RECENTE GESCHIEDENIS

DRAMATISCHE THUISREIS VAN DE NIEUW AMSTERDAM
8 december 1945–1 januari 1946
Dick Kranen
In Den Haag is
op 11 augustus
2013 een herdenkingsdienst
gehouden voor
de kinderen die
eind 1945 en
begin 1946 overleden – voornamelijk ten gevolge van een mazelen
epidemie - tijdens en na de reis
met de NIEUW AMSTERDAM.
Het was voor het eerst dat hiervoor een bijeenkomst werd gehouden. De herdenking werd georganiseerd door de Haagse Gemeenschap van Kerken.
De NIEUW AMSTERDAM was op 8
december 1945 uit Singapore vertrokken en kwam op 1 januari
1946 aan in Southampton. Vandaar werden de repatrianten met
andere schepen naar Nederland
gebracht.
Het was het eerste grote transport
waarbij Nederlanders werden gerepatrieerd. Feitelijk sloegen ze op
de vlucht voor de bersiap.
De Bersiap-periode was een
gewelddadige periode in de Indonesische geschiedenis die duurde
van ongeveer oktober 1945 tot
begin 1946. Na de capitulatie van
Japan op 15 augustus 1945 ont
stond een gezagsvacuüm in het
toenmalige
Nederlands-Indië,
waarbij zo’n 3.500 Nederlanders
werden vermoord.
Geen bevrijding
De opvarenden van de NieuwAmsterdam waren door het verblijf in de Jappenkampen ernstig
verzwakt. En de bevrijding op 15
augustus was nauwelijks een bevrijding uit de narigheid, integendeel zelfs. De overlevenden van de
kampen en de bersiap snakten er
dan ook naar evacuatie.
Zoals in het vervolg zal blijken was
de gezondheidstoestand wankel.

Uit de gevonden verslagen is op te
maken dat hoe dichter het ‘koude’
noorden werd bereikt, hoe meer
volwassenen en kinderen ziek werden.
Influenza, beri-beri en vooral mazelen grepen om zich heen.
Er zijn onderweg tussen Singapore
en Southampton zeker kinderen
overleden, maar na aankomst in
Engeland en tijdens en na de
daarop volgende transporten met
de ALMANZORA en de ATLANTIS
van Southampton naar Amsterdam zijn nog een aantal zieken
overleden.
Enkele sterfgevallen
In december 1945 repatrieerde
Gerrit Trooster met zijn zes
kinderen in de leeftijd van 4 tot
16 jaar naar Nederland. Zijn op
één na jongste zoon Frans stierf
op zesjarige leeftijd aan boord
van het hospitaalschip ATLANTIS voor de haven van IJmuiden.
(Wikipedia/Gerrit Trooster)

De Nieuw Amsterdam in zijn glorietijd

Tijdens de overtocht met de
Nieuw Amsterdam naar Nederland is Pieteke
IJsseldijk na een
kortstondige ziekte op 1 januari
1946 overleden (3
jaar oud)
(Enige melding in het Scheepsjournaal over de passagiers;

Pieteke is dus in het zicht van de
haven van Southampton overleden)
Met zijn moeder en broertje
Jaap keerde Rob Samkalden op
het eerste repatriantenschip terug naar Nederland. ‘Er heerste een mazelenepidemie en aan
boord was ik al ziek geworden.
Bij aankomst werd ook mijn
broertje ziek, en hij overleed
aan de gevolgen.’ (Robert Samkalden in Historisch Nieuwsblad
2002)
Hoeveel slachtoffers er vielen is
slechts bij benadering te geven.
De één noemt een aantal van wel
tien kinderen, weer anderen (getuigen) beweren dat er wel 100
kinderen zijn gestorven.
Overigens moet hierbij worden
opgemerkt dat er ook volwassenen
zijn overleden. Dat blijkt uit het
lijstje met de in Southampton
overledenen. (zie de Conclusie
aan het slot van dit artikel)

In dit artikel wil ik na de informatie over de schepen, aan de hand
van berichten in de kranten en archiefstukken in een historische
volgorde nagaan wat vermeldenswaardig is met betrekking tot deze
reis.
De Nieuw Amsterdam

Met de bouw van de NIEUW
AMSTERDAM werd begonnen in
1936, waarna zij in 1937 te wa-

ter werd gelaten om vervolgens
afgebouwd te kunnen worden,
zodat het schip in 1938 zijn eerste reis zou kunnen gaan maken
als het vlaggenschip van de
Holland Amerika Lijn.
Het schip werd, vanwege zijn
enorme
luxe,
waarvan uiteraard de eerste klasse het beste voorbeeld was, ook
wel de Bontjassenschuit genoemd.
Toen op 10 mei 1940 voor ons de
oorlog echt begon, voer de NIEUW
AMSTERDAM in Amerikaanse wateren. Dit zal mogelijk zijn redding
zijn geweest, want het is niet ondenkbaar dat het
schip,
wanneer
het in de Rotterdamse haven aan
de
Wilhelmina
pier had gelegen,
ook in brand was
geschoten tijdens
het
bombardement van de stad,
net als o.a. de
STATENDAM.
Tijdens de Meidagen van 1940 lag de STATENDAM III afgemeerd aan de Wilhelminakade. Het schip viel op
de eerste oorlogsdag in Duitse
handen. De Duitsers plaatsten
een mitrailleur aan boord om
vuur uit te kunnen brengen op
de Nederlandse verdedigers
aan de andere oever van de
Nieuwe Maas, die op hun beurt
het vuur beantwoordden. Tijdens deze gevechten brak in de
middag van 11 mei brand uit
aan boord van de Statendam.
Blussen bleek door de oorlogshandelingen onmogelijk en in
de volgende dagen brandde de
Statendam geheel uit.
De NIEUW AMSTERDAM werd in
opdracht van de Engelsen naar
Singapore gebracht, waar het geschikt gemaakt werd als troepentransportschip.
Deze ombouw duurde van 9 november tot 22 december 1940, er
werden kanonnen geplaatst en het

schip kon nu ook dieptebommen afschieten om aanvallen van
onderzeeërs af te kunnen schrikken.
Verder kreeg het schip zijn grijze
oorlogskleuren en werden nagenoeg alle ramen op de brug voorzien van metalen schotten.
Dank zij deze verbouwing kon het
schip per reis minimaal 5.000 militairen vervoeren, maar grotere
aantallen tot wel 6.000 manschappen kwamen ook regelmatig voor.
Bij het vervoer van deze enorme
aantallen aan militairen werden de
slaapplaatsen dan ook 24 uur per
dag benut, door ze drie keer acht
uur te gebruiken.

De Nieuw Amsterdam zoals hij er
tijdens en vlak na
de 2e wereldoorlog als troepentransportschip uitzag

Op 24 december 1940, nog geen
twee dagen na de voltooiing van
deze toch wel ingrijpende verbouwing, werd het schip ingezet voor
zijn eerste reis in opdracht van het
Ministery of War Transport.
Tijdens de gehele tweede wereldoorlog voer het schip onder het
gezag van de Engelse regering.
In deze periode zijn in totaal
323.276 manschappen vervoerd.
Dat is verreweg het grootste aantal militairen dat een Nederlands
schip ooit veilig en wel heeft vervoerd.
Vandaar de tweede bijnaam voor
de NIEUW AMSTERDAM: The
Darling of the Dutch.
De laatste reizen als troepentransportschip

De NIEUW AMSTERDAM heeft na
het beëindigen van de tweede wereldoorlog nog een aantal reizen
gemaakt als troepentransportschip.
In dit artikel gaat alle aandacht uit
naar de reis Southampton - Singapore - Southampton
De heenreis (28 oktober 1945 tot 22 november 1945)
Op 28 oktober begon de eerste naoorlogse reis vice versa naar Nederlands-Indië.
Het schip vertrok uit Southampton
nog steeds voorzien van zijn geblindeerde ramen op de brug en
zijn grijze oorlogskleuren.
Aan boord bevonden zich hoofdzakelijk militairen, waaronder o.a.
4 bataljons Infanterie, zoals
het 2-6 RI, 1-11
RI, het
1-2
RI en het 1-8
RI.
Verder waren
ook,
het 1e Bataljon
Regiment
Jagers,
Rode
Kruis
eenheden, de MARVA,
VHKers (Vrouwelijk Hulp Korps, wat
later overging in de MILVA) en
het NICA1 aan boord. Bij de laatste twee rondreizen werden de
bedden nog slechts één keer per
etmaal gebruikt. Geslapen werd er
op de zogenoemde standys (vier
hoog) voor de militairen met de
laagste rangen, de hutten waren
bestemd voor de militairen met de
hogere rangen en de aanwezige
passagiers. De maaltijden verliepen in drie zittingen.
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NICA, Netherlands Indies Civil
Administration. Op 3 april 1944
wordt in Australië de Netherlands
Indies Civil Administration (NICA) opgericht. De organisatie is
verantwoordelijk voor het burgerlijk bestuur en de rechtspraak in
de Nederlands-Indische gebieden
die op de Japanners heroverd
worden. De NICA houdt zich bezig met het herstel van het Nederlandse gezag totdat de gebieden
worden overgedragen aan de Nederlandse regering.

