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Lekker uitwaaien op de Penghu-eilanden
Bijna vier eeuwen geleden bouwde de VOC in de Penghu-archipel tussen China en
Taiwan haar eerste fort in die contreien. Een gedenkteken op de Slangekop-heuvel
op het eiland Magong herinnert aan de Nederlandse aanwezigheid. De archipel in
de Straat van Taiwan heeft meer cultureel erfgoed zoals de oudste Matsu-tempel en
traditionele Chinese architectuur. De eilanden zijn onder de Taiwanezen ook zeer in
trek vanwege de stranden en ander natuurschoon. En niet te vergeten door het
ruime aanbod aan verse vis en schelpdieren.
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Slangekop-heuvel. Onze gastheer Li Junkun, amateur-historicus,
tussen de gedenkplaten van het Nederlandse fort uit 1622-1624

“K

ijk, een slang!”, wijst meneer Li Junkun als
we het pad opklimmen naar de top van
Snake’s Head, een smalle landtong. Snake’s
Head, Slangekop, doet deze ochtend zijn
naam alle eer aan. Een grote slang kronkelt de berm in, tussen rijen kale acaciabomen en met gele bloemen getooide
cactussen. De scherpe cactussen zijn in de zeventiende
eeuw geplant door de Nederlanders als natuurlijk verdedigingsmiddel. De Slangekop-heuvel kijkt uit op de haven
van Magong, de hoofdstad van Penghu. De archipel, in vroeger tijden Pescadores (Portugees voor vissers) gedoopt,
ligt middenin de Straat van Taiwan. De hele
Penghu-archipel omvat 64 kleine en grotere
eilanden, waarvan er twintig bewoond zijn.
Meneer Li, gepensioneerd militair, is behalve
eigenaar van ons splinternieuwe hotelletje,
ook een enthousiaste geschiedenisliefhebber.
In de ontbijthoek ligt een stapeltje historische
boeken. Op het omslag van een ervan staat het
VOC-schip dat bij het Scheepvaartmuseum in
Amsterdam ligt. Onze communicatie verloopt
- via een vertaalapp op zijn smartphone - wat
omslachtig maar uiteindelijk komen we er wel uit. Hij heeft
ons in zijn auto meegenomen naar het schiereiland Fengguwei. Op deze strategische plek bouwden de Nederlanders in
1622 een fort in de hoop daar de handel met China op gang
te kunnen brengen. Er staat een klein Frans gedenkteken
ter nagedachtenis aan de zeelieden die in 1885 omkwamen
bij een Franse aanval op Penghu. En een groot Japans monument voor de slachtoffers die in 1908 omkwamen bij de
ontploffing van een van hun oorlogsschepen. De top van de
Slangekop-heuvel, pal aan zee, is gewijd aan Nederlandse
aanwezigheid van bijna vier eeuwen terug. Door de straffe
wind waaien we bijna uit ons hemd. Het is begin november
en de noordoostmoesson die zes maanden lang tot april
over de Penghu-eilanden zal waaien, gaat nu al flink tekeer.
In het toeristisch topseizoen kan het hier bloedheet zijn.
Na de drukte in de Taiwanese hoofdstad Taipei, een uurtje

vliegen hier vandaan, is het hier op de Penghu-eilanden letterlijk en figuurlijk lekker uitwaaien.

Nationaal monument
Wie verwacht het fort zelf te kunnen bewonderen, komt
bedrogen uit. Wel staan er vier grote zwarte gedenkplaten
met Chinese, Engelse en Nederlandse opschriften, mede
opgericht op initiatief van Menno Goedhart, destijds hoofd
van de Netherlands Trade and Investment Office in Taipei.
Als je het aandurft je een weg door de begroeiing achter
deze gedenksteen heen te banen, zie je daar de contouren

> Volgens de uitgebreide tekst
arriveerde een VOC-vloot
van ‘twaalf schepen en 1204
koppen’ in de baai van Penghu <
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Taiwanese toeristen door de straatjes van het traditionele vissersdorp Erkan

