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4 mei SMN-monument Java-eiland is niet compleet

De vergeten
doden van de
trots van ‘de
Nederland’
Op Java-eiland staat een monument ter
nagedachtenis van de in WO II omgekomen
werknemers van de Stoomvaart Maatschappij
Nederland. Op dat monument ontbreken
de namen van ruim 300, vooral uit
Nederlands-Indië afkomstige gevallenen.
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AMSTERDAM

V

oorovergebogen,
met de hand voor
het gezicht, tuurt
de zeeman op de
kop van Java-eiland
over het IJ naar het
Noordzeekanaal.
De zeeman met
zuidwester, bijgenaamd Joop Hoorn,
de bootsman van Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN), kijkt uit naar zijn makkers die in
de Tweede Wereldoorlog op zee zijn. Zeeman op
de uitkijk van beeldhouwer Pieter Starreveld
(1911-1989) is een monument voor de honderden
zeelieden van rederij SMN die niet meer in de
Amsterdamse haven terugkeerden en veelal op
zee zijn omgekomen.
“Velen kennen de geschiedenis van het monument niet,” zegt Gus Maussen, die afgelopen
jaar een zesdelige podcast over de SMN maakte.
De rederij heette in de volksmond ‘de Nederland’, was van 1910 tot 1968 op Java-eiland gevestigd en ging later op in Koninklijke Nedlloyd.
In Maussens huis op het Java-eiland liggen talrijke bedrijfsbrochures, reisgidsen, menukaarten, plattegronden van de schepen, geborduurde zakdoekjes, stapels boeken en zelfs een
blikken sigarettendoosje van de SMN.

Rijk gedecoreerd
De rederij werd in 1870 opgericht als postdienst
tussen Nederland en Nederlands-Indië. Aanleiding was de opening van het Suezkanaal (1869)
en de naderende opening van het Noordzee-

kanaal (1876). De stoomschepen werden aanvankelijk in Engeland gebouwd. De scheepsbouw van vracht- en passagiersschepen werd 25
jaar later voortgezet op de Oostelijke Eilanden.
Vooral de passagiersschepen kregen rond 1930
bekendheid, zoals het ms Johan van Oldenbarnevelt, het ms Marnix van St. Aldegonde en het
het ms Christiaan Huygens. “De schepen met
hun rijk gedecoreerde interieurs waren drijvende paleizen,” zegt Maussen.

‘Bulder-bruisend’
In brochures van de SMN worden de schepen
met trots aangeprezen. Kleurrijke schetsen en
foto’s van het ms Christiaan Huygens geven een
inkijkje: de veranda, de luxueuze hutten, de kinderkamer, de leessalon en de ebbenhouten
rooksalon met behaaglijke stoelen om ‘onder
het genot van een goede sigaar de genoegens te
ondergaan van een partijtje skate, omber, dan
wel een robbertje whist’, allemaal kaartspellen,
alle voor de eerste klasse.
‘Zonder goede maaltijden en bedienend personeel zou het reizen met onze schepen veel van
zijn bekoring missen. Een typische bijzonderheid aan boord der schepen zijn de Madoereesche tafel- en hutbedienden (z.g. djongos), die
door hun kalme, ingetogen wijze, waarmede zij
de passagiers tegemoetkomen, zeer gewaardeerd worden.’
J. Moulijn bracht voor haar eerste reis een ode
aan het schip dat in 1927 in Amsterdam te water
werd gelaten en 923 opvarenden kon onderbrengen: ‘O Huygens, trotsche, stoere schuit/
Straks slaan je schroeven ‘vol vooruit’/ Dan
vliegt het water langs je huid/ Met bulder-bruisend schuimgeluid!’
Dertien jaar later stond de vlag er heel anders

De Engels-Indische
matrozen bleven op zee
op vlotten achter; van hen
is niets meer vernomen
De helft van de 32 schepen
van de SMN heeft
de Tweede Wereldoorlog
niet overleefd

bij. In mei 1940 werd het voormalige vlaggenschip van de SMN, het ss Jan Pieterszoon Coen,
door de Nederlandse marine tot zinken gebracht voor de sluizen van IJmuiden om de toegang tot de Amsterdamse haven te blokkeren.
Passagiersschepen, waaronder de Christiaan
Huygens, werden omgebouwd voor troepentransport en namen deel aan de geallieerde invasies in 1942 en 1943 in Noord-Afrika en Italië.

Getorpedeerd op de oceaan
De helft van de 32 schepen tellende MSN-vloot
overleefde de oorlog niet. Veertien schepen
werden getorpedeerd op de Atlantische Oceaan,
de Stille Oceaan en de Middellandse Zee. Meer
dan 600 opvarenden kwamen daarbij om. De
Christiaan Huygens liep in de zomer van 1945
op tien mijl van Westkapelle op een geallieerde
zeemijn, waarna het schip zonk.
Op de kop van Java-eiland kwam vijf jaar na de
oorlog het monum ent met 321 namen van omgekomen SMN-zeelieden te staan. “Er zijn echter 643 MSN-medewerkers gevallen,” zegt
Maussen. “Op de sokkel staan de namen van Nederlanders en niet die van koninkrijksgenoten
uit Nederlands-Indië, Engels-Indische matro-