De NIEUW AMSTERDAM ligt vervolgens van 22 november tot 8 december 1945 aan de kade van Singapore.
De inscheping van de passagiers
begon 28 november en liep door
tot 8 december.
De passagiers werden aangebracht
door de GLENROY (Engels) en de
KONINGIN EMMA.
De
thuisreis
(8 december
1945 - tot 1 januari 1946)
De thuisreis verliep volgens het
Scheepsjournaal zonder problemen. De eindbestemming was
Southampton.
Alle repatrianten moesten daar
van boord en overstappen op twee
andere schepen, welke hen naar
Amsterdam zouden brengen.
De (officiële) reden hiervoor was
dat de Noordzee nog vol lag met
mijnen en aangezien de NIEUW
AMSTERDAM nog een vrij nieuw
en vooral kostbaar schip was, wilde
men dit schip deze risico’s niet laten lopen.
En er waren nog genoeg oude
schepen in de buurt en daarom
koos men er voor om het laatste gedeelte van de reis af te leggen
met de ALMANZORA en het hospitaalschip ATLANTIS.
De directie van de Holland Amerika Lijn vond het bijzonder ergerlijk dat de NIEUW AMSTERDAM –
nota bene haar vlaggenschip - niet
in Rotterdam kon (mocht) aanleggen.
In een brief aan haar kantoor in
Londen d.d. 22 nov. 1945 spreekt
de directie daar dan ook haar bevreemding over uit:
Rotterdam, 22 November 1945
Holland America Line (London)
Ltd.,
120 Pall Mall, London
Nederlandsche autoriteiten, die
zich belasten met de ontvangst
in Nederland van eventueel per
S.S. NIEUW AMSTERDAM repatriërende Indisch gasten,
deelen ons heden mede, dat zij
vanuit Londen vernomen hebben, dat het S.S. NIEUW AMSTERDAM de haven van Rotterdam niet binnenvaren kan.

Men wist ons niet
met zekerheid te
zeggen, of dit bericht van de Holland – Amerika
Lijn of van het Departement
van
Scheepvaart
afkomstig was.
Wij menen goed te
doen U in kennis te stellen van
het feit, dat deze mededeling
ten ene male onjuist is en dat
de NIEUW AMSTERDAM zonder enig bezwaar langszijde
ons terrein aan de Wilhelminakade kan komen, hetgeen
insluit dat het schip ook de
Hoek van Holland binnenvaren
en de haven inlopen kan.
Deze mededeling doen wij U na
overleg met de Directeur van
het Gemeentelijk Havenbedrijf,
tevens waarnemend Havenmeester, die ons ten overvloede
mededeelde dat de diepgang
van 35 voet voor de haven van
Rotterdam thans geen bezwaar
meer uitmaakt. Deze diepgang
wordt uit den aard der zaak
door het S.S. NIEUW AMSTERDAM niet bereikt.
Wilt U de Shipping in Londen
eveneens van een en ander in
kennis stellen?
Hoogachtend
HOLLAND – AMERIKA LIJN
w.g. W.H. de Monchy (dir.)
[Brief in Archief H.A.L.(318.02) inv.
V51]

Het mocht niet baten, ondanks
andere brieven waarin gesproken
werd over ‘deze belediging onze
stad aangedaan door onze eigen autoriteiten’ kwam de
NIEUW AMSTERDAM pas op 10
april 1946 voor het eerst na de
oorlog weer in Rotterdam aan.

De Almanzora

De Almanzora vaart drie
maal naar Amsterdam
Eenmaal aangekomen in Southampton volgen dan nog de volgende transporten naar Amsterdam:
1e reis: vertrek 2 januari 1946 aankomst A’dam 3 januari 1946.
2e reis: vertrek 4 januari 1946 aankomst A’dam 5 januari 1946.
3e reis: vertrek 6 januari 1946 aankomst A’dam 7 januari 1946.
De ALMANZORA werd gebouwd in
1915 en had er zijn langste tijd
ruimschoots op zitten, zij vervoerde de ongeveer 1800 repatrianten die géén medische verzorging nodig hadden, welke ook
weer verdeeld over drie reizen. In
1948 zou het schip zijn laatste reis
maken voordat het ten prooi zou
vallen aan de slopershamer.
De Atlantis vaart drie maal
naar Amsterdam
De opvarenden welke medische
hulp nodig hadden werden door
het hospitaalschip de ATLANTIS
naar
Amsterdam
overgevaren, ook weer verdeeld over drie
reizen. Later in
1948 zou de ATLANTIS verbouwd
worden tot emigrantenschip.
1e reis: vertrek januari 1946 - aankomst A’dam 3 januari 1946.
2e reis: vertrek 4 januari 1946 aankomst A’dam 5
januari
1946.
3e reis: vertrek 9 januari 1946 aankomst A’dam 10 januari 1946.
De NIEUW AMSTERDAM was overigens niet het eerste repatrieringsschip; al op 14 december liepen in
Rotterdam binnen de Batavier met
81 repatrierenden, de Mecklenburg met 250 kinderen en een

groot aantal militairen, en de
Oranje Nassau met marinepersoneel.
De Atlantis

Evacuatie: planning en uitvoering
In de kranten van die dagen is
goed te volgen hoe de voorbereiding, de tocht over zee, de
landing en het verdere verloop
van deze eerste grote repatriering plaatsvond.
Maar eerst een citaat uit een boek;
het prille begin van de organisatie
van de repatriering:
In het voorjaar van 1945 werd
op aandringen van de minister
van Koloniën aan het Militair
Gezag in Eindhoven een Indische sectie toegevoegd.
De belangrijkste taken in die
beginperiode waren ‘het werven van personeel voor de Indische dienst en het verzorgen
van de betaling van pensioenen, verlofstraktementen en
andere uitkeringen aan Nederlanders uit de koloniën vanaf
het moment dat Nederland bevrijd zou zijn.’
En het Nederlandse Rode Kruis
bood zijn diensten aan bij de
repatriëring van landgenoten,
een aanbod dat zeer welkom
was gezien de verwarde toestand in Indië.
Ook bood het Nederlandse Bureau voor Evacuerings- en Repatrieringszaken
(directeur

B.G. van Os van Delden) zijn
expertise aan.
Deze instantie had er voor gezorgd dat ca. 250.000 Nederlanders die ten gevolge van de
oorlog in allerlei landen waren
terechtgekomen,
weer thuis
waren gekomen.
Dan was
er nog de
Ned.Indische
Bond van
Exkrijgsgevangenen
en
–
Geïnterneerden (NIBEG), welke
vanaf het begin een belangrijke
rol zou spelen bij de opvang en
verzorging van de gerepatrieerden.
Van Os van Delden was er ondertussen achter gekomen hoe
ernstig de situatie in Nederlands Indië was.
‘Van een verblijf in het bergklimaat van Java of een herstelperiode in Australië viel
niet langer iets substantieels te
verwachten.
Een krachtdadig ingrijpen was
nodig.’
Volgens inmiddels realistisch
gebleken schattingen was het
nodig 50-60.000 evacués naar
Nederland te vervoeren. Die
aantallen kwamen in de planning terecht: in december 1945
zouden 10.000 repatrianten
vertrekken en in de maand januari 20.000 en februari nog
eens 20.000.
[Uit: De uittocht uit Indië]
REPATRIEERENDEN HALF DECEMBER VERWACHT

Half December worden de eerste
transporten landgenooten uit Indië
in ons land verwacht; het eerst
komt de Oranje en na Kerstmis de
NIEUW AMSTERDAM. Voor hen is
in Port Saïd een magazijn met
winterkleeding ingericht. Aan
boord worden zij voorzien van distributiebescheiden, persoonsbewijs
en geldelijk voorschot. De adressen, waarheen de repatrianten zich

willen begeven, worden voor hun
aankomst geverifieerd.
[De Tijd, 15-11-1945]

DE EVACUATIE UIT SEMARANG
De evacués, die Donderdag met
het S.S. Egra uit Semarang te Batavia arriveerden, begonnen Zaterdagochtend (heden) te debarkeeren. Onder hen bevonden zich
66 zieken, die op baren moesten
worden vervoerd en 16 zittende
patiënten. Een aantal kinderen was
lijdende aan mazelen en kinkhoest.
Allen werden onmiddellijk naar
een der hospitalen overgebracht.
De meesten der geëvacueerden
wenschten niet aan land te gaan en
zeiden: ‘Wij zijn de kampen
moe, breng ons naar Singapore’.
Moeders, die hare zieke kinderen
gedurende weken zelf verpleegd
hadden, wenschten niet van hen
gescheiden te worden, doch een
Rapwi 1 -geneesheer slaagde erin
haar ervan te overtuigen, dat de
kinderen veilig zouden zijn in de
Bataviasche hospitalen.
Er heerschte groote opwinding aan
boord, daar den evacueerenden te
Semarang blijkbaar mededeeling
was gedaan, dat zij Java zouden
verlaten. Volgens sommigen hunner had het schip eerst in oostelijke
richting gestoomd, om gedurende
den nacht van koers te veranderen.
Een minder gelukkige omstandigheid was, dat eenige vrachtauto’s
voorbijreden met opgewekte lieden, die op het punt stonden via
Singapore naar Nederland te vertrekken. Dit verbeterde uiteraard
hun stemming niet. De evacués
waren Woensdag jl. uit Semarang
vertrokken ten einde plaats te maken voor evacués uit Ambarawa.
Zij hadden bijna allen slechts enkele persoonlijke bezittingen bij
zich. Tijdens de reis was er gebrek
geweest aan water, doch de voedselsituatie aan boord was vrij goed.
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RAPWI, Recovery of Allied prisoners of War and Internees (opgericht in februari 1945). Organisatie
vanuit de SEAC, die de geallieerde
krijgsgevangenen en de geïnterneerden na de Japanse capitulatie
naar veilige plaatsen moest zien te
krijgen.

