hem wel accepteren, aldus de voorzitter, die ‘Jack de Ripper’ werd
genoemd. En zo ging Hein begin vorige eeuw aan de slag als vermoedelijk een van de eersten die
‘jeugdwerk’ in een vakbond ging doen.

‘Het Anker
Hij was toen al een tijdje lid van de Matrozenbond, las het Bondsorgaan ‘Het Anker’ en begreep dat
je samen sterk moest staan om de positie van schepelingen te verbeteren. Zijn interesse voor sociaalmaatschappelijke vraagstukken en het socialisme was gewekt. Hij las er alles over wat hij maar te
pakken kon krijgen.
Het viel intussen niet mee om de ‘baggers’ te overtuigen dat onverschilligheid, leegloperij en
‘zwabberen’ ze weinig zou opleveren. Het leidde nog wel eens tot meningsverschillen en conflicten.
Hij kreeg ook de nodige bedreigingen naar zijn hoofd geslingerd, maar uiteindelijk lukte het hem toch
om een aantal jonge scheepsmaats om zich heen te verzamelen. Tot grote tevredenheid van de
andere bestuursleden.
Dat alles sterkte hem in de opvatting dat je plicht doen de ene kant van de medaille is, maar daar dan
wel een redelijke behandeling tegenover hoort te staan. En omdat de marine-overheid die andere
kant van de medaille niet wenste te zien of te erkennen, voelde hij zich genoodzaakt die overheid
aan zijn taken en verplichtingen te herinneren.
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‘Onruststokers’
Aangezien vakbonden een nieuw fenomeen waren, was er ook niemand die de bestuurders en leden
de finesses van het vakbondswerk kon uitleggen. Ze moesten het allemaal zelf uitvinden. Uiteraard
leidde dat aanvankelijk tot fouten, onvruchtbare fantasieën, onverstandige redeneringen en
wanbegrip. De marine-overheid maakte er dankbaar gebruik van en bagatelliseerde de op zichzelf
gerechtvaardigde grieven. “Het was allemaal de schuld van de onruststokers.”
Een van die grieven had betrekking op het eten in de tropen. Over het ontbijt – rijst met ‘rotmok’ –
werd nog het minst gemopperd. De ‘rotmok’ – marine ragout – was doorgaans het product van de
vindingrijkheid van het ‘bakszeuntje’ (de scheepskok). Als ze lang geen haven aandeden, bestond het
middageten uit snert, bruine bonen, bliksoep of blikken rats en stokvis. Alleen die laatste was te
eten, de rest was afschuwelijk. Zo werden de erwten in de tropen aangevreten door torretjes die
uiteindelijk met de soep op het bord belandden. De bruine bonen werden door het klimaat
bikkelhard en waren niet gaar te krijgen. De blikken soep en rats waren in het gematigde klimaat van
Europa nog wel gewaardeerd. Onder de tropische omstandigheden werden ze volledig oneetbaar.
Bij toeval werd op de ‘Koningin Regentes’ ontdekt hoe dat kwam. De blikken werden, voordat ze
geopend werden, eerst in bakken warm water gezet. Daarbij kwamen de etiketten los. Eronder
bleken oudere etiketten te zitten, die aangaven dat het voedsel aanzienlijk ouder was dan de
fabrikant had aangegeven. Waarschijnlijk werden de blikken die ‘overtijd’ waren, teruggestuurd naar
de fabrikant die er vrolijk nieuwe etiketten overheen plakte en ze terugstuurde naar het
landsmagazijn.

Soesoehoenans
Deze ontdekking werd uiteraard gemeld aan officier van de administratie. Maar die wilde er niet aan.
“Jullie begrijpen het verkeerd. Het zijn oude lege blikken geweest, die weer opnieuw gevuld zijn. En
toen zijn de oude etiketten gewoon blijven zitten.” Maar de ‘ouwe’ nam geen genoegen met die
uitleg. Hij gaf opdracht die dag een andere maaltijd te bereiden en voortaan moesten de etiketten
scherp gecontroleerd worden. Overigens bleven blikken soep en blikken rats gewoon op het menu
staan; daar veranderde verder niets aan.
Dat marinemannen ook wel eens iets anders willen, bewees één van de Soesoehoenans, Indische
vorsten op Java. Hij werd uitgenodigd voor een bezoek aan boord van de ‘Koningin Regentes’. Hij liet
zich uitvoerig rondleiden en grondig informeren over het dagelijks leven aan boord. Het werd een
uitgebreid bezoek.
Bij zijn vertrek deelde hij de commandant mee dat hij de bemanning graag wilde belonen voor hun
moeite en bood aan de kosten te betalen van een Hollandse maaltijd van verse aardappelen, vlees en
groente. De leiding van het schip durfde het aanbod niet te weigeren en hoewel sommigen
beweerden dat de kombuis te primitief ingericht was om dat voor elkaar te krijgen, verscheen er een
uitmuntende maaltijd op tafel.
De marineleiding heeft van het voorval geleerd. Er werd bepaald dat als de schepen in de havens
lagen en de mogelijkheden er waren, er eens per week een maaltijd van verse aardappelen, vlees en
groente bereid moest worden. Een eerste verbetering in de voeding van het marinepersoneel,
dankzij het voorbeeld van een Indische vorst op Java.
Toch moesten de marinemannen nog heel lang een groot deel van hun schamele gage besteden aan
de aanschaf van aanvullend voedsel.
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‘Toontje solidair’
Intussen veranderde er weinig in de verhoudingen aan boord. De salariëring en de behandeling
bleven ongewijzigd. Dat zorgde ervoor dat de mannen ‘voor de mast’ het idee van een organisatie
steeds meer als een uitkomst gingen zien. Steeds meer sloten zich erbij aan. En ook in hun onderlinge
verstandhouding veranderde er veel.
Onderlinge solidariteit was een eerste voorwaarde om de bitter noodzakelijke en felbegeerde
verbeteringen voor elkaar te krijgen. “Toontje Solidair” was geboren.
Het leidde er ook toe dat de tot dan toe geminachte marineman in de ogen van landgenoten een
andere, betere waardering kreeg. Als gevolg daarvan durfde menige marineman de stap te wagen
naar terugkeer in de burgersamenleving, die hij als 14- en 15-jarige had verlaten. Ze kwamen
geestelijk in opstand tegen de verouderde en achterlijke omstandigheden binnen de Marine.
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Klewangexercitie aan boord van de Koningin Regentes
(1902-1919), vermoedelijk tijdens de Boni-expeditie van 1905

Hoofdstuk 15: Een nieuwe Boni-expeditie
Na de avonturen met de Russen volgde een welverdiende rustpauze in de ‘Goedang’, de oude
marinekazerne op de werf van Soerabaja. Nadat daar de noodzakelijke reparaties waren uitgevoerd,
kreeg het schip Tandjong Priok als voorlopige thuishaven. Hein had intussen met succes het examen
Tweede Klas afgelegd. Het leverde hem een maandelijkse gage, inclusief Indische toeslag, van 22
gulden op, wat enige verlichting op zijn zakboekje betekende.
In de haven van Tandjong Priok lag ook een oude clipper. Het was de vroegere Nederlandse clipper
Nil Desperandum, een barkschip van 1164 ton, in 1889 gebouwd in Amsterdam en in 1902 verkocht
naar Emden. Aan boord een Nederlandse kapitein en een gemengde Nederlands-Duitse bemanning.
Het schip lag er al een paar maanden te wachten op een retourlading. Opmerkelijk genoeg maakte
het schip weinig indruk op de jongere bemanningsleden van de Koningin-Regentes, maar des te meer
op de ouderen.
Uiteindelijk kreeg de Nil Desperandum dan toch lading. De avond voor het vertrek vond een
daverend afscheidsfeest plaats. De volgende ochtend werd het schip de haven uitgesleept en zette
het de zeilen bij. Het verdween als een prachtig silhouet tussen de duizenden eilanden. Dat was het
allerlaatste wat er ooit van het schip is gezien. Ergens op de oceaan is het met man en muis vergaan.
Niemand weet waar.

Er broeit iets…
De rust in Tandjong Priok was van korte duur. De landingsdivisies van de verschillende schepen
oefenden druk in de kuststrook ten oosten van de haven. Ze maakten lange marsen en oefenden met
aanvallen op veronderstelde versterkingen en met het oversteken van Kali’s (rivieren) en Sawa’s.
Er leek iets te broeien, maar wat precies was niet bekend. Totdat er artikelen verschenen in de Java
Bode en andere kranten. Buiten Java lagen zogeheten buitenbezittingen, gebieden waar plaatselijke
of regionale inlandse regeerders het gezag van het Nederlands Indisch Gouvernement niet wilden
erkennen of zich niet wilden aanpassen aan de nieuwe sociale verhoudingen zoals het gouvernement
die voorschreef. Althans: zo luidde de officiële versie. Zeer waarschijnlijk zat er meer achter, zoals de
hebberigheid van westerse ondernemers die deze gebieden wilden ontsluiten.
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De spanning werd heviger toen de Radja van Boni weigerde het Zevenstatenverbond van Midden
Celebes te tekenen. Hij weigerde zowel de zogeheten lange als de korte verklaring te accepteren. De
lange verklaring had betrekking op een overeenkomst waarbij de vorst zich bereid verklaarde een
bepaalde orde op zaken te stellen in zijn gebied en die door ambtenaren van de ‘Kompenie’ te laten
controleren. Met het tekenen van de korte verklaring onderwierp hij zich aan het Nederland-Indisch
gezag en beloofde alle aanwijzingen te zullen opvolgen.

Radja van Boni
De weigering van de Radja leidde tot een nieuwe Boni-expeditie in 1905. De marineschepen die voor
deze expeditie werden aangewezen – landingen en een blokkade van de kust – werden op de
marinewerf van Soerabaja van de nodige uitrusting voorzien. Vanaf het verzamelpunt Makassar
begon de tocht naar de Golf van Boni.

Pantserschip Hertog Hendrik (1904-1968) is in de Golf van Boni bij Balangnipa op
een rif gelopen en zit muurvast, juli 1905. Opname van de ochtend
voor het loskomen; pantserschip Koningin Regentes brengt
de ankerketting uit om de Hertog Hendrik vlot te trekken.

De vorst van Boni had zich omringd met een Raad van Rijksgroten: hovelingen en hofdignitarissen,
waaronder twee Arabische kooplieden die in werkelijkheid fanatieke moslimleiders waren. Nadat het
laatste ultimatum van de ‘Kompenie’ aan de Radja was overhandigd, adviseerden deze Arabieren de
vorst zich tegen de Kompenie te verzetten. Een van hen vertelde daarbij dat hij enkele dagen
tevoren een visioen had gehad van een Nederlands schip dat de aanval uit zee zou doen en dat
vastliep op een klip. Het schip van de divisiecommandant, de Hertog Hendrik, dat als eerste uit
Makassar naar de Golf van Boni vertrok, liep inderdaad op een klip die niet op de kaart voorkwam.

Hertog Hendrik op een klip
Uiteraard stuurde het vastgelopen schip noodseinen uit. De andere schepen, waaronder een paar
grote van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM), volgeladen met troepen en materiaal,
voeren naar de aangegeven plaats. De Hertog Hendrik lag muurvast. Het voorschip tot aan de brug
stak schuin omhoog boven de waterspiegel uit. Je kon onder de steven doorlopen. Alleen het
achterschip met roer en schroeven stak nog in voldoende diep water. Uiteraard werd onmiddellijk
geprobeerd het schip los te trekken. Tevergeefs. Telkens knapten de trossen als draadjes af. Daarna
werd het met ankerkettingen geprobeerd. Drie schepen naast elkaar lagen urenlang op volle toeren
te draaien. Het hielp niet.

36

Toen kreeg de konstabel op het gestrande schip een ingenieuze ingeving. Het schip zat midscheeps
het ergst vast. Dus als nu het voorste stuk geschut – een 24 cm kanon in pantsertoren – geladen met
een volle lading, zou worden afgevuurd op het moment dat de drie schepen op volle toeren trokken,
dan zou dat het schip wellicht ‘opspringen’. En inderdaad kon het op die manier uit zijn benarde
positie worden bevrijd.
Er gaan geruchten dat de konstabel voor deze briljante oplossing nooit een woord van dank van zijn
meerderen heeft gekregen. De Artillerieofficier zou met de eer zijn gaan strijken. Hoe dan ook: de
Hertog Hendrik was er redelijk goed vanaf gekomen. De bodem was weliswaar over een groot deel
gegolfd als een reusachtig wasbord, maar er waren geen gaten ontstaan, afgezien van een aantal
afgescheurde klinknagels die wel wat water doorlieten. Het schip kon op eigen kracht terugvaren
naar het dok voor reparatie.

Makassarse prauwen
De andere schepen vervolgden hun weg naar de kust van Boni. De ‘Koningin Regentes’ ging ten anker
bij Oedjong Patiro, een kleine kaap ten zuiden van Badjoweh (tegenwoordig Bajawa geheten). De zee
is hier zeer ondiep, zodat het schip minstens 2 mijl van het strand kwam te liggen. Een zogeheten
Vierdeklasser en een gouvernementsvaartuig, die minder diep lagen, stoomden dichter onder de wal
op kustwacht. De bedoeling was om zo de grote Makassarse prauwen (die veel weg hebben van
Chinese jonken) de doorgang naar de kust van Boni te verhinderen. Het was bekend dat deze
prauwen wapens, munitie en levensmiddelen naar de Bonikust brachten. Overdag zag je ze niet. Ze
namen de meest oostelijke koers, uit het zicht van de blokkadeschepen, om ’s nachts te proberen
door de blokkade heen te breken. En dat zal een aantal malen ook zeker gelukt zijn.
Op de Nederlandse schepen ging niemand ervan uit dat de bemanning van de prauwen, als ze
zouden worden aangehouden, in verzet zouden komen. Volgens de oudere officieren met ervaring
van de Atjehkust, zouden ze wel wijzer zijn. “Zo lang ze het er levend vanaf kunnen brengen, zullen
ze passief zijn”. Maar niet iedereen dacht er zo over. En ze kregen geen ongelijk.
Op een vroege ochtend verscheen het grote zeil van een Makkassarse prauw aan de horizon. Hij
trachtte de landpunt van Oedjong Patiro te ronden. Een paar dagen eerder waren de kleine stomers
die onder de wal heen en weer voeren, verplaatst. Waarschijnlijk zorgde die wetenschap ervoor dat
de prauw z’n kans waagde. Hoe dan ook: de jongste officier van de Koningin Regentes kreeg
opdracht om met de stoomsloep de prauw aan te houden en op te brengen. De stoomsloep werd,
zoals gebruikelijk, bemand door twee stokers voor ketel en machine, twee matrozen en een
roerganger. Het verzoek van de jonge officier om meer gewapende manschappen werd afgewezen.
De sloep vertrok, met de gebruikelijke bewapening. Een zoeklicht werd niet nodig geacht, omdat het
toch bijna licht was.
Aan boord van de Koningin Regentes ging het gewone dagelijkse leven door. Maar richting het strand
speelde zich een vreemd schouwspel af. De Makassarse prauw dreef blijkbaar naar het strand, terwijl
de stoomsloep een halve mijl ervandaan, stuurloos leek rond te drijven. Op de kop stond iemand met
vlaggen seinen te geven: “zend onmiddellijk hulp, hebben gewonden”.
En terwijl twee sloepen in de takels hingen om bijstand te verlenen, gelaste de officier die het eerder
niet nodig vond om extra versterking mee te geven, dat iedereen zich eerst model moest kleden, de
beruchte frokjes moest aantrekken, linten om hoeden te doen, schoenen aan te trekken enz.

De sloepen worden gestreken
Aanvankelijk was iedereen met stomheid geslagen. Maar de stemming sloeg al snel om in grommen
van verontwaardiging. Daar waren maats in nood en hier stond een zeveraar de zaak te betuttelen.
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Gelukkig greep een van de oudere officieren in en voerde de man af. De sloepen werden nu snel
gestreken en met een dubbele bemanning aan boord ging het op de in nood verkerende stoomsloep
af. Het mocht niet meer baten. Aan boord van de stoomsloep troffen ze twee doden: de jonge
officier en een matroos. Beiden neergeschoten door geweervuur vanaf de prauw.
Later werden de details bekend. De stoomsloep had de prauw ingehaald en de djoeramoedi, de
schipper, bevel gegeven bij te draaien. Aan dat bevel werd onwillig en treuzelend gehoor gegeven.
Daarom was de stoomsloep achteruit gedraaid om de kop van de prauw te benaderen en een tros op
de prauw te gooien. Het bevel om die vast te maken negeerde de bemanning van de prauw. De
roerganger van de sloep kreeg vervolgens het bevel aan boord van de prauw te klimmen om het zelf
te doen. Door de stroming draaide de stoomsloep langszij de prauw. Daarop hadden de
manschappen onderdeks kennelijk gewacht, want plotseling kwamen er tussen de matten overal
geweerlopen tevoorschijn en werd de stoomsloep onder vuur genomen. Met de twee dodelijke
slachtoffers tot gevolg.
De machinist liet onmiddellijk de sloep volle kracht vooruit varen. Daarmee kwam de sloep weliswaar
op een flinke afstand van de prauw te liggen, maar raakte ook de sleeptros te water en vervolgens in
de schroef. De bemanning van de prauw meende z’n kans schoon te zien om het karwei af te maken.
Maar de machinist sprong overboord om de tros uit de schroef te halen en de matroos beschoot de
prauw van korte afstand. De prauw raakte stuurloos en dreef naar het strand. Uiteindelijk kon de
stoomsloep langzaam naar het schip terugvaren en kon de matroos de benodigde seinen uitsturen.
Maar het duurde erg lang voordat die seinen begrepen werden en de beide roeisloepen te water
werden gelaten.
’s Middags werden er weer twee gewapende sloepen op de prauw afgestuurd. Die lag intussen op
het strand. De bemanning was verdwenen. Er werd nog wel een half dozijn granaten op de prauw
afgevuurd, maar dat was meer om aan de militaire eer te voldoen dan dat het verder nut had.
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De landing te Boni in 1905

Hoofdstuk 16: De spanning stijgt: ‘wij of zij’
Een paar dagen later ging een vloot van vier of vijf KPM-schepen voor anker bij Oedjong Patiro. Een
deel van de manschappen zou aan land gaan en langs de kust optrekken naar Badjoweh. Zodra ze
daar zouden zijn aangekomen, zou de rest van de manschappen daar op het strand worden afgezet,
om vervolgens gezamenlijk landinwaarts op te trekken naar Watampone, de hoofdstad van Boni.
Er waren echter geen kaarten van het gebied, alleen wat vage aanwijzingen. Wel was bekend dat er
moerassige stroken in het gebied voorkwamen, maar die werden niet als hindernis gezien. Op een
ochtend zetten de marinesloepen de infanteriecompagnieën af op het strand aan de noordkant van
de Kaap. Geen mens te zien. De schepen voeren intussen naar de ree van Badjoweh voor de tweede
ronde van de klus, de volgende dag. Althans, dat dacht men.
De volgende ochtend werden de schepen echter teruggeroepen naar Oedjong Patiro. Om de gelande
troepen weer te helpen inschepen. De tocht langs de kust was mislukt. Er waren inderdaad
moerassige stroken, maar die leverden weinig hindernissen op. Toevallig (?) troffen ze onderweg
enkele inlanders, die bereid waren als gidsen te fungeren. In het begin vorderde men wel. Maar of de
troep moedwillig in cirkels in het moerasgebied is rondgeleid, is nooit duidelijk geworden. Tegen het
vallen van de avond waren de gidsen wel ineens spoorloos en was de troep in het moeras verdwaald,
ten prooi aan miljarden malariamuggen en ander ongedierte. De manschappen hebben de hele nacht
letterlijk getracht het hoofd boven water te houden door zich vast te klampen aan struiken, takken
en boomwortels. Eén marineofficier wist die nacht de kust te bereiken, vond daar een kleine prauw
en kon de aandacht van een van de schepen trekken. Die daarop de reddingsoperatie inzetten.

