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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en 
ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   

 
 “ Redactie ten Anker “  

 
Abeelstraat 96 

               3329 AG Dordrecht 
                    06-25160899 

                                                     tenanker@kpnmail.nl 
 

 “ ten Anker “ 
                                    
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden 
aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is 

vermeld. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken 

dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé 
doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen. 
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Hr.Ms. JOHAN MAURITS VAN NASSAU. 
 

Een woord vooraf. 
 
Dit boek over de levensloop van Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau is een verbeterde en 
aanvullende uitgave van de eerder verschenen versie. Reden hiervan is dat in de eerste versie 
van het boek het fotomateriaal van mindere kwaliteit was en de tweede reden is dat er sinds die 
tijd aanvullend materiaal boven water is gekomen, zodat een hernieuwde uitgave een beter en 
meer compleet beeld geeft. Tevens was het te kleine lettertype aanleiding om dit voor oudere 
lezers te vergroten. De auteur, Harry G.J. Floor, was met instemming bereid de verbeterde versie 
door ondergetekende te maken. 
 
In gesprekken, tijdens reünies en andere ontmoetingen, met oud-opvarenden van het voormalige 
fregat Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau (hierna kortheidshalve “Maurits” genoemd), was het 
opvallend dat er weer veel herinneringen kwamen bovendrijven en men nostalgisch terugkeek op 
de verrichtingen van een goed – ofschoon niet altijd in technische zin – schip waaraan men zich 
door persoonlijke herinnering verbonden voelt. 
 
Voor hen was de Maurits meer dan alleen een stalen romp met bovenbouw, uitrusting en verdere 
toebehoren, die de opvarenden over zeeën voerde en de kracht van water en wind trotseerde. 
Het fregat was voor hen bovenal een tijdelijk thuis, een plek van nationale bodem, waar ook ter 
wereld het zich bevond; waar zij leefden, woonden en werkten zolang zij ver van dat àndere thuis 
met elkaar vervulden. 
 
De gemeenschappelijke ervaringen legden een band met het schip. Daarom was er, naar de 
mening van de samensteller van dit overzicht, gerede aanleiding dit schip, dat de Koninklijke 
marine gedurende 15 jaar achtereenvolgens in de Tweede Wereldoorlog, de West, Nieuw 
Guinea, Korea en opnieuw Nieuw Guinea heeft gediend, in de herinnering vast te leggen. 
 
Harry, G.J. Floor.  
 
Bij het opnieuw samenstellen van dit boek bleek heel veel fotomateriaal reeds gekopieerd te zijn 
en ondanks de moderne technieken, niet voor verbetering vatbaar. Desondanks is getracht 
zoveel mogelijk authentiek  materiaal toe te voegen. 
 
Samengesteld door: 
 
Chris Mark. 



 

3 
 

DE NAAMGEVER. 
 

De Maurits was het tweede schip in de Koninklijke marine, dat de naam droeg van Johan Maurits, 
graaf van Nassau Siegen (1604-1679) die als jongeman deelnam aan de onafhankelijkheidsstrijd 
der Nederlanden tegen Spanje, maar die in de geschiedenis voortleeft als de “Braziliaan”, wegens 
de bekendheid welke hij in dienst van de West-Indische Compagnie verwierf als gouverneur van 
Brazilië. Bovendien was hij kapitein-generaal van de bezittingen van de compagnie in Brazilië. 
Hier nam hij met kracht de strijd tegen de Portugezen op, vooral in de buurt van het Recief, waar 
hij een nieuwe stad, Mauritsstad, met een groot paleis liet bouwen.  
Hij regeerde krachtig en liet het land wetenschappelijk onderzoeken. Met Portugal werd in 1642 
vrede gesloten. Daar men in Nederland zijn beleid te duur vond, werd hij in 1644 teruggeroepen. 
In 1647 werd hij door de keurvorst van Brandenburg benoemd tot stadhouder van Mark, Kleef en 
Minden en vestigde hij zich te Kleef. Intussen bleef hij belangstelling tonen voor de Republiek. In 
1665 werd hij belast met het bevel over de Staatse troepen tegen Munster. Bij de dreigende 
oorlog met Frankrijk werd hij in 1668 veldmaarschalk en was vervolgens in 1672 de voornaamste 
raadgever van Willem III.  
 

 
 
 
Hij was toen belast met de verdediging van het noordelijk stuk van de Hollandse waterlinie. In 
1673 coördineerde hij de verdediging van Friesland en Groningen, maar hij vroeg ontslag wegens 
zijn gevorderde leeftijd. Op 20 december 1679 stierf hij. Hij werd in Bergendal begraven, maar 
het stoffelijk overschot werd later overgebracht naar het familiegraf in Siegen.  
Johan Maurits was grootmeester van de Johanniterorde. Hij voerde de Latijnse wapenspreuk 
Qua patet orbis - "Tot aan de uiteinden der wereld". Een spreuk die gedurende de levensloop 
van het fregat meermalen op haar van toepassing is geweest!  
 
DE VOORGANGSTER.  
 

Haar voorgangster, de kanonneerboot Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau, ging in de middag van 
14 mei 1940 nabij Callantsoog ten gevolge van een vijandelijke luchtactie verloren, na 's  
ochtends door middel van direct vuur een Duitse batterij op de Friese kust tot zwijgen te hebben 
gebracht.  
De kanonneerboot en het fregat waren de enige Nederlandse oorlogsbodems die werden 
vernoemd naar een landmachtofficier!  
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HET SCHEEPSEMBLEEM. 
 

 
 
Het familiewapen van Johan Maurits, is als volgt samengesteld:  
 
Gevierendeeld:  
I (links boven) in azuur, bezaaid met blokjes van goud, een klimmende leeuw van goud, getongd 
en genageld van keel (wapen van Nassau);  
II (rechts boven) in goud een klimmende, aanziende leeuw van keel, getongd, genageld en 
gekroond van azuur (wapen van Katzenelnbogen);  
III (links onder) in keel een dwarsbalk van zilver (wapen van Vianden);  
IV (rechts onder) in keel twee boven elkaar geplaatste, gaande en aanziende leeuwen van goud, 
getongd en genageld van azuur (wapen van Dietz).  
 
(Besch. 302831/282520 van 5 september 1952). 
 
TECHNISCHE GEGEVENS.  
 

De Maurits bezat een waterverplaatsing van 1400 ton, had als voortstuwing twee bronzen 
schroeven, twee Triple-expansiemachines en twee Babcock & Wilcox ketels (met elk 2446 
waterpijpen) die met olie werden gestookt en met Admiralty Pattern branders waren uitgerust. 
Het machinevermogen was 5500 apk, voor een maximale snelheid van 20 knopen bij 188 
omwentelingen per schroefas. Tot 14 mijl kon met één ketel worden volstaan, daarboven moest 
met twee ketels worden gestookt. Er kon 440 ton olie worden meegenomen. Het fregat had een 
actieradius van 6000 mijl bij 12 knopen.  
De lage druk verdamper kon maximaal 40 ton zoetwater per dag produceren. Verder was het 
schip uitgerust met een hulpketel voor stoom voor het kombuis en voor de warmwatervoorziening. 
Het elektrische boordnet werd gevoed door één of twee (afhankelijk van de behoefte) stoom 
compounddynamo's die elk 60 kiloWatt konden leveren bij 220 volt gelijkstroom. Als het stoom 
bedrijf was bedankt werd de elektrische energie geleverd door een zescilinder dieseldynamo die 
maximaal 56 kiloWatt kon leveren. De stuurmachine was stoomhydraulisch en werd vanaf het 
stuurhuis bediend middels een telemotorsysteem.  
 
BEWAPENING.  
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De bewapening bestond uit twee (Duitse, handbedienbare) kanons van 10,5 cm. Aan zowel het 
linker als aan het rechter schild van kanon 1 was een lichtraketwerper aangebracht. Verder twee 
40 mm- en vier 20 mm Oerlikon-luchtdoelmitrailleurs. Afhankelijk van de omstandigheden 
wijzigde het aantal mitrailleurs nogal eens.  
Het fregat was speciaal ingericht voor het beveiligen van konvooien en daarom ook met 
onderzeebootbestrijdingswapens uitgerust. Het bezat twee dieptebomrekken en vier mortieren 
om respectievelijk dieptebom en af te werpen of af te vuren. Bovendien bezat zij de hedgehog 
(stekelvarken), een anti-onderzeebootwapen dat maximaal 24 bommen van 25 Ibs zowel vóór 
het schip alsook naar stuur- of naar bakboord in zee kon werpen. Het opsporingssysteem, 
waarmee men doelen onder water kon opsporen, bestond uit een Asdic type 128 installatie. Tot 
eind 1950 was de Maurits uitgerust met een mijnenveeginstallatie. Magnetisch vegend sleepte 
het – gedemagnetiseerde - fregat een lange drijvende veegkabel achter zich aan. Door deze 
kabel werd gelijkstroom gestuurd. Het resultaat was een magnetische veldstoring achter het schip 
waarop een eventueel aanwezige magnetische mijn reageerde en vervolgens explodeerde. De 
stroom werd opgewekt door twee dieseldynamo's die opgesteld waren in een waterdicht ruim op 
het J-dek in het achterschip.  
 
Behalve het veegtuig bezat de Maurits twee paravanen (Paravaan = op een vliegtuig lijkend 
metaal lichaam), die met behulp van davits achter het schip te water konden worden gelaten. 
Gesleept konden die de kabels van de verankerde mijnen doorsnijden zodat die kwamen 
bovendrijven en onschadelijk konden worden gemaakt.  
Ook voerde de Maurits een acoustisch tuig met zich mee. Hierbij werd gebruik gemaakt van een 
zogenaamde "hamer" die onder water geluidsgolven van de gewenste frequenties voortbracht en 
zodoende acoustische mijnen tot ontploffing bracht.  
 
 
SPECIFICATIES: 
 

Bouwwerf     : Wm Simons & Co, Ltd. Renfrew. V.K. 
Op stapel    : 29. dec.1942. 
Te water     : 25. apr.1943. 
In dienst     : 25. juni1943. 
Naamsein     : F 802.  

: ex PF 1.  
: ex JO 1.  
: ex K 251. (HMS Ribble) 

Standaard waterverplaatsing  : 1.463 ton. 
Waterverplaatsing vol beladen : 1.994 ton 
Afmetingen     : 91.91 x 11.16 x 4.35 mtr. 
Voortstuwing     : 2 Triple expansiemachines, 

: 2 Admiralty ketels. 
Aantal schroeven   : 2  
Machinevermogen    : 5.500 pk. 
Snelheid    : 20 knopen. 
Bewapening     : 2 kanons van10.2 cm. 

: 2 mitrailleurs van 40 mm. 
: 5 mitrailleurs van 20 mm. 
: 1 Hedgehog. 

Bewapening na MLF    : 2 dieptebomrails (14 bommen elk) 
: 4 dieptebomwerpers (3 bommen elk) 

Bemanning    : 186 koppen. 
Uit dienst.     : 18. jan.1958. 
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Afgevoerd sterkte    : 15  jan.1959. 
Verkocht sloop    : 15. jan.1959. 
Aan      : Firma A. Goslar, Diemen voor ƒ 257.654,-. 
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CRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE LEVENSLOOP. 
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1943. 
 

Het fregat (eigenlijk een jager op onderzeeboten), waarvan de levensloop in dit boekje be-
schreven is, werd in dat jaar gebouwd op de Schotse scheepswerf van William Simons & Co Ltd 
te Renfrew, nabij Glasgow. Het schip behoorde tot de "River-klasse"; alle fregatten van deze 
klasse droegen namen van Britse rivieren. De Maurits heette oorspronkelijk "Ribble", naar een 
rivier in Lancashire.  
 
Het fregat werd tijdens de bouw aangekocht door de Nederlandse regering; het was bij de 
Koninklijke marine de eerste vertegenwoordigster van een type schip dat ontwikkeld is uit het 
korvet. Vergeleken daarmee was het groter en sneller alsook zwaarder bewapend en daar-door 
beter geschikt voor het beschermen van konvooien op oceaanreizen.  
Het werd op 23 april tewater gelaten door een dochter van de latere minister van marine J.M. de 
Booy en bijna zeven weken later, de14e juni, kon het schip onder de naam “Johan Maurits van 
Nassau" in dienst worden gesteld door de aangewezen commandant Kltz. A. de Booy, later door 
zijn bemanning oneerbiedig Appie genoemd.  
Het bezat een bemanning van 183 koppen. Een deel daarvan bestond uit overlevenden van de 
op 13 november 1942 in de Middellandse Zee tot zinken gebrachte torpedobootjager Hr. Ms. 
lsaac Sweers.  
 
Op de dag van de indienststelling braken enkele Jannen 's nachts een krat met jenever van de 
onderofficieren open. Later werd ontdekt wie er in het complot zaten, doordat één van de Jannen 
te veel dronk, van de trap viel en een paar ribben brak. Zijn naam was Booy!  
 

      
De Ribble wordt tewatergelaten…..      …..en is gereed voor verdere afbouw.  
Renfrew, 23 april 1943. 
Foto’S IMH. 
 
De Maurits werd op 25 juni, na een proeftocht bijgewoond door de ministerpresident prof, mr. 
P.S. Gerbrandy, officieel van de werf overgenomen. Het naamsein was K251.  
Op 2 juli werd de voortstuwingsinstallatie beproefd in de Firth of Clyde en de daarop volgen-de 
vier dagen bracht het schip in Albert Harbour te Greenock door.   
Op 7 juli stoomde de Maurits de Firth of Clyde weer in om de radiopeilers te calibreren en koerste 
vervolgens naar Tobermory op het Island of Mull. Van daaruit begon de opwerkperi-ode met het 
doel de bemanning zo vlug mogelijk vertrouwd te maken met de aan het schip opgedragen taak, 
de onderzeebootbestrijding. Dank zij het Sea Training Establishment in Tobermory met als staf- 
en opleidingsschip HMS Western Isles (Het in 1940 door de KM gevorderde passagiersschip 
Batavier IV, door de Britse marine herdoopt in HMS Western Isles. In 1945 kwam het schip terug 
in dienst bij de KM en werd omgedoopt tot Hr.Ms. Zee-arend), konden kleine schepen in de 
Atlantische Oceaan de U-boten verslaan. De commandant van deze opleiding was commodore 
Stephenson RN, een hoogst merkwaardig type.  
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De proefvaart van de Johan Maurits. Op de linkerfoto in het midden vóór en naast het standaard 
peilkompas, v.l.n.r. de minister-president P.S. Gerbrandy, de commandant, de chef materieel van 
het marinehoofdkwartier Ktz. P.J. Feteris en de eerste officier. 
Rechtse foto: Prof. Gerbrandy keurt het menu van de dag. Het proefbordje wordt hem 
aangeboden door de chef kok. De eerste officier, Ltz.1 B. Poortman, kijkt toe. 
Firth of Clyde, 25 juni 1943. 
 

 
Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau op de boeien in de Sound of Mull bij Tobermory in Schotland. 
Juni 1943. 
Foto IMH. 
 
Zo ging hij er 's nachts eens met een roeibootje op uit, klom aan boord van een korvet en nam 
onopgemerkt het scheepsjournaal mee. De volgende dag liet hij naar het korvet seinen: "De 
commandant van HMS Pinafore moet zijn journaal bij mij op komen halen".  
Toen de interessante en nuttige tijd in Tobermory op zijn eind liep, wilde men op de Maurits op 
passende wijze afscheid nemen van de commodore. In het Nederlands werd het volgende sein 
klaargemaakt: "De stenen monumenten op het kerkhof zijn nu in beweging ". Dit was een 
zinspeling op de toespraak van de commodore bij zijn eerste bezoek aan de Maurits. Stephenson 
vond dat de Hollanders, in vergelijking met de Britten, te lang nadachten alvorens tot handelen 
over te gaan. Opzettelijk overdrijvend, vergeleek hij de opvarenden van de 
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Maurits toen met de stenen monumenten op een kerkhof. Overigens was zijn algemeen oordeel 
over de Maurits zeer gunstig.  
Bij het naderen van HMS Western Isles werd genoemd sein voorgehesen; alle vlaggelijnen waren 
bezet, omdat het sein moest worden uitgespeld. Terwijl de bemanning van het fregat over 
bakboord stond aangetreden, stoomde het schip langs het stafschip. De commodore zwaaide 
met zijn pet! Zijn yeoman seinde: "Please translate signa!", maar daar werd niet op geantwoord. 
De Maurits verliet de prachtige fjorden van Schotland en stoomde naar het Noordierse 
Londonderry voor ketelschoonmaak.  
 

 
Het operatiegebied van Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau, 1943 – 1944. 
 
Na een kort verblijf te Londonderry werd het fregat reeds op 9 augustus ingedeeld bij de “4th 
Escort Group”, de bestaande uit HMS  Blackwood (vlag), Bazeley, Fal, Trent, Test en Drury onder 
aanvoering van Commander Chavasse, en voegde zich ten 18.00 uur van die dag bij de groep, 
ter begeleiding van konvooien op de Atlantische Oceaan. De groep escorteerde onder meer 
konvooi OS.53, bestaande uit 75 schepen, van het Verenigd Koninkrijk naar West-Afrika. (OS = 
konvooi van U.K. naar West-Afrika). 
In zee kwamen telegrammen van de Admirality binnen over Duitse acoustische torpedo's, die bedoeld 
waren om de escorteschepen aan te vallen. Zo'n torpedo zou op 300 yards automatisch naar het doel 
gaan. De EO, LTZ1 B. Poortman, deed het idee aan de hand om orgelpijpen achter het schip aan te 
slepen, die geluidsgolven zouden doen ontstaan en de torpedo naar zich toe zouden trekken. Overste 
Chavase voelde zich echter niet gerechtigd de radiostilte te verbreken en de Admiralty van deze suggestie 
op de hoogte te brengen.  