Heden zullen er duizend evacués
worden gedebarkeerd, die verdeeld zullen worden over verschillende kampen en de rest zal morgen volgen.
[Het Dagblad, uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 112-1945]

PER

NIEUW

AMSTERDAM

NAAR HUIS

3.400 Ned. evacuees zijn uit Bata-

van Batavia en 5 van Sumatra, bestemd voor vervoer met
de Nieuw Amsterdam.
6. Dan nog een klein groepje
van 50 personen die per vliegtuig naar Engeland zullen
worden vervoerd.
Changi na de bevrijding nog
bevolkt
door
voormalige
krijgsgevangenen

autoriteiten om zich te melden
voor vertrek. Op 5 december
scheepte het gezin zich in.
‘Het vooroorlogse zeekasteel met
zijn promenade- en zonnedekken
was nu een drijvende kazerne met
zijn 600 Engelse militairen en
nogmaals duizenden vluchtelingen
aan boord: de Nieuw Amsterdam
was overvol. [..] Er waren 12 kooien in onze hut: viermaal drie op

via naar Singapore vertrokken,
vanwaar zij met de NIEUW AMSTERDAM gerepatrieerd zullen
worden. Weduwen, weezen en regeeringspersonen genieten den
voorrang bij de repatriëring. Een
deel van hen komt uit het Tjidengkamp te Batavia, waar zij plaats
gemaakt hebben voor evacuees uit
Semarang, Bandoeng en Ambarawa, die ook zoo spoedig mogelijk
gerepatrieerd zullen worden.
[Maasbode, 1-12-1945]

Singapore
In het archief van de Ned. Liaison
Officier bij het Alg. (Geallieerd)
Hoofdkwartier te New Delhi bevindt zich een stuk van de RAPWI.
Het stuk met de datum 5 december 1945 vermeldt een aantal van
13.732 evacuees die als eersten in
aanmerking komen voor repatriering.
De lijst is opgesteld in het voormalige krijgsgevangenkamp Changi
bij Singapore.
De repatrianten zijn onderverdeeld in zes groepen, te weten:
1. Geschikt 1 voor onmiddellijke
evacuatie: 3.639 voormalige
krijgsgevangenen waar van
3.608 Nederlanders en 6.698
burgers (6.320 Ned.)
2. Gezond, geen onmiddellijke
evacuatie nodig: 33 personen.
3. Ziek, evacuatie met hospitaalschip: 545 personen (522
Ned.)
4. Ziek, niet geschikt voor evacuatie met hospitaalschip 52
personen (46 Ned.)
5. Onderweg naar Singapore:
2.715 Nederlanders: 2.710
1

In de Engelse tekst staat ‘fit’. Dat
betekent zowel gezond als geschikt.

De grootste groep bestaat dus uit
Nederlanders.
De rest zijn Britten, bewoners van
het het Britse Gemenebest, Fransen, Denen, Noren, Zwitsers,
Zweden, Hongaren, etc.
Lin Scholte doet verslag
In haar boek Takdiran en andere verhalen doet de
schrijfster (*1921) verslag
van haar ervaringen voor
en tijdens de tocht met
de Nieuw Amsterdam.
Ze verbleef met haar
twee kinderen, Astrid en
Peter, al in Singapore –
of haar echtgenoot Hans
Siebenhaar nog leefde
was haar niet bekend toen er eind november
een oproep kwam van de

elkaar gestapelde bedden die efficiënt tegen de vier wanden waren
geplaatst. We beschikten over de
weelde van eigen gemakken: een
ligbad, een vaste wastafel en een
toilet; dit leek al veel meer op een
bootreis in normale tijd, vorstelijk
na de armoe van Simeroad Camp
(Singapore). Het eten was daaraan
gelijk: overvloedig en goed, Engels
georiënteerd. We
moesten
daartoe
wel in groepen aan
tafel, in de enorme
eetzaal. Groep I
ging om 7.30 uur
aan het ontbijt,
groep II deed dat
drie kwartier later
en groep III weer
drie kwartier later.
Precies zo ging het
bij lunch en di-

ner.[..]
Ondanks de volte was het op de
boot toch mogelijk om op het rubberdek – zoals het promenadedek
werd genoemd – te wandelen;
voor het overige zaten de passagiers overal op alle dekken. [..]
Ik behoorde met mijn kinderen tot
de groep die als eerste zou vertrekken en dat gebeurde op 3 januari
(1946). Met een ruk zwaaide ik de
plunjezak op mijn schouder en
met de canvastas in de andere
hand spoorde ik de kinderen aan
zich in de rij te voegen, de loopplank af en de kade op. Als een colonne mieren trok de groep
naar de loopplank van de Almanzora.[..] De verwarming deed het
niet. We vernikkelden van de kou
en sliepen in onze winterjassen’.
Geen woord over zieken of
sterfgevallen!
Dagboek Louise Anne van
Oven
Deze jonge vrouw (*1924) begint
haar dagboek in Singapore.
Ze wacht daar samen met haar
zusje Marja (*1931) en haar moeder en stiefvader op de komst van
de Nieuw Amsterdam.
Eenmaal aan boord doet ze verslag
van vooral het ‘uitgaansleven’ aan
boord, wel heel logisch voor een
jonge vrouw na die jaren van beklemming.
Ze geniet met volle teugen van
films, live muziek, cabaret, sportwedstrijden en last but not least:
dansen op het lido dek!
Enkele citaten uit haar dagboek:
‘En dat ik nooit meer naar Indië terug ga! Ik heb een fijne
tijd in Indië gehad, maar ook
een zeer nare tijd.’
23/12/1945: Vanmiddag werd
er een concert gegeven. Ik ben
er heen geweest. ’t Was goed! ’t
Is zo ontzettend koud. Vreselijk, ik ril als een juffershondje.
28/12: Ik ben zo ontzettend
verkouden, hopeloos gewoon.
29/12: Ik heb 38.5; zware kou
gevat. Marja is jarig vandaag
en moet in bed blijven. Sneu! Ik
heb er zwaar de pest in dat ik
[ook] in bed moet blijven. Nu,

vanavond heb ik 37.1, dus al
behoorlijk gezakt.
30/12: Ik ben de hele dag al
koortsvrij. Jantje van de Kloes
(*1939) heeft de mazelen. Er
zijn 1.500 zieken aan boord.
4/1/1946: Vandaag zijn we van
boord gegaan (De Almanzora
was een rotschip) De loods was
zogenaamd verwarmd, maar ’t
leek op niets. Eindelijk gaan
we dan in een bus die ons naar
Arnhem zou brengen.
Velp, waar haar grootouders
woonden, was de voorlopige eindbestemming van het gezin.
VOORZIENINGEN VOOR REPATRIEERENDEN UIT INDONESIË
De namen van de Nederlanders,
die uit Indië naar ons land komen,
zullen hier drie weken vóór hun
aankomst bekend zijn, omdat de
passagierslijsten van de schepen
per luchtpost worden verzonden.
Op die manier heeft de dienst van
de repatriëring de gelegenheid na
te gaan, of de terugkeerende landgenooten bij de door hen zelf opgegeven adressen onderdak kunnen vinden en, indien dat niet zoo
is, naar andere huisvesting om te
zien. Voor de terugkeerenden is
een financiële regeling getroffen,
die op een hoog plan staat, omdat
aangenomen wordt, dat velen zich
op pensionbasis zullen moeten instellen.
Garantieregeling
De garantieregeling is als volgt:
f 150.— per gezinshoofd,
f 100.—per maand voor het eerste
gezinslid van 17 Jaar en ouder,
f 75.— voor elk gezinslid boven 17
jaar en
f 60.— voor de jongere kinderen.
Wanneer dus een weduwe hier arriveert, die de beschikking heeft
over een inkomen van f 120 per
maand, krijgt zij een maandelijkschen toeslag van f 30— Na verloop van de 3 maanden vallen de
gerepatrieerden in de sociale regelingen, die voor de Nederlandsche
samenleving gelden.
Het Centraal Distributie Kantoor
zal alle menschen een extra bonkaart verschaffen gedurende een
zekere periode, waardoor zij voor

een verhoogd rantsoen in aanmerking komen.
Verder genieten zij een verhoogd
brandstoffen-rantsoen, n.l. per
hoofd twee eenheden.
[De Tijd, 6-12-1945]