Roman
In een roman over dit voorval, die vele jaren later verscheen, wordt beweerd dat er bij die
gelegenheid gevechten zijn geweest met de Boni’s, waarbij doden zouden zijn gevallen. Maar volgens
Hein is dat beslist niet waar. Hij is de hele nacht met zijn maats in de weer geweest om de
manschappen weer aan boord te krijgen. Velen waren gewond door takken, doornen en stekels.
Maar al bij al leek het een vrij onbloedige, zij het zeer modderige, terugtocht.
Er werd een nieuw krijgsplan opgezet. Nu zou er vanuit open zee een directe aanval worden
gelanceerd op Badjoweh. Ook hierop hadden de inwoners van Boni zich voorbereid. Over de hele
strandlengte waren loopgraven gemaakt, zo lieten kleinere schepen onder de kust weten. Artillerie
hadden de Bonieren niet. Wel een aantal ‘lila’s’, bronzen voorlaadkanonnetjes op een houten affuit,
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die werden geladen met glasscherven, spijkers, stukken ijzer, stenen etc. Hein zou aan den lijve
ondervinden welke schade die konden toebrengen.
Naast de oude voorladers, beschikten de Bonieren ook over afgedankte Engelse legergeweren – de
zogenaamde Beaumontgeweren: achterladers waarin telkens een patroon geplaatst moest worden.
Verder hadden ze lange en korte werpsperen tot hun beschikking, evenals lange en korte ‘parangs’ –
een soort kapmessen, en krissen.

Een veldfles thee en twee scheepsbeschuiten
Het was nog donker toen de landingsbrigades van twee marineschepen samen met vijf brigades
marechaussees aangetreden stonden voor de eerste aanvalsgolf. Ieder van de manschappen had een
veldfles met thee bij zich. Aan de wal mochten ze geen enkel vocht gebruiken uit vrees voor
vergiftiging. Maar de veldfles thee zou onder deze tropische omstandigheden niet voldoende zijn.
Bovendien kregen ze als voedsel twee harde, droge scheepsbeschuiten mee, met daartussen een
dikke homp ranzig pekelspek. De baksmeester maakte er een honende opmerking over, die hem
bijna op ontslag op staande voet kwam te staan wegens insubordinatie. De schipper redde de zaak
door op te merken dat de bottelier behalve het zoute spek op de droge kaak, niet ook nog eens zout
op elke slak moest leggen.
De tocht naar het strand begon, nadat de nodige instructies nog eens herhaald waren. Het eerste dat
de opvarenden van de sloepen deden was hun broodzakje legen, zodat er al snel honderden
scheepsbeschuiten op zee dreven. De officieren-sectiecommandanten deden alsof ze het niet zagen.
Het scheepsgeschut van alle aanwezige schepen begon het strand van Badjoweh te bestoken. Van
dichtbij, maar ook van verder af, met zwaarder geschut. Een enorm lawaai, waardoor de
commando’s tussen de sloepen alleen per scheepstoeter verstaanbaar konden worden gemaakt.
De sloepen vormden ongeveer een halve mijl uit de kust de aanvalslinie. Tussen elke twee
marinesloepen een sloep van de KPM met een brigade marechaussee aan boord. Erachter een rij van
vijf of zes ‘wholeboten’: ambulanceschepen met artsen en verplegers. Een van de KPM-schepen
diende als hospitaalschip. Uit de gesprekken op de sloepen bleek dat de leiding rekende op enkele
honderden doden en gewonden.
De roeiers in de marinesloepen wilden er de vaart in zetten, want de kogelregen vanaf het strand
was angstaanjagend. Maar de KPM-sloepen met marechaussees konden het tempo niet bijhouden.
Dus werd het tempo aan hun vaart aangepast. Intussen werd er ook met het kleinere geschut vanaf
de sloepen gevuurd en hield het schieten vanaf de oorlogsschepen op. Langs het strand werden aan
flarden geschoten huizen en bomen zichtbaar. De spanning in de sloepen steeg: het was ‘zij of wij’.

Met het geweer boven het hoofd
Uiteindelijk schuurde de kiel van de sloep waarin Hein en zijn maats zaten over het strand. Ze
sprongen eruit en kwamen met hun geweer boven hun hoofd tot ongeveer hun schouders in het
water te staan. Ze waren zo een gemakkelijk doelwit, dus ze probeerden zo snel mogelijk op het
strand te komen.
De KPM-sloep aan bakboord had een aantal ‘serves’, afzettingen in het water van de plaatselijke
vissers, moeten ontwijken en lag ruim een sloeplengte op hen voor. Op het moment dat de
marechaussees over de kop van de sloep in het water sprongen, vuurde een man vanachter de
struiken een ‘lila’ volgepropt met schroot op hen af. De uitwerking van verschrikkelijk. De voorste
marechaussees sloegen door hun knieën en verdwenen onder water, samen met hun aanvoerder,
een lange officier.
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Hein zag het allemaal in enkele seconden voor zijn ogen gebeuren. Hij verstijfde in het water, maar
meteen klonken overal woedende aanvalskreten en stormde hij naast zijn maats naar het strand.
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Boni expeditie op Zuid-Celebes bij Badjowé en Watamponé
(1905-1906). Bivak bij Tandjoeng (Kaap) Patiro.

Hoofdstuk 17: Kruipen door de alang-alang
Door het water waden van de sloep naar het strand was geen pretje. De zeebodem was vol kuilen en
oneffenheden. De mannen struikelden dan ook herhaaldelijk. Niemand wist zeker of z’n maat
gewoon viel of door het vuur vanaf het strand getroffen werd. De instructie luidde in elk geval: zelf zo
snel mogelijk aan het strand zien te komen en onder geen enkele omstandigheid je met een
gewonde maat bemoeien. Dat is het werk van de ambulancetroepen.
Hein waadde samen met een maat die om voor de hand liggende redenen ‘de Schele’ werd
genoemd, richting het strand toen ze recht vooruit iemand vanachter de struiken tevoorschijn zagen
springen. Hij had een werpspeer in zijn hand, die het volgende ogenblik kwam aansuizen. Instinctief
draaiden Hein en ‘de Schele’ de linkerkant van hun lichaam richting de speer. Hij raakte ‘de Schele’ in
z’n bovenarm. Met een wilde schreeuw van pijn viel hij voorover. Moet je je maat in dat geval laten
verdrinken? Hein had weinig tijd om erover na te denken en gelukkig kwam ‘de Schele’ proestend
boven water. En dus maar doorhollen naar het strand.
Daar volgde een kort maar woest gevecht. De vijand had relatief weinig verliezen veroorzaakt en
stond nu oog in oog met vrijwel de hele stoottroep. Marinemannen die weinig geoefend hadden in
bajonet vechten, namen hun geweren bij de tromp en gebruikten die als knots. De (van oorsprong
inlandse) marechaussees gebruikten als vanouds hun klewang en de kolf van hun karabijn als
afweermiddel.
Na een kort gevecht vluchtte de vijand. De stoottroep vormde daarop een bezettingslinie met
ongeveer 300 man. Een beetje magere bezetting. Naar de landmachttroepen op de KPM-sloepen
werd dan ook geseind dat ze hun mensen in het bezette deel van Badjoweh moesten ontschepen.
Dat deel van de operatie verliep snel en soepel. En maar goed ook, want anders zou de tegenstander
te veel tijd hebben gekregen voor hergroepering. Toch wist de kroonprins van Boni van de tijd
gebruik te maken om een flinke groep ruiters te verzamelen op de linkerflank van het strijdtoneel.
Kennelijk wilde hij met een ruitercharge paniek zaaien onder de ‘blanda’s’. Maar dat plan mislukte.

Daar komt de cavalerie
Toen het hoornsignaal ‘daar komt de cavalerie’ klonk, stonden de stoottroepen al in volle
frontbreedte opgesteld. De Bonische ruiters stoven er op hun pony’s in volle vaart op af, de lange
42

werpsperen naar voren gericht. Ze waren daarin zeer bedreven. En als ze eenmaal hun werpspeer
hadden gelanceerd, vochten ze verder met hun ‘parangs’ (zwaarden).
Het was een indrukwekkend gezicht om ze te zien aanstormen. Toen ze op minder dan 100 meter
waren genaderd, barstte het eerste salvo los. Pony’s steigerden en vielen zijwaarts neer en sleepten
de ruiters in hun val mee. Een tweede en meerdere salvo’s volgden. Het was een enorme kluwen van
strijders en rijdieren. Na het laatste salvo was er snelvuur en maakte slechts een handjevol ruiters
rechtsomkeert.
Nadat de aanval was afgeslagen kregen de mannen uit de bezettingslinie de opdracht het terrein
naar voren te verkennen. Dat gebeurde in patrouilles van telkens drie man. Eén patrouille als spits,
gedekt door twee op de linker en twee op de rechterflank. Hein’s baksmeester, die was aangesteld
als kwartiermeester, kreeg de opdracht de eerste patrouille voor zijn rekening te nemen. Op zijn
beurt wees hij de barbier en Hein aan om hem te vergezellen. Met z’n drieën kropen ze door het
alang-alang (reuzengras) naar voren.

Zoemende insecten
Het was voor het eerst dat ze een dergelijke patrouille door het hoge gras ondernamen, met het
geweer in de aanslag. Het gras werd afgewisseld door struikgewas, waarachter wel eens een vijand
verscholen kon zitten. Soms ook zagen ze een bewegingloze arm of been van een gesneuvelde
tegenstander. Het was doodstil: alleen de insecten zoemden, soms afgewisseld met een schrille
schreeuw van een dier of een waarschuwingssignaal.
Ineens riep de barbier: “de vijand!” Hij had beweging in een bosje ontdekt met vlak daarbij wapens.
De drie mannen van de patrouille lieten zich op de grond vallen nadat ze de flankerende patrouilles
om dekking hadden gevraagd. Ze kropen gezamenlijk in de richting van het bosje tot ze een stem
hoorden die in duidelijk Maleis – en niet in het Boeginees – “saja minton ampon” (“ik vraag genade”)
riep.
Onder de hoogste struik zat een inlander met zijn benen gekruist onder zijn lichaam. In zijn
rechterhand een bebloede sarong die hij tegen zijn linkerzij drukte. Zijn wapens, een kris, een soort
klewang en een oud Engels legergeweer, lagen voor hem op de grond. Er liep een straaltje bloed uit
zijn mond, terwijl hij de drie mannen onbeweeglijk aanstaarde.

‘Oerang laoet’
“Een gewonde”, aldus de min of meer overbodige vaststelling van de barbier. “Wat moeten we
daarmee?” Tegelijkertijd richtte hij zijn geweer op de gewonde man. “He, ho”, aldus de
kwartiermeester. “Wou jij een weerloze gewonde neerschieten?” Waarop de barbier zijn geweer liet
zakken.
De gewonde begreep weliswaar de woorden niet, maar de gebaren wel. Hij vroeg in het Maleis of
ingeval ze van plan waren hem te doden, dat meteen wilden doen en niet na marteling. De
kwartiermeester trachtte hem duidelijk te maken dat hij een gevangene was. Dat snapte de gewonde
man niet. “Bisa djalan – kun je lopen?”, vroeg de kwartiermeester hem. Dat begreep hij wel en hij
stond moeizaam op. Hij bleek een kogel door zijn rechterbovenarm te hebben gekregen die dwars
door zijn lichaam was gegaan en uiteindelijk bij de linkerbovenarm was blijven steken. Hij had veel
bloed verloren. De barbier en Hein moesten hem ondersteunen en ze kwamen maar moeizaam
vooruit. De sectiecommandant was intussen gearriveerd en gaf de mannen de opdracht de gewonde
naar de verbandpost te brengen. Een andere patrouille zette de verkenning daarop voort.
Ze waren nog maar goed en wel op weg naar de verbandpost toen er een paar marechaussees
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opdoken, die in het Maleis de gewonde opeisten om korte metten met hem te maken. Zwaaiend met
klewangs onderstreepten ze hun eis. Maar de kwartiermeester liet zich niet overdonderen en
overlaadde hen met deels Hollandse, deels Maleisische scheldwoorden. Tegelijkertijd beduidde hij de
gewonde te dekken. Uiteindelijk dook een landmachtofficier op die de marechaussees bevel gaf op
te krassen. Die vertrokken foeterend op die slappe ‘Oerang laoet’ – zeelieden.
De gewonde werd in de verbandpost verzorgd en overgebracht naar het hospitaalschip. Samen met
de andere gewonden kwam hij uiteindelijk in het hospitaal van Makassar terecht. Voor zover bekend
was hij de enige inlander die het er levend vanaf bracht. Het aantal doden en gewonden onder de
aanvalstroep bedroeg uiteindelijk ongeveer veertig, inclusief de marechaussees die in hun sloep
onder vuur waren genomen. Pas later in de middag werd het aantal vijandelijke slachtoffers bekend:
volgens een raming 1200 ŕ 1400 waaronder veel jongeren.

Opmars naar Watampone
Intussen begonnen de bataljons hun opmars naar Watampone. Onder een blakerende zon en in de
stank van verbrand hout en vlees. De veldflessen thee waren al lang leeg en iedereen kreeg honger
en dorst. De oplossing werd gevonden in klappernoten. Die konden niet vergiftigd zijn. Omdat
niemand in zo’n dunne klapperboom kon klimmen om de noten te plukken, werden ze eenvoudig
omgehakt. In feite een vorm van vandalisme, want klapperbomen zijn voor de bevolking niet zomaar
bomen, maar vormen een belangrijk deel van hun bestaan. Daar stonden de manschappen met
schroeiende dorst echter niet bij stil. Vervolgens moesten ook de loslopende kippen, geiten etc.
eraan geloven. Op vuurtjes werd de buit gebraden, gespiesd op de bajonet.
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Hoofdstuk 18: Moeraskoorts op het strand van Langa

De expeditie naar Zuid-Celebes (de Boni-expeditie), 1905.
De stoomsloepen hebben de sloepen losgelaten. Landing bij Patiro
De dagen na de invasie bij Badjoe was er ander werk aan de winkel voor de marinemannen. Er
moesten grote voorraden munitie, levensmiddelen en uitrustingsstukken voor de optrekkende
troepen aan wal worden gebracht. Ook moesten er enkele honderden sapi’s – ossen – met vlotten
op het strand worden afgezet. Die vlotten waren gebouwd op met lucht gevulde cylinders.
Meestal lukte het om die vlotten zonder veel problemen op het strand te krijgen. De sapi’s waagden
dan wel een sprongetje in het water om op het strand te komen. Maar soms werden de dieren
onderweg onrustig en kon de bemanning maar met moeite het vlot in evenwicht houden. Sloegen er
desondanks toch beesten overboord, dan waren er problemen. Als het halster van het dier afbrak,
dan dreef het af en was verloren. Bleef het halster heel, dan hing het dier half overboord en ging het
vlot door het spartelen nog harder schommelen. Toch slaagden de marinemensen er doorgaans wel
in om redelijk goed voor zee-cowboy te spelen.
Vervolgens werden stoomsloepen en kleine motorboten uitgestuurd om de kust te verkennen. Ook
bezetten ze de strandkampongs tot aan de Tjendanarivier, die de scheiding vormde
tussen Boni en Loewoe. Op een ochtend voeren drie boten de rivier op. Voorop een gewapende
stoomsloep, gevolgd door de motorboot met de controleur en tolken. Achteraan een kleine sloep
waarmee de mannen eventueel aan land konden gaan. De Tjendanarivier was geen druk bevaren
waterweg, integendeel. Hier en daar lagen wat verlaten kano’s van de inlanders op de oever. Het
wemelde er evenwel van kaaimannen, waarop dan ook druk geschoten werd. Binnen de kortste
keren dreven er tientallen met hun lichtgekleurde buik omhoog richting zee.
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Opstelling van het kanon van 3,7 cm. in sloepen

Na een paar uur varen bereikten de drie boten een bocht in de rivier. Op de oever een groot
vierkant, stenen gebouw waaruit kleine kanonnetjes leken te steken. Even leek het of de drie
vaartuigjes in de val waren gelopen. Het gebouw stond zo dat de rivier zowel stroomop- als afwaarts
in de gaten gehouden kon worden. Maar het bleef merkwaardig rustig. Er was weinig meer te horen
dan zoemende insecten, vogels en spetterende kaaimannen. Verder was alles doodstil en verlaten.
De stoomsloep met het 3,7 cm geschut op de kop naderde langzaam. Toen werd zichtbaar dat de
vermeende kanonlopen in feite rondhouten waren die op regelmatige afstand op en in de muren
waren bevestigd. Waarvoor ze dienden was niet duidelijk; wellicht als versiering.
Nader onderzoek wees uit dat het hier een oud Portugees fort uit de 16e eeuw betrof. Dat viel af te
leiden uit halfvergane en afgebrokkelde inscripties, zei de controleur. Later bevestigden inlanders dit.
De hoofden uit de streek gebruikten het gebouw, met muren van een meter dik, als verzamel- en
opslagplaats van rijst die ze als een soort belasting eisten van hun onderhorigen. De rijst werd dan
weer verkocht aan rondtrekkende Chinese kooplieden. De marinemannen op hun beurt plantten een
oude vlag uit de stoomsloep aan een bamboestok op het fort ten teken dat ze het in bezit genomen
hadden. Ze drukten de inlanders op het hart dat de vlag moest blijven staan en niet verwijderd
mocht worden. Daarna aanvaardden ze de terugtocht. Natuurlijk werden de voorvallen bij terugkeer
aan boord uitvoerig besproken. Met nadruk op het feit dat een handjevol mannen een fort had
veroverd. Het commentaar aan boord: “Wat een lefgozers!”

