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Gedurendede Paasdagen lag de Maurits afgemeerd langszij HMS New Castie in de Japanse 
marinebasis Kure vlak bij Hiroshima. Van hier uit werden diverse uitstapjes gemaakt en allerlei 
takken van sport bedreven. Intussen had Maurie er een heel klein vriendinnetje bij gekregen dat 
Kure werd gedoopt. 
 
Donderdag 9 april werd weer naar zee vertrokken om het patrouilleren in de Gele Zee te 
hervatten. Eenmaal in het patrouillegebied lag de Maurits 's nachts bij het ene en overdag bij het 
andere eiland ten anker. Bijna iedere dag kreeg het schip een fire mission, en beschoten 
batterijopstellingen en troepenconcentraties op de wal. 
 
Moe van het ankeren en beschieten kwam ook aan deze patrouille een eind en stoomde de 
Maurits op naar Sasebo om daar koninginnedag te vieren. Onderweg gebeurde er iets vreemds. 
Op mysterieuze wijze verdwenen op de hondewacht, uit de koelkast van de onderofficieren, 
telkens allerlei etenswaren die koud waren gezet voor de volgende dag. Tot op een morgen een 
hele pudding verdwenen was en de onderofficieren besloten daaraan een einde te maken. De 
hofmeester maakte een smakelijke pureeschotel die naast de normale ingrediënten ook een flinke 
dosis laxeermiddel bevatte. Toen de volgende morgen een schepeling zich in de ziekenboeg 
vervoegde met een permanente ontlastingsdrang, was het raadsel snel opgelost. 
 
Tijdens een Alle Hens voor de boeg werd het Kruis voor Recht en Vrijheid (Toegekend bij het 
Koninklijk Besluit van 23 juli 1951, nr. 30 voor deelname aan krijgsverrichtingen met de 
strijdkrachten van de Verenigde Naties (Korea). Later werden de opvarenden bovendien met de 
United Nations Service Medal en de Presidential Unit Citation van de Republiek van Korea, 
onderscheiden.) aan de opvarenden uitgereikt. 
 
Koninginnedag werd in gepaste vreugde gevierd. De commandant hield een toespraak, drie 
hoezee's voor Hare Majesteit daverden over de Japanse haven en de geallieerde schepen, die 
alle meepavoiseerden. 
 
Ingedeeld bij een Task Unit verliet de Maurits op 4 mei Sasebo voor een patrouille op de oostkust 
van Korea in de Japanse Zee. Een gebied dat zich uitstrekte van Wonsan tot tien mijl benoorden 
het eiland Majang-Do. Het doel was de Noordkoreaanse kust te blokkeren, vijandelijke 
mijnoperaties te verhinderen en de aanvoerwegen, hoofdzakelijk het treinverkeer, langs de kust 
met geschutvuur te bestoken. Hierna keerde het schip terug naar de westkust waar zij opnieuw 
vuursteun verleende aan het eiland Sok-to. In de laatste week van mei werden dagelijks 
troepenconcentraties, kustbatterijen en bunkers gebombardeerd. 
 
Op zondag 31 mei ten 02.00 uur zette de Maurits weer koers naar Sasebo. Het was een ruwe 
zee met hoge deining. Om 06.00 uur zou er ter hoogte van Teach'ong-do in volle zee vanuit de 
tanker Wave Knight olie worden geladen. Bij het oplopen kwam de Maurits door de sterke wind 
met een knal tegen de Wave Knight aan en bleef door een hoge golf als het ware aan het 
voorschip daarvan hangen. Het hekwerk van het fregat knapte als lucifertjes af en in de 
scheepshuid van verblijf 1 zat een gat. Het anker raakte krom terwijl de Maurits opnieuw tegen 
de tanker bonkte. Van een tweede poging om langs de tanker te komen werd afgezien. Er werd 
oliegeladen vanaf het "kontje" van de tanker naar de bak van de Maurits. 
 
Na een kort verblijf in Sasebo koerste de Maurits door de Straat Shimonoseki naar Kure waar het 
zondag 14 juni langs de kade afmeerde. Een groep verlofgangers van de Maurits zette op 18 juni 
voet aan wal op Miya Jima, het prachtige bergeilandje in de Japanse Binnenzee tegenover 
Hiroshima. 
De daar op volgende dagen vlogen voorbij, eten, slapen (en ontbijt op bed, indien mijnheer “san” 
dat wenste), zonnen en luieren. Het was daarom een zeer uitgeruste groep die enige dagen later 
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weer aan boord van de vertrouwde Maurits, die langs de kade in Kure lag afgemeerd, 
terugkeerde. 
Op maandag 22 juni koos de Maurits weer zee voor haar 7e patrouille in de Koreaanse wateren. 
Deze patrouille - eveneens aan de westkust - droeg een bijzonder karakter, doordat de 
commandant van de Maurits tevens was belast met het tactisch bevel over een Task Unit en als 
zodanig twee Zuidkoreaanse mijnenvegers kreeg toegevoegd, terwijl bovendien werd 
deelgenomen aan amphibische acties tegen de eilanden Sunwi-do en Yuk-to. 
De acties tegen beide bovengenoemde eilanden werden uitgevoerd door het 1st Partisan Infantry 
Regiment. Zij verplaatsten zich met motorjonken die een aantal zeiljonken en sampans op 
sleeptouw meenamen. Eenmaal aan land van Sunwi-do werd de situatie zeer kritiek en als gevolg 
van plotselinge Noordkoreaanse tegenaanvallen trokken de soldaten van het PIR zich terug naar 
het strand. Aan boord van de Maurits werd waargenomen dat vanaf de heuveltoppen op hen werd 
geschoten. Nu kwam een vloot van jonken en sampans in actie teneinde de teruggetrokken PIR-
soldaten in te schepen en naar de Maurits te vervoeren. Omdat er nog steeds op de zich 
inschepende soldaten werd gevuurd, opende het fregat met een 40 mm mitrailleur het vuur op de 
heuveltoppen. 
Het schip bevond zich op dat moment op ongeveer 1000 meter van het strand, waarbij de 
Boforbemanning rustig langs de heuvels veegden, zo laag soms, dat de granaten slechts enkele 
meters over de sampans en jonken scheerden. Na verloop van tijd vielen in de nabijheid van het 
fregat enige vijandelijke mortiergranaten, wat een korporaalseiner de opmerking ontlokte: "Die 
rotzakken schieten terug!". Terwijl de Maurits intussen al geruime tijd de vijand had bestookt. 
Inmiddels waren de afgeladen scheepjes op sleeptouw genomen, maar voordat zij naar hun basis 
teruggingen, werden eerst nog 14 gewonden aan boord gebracht voor behandeling. Vervolgens 
stoomde het fregat op naar Paengnyong-do, waar de gewonden ter verdere verzorging werden 
achtergelaten. 
Werden voorgaande acties uitgevoerd met de driedivisie-oorlogswacht, nu kwam de gehele 
gevechtswacht op post, compleet met helmen, anti-flashgear, zwemvest en handschoenen. 
 
Op woensdag 1 juli, de dag van de mislukte landing op Sunwi-do, was Yuk-to aan de beurt. De 
actie was voorbereid door twee Amerikaanse legerofficieren, die optraden als adviseurs van het 
1st PIR. Evenals de actie bij Sunwi-do, had de actie aanvankelijk een vlot verloop. Maar het 
duurde niet lang, of de landingsvaartuigen werden vanaf het eiland beschoten, welk vuur door de 
PIR-soldaten met geweren en mitrailleurs werd beantwoord. 
Intussen opende de Maurits met haar kanons en 40 mm pompom het vuur op enige bunkers, 
welke op een rots zichtbaar waren. Hierdoor werd de vijand afgeleid en kreeg de ongeveer zestig 
man tellende landingsgroep gelegenheid aan wal te gaan. 
Toen het vijandelijk vuur na enige tijd werd hervat, werden de bunkers opnieuw door de Maurits 
onder vuur genomen. De avond viel, zonder dat het eiland was veroverd, maar in elk geval had 
het fregat de vijand gevoelige verliezen toegebracht. Het ging vervolgens voor de nacht een mijl 
bezuiden het eiland ten anker. 
De volgende morgen werd de strijd hervat, waarbij tevens vliegtuigen van het vliegkampschip 
HMS Ocean werden ingezet, terwijl de Maurits met haar kanons weer een bunker vernietigde en 
twee andere beschadigde. Een vijandelijk mitrailleur was echter zo verborgen opgesteld, dat deze 
ondanks alle beschieting niet tot zwijgen kon worden gebracht, zodat verdere opmars van de 
landingsgroep onmogelijk leek. Men besloot terug te trekken en naar Paengnyong-do terug te 
keren, ook alom de gewonden en een gesneuvelde PIR-soldaat, aan wal te zetten. 
Vervolgens stoomde de Maurits in opmars naar de rede van Paengyong-do om aldaar de danig 
geslonken munitievoorraad, die vanuit Sasebo door het bevoorradingsschip USS Buck was 
aangevoerd, weer op peil te brengen. 
 