ENGELSCHE GASTVRIJHEID
Aan het rapport van den transportleider van de evacués aan
boord van het S.S. Glenroy, welk
schip evacués van Batavia naar
Singapore vervoerde ontleenen wij
het volgende:
‘Ik moet beginnen met mijn
grooten dank uit te spreken
voor de buitengewoon gastvrije
wijze, waarop wij aan boord
door de Engelschen werden
behandeld. De humane behandeling en het groote geduld, dat
zij aan den dag legden, verdienen slechts den hoogsten lof.
Zonder uitzondering stonden
de Engelschen elk oogenblik
gereed om ons met alles te helpen.
Heden hebben wij Sinterklaas
gevierd. Engelsche officieren
als Sinterklaas en Zwarte Piet
bezochten alle dekken en ruimen. Zij bezorgden de kinderen gelukkige oogenblikken
met reepen chocola.
Alle passagiers zijn uiterst
dankbaar voor de vriendschap
ons door de Engelschen gedurende de geheele reis betoond.
Officieren en minderen hebben
hun uiterste best gedaan om
het onaangename van een
overtocht op zulk een kleine
ruimte tot het uiterste te beperken’.
[Het Dagblad, uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 1812-1945]

3.765 DUTCH ARRIVE FROM
FAR EAST
The Nieuw Amsterdam, the Holland – America liner of 36.287
gross tons, docked at Berth 101
Southampton Docks, this morning.
Despite the blanket of fog which
had covered most of Britain’s
coastlines she arrives promptly at 9
o’clock with her 3.765 Dutch passengers, released from internment
in the Dutch East Indies.

A staff of the British Red Cross assisted in transferring half of the
Dutch people from the Nieuw Amsterdam to the Almanzora lying at
Berth 102.
The Almanzora will sail to Antwerp at midday to-morrow etc.
[Southern Daily Echo, 1-1-1946]
MEASLES
During the year a vessel arrived
from Singapore with 360 cases of
measles on board.
150 earlier cases had recovered before the ship arrived.
The vessel had a total of 4.551
passengers on board of whom
3.808 were Dutch repatriates who
on arrival at Southampton were to
be transferred to other vessels and
taken to Rotterdam. (!)
[..] It was found necessary to remove 14 of the more seriously ill
cases of measles to the Borough
Isolation Hospital, and 355 cases
of measles proceeded in vessels to
Rotterdam.
[Annual Report on the Health
of the Port of Southampton,
1946]
NIEUW AMSTERDAM NADERT
THUISHAVEN,
REPATRIEERENDEN IN BEGIN
JANUARI VERWACHT
De Nieuw-Amsterdam wordt met
ongeveer 3.800 repatrieerenden
uit Indië aan boord in de eerste
dagen van Januari te Southampton
verwacht. Het S.S. ALMANZORA
zal hen in twee reizen naar Amsterdam brengen. De reis verloopt
uitstekend. De algemeene gezondheidstoestand der repatrianten is,
ondanks tamelijk veel lichte
zieken, bevredigend.
[De Tijd, 19-12-1945]

Southampton
NIEUW-AMSTERDAM TE SOUTHAMPTON

De Nieuw-Amsterdam, met ongeveer 3.800 geëvacueerden uit Indonesië aan boord, is Dinsdag te
Southampton aangekomen. Ongeveer 40 % der passagiers lijdt, door
te grote temperatuur overgang,
aan influenza en mazelen, de
stemming is echter vry goed.

Nader vernemen wy nog, dat de
ALMANZORA Donderdag 3 Jan.
omstreeks 12 uur te Amsterdam
voor de fruitloods van de
K.N.S.M. aan de Rietlanden verwacht wordt. Vermoedelijk worden dezelfde avond alleen de zieken en de passagiers, die hun bestemming te Amsterdam hebben
ontscheept. De andere passagiers

debarkeren Vrydagmorgen 4 Jan.
[De Waarheid, 2-1-1946]

DE REPATRIEERENDEN UIT INDIË

De Nieuw-Amsterdam is te Southampton binnengeloopen, en heden, 2 Januari worden de eerste
1.900 opvarenden van deze Indiëvaarder te Amsterdam verwacht.

Het aantal zieken aan boord van
de Nieuw-Amsterdam is ruim 40
pct. Uit de verhalen van de geëvacueerden komt steeds weer dezelfde gedachte naar voren namelijk:
‘Jullie in Nederland hebt geen
idee wat er in Indië gebeurd is
en nog gebeurt’. Allen zijn blij
weer onder blanken te zijn en men
verlangt in hoofdzaak eens goed te
kunnen uitslapen op een ‘echt’ bed
en zijn eigen leven te kunnen leven.
Aan boord van de NIEUW AMSTERDAM bevinden zich vier katholieke priesters, vijf broeders en
tien zusters uit verschillende gebiedsdeelen in Indië, die blij zijn
Nederland terug te zien, maar
voornemens zijn daarna weer naar
Indië terug te keeren en daar hun
werkzaamheden voort te zetten.
Nader wordt gemeld, dat de meeste zieken aan boord van de NIEUW
AMSTERDAM lijden aan influenza
en mazelen. Ernstige zieken zijn
er niet, en er is gedurende de
overtocht niemand gestorven.
[De Heerenveensche Koerier, 2-1-1946]

Ingezonden brief in ‘Moesson’
van 1 aug. 1999 van de ‘Tiger
Man’
MET DE NIEUW-AMSTERDAM
NAAR NEDERLAND
Men schrijft ons:
[..] De gezondheidstoestand aan
boord was zeer bevredigend, de
zeereis deed de meesten goed. De
medische dienst, waarvan de staf
te Colombo belangrijk uitgebreid
was met uit Nederland gezonden
personeel, had wel druk werk,
doch dit betrof voornamelijk gevallen van influenza en mazelen. Strenge isolatie moest toegepast worden om verdere uitbreiding zooveel mogelijk te
voorkomen, doch de ziekten
verliepen goedaardig.
Het schip lag vier dagen op de
reede van Suez om de repatrieerenden van warme kleeding te
voorzien. De verwachtingen hieromtrent waren niet zeer hoog gespannen, zoodat de meeste passagiers wel zeer verbaasd waren over
de resultaten van het ingespannen
werk dat in het kamp Ataka te
hunnen behoeve verricht is.

De passagiers worden van boord
afgehaald met L.C.T.'s, vaartuigen
die er als het ware plezier in hebben na hun moeizaam werk in den
oorlog nu ook in het vredeswerk
een plaats gevonden te hebben. De
tocht over de reede naar de steigers te Adabiya is al spoedig volbracht en bij het landen valt het
eerst op dat het geheele terrein en
de groote loskranen op de kade
kwistig met vlaggedoek en de vlaggen der Vereenigde Volken versierd zijn.
Er staat een trein gereed voor de
passagiers, weliswaar bestaande uit
goederenwagons, daar ander materiaal niet beschikbaar is, maar de
treinreis duurt maar kort (10 minuten) en dat mag niet hinderen.
Als de passagiers uit den trein
stappen zien zij het eerst een groot
doek met ‘Welkom’ boven de
poort van het terrein. Er zit eene
militaire kapel in een muziektent,
die voortdurend vroolijke wijsjes
speelt en er veel toe bijdraagt dat
de stemming meer die van een
feestterrein is dan van een noodzakelijken stap op den weg naar Nederland.
Rechts van den ingang is de groote
hal kwistig versierd met vlaggen.
Zachte matten op den grond en de
genoeglijke zitjes doen vergeten
dat rondom zand en nog eens
zand, kortom de woestijn, ligt.
De kleuters zijn onmiddellijk aangevallen op de speelplaats en amuseeren zich daar zoo uitstekend dat
het de mama's later moeite kost
hen mede te krijgen voor de
kleeding.
Schoenen passen in Ataka. Volgens een overzicht van t/m 7
maart 1946 verstrekte goederen
zijn er alleen al 7.487 paar da-