Haven van Magong. Vertrekpunt voor ferries
naar andere eilanden van de Penghu-archipel

van het fort nog in het landschap. Het Nederlandse monument werd in 2011 door de regering van het district
Penghu tot nationaal monument verklaard.
Volgens de uitgebreide tekst arriveerde een VOC-vloot van
‘twaalf schepen en 1204 koppen’ in de baai van Penghu
dat destijds onder Chinees bestuur stond. Het fort moest
dienen als basis voor handel met China. Het was een klein
vierkant fort met muren van bijna 60 meter lang en 7 meter
hoog met geschuttorens op alle hoeken. In 1624 werd het
fort door een Chinees leger omsingeld. De Nederlanders
werden gedwongen het fort af te breken, het eiland te verlaten en te verkassen naar Taiwan dat in tegenstelling tot
Penghu niet onder Chinees bestuur stond. De stenen werden verscheept naar Tainan aan de westkust van Taiwan
voor de bouw van het fort Zeelandia. Het gerestaureerde
fort in Tainan is nu een toeristische trekpleister.
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Willem Bontekoe
Wat niet in de opschriften staat is dat bij de bouw van het
fort in Penghu gebruik werd gemaakt van gevangenen uit
China. Dat staat wel in het interessante en prachtig vormgegeven boek Zijden draad. China en Nederland sinds 1600
door Tristan Mostert en Jan van Campen. De historische
collectie van het Rijksmuseum diende daarbij als voornaamste bron. De historicus Mostert hadden we in Taipei
ontmoet aan de vooravond van ons vertrek naar Penghu.
Voor de organisatie Historizon had hij net een groep toeristen begeleid die twee weken langs historisch interessante
plekken had gereisd, inclusief Penghu en Tainan.
Volgens Zijden draad werden meer dan 1150 Chinezen
gevangen genomen en meteen naar Penghu gebracht. Eén
van de schepen die deelnamen aan deze plundertochten, de
Groningen, stond onder bevel van niemand minder dan de
befaamde Willem Bontekoe. In zijn journaal schrijft hij:
[…] Wanneer ik dan aan dek kwam, maakten de Chinezen onmiddellijk ruimte en gingen aan weerszijden op hun knieën
liggen, de handen gevouwen – ze waren als lammeren. Er
werd verteld dat er onder hen een profetie bestond, dat hun
land ingenomen zou worden door mannen met rode baarden, en aangezien ik een rode baard had scheen ik hun in het
bijzonder vrees in te boezemen […]
(W.Y. Bontekoe, Het Journaal van Bontekoe, Amsterdam, 2004. Red.
Thomas Rosenboom)

Geketend werkten de gevangenen van de Groningen en van
andere schepen aan de bouw van het fort. In opdracht van
VOC-opperbevelhebber Jan Pieterszoon Coen werden de

571 gevangenen die deze dwangarbeid hadden overleefd,
verscheept naar Batavia. De meesten van hen overleefden
de tocht op het overvolle schip niet, aldus het boek Zijden
draad.
Tot onze verrassing vinden we in het Penghu Living Museum direct bij binnenkomst een model van de Groningen,
uitgerust met een Nederlandse vlag. Het museum is afgezien daarvan een bezoek zeker waard als je iets meer wilt
weten over de lokale historie en geschiedenis. In het begin
van de zeventiende eeuw vestigden zich de eerste permanente bewoners vanuit het Chinese vasteland op Penghu.

Basaltkolommen
Voor een tientje huren we een scooter van Li Wen, de dochter des huizes. Een boottochtje zit er voorlopig helaas niet
in omdat er geen veerboten gaan zolang de straffe moessonwind aanhoudt. Als we de stad uitrijden missen we een
afslag die naar de twee andere eilanden, Baisha en Xiyu,
gaat, met bruggen verbonden met het hoofdeiland Magong.
Een man rijdt met ons mee tot de goeie afslag. Elke keer
valt ons weer op hoe behulpzaam Taiwanezen zijn, zelfs in
het drukke Taipei. Vlak voor we de ‘Grote Brug’ naar Xiyu
oprijden, bewonderen we nog even een enorme, vertakte
waringinboom van 300 jaar oud. Op de brug worden we
bijna van de weg geblazen; gelukkig is er in dit laagseizoen
weinig verkeer. Xiyu dankt zijn faam aan het traditionele
Erkan-dorp. De van koraal en basalt gebouwde huizen zijn
fraai gerestaureerd. Een echtpaar verkoopt in een stalletje
in een van de nauwe straten allerlei soorten gedroogde
visproducten: gedroogd zeewier, gedroogde inktvis, pinda’s
vermengd met zeewier. Voor de kust van het dorp liggen
grote oesterbanken. De Penghu-eilanden met hun schone
wateren staan bekend om hun rijkdom aan vis en schelpdieren.
We rijden door naar de westpunt van het eiland. Aan zee
rijzen hoge basaltkolommen op. Deze indrukwekkende
geologische vormen komen in allerlei variaties in de hele
archipel voor. Elders op de wereld zijn ze zeldzaam. Mede
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> Jaarlijks leggen op het langgerekte
strand van Wangankou grote