Op 8 juli droeg de Maurits haar taak over aan het Nieuwzeelandse fregat HMNZS Kaniere om 
vervolgens met haar nieuwe opdracht, te patrouilleren in de wijde monding van de Han-rivier, aan 



 

4 
 

te vangen. Op de achtermiddag van 10 juli beschoot zij twee mortieropstellingen op het vaste 
land en op de dagwacht van de volgende dag maakte zij bij Paengnyong-do rendez-vous met het 
commandoschip van TU 95.1.2. de kruiser HMS Birmingham om verslag uit te brengen. Daarna 
stoomde de Maurits naar Sasebo waar het tien dagen zou blijven. Het was daar of bloedheet of 
het stroomde van de regen en dan was het nog bloedheet! Iedereen deed wat je gedurende een 
stilligperiode verondersteld werd te doen; stappen en inkopen doen en je zo goed mogelijk 
amuseren om gesterkt en wel aan de volgende patrouille te kunnen beginnen. 
 
Op 21 juli vertrok het fregat weer naar zee en stoomde vervolgens naar haar patrouillegebied 
nabij Sok-to. Er werden daar nog 37 granaten op de vaste wal gedeponeerd! 
Op 27 juli werd in Panmunjon een bestandsovereenkomst getekend. Twaalf uur na de 
overeenkomst werd het vuren gestaakt. Ter zee werd de blokkade opgeheven en namen de zee- 
en landstrijdkrachten van de Verenigde Naties een afwachtende houding aan. 
De Maurits werd - als het op dat moment meest noordelijke schip van de V.N. op de westkust – belast met 
de leiding van de ontruiming van Sokto, waar heel wat wapens, munitie, landmijnen etc. moesten worden 
geëvacueerd. 

Het fregat trok zich tenslotte - na volbrachte taak - buiten de driemijlsgrens terug en voegde zich 
bij de andere V.N.-schepen, om er het einde af te wachten van de periode van tien dagen, welke 
voor de uitvoering van de bestandsbepalingen was vastgesteld. 
Het Nederlandse fregat had, ondanks haar betrekkelijk geringe vuurkracht, met veel succes aan 
een zeer groot aantal kustbeschietingen deelgenomen. Gedurende het verblijf in de Koreaanse 
wateren werd door de Maurits aan niet minder dan 53 bombardementen deelgenomen, waarbij 
1.437 van 10,2 cm granaten werden verschoten. Daarbij werden bruggen, motorvoertuigen, 
bunkers en batterijopstellingen vernield en werden vijandelijke troepen herhaaldelijke zware 
verliezen toegebracht. 
 
Het leven aan boord was veranderd sinds de wapenstilstand. Oorlogswacht en gevechtswacht 
waren er niet meer bij. Gewoon zeewacht lopen, iedere avond een nieuwe film bekijken op het 
achterdek en 's morgens sporten op de bak. Angst en spanning hadden plaats gemaakt voor de 
vrolijke lach en een opgelucht gevoel. Alleen duurden de dagen langer dan eerst en nu er meer 
tijd was om na te denken, steeg ook het verlangen om naar huis te gaan. 
 
Begin september zette de Maurits koers naar Hongkong en meerde op vrijdag 4 september af 
langszij een steiger van de Naval Dockyard teneinde een reparatie- en dokperiode te ondergaan. 
Het leven aan boord was bepaald geen pretje, want Hongkong was heet, bloedheet! 
Gedurende deze periode liet de Nederlandse kolonie zich van haar beste zijde kennen en 
onthaalden de opvarenden op hartelijke wijze! 
 
Maandag 7 september werd het fregat gedokt en werden diverse werkzaamheden onder de 
waterlijn uitgevoerd om vrijdags daarna het dok weer te verlaten. 
 
Op de achtermiddag van 9 september vond een incident plaats met de Chinese Volksrepubliek. 
Een klein vaartuig van de Royal Navy werd plotseling vanaf de vaste wal beschoten, waarbij van 
de veertien opvarenden er zeven het leven lieten. Onmiddellijk ontmeerde de torpedobootjager 
HMS Cossack, stoomde naar de plaats van het onheil toe, pikte de stoffelijke overschotten en de 
overige zeven opvarenden op en nam vervolgens het getroffen vaartuig op sleeptouw naar de 
Dockyard. 
 
Minder ernstig was een ongelukje op de dag van vertrek, toen een van de Chinese vrouwtjes van de “Side-
Party” (Groep arbeidsters voor het buitenboordswerk) viel en klem kwam te zitten tussen een vlot en het 
schip. Tijdens het stoomklaarmaken werd namelijk met de schroeven getornd en het vlot was dicht bij een 
van de draaiende schroeven gekomen waardoor het kantelde. Snel werd het slachtoffer naar de 
ziekenboeg vervoerd en door de dokter onderzocht. Nagenoeg gekleed wel te verstaan, want een Chinese 
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vrouw zal zich niet uitkleden waar een vreemde bij is, zelfs niet als hij arts is. Gelukkig viel het nogal mee, 
een paar kneuzingen en een gebroken rib, reden waarom zij per ambulance naar een plaatselijk 
ziekenhuis werd vervoerd. 
 

 
Hong-Kong Harbour, gezien vanaf de “Peak”, met links op de voorgrond de Naval Dockyard en 
aan de overzijde het vaste land van  China. 
Foto L.C. Rietdijk. 

 
Maandag 14 september koos de Maurits weer zee en zette koers naar Sasebo. Eenmaal 
buitengaats werd aan de horizon een silhouet ontwaard van een vliegkampschip. Het bleek een 
Brits schip te zijn. Zoals gebruikelijk werden de naamseinen uitgewisseld. Toen de Maurits met 
de 20" dagseinlamp haar naamsein "PAAN" had gegeven, seinde het vliegkampschip: "What 
nation are you?". Daar alle naamseinen internationaal zijn en de Britten dat in hun 
naamseinenboek hadden kunnen nagaan, werd overste Sluijter pissig en liet terug seinen: "The 
only nation in the world who ever beat Nelson!". 
In Sasebo verbleef de Maurits slechts enkele uren om olie te laden en films aan boord te nemen, 
waarna voor de laatste maal naar de Koreaanse westkust werd gestoomd. Na enige weken in de 
Gele Zee gepatrouilleerd te hebben werd de Maurits op 8 oktober afgelost door HMNZS Kaniere 
en stoomde terug naar Sasebo. Hier bleef het schip tien dagen en vervolgens zette het koers 
naar het Japanse stadje Beppu, aan de noordoostkust van het eiland Kyushu, om op verhaal te 
komen. 
 
Met betrekking tot de bezoeken aan Sasebo, schreef - de intussen afgeloste VLOP - ds J. van 
den Blink een artikeltje "Zweven boven Sasebo" in de Roerganger. Het zorgde aan boord van de 
Maurits voor de nodige deining. Tussen de regels door werd in dat artikeltje min of meer 
gesuggereerd als zouden er schepelingen de verzoeking tegen de charmes (...) van zekere 
Japanse dames (mama-sans) niet hebben kunnen weerstaan. 
Later betuigde de dominee in een, aan boord circulerende, open brief, zijn spijt en verzekerde de 
bemanning dat hij nimmer de intentie had gehad een dergelijke suggestie te wekken. 
 
Na een drietal dagen vertrok de Maurits vanuit Beppu met bestemming Yokosuka, om er de 
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komst van het fregat Hr. Ms. Dubois af te wachten. Op 27 oktober meerde de Maurits af in de 
haven van Yokosuka, een voorstad van Tokio. Deze havenplaats had een grote Amerikaanse 
marinebasis met alle faciliteiten die men zich kan wensen. In de Enlisted Men's Club op de base 
kon men een voortreffelijke “steak” eten en taxfree was er van alles te koop. 
Van hieruit werd door diverse bemanningsleden Tokio bezocht. 