messchoenen uitgegeven!
De NAAFI heeft groote buffetten
ingericht waar allerlei belegde
broodjes, cakes, koffie, thee, kwast
en vruchten worden uitgereikt
zooveel uw hartje begeert. De achterzijde van de groote hal is het
kleedingmagazijn. Er zijn verschillende afdeelingen voor mannen,
vrouwen en kinderen. Overal staat
geoefend personeel gereed dat met
kennersblik direct uw juiste maat
weet te vinden en graag advies
geeft inzake dessin en kleur van uw
costuum.
Het eerste dat u krijgt is een
kleerenzak; heeft u de geheele afdeeling doorloopen dan is die zak
gevuld en heeft u eene complete
uitrusting voor den winter in Europa ontvangen. Hoeden voor de
dames ontbreken, maar daar iedereen in Nederland de hoofddeksels heeft afgeschaft en de meeste
vrouwen een doekje of shawl om
het hoofd dragen, is dat geen bezwaar.
Als slot komt nog een administratieve maatregel: u krijgt eene identiteitskaart uitgereikt waarop aangeteekend staat wat u aan kleeding
hebt ontvangen, dit in verband
met de distributie in Nederland, en
die verder speciale bons voor de
distributie bevat zoodat u in Nederland extra rantsoenen voedingsmiddelen en brandstof zult
ontvangen.
De verstrekking van kleeding enz.
geschiedt geheel gratis en wat uitgegeven wordt is ongetwijfeld het
allerbeste wat er in de door den
oorlog ontwrichte wereld te krijgen
is. Dan volgt de tocht terug naar
het schip, waar de aan boord geblevenen u met vragen bestormen
en die, na uw verhaal gehoord te
hebben en uw nieuw costuum bewonderd, zeer verlangend zijn in
de volgende groep naar land te
gaan.
Alle hulde aan den repatrieeringsdienst, die de reis tot in de puntjes
verzorgd had!
[Het Dagblad, uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 3-11946]

TERUG UIT INDIË
[..] De gezondheidstoestand liet
veel te wenschen over, vooral van
de jeugd. 40 pct. leed aan influenza en mazelen. Ernstige zieken
waren er niet en tijdens de reis
is niemand overleden.
[De vrije stemmen van SchouwenDuiveland, 3-1-1946]

‘Er schijnen aan boord nog al
veel zieken te zijn, is het niet?’
‘Inderdaad. De ernstigste zieken zijn echter in Engeland gebleven. Wij hebben op het
ogenblik nog 177 zieken onder
ons, zij lijden hoofdzakelijk
aan mazelen.’
[De Waarheid, 4-1-1946]

DE EERSTE INDISCH-GASTEN
TERUG IN NEDERLAND
Donderdagavond kwart voor 7
kwam het Engelsche stoomschip
ALMANZORA, met aan boord
1.900 van de uit Indië repatrieerenden, die te Southampton met
de NIEUW AMSTERDAM waren
medegebracht te Amsterdam aan.
Prinses Juliana en minister Logeman, bevonden zich onder de menigte, die de Indische gasten, verwelkomden.
Half één bevond de ALMANZORA
zich voor de pier- van IJmuiden,
maar het duurde nog tot half drie
voordat het schip binnen de sluizen was. Een muziekcorps van IJmuiden speelde ter verwelkoming
ons volkslied, een afdeeling van de
B.S. stond stram in de houding
toen het schip langzaam passeerde.
Daarna stoomde het de sluizen uit
en het Noordzeekanaal op. Te
kwart voor zeven kwam de ALMANZORA in Amsterdam aan.
In de fruitloods van de K.N.S.M.
had zich een groot aantal personen
verzameld. Maar ook op de loods
wachtte men de komst van het
stoomschip af. Langzaam voer het
geheel verlichte schip naar den
wal, terwijl de muziek van het politiecorps het Wilhelmus speelde,
dat aan boord en op den wal werd
meegezongen. Het was een ontroerend moment.
In de groote loods sprak Prinses
Juliana namens H.M. de Koningin
de repatrieerenden toe.

De in Amsterdam woonachtige
passagiers gingen naar hun plaats
van bestemming, de anderen bleven aan boord overnachten om
Vrijdagmorgen per bus naar het
Centraal Station te worden gebracht. Vandaar vertrokken zij
naar hun respectieve woonplaatsen.
De ALMANZORA gaat nu terug
naar Southampton, teneinde de
andere helft der passagiers van de
NIEUW AMSTERDAM over te nemen. 6 Januari s avonds of 7 Januari ‘s ochtends komt de ALMANZORA opnieuw te Amsterdam aan.
[De vrije stemmen van Schouwen-

met zich mede, des te meer
waar klimaat overgang bovendien als een schadelijke factor
werkzaam is. Gespecialiseerde
(kinder)artsen en specifieke
medicamenten,
vaccinaties,
systematische desinfectie van
privaten en deurknoppen, en
aparte, verwarmde ziekenboegen - de NIEUW AMSTERDAM had
het helemaal zonder verwarming moeten stellen - zouden
veel onheil (hebben) kunnen
voorkomen.’

Duiveland, 5-1-1946]

[..] Zaterdagmiddag het welkom
terug in het vaderland naar de
tweede groep uit Indië komenden
aan boord van het hospitaalschip
ATLANTIS. Precies op den verwachten tijd bracht dit schip aan
den steiger van de K.N.S.M. 685
repatrieerenden, waaronder 400
zieken, naar de hoofdstad.

In het boek De Meelstreep wordt
ingegaan op de welkomstwoorden
die door diverse hoogwaardigheidsbekleders waren uitgesproken. Koningin Wilhelmina en haar
dochter Juliana, minister Logeman, de heren Bannier, gecommitteerde voor Indische Zaken, Van
Os van Delden en Van der Most
van de repatrieringsdienst en bestuursleden van het Rode Kruis, al
die mooie toespraken ‘konden
niet verhullen dat de organisatie van de transporten te wensen had overgelaten. Om te beginnen onderweg. Aan boord
van de NIEUW AMSTERDAM was
meer dan een kwart van de opvarenden – sommige bronnen
spraken zelfs van 40% - ziek
geworden (mazelen en influenza). Kwalijk, want grotendeels
te voorkomen, zo luidden de
conclusies van een medisch
onderzoek uitgevoerd in opdracht van premier Schermerhorn.
Weliswaar, zo betoogden de
medische rapporteurs, was
door het gebrek aan scheepsruimte overbevolking op de
evacuatieschepen in zekere
mate onvermijdelijk, maar die
omstandigheid maakte het des
te noodzakelijker medische
voorzorgsmaatregelen te treffen. Immers, de opeenhoping
van mensen, die door ondervoeding en psychische ellende
zeer verzwakt zijn, brengt
groot gevaar voor epidemische
uitbreiding van infectieziekten

DE ATLANTIS BRENGT 700 REPATRIEERENDEN TERUG

[Nieuwsblad voor het Zuiden, 7-11946]

ALMANZORA OPNIEUW TE AMSTERDAM

Voor de tweede maal in een week
is te Amsterdam het Engelse hospitaalschip ALMANZORA met repatriërende landgenoten in Amsterdam aangekomen. Maandagavond
arriveerde het schip met 1.672
passagiers aan boord, onder wie de
eerste groep opvarenden van de
Oranje en de laatste van de
NIEUW AMSTERDAM. De stemming aan boord was geestdriftiger
dan bij de vorige aankomst van de
ALMANZORA. doordat het aantal
gezonden deze keer groter was dan
de vorige week. Toch waren er
nog 60 zieken aan boord, die er
echter, behoudens enkele gevallen,
gelukkig niet ernstig aan toe waren. De zieken zijn alle nog dezelfde avond gedebarkeerd.
[De Waarheid, 8-1-1946]

KLACHTEN OVER DE REPATRIERING DIE DE MINISTER 1 TER
OORE GEKOMEN ZIJN

1

J.H.A. Logemann, Minister van
Overzeese Gebiedsdelen in het kabinet Schermerhorn (1945/46)

a.Volgens gegevens, die gisteren te
Amsterdam verstrekt werden, zouden 350 man van de eerste ‘Almanzora’ naar Den Haag komen.
Hedenmorgen zijn slechts 100 gearriveerd. In de eerste plaats hadden deze menschen geen kaarten
bij zich waarop hun adres te ’s
Gravenhage vermeld stond, zoodat
de plaatselijke D.B.V.O.1 niet wist
waar de menschen heen gebracht
moesten worden. Gelukkig waren
de meesten op de hoogte van het
adres; er bleven er echter 30 over,
die geen enkel adres hadden en die
slechts ondergebracht konden
worden in hotelkamers waarover
Generaal Behrends de beschikking
had, aangezien de laatste tegen de
instructies van de C.B.V.O. 2 in
voor eigen noodmaatregelen had
gezorgd. Gesuggereerd werd dat
het Amsterdamsche Committee
meer menschen in Amsterdam had
ondergebracht en minder in Den
Haag, omdat men van mening was
dat de zaak in Den Haag minder
goed geregeld zou zijn.
b. Aan het D.B.V.O. was geen lijst
toegezonden van de menschen, die
hier zouden komen, zoodat men
het transport in de stad ook niet
goed had kunnenregelen. Hierdoor hebben verschillende menschen uren lang door de stad moeten rijden voordat zij aan hun
huisadres werden afgezet. Zooals
hierboven reeds vermeld bleven er toen eenige menschen
over, waarvan o.a. de Minister
een oude dame in huis
heeft genomen.
c. De dekenpakketten bevatten uitsluitend dekens en
eenige andere nuttige zaken,
doch niet de lakens, die volgens de gedane toezegging
mede zouden worden gezonden. Het dekenpakket voor
de familie van Minister Logemann was geadresseerd
aan Minister Schermerhorn,
Van Alkemadelaan.
De Minister zal gaarne van
Kolonel Van Os van Delden