 
Ruim 200 mijl van de Spaanse kust hadden op 15 augustus de eerste vijandelijke luchtaanvallen 
plaats. Een Duitse Focke-Wulf wierp 's morgens van grote hoogte drie bommen, welke geen 
schade aanrichtten. Er werd een heftig afweervuur door de escortevaartuigen onderhouden.  
Gedurende de platvoet van dezelfde dag kwamen nieuwe aanvallen los, van een aanzienlijk 
aantal Focke-Wulfs. In totaal werden 40 bomaanslagen waargenomen, waarbij de met munitie 
geladen Britse koopvaarder Warfield zo zwaar werd getroffen, dat men genoodzaakt was het tot 
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zinken te brengen. De Maurits moest verscheidene malen voor aanvallende vliegtuigen uitwijken 
en loste zelf 82 kanonschoten.  
 
Op 22 augustus verliet de Maurits met enkele andere schepen het konvooi om de volgende dag 
in Dakar olie te Iaden. De Fransen wilden het schip echter geen olie leveren omdat zij opdracht 
hadden een schip van olie te voorzien met de naam “Ribèl". Aan boord van de Maurits begreep 
men toen dat in de Britse codeboeken de naam "Ribble" nog niet was gewijzigd. Na dit 
misverstand te hebben opgehelderd werd alsnog olie verkregen.  
 
Dakar, de hoofdstad van Senegal, in Frans West-Afrika, bood de bemanning weinig ontspanning.  
Enkelen bezochten de dierentuin, waar een paar uitgehongerde leeuwen en magere jakhalzen 
de bezoekers achter de tralies met belangstelling opnamen. 
Op de dag van binnenkomst werd ’s nachts de, aan boord van de Maurits gedetacheerde Engelse 
yeoman door de Franse politie achterna gezeten, omdat hij het marmeren blad van een tafeltje 
in een restaurant zou hebben gestolen. Zij slaagden er juist niet in hem te arresteren. Het blad 
werd voor het laatst in de buurt van de valreep gezien en was op geheimzinnige wijze verdwenen 
toen de politie arriveerde. 
Toen, na een verblijf van enkele dagen, de Maurits het geveegde kanaal uitstoomde, werd een 
sein van commander Chavase ontvangen: “Het escortevaartuig dat drie van mijn linkerschoenen 
heeft, moet zodra zij buitengaats is de motorsloep strijken en mijn schoenen terugbrengen”. De 
Maurits antwoordde: “Onschuldig, maar kunnen desgewenst klompen leveren”. Met een 17 mijls 
vaart stoomde de Maurits naar Casablanca, waar zij op de 30e augustus binnenliep. 
 
Wie de film “Casablanca” gezien had, voelde zich een weinig bekocht, want om 20.00 uur gingen 
alle bars en restaurants dicht. Om 23.00 uur was het voor de burgers avondklok en was de stad 
uitgestorven. 
Op 31 augustus werd ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin gepavoiseerd 
tijdens een Alle Hens, een toespraak door de commandant gehouden. 
Op 1 september verliet de Mautits Casablanca om het Nieuwzeelandse motorschip Aorangi via 
Noord-Ierland naar Engeland te escorteren. Op 8 september liepen zij de haven van Liverpool 
binnen. De 16e september werd het schip bezocht door de minister van marine, LADM. J.Th. 
Furstner. De admiraal inspecteerde het schip en de bemanning.  
 
Het fregat werd ingedeeld bij de 37th Escort Group van het Western Approaches Command. Ook het 
Nederlandse korvet Hr.Ms. Friso behoorde daarbij. De Groep vertrok op de platvoet in opmars naar de 
rede van Moville in Lough Foyle, Noord-Ierland, waar het op de dagwacht van 17 september ten anker 
ging. Op 18 september vertrok de Maurits met enkele andere escorte schepen voor een tweede 
konvooireis. Het commando over het uit ongeveer 90 schepen bestaande konvooi, bestemd voor Noord-
Afrika, had de Nederlandse KTZ. A.M. Hekking!  

 
De jacht op de Habana. 
 

Twee korporaals telegrafist die bij vertrek uit Liverpool de Maurits hadden achterzeild, werden in 
zee van de Friso, met de vlet van het korvet, aan boord teruggenomen. Zij werden gestraft met 
respectievelijk 42 dagen verzwaard arrest en 30 dagen licht arrest, met inhouding van soldij. Na 
tussentijds in Dakar olie te hebben geladen, liep het fregat op 8 oktober, via de geveegde rivier, 
Freetown in Sierra Leone binnen teneinde opnieuw olie te Iaden. Het had intussen orders 
gekregen met de opdracht het Spaanse koopvaardijschip ss Habana, dat op weg was van Rio de 
Janeiro naar Las Palmas, te onderscheppen. Volgens verkregen inlichtingen zou de marconist 
van het schip 2 kg platina en een enveloppe, met codes voor  
de Duitse consul in Tenerife, bij zich hebben.  
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Kort na zonsondergang op 10 oktober ontstond er enige opschudding aan boord van de Maurits. 
Eén van de stokers kreeg te horen dat hij te laat was teruggekeerd van de wal. Hij zei: "Nu heb 
ik er genoeg van!" en sprong overboord. Een sloep werd gestreken om de man te pakken te 
krijgen, voor hij door de sterke stroom in zee terecht zou komen. Het was donker en moeilijk te 
zien wat er zich allemaal afspeelde. Er werd ook de grote sloep gestuurd, die gelukkig de eerste 
sloep, die de zwemmer had opgepikt, kon terugvinden, omdat een matroos daarvan met zijn 
sigarettenaansteker zijn positie kon aangeven. De volgende morgen kwam de zwemmer op 
parade. Hij werd gestraft omdat hij "zonder toestemming had gezwommen". (Destijds bezat de 
Maurits twee motorsloepen, een grote en een kleinere. 
Beide hingen aan stuurboord in hun davits.) 
 
Op 11 oktober gleed een linie escortevaartuigen, waaronder de Maurits onder de bevelen van de 
hulpkruiser HMS Garnavon Gastie door de netversperring naar open zee. Het eenzame 
netversperringsvaartuigje wachtte geduldig tot de schepen voorbij zouden zijn gevaren. De 
havenroerganger van de Maurits gaf echter plotseling verkeerd roer, waardoor het fregat recht 
op het vaartuigje af voer. Gelukkig greep de officier van de wacht op de juiste wijze in en zwaaide 
de Maurits net vrij. De bemanning van het Boomvessel maakte van schrik halt en front. 
 
Voor deze reis waren de olietanks goed volgeladen, want alles kwam er op aan zo lang mogelijk 
buitengaats te blijven. Als gevolg daarvan maakte het fregat een aantal graden slagzij over 
stuurboord, waardoor de mandiekamer van de korporaals en manschappen niet behoorlijk kon 
afwateren. Niet voor niets was het schip gebouwd op een werf voor baggermachines! 
De smering van de hoofdmetalen was echter, zoals toen voor het eerst bleek, niet berekend voor 
een vaart van 18 mijl bij slagzij en weldra moest de Maurits achterblijven ten gevolge van een 
warmloper in een hoofdmetaal. Maar gelukkig kon het HMK Offmsd.1 G.J.W. Smeeman, met zijn 
mensen, na hard zwoegen het metaal vernieuwen. 
 
Tijdens de achtermiddag van 16 oktober vertoonde de eindeloze blauwe zee, dank zij de 
passaatwind, witte kopjes. De uitkijk ontdekte een vlot. Een kleine haai die om het vlot zwom, 
werd door de torpedomaker met een handgranaat verjaagd. Vervolgens werd het Amerikaanse 
vlot aan boord gehesen. Aan boord van het vlot bevond zich een prachtige hengelsportuitrusting 
met bijbehorende handleiding. Het vlot zou vele malen goede diensten doen 
als het schip buiten boord moest worden getjet. 
Twee dagen daarna werd opnieuw een vlot waargenomen. Ditmaal van het ms. Scandinavia uit Göteborg. 
Dit schip van 1661 ton, was op 9 juli, ruim 300 mijl noordoostelijk van Frans Guyana door een U-boot tot 
zinken gebracht. Het vlot leverde een bijl, een zak chocolade en een primustoestel op. Vervolgens 
brachten de kanonniers met 23 springgranaten het vlot tot zinken. Voor hen een goede oefening! 

 
Omdat de radar het weer eens liet afweten, had de schipper, in samenwerking met de kajoe, een 
stoeltje geïmproviseerd voor de uitkijk in de mast vlak onder het radioraam. Op 19 oktober ten 
08.30 uur praaide de uitkijk van de voormiddag, Matr.2 Timmer: "Schip groen 45!" Kort daarop 
werd het bedoelde schip aangehouden. Hoewel het silhouet in het geheel niet klopte met de 
gegevens, stond er met grote letters op geschilderd: Habana - Espana. 
De enterploeg, onder leiding van de eerste officier, gewapend met parabellums, begaf zich in 
de inmiddels gestreken motorsloep. Even later waren zij aan boord van de Habana en in een 
oogwenk waren de voornaamste posten op de brug, aan dek en in de machinekamer door de 
Nederlandse Jannen bezet. De radio verzond inmiddels het aanhoudingsbericht aan HMS 
Garnavon Gastie en de commandant van de escortegroep seinde terug: "Good work!". 
De motorsloep cirkelde op korte afstand rond de Habana. Zouden de Spanjaarden iets buiten 
boord gooien, dan kon dit meteen worden opgepikt. Helaas was alles wat men ving afkomstig uit 
een afwateringspijp, die door een opvarende verraderlijk in werking werd gesteld in een sanitaire 
gelegenheid. 
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Enige tijd later nam de Britse hulpkruiser het Spaanse schip van de Maurits over en bracht het 
vervolgens op naar Gibraltar. 
De Maurits stoomde terug naar Freetown waar het tot de eerste november in de haven bleef, 
onder meer om de ketels schoon te maken (roetzagen!). Op 2 november voegde het fregat   zich 
bij een escortegroep, dat een konvooi bestaande uit 40 schepen, moest begeleiden. Het konvooi 
was bestemd voor Engeland en zou tot Gibraltar door de groep worden beschermd. 
 

 
Hr.Ms. Friso werkte nauw samen met Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau. 
Foto IMH. 
 
Op 14 november werd het konvooi losgelaten en stoomde de escortegroep op naar Gibraltar. 
Daar kreeg overste De Booy te horen, dat hij het tactisch bevel zou krijgen over de Brits-
Nederlandse 37th Escort Group dat konvooien zou gaan escorteren in de Middellandse Zee. 
De groep bestond verder uit Hr.Ms. Friso, het Britse korvet HMS Campion, alsmede de Britse 
kanonneerboten (De officiële Britse benaming voor deze kanonneerboten was "sloop". Zij 
waren ontworpen voor dienst overzee en het escorteren van handelsschepen.) HMS Deptford en 
Fowey. 
Tot de terugkeer van de Maurits naar Engeland, begin september 1944, zou zij de leiding houden 
van de 37th Escort Group in de Middellandse Zee, met overste De Booy als Senior- Escort-
Commander. De Maurits voerde, evenals de andere schepen van de groep, als escorte-embleem 
een, op beide zijden van de schoorsteen geschilderde, piramide. Als “leadingship” had de Maurits 
bovendien nog een zwarte band om de schoorsteen. 
De eerste konvooireis begon op 17 november. De groep moest het Britse onderzeebootmoederschip HMS 
Maidstone in Algiers ophalen en naar Alexandrië escorteren. Tijdens het oponthoud in de haven van 
Algiers, waren er op 19 november 's avonds enige moeilijkheden met drie Jannen die al te vrolijk van de 
wal terugkeerde, een bierkist openbraken, de officier van de wacht met een mes bedreigden en tenslotte 
alle drie in de dieptebommenbergplaats werden opgesloten. Vervolgens werd de Maidstone op 22 
november veilig in de plaats van bestemming afgeleverd. 
 
 
 



 

15 
 

De escortegroep bleef tot 2 december in Alexandrië, een stoffige en vieze Egyptische havenstad. 
Tijdens dit verblijf werd de bewapening van de Maurits uitgebreid met twee mitrailleurs en kreeg 
het schip bovendien een nevelinstallatie. (Een nevelinstallatie bestond uit een drukvat gevuld met 
een chemische vloeistof die bij aanraking met het wateroppervlak een dichte nevel produceerde. 
Dit werd toegepast, eventueel gecombineerd met een rookscherm, om vijandelijke vliegtuigen te 
misleiden.) 
De bemanning kreeg gelegenheid in Alexandrië en Caïro te passagieren. Later, weer op zee 
zijnde, hoorde de commandant dat de onderofficieren van de Maurits in Caïro in een 
dansgelegenheid, uitsluitend toegankelijk voor officieren, werden toegelaten toen zij voorgaven 
Russen te zijn. Een van de onderofficieren verklaarde de chauffeur van Maarschalk Stalin te zijn. 
Zijn populariteit was enorm en allen moesten ten slotte op het toneel verschijnen, waarbij zelfs 
de speech in het Nederlands, van een der onderofficieren hun nationaliteit niet verried! 
 
De samenstelling van de groep werd eind november gewijzigd. HMS Amethyst (Na WO II is de 
Amethyst beroemd geworden door haar ontsnapping uit de rivier Jangste-Kiang, onder het vuur 
van het Chinese Rode Leger, in juli 1949. Bijna twee jaar later, op 11 april 1951, nam zij de taak 
over van de Nederlandse torpedobootjager Hr.Ms. Evertsen in de Noordkoreaanse wateren), was 
een nieuwe “sloop”, de Fowey verliet de groep. Op 2 december verliet de escortegroep Alexandrië 
en begon een nieuwe konvooireis naar Gibraltar. Het konvooi 
bestond uit 19 schepen. Op 7 december sloot zich een tweede gedeelte van dit konvooi aan, dat 
van Augusta op Sicilië kwam en 20 schepen telde. 
Op 12 december werd de Straat van Gibraltar bereikt, waar het konvooi zich opnieuw splitste. De 
escortegroep stoomde, met het gedeelte voor Gibraltar, naar deze basis en liep daar 13 
december binnen. De Maurits meerde langszij HMS Deptford en vervolgens kregen de 
opvarenden zes dagen rust. 
Op 21 december vertrok de escortegroep om konvooi UGS.26 naar Alexandrië te begeleiden. De 
29e  kwam het konvooi in Alexandrië aan en meerde de Maurits langszij het moederschip voor 
torpedobootjagers HMS Blenheim. 
Ondanks de Kerstdagen intussen achter de rug waren, werd door de Hollandse kolonie kerst 
geschenken aan de opvarenden uitgereikt. De inhoud bestond uit rookwaar, enige snuisterijen 
en gebruikelijke kerstlekkernij. 
Op 30 december werd het fregat door een sleepboot verhaald en langszij HMS Queensborough 
afgemeerd. 
Intussen was de algemene situatie in het Middellandse Zeegebied aanzienlijk verbeterd voor de 
geallieerden. De Duitsers waren uit Noord-Afrika verdwenen, terwijl de operaties tegen de 
vijand in Italië in volle gang waren. Ook het Suezkanaal was weer opengesteld voor de 
scheepvaart en de taak voor de escorteschepen in de Middellandse Zee bestond hoofdzakelijk 
in het begeleiden van konvooien. Immers, de Duitse onderzeeboten en vliegtuigen bleven 
nog steeds activiteit ontwikkelen. 
 
1944. 
 
Op 4 januari vertrok de Maurits, samen met het Britse korvet HMS Fowey, vanuit Alexandrië naar 
Port Said waar zij de volgende morgen aankwamen. In de haven lagen de 
luchtverdedigingskruiser Hr.Ms. Jacob van Heemskerck en de onderzeeboot Hr.Ms. O 24. 
Nog dezelfde dag vertrok de Maurits naar zee om zich bij een escortegroep te voegen die konvooi 
GUS.27 naar Gibraltar zou gaan begeleiden. Op 9 januari vonden er luchtaanvallen plaats door 
Duitse Junkers 88 en Heinkels 111 die op Kreta waren gestationeerd. Gedurende de hondewacht 
werden minstens vijf bommen geworpen, doch zij misten dank zij het nevelen van de 
escorteschepen. Na een hevig afweervuur, waarbij een Junker werd neergeschoten, verdwenen 
de overige vliegtuigen. Er waren aan geallieerde zijde geen verliezen. 
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Op 11 januari verliet de Maurits tijdelijk het konvooi teneinde in La Valletta op Malta olie te gaan 
laden en diverse victualiën in te nemen. Bij het binnenlopen van de Grand Harbour passeerde de 
Maurits de kanonneerboot Hr.Ms. Flores, waarvoor “frontmaken over stuurboord” werd 
gecommandeerd. Dezelfde dag nog voegde het fregat zich weer bij het konvooi. 
 
De 14e januari werd de Jacob van Heemskerck aan het konvooi toegevoegd dat op de 16e de 
haven van Gibraltar binnen liep. 
De 21e januari vertrok de 37e escortegroep, waar onder de Jacob van Heemskerck, de Maurits 
en de Friso, naar zee om konvooi UGS.29 van een Amerikaanse escortegroep over te nemen. 
De Heemskerck verliet op de 25e met enkele konvooischepen het verband terwijl de rest in 
opmars naar Alexandrië stoomde alwaar men de 29e arriveerde en de Maurits langszij 
HMS Fowey afmeerde. 
Een week later moest worden verhaald naar een dok. Tijdens het verhalen manoeuvreerde de 
havenloods stuurboordzijde van de Maurits tegen een scherpe dokrand, waardoor een gat boven 
de waterlijn ontstond. Het herstel geschiedde niet geheel naar de zin van de commandant; hij 
diende daarover dan ook een klacht in. 
 