 
Op donderdag 5 november liep de Dubois de haven binnen. Na het formele front maken, barstte 
een daverend gejuich los. Daarna was het hard werken geblazen en viel er veel te regelen; 
detailgoederen werden overgegeven, seiners liepen met seinlampen en officieren met NAVO-
boekwerken te sjouwen. 
De volgende morgen om 10.20 uur, ontmeerden beide schepen en op de rede werd nog éénmaal 
front gemaakt voor elkaar. Daarna scheidden zich beider wegen; het ene fregat zette koers naar 
Nieuwediep met een lange reis voor de boeg, het andere fregat bleef en begon het met haar 
koude en taaie patrouilles op de westkust van Korea. 
 
Na een reis met stromingen die zeer wisselend van richting en sterkte waren, arriveerde de 
Maurits bij de Midway Island, in de Stille Oceaan, op 13 november ten 12.00 uur. Bij het 
binnenlopen werd gebruik gemaakt van de havenloods van de US Navy. De opvarenden van de 
Maurits maakte gebruik van de geboden gastvrijheid in de voor hen toegankelijke clubs en 
bezochten een PX-store op de US Naval Base. 
De volgende dag vertrok de Maurits om 09.10 uur naar zee met bestemming Honolulu waar zij 
op 18 november ten 11.00 uur aankwam. Volgens traditie werd de aankomst van het schip 
opgeluisterd met een aan de wal opgestelde Hawaiian band met heupwiegende Hula-meisjes in 
Aloha-shirts. 
Honolulu, hoofdstad van de staat Hawaii, op het eiland Oahu, is onder andere bekend door de 
Waikiki Beach aan de oostzijde. Ten westen van Honolulu ligt Pearl Harbor. 
Naast de officiële bezoeken en tegenbezoeken waren voor de opvarenden diverse evenementen 
toegankelijk en kon er plezierig worden gepassagierd. Ofschoon het nogal prijzig was aan de wal. 
 
Op 21 november vertrok de Maurits naar de Verenigde Staten en op de voormiddag van 29 
november kwam het schip ten anker nabij South East Rarallon, waarna op de dagwacht van de 
30e anker op werd gegaan en de Golden Gate binnen werd gevaren. Met sleepbootassistentie 
werd afgemeerd aan Pier 16 South van de US Naval Station Treasure Island, San Francisco. 
 

Na de gebruikelijke officiële bezoeken werd aan boord een persconferentie gehouden voor de 
plaatselijke nieuwsbladen. Verschillende televisieprogramma's namen gedurende de daarop 
volgende dagen aan boord interviews af. 
De Holland-America Colony bood 's avonds de opvarenden een receptie aan. Bovendien was er de 
volgende dagen in de ontspanning van de bemanning voorzien door bustochten en door een uitgebreid 
programma dat bioscoopbezoek vermeldde, dansavonden, en bezoeken aan de YMCA. 
 

Op donderdag 3 december vertrok de Maurits om 10.00 uur naar zee. De Navy Band van het 
12th Naval District luisterde het vertrek op. 
 
Op de dagwacht van 5 december kwam het fregat bij San Diego aan. Bij Balast Point kwam de 
loods aan boord, waarna het schip op diens aanwijzingen naar de ligplaats stoomde aan de North 
Broadway Pier. Bij aankomst langs de pier speelde de band van het US Marine Corps te San 
Diego pittige welkomst muziek. Na het afmeren hield de commandant vervolgens een 
persconferentie, terwijl TV-reporters enige bemanningsleden interviewden. 
Een 75-tal opvarenden nam deel aan de Sint-Nicolaasviering van de Holland Club, terwijl de 
overige dagen van het verblijf in San Diego in samenwerking met de US Navy en de YMCA werd 
voorzien in een uitgebreid programma voor ontspanning, uitstapjes, enz. Evenals in San 
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Francisco werden de opvarenden op bijzonder hartelijke wijze onthaald door Amerikaanse en in 
de VS verblijvende Nederlandse families. 
Woensdag 9 december ontmeerde de Maurits en koos zee en via de Grote Oceaan stoomde het 
fregat langs de kust van Mexico. Op 14 december kwam het schip aan bij de Boca Grande, één 
van de toegangen tot Acapulco en meerde enige tijd later af in deze in- en uitvoerhaven in de 
provincie Guerro. Destijds bezat Acapulco circa 40.000 inwoners. 
Nadat de officiële plichtplegingen achter de rug waren kon het passagieren aanvangen. De 
volgende dag was een 100-tal opvarenden tijdens een autobustocht naar het Revolcaderstrand 
de gast van de Nederlandse gezant. Na een lunch werd een voetbalwedstrijd bijgewoond tussen 
het elftal van de Maurits en een elftal van de Mexicaanse marine. Helaas verloor het Mauritselftal. 
Niettegenstaande de taalmoeilijkheden was het bezoek aan Acapulco bijzonder geslaagd. 
 
Op de voormiddag van 15 december verliet de Maurits Acapulco via de tweede toe- en uitgang, 
de Boca Chica. Gedurende de reis naar Panama werd in de Grote Oceaan enige dagen zeer 
slecht weer ondervonden. Als gevolg daarvan ontstond in het G-dek, boven de machinekamer, 
een dwarsscheepse scheur. Op de voormiddag van 21 december kwam de Maurits, in afwachting 
van de kanaalautoriteiten, ter rede van Panama ten anker. 
Nog gedurende de voormiddag ging het anker op om op aanwijzingen van een loods het Panama-
kanaal binnen te stomen. Tijdens de achtermiddag werden de Miraflores- en Pedro Miguel sluizen 
gepasseerd. Het fregat schutte op de platvoet door de Gutan-sluizen en meerde ten 22.00 uur af 
langszij de steiger van het US Naval Station Coco Solo te Colon voor olieladen. 
Op de hondewacht werd wederom ontmeert, waarna het schip op loodsaanwijzingen de 
Caribische Zee in stoomde. 
 
Op de dagwacht van 24 december kwam de Maurits ten anker ter rede van Willemstad, Curaçao, 
waar een loods aan boord kwam. Op diens aanwijzingen stoomde het schip langzaam de Sint 
Annabaai in. De Handelskade aan stuurboord en het Brionplein aan bakboord stonden vol met 
belangstellenden. Vervolgens liep het schip het Schottegat binnen, om af te meren aan de steiger 
aan de noordzijde van de Nieuwe Haven. 
Bezoeken van en aan de commandant en officieren van de Maurits volgenden elkaar op, terwijl 
de onderofficieren van de marinebasis Parera diezelfde avond hun collega's van de Maurits een 
kerstmaaltijd aanboden. 
Officieren en schepelingen namen de eerste kerstdag deel aan de diverse kerkdiensten, terwijl 
de kerstviering aan boord werd opgeluisterd door bijdragen van het Antilliaanse gouvernement. 
De tweede kerstdag bood de directie van de C.P.I.M. de opvarenden van de Maurits een picknick 
met zwempartij in de Michielsbaai aan. 
 

Tijdens de kerstdagen ondervonden de bemanningsleden van de Maurits zeer veel gastvrijheid 
van vele particulieren. 
Direct na de kerstdagen stoomde de Maurits de Annabaai uit de Caribische Zee in. In verband 
met lekke waterpijpen in beide ketels werd halverwege de reis naar Trinidad gestopt. Nadat de 
lekkages tijdelijk verholpen waren werd de reis voortgezet en arriveerde het fregat op de 
achtermiddag van 31 december ter rede van Port of Spain. Met assistentie van een havenloods 
werd het schip aan Kings Wharf afgemeerd. 
In verband met het operationele karakter van het bezoek (uitvoeren van een noodoperatie aan 
beide ketels) werden er geen beleefdheidsbezoeken afgelegd. Maar de leden van de 
Nederlandse kolonie te Port of Spain boden zeer veel gastvrijheid. Er werden excursies 
georganiseerd en de Missions to Seamen zorgden voor ontspanning voor de bemanning, onder 
andere dansavonden, voetbalwedstrijden, enz. 
 
1954. 
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De Maurits vertrok op de platvoet van 8 januari en stoomde via de Golf van Paria en de Atlantische 
Oceaan naar Suriname. Op de eerste wacht van 10 januari kwam het schip ten anker nabij het 
lichtschip Suriname-rivier. 
Op de dagwacht van 11 januari werd het anker gelicht en kwam de loods aan boord. Op zijn 
aanwijzingen werd opgestoomd naar Paramaribo, waar het fregat op de voormiddag langszij de 
steiger van de gasfabriek werd afgemeerd. 
De bemanning ondervond veel gastvrijheid van de Koninklijke landmacht en van de Surinaamse 
Bauxiet Maatschappij. Zo maakten opvarenden van de Maurits een excursie naar de 
bauxietonderneming te Paramaribo, terwijl de KL een cabaretavond, een dansavond en een 
voetbalwedstrijd organiseerde. 
 