1
2

District Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers
Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers

een verklaring omtrent deze onvolledigheden ontvangen.
Comm. voor Indische Zaken,
4 Januari 1946
[Archief Dr. P.J. Bannier]
MAZELEN
De medische dienst van het evacuatiekantoor deelt ons het volgende
mede:
Naar aanleiding van de veelvuldig
voorkomende gevallen van mazelen op de NIEUW-AMSTERDAM
werd het wenschelijk geacht, in
verband met het kwaadaardige karakter van deze epidemie en een
aantal sterfgevallen onder de kinderen aan complicaties tijdens den
overgang van warm naar koud
klimaat, het aantal gevallen van
mazelen op de Johan van Oldenbarnevelt te beperken.
Tot dat doel was het noodzakelijk
alle kinderen beneden den leeftijd
van 15 jaar, die nog geen mazelen
hadden doorgemaakt, van boord
te verwijderen.
Hoewel hiermede het gevaar voor
mazelen nog niet geheel uitgesloten kan worden geacht, is door dezen maatregel het aantal eventueele patiënten zooveel mogelijk verminderd.
Ook in de toekomst zal het tot nadere aankondiging verboden zijn
kinderen, die nog geen mazelen
hebben doorgemaakt, op de evacuatie-schepen mede te nemen.
Hoewel deze maatregel velen wellicht hard zal toeschijnen heeft de

bittere ervaring geleerd, dat hij absoluut noodzakelijk en gerechtvaardigd is, aangezien de kans op
gevallen met doodelijken afloop
tijdens de reis veel grooter is dan
hier. [Het Dagblad, uitgave van de
Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 14-1-1946]

NEDERLAND HELPT INDIË
Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te Utrecht verzoekt
nogmaals den ouders van kinderen, die mazelen hebben, een
klein beetje bloed van die kinderen
af te staan voor serumbereiding.
Dit serum wordt gebruikt voor
kinderen, die uit Indië terugkeeren.
Gebleken is n.1. dat de graad van
de mazelen, die de gerepatrieerde
kinderen oploopen, indien ze niet
worden ingespoten, zeer zwaar is.
Den ouders wordt verzocht, opgaaf aan het politiebureau te doen.
[Leeuwarder Koerier, 8-2-1946]

MAZELENSERUM VOOR REPATRIËRENDE JEUGD

Na de ontberingen, die de repatrierende jeugd uit Indonesië reeds
heeft geleden, komt thans een
nieuw gevaar, nl. de mazelen,
waaraan al een aantal kinderen
bezweken zijn.
De repatriëringsdienst heeft daarom besloten slechts kinderen te
vervoeren, die tegen deze ziekte
afdoende beschermd zyn.
Dit is mogelijk door inspuiting met
serum van herstelde
mazelenpatiënten.
Daar er in Nederland
momenteel
veel licht verlopende mazelen onder
de jeugd voorkomt
is deze hulp mogelijk, met een kleine
hoeveelheid bloed
van een herstellende
mazelenpatiënt by
voorkeur
afgenomen tussen de 7de,
11de, uiterlyk de
28e koortsvrije dagen kan zo een aan-

De allereerste repatrianten kwamen op 23 november 1945
per DC4-Skymaster (max. 80 passagiers) op Schiphol aan

tal van de repatrierende kinderen
afdoende
beschermd worden

om een veilige overtocht te waarborgen.

Ster,e t.g.v.
mazelen
in de jaren
1940-1952
Bron: RIVM
Rapport nr.
213676008/1998

[De Waarheid, 20-2-1946]
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MAZELEN
Ondanks een af en toe optredende
mazelen epidemie is er in ons land
nog nauwelijks sterfte ten gevolge
van deze ziekte. Maar dat is anders
geweest.
In de jaren 1930 varieerde de
sterfte aan mazelen nog tussen
200-300 gevallen per jaar.
Het aantal sterfgevallen werd
steeds lager, met uitzondering van
het jaar 1946. [zie grafiek].
In het jaar dat de vaccinatie werd
ingevoerd – 1976 - was de sterfte
in Nederland al gedaald naar enkele tot enkele tientallen gevallen
per jaar. In 1998 was er één sterfgeval door mazelen en in het epidemische jaar 1999-2000 stierven
drie patiënten aan mazelen.
Ook in 2003 was er een sterfgeval.
In de andere jaren tussen 1997 en
2009 zijn er geen mensen overleden aan mazelen.
Merkwaardig is dat het jaar 1946
waar onze belangstelling in dit artikel naar uitgaat zo’n hoge piek
vertoont ten opzichte van de jaren
ervoor en erna.
De gemiddelde cijfers voor
de zes jaren voor en na 1946
bedragen resp. 121 en 77
terwijl 1946 een uitschieter
laat zien van 385 sterfgevallen! (zie grafiek)
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Het antwoord op de vraag of
in deze piek de sterfgevallen
van de reis van de NIEUW AMSTERDAM zijn inbegrepen heb
ik niet kunnen beantwoorden.
In het Verslag over de jaren
1946 en 1947 van de Geneeskundig Hoofdinspecteur van
de Volksgezondheid heb ik
daar geen enkele opmerking
over aangetroffen. Wel sterftecijfers voor kinderen beneden de leeftijd van 1 jaar (92)
Terug naar de repatrianten
Eind 1942 (bij de internering) had
slechts 5% van de 0-5-jarigen en
bijna 50 % van de 5-17-jarigen
mazelen gehad. Een epidemie van
mazelen was dus te verwachten en
is in de meeste kampen ontstaan in
1943 en 1944.
Hoewel de frequentie van ernstige
mazelen-pneumonieën betrekkelijk
laag was, zijn in verschillende
kampen kinderen aan mazelen
overleden.

In het kamp Tjideng te Batavia,
waar mazelen prophylaxis 1 onder
jonge kinderen (met bloed van de
moeder) zoo systematisch mogelijk
plaats vond, overleed geen enkel
kind aan mazelen. Het heeft ons
ook tijdens den oorlog getroffen,
hoe weinig artsen van de beteekenis van mazelenprophylaxis
doordrongen zijn.
Naarmate de isolatie van de kampen vollediger werd, werd - ondanks de overbevolking - de kans
op infectie van buiten geringer en
bleven vele kinderen vrij van mazelen. Dit had tot gevolg, dat na de
‘vrede’ - bij toenemend contact –
een deel der kinderen mazelen
kreeg, maar een ander deel werd
nog niet geïnfecteerd.
[J.H. de Haas & J. Hermana Posthuma (NtG 1946/Dr. G.J. Oosterhuis,
NtG, 13-3-1948]

Het Indische Rode Kruis in
actie
Met het oog op de te verwachten
stroom van repatrianten stelde de
Oost-Indische Kamer van het Rode Kruis in de maanden oktober/november 1945 drie medische
repatreringsteams samen, welke
achtereenvolgens op 9 november
(1) en 1 december (2) vertrokken.
Zij telden elk:
2 artsen
6 verpleegsters
12 verpleeghulpen
1 secretaresse (facultatief)
1 tandarts (facultatief)
De teams werden aangenomen
voor een reis heen en terug.
Het eerst uitgezonden team bereikte Indië niet, maar strandde in
Colombo (Ceylon), waar het zich
aan boord kon begeven van de
NIEUW AMSTERDAM, welke daar
vanuit Singapore aankwam.