Het paleis van de Radja
Een paar dagen later trok de landingsdivisie met tamboers en pijpers voorop naar het al bezette
Watampone, de hoofdstad van Boni. De stad was niet veel meer dan een grote kampong met een
paar stenen gebouwen: het paleis van de Radja, midden in de Kraton, de moskee, het huis van de
Tomirilalang (de grootvizier van de Radja) en nog een paar. Tussen het paleis en de moskee was een
projectiel ingeslagen. De ontploffing had de zijmuren van beide gebouwen als karton in elkaar
gedrukt. In het gat in de grond dat de granaat had gemaakt, stond geelgroen stinkend grondwater.
Elders was een granaat tussen een groep bamboehuizen terecht gekomen. Van die huizen was niets
meer over. Er restte een kale, verwoeste plek van wel honderd meter doorsnee. Op andere plaatsen
hadden de rieten huizen vlam gevat en was er nog slechts verschroeide aarde over. Nog maar een
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deel van de bevolking van Watampone was teruggekeerd en gluurde angstig uit hun hutten naar de
vreemde indringers. Het kostte moeite om ze zover te krijgen dat ze klappers voor de dorstige
marinemannen verzamelden.
De marinemannen zetten hun tocht voort. Op enkele uren lopen van Watampone rees een kegel van
enkele honderden meters hoogte op in een kleurige vallei. Deze kegel omsloot de druipsteengrot
van Mampoeé. In die grot zouden zich gewapende inlanders verschuilen, hadden verkenners laten
weten. Het waren slechts een paar mannen: de rest van de troepen was al landinwaarts getrokken.
De landingsdivisie moest nu een onderzoek instellen. De toegang tot de grot was een horizontale
scheur van enkele tientallen meters breed en gemiddeld nog geen meter hoog. Twee secties werden
aangewezen om kruipend op hun buik de grot in te trekken. De voorste rij had de opdracht gekregen
om bij moeilijkheden op de buik te blijven liggen om zo de achterste rij de gelegenheid te geven over
hen heen te schieten.
Aanvankelijk was het zicht slecht en kroop een half dozijn sluipschutters naar binnen. Er gebeurde
echter niets. Uiteindelijk kwamen ze sneller vooruit en werd een enorme grot zichtbaar, verlicht door
het daglicht dat door gaten en spleten naar binnen drong. Er hadden duidelijk mensen vertoefd. Dat
was nog te merken aan de nauwelijks uitgedoofde vuurtjes, achtergelaten kledingstukken en
handwapens. Kennelijk waren de Bonieren bijtijds gewaarschuwd en weggetrokken.
De druipsteengrot bood een spectaculaire aanblik. Lange stalactieten hingen van het gewelf tot op
de bodem. Stalagmieten rezen met spitse punten van de bodem omhoog. Overal in het schemerlicht
flonkerden kristallen. In het midden van de grot trok een eigenaardig gevormd stuk gesteente de
aandacht. Aan de voet ervan halfvergane mandjes met gedroogde bloemen en fruitresten. Het
gesteente bleek, in zeer ruwe vorm en reusachtig vergroot, het onderlichaam van een barende
vrouw voor te stellen. Een van de tolken vertelde dat dit een bedevaartsoort was voor vrouwen uit
de omgeving die de goden om kinderzegen kwamen vragen. Vandaar de vele offerandes van
bloemen en fruit.
Een eind verderop had het druipwater een versteende vorm van een reuzenschildpad met een
doorsnede van ongeveer twee meter blootgelegd. En zo waren er meer versteningen of toevallig
gevormde figuren. Zoals een soort doorgang die veel op een oude Gotische klerkingang leek. In elk
geval was het een heerlijk koel oord na de vermoeiende mars in de brandende zon en de spanning
van het binnentrekken van de grot. Met tegenzin begonnen de mannen aan hun terugtocht naar
Watampone.

Strandkampong van Langa
Intussen hadden de landingstroepen zich in Boni en de omliggende staatjes verspreid in een poging
om zo de tegenstander te omsingelen. Op de beide kuststroken bezetten de marinemannen twee
strandkampongs van waaruit munitie en voedsel naar de troepen werd gezonden en waar gewonden
verzorgd werden. Het schip van Hein, de Koningin Regentes, kreeg de opdracht de strandkampong
van Langa te bezetten. Die lag op een smalle strook land met daarachter een groot, diep moeras.
Langa had twee nadelen. De plek was moeilijk te verdedigen en de moerasdampen maakten veel
zieken.
Zo’n veertig marinemensen verbleven een aantal weken op deze plek, terwijl het schip op kustwacht
voer. In die tijd probeerde de tegenstander ’s nachts de blanda’s te verdrijven door bijvoorbeeld de
kamponghuizen in brand te steken. Om ze op die manier naar het strand te drijven, waar ze dan een
mooie prooi vormden voor de niet al te slechte schutters.
Omdat er veel zieken waren – zo ziek dat ze niet eens op hun benen konden staan of een geweer
konden vasthouden – moesten de marinemannen op dezelfde plek blijven en proberen de vijand van
zich af te houden. Het was soms kantje-boord, maar het lukte dankzij een handjevol moedige
mannen. Uiteindelijk werden ze afgelost door een groep van een ander schip, die bovendien een
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prikkeldraadversperring meebracht. Maar veel mannen uit Hein’s groep hadden nog lang last van de
gevolgen van de moeraskoorts.

Verovering van Badjoe en oorlogsbuit
Een interessant voorval deed zich voor bij de verovering van Badjoe. De veroveraars maakten een
groot aantal handwapens buit, zoals krissen, lansen, speren enz. Bijna iedere marineman had zich
daaruit een verzameling als aandenken toegeëigend. Terug aan boord kregen ze de order dat ze alle
inlandse wapens moesten inleveren. Het was immers oorlogsbuit en die behoorde toe aan het
Gouvernement. Wie aan die order geen gevolg gaf, zou gestraft worden. Met tegenzin leverden de
mannen hun spullen in. Ze werden vervolgens in het fort van Makassar opgeslagen.
De verontwaardiging was groot toen ze later hoorden dat de baastimmerman van de eerste officier
de opdracht had gekregen om bij een ‘lila’ die onder de kooi van deze officier lag, een bijbehorende
houten affuit te maken. Met andere woorden: de inleveringsplicht gold voor de manschappen, maar
niet voor officieren. Dat leverde veel gemopper op. En toen de baastimmerman de prachtige affuit
zo goed als klaar had, verdween die op een nacht plotseling, samen met de lila. Overboord gegooid?
Er was in elk geval de volgende morgen grote consternatie. Het is nooit bekend geworden wat er
precies mee is gebeurd. Maar iedereen vóór de mast vond dat er, zij het dan op een ongebruikelijke
manier, recht gedaan was aan de order tot afgifte van àlle buitgemaakte spullen.
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Woning van de radja van Boni te Makassar circa 1905

Hoofdstuk 19: Het barbaarse regime van de Radja
De Boni-oorlog liep teneinde. Vrijwel het hele gebied van de Adja Taparang was bezet. De bevolking
keerde geleidelijk aan terug naar hun kampong. Slechts hier en daar laaide het verzet soms even op.
Dan vonden er nachtelijke aanvallen op patrouilles plaats en werden soms ook huizen van inlanders
in brand gestoken omdat ze naar de mening van de verzetsstrijders teveel met de indringers
collaboreerden. De Radja was gevangen genomen en de leiding van de Bonische strijdkrachten had
het bijltje erbij neergegooid. Er bleek een grote oppositie onder de bevolking te leven tegen het
inderdaad barbaarse uitbuitingssysteem van de Radja en de overige stam- en streekhoofden. Men
zocht steun bij de burgerlijke ambtenaren van de ‘Kompenie’ die achter de troepen aan het land
waren binnengekomen.
Een van de leiders van de oppositie, de uit de streek Wadjo verdreven ‘Kapitein Wadjo’, kreeg de
bevolking snel op zijn hand. Het was een lange, gespierde kerel, die onmiddellijk respect afdwong. Hij
had zich met een troep volgelingen bij de ‘Kompenie’ aangesloten en bewees grote diensten als
verkenner. Hij werd door zijn eigen bevolking als een held beschouwd. Maar helaas ontliep hij zijn
noodlot niet. Op een ochtend, toen de ‘Kompenie’ het bivak opbrak, vond men zijn hoofd,
gescheiden van de romp aan de rand van het bivak. Het was een waarschuwing aan de anderen.

Feodaal uitbuitingssysteem
Het uitbuitingssysteem van de oude feodale regering van Boni zag er ongeveer als volgt uit. Aan de
top van elke landstreek stond de Arve met zijn doorgaans zeer uitgebreide familie. Daar omheen een
uitgebreide hofhouding van ‘rijksgroten’: ondergeschikte edellieden, slaven en slavinnen. De Arve
was in feite een soort leenman van de Radja van Boni. Daaronder kwamen dan grootgrondbezitters,
de kamponghoofden met hun aanhang en daaronder de boeren. Die laatsten waren praktisch
horigen en gebonden aan de grond.
Die hele piramide aan nietsnutters werd onderhouden door de bevolking die alle arbeid verrichtte en
zware heffingen moest betalen. Van geldverkeer was nauwelijks sprake: de heffingen werden in
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natura afgedragen. Voor de Radja en zijn entourage bedroeg de heffing een vijfde deel van de
natuurlijke opbrengst van landbouw, veeteelt en visserij. Maar natuurlijk moesten ook de Arve’s en
hun aanhang en alles daaronder hun deel van de heffingen hebben. Bijgevolg bleef er vaak minder
dan de helft van de oogsten over voor de bevolking zelf.
Ook aan de hofhouding van slaven en slavinnen moesten de boeren bijdragen. Zo werd jaarlijks een
aantal jonge maagden afgestaan aan de Radja. Voor de families zou dat een eer moeten zijn, maar of
dat ook echt zo was, valt te betwijfelen. Uit deze maagdenleveranties deed de Radja meisjes cadeau
aan zijn hovelingen en vrienden, die ze dan weer doorverkochten aan handelaren.
De parasiterende bovenlaag hield zich verder vooral bezig met jacht, dobbelen en een grote
losbandigheid. Betrapte een edelman zijn vrouw met een andere man, dan had hij het recht en de
plicht om ze beiden te doden. Dat leidde dan weer tot weerwraak, zodat moorden aan de orde van
de dag waren. Van enige onderwijs aan kinderen was geen sprake. Soms werden zonen van adellijke
families naar het buitenland gestuurd om kennis te vergaren, maar veel kwam dat niet voor. De
godsdienst leek nog het meest op Mohammedaans, maar dan alleen voor de bovenste laag van de
bevolking. Het gewone volk geloofde in allerlei goden en geesten, variërend per landstreek. En die
moesten gunstig gestemd worden.
Goden en geesten konden de wonderlijkste vormen hebben: krissen en lansen, bosjes mensenhaar,
stenen: ze konden allemaal bezield zijn door de geesten en daarom aanbeden. Het waren meestal de
relikwieën van voorouders. Daarmee leek de godsdienst op de voorouderverering zoals bij Japanse
en Chinese volken. De man die het contact tussen de geesten en het volk verzorgde, werd ‘Sangro’ –
priester – genoemd. Opmerkelijk is dat deze Sangro’s meestal homo’s waren. Ze droegen typische
vrouwenkleren en poogden in hun gedragingen vrouwen na te bootsen.
De bevolking leefde in voortdurende armoede. Het betaalmiddel – voor zover voorhanden – was de
oude ‘Kobeng’, de koperen duit uit de tijd van de Oost-Indische Compagnie. De munten hadden een
gat en werden in strengen geregen. Elke streng vertegenwoordigde zo een bepaalde waarde.
Zilvergeld was onder de kampongbevolking vrijwel onbekend. Het overkwam Hein en zijn maats dat
ze in een kampong wat fruit of eieren wilden betalen met een zilveren muntje. Vaak kregen ze dan
voor een nieuw zilveren dubbeltje meer wisselgeld terug dan voor een versleten kwartje.
Het gebeurde ook dat bij gesneuvelden een zilveren gulden of rijksdaalder werd aangetroffen. Die
was dan namens de Radja als talisman uitgereikt als bescherming tegen kogels. Later bleek dat het
voor het eerst was dat deze mensen dergelijke muntstukken in hun bezit kregen.

Hoofdelijke omslag
Het Nederlandse bestuur besloot om van het systeem van de vroegere heffingen te vervangen door
een hoofdelijke omslag, die voorlopig nog in natura betaald mocht worden. Onder leiding en toezicht
van de gouvernementsambtenaren werd de heffing geïnd, om er zo voor te zorgen dat niemand
meer betaalde dan nodig was.
Het kwam voor dat kampongbewoners verwonderd opkeken als er aanmerkelijk minder gewassen
dan voorheen moesten worden afgedragen. Ze konden nauwelijks geloven dat de ‘Kompenie’ milder
was dan de vroegere overheden. Ze vertrouwden het niet, vreesden voor trucjes en verstopten zich
in hun hutten. De met de inning belaste ambtenaar had dan de grootste moeite ze van het tegendeel
te overtuigen. En het valt niet uit te sluiten dat het kamponghoofd en zijn aanhang na het vertrek van
de ambtenaren alsnog hun slag sloegen.

Zoon van kamponghoofd
Enkele maanden na de aanval op Badjoe lag de Koningin Regentes op de rede voor anker. Op een dag
kwam een K.P.M.-schip uit Makassar met een paar bestuursambtenaren en tolken langszij. Na wat
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heen en weer gepraat kwamen een tolk en een inlander aan boord. De inlander was de gewonde
man die Hein, de barbier en de kwartiermeester hadden gered. Deze man bleek de zoon en
erfgenaam van een kamponghoofd te zijn. Nu zijn vader was gesneuveld, mocht hij naar de kampong
terugkeren om daar de leiding op zich nemen. Maar voor het zover was, wilde hij de mensen die hem
gered hadden, bedanken. Hij mocht ze zelf aan boord gaan opzoeken. Toen hij ze gevonden had,
bedankte hij ze met veel slamats en handen tegen het voorhoofd en hart. Uiteindelijk verliet hij het
schip, beladen met tabak en lekkernijen uit de scheepstoko. Door hem leerde Hein meer details over
het dagelijks leven in de kampong.
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Vooraanzicht van de Koningin Regentes op de rede van Tandjoeng Priok
bij Batavia in juni 1905. Op het schip zijn zeilen gespannen ter bescherming tegen de zon.

Hoofdstuk 20: De bondsorganisatie komt tot zijn recht
Nadat de klus op de kusten van Boni was geklaard, keerde het schip terug naar de haven van
Tandjong Priok. De rust leek weergekeerd, maar dat zou maar voor tijdelijk zijn. Uit Nederland
kwamen namelijk onrustbarende berichten over scherp optreden van de marineautoriteiten tegen
de marinebonden. Die hadden besloten te fuseren tot een Algemene Bond van minder
Marinepersoneel. De man die Hein bij de bond aan boord had betrokken en die inmiddels naar
Nederland was teruggekeerd – Jack the Ripper genoemd – , had daarin een belangrijk aandeel gehad.
Aanvankelijk hadden de matrozen nogal wat bezwaren tegen een fusie met de Marinebond. Deze
Jack the Ripper bestreed die bezwaren op diverse vergaderingen. Een van zijn argumenten was dat
“mariniers moederskinderen waren en de bengels ook tot het gezin behoorden”.
De bond in Nederland had zich intussen vastgebeten in het verbeteren van de omstandigheden
waaronder het personeel moest werken. De marineautoriteiten beantwoorden de acties met
tegenmaatregelen. Als gevolg daarvan vielen er talloze ontslagen.
Bovendien mocht de bond aan boord van de schepen niet meer actief zijn. Ook het bondsblad ‘Het
Anker’ was aan boord verboden. En afdelingsbesturen mochten aan boord in de vrije tijd niet meer
bijeenkomen. Deze berichten werden in de Oost met ontstemming begroet. Nu hadden de
marinemensen in Indië de beschikking over een centraal punt in de vorm van het Sur-mar-gebouw in
Surabaya. Het was van een stichting van marinemensen in Indië, die los stond van de bond. Maar tot
het gebouw werden alleen leden van de Bond toegelaten. Er was dus wel degelijk sprake van een
zeker verband. En daarmee kreeg het marinegebouw een steeds grotere betekenis als trefpunt van
georganiseerde marinemensen.
Het afdelingsbestuur mocht dus aan boord niet meer vergaderen. Dat gebeurde natuurlijk toch, maar
wel met de nodige voorzorgsmaatregelen. Toch kreeg de sergeant van de mariniers er lucht van. Hij
betrapte het afdelingsbestuur op een bijeenkomst. Hij maakte rapport, waarbij vooral de voorzitter
van de afdeling het moest ontgelden. Hij zou de sergeant op een brutale en opruiende manier te
woord hebben gestaan. Daarvan kon Hein, die erbij aanwezig was, zich evenwel niets herinneren.
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Hoe dan ook: in overleg met de marinedirectie in Batavia werd besloten de voorzitter onmiddellijk uit
de zeedienst te ontslaan. Hij moest met de eerstvolgende mailboot naar Nederland worden
teruggestuurd.

‘De trompetter van Sackingen’
Een paar dagen later was het zover. In de haven lagen drie marineschepen, terwijl een vierde kolen
lag te laden. Toen de voorzitter aan boord van de mailboot werd gebracht, werd hij ovationeel
toegejuicht door passagierende leden van de bond. Toen de vertrekkende mailboot de kop naar de
uitgang van de haven had gekeerd, blies de pistonist van het muziekkorpsje van de kolenladende
boot vanuit de mast “Die Trömpeter von Sackingen”. Volgens Hein een indrukwekkend en
onvergetelijk moment. En vervolgens barstte een stroom van luide ovaties los van alle
marineschepen.
De volgende dag kwamen de commentaren los. Burgers bleken geschrokken van deze demonstratie
van kameraadschap. In allerlei kranten verschenen artikelen en ingezonden brieven. De Javabode
schreef dat “geen enkele vertrekkende landvoogd zulk een afscheid ten deel was gevallen als deze
weggejaagde marinematroos”. In het artikel vroeg de krant zich af wat de marineautoriteiten van
Batavia van plan waren hieraan te doen.
Burgers en kranten werden op hun wenken bediend. De volgende dag werd passagieren voor alle
opvarenden van de vier marineschepen opgeschort, met uitzondering van de inlandse
bemanningsleden. De schepen werden bovendien buitengaats gebracht. De communicatie met de
wal via stoomsloepen werd gestaakt. In plaats daarvan werden roeisloepen ingelegd, uitsluitend
bemand door blanke schepelingen. En er werd geen vers voedsel meer verstrekt.
Voor elke boodschap en het vervoer van personen werd dus een roeiboot gebruikt; in de brandende
zon of in de stromende regen. Er werd streng op toegezien dat alles model ging. Zo niet, dan werden
er strenge straffen uitgedeeld. Als de inlandse bemanningsleden ’s avonds naar de wal gingen,
werden de sloepen volgeladen en moesten de blanke marinemensen roeien. De inlandse
bemanningsleden vonden dat helemaal niet leuk en lieten dat ook blijken. Met de vernederende
maatregel ten aanzien van de blanke bemanningsleden onderstreepten de marineautoriteiten nog
maar eens de tegenstelling tussen blank en gekleurd: een van de vele blunders die koloniale
overheersers telkens maakten.

Stiptheidsactie
Uiteraard leidden deze strafmaatregelen tot grote ontstemming onder de bemanningsleden. Er werd
zelfs gezinspeeld op ‘dienstweigeren’. En sommige heethoofden spraken zelfs van revolutie. Maar nu
kwam de macht die de bondsorganisatie had weten op te bouwen, goed tot zijn recht. Het
afdelingsbestuur kwam opnieuw in het geheim bijeen, onder leiding van een nieuwe voorzitter.
Besloten werd om iedereen duidelijk te maken dat verzet tegen de maatregelen nu precies was wat
de marineleiding wilde uitlokken. Om daarmee dezelfde schoonmaak onder de bemanningsleden te
kunnen houden als in Nederland was gebeurd. Dus in plaats van mopperen alle orders stipt
opvolgen, besloot men.
Niemand moest door woord of gebaar aanleiding geven tot verdere represailles. Tegenover de
superieuren diende de grootst mogelijke correctheid in acht genomen te worden. “Wij doen”, aldus
het afdelingsbestuur, “alsof wij de maatregelen hoogst sportief en prettig vinden en geven niemand
de kans om ons op het tegendeel te betrappen. En wie zich daaraan niet houdt, krijgt het
afdelingsbestuur op z’n nek!”
Het viel niet mee om dit standpunt door te geven aan de afdelingsbesturen op de andere schepen.
De verbinding tussen de schepen onderling was immers stopgezet. Maar dat klusje klaarden de
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seiners, allemaal bondsleden. Binnen de kortste keren kwamen er van de maats op de andere
schepen berichten dat ze akkoord gingen en op dezelfde manier zouden handelen.
De discipline en onderlinge solidariteit die de bond had bereikt, was zo groot dat er tijdens dit
strafverblijf op open zee niets is gebeurd tegen dit algemeen advies in. Integendeel: het kwam zelfs
voor dat de roeisloepen het tegen elkaar opnamen in snelroeien. Bij wijze van speelse zet.
Het gerucht wil dat de commandant van een van de betrokken schepen enkele dagen later de
marinedirectie in Batavia adviseerde om de strafexpeditie maar stop te zetten omdat die toch geen
effect had. In elk geval werden de straffen kort daarop beëindigd, ging het eskader uiteen en hernam
het gewone leven zijn loop. Maar de verbittering had onuitwisbare sporen achtergelaten bij de
marinemannen.
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De “Goedang” te Soerabaja, waar
de meeste jongens hun thuis vonden (1946)

Hoofdstuk 21: Een bloedige confrontatie met de Balinezen
Na nog wat omzwervingen met vlagvertoon, exploratietochten en schiet- en eskaderoefeningen ging
de Koningin Regentes opnieuw en nu voor langere tijd naar de marinewerf in Surabaya. Er moesten
verschillende grote reparaties aan het schip worden uitgevoerd. De bemanning werd zolang
ondergebracht in de oude marinekazerne ‘Goedang’. Binnen de slaapzaal met britsen, waar de
mannen hun kooien op konden leggen en bergruimte voor hun persoonlijke bezittingen. Buiten op de
lange veranda de bakstafels en tegenover de goedang een aantal douches en washokken. Al met al
geen slechte afwisseling met het leven aan boord, want er kwam ook meer vers voedsel op tafel.