Een bemanningslid had aan de wal een aapje gekocht en het diertje heimelijk aan boord 
gesmokkeld. Toen de commandant, in smetteloos lang wit met sabel, aan dek stond te wachten 
op transport naar een officiële receptie aan de wal, sprong het aapje - dat even daarvoor tegen 
de pas geteerde potdeksel had gedribbeld - op zijn schouder. Het resultaat laat zich raden.... 
 
Aan het bezoek van het schip werd veel publiciteit gegeven door een reportage van een interview, 
terwijl muziek van de scheepsband (Guitaar Kplelmnt. V.d. Burgh en Matr.1 Kolmus, stringbas 
Matr.1 Salampessy, drummer Stk.1 Pullus en klarinet Tpmkr.1 Mintjes) optrad in het 
strijdkrachtenprogramma van de AVRO. 
 
Op 15 januari vertrok de Maurits en het vertrek werd opgeluisterd door de militaire kapel van de 
Koninklijke landmacht. Het fregat stoomde via de Atlantische Oceaan naar de Kaap Verdische 
eilanden. Op de dagwacht van 23 januari werd de rede van Porto Grande, St.Vincent, bereikt. 
Het schip liep op aanwijzingen van een loods naar binnen, waarna in de baai nabij de stad werd 
geankerd. 
Een aantal opvarenden van de Maurits waren de gast van de administrateur van het Portugese 
gouvernement tijdens een bustocht. 
 
Op de hondewacht van 25 januari werd het anker gelicht, waarna de Maurits op de achtermiddag 
ten anker kwam nabij het zuideinde van het Kaap Verdische eiland Sol voor het brengen en halen 
van de post. Direct daarna werd anker op gegaan, waarna de reis werd voortgezet ten westen 
van de Canarische eilanden en ten oosten van Madeira. 
Intussen was al 10% van de ketelpijpen onbruikbaar geworden hetgeen uiteraard van invloed 
was op de snelheid van het schip. Op de platvoet van 5 februari werd bij Hoek van Holland een 
loods aan boord genomen omdat in verband met ijsgang de betonning van het Schulpengat 
tijdelijk was opgenomen. Als gevolg daarvan zou het schip 's nachts voor de kust op en neer 
houden maar op de eerste wacht raakten beide ketels weer eens lek. 
 
Omdat er een zeer zwakke oostenwind was en de getijdenstroom langs de kust gedurende de 
nacht minimaal zou zijn, adviseerde de loods het schip te laten drijven en de volgende morgen 
een sleepboot te bestellen. De commandant was het daarmee eens en regelde een en ander via 
de radio met CZMNED. 
Aan het einde van de hondewacht van de volgende dag ging het fregat ten anker om de sleepboot 
af te wachten. Op de dagwacht werd met het laatste stoom op het spil getracht het 
anker in te draaien. Tijdens die poging brak evenwel de as van de stoomklep, die als gevolg van 
de strenge vorst vastgeklemd bleek te zitten. Vervolgens werd de ankerketting ontkoppeld en 
voorzien van een lijn met boei in zee gelaten. Inmiddels was de sleepboot Hector gearriveerd en 
deze bracht de Maurits binnen de pieren van IJmuiden, waar de intussen gewaarschuwde 
familieleden en andere relaties van de opvarenden zich in drommen hadden verzameld. Na het 
bezoek van CZMNED, SBN F.T. Burghard, kwamen zij aan boord. Via het Noordzeekanaal werd 
de Maurits door twee sleepboten van de rederij Goedkoop naar Amsterdam gesleept. Tenslotte 
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arriveerde het fregat, temidden van ijsschotsen, in de Coenhaven, waar het ook weer zwart van 
de mensen stond. Nadat ijsbrekers het ijs in de haven hadden gebroken, werd de Maurits 
afgemeerd langs de kade. 
 
 

 
Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau temidden van het ijs bij haar thuiskomst in IJmuiden vanuit 
Korea. 
Foto IMH. 
 
Op maandag 8 februari werd het schip door twee sleepboten verhaald naar de NDSM teneinde 
een voorlopige reparatie te ondergaan. 
Op vrijdag de 12e verliet de Maurits de werf en werd naar de Noordersluis van IJmuiden gesleept. 
Vervolgens koos het schip zee en zette koers naar Nieuwediep waar het ten 15.30 uur langs 
steiger A1 afmeerde. De daarop volgende dagen werden munitie en detailgoederen afgegeven. 
Op 25 februari werd het schip verhaald naar de Rijkswerf , waar het de volgende dag uit dienst 
werd gesteld. Het zou in gereedheid worden gebracht om gedurende drie jaar patrouillediensten 
te gaan verrichten in de wateren rond Nieuw-Guinea. Onrust in dat rijksdeel noodzaakte de 
marineleiding echter de Maurits eerder uit te gaan zenden dan oorspronkelijk het plan was. 
De inmiddels aangewezen aanloopbemanning zou tot 14 januari 1955 gehuisvest blijven aan 
boord van het wachtschip Hr.Ms. Hertog Hendrik alvorens over te gaan naar de Maurits 
 
1955. 
 

Op 10 januari was aan boord van de Maurits het "jongens bij de vlag" gefloten. Ten 11.00 uur 
klonken achtereenvolgens de signalen en het commando: "geeft acht, frontmaken naar de vlag" 
en: "vlag,geus en wimpel hijsen”! Na het signaal "doorgaan" richtte Kltz. W.F. van der Valk 
Bouman zich tot de, volgens Alle Hens voor de boeg aangetreden bemanningen verklaarde het 
bevel over Harer Majesteits Johan Maurits van Nassau te aanvaarden. 
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Na een korte toespraak stelde hij vervolgens de eerste officier Ltz.1 W. Bagchus, het hoofd 
machinekamer LtzT.1 W.H. van Hartingsveld en de chef d' equipage schipper R. Vlieger aan de 
bemanning voor en droeg een ieder op hen in hun functie te erkennen en te eerbiedigen. 
Traditiegetrouw werd daarna door de schipper zondagse dienst gefloten. 
De volgende dag werd het schip verhaald naar de Buitenhaven ter hoogte van de Atjehloods om 
te inventariseren en victualie aan boord te nemen. Tijdens de voormiddag van 16 januari vertrok 
de Maurits naar zee om, gedurende de reis naar Rotterdam, buitengaats op te werken. Op de 
dagwacht van 18 januari liep het fregat de Nieuwe Waterweg in om op de voormiddag in 
Rotterdam te demagnetiseren en de magnetische kompassn te compenseren. Vervolgens koos 
het schip weer zee om op de dagwacht van 19 januari op de rede van Nieuwediep ten anker te 
gaan. De volgende dag liep het schip naar binnen en meerde af aan ligplaats 13. 
De 21e stoomde de Maurits weer naar buiten en werden benoorden Texel de kanons 
aangeschoten en de OB-installatie beproefd. Op de eerste platvoet meerde het fregat af langs de 
Paleiskade, ligplaats 33. Behoudens het wachtsvolk ging een ieder met weekeinde. 
 

Maandag de 24e vertrok de Maurits opnieuw naar zee teneinde de MF-peiler te calibreren. 
Vervolgens ging het schip op de rede van Nieuwediep ten anker waarna een sleepboot langszij 
kwam met een deputatie van de Heemskerkschool uit Rotterdam. Daarna werd het anker gelicht 
en tussen twee aan de wal opgestelde bakens, de gemeten mijl gevaren. Na het beëindigen 
daarvan liep het schip weer naar binnen en meerde af langs de Paleiskade. De deputatie van de 
school debarkeerde. De daarop volgende dagen werd het schip gereedgemaakt voor de reis naar 
Nieuw-Guinea. Op 26 januari werd munitiegeladen en vervolgens werd het schip verhaald naar 
de Paleiskade. 
 

  
Tijdens een Alle hens voor de boeg spreekt CDR. G.B.M. van Erkel de bemanning toe. 
Paleiskade, Den Helder. 1 februari 1955. 
 