Op 10 februari vertrok de Maurits weer naar zee om konvooi MKS.40, dat uit meer dan 100 
schepen bestond, naar Gibraltar te helpen begeleiden. Na het overdragen van het konvooi aan 
een ander escorte, liep de Maurits op 22 februari de haven van Gibraltar binnen. 
Tot midden juni vonden nog een 12-tal konvooi reizen plaats tussen Gibraltar en de Egyptische 
havens, tijdens welke de Maurits als escorteleider optrad en vele tientallen schepen 
geconvooieerd werden. 
 
Op 2 juni, tijdens een reis van Bizerta naar Alexandrië, zag overste De Booy zich baas over 9 
escorteurs en 120 koopvaarders, 2 onderzeeboten, 1 mijnenveger en 2 olietanks. Op een 
gegeven ogenblik 150 schepen alles bij elkaar. 
 
Op 29 juni liep de Maurits de haven van Gibraltar binnen. De EO werd op 1 juli overgeplaatst, hij 
werd commandant van Hr.Ms. Friso. Inmiddels was Ltz.1 G.Y.C. Fraser aan boord gekomen om 
Ltz.1 Poortman af te lossen. Mijnheer Fraser was uit Duitse krijgsgevangenschap ontsnapt, had 
Zweden weten te bereiken en vandaar kans gezien naar Engeland te vliegen. Na enige tijd werd 
hij naar Gibraltar doorgezonden. 
Tot 15 juli zou Ltz.2 S.L. de Jong nog als oudste officier fungeren. Met ingang van die datum nam 
Ltz.1 Fraser zijn taak over en werd eerste officier. De bemanning van de Maurits hoorde voor het 
eerst nieuws over de landingen in Normandië. 
 
Op 4 juli vertrok de Maurits van Gibraltar en maakte rendez-vous met konvooi KMS.55 met 
bestemming Alexandrië. De 13e kwam het konvooi in deze stad aan de Nijldelta aan om de 
volgende dag alweer zee te kiezen: 
Op 15 juli liep het fregat, via de baai van Acco, de haven van Haifa binnen, waar het een 
uitgebreide reparatie- en onderhoudsbeurt onderging. Het verblijf hier duurde ongeveer een 
maand, welke periode tevens benut werd om de bemanning in twee ploegen met verlof te zenden. 
Er bestond volop gelegenheid tot passagieren, terwijl er ook verschillende excursies konden 
worden gemaakt, bijvoorbeeld door het Britse mandaatgebied Palestina. Nazareth en het 
Karmelgebergte werden onder meer bezocht. Ook aan de Dode Zee en de rivier de Jordaan, 
waar enkele opvarenden een flesje “heilig water” als souvenir meenamen, werd een bezoek 
gebracht. 
Na afloop van de reparatieperiode en daarop gevolgde beproevingen buitengaats, verliet de 
Maurits op 11 augustus het gastvrije Haifa om zich opnieuw bij een escortegroep te voegen. 
Op 28 augustus werd de Straat van Gibraltar ingestoomd en vervolgens de rede van Gibraltar 
bereikt. 
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Op 30 augustus hadden zeer geslaagde roeiwedstrijden plaats waarbij het wisselschild 
gewonnen werd door een ploeg van de Maurits. De volgende dag werden vlag, geus en 
topvlaggen gehesen in verband met de verjaardag van HM Koningin Wilhelmina. Na inspectie 
door de commandant hield deze een toespraak tot een “Alle Hens voor de boeg” welke werd 
afgesloten met drie hoezee's voor de Koningin,waaraan HMS Depthford en Amethyst meededen. 
 
Op 5 september, tijdens het escorteren van konvooi KMS.61, kregen de Maurits en de Friso 
opdracht naar Engeland terug te keren. Na een steampast, waarbij HMS Amethyst, Campion en 
Deptford langs de Nederlandse oorlogsbodems stoomden onder het joelen van de bemanningen, 
verlieten beide schepen om 19.15 uur hun escortegroep en sloten zich aan bij konvooi MSK.60 
naar Gibraltar. 
Twee dagen later verliet de Maurits het konvooi en stoomde naar Gibraltar. Na afgemeerd te zijn 
in de Naval Base werd olie en drinkwater geladen waarna het fregat samen met de Friso weer 
zee koos in opmars naar Engeland. Op 12 september liepen beide schepen de marinehaven 
Devonport bij Plymouth binnen. De Maurits werd geïnspecteerd door de sous-chef van de 
marinestaf, Ktz. jhr. E.J. Holthe. 
 
Op 14 september verliet de Maurits Plymouth en stoomde de Sound uit. In de voormiddag van 
de volgende dag bereikte het fregat het Engelse schiereiland Isle of Sheppy aan de monding van 
de Thames, waar het bij Sheerness op de boeien afmeerde. De oorlogsloopbaan van het schip, 
die een waardevolle bijdrage tot de geallieerde oorlogsvoering had geleverd, had hiermee een 
einde genomen. (De opvarenden werden voor hun dienst gedurende WO II onderscheiden met 
het oorlogsherinneringskruis.) Op 16 september liep de Maurits het bassin van de Shadwell 
Docks in Londen binnen, waar het fregat ruim een jaar zou verblijven! 
 
Een tragisch ongeval had tot gevolg dat de Maurits haar eerste dode moest betreuren. Op 13 
oktober keerden twee korporaals 's avonds terug van passagieren. Nabij het fregat, dat 
vanzelfsprekend evenals de omgeving verduisterd was, raakte korporaal-ziekenverpleger M. 
Geerse, misleid door de duisternis, te water. Onmiddellijk sloeg de andere korporaal alarm en 
hulp was snel aanwezig. Na enig zoeken - vermoedelijk was Geerse bij zijn val van de hoge 
kademuur buiten bewustzijn geraakt - kon de drenkeling op het droge worden gehesen. 
Hulp mocht helaas niet meer baten, hij bleek te zijn verdronken. Met ontsteltenis nam de 
bemanning kennis van dit grote verlies. 
 
Op 23 oktober droeg overste De Booy het commando over Hr.Ms.Johan Maurits van Nassau over 
aan Ltz.1 Fraser. Die droeg op 20 november, het commando alweer over aan Ltz.2 Th. 
Vermeyden. Het schip werd vervolgens opgelegd en in de rol gebracht van de kanonneerboot 
Hr.Ms. Flores. Daarna deed het fregat incidenteel dienst als logementschip voor de 
oorlogsvrijwilligers die vanuit het bevrijde Zuid-Nederland in Engeland waren aangekomen. 
 
1945. 
 
Op 3 september vertrok de Maurits, hoofdzakelijk bemand door voormalige bemanningsleden 
van het patrouillevaartuig Hr.Ms. Queen Wilhelmina, vanuit de Shadwell Docks naar Nederland 
om de volgende dag in Nieuwediep aan te komen. Zij meerde af aan de Buitenhaven en werd 
vervolgens op 1 oktober uit dienst gesteld en voor onderhoud en reparatie versleept naar de 
Rijkswerf te Willemsoord. 
 
Op 21 december nam Ltz.1 J.H.P. van Rosevelt het bevel over de Maurits op zich. De bemanning 
was intussen samengesteld uit mensen die de gehele oorlog hadden gevaren, beroepspersoneel 
dat de bezetting had meegemaakt en oorlogsvrijwilligers. De totale bemanning bestond uit 
ongeveer 180 man. 
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1946. 
 
Toen het onderhoud op de Rijkswerf gebeurd was werd er olie en victualie geladen, waarna het 
fregat op 10 februari Nieuwediep uitstoomde naar IJmuiden. Na geschut te zijn voer het schip via 
het Noordzeekanaal naar Amsterdam waar het afmeerde langs De Ruyterkade. 
Vervolgens kreeg de bemanning divisiegewijs een paar dagen verlof vóórdat het schip naar de 
West zou vertrekken. 
 
Op 14 februari stond de bemanning na koffiedrinken volgens paradeerrol aangetreden omdat 
H.M. koningin Wilhelmina haar fregat bezocht en vervolgens inspecteerde. Na afloop tekende Zij 
eigenhandig het scheepsjournaal en sprak de bemanning toe via de scheepsomroep. 
Op de voormiddag van 15 februari vertrok de Maurits via het Noordzeekanaal naar zee. Onder 
de tonen van de Amsterdamse Politiekapel werd het schip uitgewuifd door familie, vrienden en 
belangstellenden. 
Op de dagwacht van de 16e liep het fregat de Medway rivier in en meerde vervolgens af in 
Chatham om bij het Royal Naval Armanent Depot aldaar munitie te laden. Op de platvoet vertrok 
de Maurits weer naar zee om via Het Kanaal en de Atlantische Oceaan naar de Azoren op te 
stomen. 
Op 20 februari meerde het schip af in de haven van Ponta Delgada. Voor de bemanning werd 
een bustocht over het eiland Sao Miguel georganiseerd. Twee dagen later vertrok de Maurits 
weer om de oversteek naar de Antillen aan te vangen en na een voorspoedige reis liep het fregat 
op 2 maart de Sint Annabaai binnen. De aankomst was voor de meeste opvarenden een pracht 
gezicht; Willemstad in de tropenzon, met al die oude gevels en rode daken, echt Hollands. Het 
schip passeerde de pontjesbrug (Koningin Emmabrug) en meerde even daarachter af. 
Gedurende het afmeren speelde een drumband op de wal; de Maurits was het eerste 
oorlogsschip dat na de oorlog uit Nederland aankwam! Direct nadat het schip was afgemeerd 
kwam de gouverneur van de Antillen de heer P. Kasteel aan boord om commandant en 
bemanning welkom te heten. De volgende morgen ontmeerde de Maurits en stoomde vervolgens 
het Schottegat in. Daar meerde het fregat af op de boeien, bij de marinebasis Parera. Dat werd 
de vaste ligplaats van het schip als het gedurende de term in de West de thuishaven Willemstad 
aandeed. 
 
Op 4 april vond aan boord een ludiek gebeuren plaats. De OVA "trouwde met de handschoen". 
Als vervangende bruid fungeerde een, als zodanig verklede, zeer jonge ziekenverpleger. Als 
ambtenaar van de Burgeriijke Stand trad de sergeant-telegrafist op, die voigens eigen ritueel, het 
huwelijk op de bak voltrok. Hij was daartoe Europees gekleed en droeg een 
zwarte pandjesjas. 
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      De pontjesbrug, gezien vanaf Punda, zwaait open. 

    Foto H.G.J. Floor. 
Op 5 december lag de Maurits in de Sint Martha baai op Curaçao ten anker. De whaleboot was gestreken 
en door enige opvarenden naar de wal geroeid. Een poos later kwam de boot terug van de wal met aan 
boord Sint Nicolaas en zijn zwarte Piet, beiden in vol ornaat! Zij werden door de commandant welkom 
geheten. 

Nadat de Sint was gezeten las Piet met luide stem de namen van enige opvarenden op; zij 
moesten voor de Goedheiligman verschijnen. De eerste was de commandant, hij kreeg een 
reprimande omdat hij aan de wal enkele keren illegaal op groene leguanen zou hebben gejaagd. 
Desondanks kreeg hij als geschenk een fraai versierde jachtakte. 
Vervolgens moest de EO bij de Sint komen, na een korte toespraak kreeg de plaatsvervangend 
commandant een paar beenkappen als geschenk. Zijn bijnaam aan boord was "Jan met de 
kuiten"! Nadat nog enkele schepelingen bij Sinterklaas moesten komen werd het feest besloten 
met een koud pijpje aangeboden door OS&O. 
 
Het fregat deed gedurende haar term dienst als stationsschip en verrichtte bovendien 
opnemingswerkzaamheden in de Caraïbische wateren. Oefeningen werden afgewisseld met 
bezoeken aan Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Het werd op den duur wat 
eentonig, maar desondanks was de stemming aan boord uitstekend. Immers de meeste 
opvarenden waren in het nabije verleden allesbehalve verwend. Zij hadden, in verschillende en 
belabberde omstandigheden, de oorlog meegemaakt. Ofschoon het traktement zeer bescheiden 
was werd er toch gespaard en spullen gekocht voor het thuisfront. 
 
Met ingang van 15 juni werd het naamsein veranderd in PF1. Destijds was het nog gebruikelijk  
het naamsein uitsluitend op de achtersteven aan te brengen. 
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Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau afgemeerd in de Buitenhaven te Den Helder met het naamsein 
JO 1 op de boeg. 
Foto IMH. 
 

1947. 
 
Op 21 januari werd het naamsein opnieuw veranderd, nu in JO 1. Zowel aan stuur- als 
aanbakboord werd het nieuwe naamsein op de scheepshuis, achter het kluisgat, geschilderd. 
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Het verblijf in de Westindische wateren werd afgesloten met een unieke vlagvertoonreis, die bijna 
twee maanden duurde en langs vrijwel alle grote havensteden van Zuid-Amerika voerde. Nadat 
het schip eerst een paar weken voor onderhoud te Willemstad in dok had gelegen vertrok het 
eind maart met bestemming Cartagena. Begin april liep de Maurits de haven van de 
Columbiaanse stad binnen voor een verblijf van vier dagen. 
 

        
Rio de Janeiro, mei 1947.     Voor het standbeeld van Simon 
Foto’s H.G.J. Floor.      Bolivar. Montevideo, 12 mei 1947. 
 
 
De volgende haven was Giudad Trujillo op Santa Domingo en na een kort verblijf aldaarstoomde het fregat 
naar Paramaribo in Suriname. Daar werd de bemanning bijzonder gastvrij ontvangen. Er werden 
bustochten georganiseerd naar de bauxietmijnen en de binnenlanden. 
 

Na een paar dagen wendde de Maurits haar steven richting Rio de Janeiro. Daar verbleef het 
schip vijf dagen. De landingsdivisie hield een parade door de stad, voorafgegaan door de 
muziekkapel van de Braziliaanse marine. Dat gaf voor de Jannen nogal wat problemen, want de 
kapel speelde meer het ritme van de samba dan van een mars! 
Van de Nederlandse kolonie werden diverse uitnodigingen ontvangen en de laatste avond was 
er voor de gehele bemanning en groot feest in een van de grootste zalen van Rio. 
De volgende dag vertrok de Maurits weer naar zee met bestemming Buenos Aires. Op de 
voormiddag van 5 mei liep het schip de haven van de Argentijnse hoofdstad binnen. Op de steiger 
werd het fregat begroet door de consul en een grote groep landgenoten. ’s Avonds werd door de 
bemanning tezamen met de Nederlandse gemeenschap in een groot restaurant de 
bevrijdingsdag gevierd. 
Op de eerste wacht van 9 mei vertrok de Maurits met bestemming Montevideo, de hoofdstad van 
Uruguay. De volgende dag liep het fregat de haven van deze stad binnen. Bij de ingang lag het 
wrak van de Duitse vestzakslagschip Graf Spee (Op 17 december 1939 werd het 
vestzakslagschip in de toegangsweg tot de haven door eigen bemanning tot zinken gebracht. De 
havenuitgang was door een Brits smaldeel geblokkeerd.), dat nog gedeeltelijk boven water 
uitstak. 
De Maurits bleef vier dagen in Montevideo om op 14 mei weer zee te kiezen en in opmars op 
te stomen naar Salvador de Bahia. De 16e liep de Maurits de prachtige natuurlijke haven van 
deze Braziliaanse stad binnen om vervolgens daarin af te meren. 
Op 20 mei begon het schip aan de oversteek van de Atlantische Oceaan en eind mei meerde het 
af in Dakar, de hoofdstad van Senegal. Daar werd de olievoorraad weer op peil gebracht en een 
dag later vertrok het fregat in opmars naar Amsterdam, waar zij op 9 juni aankwam. Het was een 
reis om nooit te vergeten! De bemanning ging met verlof en na de verlofperiode vertrok het schip 
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naar Den Helder. Op de Rijkswerf kreeg het schip een grondige opknapbeurt. Vervolgens werd 
het fregat afgemeerd in de Buitenhaven en daar was het op 5 
september commando-overdracht; Ltz.1 A.G.M. de Neeve nam het bevel over de Maurits over 
van Ltz.1 Rosevelt. Het schip werd ingezet als visserij-politiekruiser. 
 
Op 1 augustus heeft de Maurits op de Noordzee een aanvaring met de kustvaarder ms Diana V. 
Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor en de materiële schade was gering. 
 
1948. 
 
Naast haar taak als visserij-politiekruiser werd de Maurits gebruikt als opleidingsschip ten 
behoeve van de onderzeebootbestrijding. 
 
De visserij-inspectie is een weinig bekende vredestaak van de Koninklijke Marine. In1881 werd 
door Groot Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Nederland en België een verdrag 
opgesteld, dat de rechten en de plichten van de vissers uit de betrokken landen regelde. Zoals 
het voeren van nationaliteits- en onderscheidingstekenen door de vissersvaartuigen; de visserij-
technische voorschriften om beschadigingen van netten en tuig te voorkomen; rechten en plichten 
bij onverhoopte schade; verboden tot het aan boord hebben van vernielingswerktuigen; de handel 
in sterke drank op zee enz. 
Daarom werd het toezicht op de naleving van de bepalingen opgedragen aan de marines van de 
betrokken landen. 
 
Te Den Helder stelde Ltz.1 De Neeve het schip op 15 juli uit dienst. 
 
1949. 
 