Slaapverblijf onder de oude goedangs
bij de Naval te Oedjoeng, Soerabaja (1946)

Links van de Marinewerf liep een modderige kreek tot achter de kampong van het benedengedeelte
van Surabaya. Die kreek was een broedplaats voor muskieten en vormde bovendien de vergaarbak
van het afval van de kampong. Volgens de inlanders huisden er in de kreek ook een paar oude
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kaaimannen. Als de ondieren ’s nachts klagelijk huilden, dan was dat een voorteken voor ziekte of
ongeluk voor degene die er te dicht bij kwam. Waarschijnlijk doelde men op malaria.
Aan de rechterkant van de werf stroomde de ‘Kali Mas’, een eveneens modderige rivier, die de
kampongbevolking gebruikte om zich ’s morgens en s‘ avonds in te poedelen. Het leek idyllisch, maar
in werkelijkheid zeer primitief en onhygiënisch. Want ook het vuil en de afvoer van de bovenstad
gingen via de Kali Mas naar zee.
Verderop aan de weg lag het marinegebouw van Surabaya, het trefpunt van de georganiseerde
marinemannen. Een vrij ruim gebouw, bestaande uit een grote zaal met voorgalerij, bijgebouwen
voor het personeel en erachter een vrij groot erf. Het jaarlijks onderhoud van het gebouw werd
uitgevoerd door de marinemensen zelf. Het zag er altijd tot in de puntjes verzorgd uit, in frisse
kleuren geschilderd. Op het erf erachter werden kleine bijgebouwtjes neergezet als
logiesgelegenheid voor wie wilde overnachten. Het was er doorgaans rustig, de consumpties waren
goed en goedkoop, de rijsttafels op zon- en feestdagen in uitbundige overvloed. Een ware oase in
een woestijn van asfalt, stof, modder, gloeiende hitte en muskieten.
De bijeenkomsten die er werden gehouden, waren uitbundig en tegelijk boeiend. Er konden
interessante discussies plaatsvinden tussen sprekers en de jongens in de zaal, waarbij het aan boord
gebruikte jargon niet geschuwd werd. Anders was het bij de cursusvergaderingen die het bestuur
belegde. Meestal werden hiervoor sympathiserende burgers uit de bovenstad als sprekers
uitgenodigd. Onder hen de latere directeur van de H.B.S. in Semarang en een toekomstig Tweede
Kamerlid. In diepe, bijna eerbiedwaardige stilte luisterde men naar de inleiders. En zo deden de
marinemannen nog wat extra scholing op.

‘Zeezang’
Uiteindelijk waren de reparaties uitgevoerd en lag de Koningin Regentes klaar voor vertrek. Op de
laatste avond nodigde een inlandse stoker Hein uit om beneden op de stookplaats te komen
luisteren naar de klaagzang van een van de vele Indonesische zeegodinnen. Inderdaad was er bij de
zijwand een zacht geruis te horen dat nu eens hoger dan weer lager van toon was. Deze ‘zeezang’
zou uitsluitend in Surabaya te horen zijn.
Toevallig had Hein enige tijd daarvoor van iemand een logische verklaring voor dit fenomeen
gehoord. Het zouden door het water voortgeplante geluiden zijn van losse zanddeeltjes en mineralen
die door de sterke grondstroom over elkaar werden geschuurd. Maar dat verklaarde nog niet
waarom de zeezang uit zulke monotone en langgerekte hoge en lage tonen bestond.
Hein vertelde zijn vriend wat hij had gehoord. Maar de inlander wilde er niets van weten. Zand kon
volgens hem niet zingen: “tida bisa menjani”. Het geluid was de klaagzang van een van de
zeegodinnen die eeuwig als boetedoening aan het water was gekluisterd. Bovendien was het toch
veel mooier om aan zeegodinnen te geloven dan aan schurend zand? “Jullie blanda’s hebben geen
fantasie!”

Bali-expeditie
We schrijven 1906. De Koningin Regentes was intussen aangewezen om deel te nemen aan een
‘expeditie’, zoals oorlogshandelingen werden genoemd. Ditmaal tegen de regerende vorsten op Bali.
Ook zij zouden geweigerd hebben zich te onderwerpen aan het gezag van de ‘Kompenie’. Bovendien
wilde men op Bali geen afstand doen van de Hindoegewoonte om bij de dood van een man zijn
echtgenotes levend mee te verbranden. Hoe dan ook: het conflict moest worden uitgevochten.
Het grondgebied van de regerend vorst die zich verzette, werd begrensd door de gebieden van zijn
collega’s, met uitzondering van een smalle kuststrook. Met die collega’s had de ‘Kompenie’ geen
problemen, maar men wilde kennelijk niet via hun gebieden ten strijde trekken tegen die ene
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onverzettelijke. Dus werd besloten om het gebied van de weerspannige vorst van Klungkung vanuit
de zee binnen te vallen. De kuststrook bestond uit een klif die 20 ŕ 30 meter boven de zeespiegel
uitstak. Een strand was er niet, alleen een richel van een paar meter breed, bestaande uit afslag van
de klif, vermengd met zand en stenen. De branding beukte voortdurend tegen de voet van de klif.
Marinesloepen brachten de troepen naar het strand. De kop van de sloep moest op de richel
gemanoeuvreerd worden en de achterkant met een drijvend anker recht op de branding. Kwam de
sloep dwars te liggen, dan was er kans dat hij omsloeg. De ‘haakvoor’ en z’n maat moesten
vervolgens de vanglijn op het strand aan struiken of stenen vastmaken. Er kwam dus wel wat
zeemanskunst bij kijken. Maar daarmee was het nog niet afgelopen. Als de soldaten eenmaal op de
richel gesprongen waren, moesten ze zich vervolgens langs struiken en uitstekende delen naar boven
trekken.
Omdat de soldaten over de kop van de boot op het strand moesten springen, werden de sloepen niet
bewapend met het gebruikelijke 3,7 cm-geschut. De bewapening van de sloepbemanning bestond uit
het geweer met bajonet. Die zouden de haakvoor en z’n maat weer danig in de weg zitten als ze op
het strand moesten springen, dus kregen zij een scheepssabel als wapen mee. Het argument dat ook
dat niet ongevaarlijk was, werd terzijde geschoven, evenals het verzoek om een scheepsrevolver ter
verdediging mee te mogen nemen. Scheepssabels zouden het zijn en daarmee uit.
Het werden spannende momenten. Zouden de tegenstanders rustig afwachten of vanaf de
bovenrand van de klif tegenstand bieden? Dan waren de blanda’s een gemakkelijke prooi. Maar het
bleef rustig. De vorst had zich met zijn getrouwen in zijn kraton (paleis) teruggetrokken. Op de klif
was niemand te zien.
Na de troepen werd ook het geschut naar boven gebracht. Daarmee werd de volgende dag de kraton
onder vuur genomen. Het werd een vreselijk bloedbad. Nadat na enkele dagen de kraton vrijwel
volledig was vernield, stormden de verdedigers – mannen, vrouwen en kinderen rond de draagstoel
van de vorst – de belegerende troepen tegemoet in een ware Perang Poepoetan (massale
zelfmoord). Ze werden stuk voor stuk neergemaaid. De onverzettelijkheid van het gouvernement
botste met het fanatisme van de Balinezen. Hiermee had de haat tegen de blanda’s nieuw voedsel
gekregen.

Terug naar Nederland
Korte tijd later werd de Koningin Regentes klaargemaakt voor terugkeer naar Nederland. Hein’s
eerste termijn zat erop. Hij was drie jaar in de tropen geweest. Hij kwam als broekje aan boord,
maakte het nodige mee en keerde nu als volwassene terug. Hij verlangde naar het koele Hollandse
klimaat. Zonder veel pijn in het hart keerde hij de Oost de rug toe, op weg naar nieuwe belevenissen.
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Monitorschip Zr.Ms. Heiligerlee (1868-1909)(ex-Panter)

Hoofdstuk 22: De Rotterdamse havenstaking van 1907
Het was venijnig koud toen Hein in februari 1907 terugkeerde in Den Helder. Voor veel
bruingebrande jongens een sterke afkoeling, die meteen een flinke verkoudheid opleverde. De
Koningin Regentes werd afgetuigd en op de marinewerf opgelegd. Daarna kon de bemanning met
verlof: 2 weken voor elk jaar Tropendienst.
Na het verlof kreeg Hein Amsterdam als thuisbasis. Hij werd geplaatst op een oud
platbodemvaartuig, bestemd voor dienst in riviermondingen, zeegaten en de binnenzee. Het schip,
de rammonitor Heiligerlee, werd gebruikt voor de verdere opleiding van zeemiliciens op herhaling.
Het vaargebied was de Zuiderzee. Elke zaterdag ankerde het schip op de kleilaag de Hoornse Hop,
voor het haventje van Hoorn. De kleilaag was enorm dik: binnen de kortste keren stond het anker
strak. Toen al werd er nagedacht over droogmaking van de Zuiderzee. Juist het deel van de Hoornse
Hop zou dan een dikke laag uiterst vruchtbare klei opleveren.
Het leven aan boord verliep rustig. De Zuiderzee werd druk bevaren door botters, schokkers,
vrachtschepen, tjalken, vletten en plezierjachten. ’s Avonds gooide de bemanning van de Heiligerlee
het anker uit, om het tegen zonsopgang weer op te halen. Het schip voer voortdurend op halve
kracht. Behalve wanneer het in de buurt van Urk kwam, dan mochten de machines een uurtje op
volle toeren.

Werkgelegenheid op het spel
In het najaar werd het schip naar de haven van Rotterdam gecommandeerd. In de haven was een
groot conflict uitgebroken. De ertslossers hadden een zoveelste verschil van mening met de
werkgevers over de losmethoden. En ook rond de graanelevators heerste de nodige onrust onder de
werknemers. Steeds meer machines maakten mensenhanden overbodig. Het inkomen van menig
bootwerker stond op het spel. De aanvoer van steeds meer goederen voor de eigen bevolking en die
in het Ruhrgebied zorgde voor veel werkgelegenheid voor de Rotterdammers. Maar er was de
ondernemers veel aan gelegen om de ligtijden van de schepen in de haven te beperken. Dus werden
steeds meer machines, ertsbrekers en graanelevators ingezet. Met alle gevolgen van dien voor de
werkgelegenheid van de bootwerkers.
Het leidde tot enorme spanningen en een staking die snel om zich heen greep en de hele
Rotterdamse haven vrijwel platlegde. De werkgevers ronselden met name Duitse arbeiders die met
tot logiesschepen omgebouwde rijnaken naar Rotterdam kwamen afzakken. Om te voorkomen dat
de stakende havenarbeiders het de geronselde arbeiders lastig zouden maken, stuurde de regering –
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volledig op de hand van de werkgevers – de Heiligerlee naar Rotterdam. Intussen had de politie het
druk met opstootjes op straat.

De Heiligerlee
Nu was de Heiligerlee allerminst zeewaardig. Bij een beetje deining werd het van voor tot achter
overspoeld. Een zusterschip, de rammonitor De Adder was zelfs bij een tocht buitengaats voor
Scheveningen vergaan. Toch vonden de marineautoriteiten het verantwoord om de Heiligerlee
vanuit IJmuiden buitenom naar Hoek van Holland te laten varen. Het schip voer via het
Noordzeekanaal en de sluizen van IJmuiden de Noordzee op, vlak langs de kust naar Hoek van
Holland en de Nieuwe Waterweg op, zonder veel problemen.
In Rotterdam werd het in de Spoorhaven eerst vlak naast en later op enige afstand van de Duitse
logiesschepen afgemeerd. De bemanning van de Heiligerlee moest erop toezien dat geen enkel
ongewenst schip of bootje in de buurt van de logiesschepen kwam. Op een enkeling na was vrijwel
niemand van de bemanning erg verguld met deze nieuwe taak. Hun sympathie lag bij de
Rotterdamse bootwerkers, ook al omdat velen van hen zelf zonen van vissers of schippers waren.
Bovendien gedroegen de geronselde Duitsers zich buitengewoon onfatsoenlijk tegenover vrouwen
en meisjes. De Hollandse bemanningsleden vroegen zich dan ook af of de politie daar niet tegen zou
moeten optreden.

Bittere strijd
Maar dat gebeurde niet. Terwijl diezelfde politie er bij het minste of geringste bij de stakers op los
sloeg. De stakers waren weliswaar ook geen lieverdjes, want als de geronselde Duitsers aan de kaden
schepen laadden of losten, werden ze vanaf de wal toegeschreeuwd en uitgejouwd. Dan kwamen de
politieagenten te voet en te paard de zaak weer uiteen slaan met de blanke sabel. En op de rivier en
in de haven dreigden de politieboten de bootjes van de stakers te overvaren als ze niet maakten dat
ze snel wegkwamen. Al met al een bittere strijd, waarbij de regering aan de kant van de ondernemers
stond. In die tijd geen wonder, want de belangen van ondernemers stonden voorop. Het volk, de
arbeiders, de mens telden weinig of niet mee.
In de Rotterdamse binnenstad was het eveneens onrustig. De stakers hielden sleperswagens – karren
getrokken door twee paarden – aan om te zien of er geen ‘besmette’ goederen mee werden
vervoerd. Ook dat leidde menigmaal tot grote vechtpartijen. De stad was vol van geruchten. De
stakers zouden nog lang niet klaar zijn met de geronselde Duitsers. En daarom werden de nachtelijke
patrouilles verder aangescherpt.

Een roeibootje met twee mannen
Op een nacht patrouilleerde Hein met twee collega’s op het uitgestrekte haventerrein. Toen ze
tussen een paar loodsen door weer aan de waterkant kwamen, hield een van de mannen halt. Hij
hoorde het geluid van roeiriemen in dolboorden. Het was stikdonker. Vanaf de overkant van de rivier
klonk vaag het stadsgeluid, dichterbij klotsend water tegen een boei en een dukdalf. Hier en daar
klapperde een stuk dekkleed in de wind. Ingespannen bleven de mannen staan luisteren. Ja, daar was
het weer, een eindje uit de buurt van het logiesschip. Voorzichtig liepen ze naar de waterkant en
ontdekten dichtbij een roeibootje met twee mannen erin.
Die schrokken merkbaar toen de marinemannen vroegen wat ze daar deden. Een van de mannen liet
vervolgens snel iets buitenboord zakken. Hein en zijn maats sommeerden ze naar de kant te komen.
Na wat dreigementen kwamen ze aan wal. Een van de mannen duwde het bootje met zijn voet van
de kant af, zodat het met de stroom afdreef. De twee lieten zich vervolgens rustig fouilleren.
Het enige wapen dat ze bij zich hadden, was een roestig knipmes. Dat mochten ze houden. Op de
59

vraag wat ze daar deden, zei de kleinste dat ze zich in de duisternis hadden vergist en door de stroom
in de Spoorhaven terecht waren gekomen. Van de vraag wat ze overboord hadden gezet, raakten ze
merkbaar in de war. Maar na enig aandringen vertelden ze dat ze een pak stakingsmanifesten in het
Duits aan boord van de logiesschepen hadden willen brengen in een poging de geronselde Duitsers
op andere gedachten te brengen. Nu dat niet gelukt was, vroegen ze of ze ongemoeid gelaten
konden worden. Ze hadden immers niks misdaan.
Hein, die de leiding had van de patrouille, geloofde weinig van het verhaal. Stakingsmanifesten kon je
ook op een andere manier op de logiesschepen krijgen. En er werden de laatste tijd veel diefstallen
in de haven gepleegd. Maar er was niets aantoonbaar. Zijn mede-patrouilleleden, jongens van zijn
eigen bak, zouden er wel net zo over denken, veronderstelde hij. Hij vroeg de twee mannen dan ook
of ze wisten hoe ze ongezien van het terrein zouden kunnen afkomen. En inderdaad was er aan de
straatkant, achter een stapel vaten, een mogelijkheid om over de muur te klimmen. En zo verdwenen
de twee in de nacht. Hein en zijn maats spraken af er verder met niemand over te spreken, omdat ze
er dan zelf van langs zouden krijgen.