Op 1 februari in het prille morgenuur heerste er aan boord van de Maurits een grote bedrijvigheid, 
want op de dag van vertrek naar Nederlands Nieuw-Guinea moesten er nog allerlei voorzieningen 
worden getroffen. Auto's reden af en aan, brachten verse groenten en verspreidden de geur van 
vers gebakken brood. 
De laatste morgen van de eerste dag. De eerste dag, waarop de grote reis naar het, voor vele 
opvarenden onbekende gebied, Nieuw-Guinea, zou beginnen. De plaatsvervangend CZM, CDR 
G.B.M. van Erkel, kwam aan boord. Het signaal stilte aan dek schalde over de Buitenhaven en 
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de bemanning maakte front over bakboord. De commandeur inspecteerde de aangetreden 
bemanning. Ook het schip werd aan een inspectie onderworpen en in orde bevonden voor de 
reis. 
In een Alle Hens getuigde CDR. Van Erkel van zijn tevredenheid over schip en bemanning. Er 
wachtte een grootse taak in Nieuw-Guinea, patrouilleren en wat er gedurende het verblijf nog 
meer te berde zou komen. 
De reis zou volgens de gebruikelijke routine verlopen, zij zou worden onderbroken in Valletta op 
Malta, Colombo op Ceylon en Singapore op het gelijknamige eiland. 
 

         
Het vertrek op 1 februari 1955 uit Den Helder.  
Auteur onbekend. 

 
Het uur van afscheid naderde. De scheepsomroep kondigde aan, dat de bezoekers van boord 
moesten. De Maurits kon echter nog niet op het geplande tijdstip vertrekken omdat de dokter 
Ltz.Ar.3 Sparius en de toegevoegde verbindingsofficier Adb.1 Kernkamp nog niet aan boord 
waren. Tijdens familiebezoek had meneer Kernkamp hoge koorts gekregen en zou daarom per 
ambulance, vergezeld door de dokter, van Scheveningen naar Den Helder worden vervoerd. 
In de buurt van Haarlem raakte de ambulance echter defect. Telefonisch werd het Marine 
Hospitaal in Overveen gewaarschuwd, die een andere ambulance stuurde. 
Nauwelijks waren de twee telaatkomers de valreep over of de trossen werden losgegooid en 
gleed de Maurits langzaam van de steiger en vlak langs de rijen wuivenden, stoomde het de 
haven uit. De Marinierskapel aan de wal speelde het Wilhelmus en de adelborsten joelden. 
Op het Wierhoofd liepen vele afduwers mee langs de buitendijk, richting Lange Jaap, de bekende 
vuurtoren van Huisduinen. Net zolang totdat het schip uit zicht verdween en via het Schulpengat 
naar open zee stoomde. De koers was 227, beide machines maakten 110 omwentelingen en de 
vaart was 12 knopen. De reis was begonnen! 
 
In een verzoekplatenprogramma van de AVRO op Hilversum 1 werd het populaire nummer La 
Comparsa uitgezonden. Door opvarenden van de Maurits was dit nummer als afscheidsmelodie 
gekozen. Via de AMUS werd het ten gehore gebracht. 
 
Op het einde van de hondewacht van de 3e februari werd lIe d' Quessant gepasseerd en koers 
gezet naar Finisterre. Op de eerste platvoet van de volgende dag raakte in de Golf van Biskaye 
het moederkompas defect. Het tolhuis hield geen vacuum waardoor het buiten gebruik gesteld 
moest worden. Vervolgens werd op het magnetisch kompas gekoerst. 
Op zaterdag 5 februari raakte het telemotorsysteem van de stuurmachine defect waardoor het 
nauwelijks meer mogelijk was het schip vanaf de brug te besturen. Omdat de kouwe boel het 
systeem niet kon herstellen werd het uitgeschakeld en vervolgens vanuit de noodstuurkamer, met 
behulp van een sloepkompas, gestuurd. Tot overmaat van ramp raakte de navigatieverlichting 
defect. In opdracht van de NAVO maakten de seiners een nood(petroleum)-verlichting gereed. 
De noodboordlichten konden echter niet geplaatst worden omdat de rode en groene lensjes 
daarvan verwisseld waren. Dat moest eerst worden verholpen! 
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In de Golf werd op de eerste wacht en op de hondewacht zwaar weer ondervonden met 
windkracht 10 tot 12 uit westelijke richting, waarvoor vaart moest worden geminderd. Inmiddels 
was de aardappelkist , met inhoud, door het overkomend zeewater van dek gespoeld. Ook de jol 
werd beschadigd maar kon later, in rustiger vaarwater door de kajoe worden hersteld. Intussen 
was passage over dek verboden. Doordat het schip hevig stampte en slingerde, konden de 
schepelingen van divisie A in verblijf 1 niet meer in hun kooi blijven liggen. Zij moesten 
noodgedwongen hun tampatjes in de walegangen opslaan. 
Door de kracht van de overkomende zeeën ontstond er in de kabels, waarmee twee 
waarlooschroeven middels op het achterdek gelaste ogen waren vastgesjord, gevaarlijke speling. 
Als de zware schroeven zouden losraken en gaan glijden, zouden zij met hun scherpe bladen 
ernstige schade kunnen veroorzaken. In samenspraak met de schipper besloot de EO beide 
schroeven met behulp van touwwerk extra zeevast te sjorren. Op aanwijzingen van de schipper 
konden de matrozen De Boer en Willemse, met lijfseizings omgegord, gezamenlijk het karwei 
klaren. 
 

 
      De commandant (nog met snor) in zijn kajuit. 
      Auteur onbekend. 

 
Door de westelijke deining slingerde het fregat vrijwel voortdurend wat het leven aan boord minder 
aangenaam maakte. Het lopen in de walegang werd een soort dronkemansgang. De zeuntjes en 
de hofmeesters hadden handen vol werk met het kommaliwant en alles wat niet zeevast stond 
begon te glijden. De eerste gevolgen waren bij sommigen al gauw zichtbaar. Eerst liepen ze nog 
fluitend door het schip en dan zaten ze grauwen klein ergens in een hoekje of lagen doodziek op 
hun tampatje. 
 
Gedurende de oversteek van de Golf werd dan ook na overal de dienst als op zondag bepaald. 
Van normaal uitvoeren van de dagelijkse orders kon immers geen sprake zijn! Doch naarmate de 
Maurits zuidelijker kwam, werden de weersomstandigheden gunstiger. Op de tweede platvoet 
van de 4e februari werd kaap Finisterre gepasseerd. 
Nadat op de tweede platvoet van 6 februari kaap Vincent werd gerond werd opgestoomd in de richting 
van de Straat van Gibraltar. Op de voormiddag van 10 februari werd Grand Harbour bij La Valletta met 
behulp van de noodstuurinrichting en vervolgens op aanwijzingen van een loods op de boeien afgemeerd. 
De torpedobootjager Hr. Ms. Kortenaer bracht op dat tijdstip eveneens een bezoek aan Malta. 
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La Valletta, de hoofdstad van Malta, was een Britse marinebasis en daarom werd de verbinding 
met de wal onderhouden met motorbarkassen van de Royal Navy. Een aantal bemanningsleden 
nam deel aan een, door de Britse marine georganiseerde, bustocht over het eiland. Anderen 
prefereerden om te gaan stappen en bezochten het vermaarde straatje der zeven smarten, het 
schuin oplopende smalle straatje met de vele pubs en winkeltjes. 
La Valletta is gelegen op een landtong tussen twee baaien en heeft een zeer belangrijke haven die in de 
WO II een grote rol speelde als Brits steunpunt. 
 

Het voetbalelftal van de Maurits maakte zich door een vriendschappelijke wedstrijd tegen een 
Maltese selectie bijzonder populair. 
Er werden door het personeel van de Britse marinewerf provisorische reparaties uitgevoerd aan 
het telemotorsysteem van de stuurinrichting en aan het gyrokompas. Het telemotorsysteem bleef 
echter tot Singapore kuren vertonen terwijl het tolhuis van het moederkompas om de vier dagen, 
met behulp van een handpomp, vacuüm getrokken moest worden. Dat was noodzakelijk omdat 
de gyrotol een zeer hoog toerental maakte en eventueel aanwezige lucht in het tolhuis te veel 
weerstand, dus ongewenste warmte, betekende. Later werd door het machinekamerpersoneel 
vanuit het ketelruim een "ijdel-leiding" aangelegd zodat de elektromonteur gemakkelijker vacuüm 
kon trekken. In Nieuw-Guinea werd na enige tijd een nieuw tolhuis gemonteerd. 
 