Op 22 februari nam Ltz.1 J. van Haga het commando over de Maurits op zich en stelde het schip 
weer in dienst. Het fregat deed vervolgens afwisselend dienst als visserij-politievaartuig en 
opleidingsschip voor de onderzeebootverkenners. De meer theoretische opleiding van hen vond 
plaats aan boord van het opleidingsschip Hr.Ms. Zeearend (Op 16 november 1946 te Rotterdam 
in dienst gesteld) dat lag afgemeerd bij de Onderzeedienst in de Waalhaven te Rotterdam. 
 
Op 28 februari liep de Maurits de haven van Amsterdam binnen om bij de Amsterdamse Droogdok 
Maatschappij te gaan dokken. Toen het fregat de ADM na een tweetal dagen verliet en het IJ 
opstoomde, kreeg het bijna een aanvaring met een diepgeladen binnenvaartschip dat niet 
reageerde op de stoomfluitsignalen van de Maurits. Door Kpltlg. De Mey werden voor het 
opmaken van een proces-verbaal de gegevens van het binnenvaartschip genoteerd. Vervolgens 
stoomde het schip via het Noordzeekanaal en de sluizen van IJmuiden naar zee om haar taken 
te hervatten. 
 
Als opleidingsschip voor de OB-opleidingen lag de Maurits veelal aan de Rotterdamse Parkkade, 

tegenover een, met ballonnen versierd café - door de Jannen de "Ballentent" genoemd 

- afgemeerd. De kastelein daarvan kon zich verheugen in een behoorlijke klandizie van de zijde 
der opvarenden! De praktische opleiding aan boord duurde voor een klas 
onderzeebootverkenners ruim een maand. Het schip opereerde dan in samenwerking met de 
onderzeeboot Hr.Ms. O 24 in Start Bay en Tor Bay aan de Zuidengelse kust. 
Af en toe werd er gelegenheid gegeven om in Torquay te passagieren. Torquay is een chique, 
prachtig gelegen en levendige badplaats en is vermaard om zijn gelijkmatig klimaat. De 
vergelijking met de Middellandse Zee mag overdreven zijn, het kan zich beroemen op palmbomen 
en subtropische tuinen. De Jannen gingen over het algemeen naar "The 400 Ball- Room", een 
dansgelegenheid aan de haven. 



 

23 
 

Na het beëindigen van zo'n opleiding koerste de Maurits weer naar Rotterdam, de klas 
onderzeebootverkenners rouleerden uit en enige dagen later scheepte zich weer een nieuwe klas 
in. 
 
Toen tijdens een oefening, de onderzeeboot werd "gepingd" en vervolgens werd opgespoord, 
werd door de torpedomaker drie handgranaten in zee geworpen. Op die manier werd 
de sub bovengeroepen en werd de oefening als beëindigd beschouwd. Als afsluiting werd soms 
nog een dieptebom afgeworpen maar niet voordat alle waterdichte deuren en luiken gesloten 
waren en een deel van de gloeilampen was uitgedraaid! En de sub uit de buurt was! 
Niet onvermeld mag blijven dat de onderzeeboten over het algemeen slimmer waren. Vanaf de 
Maurits werden wel handgranaten geworpen, maar de rookbom van de sub kwam vaak heel 
ergens anders boven dan zijzelf! 
 
Op donderdag 21 april liep de Maurits Nieuwediep binnen teneinde bij de Rijkswerf enige 
onderhoudswerkzaamheden te laten verrichten. Op 25 april verliet het fregat ten 12.00 uur via de 
schutsluis de werf weer. Het stoomde zo snel door de sluis naar buiten dat, ten gevolge van de 
daardoor ontstane zuiging, de buitenvloeddeuren enorm hard werden opengetrokken en 
vervolgens weer met een hevige slag werden dichtgeslagen. 
Ofschoon er door de sluismeester geen averij werd geconstateerd, maakte hij niettemin rapport 
van het voorval op. 
 
Op donderdag 28 april stoomde de Maurits via de Nieuwe Waterweg weer eens de haven van 
Rotterdam binnen en meerde langs de Parkkade. Het schip werd opengesteld voor bezoek. 
Zaterdag werd het fregat in verband met de verjaardag van H.M. koningin Juliana gepavoiseerd 
en werd er van top gevlagd. Op de voormiddag van maandag 2 mei vertrok de Maurits weer met 
een klas onderzeebootverkenners naar zee en koerste naar Zuid- Engeland. Tot midden juni zou 
het fregat met deze opleidingen blijven varen om daarna ingedeeld te worden bij een 
oefensmaldeel. 
 

Op de voormiddag van dinsdag 28 juni vertrok het smaldeel, onder bevel van SBN J.J.L.Willinge, vanuit 
respectievelijk Den Helder en Rotterdam naar Zuid-Engeland. Het verband bestond uit: 
 

lichte kruiser   : Hr.Ms. Tromp 
torpedobootjager  : Hr.Ms. Piet Hein 
fregat    : Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau 
patrouillevaartuig  : Hr.Ms. Queen Wilhelmina 
vliegtuigdirectieschip  : Hr.Ms. Soemba 
onderzeeboten  : Hr.Ms. Tijgerhaai en Zeehond 
moederschip mijnenvegers : Hr.Ms. Vulkaan 
7 mijnenvegers 
 
Het smaldeel nam deel aan een grootscheepse oefening van de Westerse Unie (voorloper van 
de NAVO) waarbij ook Britse, Franse en Belgische vlooteenheden en vliegtuigen waren 
betrokken. Totaal namen 98 schepen, waaronder de Maurits, aan de oefening deel. 
Het doel van de oefening was onder meer het beschermen van een konvooi tegen aanvallen van 
onderzeeboten en vliegtuigen. Daarbij zou de Maurits als escorteschip gaan fungeren. Los van 
het doel van deze oefening, werd tevens bereikt dat eenheden van verschillende nationaliteiten 
leerden samenwerken onder moeilijke omstandigheden. 
Onderweg naar Mounts Bay vonden de oefeningen al plaats. De bovenwaterschepen van het 
Nederlandse smaldeel werden de volgende dag aangevallen door onderzeeboten en vliegtuigen 
van de "witte" partij. De resultaten van die aanvallen werden beoordeeld door een 
arbitragecommissie in samenspraak met de staf van de Commander in Chief, Home Fleet. 
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Donderdag 30 juni arriveerde het smaldeel in de verzamelplaats Mounts Bay waar het ten anker 
ging. In Penzance kon een tweetal dagen worden gepassagierd. 
Zo uniek het schouwspel van de aankomst van de schepen van de WU was, zo stil en 
onopgemerkt glipten zij op de dagwacht van maandag 4 juli van hun ankerplaatsen weg. De 
schepen van de "blauwe" partij, waaronder de Maurits, stoomden zuidwaarts naar de ingang van 
de Golf van Biskaye om daar tot een konvooi te worden geformeerd. 
Deze machtige groep zette koers naar lIe d' Quessant en was voorbereid op de eerste aanvallen 
van de "witte" partij. En zij kwamen, achter elkaar met regelmatige tussenpozen. Zij hadden hun 
aanvallen blijkbaar terdege voorbereid, want op de weg van het konvooi naar lIe d' Quessant om 
vandaar met koers pal zuid de Golf in te stomen, lagen zij op de loer om hun slag te slaan. 
Maar zij werden ook gezocht, onder meer door de Maurits. De Asdic van het fregat speurde met 
zijn geluidsgolven in het water naar een echo. De onderzeeboten beproefden met wisselend 
succes hun aanvallen op het konvooi. Bij één zo'n gelegenheid kwam Hr.Ms. Zeehond, door de 
konvooibescherming onopgemerkt, midden in het konvooi boven water! 
Diep in het zuiden van de Golf werd op 6 juli de oefening onderbroken en ging de "blauwe" partij 
op tegen koers liggen naar het zeegebied in de omgeving van Portland. Daar werden de volgende 
dag opnieuw aanvallen ondernomen door onderzeeboten van de "witte" partij. 
 
Op vrijdag 8 juli werd de oefening beëindigd. Vervolgens stoomden de Nederlandse 
oorlogsschepen naar hun respectievelijke thuishavens en werd het oefensmaldeel ontbonden. 
De 
zomerverlofperiode brak aan! 
 
In augustus en september werd de Maurits ingezet ten behoeve van de brevetopleiding voor 
kanonnier. In Den Helder werd dan een klas kanonniers van de Artillerieschool ingescheept en 
vervolgens stoomde het fregat voor een aantal weken naar een schietoefenterrein in de omgeving 
van Texel. Op die manier werden een aantal klassen klaargestoomd voor hun brevet. 
 
Op 1 december werd de Maurits ingedeeld bij een oefensmaldeel dat verder bestond uit het 
vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman en de luchtverdedigingskruiser Hr.Ms. Jacob van 
Heemskerck. Dit smaldeel werd opnieuw gecommandeerd door SBN Willinge. 
 

1950. 
 

Als volgschip - samen met de Jacob van Heemskerck - van de Doorman, vertrok de Maurits op 
2 januari voor een vijf maanden durende oefen reis naar de West. ZKH prins Bernhard maakte 
aan boord van de Doorman deze reis voor een deel mee. Via Ponta Delgada arriveerde het 
oefensmaldeel op 16 januari ter hoogte van de havenplaats San Juan op Puerto Rico. 
Buitengaats werd het smaldeel welkom geheten door de Amerikaanse kruiser USS Worcester.  
 
Puerto Rico is een staatkundige vrije geassocieerde staat met zelfbestuur binnen de Verenigde 
Staten. De hoofdstad San Juan, gesticht rond 1600 door de Spanjaarden, heeft een roemruchte 
en soms bloeddorstige historie achter zich. Het eiland is betrekkelijk welvarend door de export 
van suiker en de aanwezigheid van de grote Amerikaanse vlootbasis. Het heeft alles wat men op 
dit gebied kan verwachten. 
San Juan is een stad met tegenstellingen. Het oude vieze deel landinwaarts en het andere 
moderne met prachtige hotels en veel luxe dat met Amerikaanse allure is gebouwd. 
 
De bemanningen van het smaldeel konden gebruik maken van de ontspanningsmogelijkheden 
die in ruime mate voorhanden waren op het Naval Station. Maar ook in de stad was het goed 
toeven en werden diverse tochten over het eiland ondernomen. 
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Op 18 januari vertrok het smaldeel om de volgende dag op de rede van Willemstad, Curaçao ten 
anker te gaan. ZKH Prins Bernhard werd met de motorsloep van de Doorman overgebracht naar 
de Maurits waarna het fregat, met de standaard van de Prins in top, de Sint Annabaai in stoomde. 
Nadat de pontjesbrug was gepasseerd, meerde de Maurits af aan de Handelskade waarna, met 
gebruikelijk ceremonieel, de Prins debarkeerde. Aan de wal bevond zich, naast een aantal 
hoogwaardigheidsbekleders, een grote menigte belangstellenden. 
 
De vereniging "Onze Vloot" afdeling Curaçao bood de bemanningen op 20 januari een galaavond 
aan in de Stadsschouwburg. 
 
Daarna begon een lange periode van oefenen in het Caraïbisch gebied. Gedurende het verblijf 
in de West lag de Maurits enkele malen afgemeerd in het Schottegat. De opvarenden konden 
dan gebruik maken van de faciliteiten die de marinebasis Parera te bieden had. Ook particulieren 
lieten zich niet onbetuigd, diverse malen werden bemanningsleden van het fregat door hen 
uitgenodigd. Onder meer door de plantage Groot St. Joris die een uitgebreide barbecue aanbood. 
 
Na een bezoek aan de Benedenwindse eilanden werd tenslotte koers gezet naar de Guantanamo 
Baai waar op 17 maart werd deelgenomen aan een carrier task force exercise onder leiding van 
de U.S.Navy. Het Nederlandse smaldeel was daartoe tijdelijk aangevuld met de kanonneerboot 
Hr.Ms. Van Speyk, het stationsschip in de West. 
 
Nadat Kingston, Barbados en de Bovenwindse eilanden nog voor een bezoek waren aangedaan, 
begon het smaldeel op 12 april vanuit Sint Maarten aan de thuisreis. Op 4 mei meerde 
de Maurits af in de Buitenhaven, ter hoogte van de Atjehloods. De volgende dag werd het schip 
verhaald naar de Rijkswerf en aldaar gedokt. 
 
De rust was van korte duur. Samen met de Doorman, de Heemskerck, de torpedobootjager 
Hr.Ms. Marnix en de onderzeeboot Hr.Ms. O 24, koos de Maurits weer zee om rond 24 mei deel 
te nemen aan de NAVO-oefening "Activity", ter hoogte van Douarnenez. 
Zaterdag 27 mei liep het smaldeel Brest binnen. De schepen meerden af in de Port de Guerre 
Marine. Brest (departement Finistère) is het Nieuwediep van Frankrijk! Het is een grote marine 
basis en bezit bovendien een hogere zeevaartschool. Aan de wal was niet veel te beleven, het 
krioelde er van roodgepluimde Franse Jannen. 
De bemanningen van de Nederlandse schepen werden beziggehouden met diverse sport-
ontmoetingen. Verder werd er een bustocht georganiseerd en zorgde de Franse marine voor een 
dansavond on de Foyer du Marin. 
Op de dagwacht van dinsdag de 30e vertrokken de schepen van het smaldeel weer naar zee en 
liepen de volgende dag Rotterdam binnen. Daar werd het smaldeel op 2 juni ontbonden. 
 
Op 5 juni ontmeerde de Maurits, stoomde de Nieuwe Waterweg uit en koerste vervolgens naar 
Den Helder waar het afmeerde langs de PW-steiger. Op 15 juni stelde de commandant de Maurits 
uit dienst waarna het schip naar de Rijkswerf werd versleept om klaar te worden gemaakt voor 
een term naar Nieuw-Guinea. (Tegen de zijn van Indonesië was Nederlands Nieuw Guinea buiten 
de souvereiniteitsoverdracht van het voormalige Nederlands Indië  gehouden. De marineleiding 
gaf hoog op van de strategische waarde van Nieuw Guinea. Zo is de defensie van dat gebied 
primair een marinetaak geweest.) 
 
Het schip werd flink onder handen genomen vooral wat de accommodatie betrof. De 
kooistellingen en de klamaai-stangen om de kooien (hangmatten) met behulp van de scheerlijnen 
te kunnen ophangen, werden verwijderd. In plaats daarvan werden metalen constructies 
aangebracht waaraan ijzeren spiraalbedden konden worden gehangen. Daarop werden dan de 
matrassen en het overige beddegoed gelegd. 
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Op de loopdekken in de verblijven en walegangen werd het pas in de handel zijnde 
vochtbestendige colourvinyl aangebracht. Vooral bij schoonschip een eenvoudig te reinigen 
vloerbedekking. Het deed bovendien plezierig aan als men met blote voeten zijn kooi uit stapte. 
Ook het uiterlijk van het schip veranderde enigszins omdat het brugcomplex werd uitgebreid. De 
open steunconstructies tussen de brugvleugels en het potdeksel werden door middel van stalen 
beplatingen dicht gemaakt. In de nieuw gecreëerde ruimten werden de radiohut en de 
commandocentrale ondergebracht. Voorts werden door de BW beide kanons vervangen en 
werden twee 20 mm mitrailleurs vervangen door twee van 40 mm. 
Ook werd de complete mijnenveeginstallatie verwijderd. Daarvoor in de plaats kwamen het 
korporaals- en het machinistenverblijf en de accu werkplaats. 
 
Met ingang van 15 oktober kreeg het schip het NAVO-naamsein F 802. 
 
1951. 
 
Successievelijk werden eind januari leden van de aanloopbemanning aan boord van de Maurits 
geplaatst. Vooralsnog werden zij tot de indienststelling gehuisvest aan boord van het wachtschip 
Hr.Ms. Neptunus. In februari verliet het fregat de Rijkswerf en werd zij afgemeerd in de 
Buitenhaven. 
 
Op 15 maart stelde de aangewezen commandant Kltz. C. ter Poorten het schip met gebruikelijk 
ceremonieel in dienst. EO werd Ltz.1 A. van der Moer. 
 
Op 26 maart vertrok het fregat naar zee om op te werken. De volgende dag liep het via de Nieuwe 
Waterweg Rotterdam binnen om te demagnetiseren en de kompassen te compenseren. Direct 
daarna vertrok het schip weer en stoomde naar IJmuiden om via het Noordzeekanaal naar 
Amsterdam op te stomen. In het Centraal Kledingmagazijn bij de MKAD werd tropenplunje 
gehaald waarna de bemanning divisiegewijs met inschepingsverlof ging. 
Op de dagwacht van 5 april verliet de Maurits Amsterdam en stoomde via het Noordzeekanaal 
en de sluizen van IJmuiden naar open zee. Eenmaal buitengaats koerste het schip naar 
Nieuwediep en kwam daar op de achtermiddag aan. 
Op zaterdag 21 april vertrok het fregat naar zee en toen het schip het Schulpengat had 
gepasseerd, werd meerrol bedankt en de zeewacht op post geroepen. Schuin achter het fregat 
begon de kust van Texel te vervagen. Na een vijftal dagen, waarin de Golf van Biskaye weinig 
moeilijkheden opleverde, werd Kaap St.Vincent gerond, en stoomde het schip via de Straat van 
Gibraltar naar Malta. 
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In de Marsaxlokk Bay, La Valetta, Malta. 30 april 1951. 
Foto H.G.J. Floor. 
 