1

Prophylaxis: voorkoming

Aanvankelijk
meende men
dat de noodzaak van een
dergelijk
team niet zo
groot was;
een mening
die
echter
wijziging onderging bij het naderen van het koele Noorden. Het
aantal patiënten nam drastisch toe.
Hoe nuttig het team zich had gemaakt, bleek wel uit het verzoek
van de commandant en de Chief
Medical Officer, om tijdens de
volgende reis, het team te versterken tot 20 artsen en 75 verplegenden, onder dezelfde leiding
van Dr. Mijnlieff.
Na rijp beraad vond men een team
van 9 artsen, 1 tandarts en 41 verplegenden redelijk voldoende.1
De Repatrieringsdienst
In Koers West lezen we over de
bevindingen van het pas benoemde hoofd van deze dienst na zijn
terugkeer uit Indië:
‘Wenden wij onze blik naar Indonesië, dan moet worden geconstateerd, dat daar practisch
de gehele Nederlandse bevolking nog in de kampen zit,
waarin de Japanners haar destijds gesmeten hebben, onder
de ellendigste omstandigheden.
Men moet het zelf hebben gezien, om zich de toestanden,
die daar heersen, te realiseren.
De mannen van hun vrouwen
gescheiden; de kinderen beneden de 12 jaar bij hun moeder,
jongens boven de 12 jaar bij
hun vader, en in vele gevallen
geheel van hun ouders gescheiden. In de kampen op Java
verblijven, zoals men weet, ongeveer 50 à 60.000 personen, in
hoofdzaak vrouwen en kinderen. De vrouwen hebben drie
en een half jaar als beesten
moeten leven.
Maar zij waren dapper en
hielden stand, in het vertrouwen op haar bevrijding. Maar
nu, meer dan drie maanden na
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hun bevrijding, is er nagenoeg
nog niets veranderd.’
Voor de ‘vervolg’schepen van de
NIEUW AMSTERDAM, de ALMANZORA en de ATLANTIS in Amsterdam aanlegden, was er heel wat
organisatie aan voorafgegaan. Alleen al de passagierslijst bestond uit 76 gestencilde vellen
die aan de kranten ter publicatie
werden toegezonden. 3.800 namen
in de krant, dat kon natuurlijk niet,
dus daarom besloot men de lijsten
ter inzage op te hangen of te leggen bij de diverse krantenbureaux.
Hoe was het de passagiers
vergaan?
Citaat uit het verslag van een reporter: ‘Aan boord pakt men de
zaken goed aan. Er is een organisatie in het leven geroepen
die alle kinderen (ca. 1.200) gedurende 2 uur per dag met
zang en spel bezig houdt. Dat is
voor de moeders een groot gemak, omdat de verschillende
huishoudelijke werkzaamheden, zoals hut schoonmaken en
kleren wassen, door de passagiers zelf verricht moeten worden. Als een kleuter eens de
weg in het reuzenschip verliest,
en bij het spel de label met zijn
naam heeft verloren, worden
de ouders via de luidsprekerinstallatie opgeroepen, en kan
het kind worden afgehaald in
het bureau voor gevonden
voorwerpen!
Suez, de gematigde zone komt
in zicht. Straks vaart de NIEUW
AMSTERDAM in de Europese
winter, de passagiers krijgen
dan ook al winterkleding. Nu
genieten de repatrierenden nog
van het warme weer en het
“Lido dek” is stampvol met
zonnebaders…’
1 Januari 1946 om 09.15 liep de
NIEUW AMSTERDAM de haven

van Southampton
binnen.
Behalve de
3.800 repatriërende
burgers bebevonden
zich
aan
boord ca. 600 Engelse verlofgangers van het 14e leger uit Birma.
De
gezondheidstoestand
aan
boord leek niet rooskleurig. De
mensen waren zwak, hadden geen
weerstand en het verschil in temperatuur was voor velen een bezoeking. Naar schatting leed 40%
van de opvarenden aan influenza
en mazelen. Maar lang niet allen
lagen op bed.
Bij aankomst van de ALMANZORA
in Amsterdam werden 167 zieken
– lijders aan hongeroedeem, beri
beri en veel kinderen met mazelen
– met brancards overgebracht
naar één van de 68 Rode Kruis
ambulances om hen naar de Amsterdamse ziekenhuizen te vervoeren.
De ATLANTIS had bij zijn eerste
overtocht naar Amsterdam 400
brancardzieken en 225 invalide
personen aan boord.
Tot zover ‘Koers West.’
Artikel in Maandschrift, juni
1946
‘De uit Indië gerepatrieerde kinderen hebben bijna allen met hun
moeders gedurende 2-3 jaar vertoefd in concentratiekampen op
Java. De voeding is er in die tijd
steeds slechter geworden. Een
denkbeeld van de voeding in deze
jaren geeft tabel I, met enige nadere gegevens ontleend aan een recent rapport van dr. J. H. de Haas
en mej. Dr. Posthuma.
Men ziet hieruit dat de voeding calorisch steeds minder werd en dat
daarbij het eiwitgehalte steeds
daalde. De voeding was bovendien
eenzijdig en bestond tenslotte
praktisch geheel uit koolhydraten
en water.

Periode

Calorieën

Eiwitten

Gevolgen

1942/43

1800-2500

40-60

Vermindering van gewicht, gevoel van zwakte

1943/44

1200-2500

15-35

Remming groei, ondervoeding, pellagra (Pellagra wordt
veroorzaakt door vitamine B3 deficiëntie).

1944/45

1000-1200

15-20

Het schaarse voedsel kon alleen
worden aangevuld door het klandestien kopen van boonen en het
verorberen van slangen, kikkers,
slakken, ratten enz.
Na de instorting van Japan hebben
de meeste kinderen beter eten gekregen, voldoende vitamines en de
benodigde medicamenten.
Na enige tijd zijn deze kinderen
geleidelijk naar Nederland gebracht, een proces dat thans nog
aan de gang is. De evacuatie is in
de aanvang geschied op schepen,
die overvuld waren en waar de
medische verzorging, mede door
het grote aantal zieken, ontoereikend was. Hierdoor en door de
klimaatverandering hebben de aan
boord van deze schepen uitgebroken mazelen-epidemieën een grote
omvang aangenomen; en vooral
door dat de gevallen van mazelen
met complicaties der luchtwegen
niet aanstonds geïsoleerd konden
worden, is het getal dezer complicaties na mazelen ongekend groot
en geworden.
De noodtoestanden, ontstaan bij
het debarkeren en onderbrengen
van een zo groot aantal zieke kinderen met complicaties na mazelen hebben ons wederom geleerd,
hoe gevaarlijk het is, indien kinderen met complicaties na mazelen niet behoorlijk van elkaar geisoleerd worden. Zodra deze isolatie kon worden doorgevoerd, is
van verspreiding der complicaties
geen sprake meer geweest.’
Artikel in NTVG, 1-2-1947
Aan boord van het S.S. NIEUW
AMSTERDAM, dat op 8 December
1945 uit Singapore vertrok met
repatrierenden uit NederlandsIndië, is een mazelenepidemie uitgebroken. Volgens mededeling van
een op dit schip aanwezig repatrierend Nederlandsch kinderarts

Geestelijke inertie, voedingsoedemen, vermagering

waren reeds voor Colombo een
groot aantal gevallen gediagnosticeerd; tussen Colombo en Southampton kwamen er honderden
bij (van de 4.500 passagiers waren
naar schatting 2.000 kinderen onder de 16 jaar), zodat de ziekenzaaltjes en de daartoe ingerichte
slaapzaaltjes spoedig te klein waren en de patiëntjes in de hutten
moesten worden verpleegd. In
Southampton moesten de opvarenden, ook de zieken, lopen naar
een totaal onverwarmd vrachtschip, dat hen naar Amsterdam
bracht. In Amsterdam nam het
debarkeren in koude, tochtige
loodsen, veel tijd in beslag.
Op 4 Januari 1946 werden in het
Noodziekenhuis I van het Nederlandsche Rode Kruis te Hilversum
87 kinderen en 2 volwassenen opgenomen, die met de ALMANZORA in Amsterdam waren aangekomen. Aanvankelijk liet de toestand dezer patiëntjes zich niet zoo
ernstig aanzien. Slechts één kind
had op den eersten dag nog resten
van een mazelenexantheem1.
Toen één onzer (Lubsen) op 9 Januari wegens ziekte van den behandelende collega de behandeling
op zich nam, was de toestand echter zeer ernstig geworden. Behalve
een kleine groep voornamelijk oudere kinderen, waren allen ernstig
ziek. Het beeld was overal hetzelfde: er bestond een toestand van
ernstig algemeen ziek zijn, de temperatuur bedroeg omstreeks 40°
C., er was dyspneu2 met lichte cyanose 3 en in ernstige gevallen
neusvleugel ademen. Bij percussie4
werden geen afwijkingen gevon-

den, bij auscultatie5 werden in alle
longvelden zeer vele voornamelijk
klinkende rhonchi6 gehoord.
Enkele kinderen waren in lichten
graad uitgedroogd. Vooral de jonge kinderen, die bijna hun gehele
leven in de Japanse kampen hadden doorgebracht, waren sterk
atrofisch.
[NTVG van 1 febr. 1947]

Reeds was een dag voor onze
komst door prof. Borst geadviseerd
tot het geven van 20.000 E penicilline om de 3 uur (de toen gebruikelijke dosis). In den loop der volgende dagen werd dit aan alle ernstig zieke kinderen toegediend.
Daar aanvankelijk de vochttoevoer
en de hoeveelheid urine onvoldoende nauwkeurig konden worden gecontroleerd, kon slechts aan
2 oudere kinderen, van wie er één
tevens penicilline kreeg, iedere 3
uur I g cibazoI per os7 worden gegeven.
Reeds spoedig bleek echter, dat
wij hier een infectie hadden,
die op penicilline noch op cibazol, of op de combinatie van
beide, reageerde. Alleen het toedienen van zuurstof had symptomatisch effect. Daar ondanks het
feit, dat de verpleging in moeilijke
omstandigheden haar uiterste best
deed, de toestand van de kinderen
snel achteruitging, zijn de patiëntjes op advies van de hoogleraren in
de kindergeneeskunde aan de Universiteiten van Amsterdam en
Utrecht getransporteerd naar ziekenhuizen te Amsterdam, Bussum
en Utrecht, waar de kinderen,
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Exantheem:huiduitslag
Pijn op de borst
Zuurstofgebrek
Bekloppen van het lichaam