groene schildpadden
honderden eieren <

Doorkijkje naar zee in het traditionele dorp Hua-Zhai op Wangan. De huizen zijn gebouwd van koraal en basalt

Op de middelste zuil in de Matsu tempel staat dat
admiraal Wybrandt van Warwijck en de andere ‘roodharige barbaren’ in 1604 Penghu moesten verlaten

door dit bizarre fenomeen is Penghu tot natuurmonument
verklaard.

Kamikazeboten
Als meneer Li ’s ochtends bij het ontbijt een kom soep voor
ons neerzet - ‘De eerste seafood noedelsoep die ik ooit gemaakt heb!’ - toont hij op zijn smartphone een melding van
de rederij. “Vlug, vandaag om half tien kun je met de ferry
naar het eiland Wangan.” Hij rijdt met grote snelheid voor
ons uit naar de haven. De rustige overtocht met de Nanhai
Star2 duurt zo’n vijf kwartier. Aan de haven huren we een
scooter om de enige kustweg van het schaars bevolkte eiland rond te rijden. We slaan af richting ‘Rotsformatie Mandarijneend’ en staan even later alleen op een kiezelstrand.
De kust is verraderlijk mooi. Het is - om met de schilder/
schrijver Armando te spreken - een ‘schuldig landschap’.
Op deze verlaten plek begon het Japanse leger in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog met de bouw van een
oorlogsbasis. Een van de 147 zogeheten Shinyo-bases in
Taiwan. Shinyo’s waren kamikazeboten die, geladen met explosieven en raketten, geallieerde schepen tot zinken moesten brengen. De eilandbewoners werden gedwongen grotten te graven om de boten in te verbergen en rails aan te
leggen voor de tewaterlating. Op het moment dat de basis
klaar was, moest Japan zich overgeven. De shinyo’s werden
door de Japanners opgeblazen. Er is van de basis niets over
omdat de voormalige dwangarbeiders alle bouwmateriaal
meenamen. Alleen een paar loopgraven en een stukje rail
met daarop een model van een groen shinyo-bootje herinneren nog aan de Japanse bezetting.
Een mooi wit zandstrand vinden we even voorbij het traditionele dorp Huachai met gedeeltelijk gerestaureerde, uit
basalt en koraal, opgetrokken huizen. Op de geluiden van
een steenslijper na is het doodstil in het dorp. Ook op de
droge akkertjes, beschermd door basaltmuren vanwege de
moessonwinden, is niemand aan het werk.
Het eiland Wangan is bij natuurliefhebbers wereldbe-
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Twinhearts rock
Model van een Japanse shinyo-kamikazeboot

roemd. Jaarlijks leggen op het langgerekte strand van Wangankou grote groene schildpadden honderden eieren. Een
nieuw museum bij de haven geeft uitgebreid informatie
over het leven van deze beschermde diersoort.
De opnieuw opstekende wind maakt een boottocht naar
het zuidelijkste eilandje Chimei helaas onmogelijk. We
hadden graag met eigen ogen de iconische ‘Twin-Hearts
Stone Weir’ gezien. Het is een getijden-visval, gemaakt van
op elkaar gestapelde stenen. Er zijn er nog zo’n 600 overgebleven; de oudste zou drie eeuwen oud zijn. De Twee
Harten-visval op Chimei wordt als de meest romantische
gezien. De twee harten symboliseren een man die uit vissen gaat, maar met zijn hart nog steeds verbonden is met
dat van zijn vrouw. Als romantisch symbool trekt het veel
bezoekers.