Op de dagwacht van maandag 30 april liep de Maurits de Marsaxlokk Bay aan de oostzijde van 
Malta binnen om olie en water te laden. De voorsteven werd afgemeerd op een boei en het 
achterschip zou aan een oliesteiger worden afgemeerd. Gedurende het afmeren vond een ernstig 
ongeval plaats. De plaatselijke stroming was zo sterk, dat een stalen tros, die het achterschip met 
de steiger verbond, op knappen stond. Aan boord werd toen de gevaarlijk gespannen tros gevierd 
en vervolgens losgegooid. Enkele matrozen probeerden met hun voeten de weglopende tros 
tegen te houden. Een voet van de Adb.1 P. van Staveren, die dat eveneens probeerde, kwam in 
een plotseling strak trekkende kink van de tros en werd daardoor boven de enkel finaal afgerukt! 
Een kwartiermeester en een matroos 1 brachten de zwaar gewonde jonge officier naar de 
ziekenboeg waarna de matroos de schoen met de voet ophaalde en eveneens daarheen bracht. 
Na voorzien te zijn van een noodverband werd de ongelukkige met de motorsloep naar het Britse 
fregat HMS Falcon gebracht. Kort daarop werd hij naar de wal gebracht waar een inmiddels 
gereedstaande ambulance hem naar het hospitaal in La Valletta vervoerde. 
Op 20 mei werd het slachtoffer naar de torpedobootjager Hr.Ms. Evertsen, die op thuisreis van 
Korea Malta aandeed, overgebracht. Eenmaal in Nieuw-Guinea is aan boord van de Maurits 
bekend gemaakt dat meneer Van Staveren het, gezien de omstandigheden, redelijk maakte en 
binnen afzienbare tijd een prothese zou krijgen. 
 
Op 1 mei vertrok het schip weer naar zee en stoomde via de Ionische Zee naar de Golf van 
Taranto, Italië. Op de voormiddag van woensdag 2 mei stoomde de Maurits de baai van Taranto, 
de Mare Grande, binnen. Door de inmiddels geopende draaibrug Ponte Girevola liep het fregat, 
op aanwijzingen van een loods, de oorlogshaven Mare Piccolo binnen. Het achterschip werd met 
trossen aan de wal vastgemaakt terwijl bakboordsanker gepresenteerd werd. In de ochtenduren 
van donderdag 3 mei werd een bustocht georganiseerd voor vrijwel de gehele bemanning naar 
de Castellana grotten en het prachtige natuurgebied nabij Trulli. 
 
Zaterdag op de achtermiddag vertrok de Maurits weer naar zee, uitgeleide gedaan door een 
Italiaans marinekapel dat op het fort Aragoness het Wilhelmus speelde. Vervolgens stoomde het 
fregat in opmars naar Port Said. Daar aangekomen kwamen enige Arabieren aan boord die 
gedurende de reis door het, 165 km lange, Suezkanaal het meren en ontmeren zouden 
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verzorgen. Bij iedere afmeerplaats werd het schip door hen vastgemaakt om vervolgens het op 
tegenkoers varende scheepsverkeer vrije doorgang te verlenen. Gedurende de tocht door het 
kanaal was de noodstuurkamer continu bezet. 
Halverwege het kanaal ging het fregat ten anker in de Bittermeren waar zij moest wachten tot een 
noordgaand konvooi gepasseerd was. Voor de meesten aan boord was deze tocht een bijzondere 
ervaring. 
Via Suez, waar de Arabische meerploeg debarkeerde, werd de Rode Zee ingestoomd. Een dag 
later raakte de verdamper defect hetgeen tot gevolg had dat de inhoud van een drinkwatertank 
onbruikbaar werd. Omdat er geen frisdrank aan boord was doch alleen limonadesiroop, was er 
voor de niet-bierdrinkers weinig te drinken! 
Het roodkoperen serpentine-element van de verdamper werd gedemonteerd en aan dek van de 
gekristalliseerde zoutlaag ontdaan en voorzien van nieuwe aansluitingen en pakkingen. 
 
De werkzaamheden namen twee etmalen in beslag maar toen functioneerde de verdamper 
gelukkig weer naar behoren. 
Inmiddels was tropentenue bepaald en na het passeren van de noorderkeerkring ging het 
tropensalaris in. Ook de ziekenpa werd actief, hij verblijdde alle opvarenden met een choleraprik! 
 
Vrijdag 11 mei liep de Maurits de haven van Djibouti, de hoofdstad van Frans Somali-land, binnen. 
De zoetwatervoorraad werd op peil gebracht, er werd oliegeladen en vervolgens kon er worden 
gepassagierd. Bij het stappen in deze stad was het zaak voortdurend alert te zijn voor 
zakkenrollers die zeer bedreven bleken te zijn. Er werd dan ook gewaarschuwd goed op de 
portemonnees te letten, ofschoon de inhoud daarvan vaak te wensen over liet! 
In Djibouti was het zeer heet, met een gemiddelde temperatuur van 32° C behoort het tot de 
heetste gebieden ter wereld! 
Maandagmorgen vertrok het schip weer naar zee en koerste via de Golf van Aden, de Arabische 
Zee en de Indische Oceaan naar Colombo, de hoofdstad van Ceylon. (M.i.v. 22 mei 1972 het 
huidige Sri Lanka.) De 24e mei arriveerde de Maurits in de haven van Colombo en meerde daarin 
af op de boeien. 
De Hollandse kolonie bood voor een 40-tal opvarenden een bustocht over een deel van het eiland 
aan. Onderweg werd gelegenheid geboden om een ritje op een olifant te maken. Van de 
gelegenheid tot passagieren werd eveneens behoorlijk gebruik gemaakt. 
Na deze welkome driedaagse rustperiode koos het schip weer zee en vervolgde haar reis. Via 
de Indische Oceaan, de Andamanenzee en de Straat Malakka arriveerde de Maurits op vrijdag 1 
juni in de haven van Singapore, de hoofdstad van het gelijknamige eiland aan de zuidpunt van 
het schiereiland Malakka, door Straat Johore gescheiden van het vasteland. Vanaf 1867 was het 
een Britse kroonkolonie en werd in de 20e eeuw een machtige vlootbasis. Van 1942 tot 1945 was 
het door de Japanners bezet geweest. 
Er kon worden gepassagierd en diverse evenementen werden door de opvarenden bezocht. 
 
 
Op de dagwacht van maandag 4 juni vertrok het fregat naar zee en in de Straat Karimata werd 
de volgende dag de evenaar gepasseerd. Z.M. Neptunus werd aan boord welkom geheten en 
zijn trawanten doopten vele onbevaren bemanningsleden. Na het doopfeest werden aan de 
dopelingen certificaten uitgereikt ten bewijze dat zij in de archieven van Neptunus 
(conduitenboekje!) waren ingeschreven. 
Omdat het schip in opmars naar Nieuw-Guinea door Indonesische wateren zou stomen, waren 
door de Ovart, Ltz.2 R. Hartog, bij vertrek uit Singapore speciale voorzorgsmaatregelen 
genomen. De kanons en mitrailleurs stonden stand by, de munitiegereedheidskisten waren 
gevuld en de stuksbemanningen op alles voorbereid. 
In de Javazee, waar op 27 februari 1942 SBN K.W.F.M. Doorman onderging met zijn vIag-geschip 
Hr.Ms. De Ruyter, werd een korte poos gestopt om een krans in zee te laten glijden. 
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        Aankomst Hollandia, juni 1951 
       Foto’s H.G.J. Floor. 

 
Op 11 juni, bijna acht jaar na haar indienststelling, meerde de Maurits af aan de oliesteiger van 
Sorong. De term (Het schip was uitgezonden op basis van een verblijf in NNG van één jaar, uit- 
en thuisreis inbegrepen!) was begonnen! (Zie kaart Nederlands Nieuw-Guinea elders in dit boek.) 
 
Een verblijf in de Nieuw-Guinese wateren destijds leidde vaak tot problemen op het gebied van onderhoud. 
De aanvoer van onderdelen voor reparaties of vervanging nam vaak lange tijd in beslag. Bij de 
gouvernementswerf in Hollandia waren beperkte reparatiemogelijkheden en geen dokfaciliteiten. Een en 
ander had tot gevolg dat er een behoorlijke wissel werd getrokken op vooral het technisch personeel. 
 

De taak die het schip kreeg opgedragen was het uitvoeren van patrouillediensten tegen 
Indonesische infiltratiepogingen over zee en het assisteren bij de uitschakeling van infiltranten, 
wanneer die waren gesignaleerd. 
 
Na enkele dagen vertrok het fregat en zette koers naar Hollandia. Als gast was de missionaris pater 
Meeuwese, die al vele jaren onder de Papoea's leefde en werkte, ingescheept. Hij zou de reis naar de 
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hoofdstad meemaken. De pater hield enige malen interessante lezingen over Nieuw-Guinea in het 
algemeen en haar autochtone bevolking in het bijzonder 

Tijdens het langszij komen aan de (wankele) steiger in Hollandia Haven speelde een 
muziekkapel, bestaande uit liefhebbers van het korps mariniers, het Wilhelmus. De aangetreden 
bemanning van de Maurits stond daarbij uiteraard in de houding terwijl iedereen de militaire groet 
bracht. Maar intussen kwam het schip gevaarlijk dicht bij de steiger en om ongelukken te 
voorkomen moest, terwijl het volkslied nog ten gehore werd gebracht, achteruit worden geslagen 
en een spring worden uitgezet. 
 
Het fregat bleef enige dagen in Hollandia om daarna weer naar zee te vertrekken om haar 
patrouilletaak te beginnen. Het bezocht diverse kampongs en nederzettingen langs de kust. Ter 
rede ging het schip dan ten anker. De motorsloep en de whaleboot werden gestreken en daarna 
ging een onderzoekploeg, vergezeld van de dokter en zijn ziekenverpleger, naar de wal teneinde 
informatie te verkrijgen en medische hulp te verlenen. 
Bij één zo'n gelegenheid, toen de Maurits bij een kampong langs de kust van de Vogelkop 
ankerde, kwam een hele vloot van uitgeholde boomstammen naar het schip gepeddeld. Daar 
middenin twee, door middel van bamboestokken aan elkaar gebonden kano's, waar tussen een 
vlonder was bevestigd. Daarop stond een fauteuil waarin de kepala kampong zat. Bij de Maurits 
aangekomen werd het dorpshoofd door de commandant begroet en vervolgens ontstond een 
levendige ruilhandel. Een “ajam” voor een pakje zware shag en drie telorren voor een stukje zeep. 
Maar naarmate het aanbod geringer werd en de vraag er naar bleef, verdubbelden de Papoea’s 
de prijzen al gauw! 
 
Eind augustus werd voor mijnenveegoperaties in de Sekarbaai, nabij Kokas, en in de 
Kaimanabaai, het smaldeel 6 gevormd. Dit smaldeel bestond uit de Maurits, (de commandant 
was tevens commandant smaldeel) de mijnenvegers Hr.Ms. Overflakkee, Tholen, Vlieland en 
Voorne. Het landingsvaartuig Hr.Ms. L 9611 fungeerde als bevoorradingsschip. 
De veegoperaties, die werden geleid door Ltz.2 A.W. Crince Le Roy (bijgenaamd Krijn de Koning!) 
vonden van 31 augustus tot 28 september plaats in de Sekarbaai en van 29 september tot 29 
oktober in de Kaimanabaai. 
Gedurende het vegen lag de Maurits als moederschip in zo'n baai ten anker. Tijdens de 
achtermiddag konden dan liefhebbers met de sloep naar het strand om te zwemmen en te jagen. 
Nadat zij op het strand waren afgezet, keerde de sloep terug naar het schip. Zij werden dan op 
de eerste platvoet weer opgehaald. Toen de sloep bij een van deze gelegenheden de zwemmers 
en jagers kwam ophalen, bleken drie matrozen niet present te zijn. Achteraf bleek dat deze drie 
de bush waren ingelopen en vervolgens verdwaald waren geraakt. Gelukkig ontdekten zij even 
voordat de duisternis inviel een Papoea-post. Na enige Maleise woorden en veel gebarentaal 
waren de autochtonen bereid hen met een prauw naar de Maurits terug te brengen maar 
bedwongen hiervoor drie broden! 
Intussen werd vanaf de Maurits, met de 20" dagseinlamp het strand afgezocht. De prauw naderde 
echter, bij het einde van de tweede platvoet, onopgemerkt de achterzijde van het fregat. Nadat 
de Papoea's de overeengekomen drie broden hadden ontvangen, keerden zij terug naar de wal. 
De twee matrozen 2e kl. kregen de volgende morgen een berisping maar de matroos 1e kl. mocht 
zes weken niet zwemmen! 
 
In beide veeggebieden werden overigens geen mijnen aangetroffen. Het vaarwater werd daarna 
voor de scheepvaart vrijgegeven. Via Sorong, waar op 2 november olie werd geladen, keerde het 
smaldeel op 5 november in Hollandia terug en werd vervolgens ontbonden. 
Op 7 november nam de Maurits 38 mariniers aan boord en vertrok met bestemming Biak. Op 
vrijdag de 9e kwam het schip te Biak-Sorido aan en na het afmeren debarkeerden de mariniers. 
Maandag de 19e stoomde het fregat de lagune uit naar open zee en koerste vervolgens via de 
Stille Oceaan opnieuw naar Hollandia. Twee dagen later meerde het schip af langs de steiger 
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van de gouvernementswerf. De komende twee weken zouden enige broodnodige reparaties 
worden verricht. 
 
Bij vertrek uit Nederland had de OS&O circa 10 speelfilms meegekregen. Omdat er elke week 
een film werd gedraaid, was men daar gauw doorheen. De films rouleerde bovendien met andere 
schepen en het korps mariniers. Dikwijls waren er van één en dezelfde film meerdere exemplaren 
doch met verschillende titels. Dat had tot gevolg dat men een bepaalde film meerdere malen 
kreeg te zien. De film “Spook te koop”, die ook in de omloop was als “Ghost tor sale”, was daar 
een van! 
 
Enige landingsvaartuigen van de Franse marine, op weg van Australië naar Indo-China, deden 
Hollandia aan en meerden naast elkaar langszij de Maurits. Zij waren volgeladen met victualiën 
waaronder tonnen Australische aardappelen. Door een aantal opvarenden van de Maurits werd 
na zonsondergang menig kilootje illegaal toegeëigend en in de aardappelkist van het fregat 
gedeponeerd. 
De eerste kerstdag werd een gezamenlijke kerstmaaltijd gehouden. Daarbij werden, met een 
kersttakje versierde, telegrammen van thuis overhandigd en een blauw rood koektrommeltje met 
lekkers uitgereikt. In enkele daarvan bevond zich de naam en het adres van de inpakster. Helaas 
ontbrak een foto.... 
 
1952. 
 
Door het MK-personeel werd een te grote speling geconstateerd tussen een schroefasuithouder 
en de bakboordsschroef; het schip zou op korte termijn in dok moeten. (Eenmaal terug in Den 
Helder zou blijken, dat de bracketbus van BB-uithouder loszat door verkeerde montage bij de 
vorige dokbeurt op de Rijkswerf!) Aanvankelijk zou de reparatie in Australië plaatsvinden maar 
achteraf besloot de marineleiding het schip eerder te laten thuisvaren. 
Op woensdag 23 januari kwam de CMRNG Ktz. S. den Boeft aan boord om het schip te 
inspecteren waarna hij de bemanning toesprak. Dezelfde dag vertrok het schip naar zee en kwam 
op 25 januari even buiten de lagune bij Biak ten anker. De motorsloep en de whaleboot werden 
gestreken en voeren naar de steiger teneinde 17 mariniers op te halen die het schip op haar 
thuisreis te Sorong zou afleveren. Op de hondewacht werd het anker gelicht en vertrok het fregat 
om de west. 
Maandag 28 januari meerde zij langs de oliesteiger te Sorong. Tijdens een onverwachte Alle 
Hens voor de boeg werd bekend gemaakt dat de Koninklijke marine om assistentie was gevraagd 
teneinde Indonesische infiltranten op het eiland Gag te helpen gevangen nemen. Daartoe had de 
de CMRNG op 26 januari smaldeel 6 geformeerd dat bestond uit de Maurits, de mijnenveger 
Hr.Ms. Boeroe (Het voormalige korvet was m.i.v. 15 oktober 1950 mijnenveger (M 814) 
geworden.), enkele Catalina vliegboten en detachementen mariniers. Het smaldeel stond onder 
bevel van de chef staf CMRNG Kltz. G. Kruis, die zich aan boord van de Maurits inscheepte. De 
thuisreis van het fregat moest nog even op zich laten wachten! 
Tijdens de achtermiddag werden nog eens 21 mariniers aan boord genomen daarna ontmeerde 
het schip en zette koers naar Gag. De volgende morgen arriveerde het aan de noordkust van het 
eiland. Zij kreeg contact met een - zich reeds op het eiland bevindende - groep van de Koninklijke 
landmacht en van de politie. De branding was echter zo zwaar, dat het onmogelijk was met de 
sloepen de wal te bereiken. De Maurits ging daarop ten anker in de Madjetbaai aan de oostkust 
waar het gehele detachement mariniers van boord ging om de omgeving van de baai te 
doorzoeken. 
Gedurende de eerste wacht werden zij weer aan boord genomen. Vervolgens werd het anker 
gelicht en patrouilleerde het schip tot de volgende morgen rond Gag. 
Aan het einde van de dagwacht werd het detachement mariniers met sloepen op de noordkust aan de wal 
gezet en maakte daar bivak naast dat van de landmacht en politie en vormde daarmee al spoedig één 
geheel. Vervolgens patrouilleerde de Maurits rond het eiland en assisteerde bij het uitvoeren van 
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landingen van patrouilles op verschillende plaatsen langs de kust. Bij terugkomst aan boord van de 
mariniers stonden de kanonniers gereed om de wapens schoon te maken. 