De 14e werd ontmeert en vertrok het schip met bestemming Port Said. De temperatuur was 
gemiddeld 20° C en de Middellandse Zee spiegelglad, kortom een plezierige tocht! Gedurende 
de hondewacht kwam de Maurits een schip tegen dat vroeg: "What ship, what bound for?". De 
vaste officier van de hondewacht, Ltz.2 Van Duim, liet de seiner van de wacht antwoorden: "Dutch 
warschip from starboardside to Port Said!". 
 
Op 17 februari bereikte het fregat ten 10.00 uur de rede van Port Said. Daar werd 1000 liter 
smeerolie in vaten vanuit een langszij gekomen lichter aan boord genomen. Vervolgens kwam 
de havenloods aan boord en stoomde de Maurits naar de ingang van het Suez-kanaal, de creatie 
van Ferdinand de Lesseps, waar zij ten 11.55 uur arriveerde. 
De havenloods werd afgelost door de kanaalloods en bovendien kwam er een vlet met vier 
Arabische roeiers aan boord waarna het schip het kanaal invoer. Op de achtermiddag werd 
geankerd bij boei 60 in de Bittermeren; de Arabische roeiers brachten de trossen naar de wal en 
vervolgens werd het fregat afgemeerd. Omdat een konvooi op tegenkoers door het kanaal voer, 
moest daarop gewacht worden alvorens de tocht te kunnen vervolgen. Er werd gelegenheid 
gegeven tot zwemmen en daarvan werd dankbaar gebruik gemaakt. 
 
Op de tweede platvoet werd ontmeert en de reis voortgezet. De tocht door het kanaal had zeker 
voor hen die voor het eerst van hun leven er doorheen voeren, een bijzondere bekoring! Suez 
werd bereikt op het einde van de hondewacht van 18 februari. Na het afgeven van de loods werd 
de reis voortgezet met bestemming Aden. 
Inmiddels was de temperatuur aanzienlijk toegenomen en had een tropische waarde bereikt. Er 
werd overgegaan op tropentenue. In de Rode Zee werd op 20 februari de noorderkeerkring 
gepasseerd en ging het tropenkadje in. 
 
Via de Golf van Aden stoomde de Maurits naar de Engelse kroonkolonie in zuidwest Arabië en 
op de eerste platvoet van 21 februari werd de haven van Aden op loodsaanwijzingen 
binnengevaren, waarna op de boeien werd afgemeerd. Direct daarna werd begonnen met 
olieladen. 
Op de eerste wacht werd op aanwijzing van een loods ontmeert en na het verlaten van de haven 
werd, via de Indische Oceaan, koers gezet naar Colombo. De oversteek dwars door de Indische 
Oceaan, langs het eiland Socotra en Kaap Guardafui, werd gekenmerkt door een week lang niets 
dan water en laaghangende bewolking. Omdat daardoor geen sterbestek kon worden gemaakt 
werd de oversteek op gegist bestek gevaren. 
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Tijdens de voormiddag van zaterdag 27 februari werd de haven van Colombo binnengelopen en 
op aanwijzingen van een loods op de boeien gemeerd. 
Colombo, de hoofdstad van Ceylon, was één der voornaamste Aziatische havens en een 
belangrijk luchtverkeerscentrum. Het is genoemd naar Columbus en was tussen 1656 en 1796 in 
bezit van de Hollanders. Het ligt aan de westkust, ten zuiden van de monding van de rivier Kelani. 
Van de gelegenheid tot passagieren werd behoorlijk gebruik gemaakt. Het olifantendressuurpark 
in de dierentuin en de grote Mohammed Moskee in Cinnamon Gardens werden door vele 
bemanningsleden bezocht. Ook in de vroegere woonwijk van de Hollanders, Pettah, werd 
gepassagierd. Het was in de loop van de jaren een echte volkswijk geworden met markten, 
winkeltjes, oude kerken, tempels en moskeeën. 
Toen de VLOP, ds S. Oegema, 's zondagavonds met collega-officieren teruggekeerd van een 
party aan de wal, de motorsloep in wilde stappen, viel hij languit in lang wit tussen de kade en de 
sloep. Waarom de “hemelpiloot” tot zo'n manoeuvre overging is vooralsnog duister (?) gebleven. 
 
Tijdens de eerste wacht van 1 maart werd de reis voortgezet met bestemming Singapore. 
Gedurende die reis raakte BB-machinekamerventilator defect hetgeen tot veel ongerief leidde 
voor het machinekamerpersoneel. De temperaturen in de vetput bereikten waarden boven de 50° 
C ! 
Met behulp van een “broek van Bertha”, een zeildoekse windhapper, werd tijdelijk een oplossing 
geconstrueerd. De defecte ventilator werd door de elektromonteurs en de mensen van de kouwe 
boel gedemonteerd om in Singapore te kunnen laten repareren. Bovenin de machinekamer 
mochten zij maar een paar bouten van het totale aantal bevestigingsbouten van de ventilatorkoker 
losdraaien. Als ze langer bleven werken liepen ze de kans te bezwijmen als gevolg van de 
extreme hitte! 
 
Via de Indische Oceaan en de Straat van Malakka werd opgestoomd naar Singapore, alwaar op 
de voormiddag van 7 maart werd gemeerd aan een oliesteiger te Pulu Bukum. Op de 
achtermiddag werd verstoomd naar de “man of war anchorage” voor Singapore. Het was de 
laatste buitenlandse haven alvorens het fregat de Nieuw-Guinese wateren zou binnenvaren. 
 

 
Empress Place, Connaught Drive, Singapore. 9 maart 1955. 
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Op de dagwacht van 8 maart werd het anker gelicht en op loodsaanwijzing verstoomd naar de 
Johore Naval Dockyard. De defecte ventilator werd door personeel van de Dockyard van boord 
gehaald om op de werf te worden gerepareerd. Bovendien werd in samenwerking met de werf, - 
nu succesvolle - reparaties uitgevoerd aan het telemotorsysteem van de stuurmachine.  
 
Een echtpaar, behorende tot de Hollandse kolonie in Singapore, had de wens te kennen gegeven 
hun kind op Nederlands grondgebied - in dit geval de Maurits - te laten dopen. Voor deze 
gelegenheidsdienst was het achterdek in gereedheid gebracht en tijdens de tweede platvoet 
doopte de VLOP de baby en vervolgens drie opvarenden, te weten Kplgsmr. Taal, Matr.1 Ligtlee 
en Matr.1 Priester. De drie schepelingen legden bovendien hun geloofsbeleidenis af. Als 
doopvont fungeerde de omgekeerde scheepsbel waaruit tijdelijk de klepel was verwijderd. 
 
De volgende dag al kon de gerepareerde ventilator door de elektromonteurs, in samenwerking 
met de kouwe boel, op z'n fundatie worden gemonteerd en worden aangesloten. Zeer tot 
genoegen van de stokers! 
 
De tijd dat de Maurits in de haven van Singapore lag kon er natuurlijk worden gepassagierd en 
een groot deel van de bemanning maakte gebruik van de kans deze Britse kroonkolonie te 
bezichtigen. Een aantal bezocht de Tiger Brewery en kwam na afloop in opperbeste stemming 
aan boord! 
De EO had middels de dagelijkse orders bekend laten maken, dat men de gevolgen van zich 
laten tatoeëren onder ogen diende te zien, terwijl bezoek aan de meisjes van plezier ten sterkste 
door hem werd afgeraden!  
 
Omdat vanuit Nederland maar een bepaald aantal dozen bier mocht worden meegenomen, werd 
een flink aantal nagekomen dozen, uit een langszij liggende lichter, aan boord genomen. 
Gedurende het wegstouwen daarvan kwam een aantal dozen niet op de daarvoor bestemde 
plaats maar elders terecht. In het machinistenverblijf heerste overigens een opperbeste 
stemming! 
 