6

7

Afluisteren van lichaamsgeluiden
met behulp van een stethoscoop
Reutelend geluid over de luchtwegen dat ontstaat door vernauwing
van de bronchi (lagere luchtwegen)
oraal

voorover dit mogelijk was, in
boxen zouden worden verpleegd.
Van deze groep van 87 kinderen zijn er in Hilversum 9,
in Amsterdam 2 en in Utrecht
3, overleden.
Opmerking
Uit een stuk, aanwezig in het archief van het Rode Kruis, afd. Indië, is op te maken dat er alleen
een groep zieke kinderen naar het
Noodhospitaal bij Hilversum is
gebracht.
Dat blijkt uit een brief van de arts
J.F.J. Baesjou, (afb. hier naast)
hoofd van de Medische Afdeling
van het Rode Kruis. Deze bij de
organisatie van de opvang nauw
betrokken arts, dient de heer W.
Etty, administrateur van de
G.G.D. te Amsterdam, van repliek:
‘Waarom werden kinderen, lijdende aan mazelen met longontsteking, in de koude naar Hilversum
vervoerd, waar de accommodatie
slecht was?, vraagt de heer Etty
zich af.
Daar weet ik maar één antwoord
op en dat is, omdat we ze niet in
de fruitloods van de K.N.S.M.
konden laten liggen.
Geen enkel, maar dan ook geen
enkel ziekenhuis wilde zijn
poorten openen voor deze patienten.
Daarom hebben wij deze patientjes zoveel als mogelijk en medisch
verantwoord was, naar huis gezonden.
Die reeds een pneumonie hadden
en diegenen, die geen huisadres
konden opgeven, hebben we na
overleg met de Hoofdinspecteur

van de Volksgezondheid naar Hilversum gezonden. Het vervoer geschiedde in verwarmde ambulance-wagens van het Nederlands
Rode Kruis. Dat de verwarmingsinstallatie van verschillende wagens defect
was, is het
gevolg van
onze armoedige economische situatie,
gevolg
helaas van
de oorlog.
Het brengen
van kinderen
met een infectieziekte in een omgeving, waar ze met meerderen
bijeen moeten liggen, is verre van
ideaal.
Dit waren we ons wel bewust,
maar “nood breekt wet” en hier
was hoge nood.’
Samenvatting van het artikel
Beschreven worden ernstige longontstekingen bij uit Indië repatrierende kinderen, die aan boord
van een der schepen mazelen hadden gehad. Bij een patiëntje, dat
geobduceerd 1 werd 17 dagen na
uitbreken van het exantheem,
werden een laryngitis2, tracheïtis3
en bronchitis mucopurulenta 4 gevonden met een zeer uitgebreide
bronchopneumonie. Een van ons
(Verlinde) kon uit de longen een
virus isoleren, dat vrij zeker iden1
2
3
4

Obduceren: lijkschouwing uitvoeren
Ontsteking van het strottenhoofd
en de stembanden.
Ontsteking van de luchtpijp
Bronchitis met veel slijm en etter

tiek was met een virus, dat uit het
bloed van een mazelen patiënt op
den eersten, dag van het exantheem kon worden geïsoleerd. In
de longen werden bovendien
Haemophili influenzae en
anhaemolytische streptococci
gevonden. Hierdoor is het te
verklaren, dat de patiënten
niet reageerden op penicilline en sulfathiazol.

Haemophilus
influenzae
type b, afgekort Hib, is een bacterie. De bacterie wordt door
andere persoon overgebracht. Ongeveer 5 % van de gevallen van
meningitis (= hersenvliesontsteking) bij zuigelingen en peuters in
Nederland wordt veroorzaakt door
de Hib-bacterie. Van de 100 kinderen die Hib-meningitis krijgen,
overlijden gemiddeld 2 kinderen
en bijna 10 kinderen houden er
een ernstige handicap (doofheid,
epilepsie, geestelijke achterstand)
aan over. Daarnaast kan de Hibbacterie nog andere ernstige verschijnselen veroorzaken, zoals epi
glottitis (=zwelling van het strotklepje, waardoor kinderen kunnen
stikken),
middenoorontsteking
(otitis media), sinusitis en ontsteking van de gewrichten.
Bestrijding van mazelen met
gammaglobuline
Op 13 juli 1946 doen de medici
Prof. Dr. S. van Creveld en Dr.
G.A. Fehmers in het N.T.V.G.
verslag van een behandeling met
gammaglobuline. In die tijd van
schaarste aan bijna alles, hadden
deze doctoren een kleine hoeveel-

heid van dit middel in handen gekregen.
Ze beproefden dit middel op twee
locaties: een kinderafdeling van het
Maria Paviljoen, onderdeel van
het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
in Amsterdam, op twee kinderen,
en de andere een gezin met drie
kinderen.
Op beide locaties werden goede
ervaringen opgedaan: ‘de patiëntjes kregen mazelen in lichten
graad, complicaties waren er niet
en een immuniteit voor het leven
zal vermoedelijk het gevolg zijn’.

Conclusie
Aantal slachtoffers
De vraag die we ons vanaf het begin van het onderzoek naar de
hierboven beschreven gebeurtenissen hebben gesteld:
Hoe groot is het aantal
slachtoffers dat gedurende de
zeereis en kort na aankomst
in Southampton en in Nederland aan mazelen is overleden?
kan alleen exact worden beantwoord indien alle namen op de
passagierslijst worden opgezocht in
de burgerlijke stand. Er kan daarbij niet worden volstaan met alleen
naar de leedtijdscategorie 0-10 of
0-20 jaar te kijken, omdat er ook
volwassenen zijn overleden. Dat
laatste blijkt uit het lijstje met overledenen in Southampton.
Een monnikenklus!
Diverse passagierslijsten
Het grootste probleem vormen de
diverse passagierslijsten. En dan
met name de verschillen ertussen.
De oudste lijst in mijn bezit is de
List of Passengers, opgesteld tussen Colombo en Port Said want de
in Port Said en Port Tewfik van
boord gestapte passagiers (10)
staan nog op de lijst. Het aantal
namen op de lijst bedraagt 3.785,
maar, moet eigenlijk verhoogd
worden met de 7 in Colombo gedebarkeerde personen. Dat betekent dat er in Singapore 3.792
passagiers aan boord gestapt zouden kunnen zijn. Dat aantal lijkt
op het in de kranten meest genoemde aantal. (3.800)

In de geraadpleegde archieven
worden hogere aantallen genoemd. Zo wordt het hoogste aantal genoemd in een overzicht in
het archief van Dr. P.J. Bannier
betreffende het Evacué-vervoer,
Stand op 10 januari 1946 Daarin
wordt tot driemaal toe een aantal van 3.860 repatriërenden
genoemd.
Bij aankomst in de haven van Amsterdam werd er door de Dienst
Nazorg een lijst samengesteld met
de namen van 3.715 repatrianten,
inclusief een aantal overledenen,
met het adres van hun bestemming
in Nederland.
Dat aantal van 3.715 moet gecorrigeerd worden met 6 in verband
met een dubbeltelling, en niet gebruikte nummers, dus komen we
per saldo uit op 3.709.
Dat zou kunnen betekenen dat er
- uitgaande van deze aantallen 3.792 ./. 3.709 = 83 personen tussen Singapore en Amsterdam zijn
overleden.
Dat aantal moet nog verhoogd
worden met de 14 overleden kinderen in het Noodhospitaal van
het Rode Kruis in Hilversum. (zie
het fragment van het artikel over
het Hilversumse Noodhospitaal).
En 7 personen die als overleden op
de lijst staan vermeld.
Het (voorlopige) aantal slachtoffers
zou dan komen op 104.
Maar niet moet worden vergeten
dat dit slechts een benadering is,
omdat de aantallen ‘opstappers’ op
de diverse passagierslijsten niet
voor 100% betrouwbaar zijn.
Het laatste woord is hier dus nog
niet over gezegd. Er wordt verder
gezocht met als doel een zo mogelijk complete lijst van de sterfgevallen, welke tijdens en na deze bootreis vielen, op te stellen.
Chris van Steenbergen in Den
Haag, medeorganisator van de
Herdenkingsdienst waarvan in het
begin van dit artikel sprake van
was, heeft zich met deze taak belast.
Mocht u over gegevens beschikken
die hem verder zouden kunnen
helpen dan kunt u dat melden aan
de Redactie van dit blad.
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