 
Op 4 februari vertrok het logementschip (voormalig transportschip) Hr.Ms. Woendi uit Hollandia 
met aan boord 200 mariniers met uitrusting en rollend materieel naar het actiegebied. Op 10 
februari arriveerde het schip voor het eiland Gag en gedurende de dagwacht van 11 februari 
begaven de mariniers zich aan land. 
Op 16 februari werd het personeel van de KL met de Boeroe terug naar Sorong vervoerd. 
 
Op Gag gingen de patrouilles van de mariniers onverminderd door en bleef de Maurits tot 7 maart 
rond Gag en andere eilandjes de zaak verkennen. De landingsdivisie werd regelmatig aan wal 
gezet en bij een zo'n gelegenheid schoten enkele leden daarvan een enorme krokodil. Het beest 
werd mee aan boord genomen en schoongemaakt teneinde de huid te prepareren. Dat mislukte 
jammerlijk en na enkele dagen begon het ontzettend te stinken; de huid werd daarom vrijgezet, 
de stank bleef echter. Later bleek dat een van de stokers een voorpoot van het reptiel had weten 
bemachtigen, hij had die tussen de trossen boven de wasserij verborgen. Bij het gereedmaken 
van meerrol bij Sorong kwam de poot te voorschijn. 
 
Het fregat meerde op 8 maart langs de oliesteiger te Sorong en op 11 maart nam de eerste officier 
Ltz.1 Van der Moer het commando over de Maurits over van overste Ter Poorten. Als 
oudste officier werd Ltz.2 Hartog aangewezen. 
Op 12 maart werd Gag door de mariniers ontruimd en keerden zij met de Woendi via Sorong naar 
hun basis in Hollandia terug. Gedurende de gehele gezamenlijke operatie werden twintig 
infiltranten gevangen genomen. De groep Indonesiërs bleek onder bevel te staan van een 
Timorese kapitein en had met een aantal prauwen een rooftocht naar de eilanden Djoe, Mios en 
Jef Moi gemaakt. Op het laatste eiland was een toko leeggeroofd en waren zeven mannelijke 
eilandbewoners gedwongen met de infiltranten terug te keren naar Gag. 
De gevangen genomen infiltranten kwamen voor de strafrechter en werden na afloop van de 
opgelegde straf naar Indonesië uitgewezen. 
 
Op 24 maart keerde de Maurits naar Nederland terug. Zij was afgelost door het fregat Hr.Ms. van 
Kinsbergen dat intussen vanuit Nederland in Nieuw-Guinea was aangekomen. 
In opmars naar Singapore werd een vaart van 6½ mijl behouden; beide schroeven maakten 70 
omwentelingen. In de Javazee ontmoette de Maurits het opnemingsvaartuig Hr.Ms. Snellius, dat 
onderweg was naar Nieuw-Guinea. Twaalf dagen na het vertrek uit Sorong bleek, dat het schip 
reeds twee etmalen op het oorspronkelijke reisschema vooruit was. Besloten werd om deze tijd 
te doden door twee keer een etmaal ten anker te gaan. De eerste keer nabij de Karimata eilanden 
en de tweede keer bij de oostelijke ingang van de Straat Singapore. Na een proef, gehouden in 
de Straat Singapore, werd besloten het aantal omwentelingen van stuurboordsschroefas op te 
voeren naar 110. Gedurende de verdere reis naar Nederland zou deze procedure gehandhaafd 
blijven en werden nergens moeilijkheden ondervonden. 
Op 8 april liep de Maurits de haven van Singapore binnen en meerde af in Keppel Harbour. Het 
deed deugd te zien hoeveel Nederlandse koopvaarders Singapore aandeden. Er bevond zich 
hier een grote Nederlandse kolonie en diverse Nederlandse handelshuizen hadden hier 
agenturen. 
 
Twee Korea-vrijwilligers van het regiment Van Heutsz, die hier hun thuisvarende 
troepentransportschip hadden achterzeild, werden aan boord van het fregat ingescheept. Zij 
zouden de reis naar Nederland meemaken om bij aankomst in Nieuwediep niet door familie maar 
door de Marechaussee te worden afgehaald. 
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Op de achtermiddag van de 11e april vertrok de Maurits vanuit Singapore en via de Straat van 
Malakka kwam zij op de dagwacht van 19 april in de haven van Colombo aan. Het fregat kreeg 
ligplaats vlak bij de Passenger Jetty. 
Er werd druk gepassagierd en men besteedde zijn geld grotendeels aan inkopen voor het 
thuisfront. Vooral olifantjes in alle kleuren en maten werden ingeslagen. Tegen een Brits marine-
elftal werd een voetbalwedstrijd gespeeld. 
 
De 22e vertrok de Maurits op de achtermiddag weer naar zee met bestemming Aden. Afgezien 
van enkele buien werd de gehele reis gekenmerkt door zeer fraai weer; wegens de mogelijkheid 
van tropische stormen op de noordelijke route werd die bezuiden het eiland Socotra gekozen. 
Op de dagwacht van 3 mei arriveerde het fregat op de rede van het verschrikkelijk hete Aden. 
Gemeerd werd voor twee ankers en op een meerboei achteruit. De olie werd in prauwen langszij 
gebracht. 
De commandant, vergezeld door een ongegradueerd schepeling, legde de volgende dag een 
krans op het graf van de in Aden begraven marinier 2e kl. E. Ouweneel, die destijds aan boord 
van een troepentransportschip was overleden. 
Op 5 mei, de nationale feestdag, werd ook door HMS Loch Lomond, welk schip de vorige dag 
was gearriveerd, van top gevlagd met de Nederlandse vlag. 
Het passagieren beperkte zich hoofdzakelijk tot het doen van inkopen, terwijl er ook gebruik werd 
gemaakt van de gelegenheid tot zwemmen en de uitnodiging tot bezoek in de Enlisted Men's 
Club. 
 
Op de achtermiddag van de 5e mei vertrok de Maurits en stoomde op naar Suez. Op 11 mei kwam 
het schip ten 21.00 uur ten anker op de rede van Suez. De volgende morgen kwam ten 05.00 uur 
een loods aan boord en stoomde het fregat door het Suez-kanaal. Ten 17.00 uur werd de uiterton 
van Port Said gepasseerd. 
 
In de Middellandse Zee werd op weg naar Malta slechts een vaart van zes mijl behouden om niet 
op zondag daar binnen te lopen. Op de voormiddag van maandag 19 mei liep de Maurits de 
Sliema Creek binnen. Hier werd gemeerd op de boeien, vóór met een ontsloten ankerketting, 
achter met twee op de boei bevestigde stalen einden. 
Hier deed zich de moeilijkheid voor, dat de bemanning van de Maurits niet in het bezit was van 
een "tussentenue", zodat met twee tenue's moest worden gewerkt. Overdag was het te warm 
voor Europees tenue en 's avonds aan boord te koud voor tropentenue. 
In de eerste Europese haven die het schip na meer dan een jaar bezocht werd vrij druk 
gepassagierd. 
Er waren diverse uitnodigingen, bustochten en sportwedstrijden. De eerste verse aardappelen 
werden ingeslagen! 
 
Op de achtermiddag van 21 mei vertrok de Nederlandse oorlogsbodem weer naar zee. Na enige 
dagen langs de Noordafrikaanse kust te hebben gestoomd, naderde het fregat op de voormiddag 
van 26 mei de Marokkaanse stad Tanger. De, zich bovendeks bevindende, bemanningsleden 
zagen een stralende witte en geelachtige massa van huizen oprijzen met daarbovenuit een 
roodbruine kasbah en slanke vierkante minaretten die met kleurige tegels waren bezet. Daar lag 
de stad, opgestapeld tegen een 70 meter hoge heuvelrug, hoog boven de Straat van Gibraltar. 
Op loodsaanwijzing kwam het schip in de haven voor twee ankers ten anker. Omdat er een 
stevige deining vanuit zee liep lag het schip voortdurend behoorlijk te "rijden". Omdat de 
motorsloep ernstige gebreken vertoonde werd door de. havenmeester watertransport ter 
beschikking gesteld zodat er gepassagierd kon worden. Dat wil zeggen; zonder geld! Die eerste 
dag was er namelijk alleen Spaans geld aan boord en dat werd aan de wal niet geaccepteerd. 
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De oude stad ligt in het uiterste noorden aan de kust en langs de haven. De Bab Fèz (Houweel 
Poort) gaf toegang tot de medina en de drukke winkelstraat daarvan was de Rue Es Saighin met 
vele juweliers en souvenirzaken. De medina was onder meer zo aantrekkelijk vanwege de smalle, 
vaak steile straatjes met de zo typische drukte van een oude Arabische wijk. 
Passagieren vereiste een zekere mate van voorzichtigheid, voortdurend diende men op z’n tellen 
te passen voor zakkenrollers en andere louche figuren. Er werd aangeraden niet alleen de wal 
op te gaan. Kleine jongetjes klampten de Jannen tot vervelens toe aan en deelden mee dat zij "a 
very nice sister" thuis hadden. Bovendien wilden zij, tegen een bepaalde vergoeding, de weg 
wijzen naar pornografische voorstellingen. 
Meer ingetogen waren de door de Hollandse kolonie georganiseerde evenementen. De leden van de 
kolonie nodigden ook opvarenden bij hen thuis en regelden bustochten door de omgeving. 

 
Nadat op de achtermiddag van 29 mei vier glazen waren geslagen, koos de Maurits weer zee 
met bestemming Den Helder. Gerekend met 9 mijl per uur was over dit traject ruim een etmaal 
extra beschikbaar; die tijd werd gedood met het houden van een uitgebreide anti-
onderzeebootoefening, het varen langs de invasiekusten van Normandië en het enkele keren een 
paar uur drijven voor het schoonmaken buitenboord. Het weer was over het algemeen goed, doch 
in de Golf van Biskaye was het wat ruw. 
 
Bij de OB-oefening werd een echo opgevangen van een grote school vis, waarop zowel een 
Hedhog-patroon als een dieptebom werd afgevuurd. In een oogwenk zag de hele omtrek zilver 
van vis. De Maurits ging op stroom liggen, de whaleboot werd gestreken en vervolgens werd 
zoveel mogelijk vis binnengehaald. Door deskundigen werden de haringen gekaakt en de overige 
vis schoongemaakt. Er werd op het achterdek zelfs een haringstalletje opgezet! 
 
In de Noordzee oefende het smaldeel 5 als voorbereiding op de geallieerde vlootoefening 
“Castenets”. Daarop moest de Maurits wachten alvorens de opmars voort te mogen zetten. Op 
de platvoet van 6 juni werd geankerd ter rede van Den Helder; op de voormiddag van 7 juni liep 
het schip na een afwezigheid van 13½ maand, waarin 33.022 zeemijlen werden afgelegd, de 
Buitenhaven binnen. 
Doordat op donderdag 5 juni een vliegtuig op een marinevaartuig was gedoken, waardoor de 
piloot van het vliegtuig en de bemanning van het vaartuig, op een stoker na, waren omgekomen, 
was de binnenkomst nogal somber. Uit piëteit met de omgekomenen werd er op de kade geen 
welkomstmuziek ten gehore gebracht. 
 
Op 16 juni werd het fregat versleept naar de Rijkswerf te Willemsoord om gereed te worden 
gemaakt voor uitzending naar Korea om aldaar deel te nemen aan de acties van de Verenigde 
Naties ter bestrijding van de agressie.. 
Korea was na WOII opgedeeld tussen twee bezettingsmachten; de Verenigde Staten en de 
Sovjetunie. Deze troepen waren echter al snel teruggetrokken, waarna er twee republieken 
werden uitgeroepen; het noordelijke deel, de Democratische Volksrepubliek Korea en het 
zuidelijke deel, de Republiek van Korea. Een inval door Noord-Korea op 25 juni 1950 leidde tot 
veroordeling door de Veiligheidsraad. Nederland stuurde meteen een torpedobootjager en zorgde 
voor aflossers, ook nadat in 1953 de wapenstilstand zou volgen. 
 
 
Aanvankelijk zou de bemanning de reis met Hr. Ms. Evertsen ondernemen, maar omdat de 
torpedobootjager niet op tijd oorlogsgereed was, werd de Maurits hiervoor aangewezen. De 
bemanning van de jager ging grotendeels over naar het fregat. 
De redactie van het maandblad "Onze Vloot" van juli schreef: "Het is ten zeerste te betreuren, dat 
men een schip van geringe artilleristische waarde naar Korea wil sturen. Een dergelijk vaartuig 
(...) achten wij bij het internationale gezelschap in het verre Oosten weinig geschikt om respect 
af te dwingen voor de Nederlandse vlag!" Een voorbarige conclusie bleek achteraf. 
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Op 14 augustus nam Kltz. N.W.Sluijter het commando over de Maurits over van Ltz.1 Van der 
Moer. Als EO werd Ltz.1 J.A. Schreuder benoemd. 
Op 1 november verliet de Maurits de Rijkswerf en werd afgemeerd in de Buitenhaven. Maanden 
van voorbereiding waren nodig geweest om het schip voor zijn toekomstige en belangrijke taak 
gereed te maken. Een grondige grote onderhoudsbeurt op de Rijkswerf , waarbij alles werd 
aangepast of veranderd, een extra kwastje verf hier en daar, zodat het schip er weer piekfijn 
uitzag. 
Speciaal op het gebied van bevoorrading werd veel werk verzet, het schip zou immers verstoken 
blijven van regelmatige bevoorrading. Gelukkig was de Maurits een in het Verenigd Koninkrijk 
gebouwd schip en zou, waar nodig, op de Royal Navy terug kunnen vallen. 
 

 
De BDZ, VADM A. de Booy, inspecteert de aangetreden bemanning van de Maurits. 
Paleiskade, Den Helder, 14 november 1952. 
Foto IMH. 
 
Tijdens de afmelding van het HMK, Ltz.1 J.W. Hillers, bij de SOMAT toonde de laatste hem enige 
stukjes doorgezaagde ketelpijp van de Maurits waarvan sommige papierdunne vlakjes 
vertoonden. Eigenlijk diende de ketelpijpen afgekeurd te worden maar omdat op korte termijn 
geen nieuwe geleverd konden worden, kon de SOMAT niets anders doen dan het HMK een 
goede reis en geluk toe wensen. 
Gedurende de term en de daaropvolgende thuisreis zouden lekke ketelpijpen zich op de meest 
onverwachte tijden blijven aandienen, maar de machinisten werden steeds behendiger in het 
afstoppen (buiten gebruik stellen) van lekke pijpen. Ofschoon het natuurlijk een verre van ideale 
situatie was! 
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Het vertrek van H.M. Johan Maurits van Nassau uit Den Helder naar de Koreaanse wateren. Het 
schip passeert het Wierhoofd. 21 november 1952. 
Foto IMH. 
 
Woensdag 8 oktober vertrok het fregat naar zee voor een proefvaart en twee dagen later liep het 
via de sluizen van IJmuiden en het Noordzeekanaal de haven van Amsterdam binnen en meerde 
vervolgens aan de Oostelijke Handelskade. Maandag zou het schip weer naar zee vertrekken, er 
kon dus gedurende het weekeinde in de hoofdstad worden gepassagierd. En dat werd gedaan! 
 
Op de achtermiddag van 13 oktober verliet de Maurits de Amsterdamse haven en na het schutten 
in IJmuiden werd buitengaats opgewerkt. Donderdag 16 oktober stoomde het fregat de Nieuwe 
Waterweg in. In de Rotterdamse Waalhaven werd het schip gedemagnetiseerd waarna het 
afmeerde langs de Parkkade. 
De volgende morgen kreeg het schip bezoek van de zesde klas van de lagere Mr. Th. 
Heemskerkschool, die de Maurits adopteerde. De klas kreeg aan de bakstafels van verblijf 1 
limonade met een sprits. Daarna kregen de leerlingen een uitgebreide rondleiding door en over 
het schip, waarna Aan je bakken gefloten werd. Voor alle hens was het snert schaften en de 
kinderen deden zich daar behoorlijk te goed aan. Bij het afscheid beloofde de klas aan de 
bemanning brieven te zullen schrijven. 
Na vastwerken konden de gelukkigen die geen wacht of daarvan een vrije prik hadden, met 
weekeinde gaan. 
 
Maandag 13 oktober vertrok de Maurits op de voormiddag weer naar zee om buitengaats op te 
werken. Met Hr.Ms. Marnix (Voormalige Britse torpedobootjager. Sinds 15 oktober 1952 bij de 
KM geclassificeerd als fregat F 801) en de onderzeeboot Hr.Ms. O 24 werden 
onderzeebootbestrijdingsoefeningen aan de zuidkust van Engeland afgewerkt. Daarna liep het 
fregat Nieuwediep weer binnen en ging een groot deel van de bemanning met inschepingsverlof. 
Hierop volgde nog een week van gevechtsschietoefeningen op het kruiseroefenterrein waarna 
het schip op de dagwacht van 14 november afmeerde aan de Buitenhaven, vóór het wachtschip 
Hr. Ms. Neptunus. 
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Na middagbaksgewijs kwam de BDZ, VADM A. de Booy (de eerste commandant van de Maurits!) 
aan boord. Hij sprak de bemanning toe omtrent hetgeen hen zou staan te wachten. Omdat het 
nu geen torpedobootjager betrof maar een fregat, zouden de taken ook anders zijn. Meer 
patrouillevaren en minder kustbeschietingen. Achteraf zou blijken dat de admiraal het niet bij het 
rechte eind had! Toen de BDZ en zijn gevolg het schip had verlaten, stoof een groot deel van de 
bemanning, met vrijvervoer op zak, naar huis. 
 