Moordpartij voorkomen
Pas jaren later ontdekte Hein de werkelijke betekenis van het voorval. Bij het uitgaan van een
vergadering van de vakbond in Rotterdam liep hij de kleinste van de twee mannen, samen met zijn
vrouw tegen het lijf. Vooral op aandringen van de vrouw vertelde hij zijn verhaal. De mannen waren
van plan geweest een bom vast te maken aan een van de logiesschepen om het daarmee tot zinken
te brengen. Achteraf was het een krankzinnig plan geweest, maar ze hadden iets willen doen om de
strijd van hun vaders en broers te ondersteunen. Over de gevolgen hadden ze niet nagedacht. Nu
realiseerde de man zich dat het een vreselijke moordpartij had kunnen worden.
De persoon die de bom had gemaakt, had hem zo geconstrueerd dat hij een uur na het aanbrengen
tot ontploffing zou komen. Konden ze de bom niet plaatsen of werden ze gesnapt, dan hoefden ze de
bom alleen maar overboord te laten zakken en er een haakje uit te trekken om hem onschadelijk te
maken. Een wonderlijk verhaal bij een kop koffie in een café aan de Coolsingel, eind jaren twintig.
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Portret van de bakboordzijde van de Jacob van Heemskerck,
gebouwd in 1906 op de Rijkswerf Amsterdam

Hoofdstuk 23: “Met een grap en een klap”
De stakingen in de Rotterdamse haven hadden Hein aan het denken gezet. Hij wilde zich actiever
gaan inzetten voor de Bond van Minder Marinepersoneel. Daarom vroeg hij overplaatsing naar Den
Helder. Op een winderige novemberdag vertrok hij naar het noorden. Hij kwam er meteen in
aanraking met de administratieve machine van de marine. Terwijl dat wel gebruikelijk was, was er bij
aankomst geen wagen om zijn kooi en plunjezak naar het wachtschip te brengen. Hij ging er op eigen
gelegenheid heen, om daar te horen dat niemand van zijn overplaatsing afwist. Men zou ernaar
informeren en in die tussentijd mocht hij niet aan boord.
De volgende dag was er geen nieuws. Hij kon niet in de ‘rol’ van het wachtschip worden opgenomen
en hij moest maar teruggaan naar Rotterdam. Daar aangekomen liet hij zijn kooi en plunjezak achter
in het depot van het station, want ook hier was geen vervoer. Op de Heiligerlee verklaarde de eerste
officier dat ze in Den Helder gek waren. Hein was en bleef overgeplaatst. Hij moest de volgende dag
maar weer teruggaan naar Den Helder. En vannacht moest hij maar zien hoe hij zich aan boord redde
zonder kooi.
De volgende morgen trok hij opnieuw naar Den Helder. Bij aankomst was er weer niemand om zijn
bagage op te halen. Hein bracht zijn kooi en zak naar het Helders Marinegebouw, het
verenigingsgebouw van de Bond, en ging opnieuw naar het wachtschip. Ook nu was er van zijn
overplaatsing niets bekend en kreeg hij te horen dat hij terug moest gaan naar Rotterdam. Hein had
er genoeg van en liet de leiding weten dat hij verdere berichten wel thuis zou afwachten. De
bootsman van de wacht vond dat een goed idee, maar de majoor-schrijver was er tegen. Hij zou de
zaak persoonlijk uitzoeken. Hij mocht die avond wel naar de wal, maar moest de volgende ochtend
om 8 uur weer aan boord zijn.
Die volgende ochtend werd het raadsel opgelost. Hij was weliswaar overgeplaatst naar Den Helder,
maar tegelijkertijd was hij met een aantal anderen aangewezen voor het tijdelijk bemannen van één
van de laatste pantserschepen die op de Marinewerf in Amsterdam werden gebouwd: de Jacob van
Heemskerk. Voordat het schip helemaal werd afgebouwd, moest het eerst slingerproeven
ondergaan. Hein werd dus verwacht in Amsterdam, maar dat was men vergeten hem te zeggen. En
van enige vergoeding voor maaltijden en ongerief was geen sprake.
Op de Heemskerk zaten ze al een paar dagen op hem te wachten. Van zijn verhaal geloofden ze geen
woord. Hij werd als deserteur bestempeld. Totdat een bericht uit Den Helder hem alsnog vrijpleitte.
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Slingerproeven met de Heemskerk
De Heemskerk zou via de Noordzee naar het noorden van Schotland varen om intussen met
slingerproeven de stabiliteit van het schip te bepalen. Er zaten nog geen kimkielen aan. Behalve de
tijdelijke, zeer beperkte bemanning waren er werfarbeiders en technici aan boord. Het schip was
maar ten dele afgebouwd en zat hoofdzakelijk in de grondverf. Alles was vuil en plakkerig. De
gebruikelijke kleiding was niet te dragen, dus kregen ze een werkpak van zeildoek in bruikleen.
Nauwelijks buitengaats begon het gedonder al. Hevig stampend en slingerend stoof het schip over de
golven. Ten noorden van Schotland, waar de oceaan begon, werd het nog veel erger. Het leek of het
schip af en toe bijna op z’n kop stond, om dan weer over stuur- of bakboord een rol te maken die het
voor- of achterschip onder water zette. Uiteraard leidde dat tot veel zeezieken.
Het was bepaald geen pleziertochtje. Vooral niet toen de vaten olie die aan dek gesjord waren,
losraakten en met donderend geraas over het dek en tegen de verschansingen en het dekhuis
bonkten. Levensgevaarlijk werk om ze weer vast te maken. Geregeld moesten bemanningsleden zich
vliegensvlug aan de spanten bovendeks ophijsen om zo een voorbij rollend vat te vermijden. Gelukkig
gebeurden er geen ernstige ongelukken.

Ex-marinemannen als adviseurs
Terug in Den Helder maakte Hein kennis met de bestuurders van de Bond. Ze namen hun bondswerk
uiterst serieus. Zo duldden ze niet dat de communicatie van de Bond werd gebruikt voor het
uitdragen van persoonlijke opvattingen. Twee ex-marinnemannen adviseerden de Bond. Hein voelde
zich vooral erg aangetrokken tot Alexander Gustaaf Adolf Verstegen, een van de oprichters van de
Bond. Alex, zoals hij werd genoemd, was een vrolijke frans, die met “een grap en een klap” moeilijke
zaken tegemoet trad. Tegelijkertijd stond hij zijn mannetje. Hij werd later wethouder in Den Helder
en beëindigde zijn bestuurlijke carrière als burgemeester van Koog aan de Zaan.
Over zijn grappen en grollen deden allerlei verhalen de ronde. Bijvoorbeeld toen hij, voor zijn ontslag
uit de zeedienst, aan boord van een kleine kruiser deelnam aan een vlootschouw op de rede van het
Engelse Spithead. Aanleiding was de kroning van koning Edward VII, in 1901. Veel landen stuurden bij
die gelegenheid hun beste schepen, die ook nog eens flink opgepoetst waren. Het verkeer op de ree
van Spithead gebeurde met stoom- en motorbarkassen. Vooral die laatste, fraai versierd en
beschilderd, trokken veel bekijks, ook al omdat ze een nieuwtje waren. De Nederlandse
marineschepen deden het met een eenvoudige stoomsloep. De commandanten van de verschillende
eskaders wisselden de gebruikelijke beleefdheidsbezoeken uit. De bemanning van het Hollandse
schip vloog om de haverklap naar de verschansing om weer een nieuw schip van commentaar te
voorzien. Uiteraard tot ontstemming van de officier van de wacht. Rumoerige nieuwsgierigheid zou
bestraft worden.
Het was een aantal dagen rustig op de Nederlandse kruiser. Tot Alex op een ochtend zijn hoofd uit
het luik stak, een prachtige barkas zag naderen en uitriep: “Jongens, een Italiaander!” Onmiddellijk
stormde iedereen naar de verschansing, zonder nog aan het eerdere verbod te denken. Alex was
intussen weggedoken onder het luik. Wie had dat geroepen? Niemand wist het of wilde het zeggen.
Solidariteit alom.

Achter de vaandeldrager
In de aanloop naar het Algemeen Kiesrecht (in 1917 ingevoerd voor mannen, in 1919 ook voor
vrouwen) maakte Hein een bijzondere actie van Alex mee. Voorafgaand aan nationale demonstraties
om dat algemene kiesrecht te verkrijgen, werden er provinciale betogingen gehouden. Leden van de
Bond voor Minder Marinepersoneel die zich konden vrij maken, namen er trouw aan deel. Zoals in
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Alkmaar. Het Hoofdbestuur en een aantal leden reisden er vanuit Den Helder heen. Alex had de reis
geregeld, samen met de andere ex-marineman. Deze laatste was zo ongeveer het tegenovergestelde
van Alex: zeer rustig, in zichzelf gekeerd, wat stijfjes in houding en gebaar.
De betoging duurde wat langer dan verwacht. Na afloop marcheerden de marinemannen onder hun
vaandel terug naar het station van Alkmaar. Ze namen de kortste weg, die door een armoedig
achterbuurtje voerde. De vaandeldrager, de andere ex-marineman voorop, het kleine groepje
marinemannen er zingend achter. Op een gegeven moment beduidde Alex bij een hoek dat het
groepje moest blijven staan. De vaandeldrager liep statig door zonder het te merken. Totdat iemand
in Alkmaars dialect riep “Buur, kaaik nou eris” en de vaandeldrager zich realiseerde dat hij geen
stappen meer achter zich hoorde en hij voor schut liep. Een daverend lachsalvo van om de hoek
maakte het er niet beter op. Maandenlang heeft er een gewapend bestand tussen de beide
bondsfunctionarissen geheerst.

Een nieuw Bondsgebouw
Bondsvoorzitter Gerard N. lanceerde een plan voor een nieuw Bondsgebouw. Het gehuurde pand
aan de Keizerstraat was te klein geworden. Volgens de berekeningen zou een nieuw gebouw
ongeveer twintigduizend gulden gaan kosten: een kapitaal voor die tijd. Als ieder bondslid bij wijze
van ‘bouwsteen’ vijf gulden zou bijdragen, dan was het op te brengen. De leden mochten daar een
jaar of desnoods zelfs twee jaar over doen. Met het aantal leden dat de bond intussen had, moest
dat te doen zijn. Vraag was natuurlijk wel of iedereen zich aan zijn toezegging zou houden. Dat is
uiteindelijk inderdaad het geval geweest.
Ook werd er een commissie in het leven geroepen die voor het plan ‘klinkende munt’ zou gaan
verzamelen in kringen van de arbeidersbeweging. Hein werd lid van deze commissie. Samen met
voorzitter Gerard N. gebruikte hij de week zomervakantie om overal in het land persoonlijke
bezoeken af te leggen. Op die manier maakte hij ook kennis met tal van voormannen uit de
arbeidersbeweging.
Het werd een drukke week. Ze legden tientallen bezoeken af, in ’t Gooi, Amsterdam, Den Haag en
elders. Hoewel de hooggespannen verwachtingen niet helemaal waargemaakt werden, resulteerde
het in toezeggingen en direct gestorte bedragen van in totaal ongeveer vijftienhonderd gulden. Geen
slecht resultaat, dat ook weer gebruikt kon worden om bondsleden over te halen. Uiteindelijk kostte
het nieuwe gebouw overigens wel meer dan het dubbele van de aanvankelijke raming. Jarenlang was
het een sieraad voor Den Helder, voordat het in de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog door
een bom werd vernietigd.

Een goede maaltijd
Op een van de laatste dagen van hun rondgang kwamen de voorzitter en Hein terug in Amsterdam
na bezoeken in ’t Gooi. Moe en hongerig, want vanwege de zuinigheid die van hen werd verwacht,
hadden ze geleefd op een kop koffie en nu en dan een broodje. Ze vonden dat ze nu wel een stevig
maal verdiend hadden. De voorzitter stelde voor naar restaurant ‘De Kroon’ op het Rembrandtplein
te gaan. Een eersteklas restaurant waar vrijwel uitsluitend gegoede burgers kwamen eten. Hein zag
er dan ook nogal tegenop en bepleitte ‘De Zon’, een gewoon volkszaakje aan het Singel. “Niets
daarvan”, aldus de voorzitter. Dus nadat ze zich wat hadden opgedoft en Hein zijn laatste schone
hemd met braniekraag had aangetrokken, gingen ze erheen. De portier bekeek ze nadrukkelijk en
vond kennelijk dat ze er netjes genoeg uitzagen. Ze zochten een vrij tafeltje en hadden het gevoel dat
ze van alle kanten bekeken werden.
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Toen ze eenmaal zaten, kwam er een oude, grijze ober naar hen toe en begon een praatje. Hij snapte
wel dat de jongeheren zich wat onwennig voelden en kwam ze vaderlijk te hulp. De menukaart, vol
met Franse kreten, legde hij terzijde. Hij stelde een eenvoudige en goede maaltijd voor. Met een
knipoog voegde hij eraan toen: “Dat wordt een goed etentje jongens, laat dat maar aan mij over.” En
smakelijk was het, met dank aan de ober!
In een box schuin tegenover de mannen zat een oude dame alleen te dineren. Ook zij was met de
ober bevriend. Toen de voorzitter en Hein de soep op hadden en aan de biefstuk begonnen, kwam
de ober meedelen dat de dame aan de overkant het prettig zou vinden als ze hen allebei een glas
wijn mocht aanbieden. De ober voegde eraan toe dat het beslist een uitstekend glas zou zijn en het
onbeleefd zou zijn om het te weigeren. Dat waren ze ook geenszins van plan. De wijn kwam en de
ober fluisterde dat ze op afstand een toost op de dame moesten uitbrengen. Ze beantwoordde die
met een gracieuze toost van haar kant. De ober wilde niet zeggen wie de dame was. Ze had het
gewaardeerd dat deze marinemannen hun schroom hadden overwonnen en met haar hadden willen
toosten.
De rekening van het etentje viel niet mee. De ober, die grinnikend toekeek hoe de twee vrienden de
centen bij elkaar scharrelden, maakte duidelijk dat een fooi deze keer niet nodig was. Maar dat
konden ze niet op zich laten zitten en de fooi kwam erbij. Toen alles geregeld was, haalde de oude
ober twee fijne sigaren uit zijn achterzak, die ze op zijn gezondheid moesten opsteken. Ze bedankten
hem hartelijk, en brachten een saluut aan de oude dame.
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Pantserschip Hr.Ms. Jacob van Heemskerck
(1908-1933) in de haven van Curaçao 9 dec 1908

Hoofdstuk 24: Moeilijkheden met de regering van Venezuela
Hein bracht daarna achtereenvolgens een aantal maanden door op de Neptunus en op een
opneemvaartuig van de Topografische Dienst. Plotseling werd een aantal schepen snel klaargemaakt
om naar de West te worden gestuurd. Daar dreigden moeilijkheden met de regering van Venezuela.
De president van dat land, Cipriano Castro, was een dictator in optima forma. Tegenstanders ruimde
hij uit de weg of gooide ze in de gevangenis, de bevolking werd onderdrukt en uitgebuit. Op een
bepaald moment had hij een paar Nederlandse kustschoeners in beslag genomen en alle handel van
en naar de Antillen verboden. Uiteraard nam de Nederlandse regering dat niet en stuurde twee
pantserschepen, waaronder de intussen afgebouwde Heemskerk, en een kruiser naar het gebied.
Het zag er aanvankelijk nogal dreigend uit. Maar de Venezolaanse regering had geen marineschepen
van enige betekenis die het tegen de Nederlandse pantserschepen zouden kunnen opnemen. Naar
verluid beschikte het land slechts over een paar oude sleepboten waar een kanonnetje op
gemonteerd was. Het werk van de marine zou dus neerkomen op het blokkeren van de kust en de
havens, met kans op artillerieduels tussen de Hollandse schepen en het op de wal opgestelde
geschut.
Al snel werd duidelijk dat de regering van de VS gevechten in dit gebied tussen Europese en Zuid
Amerikaanse machten niet wenselijk vond. Daarbij ging de Amerikaanse regering uit van de
zogeheten Monroe-leer: Amerika voor de Amerikanen. Met andere woorden: Europese machten
hadden hier niets te zoeken, zeker niet om hun koloniale machtspositie te versterken.
Een paar jaar eerder had Venezuela een soortgelijk conflict gehad met Duitsland. Duitse kruisers
hadden toen op verschillende plaatsen Venezolaanse forten op de kust, ooit gebouwd door de
Spanjaarden, in puin geschoten. Dat leidde tot diplomatieke spanningen tussen de Duitse en
Amerikaanse regering. Te verwachten was dat de houding ten opzichte van Nederland niet anders
zou zijn. Al met al bracht dit bij het vertrek van de Nederlandse toch de nodige spanning teweeg. Nog
eens versterkt door de snelheid waarmee het vertrek werd voorbereid.

Verhaal van een driedekker
Op de dag van vertrek bracht de Admiraal, hoofd van de marinedirectie in Den Helder, een
afscheidsbezoek. De wacht stond op het halfdek opgesteld, vrouwen, kinderen en andere
familieleden brachten op de wal een laatste afscheidsgroet. Het wachten was op het sein tot vertrek.
En toen barstte er plotseling een daverend gelach los.
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Wat was er aan de hand?
Een van de mariniers aan boord van de Heemskerk had een wel heel bijzondere verhouding met de
bloedmooie dochter van de kadraaister (iemand die vanaf de wal mensen aan boord bevoorraadde.
Op het binnenwater worden dit soort mensen vaak ‘parlevinkers’ genoemd).De liefde tussen de twee
had intussen al een vergevorderde zwangerschap tot gevolg. Maar de geliefden waren door het
plotselinge aanstaande vertrek nogal in verwarring gebracht, wat hun humeur niet ten goede was
gekomen. Het kwam erop neer dat de marinier de mooie meid een paar dagen eerder een paar flinke
klappen had gegeven en ze elkaar sindsdien niet meer hadden gezien. De kadraaister zelf – een
‘driedekker’ – groot, breed in de heupen, met een paar stevige armen en handen – kwam persoonlijk
verhaal halen. Terwijl de afscheidsceremonie zich voltrok, stond ze op de kade en overschreeuwde
alles. Ze had, zoals ze zelf riep, de minnaar verzorgd en vertroeteld “tot zelf z’n vuile was en z’n
kapotte sokken toe.” Om hem uiteindelijk toe te schreeuwen “ellendeling, doe met mijn wat je m’n
dochter hebt gedaan”.
Aan boord lag iedereen krom van het lachen. Vooral omdat de kadraaister kennelijk niet in de gaten
had dat haar uitdaging aan de minnaar door de toeschouwers meer vereenzelvigd werd met de
(zwangere) toestand van haar dochter dan met de klappen die er waren uitgedeeld. Gelukkig voor
iedereen werd vervolgens het vertreksein geblazen en was de gênante vertoning snel voorbij.
Trossen los, de schroeven maalden en de muziek speelde het Wilhelmus. En de marinier kreeg nog
dagenlang de strijdkreet te horen “doe met mijn wat je m’n dochter hebt gedaan”.

Demonstratietochten langs de kust
Op Curaçao was weinig opwinding merkbaar. Natuurlijk werd er gemopperd op de Venezolanen en
de moeilijkheden met de kustvaart en de handel, maar voor de rest geloofde men het wel. Op een
paar Venezolanen die voor de dictator waren gevlucht, werd weinig acht geslagen. Intussen maakte
het eskader van tijd tot tijd een soort demonstratietochten langs de kust van Venezuela. En voor de
rest lummelden de schepen wat rond in het Schottegat. Een aantal maanden gebeurde er helemaal
niks. De partijen leken elkaar te negeren, onder het toeziend oog van een Amerikaanse kruiser die af
en toe aanlegde op Curaçao voor wat vertier met Amerikaanse dollars.
Soms voerde zo’n demonstratietocht in de richting van La Guaira, de havenstad voor Caracas. De
schepen leken aanstalten te maken om de haven binnen te varen, maar gooiden vlak voor de ingang
dan het roer om. Uiterlijk leken de schepen niet gevechtsklaar, maar aan boord was het wel anders.
Benedendeks stond iedereen klaar om bij het eerste sein meteen in alarmstelling te gaan. Volgens de
seinbrigade op de brug werden alle bewegingen vanaf de kust nauwkeurig gevolgd, maar kennelijk
wilde geen van beide partijen de eerste zijn om een gewapend conflict aan te gaan. En dus gebeurde
er ook niks, tot opluchting aan beide kanten.
Bij een andere kusttocht was er voor de Heemskerk wel een succesje te melden. Bij dageraad zag de
uitkijker een schoener, die, toen hij het pantserschip zag, probeerde onder de wal door naar een baai
te vluchten. De veel snellere Heemskerk sneed hem echter de pas af. Het bleek een Venezolaans
schip te zijn. En nog wel het regeringsschip de “31e Mayo” – refererend aan een datum uit de
Venezolaanse geschiedenis. Met gewapende sloepen gingen de Nederlanders erop af. Hun vangst
was niet onaanzienlijk: het schip was geladen met materialen voor het bouwen van een versterkte
post ergens aan de kust. Er waren ook wat wapens aan boord. De bemanning was gekleed in
armoedige vodden die voor uniformen moesten doorgaan. Ze waren bewapend met ouderwetse
vuurslaggeweren, de ‘Capitano’ met een soort kromme sleepsabel die vastgeroest zat in een schede.
Het was er met geen mogelijkheid uit te krijgen, zodat de kapitein het mocht behouden. De
bemanning mocht een vlot maken van het barringhout dat aan boord was en werd richting het
strand geduwd. Het ging om het schoenertje en niet om de arme duivels aan boord. Het scheepje
werd vastgemaakt aan de Heemskerk en naar Curaçao gesleept.
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Toen pas werd de bevolking van Curaçao wakker. Het binnenbrengen van het gekaapte schip gaf
aanleiding tot grote vreugde. In de plaatselijke kranten verschenen opgetogen artikelen over het
‘heldenfeit’. De Venezolaanse dictator zou zich nu wel gedwongen voelen tot herstel van de ‘goede
betrekkingen met Nederland’. De marinemannen moesten erom grinniken en dachten er het hunne
van.
Toch kregen de opgewonden journalisten sneller hun zin dan ze gedacht hadden. Korte tijd later
werd bekend dat dictator Castro bij de zoveelste revolutie in zijn land de benen had genomen.
Uiteraard met medeneming van de nodige staatseigendommen. De nieuwe machthebbers gaven de
voorkeur aan normale betrekkingen met de Antillen, zodat de hele kwestie met een sisser afliep.