Singapore was sinds 1867 een Britse kroonkolonie en werd in de 20e eeuw een machtige 
vlootbasis. Driekwart deel van de bevolking zijn Chinezen; voorts zijn er Maleiers en Indiërs. De 
natuurlijke haven Keppel-harbour is de grootste vrijhaven van zuidoost Azië. 
De stad ligt nagenoeg op de evenaar en daarom daalt de temperatuur nooit beneden de 20° C 
(ook 's nachts) en stijgt tot 30° C gedurende de dag. 
Er werd "gestapt" in de overvolle straten van China Town, waarin waarzeggers, tatoeëerders, 
kalligrafen en tempelgangers een flink deel van de bevolking uitmaakten. Maar ook in de Orchard 
Road met zijn luxe hotels, moderne winkels en restaurants. 
Velen gingen naar de Tiger Balm Gardens, een drie hectare groot park met opzichtige beelden 
en potsierlijke voorstellingen uit Chinese legenden. Het ontstaan in 1935 dankte het park aan de 
Aw-broers, die fortuin maakten met het bekende Tijgerbalsem! 
Ook het Sailors' Home aan de Keppel Road werd door opvarenden van de Maurits bezocht, het 
was er goedkoop en gezellig. 
 
Op 10 maart vertrok het fregat vanuit Singapore met bestemming Sorong op de Vogelkop van 
Nieuw-Guinea. Aanvankelijk lag het in de bedoeling van de commandant om de route noord van 
Borneo te nemen om de wateren van Indonesië te ontlopen, maar het bestand aan zeekaarten 
liet zulks niet toe. Zo werd noodgedwongen gekozen voor de route via de Javazee. De volgende 
dag zou dan in de Straat Karimata, ter hoogte van Pontiak op Borneo, de evenaar worden 
gepasseerd. Dit had tot gevolg dat de heerser der zeeën, Z.M. Neptunus met zijn gevolg aan 
boord zou komen om de onbevaren zeelieden te dopen. 
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Enige korporaals hadden reeds in Nederland de basis gelegd voor het doopfeest. De kleding voor 
de gade van Neptunus werd door Kplobd. J. Mak van zijn echtgenote ontvreemd, de pruiken 
werden aan boord vervaardigd. Mak zou, gezien zijn "bevallige bouw" als Amphitrite gaan 
fungeren. 
 
 

      
Z.M. Neptunus gaat  op 11 maart 1955 in de Straat Karimata aan de slag. 
Auteur onbekend. 
 
De kajoe en de mensen van de schipper hadden met hout en zeildoek het doopbad al in 
gereedheid gebracht en bij het passeren van de evenaar (positie 0,00° noorderbreedte en 106° 
oosterlengte ten 14.00 uur) werd Neptunus (die opvallend veel gelijkenis vertoonde met Kplmach. 
Peppel) met zijn gevolg door de commandant aan boord welkom geheten. 
Op het achterdek kon nu met het dopen worden aangevangen. Het doopbad was inmiddels 
gevuld met schuimend zeewater en voor het bad stonden pullen scheerzeep waarin een flink deel 
van het uit de ketels gezaagde roet was verwerkt. 
De vervaarlijk uitziende trawanten (aangevoerd door de oppertrawant van Neptunus, die veel weg had 
van Kwmr. Jobse!) hadden zich, met kwast en scheermes (...) gewapend, reeds voor het bad opgesteld. 
Neptunus riep, gesouffleerd door zijn leerling, de namen van de te dopen opvarenden af. Op de rand van 
het bad werden de dopelingen ingezeept en daarna achterover in het bad gegooid. Als zij daaruit waren 
geklauterd kregen ze een halve borrel oude klare en een hele borrel zeewater aangeboden, liepen 
vervolgens naar voren, waar ze en passant nog even met een brandslang werden afgespoeld en waren 
daarna vrij om te trachten de rommel uit hun haren en gezicht te mandiën. 

Op een gegeven moment bevonden zich te veel dopelingen in het bad waardoor het scheurde. 
Daarmee was het feest afgelopen en tot besluit sprak de commandant de gedoopten nog 
bemoedigend toe. De laatste aangebroken fles jenever werd vervolgens door de trawanten 
buitgemaakt. 
Achteraf bleek dat Neptunus en zijn gevolg zich evenmin onbetuigd hadden gelaten ten aanzien 
van de jenever en zich nogal uitbundig hadden gedragen. De volgende dag werden zij bij de 
commandant ontboden en met gemengde gevoelens togen zij naar de kajuit. Overste Van de 
Valk Bouman liet hen echter weten dat hij aangenaam verrast was door hun rollenspel van de 
vorige dag. Hij bood hen een borrel (...) aan! 
 
De reis werd voortgezet via de Javazee en gedurende de tocht daar door heen werd oorlogswacht 
gelopen. Bij zonsondergang werd een 20 mm mitrailleur bemand. Met een 18 mijls vaart werd 
richting Nieuw-Guinea gevaren bij een temperatuur van 29° C. 
Op de voormiddag van 16 maart werd op 5 mijl ten westen de Boo-eilanden rendez-vous gemaakt 
met de torpedobootjager Hr.Ms. Piet Hein waarmee enige oefeningen werden afgewerkt. Tijdens 
die oefeningen lanceerde de Piet Hein een dummy-torpedo op de Maurits die het fregat door een 
uitgekookte manoeuvre nog juist wist te ontwijken. De bellenbaan liep voor de boeg langs! 
Na enige oefeningen werd in verband door de Straat Sagewin opgestoomd naar Sorong, waar 
op de eerste wacht op de rede werd geankerd. Op de dagwacht van de 17e werd het anker gelicht 



 

17 
 

en met een vlotte manoeuvre meerde de Maurits af langs de oliesteiger van Sorong. De term was 
begonnen! 
Op de rede lag het passagiersschip ms Sibajak van de Rotterdamse Lloyd met aan boord 
thuisvarende KL-militairen. (Op 28 februari had de bevelsoverdracht plaatsgevonden van de 
commandant landmacht Nieuw Guinea aan de commandant der zeemacht in Nieuw Guinea.)  
 

 
Overzichtskaart Nieuw Guinea. 
 
Sorong, het snavelpunt van de Vogelkop. Aan de ene kant was de zee, aan de andere meteen 
het bos, dat als een natte deken om het stadje lag. Het was een slordige nederzetting zonder 
eigen karakter, zoals ze vrijwel overal in de tropen te vinden zijn. Het was hoofdzakelijk een 
creatie van de Nederlandse Nieuw-Guinea Petroleummaatschappij, dat hier zijn hoofdkantoor 
had. Langs een paar kilometer weg, die met een grote boog langs de kust liep, lagen her en der 
de bouwsels verspreid: identieke huisjes voor de inlandse employé's; opslagplaatsen; huizen van 
hout, steen en bamboe voor de Europeanen; twee kerken; een sociëteit en een Chinese toko. 
De NNGPM was een gemeenschap op zichzelf, vrijwel de gehele plaats was door de maatschappij 
gebouwd. Er waren goed gevulde winkels, een hospitaal en elektrische centrales met voldoende 
capaciteit. 

 
In het voormalige Generaal van Dalenkamp van de landmacht was een infanteriecompagnie van 
de mariniers gehuisvest. het kamp lag nabij Remous, beoosten Sorong. Onder "Sorong" verstond 
men eigenlijk twee complexen, ter onderscheiding "Sorong Doom" en "Sorong vaste wal" of 
"Sorong olie" geheten. 
 
 
Op de voormiddag meerde de Piet Hein aan bakboordszij van de Maurits af. Uiteraard werden 
veel nieuwtjes uitgewisseld. Bovendien werden de bemanningsleden van de Maurits door die van 
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de Piet Hein uitgenodigd om bij hen een drankje te komen drinken. Aan boord van het fregat was 
het die avond stil; aan boord van de jager daarentegen levendig en geanimeerd! Ondanks het 
gegeven dat de Piet Hein de volgende morgen al vroeg weer zee zou kiezen. 
 
In de avond van 19 maart was een aantal bemanningsleden van de Maurits opgelopen naar het 
marinierskamp om een filmvoorstelling bij te wonen. Tijdens de voorstelling werd er plotseling 
geschoten en ontstond er enige paniek. De, in het kamp ingesloten, TNI-Iuitenant Dimara 
(Commandant van gelande groep Indonesische infiltranten bij de Etnabaai op 21 oktober vorig 
jaar. Gaf zich op 4 februari over aan de politie en werd vervolgens in Sorong ingesloten.) bleek 
te zijn uitgebroken. Hij rende voor-langs het filmdoek naar buiten en ontsnapte. 
Kort nadat de bioscoopgangers aan boord waren teruggekeerd, werd de motorsloep, bemand 
met de NAVO, de onderofficier van de sloep en twee matrozen bewapend met geweren, er op 
uitgestuurd om de ontsnapte infiltrant in de omgeving van de kust te zoeken. Gedurende de nacht 
werd het zoeken voortgezet doch zonder succes. De Indonesische luitenant werd vier dagen later 
in Hollandia (...) weer gearresteerd. 
 