Toen brak vrijdag de 21e november, de dag van vertrek, aan. Vanuit Korea ontving de Maurits 
een bericht van Hr.Ms. Piet Hein met de volgende inhoud: 
 

VAN PHN AAN JHM: 
Goede vaart en goede reis. 
Welkom in dit paradijs 
van Korea en Japan. 
Wij hebben er tabak nu van. 
Wij roepen met vereende stem: 
"Hiep, hiep hoera voor JHM". 

 
Overste Sluijter dichtte het volgende antwoord: 
 

VAN JHM AAN PHN: 
U bent het zat. 
Maar ons fregat 
zal na de rij van admiralen (Evertsen, Van Galen en Piet Hein) 
als generaal niet falen. 
Tot straks Piet Hein, 
Hongkong zal er stil van zijn! 

 
De familieleden, vrienden en andere relaties van de opvarenden mochten aan boord komen. Op 
vele manieren werd afscheid genomen, ieder op zijn eigen manier. 
Om 13.45 uur stroomde het bezoek van boord en werd het geleidelijk rustig op het fregat. 
Meerrol werd op post geroepen en even later stoomde het schip, na een laatste groet op de 
stoomfluit, door het Marsdiep en het Schulpengat naar open zee. 
Tot dusver ging alles uitstekend, het schip werd geleidelijk in gereedheid gebracht voor haar 
oorlogstaak in het verre oosten. Toen de Golf van Biskaye werd bereikt, verdwenen opeens velen 
van dek en van de kaart! 
Nadat Kaap St. Vincent was gerond werd in een kalme zee de Straat van Gibraltar gepasseerd. 
Tijdens deze passage werd oorlogswacht gelopen en geoefend met de Franse marine. Op de 
achtermiddag van 28 november werd in de Middellandse Zee nog geoefend met het Franse fregat 
Elan waarna naar Malta werd opgestoomd. Op 29 november liep het fregat de haven van La 
Valletta binnen en liet voor een verblijf van drie dagen het anker vallen. Er kon worden 
gepassagierd! 
De communicatie met de wal werd onderhouden met de motorsloep of, voor eigen rekening, met 
een “deisha”, een kleurig getjette soort gondel. 
 
De consul zorgde voor een filmvoorstelling met een gratis consumptie en de Royal Navy voor eenbustrip 
over het eiland. Een aantal opvarenden bezochten het “straatje der zeven smarten”, het schuin oplopende 
smalle straatje dat gedeeltelijk uit trappen bestond. Er waren vele pubs, winkeltjes en gelegenheden 
waarin dames (...) het animeren tot kunst hadden verheven! 

Door het scheepselftal van de Maurits werd een voetbalwedstrijd gespeeld tegen het elftal van 
het reparatieschip HMS Tyne. Dat team was kampioen van Malta! En dat bleek, getuige de 
uitslag; 7 - 1 voor de Britten. Een Malteser politieagent bood na de wedstrijd een geschenk aan; 
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met vier pootjes, langharig en van vrouwelijke kunne. Een korporaal-konstabel ontfermde zich 
over het teefje en werd haar zeevader. Zij werd in de rol opgenomen als marva 1 Maurie. 

Vervolgens werden de Mauritsianen uitgenodigd voor een “tea” in de Naval Canteen en ’s avonds 
werden de Limeys aan boord van de Maurits onthaald. 
 
Op 12 december vertrok de Maurits en stoomde om de oost langs Kreta en Cyprus naar Libanon. Intussen 
was het heerlijk-avondje aangebroken. De feestcommissie had cadeaus uitgezocht, de hap geregeld en 
het achterdek met seinvlaggen opgetuigd. Iedereen wachtte vol verwachting op de dingen die komen 
gingen. Onderwijl speelde de scheepsband toepasselijke muziek en onder de sub-tropische hemel 
klonken de welbekende liederen van maneschijn tussen de bomen en de stoomboot uit Spanje. Toen 
kwam statig Sinterklaas in hoogst eigen persoon uit BB-walegang, gevolgd door een uitbundige zwarte 
Piet compleet met gard en zak. De commandant sprak een welkomstwoord en de Goedheiligman 
bedankte en zei dat-ie het erg druk had en nog vele schepen moest bezoeken. 

Daarna begon het uitreiken van de pakjes. Nadat een ieder de inhoud van zijn pakje had bekeken, 
ging de Sint over op ernstiger zaken. De jongste aan boord ging in de zak en enige zeuntjes 
werden door hem vermaand. Het leek wel of hij er dagelijks mee te maken had, zo goed kende 
hij hun fouten en gebreken. Onder de tonen van “Dag Sinterklaasje, dáááág, dáááág” werd de 
Goedheiligman uitgeleide gedaan en verdween vanwaar hij gekomen was. Er werd gebak en 
chocolademelk geserveerd en door de toko werd een gratis pijpje aangeboden. 
 
Dit gebeurde allemaal toen de Maurits onder Cyprus doorvoer en na een paar dagen 
scheepswerkzaamheden en lessen volgens rooster meerde het fregat op de voormiddag van zaterdag 6 
december in de haven van Beiroet, hoofdstad van de republiek Libanon aan de Middellandse Zee en de 
voet van het Libanongebergte. Een half miljoen inwoners, omvattende islamieten en christenen, die in 
afzonderlijke wijken woonden. Het was een zeer belangrijke haven. 

Zelden zag men zoveel en zulke mooie Amerikaanse sleeën bij elkaar, maar ook zoveel primitiefs 
en armoede. Naast schitterende Cadillacs van het laatste jaar, ezeltjes volgeladen met van alles 
en nog wat en geleid door drijvers zoals dat vanaf 500 jaar voor Christus ook al gebeurde. 
Het was behoorlijk warm, zodat de tenten aan dek werden opgetuigd. Een eigen walpatrouille liep 
door de stad om eventuele moeilijkheden met de plaatselijke bevolking te voorkomen. 
De consul had een bustocht georganiseerd naar Baälbek, een paar tempelruines uit de Romeinse 
tijd, hoog in de bergen en deze excursie was een groot succes. Een mooie bustocht, voor 
iedereen een voortreffelijk Libanees diner in een mooi hotel en veel interessante 
bezienswaardigheden. 
 
De bekende correspondent, Alfred van Sprang, bevond zich op dat tijdstip eveneens in Beiroet 
en schreef een reportage over het bezoek van de Maurits voor het weekblad "De Spiegel". Hij 
maakte ook de excursie naar Baälbek mee en nam daarvan een filmpje op voor de -overigens 
nog in de kinderschoenen staande- Nederlandse televisie. 
Door een aantal bemanningsleden werd een tocht naar Damascus, de oudste stad ter wereld, 
ondernomen. Zo was iedereen aan zijn trekken gekomen en vol goede moed vertrok de Maurits 
op 9 december naar Port Said. 
Toen het schip de volgende dag bij Port Said arriveerde, moest het enige uren wachten alvorens 
het Suezkanaal in te mogen stomen. Hoopjes ongure lieden trachtte langs allerlei slinkse wegen 
aan boord te komen en de brandslang moest er aan te pas komen om zulks te verijdelen. De 
tocht door het kanaal was in zoverre bijzonder, dat het schip bijna aan de grond liep; de 
kanaalloods had tijdens het lange wachten op de Bittermeren iets te diep in het glaasje gekeken! 
Overal zag men Hollandse baggermolens bezig. Via Suez ging het verder om de zuid door de 
Rode Zee op weg naar Aden. 
Op 13 december werd na overal overgegaan op tropentenue en vertoonde een ieder zich in kort 
khaki aan dek. Vele verborgen schoonheden maar ook gebreken werden zichtbaar. Over de 
scheepsomroep maakte de commandant een dag later bekend dat het schip de noorderkeerkring 
was gepasseerd en derhalve het tropentractement inging. 
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Op de dagwacht van 15 december stoomde de Maurits de haven van Aden binnen en meerde 
langs een tanker om olie te laden. Aan de wal werd opmerkelijk veel Nederlands gesproken. Dat 
kwam omdat zo'n 1500 emigrerende landgenoten afkomstig waren van het Britse 
passagiersschip Fairsea dat, op weg van Nederland naar Australië, Aden als enige haven 
aandeed.  
 
Tijdens de dagwacht van 17 december vertrok de Maurits, met gevulde olie- en watertanks. De 
zee was kalm, de noordoostelijke passaat woei voortdurend zoals een passaat eigen is. Er werd 
druk geoefend. Hadden er voor Aden alleen oefeningen voor alle dienstvakken apart 
plaatsgevonden, nu oefenden de bemanning als geheel en regelmatig rinkelden de alarmschellen 
of kwam een ieder op post volgens 2 of 3 divisie oorlogswacht. De alarmoefeningen verliepen 
nogal stroef en kwamen niet tijdig op gang. Het duurde te lang voordat alle posten bezet waren. 
Na het uitloven van een krat bier voor die ploeg die het eerstop post kwam, waren alle posten in 
no time bezet. 
 
Een dag nadat aan de oversteek naar Colombo was begonnen deed zich bij een bemanningslid een geval 
van acute blindedarmontsteking voor. Daartoe werd op 19 december rendez-vous gemaakt met het 
Indiase m.s. Mohammedani om de scheepsarts van dit hadji-schip (Passagiersschip met pelgrims aan 
boord op terugreis vanuit Mekka) aan boord te nemen. Toen deze arts aan boord van de Maurits was 
aangekomen constateerde hij dat onder deze omstandigheden een operatie niet mogelijk was (...), hij had 
bovendien al 20 jaar niet meer geopereerd! 

 

 
 Kerstfeest op het achterdek. Colombo, 25 december 1952. 

 Auteur onbekend. 
Ten einde raad werd de appendicspatiënt met eigen middelen door de Ltz.Ar.2 De Boer, 
geassisteerd door zijn ziekenverpleger, geopereerd en binnen enkele dagen was hij weer het 
ventje. 
 



 

40 
 

Midden in de Indische Oceaan vond op 22 december een rendez-vous plaats met het fregat 
Hr.Ms.Boeroe (M.i.v. 15-10-1952 was de Boeroe geklassificeerd als fregat F 814), dat van Nieuw-
Guinea op de thuisreis was naar Nederland. De motorsloepen werden gestreken en er werden 
90 dozen bier naar de Boeroe overgebracht. Bovendien nam het thuisvarende fregat de post van 
de Maurits mee. Na ongeveer twee uur legden beide schepen hun eigen koers weer voor. 
 

            
Kadraaiers in actie. 
Colombo, 25-27 december 1952. 
Auteur onbekend. 
 
De eerste kerstdag liep de Maurits op de voormiddag de haven van Colombo, de hoofdstad van 
Ceylon, binnen. Het schip meerde af op de boeien vlak bij het havenhoofd. Er werd schoonschip 
gemaakt en vervolgens was het omkleden in zondags tenue. De kerkwimpel werd gehesen en 
direct na baksgewijs begon de kerkdienst. Het was een vreemde dienst, tussen de bedrijvigheid 
in de haven door onder de tent op het achterdek, de baas kapper achter het orgeltje speelde vol 
overgave. 
De VLOP hield een korte kernachtige kerstpreek en velen moeten aan het einde van de dienst, 
toen allen staande het “Ere zij God” zongen, toch iets gevoeld hebben van het wezen van 
Kerstfeest ondanks het ontbreken van de gebruikelijke entourage. 
Na de dienst koffiedrinken met kerstgebak en daarna klonk het: "Zeuntjes en hofmeesters 
pakketten halen in de torpedomakerswerkplaats" . Vervolgens kreeg een ieder een Rode Kruis 
pakket uitgereikt terwijl de facteur de post uitdeelde. Ten 18.00 uur was het “Aan je bakken” voor 
het kerstdiner. De bakstafels waren voorzien van witte lopers en door de zeuntjes kunstig versierd 
met het materiaal dat voor het vertrek uit Nederland in ruime mate door de dienst OS&O was 
verstrekt. 
De avonduren werden aangenaam doorgebracht, er waren een hersengymnastiekwedstrijd, 
conferences, voordrachten, een mondharmonika-orkest , zang etc. Zo vertoonde een ieder zijn 
artistieke kwaliteiten, kortom er werd veel, lang en uitbundig gelachen. 
 
De tweede kerstdag werd een tocht gemaakt in luxe auto's langs Boeddha-tempels, een 
dierentuin en een olifantenshow en tenslotte was het zwemmen aan een wondermooi strand, 
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onder de palmbomen. Het passagieren was dat hele rustige, wat eten bij de Chinees, wat 
souvenirs kopen en wat wandelen. 
 
In de stromende regen verliet de Maurits op de voormiddag van 27 december de haven van 
Colombo en zette koers naar Sabang en vandaar door de Straat van Malakka naar Singapore, 
een week tandhakken, zeewacht en oorlogswacht in vele soorten, voor de boeg. Op de eerste 
wacht liep het cruiseschip m.s. Willem Ruys met volle feestverlichting op het fregat in. 
De jaarwisseling werd op zee gevierd. Na een film, een spraakwaterval en community-singing 
luidde kanon 1 het nieuwe jaar in, terwijl de stoomfluit hese kreten uitstootte en de vetput uit alle 
macht afblies. De commandant hield een toespraak nadat de schipper hem namens de hele 
equipage geluk had gewenst. 
 
1953. 
 
Op 2 januari kwam het fregat ten anker bij het Singapoorse eiland Selat Sinki teneinde olie te 
laden en stoomde vervolgens dezelfde dag via Poelau Boekoem naar de hoofdstad Singapore, 
een grote stad op een betrekkelijk klein eiland ten zuiden van Johore. Daar meerde het af in de 
Naval Dockyard van de Royal Navy. De beide volgende dagen kon er worden gepassagierd en 
daar werd ruimschoots gebruik van gemaakt. 
 
Op de voormiddag van 5 januari vertrok de Maurits en stoomde via de Straat van Malakka naar 
de Zuidchinese Zee. Dagen achtereen stond hier een behoorlijk zeetje recht op de boeg, waarbij 
de presenningen van het ankerspil wegsloegen en alles met een dikke laag zout werd bedekt. 
De 10e januari liep het schip tenslotte, via Victoria Harbour, de Britse kroonkolonie Hongkong 
binnen. Het schilderachtig tegen de heuvels van het gelijknamige eiland gelegen Hongkong, met 
aan de overzijde op het Chinese vasteland de stad Kowloon, wekte vanzelfsprekend de 
belangstelling van de opvarenden, die weldra gelegenheid zouden krijgen tot passagieren om 
deze merkwaardige voorpost van het Britse rijk en het typische oosterse stadsbeeld van nabij te 
bekijken. Met zijn schilderachtig aspect van een gemengd Europees-Aziatische stad, en zijn 
bizarre Chinese karakters op de muren en gevels. Dat sprak tot de verbeelding van de 
bemanningsleden van de Maurits. Het passagieren zou daarom voor de meeste van hen een 
openbaring blijken te zijn. 
 
De motorsloep van de torpedobootjager Hr.Ms. Piet Hein voer de Maurits tegemoet, de officier 
van piket met sabel en de OVA met een dikke tas vol Hongkongdollars (De korporaals en 
manschappen ontvingen 30 Hong-Kongdollars á ƒ 0,67 voor 12 dagen!), kwamen aan boord, 
overgefloten door de schipper. Alle hens weer gekleed in het blauw. 
 
De Maurits meerde langszij een tanker. De Piet Hein lag even verder op de boeien, na tien en 
een halve maand operationele dienst in de Koreaanse wateren, te wachten op haar aflosser. 
Sloepen voeren af en aan tussen de jager en het fregat met oplopers over en weer. Met iedere 
sloep kwamen meer papieren aan boord en op de Maurits gonsde het van verhalen over treinen 
beschieten, geisha's en Japanse baden (en Japanse baden met geisha's!), PX-stores en de 
buitengewoon gastvrije Hollandse kolonie van Hongkong. 
 
De hierna volgende dagen werd buitengaats diverse oefeningen afgewerkt samen met de Piet 
Hein en het Britse fregat HMS Morecombe Bay. De bemanning van de Maurits werd intussen 
uitgebreid met twee Chinese wasbazen. 
Op 18 januari werd de Maurits officieel ter beschikking gesteld van de Verenigde Naties en op de 
22e vertrok zij vanuit Hongkong naar Japan. Daar kwam het fregat de 26e te Sasebo, op het 
Japanse eiland Kyushu aan. Sasebo, een voormalige Japanse oorlogshaven, nu de basis voor 
de schepen van de VN, waaronder een aantal van de Amerikaanse Zevende Vloot. De stad bood 
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een armetierig aanzien. Zij was weliswaar beschut en aan een prachtige baai gelegen, maar 
verder bleek in deze oude marinehaven weinig te beleven. 
 
Twee dagen later vertrok de Maurits voor haar eerste operationele patrouille. Zij zette koers naar 
de Noordkoreaanse westkust en arriveerde op de voormiddag van 30 januari, in ijzige koude, bij 
het eiland Cho-do, gelegen in de wijde monding van de Piongyang-rivier. Vervolgens werd 
vastgemaakt langszij het commandoschip van Task Unit 95.1.4., het Britse fregat HMS Cardigan 
Bay, dat op de rede ten anker lag. Vanaf nu maakte de Maurits daadwerkelijk deel uit van deze 
Task Unit. 
Door de zeer zware ijsgang van grote dikke schotsen die tegen de scheepshuid van de Maurits 
bonkten, werd het op de achtermiddag raadzaam geacht los te maken. Het Nederlandse fregat 
koerste vervolgens naar het noordelijker gelegen eiland Sok-to, evenals Cho-do in de monding 
van de Piongyang-rivier, 40 zeemijlen ten noorden van de 38e breedtegraad. Daar aangekomen 
geraakte het schip zodanig in zware ijsgang, dat het weldra niet voor- of achteruit kon. Er zat 
niets anders op, dan het anker te laten vallen en te wachten op de kentering van het getij. 
Intussen voerde de opkomende vloed steeds meer flinke ijsschotsen aan. 
Door de enorme druk, welke het kruiend ijs op het schip en ankerketting uitoefende, begon het anker te 
krabben en het schip werd, meegevoerd door het inkomend tij, onweerstaanbaar naar de riviermonding 
gestuwd. Langzaam maar zeker dreef het fregat de monding in waardoor het steeds meer binnen 
schootsveld kwam van de vijandelijke batterijen op het Noordkoreaanse vaste land. 