Examen eerste klasse
Intussen had Hein met goed gevolg het examen eerste klas afgelegd. De schipper had aanvankelijk
nog wat bedenkingen vanwege zijn jonge leeftijd – normaal was niemand geschikt voordat hij vijf- of
zesentwintig was – maar vooruit maar. Het eskader ging vervolgens uiteen. De De Ruijter vertrok
naar de Oost, de Heemskerk terug naar Nederland. De kruiser bleef nog een tijdje om een oogje in
het zeil te houden.
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Hr.Ms. pantserschip Hertog Hendrik op
een rede in Nederlands-Indië, ca. 1912

Hoofdstuk 25: De bonden boeken voorzichtig vooruitgang
Na terugkeer in Nederland belandde Hein weer bij de Topografische Dienst. De getijdestromingen
zorgden voortdurend voor veranderingen in de vaargeulen en de ligging van zandbanken tussen de
Wadden en andere eilanden. Elk jaar opnieuw moest de situatie in kaart worden gebracht. Deze keer
waren de Ooster- en Westerschelde aan de beurt. Op de oude kanonneerboot ging het er vrij
gemoedelijk aan toe. Soms kostte het verwerken van de gegevens wat tijd, zodat de mannen die het
meetwerk deden er met een vlet op uit konden trekken.
Op een keer dobberden ze over het Verdronken Land van Saaftinge, in de Westerschelde. Op een
bepaalde plek, waar lang geleden huizen en wellicht zelfs een heel dorp had gelegen, waren nu de
resten van de fundamenten te zien die door de getijdestromen waren schoongespoeld. Zelfs een
paar vierkante meter kleine keitjes die ooit een straatje hadden gevormd, waren zichtbaar. Ergens
anders stak een eenzame stomp boven de wijde watervlakte uit: het restant van een kerktoren. Het
stemde de mannen weemoedig toen ze bedachten dat hier ooit mensen hadden geleefd en
gezwoegd voor hun bestaan.
De topografische waarnemingen brachten soms ook bijzondere ervaringen teweeg. Zeker in de herfst
en de winter was de kracht van de getijdestromingen onvoorspelbaar. Een uitloper van een
zandplaat, een rib, die het ene jaar nog was verkend en op de kaart opgenomen, kon het volgende
jaar volledig verdwenen zijn. Terwijl er dan verderop ineens een nieuwe bult of rib was ontstaan.
Vaargeulen bleken hier en daar ineens veel smaller of breder en soms zelfs op een grillige manier
veranderd. Zo konden ze op een bepaalde plek vlak onder een dijk de grond niet halen met het
handlood. Terwijl daar in de metingen van een jaar tevoren niets van was terug te vinden. In één
enkele winter had de stroom de voet van de dijk als het ware uitgeslepen. Steeds opnieuw kwamen
ze voor verrassingen te staan. Het was altijd anders dan op de kaarten was aangegeven. Vooral op de
Oosterschelde. In de Westerschelde hielden de rivieren die erin uitstromen de vaargeulen nog wel
redelijk ‘in de regel’. Maar ook daar kwamen ‘wandelende’ zandplaten voor.

Het blijft millimeteren
Na een rustige en zachte zomer brak de herfst aan en werden de metingen stopgezet. In Den Helder
werd het pantserschip Hertog Hendrik klaargemaakt voor vertrek naar de Oost. En aangezien het
aantal marinemensen intussen flink was verminderd, kreeg Hein te horen dat hij waarschijnlijk voor
uitzending in aanmerking kwam. Intussen was de invloed van de bonden langzaamaan merkbaar
geworden. Zo waren de gages iets verbeterd. Wie als matroos, stoker of marinier drie jaar lang zijn
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rang had vervuld, mocht een verhoging van drie gulden tegemoet zien. Niet per week, maar per
maand. Wie bovendien wegens goed gedrag een ‘kroontje’ had gekregen, mocht na vijf jaar rekenen
op nog eens een verhoging met één gulden vijftig. Ter vergelijking: de gages voor zeelieden bij de
koopvaardij bedroegen het dubbele.
Hoewel de bonden dus nog een flinke slag te maken hadden, zat er wel enige vooruitgang in. Al was
het maar de erkenning dat het zo niet langer ging. Maar het bleef millimeteren. Ook in de opleiding
van jongeren had de Bond voor Minder Marinepersoneel resultaat geboekt. Voortaan mochten geen
jongeren onder de zestien meer worden aangenomen. En de minimumtijd dat men in dienst kwam,
was verlaagd van acht naar zes jaar. Deze erkenning had nog een gevolg. Want er liepen nog genoeg
jonge gasten rond die onder de oude regels in dienst waren gekomen. Voor hen werd bepaald dat ze
een verkorting van hun diensttijd konden krijgen van maximaal drie jaar. Voorwaarde was wel dat
wie daarvan gebruik wilde maken, van ‘goed militair gedrag’ moest zijn. Dat alles ter beoordeling aan
de autoriteiten, wat nog wel eens aanleiding tot moeilijkheden gaf.
Het gevolg was in elk geval dat velen op hun 25ste ontslag vroegen en kregen. Bovendien waren er
ook flink wat marinemannen ontslagen omdat ze voor de bond werkten. Op een gegeven moment
bedroeg het tekort aan matrozen en stokers eerste klasse zelfs de helft van wat er nodig was.

Tweede term naar de Oost
Hoe dan ook: Hein stond voor zijn tweede term naar de Oost. En samen met hem Gerard N, de
voorzitter van de Bond in Den helder. Omdat de bond er in Indië niet al te rooskleurig voorstond,
besloot het Hoofdbestuur, waarvan Hein en Gerard N. deel uitmaakten, om een afdeling van de bond
op de Hertog Hendrik te vormen en die te belasten met de leiding van de Bond in Indië. Uiteraard in
goed overleg en met instemming van de Indische afdelingen. Ook werd voorgesteld dat Gerard N.
voorzitter zou worden en Hein secretaris. Het was tevens de bedoeling dat ze in Indië de propaganda
voor het eigen gebouw flink zouden aanpakken.
Zo waren de zaken voorbereid, maar al spoedig pakte het anders uit. Of de plannen waren uitgelekt
naar de Marineleiding, is nooit duidelijk geworden. Maar vlak voor het vertrek van de Hertog Hendrik
kreeg Gerard N. te horen dat hij alsnog niet zou worden uitgezonden en dat er ook geen behoefte
was aan verlenging van zijn dienstverband. Met andere woorden: hij kon zijn dienstverband in Den
Helder uitdienen en zelfs eventueel vervroegd ontslag krijgen, als hij uiteindelijk maar verdween. N.
besloot zijn ontslag dan maar te forceren. Hij schreef een fel artikel onder zijn eigen naam in Het
Anker en kreeg zo enkele weken later ontslag als ‘ongewenst persoon’. Enkele jaren later maakte hij
in een zwaar depressieve bui als gevolg van familie- en persoonlijke omstandigheden een einde aan
zijn leven.
Nu Gerard N. niet als voorzitter van de nieuwe afdeling zou fungeren, deed het Hoofdbestuur een
beroep op Hein om die functie te gaan vervullen. Hij heeft er lang over nagedacht en ook zijn vriend
Alex Verstegen om raad gevraagd. Die heeft hem ervan weten te overtuigen dat hij de geschikte man
zou zijn.

Busschieter van de voorste 15 cm
In november 1909 lag de Hertog Hendrik klaar voor vertrek. Er waren wel voldoende
bemanningsleden aan boord, maar ze waren niet allemaal even gekwalificeerd. Er ontbraken vooral
gasten met het brevet van kanonnier of torpedist. En dus werd Hein, die helemaal geen kanonnier
was, aangewezen als busschieter van de voorste 15 cm aan bakboord vooruit. Een oude sergeant
konstabel moest hem maar wegwijs maken.
Tijdens de laatste voorbereidingen voor reis werd Hein bij de schipper geroepen. De man stond
bekend als onvoorspelbaar en ondoorgrondelijk. Het ene moment buitengewoon vriendelijk, het
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andere uiterst nors. Toen hij Hein bij zich riep, verwachtte die dan ook een reprimande of een
rapportje. Dat viel echter alles mee. De schipper zei hem dat hij wist dat Hein een ‘bondsman’ was.
Als er problemen waren, dan deed hij er verstandig aan dat meteen met de schipper te komen
bespreken. Hij rekende erop dat hij en de andere ‘bondsmannen’ er alles aan zouden doen om
moeilijkheden te voorkomen. Als dat naar tevredenheid verliep, zat er wellicht zelfs nog een
promotie in. Kennelijk voorzag hij dienstklopperij en de bijbehorende moeilijkheden. Hein deelde
hem mee dat als mensen redelijk behandeld werden, niemand zelfs maar zou denken aan
moeilijkheden maken. Met de mededeling: “We spreken elkaar nog wel nader”, beëindigde de
schipper het gesprek.
De sfeer op de dag van het vertrek was anders dan anderhalf jaar eerder naar Venezuela. Het zou
geen korte reis worden. De meeste mannen namen afscheid van hun familie voor drie of vier jaar.
Wie kon garanderen dat ze elkaar weer zouden terugzien? Er kon zoveel gebeuren.
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Marine Onderofficieren Club Surabaya. Gebouw is
nog steeds als zodanig in gebruik bij de Indonesische Marine

Hoofdstuk 26: Kleine ergernissen, grote stappen
Het werd een reis met veel kleine en grotere ergernissen. Vooral de manier waarop de schipper
meende de orde en discipline te moeten handhaven, leidde tot veel ongenoegen onder de
bemanning. Zoals de order dat degene die de roerganger kwam aflossen bij binnenkomst op de brug
eerst in de houding moest gaan staan, moest salueren en vervolgens roepen “aflossing roerganger”.
Natuurlijk is de brug wel het heilige der heiligen en kwam er niemand die er niks te zoeken had, maar
de vervanging van de roerganger gebeurde elk uur. Bovendien liepen ook de mensen van de
seinbrigade er voortdurend rond. Maar wie het nieuwe ritueel niet opvolgde, kreeg de wind van
voren en moest opnieuw zijn entree maken. Tot ieders verbazing werd het na een paar weken weer
afgeschaft en werd de roerganger op de gebruikelijke manier afgelost.
Ook met de werkkleding ontstonden problemen. Het was gebruikelijk dat wanneer je een vuil en vet
klusje moest opknappen, je daarvoor een oud pak aandeed. Maar nee, alle werkzaamheden moesten
voortaan in de gewone dienstkleding worden uitgevoerd. Daar zag de baksmeester scherp op toe. En
als er vlekken op de kleding zaten, was je nog niet jarig.
Het wassen van al die kleding was een volgend probleempunt. De waterruimsgast – de man die
toezag op het verdelen van het water – kreeg de order dat op de wasdag per bemanningslid niet
meer dan 5 liter water mocht worden afgegeven. Best lastig als je zoveel te wassen hebt. Bovendien
was er op deze voor die tijd moderne oorlogsschepen voldoende zoet water aan boord en waren de
schepen ook nog eens uitgerust met installaties om van zeewater zoet water te maken. Maar goed,
de order moest worden opgevolgd. En natuurlijk kreeg de waterboer alle gemopper over zich heen.
Hij moest van elke verstrekte liter water opgaaf doen aan de schipper, die telkens na elke wasdag de
staatjes nauwkeurig met elkaar vergeleek. Gelukkig voor de man werd hij in Indië overgeplaatst naar
een ander schip. Zijn opvolger was slimmer. Je kreeg van hem weliswaar ook de houten vijfkansmaat
met water aangereikt, maar hij vond het geen bezwaar als je een tweede portie kwam halen. En na
een tijdje lette niemand er meer op.
De plunje-inspectie gaf eveneens aanleiding tot veel ergernissen. Natuurlijk is het normaal dat een
plunje, zeker voor vertrek naar de tropen, nauwkeurig wordt geïnspecteerd, want iedereen moest
een volledige tropenuitrusting hebben. Mocht een bemanningslid iets overkomen, dan moest ook
precies genoteerd zijn wat zijn eigendommen waren. Op zich niks mis met een plunje-inspectie dus.
Maar als dat op een reis van zes weken elke week gebeurt, is dat wat veel van het goede. Er werd
bovendien niet alleen gekeken naar het aantal kledingstukken, maar ook naar de staat van
onderhoud. Als er iets versteld was, moest het worden vervangen. En daarmee liep de schuld op het
zakboekje dan weer op.
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De Hertog Hendrik moest naar de mening van de schipper een modelschip zijn. Op alle kleinigheden
werd gelet. De snelheid van aantreden, de exercities, het stipt uitvoeren van orders. De minste of
geringste futiliteit werd gerapporteerd en bestraft. Dat maakte de stemming er niet beter op.

‘Opgestoken’ bakstafels
Op een avond, kort na het vertrek, stapte de schipper het tussendek binnen. In deze ruimte
gebruikten de bemanningsleden hun maaltijden aan de bakstafels. Die tafels en banken zijn normaal
gesproken opgeklapt en worden opgehangen als er gegeten moest worden. Maar de
bemanningsleden gebruikten een aantal van die tafels ook in de tijd dat ze geen dienst hadden om
eraan te lezen, te kaarten of gewoon wat te kletsen. Dit tot groot ongenoegen van de schipper. De
volgende dag kwam de bootsman met provoostdienst dan ook melden dat na afloop van elke
maaltijd de bakstafels en banken moesten worden ‘opgestoken’. Op last van de schipper, voegde hij
eraan toe. Tot ieders ongenoegen, uiteraard, want waar moest je dan naartoe? Aan dek in de
wintermaanden was geen pretje en waar zijn tafels en banken anders voor?
Op verzoek van de maats ging Hein met de schipper praten. Die foeterde hem uit en dreigde hem te
zullen rapporteren. Waarop Hein hem eraan herinnerde dat de schipper zelf had gezegd naar hem
toe te komen als er iets te bespreken was. Nou, dat had hij dan niet helemaal goed begrepen, maar
de schipper zou het er voor deze keer bij laten zitten. De order voor het opsteken van banken en
bakstafels werd overigens gehandhaafd. De volgende dag verzocht Hein aan de officier van dienst of
na de thee enkele bakstafels konden blijven hangen. De schipper, die toevallig aanwezig was, kwam
met een warrig verhaal dat erop neerkwam dat de orde aan boord en hangende bakstafels buiten de
maaltijden niet verenigbaar waren.
Vervolgens nam de divisiechef de schipper apart. Toch kon iedereen horen dat hij de schipper voor
gek verklaarde. Waarop de schipper de order aan de provoost introk. Deze verklaarde later dat de
schipper het hem hoogst kwalijk had genomen dat hij de order niet had helpen verdedigen.
Al bij al allemaal geen wereldschokkende gebeurtenissen, maar het verpestte wel de sfeer. En dat als
voorbereiding op een verblijf van drie jaar in de tropen.

Algemene ledenvergadering in Surabaya
Bij aankomst in Indië werden ze door het eskader in Tandjong Priok verwelkomd. Hein nam meteen
contact op met de bestuurders van de afdelingen van de bond die op die schepen aanwezig waren.
Iedereen verklaarde zich akkoord met de plannen van het hoofdbestuur voor de vorming van een
hoofdafdeling voor Indië op de Hertog Hendrik. Aan de wal werden gecombineerde
bestuursvergaderingen belegd waarbij de belangrijkste problemen op een rijtje werden gezet, zoals
onvoldoende gage, het voedselsysteem en andere wensen en grieven. Ze werden in de vorm van
overzichten en rapporten naar het hoofdbestuur in Nederland gestuurd.
Daarna kwam het eigen gebouw in Den Helder aan de orde. Daarover bestonden veel misverstanden.
Toen echter duidelijk werd wat nu echt de bedoeling was, groeide het enthousiasme. Iedereen
verklaarde zich vóór. En ook het ledental groeide flink. Iedereen was ervan overtuigd dat er zonder
organisatie weinig te bereiken was. Er was grote solidariteit en waardering onder de marinemannen,
die zich ook realiseerden dat de bestuurders eerder ontstemming dan goedkeuring van de
marineautoriteiten tegemoet konden zien. Als een bestuurder zich vanwege zijn werkzaamheden het
ongenoegen van een commandant op de hals haalde en daarvoor werd gestraft, sprongen de leden
financieel bij.
Afgesproken werd dat de bestuursleden van de verschillende schepen over enkele maanden, als ze in
Surabaya zouden liggen, weer bijeen zouden komen. Dan zouden ook vertegenwoordigers van
kleinere schepen aanwezig zijn. In het Sur Mar Gebouw zou dan een algemene ledenvergadering
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worden gehouden, waarbij de plannen nader zouden worden toegelicht. En zo gebeurde het ook.
Het was voor Hein als voorzitter van de hoofdafdeling de eerste keer dat hij voor zo’n groot
gezelschap een speech hield. Hij zag er dan ook erg tegenop. De zaal was tot de laatste stoel toe
bezet. In de zenuwen kwam er aanvankelijk een weinig samenhangend verhaal uit zijn mond. De zaal
luisterde stil, maar het werd hem al snel duidelijk dat niemand er iets van begreep. Hij besloot
opnieuw te beginnen en nu ging het stukken beter. Bijna een uur lang hield hij een gloedvol betoog.
Na een pauze volgde een debat waarbij grote eensgezindheid bleek en algemene instemming voor
de plannen.