Oudste Matsu-tempel
Op onze laatste dag lopen we langs het havenfront met
grote en kleine vissersschepen. Plezierjachten en rondvaartboten wachten in deze stille periode op het toeristenseizoen. De stad zelf biedt geen erg fraaie aanblik met zijn
wildgroei aan betonnen hoogbouw. Magong-stad lijkt uit
zijn krachten te groeien. We krijgen ongevraagd een
lift naar de Matsu-tempel die in het oude centrum ligt.

Deze tempel, gewijd aan de godin van de zee, werd gebouwd
tijdens de Ming-dynastie en is de oudste van heel Taiwan. Hoe
oud precies is niet meer te achterhalen. Maar hij stond er al
toen de eerste Nederlandse schepen deze eilanden in 1604
aandeden. We bewonderen het prachtige houtsnijwerk op de
pilaren, het dak en de wanden. Geen wonder dat de tempel op
de Werelderfgoedlijst staat. Een Taiwanese gids geeft bijscholing aan zijn collega’s nu het hoogseizoen voorbij is.
“Vergeet niet in de Matsu-tempel helemaal naar achteren te
lopen”, had Tristan Mostert ons in Taipei op het hart gedrukt.
Daar zouden we een zuil vinden met daarop de tekst - in het
Chinees uiteraard - dat admiraal Wybrandt van Warwijck in
1604 op last van de Chinese gouverneur de archipel had moeten verlaten, na zijn weinig succesvolle pogingen om op deze
eilanden handelsbetrekkingen aan te knopen. In een achterzaaltje zien we inderdaad tussen twee andere de zuil in kwestie. “Commandant Shen You-rong gaf de roodharige barbaren
opdracht zich terug te trekken”, aldus de inscriptie. Vier eeuwen later is het ook voor ons tijd om weer verder te reizen. n

De maanden september en
oktober zijn de beste maanden
om Penghu te bezoeken. In het
zomerseizoen kan het erg druk
zijn met Taiwanese toeristen.
Van november tot maart waait
de noordoostmoesson, met
een grote kans op stevige
wind.

Vervoer
Met Eva Air vlieg je drie keer
per week van Amsterdam naar
Taipei, Taiwan, met een korte
tussenstop in Bangkok. Uni Air,
een dochter van Eva Air, gaat
dagelijks van Taipei (en ook
van Kaohshiung en Tainan in
het zuiden) naar de Penghu
eilanden. De vlucht vanaf Taipei
duurt een uur.
Voor zover de noordoostmoesson dat toelaat, zijn er
regelmatig ferries tussen de
eilanden. Auto’s en scooters
zijn ter plekke te huur.

sen. Ook op andere eilanden is
accommodatie beschikbaar.
Wij verbleven in het nieuwe
budget Red Hat Hotel, niet ver
van de haven, a92117069@
gmail.com. In het oude
centrum ligt Yimei homestay,
Ym9275223@yahoo.com
Overal vind je restaurants en
eettentjes. Vlakbij de Matsutempel in Magong vind je
volgens kenners het beste
seafood-restaurant: Changshin,
Minzustraat 9.
In Taipei verbleven we in het
Liz Hotel, no. 16, Lane 107,
Linsen North Road, Zhongshan
District, Taipei City, Taiwan 104.
Tel. +886 2 2581 0149.

Visum
Bij aankomst op het vliegveld
gratis en 90 dagen geldig. Het
paspoort moet wel na afloop
van de reis nog zes maanden
geldig zijn.

Meer informatie

*Zijden draad. China en Nederland sinds 1600 door Tristan Mostert
en Jan van Campen. Rijksmuseum/Uitg.Vantilt. € 24,50

Slapen en eten

Met dank aan Tristan Mostert en mr Li Junkun

Er zijn veel hotels in de hoofdstad Magong, in alle prijsklas-

www.Taiwan.gov.tw
www.penghu-nsa.gov.tw
http://eng.taiwan.net.tw
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