 
Het anker hield echter en bij kerend tij kon het schip behoedzaam naar open zee worden 
gemanoeuvreerd om vervolgens dicht onder de westkust van Sok-to te ankeren. 
Deze ankerplaats bood het schip alle bescherming van de op het eiland gelegen heuvels tegen 
vijandelijk artillerievuur van de vaste wal, terwijl het fregat dankzij goede samenwerking met het 
inslagwaarnemingsteam van het U.S. Marine Corps, vanaf die veilige ligplaats alle voorkomende 
doelen onder vuur kon nemen. 
In een hoge heuvel op de vaste wal was een Noordkoreaanse batterij ingegraven, welke was 
uitgerust met een aantal Russische 76 mm anti-tankkanonnen, die op een afstand van circa 13 
km nog zeer nauwkeurig schoten. Deze positie was zeer gunstig voor de vijand om onder andere 
vanaf korte afstand het eiland Sok-to, dat door de geallieerden bezet was, onder vuur te nemen 
alsmede schepen die zich in het schootsveld bevonden door hun kanonnen kon worden 
bestreken. 
Aan deze vijandelijke geschutsopstelling, door de geallieerden "Target Nan" genoemd, werd een 
hoge prioriteit verleend voor wat betreft het onder vuur nemen ervan. 
 
Om zich tegen beschieting vanuit zee te beveiligen hadden de Noordkoreanen hun kanonnen 
opgesteld in rechthoekige gangen, die in de rotsachtige heuvel waren uitgehouwen. Zodra de 
geallieerde schepen het vuur opende, werden de kanonnen tijdelijk naar het achtergedeelte van 
deze gangen verplaatst. Omdat beschieting vanuit zee door deze handelwijze werd bemoeilijkt, 
hielpen de vliegtuigen van een op de westkust opererend vliegkampschip door regelmatig het 
doel vanuit de lucht te bestoken. 
 
Op zondag 1 februari was het voor de eerste maal sedert de aankomst in de Koreaanse wateren, 
dat de Maurits van haar kanons gebruik maakte. Tijdens de godsdienstoefening 's morgens kreeg 
het fregat een per radio uitgezonden verzoek om onmiddellijke vuursteun aan het geallieerd 
garnizoen op Sokto. De VLOP had nauwelijks tijd om "amen" te zeggen, toen de alarmschellen 
rinkelden en de stuksbemanningen zich naar hun posten spoedden. Met achttien springgranaten 
werd de vijandelijke batterij het zwijgen opgelegd. 
Het schip zou daarna nog vele malen naar Sok-to terugkeren, om vanaf deze ankerplaats de 
vijandelijke kustbatterijen op de vaste wal, te bestoken. 
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Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau op patrouille in de Koreaanse wateren. Het schip is geschilderd 
in het Canadese marinegrijs. 
Foto IMH. 
 
Omdat ten gevolge van het pakijs de condensors toch zo warm waren geweest, dat zij daardoor 
waren gaan lekken, was er zout bij het ketelvoedingswater gekomen, met allerlei nare gevolgen; 
Het schip moest voor onderhoud terugkeren naar Sasebo. Daar aangekomen bleek het, in 
vergelijking met de Noordkoreaanse wateren waar -18° C en een ijzige snijdende wind heerste, 
behaaglijk weer te zijn. 
De Japanse werf zorgde voor een speciale attractie: voor het roetzagen in de ketels trad een 
peloton Japanse vrouwtjes aan, gestoken in ketelpakken, maar met lipstick en make-up en dit 
laatste werd zorgvuldig bijgehouden. 
Na een korte dokperiode werd de Maurits op 6 februari op de boeien afgemeerd. 's Avonds vond 
er voor een aantal Jannen, behorende tot de wachtdivisie, een vervelend incident plaats. In allerlei 
mogelijke en onmogelijke (verboden) tenue's, die alle in strijd met de voorschriften waren, waren 
zij naar een uitgaansgelegenheid, de “blauwe tent”, getogen. Helaas voor hen recht in de armen 
van de EO die hen en passant in het vlaggeboek slingerde! De volgende morgen kwamen zij op 
parade en het resultaat was twintig dagen licht arrest met strafdienst. 
 
Naar aanleiding van deze straf werd, op de melodie van "Toen onze mop een mopje was ", het 
volgende Mauritslied gemaakt: 
 
De Maurits was een beste schuit  Omdat die boot zo rottig is  Om één uur sloot die blauwe tent, 
maar is het nu niet meer   kwamen wij terecht in ’t dok. Wij waren heus niet dom, 
Wij hebben nu steeds brokken,  En wat best te begrijpen is, Wij doen ons militaire plicht, 
En dokken keer op keer.   Kochten wij een grote pot.  Twintig dagen was de bon. 
 
Wij gingen op de eerste run,  Janmaat vond het een hoge pit, Van ja meneer, van nee meneer, 
Maar waren zo weer terug.  En zat steeds in de stad.  Nu zijn we mooi op tijd. 
Wij hadden geen zoet water meer,  En als hij niets te lurken had, En over twintig dagen, 
En troubles op de brug.   Dan ging hij lekker plat.  Zijn w’ alle ellende kwijt. 
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refrein:         refrein:    refrein: 
 
Zo is het nu, zo is het straks,  Zo is het nu, zo is het straks, Zo is het nu, zo is het straks, 
en zo zal het blijven gaan.   en zo zal het blijven gaan.  en zo zal het blijven gaan. 
En als wij weer gaan varen,  En als wij weer gaan varen, En als wij weer gaan varen, 
dan gaan wij naar de maan.  dan gaan wij naar de maan dan gaan wij naar de maan 
 

           

Het geschut van Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau in volle actie. 
Foto’s IMH. 
 
Op zondagmorgen 15 februari werd er een bustocht georganiseerd naar Nagasaki, de in WO II door een 
atoombom grotendeels verwoeste stad op de zuidwestkust van Kyushu. Van materiële schade was niet 
veel meer te merken, iets wat met de Japanse begrippen van "nieuwbouw" goed te begrijpen was. 
Terloops werd nog een bezoek gebracht aan het huis van “Madame Butterfly”, nu was het totaal vervallen 
en verwaarloosd, maar destijds moet het bepaald een lustoord zijn geweest. 
 

Naast de Maurits lag op dezelfde boei HMCS Haida gemeerd. Als er op het Nederlandse fregat 
“Aan je bakken” werd gepraaid, liep het halve schip leeg om op de Canadese torpedobootjager 
te gaan schaften. 's Avonds was het op datzelfde schip een dooie boel, want op de Maurits 
wemelde het van Canadezen, die vredig het ene pijpje na het andere verwerkten en royale 
rondjes gaven. 
In de Fleet Canteen aan de wal bokste Matr.1 Vis tegen een Amerikaanse matroos. Ondanks 
het Amerikaanse gebrul: "KiIl'm, kill'm", behaalde de Nederlander een royale overwinning op 
punten. 
 
Om praktische redenen werd de romp van De Maurits in het Canadese donkergrijs getjet, net als 
de andere geallieerde schepen. 
 
Op 21 februari zette de Maurits opnieuw koers naar de westkust van Noord-Korea om in 
gezelschap van HMS Cardigan Bay, in de ondiepe wateren van de noordoostelijk van Taeyoung 
Pyong-do gelegen Suap-to eilanden te waken tegen eventuele infiltratiepogingen en 
mijnoperaties van de vijand. 
 
In de avond van 26 februari lag de Maurits nabij het eiland Tae Suap-to in nachtankerpositie, toen 
een bericht werd ontvangen van de Amerikaanse commandant van het eiland Tongpyongdo, die 
verzocht een ernstig zieke Zuidkoreaanse militair van het noordelijk gelegen eiland So Suap-to 
te evacueren. De motorsloep werd gestreken, met daarin een onderzoekploeg bestaande uit een 
korporaal-ziekenverpleger, een korporaal-telegrafist, een telegrafist 1, de sloepsbemanning en 
een aan boord van de Maurits gedetacheerde verbindingsofficier van de Zuidkoreaanse marine, 
Ensign (Vergelijkbaar met adelborst der eerste klasse) Song Sam Yung. Het geheel onder leiding 
van Ltz.2 D.A. Brands. 
Vooraf was de bevelvoerend Amerikaans officier van Yongpyong-do ingelicht omtrent de missie 
van de motorsloep, met het verzoek dit door te geven aan beide eilanden Suap-to. Naar alle 
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waarschijnlijkheid is dit niet gebeurd. Toen de motorsloep ten 21.57 uur de noordoosthoek van 
het eiland Tae Suap-to rondde, werd zij plotseling op een afstand van zo'n 300 meter met 
automatisch vuur beschoten. Onmiddellijk stopte de sloep en werd de motor afgezet. Door luid te 
schreeuwen trachtte Song Sam Yung duidelijk te maken met vrienden van doen te hebben. 
 
Gelijktijdig werd met de Aldisseinlamp een herkenningssein gegeven, alsmede “no enemy”, maar 
er kwam geen antwoord van de Zuidkoreaanse militairen. 
Met tussenpozen werd er vanaf de wal op de sloep gevuurd die was afgedreven en kwam vast 
te zitten, waarbij de opvarenden inmiddels plat op de bodem lagen. Nadat het enige tijd stil was 
geweest, stelde de Zuidkoreaan voor weer overeind te komen, de sloep vlot te trekken en de 
route te vervolgen. Zodra dit gebeurde werd het vuur weer geopend en hierbij werd Tlg.1 C. van 
Vliet dodelijk in het hoofd getroffen. Hij stortte neer, dwars over de motor, die daardoor afsloeg, 
waarop de sloep met inkomend tij naar de wal dreef en opnieuw vastliep. De Zuidkoreaanse 
officier werd ernstig gewond door een schot in de borst. 
Meneer Brands had uitdrukkelijke orders eventueel vuur niet te beantwoorden, om de verwarring 
niet nog groter te maken. Hij riep uit alle macht de Zuidkoreaanse post in het Engels aan en 
zwaaide met zijn pet, om hun vredelievende bedoelingen kenbaar te maken. Eindelijk gelukte het 
Matr.1 Salampessy, die in krijgsgevangenschap enkele woorden Japans (Van 1910 tot 1945 was 
Korea door Japan geannexeerd geweest. Het, overigens verwante, Japans was daarom niet 
onbekend.) had geleerd, zich aan de Zuidkoreanen verstaanbaar maken. Nadat het ongelukkige 
misverstand was opgelost en derhalve het vuren was gestaakt, schoten Zuidkoreaanse soldaten 
te hulp om de Nederlanders te helpen bij het vlottrekken van de motorsloep. Uitgezonderd de 
onderofficier van de sloep waren de overigen intussen uit de sloep in het ijskoude water gestapt 
teneinde het vaartuig vlot te proberen te krijgen. Zij stonden daarbij tot hun middel in het 
vrieskoude water. Met hulp van de Zuidkoreanen kwam de sloep tenslotte vlot. 
De Maurits was intussen anker op gegaan teneinde de sloep tegemoet te varen. De beide 
slachtoffers van de beschieting werden ten 22.40 uur aan boord genomen. De jonge 
Zuidkoreaanse verbindingsofficier, die er ernstig aan toe was, werd direct naar de ziekenboeg 
gebracht. 
Op de Britse kruiser HMS New Castie werd een kist gemaakt voor het stoffelijk overschot van 
Van Vliet, terwijl Song Sam Yong aan boord van de kruiser werd gebracht voor een intensievere 
behandeling. Hierna stoomde de Maurits met de vlag halfstok op naar de Zuidkoreaanse haven 
Pusan. Het was stil aan boord en het was moeilijk het gebeurde allemaal te verwerken. Op een 
schip leeft men dicht op elkaar, kent elkaar en Cees van Vliet was met iedereen goede vrienden 
en iedereen mocht hem graag. En dan plotseling is er een lege plaats aan de bakstafel en in de 
radiohut. 
Op 2 maart liep de Maurits ten 07.00 uur de haven van Pusan binnen en meerde langs de kade 
waar meestal troepentransportschepen troepen debarkeerden. Om 09.30 uur werd de kist met 
het stoffelijk overschot van Cees van Vliet door zijn baksmaatjes van boord gedragen, terwijl de 
gehele bemanning stond aangetreden en de hoofden werden ontbloot. 
's Middags vond de begrafenis plaats op het United Nations Military Cemetry te Tanggok. 
Gedurende de plechtigheid waren alle vlaggen der VN voorgehesen en woei de Nederlandse 
driekleur halfstok. Bij aankomst op het ereveld werd een vuurpeloton van de Maurits een saluut 
gegeven, waarna de kist naar de groeve werd gedragen, gevolgd door de commandant, de EO 
en een deputatie van de equipage. De VLOP leidde een korte dienst, waarna gesproken werd 
door de commandant en een van de schepelingen. Na de plechtigheid werd de Nederlandse vlag 
weer voorgehesen . 
Bij terugkeer aan boord werd ook daar de vlag weer voorgehesen. Het leven ging verder en de 
dagelijkse dienst werd hervat. 
Ten 17.00 uur verliet de Maurits de haven met bestemming Sasebo. Een week later begon het 
fregat aan haar derde patrouille in de Gele Zee en vervoegde zich bij Task Unit 95.1.5. in de 
omgeving van Paengnyong-do. 
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De Minister van Marine brengt met leedwezen het navolgende 
ter kennis van het personeel der Koninklijke Marine: 
 
VAN VLIET, Cornelis, telegrafist 1 (46068), geboren 
28 December 1930 te Rijnsburg, gesneuveld op 
26 Februari 1953 door noodlottig vuur van Zuidkoreaanse 
strijdkrachten toen hij in een .sloep van Hr.Ms. "Johan 
Maurits van Nassau" onderweg was naar een eiland op 
de westkust van Korea ter verlening van medische 
assistentie.        

                                                                               
 
 

Volgens inlichtingen beraamde de vijand een landing op het eiland Wollae-do, dat nog in handen 
was van het 1st Partisan Infantery Regiment, dat hoofdzakelijk bestond uit Noordkoreanen die de 
zijde van Zuid-Korea hadden gekozen. Dat de tegenpartij een dergelijk plan koesterde kon vrijwel 
met zekerheid worden aangenomen, gezien het gegeven dat op het strand nabij het, op het 
schiereiland Tok Tong gelegen, dorp Onjing-Ni een ongewoon aantal sampans en jonken 
aanwezig was, waaraan dagelijks hard gewerkt werd om ze vaarklaar te maken. 
Daarom werd besloten een aanval te doen op de troepenconcentraties in het dorp en daarbij ook 
de invasievaartuigen te bestoken. Op 14 maart stoomde de Maurits, samen met het 
Nieuwzeelandse fregat HMNZS Hawea, ten 05.00 uur in kiellinie tussen de zandbanken door 
naar de positie vanwaaruit het vuur geopend zou worden. 
Zodra de doelen in zicht waren werd door beide fregatten met alle kanons het vuur geopend op 
het dorp en het strand. Door de betrekkelijk flinke vaart van 10 knopen duurde de beschieting, 
over een afstand van ongeveer anderhalve kilometer van de kust, slechts 15 minuten. Een week 
daarop deden beide fregatten hetzelfde bij Hanae Dong en wederom enkele dagen later bij Sei 
Sahi, even benoorden de 38e breedtegraad. 
 
Op donderdag 19 maart ging de Maurits op de dagwacht weer ten anker. HMS Cardigan Bay zou 
op korte afstand van de Maurits eveneens gaan ankeren maar werd plotsklaps stuurloos. Zij 
kwam op de snelle stroom op het Nederlandse fregat af. Aan boord daarvan werd onmiddellijk 
rood en blauw sluiten gepraaid en een ieder zette zich schrap. Een doffe klap volgde en met een 
flink gat in de midscheeps sloeg het Britse fregat achteruit. Aan boord van de Maurits viel de 
schade mee; de schacht van BB-anker was krom terwijl de buitenboordgasten flink aan het werk 
moesten! Terug in Japan zou de Maurits een nieuw anker krijgen. 
 
Op vrijdag 27 maart vroeg men vanaf het eiland Cho-do een GFS (gun fire support) aan de 
Maurits. Het fregat bombardeerde daarop de vijandelijke stellingen en waren snel ingeschoten. 
Van de Amerikaanse spotter op het eiland werd het volgende sein ontvangen: "This is the best 
firing ship we have ever had in this area!". 
Op 1 april lag de Maurits zoals gewoonlijk bij een van de eilandjes ten anker. Een seiner meldde op een 
gegeven moment de officier van de wacht: "Meneer, auto op groen dertig". De officier was van plan zich 
niet te laten lijmen en reageerde niet. Even later: "Meneer, mag ik de sleutel van de garage?" "Hangt bij 
de sleutel van de bootmanskist!" was het snedige antwoord van meneer. Maar toen hoorde hij het; een 
zacht doch overtuigend motorgeplof en even later meerde een van de nieuwste amfibievoertuigen van het 
US Marine Corps langszij af met een lijn om een der koplampen. 

 
   

                                                             

op 30 maart a.s.  
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