Goed gedaan maats!
De solidariteit van de marinemannen werd in Surabaya nog eens extra op de proef gesteld. Ze
mochten in de stad in geen enkel café of andere gelegenheid komen die uitsluitend bestemd was
voor blanken. Sommige inwoners trokken zich daar niks van aan en ontvingen thuis marinemannen.
Dat kwam hen dan weer op veel kritiek te staan van andere blanken.
Op één plaats mochten de ‘Jannen’ één maal per jaar wel komen: op Koninginnedag in de Hollandse
Tuin. Ze werden getrakteerd door de blanke bezoekers, die graag naar de verhalen van de half of
helemaal beschonken mannen luisterden. Rond middernacht werden ze dan door de schout en zijn
‘matta-matta’s’ weer de straat op geveegd. Ze hadden hun jaarlijkse taak verricht door de burgerij in
de Hollandse Tuin een rumoerige en twijfelachtig-lollige avond te bezorgen. En daarmee konden ze
voor een jaar weer inpakken.
De Bond was niet erg te spreken over deze gang van zaken en had dat ook al herhaaldelijk
uitgesproken. Daardoor was de toeloop de laatste jaren ook verminderd. Maar het jaar ervoor was
het toch weer op een beestenboel uitgedraaid. De hoofdafdeling besloot om er stevig tegen op te
treden. Iedereen kreeg de boodschap zich er niet te laten zien. En wie dat desondanks wel deed, zou
aan boord wel merken wat er over hem verteld werd. Het werkte: niemand ging die dag of avond de
Hollandse Tuin in. De blanke kolonie zat vergeefs op het ‘pretje’ te wachten.
De seiners brachten de volgende morgen – in het geheim natuurlijk – namens het hoofdbestuur een
dankwoord over naar de schepen. “Goed gedaan maats!” Het prestige van de hoofdafdeling was nog
eens bevestigd. Maar de kranten in Surabaya spraken er schande van. Ze schreven over terreur van
een organisatie die uit propagandaoverwegingen de leden een gezellig avondje verbood. En dat nog
wel op de verjaardag van de Koningin. Gelukkig kwamen er een paar ingezonden stukken van
begrijpende burgers die de boel rechtzetten.
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Bijdragen voor het eigen gebouw

‘De Burcht’ van de Bond van Marinepersoneel in Den Helder,
waarvoor ook in Nederlands Indië geld is ingezameld

Nu kwam de propaganda voor het eigen gebouw goed op gang. Al snel kon de hoofdafdeling aan het
hoofdbestuur in Nederland melden dat het aantal toezeggingen gestadig steeg en er ook
daadwerkelijk bijdragen binnenkwamen. Er waren zelfs leden die niet één, maar wel twee of drie
‘bouwstenen’ ŕ vijf gulden toezegden en betaalden.
Het liep prachtig. Ook op de Hertog Hendrik, de zetel van de hoofdafdeling. Daar moest het goede
voorbeeld natuurlijk ook vandaan komen en dat begrepen de mensen die eraan meewerkten. Ook
Hein ging elke avond op pad om met leden te praten. Soms vond hij het moeilijk om ze een bijdrage
te vragen. Zoals aan een oudere marineman die thuis vier kinderen had, z’n oude moeder onderhield
en zich aan boord kapotwerkte om nog wat extra’s bij te verdienen. Kon je zo iemand wel een
financieel offer vragen?
Op een gegeven moment hield de man Hein staande. Hij vertelde dat hij ook lid was van de bond –
een van de eerste zelfs. En waarom hij dan steeds voorbij gelopen werd? “Ik zal open kaart met je
spelen”, antwoordde Hein. “Ik heb, gezien je huiselijke omstandigheden, niet de moed je een
bijdrage te vragen.” De man haalde zijn pakje pruimtabak tevoorschijn en stopte een flinke voorraad
tussen zijn kiezen. “Ik pruim twee pakjes per week – voor tien cent in totaal. Ik ga nu proberen om
het met één pakje te doen. En jij komt vanaf nu elke week 5 cent bij me halen, totdat mijn bijdrage is
afbetaald.”
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Vergaderen onder de Waringinboom op Ambon

Hoofdstuk 27: Goodwillreis naar Australië
Het eerste halfjaar van het verblijf in de tropen ging verder tamelijk rustig voorbij met eskader- en
schietoefeningen, vlagvertoon in de verste gebieden en kolen en voedsel laden. Al bij al een tamelijk
eentonig routineleven. Totdat de boodschap kwam dat een deel van het eskader een goodwillreis
naar Australië ging maken.
Het is dan 1910. Australië heeft zich losgemaakt van Engeland en begint een interessante
handelspartner voor de Nederlanders in Indië te worden. De schepen die de reis zouden maken,
werden op de marinewerf in Surabaya extra opgeknapt. Ook de Europese kleding van de
marinemannen werd aan een extra inspectie onderworpen, want ze moesten er piekfijn uitzien. De
reis zou ongeveer vier maanden duren.

Staking Twentse textielarbeiders
Vlak voor hun vertrek uit Surabaya had de bond berichten ontvangen over een opstand van
textielarbeiders in Twente. Slechte arbeidsomstandigheden en een hongerloon waren de
belangrijkste grieven. De staking kostte duizenden mensen hun baan. De vakbeweging in Nederland
had moeilijke jaren achter de rug en begon zich net wat te herstellen. Maar de stakingskassen
hadden niet veel te betekenen. Toch besloten ze tot een steunbeweging aan de Twente arbeiders.
Ook de Bond van Minder Marinepersoneel toonde zich solidair.
Op de schepen die in Indië achterbleven, zou een inzameling gehouden worden. Het geld werd
rechtstreeks overgemaakt naar het hoofdbestuur in Den Helder. Voor de leden op de drie schepen
die naar Australië vertrokken, werd een andere regeling getroffen. De eerste aanloophaven voor
Australië was Ambon. In het verblijf daar zat ook een zondag. Op die dag werd een bijeenkomst voor
de bondsleden uitgeschreven. Waar, dat zouden ze ter plaatse wel zien.
Maar er was nergens een vergaderruimte die groot genoeg was om de leden te herbergen. Daarom
besloten ze de vergadering in de open lucht te houden, op een helling net buiten de stad, die
overschaduwd werd door een paar prachtige oude waringinbomen. Toevallig – of niet – dezelfde
bomen waaronder in Indië ook recht gesproken werd.
Hein legde de aanwezigen uit wat er speelde en bepleitte een solidariteitsbetoon aan de stakers. En
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niet tevergeefs. Uiteindelijk werd er in de bamboehoed maar liefst 800 gulden gedeponeerd en
overgemaakt naar Den Helder. Opnieuw een teken van ‘Toontje Solidair’.
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Pantserschip Hr.Ms. Hertog Hendrik (1904-1972),
tijdens de reis in 1910 naar Australië, afgemeerd te Sydney

Hoofdstuk 28: “Mooi land, rijk land!”
De eerste aanloophaven in Australië was Brisbane. Vanuit Ambon voeren ze door de Koraalzee. Daar
werd de bemanning getrakteerd op een bijzonder schouwspel: het lichten van de zee. Nu is dat een
verschijnsel dat ook elders voorkomt, maar hier was het overweldigend. Nadat de zon was
ondergegaan en de hemel fluweelzwart was geworden, met daarin schitterende sterren, verkleurde
het grijsblauwe zeewater in melkachtig wit door de miljarden radiolariën (straaldiertjes), die licht
geven. De schaduw van de schepen werd reusachtig vergroot op deze lichtgevende massa. Een
spookachtig verschijnsel dat uren kon doorgaan, om dan ineens te doven, en dan ergens anders
plotseling weer op te duiken.
Een eind verder in de Koraalzee dook het Groot Barrièrerif – Great Barrier Reef – op. Het ligt vanaf de
noordpunt van Australië tot voorbij Brisbane. Dat is ongeveer de helft van de hele oostkust van
Australië. Het rif is in feite een verzameling koraalbanken. Hier en daar liggen de banken zo dicht bij
de kust dat er loodsen nodig zijn om de schepen door de vaargeulen te leiden. In feite vormt het rif
een soort beschermende wal voor het Noord Oosten van Australië.

Stadje aan de Middellandse Zee
De stad Brisbane was een verrassing. Hij leek in die tijd nog het meeste op een stadje aan de
Middellandse Zee. Een paar ruime straten en een plein in het centrum. Daar omheen veel lanen en
straten met bungalows. Alles wat noordelijk van de stad ligt, is tropisch van aard, met bijvoorbeeld
suikerrietplantages. De kustlijn maakte een flauwe bocht landinwaarts, zodat het een beetje op een
baai leek.
De kranten hadden al het nodige geschreven over de komst van de Nederlandse oorlogsschepen. De
bevolking toonde dan ook meteen grote belangstelling voor zowel de schepen als de opvarenden. Na
de gebruikelijke begroetingsceremonie tussen stad en schepen kregen ze toestemming de haven
binnen te varen. ’s Middags waren mensen uit de stad welkom op de schepen. Daarbij vroegen twee
bezoekers meteen naar ‘The Union’ – de Bond. Eerst begreep niemand wat ze bedoelden, tot een
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Duitssprekende Zwitser zich ermee bemoeide, die als tolk optrad.
De mannen bleken vertegenwoordigers van de plaatselijke vakcentrale ‘The Board of Trade
Unions’. Op de een of andere manier hadden ze gehoord dat de Nederlandse marinemannen er ook
een bond op nahielden. Ze nodigden het afdelingsbestuur uit voor een bezoek, die avond, aan hun
Verenigingsgebouw. Hein en zijn medebestuurders namen de uitnodiging graag aan. ’s Avonds
werden ze begroet door een grote groep Australische vakbondsmensen. De Zwitser bleef als tolk
fungeren. De Brisbaners waren zeer geïnteresseerd in de bond voor marinemannen. Er vond dan ook
over en weer een levendige uitwisseling van informatie plaats.
Wat de Nederlanders bijvoorbeeld opviel, was dat iedereen in Australië naar beroep of bedrijf
verenigd was en niet naar kerkelijke of niet-kerkelijke achtergrond. Zo was de voorzitter een
overtuigd katholiek, de secretaris een socialist. Bovendien waren de vakbondsleden ook allemaal lid
van de arbeiderspartij – de Labourparty. Er was ook een socialistische partij, maar daarvan waren
alleen mensen uit vrije beroepen lid – the intellectuals. Bij verkiezingen werkten de beide partijen
samen.
Behalve aan vakbondswerk besteedde de arbeiderspartij ook veel aandacht aan reizende
bibliotheken om daarmee de leeshonger van de leden te stillen. De Australiërs waren er bovendien
trots op dat ze het eerste werelddeel waren met een wettelijk geregelde achturige werkdag. Ook
hadden de vakbonden intussen weeklonen weten te bereiken die aanmerkelijk hoger waren dan die
in Nederland. Al met al kwamen de Australische arbeiders over als mensen met een grote mate van
welvaart.

Met open armen ontvangen
De volgende etappe was Sydney, een stad met een prachtige natuurlijke haven. Ook hier werden
Hein en zijn medebestuurders uitgenodigd voor een bezoek en een gesprek. De vakbondsmensen in
Brisbane hadden hun collega’s in Sydney op de hoogte gebracht van de komst van de Nederlanders.
Dat gebeurde trouwens ook in alle volgende stopplaatsen. Ze werden getrakteerd op een gezellige
avond en kregen allerlei informatie over wandelingen en uitstapjes in de omgeving. Dat kwam goed
van pas, want de Nederlanders mochten eens per drie dagen al ’s morgens om 12 uur naar de wal.
Maar ze moesten wel om 12 uur ’s nachts weer aan boord zijn.
Hein en twee maats gingen zo eens met een treintje 50 km landinwaarts. Na een wandeling van een
uurtje langs ‘tracks’ – karresporen door het veld – ontmoetten ze een oude man te paard. Hij leek
een beetje op een oude cowboy. Toen hij de marinemannen gewaar werd, hield hij zijn pony in,
sprong eraf en rende met open armen op hen af. Eerst moesten de mannen niet zoveel van zijn
omhelzingen hebben, maar uiteindelijk werd duidelijk dat hij wat Nederlands sprak.
Met een paar gebrekkige Nederlandse woorden maakte hij duidelijk dat hij van Nederlandse afkomst
was. Hij was een Noord Hollandse arbeiderszoon, had ook bij de Nederlandse marine gediend en
was rond 1860, als twintigjarige gedeserteerd. Vervolgens was hij naar Australië gekomen en
getrouwd. Hij woonde met zijn familie een stuk verderop achter een Eucalyptusbos. Hij nodigde de
mannen uit om met hem mee naar huis te gaan.

Alles eigen grond
Na een vermoeiende klimtocht over een heuvelrand kwam de verrassing. Want daar beneden lag
niet één huis, maar een verzameling vrij grote bungalows, ieder met een eigen erf en bijgebouwen,
schuren en werkplaatsen, rond een plein. Ze werden verwelkomd door de bewoners, mannen,
vrouwen en kinderen. De oude man gaf een soort toespraak over wie deze drie mannen waren. En
vervolgens togen ze naar zijn huis waar hij vertelde hoe hij hier gekomen was, na zijn desertie in
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Singapore. Later die middag nam hij de drie mee naar de top van de heuvelkam en liet ze van daar de
hele omtrek zien. “Dat is alles eigen grond, met nog een stuk erachter.” Het werd bewerkt door zijn
vijf zoons, een aantal kleinzoons en personeel. De oude baas fokte schapen, hoornvee, pony’s en een
bepaald soort siervogels die nog het meest op kalkoenen leken.
Het werd een uiterst genoeglijk bezoek. Telkens begon de man opnieuw over zijn tijd bij de marine.
En alles wat ze bespraken, vertaalde hij weer voor zijn familie, die wat stil en verlegen luisterde.
Ineens kregen de marinemannen het door: de oude baas had het verhaal over zijn Nederlandse
afkomst, zijn marinedienst en alles wat erop volgende al vele malen verteld. Maar z’n vrouw en
kinderen hadden het altijd maar half geloofd. Nu kwamen deze drie Nederlanders zijn verhalen
bevestigen.
Na het avondeten – gebraden schapenbouten – brachten twee zoons van de oude baas hen met een
wagentje getrokken door twee pony’s weer terug naar het stationnetje. Bij hun vertrek verklaarde de
oude baas onder tranen dat ze voortaan altijd welkom zouden zijn, ook als ze zich in Australië zouden
vestigen. “Mooi land, rijk land!”, zei hij.
Als aandenken lieten de drie hun mutsenlintjes, de meeste knopen van hun baadjes en de
sluitkettinkjes daarvan achter. De oude baas was vooral verguld met de mutsenlintjes, de vrouwen
met de knoopjes.
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… op een van die pleinen lieten de Melbournse vakbondslieden
met trots het gedenkteken voor de achturige werkdag zien:
drie reusachtige cijfers 8 bovenop een hoge sokkel van graniet…

Hoofdstuk 29: Paradijs voor deserteurs
Het verblijf in Sydney werd de opvarenden van de drie schepen zo aangenaam mogelijk gemaakt. Ze
kregen uitnodigingen voor concerten die speciaal voor hen gegeven werden. En ook de exploitanten
van de ‘musical shows’ en de bioscopen lieten zich niet onbetuigd. Het liedje ‘Amsterdam aan de
Zuiderzee’ was er een tophit. De marinemannen hadden overal vrij toegang en de stad Sydney gaf ze
vrij vervoer op alle trams en ferry’s.
Ook het contact met de bevolking was zeer plezierig. Het was heel gewoon dat ze de Hollandse zeelui
in een pub op een glas bier trakteerden, of ze thuis uitnodigden voor de thee. De conversatie was
nogal eens moeilijk omdat de Nederlandse jongens niet veel Engels spraken en de Australiërs
bovendien een flink accent hadden. Maar dan kwam wel weer een Duitse, Zwitserse of Oostenrijkse
emigrant ze te hulp om te vertalen.
Het was een gezellige boel. De gevolgen bleven dan ook niet uit. Al in Brisbane was een aantal
opvarenden gedeserteerd, maar in Sydney werd het aantal veel groter. De commandanten riepen de
hulp van de plaatselijke politie in om ze terug aan boord te brengen, maar dat gebeurde alleen als
mensen zich misdroegen.
Voor de deserteurs leek Sydney een paradijs. Werk genoeg tegen hoge lonen en onderdak in
overvloed: de inwoners van Sydney hielpen de opvarenden waar ze maar konden. In elk geval was bij
het vertrek naar Melbourne het aantal achterblijvers niet gering.

Warm onthaal
Melbourne, de hoofdstad van de staat Victoria, was toen de tijdelijke hoofdstad van de Australische
Gemenebest. Er waren wel al plannen voor het stichten van de stad Canberra, maar daarmee was
nog niet begonnen. Op weg erheen voeren de schepen langs de Blue Mountains: een prachtig
gezicht. Melbourne zelf ligt een eindje landinwaarts, in een diepe baai. Tussen de haven en de stad
pendelde een treintje. Anders dan in Sydney was de aanleg van de stad groots, met veel hoge
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gebouwen en warenhuizen. En ook veel parken, plantsoenen en pleinen. Op een van die pleinen
lieten de Melbournse vakbondslieden met trots het gedenkteken voor de achturige werkdag zien:
drie reusachtige cijfers 8 bovenop een hoge sokkel van graniet.
In Melbourne gebeurde ongeveer hetzelfde als in Sydney: een warm onthaal door de bevolking en
veel achterblijvers. Want ook in Melbourne was veel vraag naar arbeidskrachten tegen lonen die de
Nederlanders behoorlijk hoog vonden.
De volgende halte was Hobart, de hoofdstad van het eiland Tasmanië. Bezienswaardig waren vooral
de visvijvers buiten de stad, waar allerlei vissoorten voor consumptie werden gekweekt. Hein vond
de omgeving vooral sterk lijken op de Noorse fjorden – maar dan nog verlatener.

Ontmoeting met ‘granny’
Na Hobart ging het richting Adelaide, beschut in een baai aan de monding van de Murray. Het kan er
op zee behoorlijk spoken. Ook hier had Hein een bijzondere ontmoeting. Bij een bushalte werd hij
aangesproken door een bejaarde dame die hem in correct Nederlands vroeg of hij Hollander was. Ze
nodigde hem vervolgens uit om met haar in een naburige tearoom een kopje thee te gaan drinken.
Ze wilde hem graag spreken. Ze had twee kleine kinderen bij zich, die haar ‘granny’ noemden.
Haar grootmoeder was ook Nederlandse geweest. Ze was ooit getrouwd met een Australische exdwangarbeider. Nadat zijn verbanningstermijn was verstreken, hadden ze in Adelaide een nieuw
leven opgebouwd. De moeder van de inmiddels oude dame was bij haar geboorte gestorven. Haar
Nederlandse grootmoeder had haar opgevoed. Vandaar dat ze zo goed Nederlands sprak. “Blijf altijd
trots op je Nederlandse afkomst”, had haar grootmoeder haar voorgehouden.
Zelf had ze dikwijls overwogen om naar Nederland te gaan. Vanwege het geld hoefde ze het niet te
laten. Maar haar kinderen en kleinkinderen weerhielden haar. Ze vreesden dat haar Nederlandse
familie haar komst niet op prijs zou stellen. Haar grootmoeder had immers tot een zeer
vooraanstaande Nederlandse familie met een dubbele naam behoord, terwijl haar grootmoeder met
een ex-veroordeelde was getrouwd. Hein kende de familienaam niet en kon haar ook geen verder
advies geven. ‘Granny’ was uiteindelijk dankbaar dat ze hierover met een Nederlander had kunnen
praten. Na afloop van het gesprek nam ze haar beide kleinkinderen bij de hand, vouwde een
parasolletje boven haar hoofd open en nam de vouw van haar japon in haar linkerhand: precies een
plaatje uit een ouderwets modeblad.
Ook Adelaide oefende zijn aantrekkingskracht op de bemanningsleden uit. En ook hier waren
achterblijvers. Het begon benauwend leeg te worden op de Nederlandse oorlogsschepen. De laatste
Australische haven die ze aandeden was Perth aan de westkant van Australië en aan de monding van
de Swanriver – de zwanenrivier. Deze zwanen zijn kleiner dan de Europese en bovendien zwart.
Vanuit Perth maakten de bemanningsleden excursies naar de goud- en kopermijnen in het
achterland. Het was hard werken in de mijnen, maar wel tegen een hoge beloning. Dus ook hier weer
achterblijvers.

