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‘In het kader van een inclusieve samenleving moeten alle namen op
de sokkel komen. Ook zij hebben gevochten voor onze vrijheid’
Gus Maussen, maker podcast Amsterdam op Stoom

Vaer wel 1996

Laatste winst in De Meer

→ Stadion De Meer in het voorjaar van 1990. FOTO ANP

‘F

antastisch dat we met
zo’n mooie uitslag
afscheid hebben genomen,” aldus de geëmotioneerde assistent-trainer Bobby
Haarms op zondag 28 april 1996 na de
5-1 thuiszege van Ajax op Willem II,
goed voor de 26ste landstitel van de
Amsterdammers. De allerlaatste
thuiszege op de Middenweg is wellicht belangrijker dan de zoveelste

kampioensschaal. In elk geval voor
Haarms, die zichzelf een kind van
De Meer noemt. Hoewel hij al enkele
weken aan het ‘acclimatiseren’ is in
de Amsterdam Arena, stemt de definitieve verhuizing uit de Watergraafsmeer hem droevig. “Maar het
afscheid van De Meer was waardig. Ik
ben verslaafd aan Ajax, dus vertoon
ik bij dit afscheid ook ontwenningsverschijnselen.”

Amsterdammer 1942

Hendrik Jan Woudenberg

H

endrik Jan Woudenberg
opgegroeid in de Amsterdamse Jodenbuurt,
werkte sinds
1914 als boekhoudercorrespondent bij de
Joodse Zeevischhandel
Van Oterendorp & Co
in IJmuiden. Na zijn
vroege lidmaatschap
van de NSB, in 1933,
maakte hij rap carrière
binnen de partij: van
plaatsvervangend kringleider in IJmuiden tot Kamerlid in
Den Haag. Na de Duitse inval was hij
vakbondsvoorzitter van het door de

bezetter gelijkgeschakelde NVV. Op
1 mei 1942 werd hij door rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart
benoemd tot leider van het
Nederlandsch Arbeidsfront. Hoewel na de oorlog tegen hem de doodstraf werd geëist,
veroordeelde het
Amsterdamse Bijzondere Gerechtshof hem
in 1948 tot 20 jaar cel. In
1956 werd Woudenberg
vervroegd vrijgelaten.

→ Woudenberg werd leider van het
Arbeidsfront. FOTO NIOD

Zoekplaatje

→ De eetsalon eerste klasse van ss Jan Pieterszoon Coen.

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten. We rijden of
lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we
de stad? Vorige week stonden we
onder een van de twee ruiterstandbeelden uit 1930 van Antoon Rädecker op het Tuyll van Serooskerkenplein, vernoemd naar de eerste
voorzitter van het Nederlands Olympisch Comité. Winnaar van het jaarabonnement op Ons Amsterdam is
Herman Slaghuis. Welke historische
plek zoeken we deze week? Inzendingen voor maandag 12:00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl

Aanval op de Bintang
Daniel Tutuhatunewa (1923-1981),
geboren op de Molukken, is een van
de werknemers van de Stoomvaart
Maatschappij Nederland die na een
torpedoaanval tijdens de Tweede
Wereldoorlog het vege lijf wist te
redden. Als leerling-machinist was
hij aan boord van vrachtschip ms
Bintang dat met zestig bemanningsleden en twee passagiers op weg
was van Calcutta, via Kaapstad naar
Trinidad toen het op 21 november

1942 in de Atlantische Oceaan om
5.09 uur werd getroffen door twee
torpedo’s van een Duitse onderzeeër. Het schip zonk in drie minuten.
Tutuhatunewa wist een plek op een
van de vlotten te bemachtigen.
“Zeventien dagen dobberde hij op
zee en zag hij haaien om zich heen
zwemmen. Uiteindelijk is hij door
een Engels schip gered,” zegt zijn
zoon Jehan (68). Tutuhatunewa

werd naar de VS gebracht voor een
operatie waarbij een long werd weggenomen. Hij bracht er twee jaar in
een sanatorium door. De zee moest
hij vaarwel zeggen.
Bij de torpedoaanval kwamen 21 opvarenden van de Bintang om het
leven. Veertien van hen waren volgens Maussen Engels-Indische matrozen, zogenoemde laskaren. Hun
namen staan niet op de sokkel van
het monument.
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zen, de zogeheten laskaren, en Chinezen die
veelal als bediende, matroos, stoker en olieman
werkten. De Nederlandse bemanning ging er na
een torpedoaanval in sommige gevallen in een
sloep met motor vandoor, terwijl de laskaren op
vlotten werden achtergelaten. Van hen is nooit
meer iets vernomen. Hun namen moeten even-

eens op de sokkel komen. Ook zij hebben gevochten voor onze vrijheid,” zegt Maussen, die
in het bezit is van alle namen van de gevallen
SMN-medewerkers.
De zesdelige podcast Amsterdam op Stoom is gratis
te beluisteren via Spotify.
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