Met 160 man minder
Uiteindelijk aanvaardde het eskader de terugreis naar Indië en kon het aantal deserteurs worden
vastgesteld. Voor de drie schepen samen maar liefst 160 man, inclusief zelfs korporaals die daarmee
hun promotie tot onderofficier negeerden. Het klimaat, de levensomstandigheden, de
werkgelegenheid en de vrijheid brachten de mannen in de verleiding hier een nieuw leven te
beginnen. Voor Hein was het geen optie, hoewel hij wel een paar aantrekkelijke aanbiedingen kreeg.
De massale desertie betekende een vermindering van de bemanning met zo’n 50 man per schip. Dat
was bij de dienst aan boord zeer voelbaar. Van zijn eigen bak was Hein de enig overgeblevene. Zijn
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wachtdivisie telde nog slechts twee eersteklassers die samen de ‘roertorns’ moesten lopen.
‘Achteruit’, de officieren dus, waren zeer ontstemd over de situatie en vonden dat het restant van de
bemanning dat maar extra moest voelen. Bij elke gelegenheid kregen de achterblijvers te horen dat
hun extra diensten en inspanningen veroorzaakt waren door de deserteurs. De terugreis naar Indië
was dan ook geen plezierig slot van deze goodwillreis waaraan ze met zoveel verwachtingen waren
begonnen.
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Ontbijten aan de bakstafel aan boord

Hoofdstuk 30: Naar een tweede ontbijt
Intussen had de marine-overheid ingestemd met een aantal verbeteringen. Zoals de al eerder
genoemde tweede verhoging van de gages van de eersteklassers met drie gulden per maand na zes
jaar dienst. Ook kwam men iets tegemoet aan een al veel eerder gedaan verzoek. Wat was het geval?
In de tropen begon de dag ‘s morgens om 5 uur met het reveille, om half zes ontbijt en vanaf zes uur
tot half één dienst. Al die tijd – een kleine zeven uur – was er geen gelegenheid om iets te eten of te
drinken, of het moest stiekem. De onderofficieren zagen oogluikend toe dat iemand een hap rijst of
een overgebleven stuk brood van de vorige dag naar binnen werkte.
De bemanning had al herhaaldelijk een verzoek ingediend voor een tweede ontbijt van een kwartier
om half negen ’s morgens. Een billijk verzoek aangezien het merendeel van de mannen nog in de
groei was. Maar de marine-overheid was aanvankelijk onverbiddelijk. Bovendien: je kon toch niet
ingaan op een verzoek dat werd doorgegeven door de bonden? Maar uiteindelijk was de druk
zodanig dat men ietsje toegaf. Niet van harte, zeker niet. Eerder met een zucht van “nou ja, als het
dan zo nodig moet, geef ze dan een paar minuten onderbreking. Dan zijn we van het gezeur af.”
De toeschietelijkheid was overigens wel zeer beperkt. Er mocht inderdaad een kwartier pauze
worden genomen en het mocht ook ‘tweede ontbijt’ heten. Maar de manschappen moesten dan zelf
iets opsparen van hun rantsoen brood van de vorige dag of van de ochtendrijst. Want de marineoverheid was niet van plan een extra kruimel brood of een kop koffie weg te geven.
Natuurlijk: bij de discussies in de Tweede Kamer over het personeelsbeleid bij de marine, stelde de
marine-overheid altijd dat “de belangen van het personeel de voortdurende aandacht van de
regering hadden en dat er nauwkeurig werd geluisterd naar de geuite grieven en verlangens”. Het is
allemaal terug te vinden in de Kamerverslagen uit die tijd. Maar in de praktijk was er eerder sprake
van een stiefmoederlijke behandeling.
Wat vooral ook stak was het feit dat het ‘gamellegeld’ van de officieren, waarmee ze extra voedsel
konden kopen, tegelijkertijd wel werd verhoogd. En ook de onderofficieren kregen voor het eerste
gamellegeld. Terwijl het enige voordeel voor de mannen ‘voor de mast’ alleen maar was dat ze nu
niet meer stiekem hoefden te eten. Later verklaarde de marine-overheid in Nederland dat de
maatregel van het tweede ontbijt in Indië verkeerd was begrepen. Met als gevolg dat de mannen
voortaan twee droge sneetjes brood kregen.
Terug in Indië nam de bond de zaak dan ook serieus op. Na overleg met de andere afdelingen
ontwierp de hoofdafdeling een voedselrooster met daarin een aantal verbeteringen qua
verstrekkingen en hoeveelheden. Dat rooster ging naar het Hoofdbestuur in Den Helder voor verdere
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bespreking met de marine-overheid. Veel later, voornamelijk na de Eerste Wereldoorlog, werden
verbeteringen doorgevoerd die nog terug te voeren zijn op dit voedselrooster.

Vervroegd ontslag?
Een heel andere kwestie was de regeling dat mensen die onder het oude dienstverband, waarbij de
jaren voor de leeftijd van 16 niet meetelden, drie jaar eerder vervroegd ontslag konden krijgen.
Hoewel aanvankelijk goedgekeurd, had de marine-overheid de regeling weer ingetrokken. Er vroegen
zoveel mensen ontslag dat de marine dreigde leeg te lopen. Met veel moeite kon de marine-overheid
er uiteindelijk van worden overtuigd dat intrekken van de regeling onbillijk was. Dus werd de regeling
weer ingevoerd, maar wel met een tijdslimiet. Hein, die intussen 25 geworden was, maakte samen
met een aantal anderen van dezelfde leeftijd, van de gelegenheid gebruik en diende een verzoek tot
ontslag in.
Het was een spannende periode. Het feit dat hij zich intensief inzette voor de vakbond, was niet
bepaald in zijn voordeel. Hij had dan ook al een paar keer een ‘douw’ gekregen. De vraag was dan
ook of zijn werk de beoordeling zou beïnvloeden. Het feit dat de eerder ingetrokken regeling toch
weer van kracht was, had hem ervan weerhouden om in Australië te deserteren.
Intussen drong de vraag zich op wat hij zou gaan doen na zijn ontslag. Welke kansen waren er in
eigen land en elders om een bestaan op te bouwen? Hij praatte er veel over met z’n maats, maar
niemand wist het antwoord precies.
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… stond hij bij het 15-centimeter geschut naar het werk
van Hein te kijken. Een eng gevoel dat de schipper je
op je handen kwam kijken…

Hoofdstuk 31: “Ik ruik de dood”
Intussen was de Hertog Hendrik terug in Surabaya om kolen te laden. Daar kreeg de bemanning met
een gruwel te maken: een cholera-epidemie. En dat op een schip waarop ruim 300 mensen
samengepakt zaten.
Hein had al eerder met de eigenaardigheden van de schipper kennis gemaakt. De man was op z’n
zachtst gezegd nogal onevenwichtig van aard. Zo kon hij onverwacht een opmerking maken tegen
een bemanningslid in uiterst vage bewoordingen, om dan weer door te lopen. Het bezorgde hem de
bijnaam ‘raadselgozertje’. Een paar dagen voor het uitbreken van de cholera-epidemie stond hij bij
het 15-centimeter geschut naar het werk van Hein te kijken. Een eng gevoel dat de schipper je op je
handen kwam kijken. Opeens kwam de schipper vlak naast hem staan en fluisterde met een
grafstem: “Ik ruik de dood”. Vervolgens liep hij door, Hein stomverbaasd achterlatend.

In quarantaine
Op een maandagochtend bij het reveille ontdekte men onder de trap in het tussendek een
kreunende en doodzieke kwartiermeester, overdekt met braaksel en uitwerpselen. Aanvankelijk
veronderstelde men dat de man dronken was, hoewel hij bekend stond als zeer sober. Maar de
ziekenvader kreeg de zaak door. Hij haalde de scheepsarts erbij en de man werd naar de ziekenboeg
gebracht. Weldra werd het bekend: cholera. Er was een komen en gaan van artsen van andere
schepen en van de havendienst. Uiteindelijk werd de man vervoerd naar de quarantainebarak op het
einde van het rivierhoofd. Een paar uur later werd het schip verplaatst naar een afzonderlijke plek op
de ree en hing de quarantainevlag in de mast. Alle verkeer met de wal werd verbroken.
Iedereen verwachtte dat de schipper nu een ontsmettingsbehandeling of een extra schoonschipbeurt
zou laten uitvoeren. Maar er gebeurde niets. Bovendien ging men ervan uit dat de zieke man geen
contact met anderen had gehad en er dus geen kans was op besmetting. Maar dat bleek helaas
anders te liggen. ’s Middags al werd een tweede geval geconstateerd en ’s avonds nog een derde.
De ongerustheid onder de bemanning steeg. Na drie gevallen zou er de volgende dag toch wel een
ontsmettingsbehandeling moeten worden uitgevoerd. Maar de schipper bleek nog steeds niets van
plan te zijn. Het afdelingsbestuur aan boord besloot daarom de volgende dag per bak een algemeen
verzoek om ontsmetting van het schip in te dienen. En niet voor niets, want in de loop van de nacht
waren er weer twee nieuwe gevallen bijgekomen.
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Het algemeen verzoek werd afgewezen. De schipper zou zelf wel uitmaken wat er moest gebeuren.
En van dergelijke verzoeken wilde hij voortaan verschoond blijven. Wie het toch in z’n hoofd durfde
te halen een dergelijk verzoek in te dienen, zou zwaar gestraft worden, liet hij de verzamelde
veertien bakken weten.
In de loop van de dag steeg het aantal choleragevallen tot acht. De stemming aan boord werd uiterst
geprikkeld. Er waren bemanningsleden die anderen aanmoedigden om in opstand te komen. De
bondsmannen hadden de handen vol om de rust enigszins te bewaren. Daarbij kregen ze regelmatig
het verwijt dat ze hun eigen maats lieten verrekken en te laf waren om iets te ondernemen. Of zoals
iemand Hein toeschreeuwde: “Ik laat me nog liever doodschieten dan dat ik de ‘koleire’ krijg”.

Praten met de ‘oude’
De volgende dag waren er opnieuw geen extra maatregelen voorzien in het dienstrooster. Hein
besloot het dreigement van de schipper te trotseren. Het leek hem verstandiger alleen met de ‘oude’
te gaan praten dan demonstratief met een aantal mannen op te trekken. Hij diende de volgende
ochtend dan ook alleen het verzoek in om tot ontsmetting en schoon schip over te gaan. De officier
van zijn divisie waarschuwde hem nog dat hij het verzoek kon terugnemen, maar Hein weigerde.
Waarop de officier het verzoek hardop voorlas, het verzoekenrooster dichtklapte en zonder verder
een woord te zeggen weg liep.
Om acht uur bij de vlaggenparade stond Hein op het halfdek. In grote spanning. De sergeant van de
mariniers naast hem. De overige bemanningsleden groepten om het voorschip samen. Het leek meer
op een dreigende menigte. Onderofficieren probeerden zonder enig resultaat de mannen weer tot
werken aan te sporen. Ze waren zelf ook ongerust. De schipper stond aan de andere kant van het
halfdek te praten met de eerste officier. Intussen hield hij Hein scherp in het oog. Hij gebood Hein
naar voren te komen en blafte hem toe: “Ben je mijn waarschuwing van gisteren vergeten?”

Een besmette stokzwabber
Hein raapte al zijn moed bij elkaar. Zonder te wachten op toestemming om te spreken, vroeg hij
verlof om de commandant het bewijs van de noodzaak van zijn verzoek te mogen laten zien. “En wat
is dat dan wel?” Hein vertelde dat tussen het schild van de 15 cm vooruit, waarvan hij de busschieter
was, en de verschansing een stokzwabber stond, bedekt met braaksel. En dat niemand kon weten of
dat van een zieke man was. Die zwabber was wellicht de laatste tijd door verschillende mensen
aangeraakt, wat wel te bewijzen valt uit het feit dat er steeds meer mensen ziek waren geworden. De
‘ouwe’ stond op het punt een woede-uitbarsting te krijgen, toen de scheepsarts tussenbeide kwam.
De bemanning wist al van de ziekenvader dat deze arts ook niet erg ingenomen was met de gang van
zaken. Maar de schipper had kennelijk ook zijn bezwaren van tafel geveegd. Nu vond de dokter dat
het tijd werd om openlijk in te grijpen. “Heb jij die zwabber aangeraakt?”, vroeg hij Hein die
bevestigend knikte. “Dan moet ik onmiddellijk maatregelen nemen.”
In optocht gingen Hein, de sergeant, de dokter en de ziekenvader naar Hein’s stuk op het voordek.
Hij haalde de zwabber tevoorschijn en liet die aan de dokter zien. “Blijf zo staan”, gelaste de dokter
en liet vervolgens twee putsen water, vermengd met een flinke hoeveelheid carbol aandragen.
Vervolgens moest Hein de zwabber in de ene puts steken en zijn beide armen tot de ellebogen in de
andere. Zo moest hij minstens een kwartier blijven staan. De dokter liep terug naar de schipper en
een kwartier later werden alle regelingen van het dagelijks rooster ingetrokken om grote
schoonmaak te houden, met gebruik van veel carbol.
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Eigenaardig beleid
Diezelfde dag steeg het aantal choleragevallen tot elf en ook de volgende dagen volgden nog nieuwe
gevallen. Daarna nam de epidemie af en tegen het einde van de week deden zich geen nieuwe
gevallen meer voor. Ongeveer de helft van de zieken overleed. Hein werd uiteindelijk niet bestraft,
waarschijnlijk ook omdat de schipper bang was dat zijn eigenaardig beleid algemeen bekend zou
worden.
Toch verscheen er in het Soer Handelsblad een artikel waarin de schipper van de Hertog Hendrik juist
uitbundig geprezen werd voor zijn doortastend beleid bij de epidemie en de snelheid waarmee hij de
nodige maatregelen had genomen. Daarvan bleef de bemanning vooralsnog onkundig omdat het
schip in quarantaine lag. Nadat die was ingetrokken en Hein weer aan wal ging, lieten
burgerkennissen hem het artikel zien. Toen hij de ware toedracht vertelde, spoorden ze hem aan de
zaak recht te zetten. Het ging hier immers om mensenlevens. Toen het artikel verscheen gaf het
nogal wat ophef. Ook andere kranten namen het over. Of er een officieel onderzoek is gevolgd, is
niet bekend. Maar enkele weken later verdwenen de schipper en de eerste officier van boord en
kwam er een nieuwe commandant. Een man die weliswaar ook streng was, maar een sfeer van
vertrouwen wist te scheppen. Daardoor kreeg hij veel meer van de mensen gedaan dan zijn
voorganger.
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… een paar dagen later dirigeerde Hein de prauwen
met lading naar stuur- of bakboord van de Kiel…

Hoofdstuk 32: Eindelijk ontslag
Het was 1914 toen Hein eindelijk bericht kreeg dat de marinedirectie in Batavia zijn ontslag had
goedgekeurd. De commandant mocht zelf de ontslagdatum invullen. Hein had zijn bondstaken
intussen overgedragen aan anderen. Wat hij had willen doen, was gedaan. Anderen konden daarop
voortborduren.
Toch was de gang van zaken weer een verrassing. De marineleiding liet hem weten dat hij ontslag
kon krijgen in Surabaya, maar hij moest zelf maar zien dat hij weer in Nederland kwam. Hij betoogde
dat hij in Nederland in dienst was gekomen en het dus logisch was dat hij op kosten van de marineoverheid zou terugreizen naar Nederland. Maar daar had men niks mee te maken: de gevolgen van
een ontslag in Indië bleven voor de ontslagene. Zijn divisiechef deelde zijn opvattingen. Ook hij vond
dat er sprake was van een grote onbillijkheid, maar kon er verder niets aan veranderen.
Op de dag van zijn ontslag riep de divisiechef hem weer bij zich. Na de vlaggenparade zou hij zijn
ontslagbrief uitgereikt krijgen. Hij voegde er wat aarzelend aan toe dat Hein na ontvangst van zijn
paspoort en voor het verlaten van de marinewerf verplicht was zijn mutsenlintje en de andere
tekenen van zijn tenue te halen. Hein protesteerde fel en nadrukkelijk. Hij kreeg immers eervol
ontslag en een paspoort eerste klasse. Hij was zich er niet van bewust dat hij zich had misdragen, dus
weigerde hij op deze manier ‘weggejaagd’ te worden. “En als ik er toch toe gedwongen word, dan zal
ik op de wal, voor de valreep, het lint en de uitmonstering weer aan doen.” De divisiechef had er
begrip voor en zou kijken wat hij eraan kon doen. Dat lukte, maar Hein moest beloven dat hij, zolang
hij het uniform droeg, alle superieuren zou begroeten op de gepaste wijze.

De schout van Oedjong aan de lijn
Hein vertrok naar het Soer Marinegebouw. Daar verwisselde hij het hemd met braniekraag voor het
gebruikelijke burgerjasje dat ‘toetop’ werd genoemd. Daarmee waren de verrassingen nog niet
voorbij. In de loop van de dag belde de Schout van Oedjong – te vergelijken met een commissaris van
politie – hem op in het Soer Marinegebouw. Hij vertelde Hein dat hij, nu hij ontslagen was bij de
marine, rekening moest houden met het gouvernementele voorschrift dat Europeanen zonder
middelen van bestaan uit Indië werden uitgewezen. “En wat gebeurt er dan?”, vroeg Hein. “Dan
wordt iemand opgepakt en met de eerste de beste boot naar Nederland vervoerd op kosten van het
gouvernement.”
Hein was sprakeloos. Aan de ene kant weigerde de marine bij eervol ontslag te zorgen voor de
terugreis naar Nederland en moest je maar zien hoe je het regelde. Als je je aan de andere kant als
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een schooier gedroeg, dan ontfermde het gouvernement zich over je.
Niet dat het allemaal veel invloed had op Hein’s plannen. Hij was diezelfde ochtend aangemonsterd
op het Duitse vrachtschip Kiel. Maar dat hing hij de schout niet aan z’n neus. Een kennis had hem
verteld dat de Duitse consul op zoek was naar zeelieden die wilden meevaren op het Duitse schip,
omdat de helft van de bemanning in Australië was gedeserteerd. Hein werd met open armen
ontvangen en mocht zich verheugen in een gage van 75 Duitse marken per maand, plus betaling van
overwerk. Op hetzelfde moment was er een grote internationale staking van zeelieden in
voorbereiding, onder leiding van de Engelse zeeliedenbond van Havelock Wilson. Maar de Duitse
vakbond had toen al overeenstemming met de reders bereikt over de gevraagde gageverbetering.

Vlag halfstok
Een paar dagen later dirigeerde Hein de prauwen met lading naar stuur- of bakboord van de Kiel. Een
klus die hem was opgedragen omdat hij volgens de kapitein voldoende Maleis kende. Plotseling werd
zijn aandacht getrokken door de terugkeer van het Nederlands eskader, inclusief de Hertog Hendrik,
dat de vorige dag voor schietoefeningen buitengaats was gegaan. Op zijn oude schip hing de vlag
halfstok: doden aan boord. Hein kreeg van de kapitein welwillend vergunning om naar de wal te gaan
om zich te informeren.
Die morgen was er bij het schieten met de 15 cm-batterij op het voorschip in het stuurboordstuk een
lading voortijdig tot ontploffing gekomen. De gevolgen waren verschrikkelijk. Een groot aantal
gewonden en doden, waaronder een van Hein’s beste makkers. De slachtoffers waren maats met wie
hij het leven aan boord jarenlang had gedeeld en die bij zijn ontslag echt kameraadschappelijk
afscheid van hem hadden genomen. Het was een trieste dag. En daaraan veranderde de gelukwens
dat hij net op tijd afscheid had genomen weinig.

Voorgoed afscheid
Eindelijk was de lading voor Genua, Schotland en Hamburg aan boord en het schip vertrekklaar. Hein
stond aan het roer. Bij invallende duisternis vertrok de Kiel uit Surabaya en stoomde op door de
Straat Madura. Aan stuurboord de vlakke kust van Madura, aan bakboord de lichten van Grisee,
vooruit de donkere nacht. En achter de ree van Surabaya, met op de achtergrond de verdwijnende
contouren van de benedenstad en de marinewerf. Het werd Hein nu pas echt duidelijk dat het een
afscheid voorgoed was. Van zijn bestaan bij de marine, van de maats met wie hij zoveel jaren lief en
leed had gedeeld.
In gedachten trok zijn leven bij de marine als een film aan hem voorbij. Het straatboefje op die kille
herfstdag in Leiden, de taaie, harde, monotone opleiding, zijn eerste verblijf in de Oost. Maar ook de
nieuwe krachten die in het volk opstonden, zijn werken voor de Bond, zijn botsingen met het
systeem. Het had hem gemaakt tot wie hij was. Hij had geen spijt van zijn vertrek bij de marine.
Integendeel: hij was nu een vrij man. Weliswaar met een onzekere toekomst, maar ook dat zou hij
aankunnen.
De Duitse uitkijk riep: “Lämpen brennen”: het Duitse equivalent voor “Alles wel?” Inderdaad: de
lampen brandden. Hein wierp een laatste blik op dat stukje bekende wereld, trok zijn schouders
recht en stuurde de schuit op aanwijzingen van de kapitein “Nord half West” en even later “Nord
fünf Ost” de donkere nacht in en de onbekende toekomst tegemoet.

EINDE
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