Op 20 maart werden ten 07.00 uur de trossen losgegooid en vertrok de Maurits naar zee met 
bestemming Biak op de Schouteneilanden. In het machinistenverblijf werd aan de korporaals en 
manschappen Nieuw-Guinea courant (1 NNG gulden = Hfl 0,90. Op 1 oktober 1954 was in de 
Admiraliteitsraad  het besluit genomen de dagtoelagen voor het personeel in Nieuwe Guinea als 
volgt te verhogen: maanschappen 1 gulden; onderofficieren 1,50 gulden en officieren 2,50 
gulden.) uitbetaald. 
 
Een relaas uit het "Algemeen Marine Weekblad" : 
 
Het was slechts spaarzaam bekend dat Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau op 21 maart Biak- de 
grootste marinebasis in Nieuw-Guinea, zou aanlopen, hoewel dit schip in feite kersvers uit 
Holland kwam. Mogelijk was de weinige bekendheid dan ook de reden dat de belangstelling op 
de steiger niet zo groot was als bij binnenkomst van een schip uit Holland verwacht zou mogen 
worden, aangezien dit toch geen alledaagse gebeurtenis is. Maar de opvarenden zullen moeten 
toegeven dat de begroeting er niet minder hartelijk om was. 
Met een vlotte manoeuvre, waarbij om klokslag 17.00 uur de eerste tros werd bezorgd, kwam het 
fregat langs de steiger en reeds korte tijd daarna kon de loopplank worden uitgelegd. Het moment 
van handen schudden, voorstellen en welkom heten was aangebroken. De opvarenden van de 
Johan Maurits waren getroffen door de gastvrijheid welke hen in de nog slechts weinige dagen 
van het verblijf in dit gebied was ten deel gevallen. 
Voorts was men vol goede moed om te trachten tijdens het verblijf hier te lande het beste er van 
te maken en een behoorlijk steuntje bij te dragen tot de beveiliging van onze territoriale wateren. 
Maar eerst zouden zij bezoek brengen aan het "Haagje" van Nieuw-Guinea, Hollandia. Daartoe 
werden reeds op 22 maart de trossen losgegooid Of wij de Johan Maurits nog veel op Bivak 
zullen zien is thans een open vraag, maar vaarprogramma's van de overige schepen, welke 
slechts nu en dan onze basis voor slechts enkele uren aandoen, doen in dezen niet optimistisch 
zijn. 
Hoe dan ook, wij zijn blij met de maritieme versterking, welke de komst van de Johan Maurits 
ongetwijfeld betekent. Een goede vaart! 
 
Tot zover het Algemeen Marine Weekblad. 
 
Biak is een van de Schouten eilanden en sluit samen met Soepiori het noorden van de 
Geelvinkbaai af. Vrijwel het gehele eiland bestond uit koraal, dat aan de oppervlakte was 
verweerd tot karangsteen dat hard was en slecht water doorliet. Regenwater bleef in plassen 
staan; een goede broedplaats voor muskieten, waardoor veel malaria voorkwam. En juist Biak 
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werd vrijwel het gehele jaar door gepasseerd door hevige tropische regen- en onweersbuien. 
Regende het niet, dan deed de witte karang in de felle tropenzon pijn aan de ogen. 
Biak werd in WO II bekend vanwege de hevige gevechten tussen de Geallieerden en de 
Japanners. 
 
Op het eiland was de grootste concentratie van het marinepersoneel in Nieuw-Guinea, er 
bevonden zich onder meer magazijnen, het vliegveld Boeroekoe en een kazerne. De kazerne de 
“Base” was aan de noordwestpunt van het eiland gelegen. De accommodatie op de “Base” 
bestond voornamelijk uit oude quonsethutten. Er was een openlucht bioscoop waarvan de 
zitplaatsen bestonden uit een groot aantal gehalveerde lege benzinevaten, in nette rijen 
ingegraven. De bioscoop heette zeer toepasselijk “Krasnadrumsky”! Mokmer, het vliegveld van 
de KLM, bevond zich aan de oostpunt van het eiland. 
De haven van Biak was gesitueerd in de Sorido Lagune die vanuit zee door een 500 meter brede 
ingang was te bereiken. Afgemeerd kon er worden aan de gouvernementssteiger, een houten 
steiger van circa 250 meter lang. 
 
In de avond van de 21e maart bezochten vele opvarenden van de Maurits, daartoe uitgenodigd 
door de aldaar geplaatste officieren en schepelingen, de Base. 
Op de dagwacht van 23 maart vertrok de Maurits, met het landingsvaartuig L 9607 (klep 7) op 
sleeptouw, naar Hollandia en liep op de voormiddag van 24 maart de Humboldtbaai binnen en 
meerde even later (na klep 7 te hebben losgemaakt) af langs de nogal wankele houten KPM-
steiger bij Hollandia. Ook hier werd de bemanning enthousiast begroet en voor diverse 
evenementen uitgenodigd. 
 
Hollandia, prachtig gelegen aan de Humboldt- en Hollandiabaai, waar ingeklemd tussen de 
uitlopers van het Cycloopgebergte, op een aantal kunstmatig aangelegde plateau's de resten 
lagen van de eens zo machtige Amerikaanse basis. De stad bestond uit Hollandia-Haven en meer 
in het binnenland Hollandia-Binnen, voorheen Kota Baroe. Aan de haven lag de 
gouvernementswerf, de voormalige “Destroyer Repair Base” van de US Navy. 
Op een heuvel, zo'n 100 meter hoog, lag de marinekazerne Hollandia waar naast het stafkantoor 
van de CZMNNG was gesitueerd. Het terrein lag circa twee kilometer van de baai en de 
toegangsweg liep de laatste 500 meter steil omhoog. Het kamp bestond uit een houten 
tweeverdiepingen gebouwen een tiental quonsethutten op palen en lag pal tegen het oerwoud. 
 
Door de bij de marinekazerne Hollandia geplaatste officieren en schepelingen werden die van de 
Maurits uitgenodigd om 's avonds een bezoek aan de kazerne te brengen en onder het nuttigen 
van een drankje nieuwtjes en gegevens uit te wisselen. Vanzelfsprekend werd op deze 
uitnodiging ingegaan en vol van indrukken (en andere zaken...) kwam men tegen het 
middernachtelijk uur weer aan boord terug. 
 
De volgende dag stoomde de Maurits de Humboldtbaai uit om te beginnen aan een 
patrouilleperiode die bijna drie jaar zou duren. Een periode waarin vrijwel uitsluitend werd 
gevaren, af en toe onderbroken met bezoeken aan diverse kampongs, dorpen en nederzettingen 
langs de kusten van het enorme grote gebied. Alleen bij Biak, Hollandia, Sorong en Merauke kon 
aan een steiger worden afgemeerd, bij de overige plaatsen werd op de rede ten anker gegaan. 
Bij Manokwari werd over het algemeen het achterschip afgemeerd en vóór twee ankers 
gepresenteerd. 
 
Bij bezoeken aan kust kampongs liet het schip ter rede het anker vallen en met de motorsloep, 
samen met de jol of de whaleboot, werd een landingsdivisie onder leiding van Adb.1 Kernkamp 
aan de wal gebracht. Vaak gingen de dokter en de ziekenpa mee naar de wal om in de kampong 
spreek- en verbanduur te houden. 
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De resultaten van de medische hulp aan deze primitieve mensen waren dikwijls zeer bemoedigend. Maar 
soms kon niets worden gedaan, hulp baatte dan niet meer en werd suggestief volstaan met een APC-tje. 
De bewoners van de ene kampong waren doodsbenauwd voor een injectiespuit, terwijl die van een andere 
in de rij stonden om een injectie te mogen ontvangen. Bij een zo'n dorp kwam een niet meer zo jonge 
Papoea op spreekuur met een speciaal verzoek. Hij was de laatste tijd niet meer bij machte zijn vrouwen 
seksueel dat te geven waarop zij meenden recht te hebben. Had toean dokter daar wellicht een middel 
voor? Welnu dat had de dokter, hij kreeg zijn inspuiting. Waaruit deze bestond is vooralsnog duister 
gebleven, evenals het resultaat er van! 

De bottelier maakte van de gelegenheid gebruik om verse groenten en fruit te bemachtigen. In 
sommige kampongs werd de landingsdivisie uitgenodigd om een voetbalwedstrijd te spelen, de 
bemanningsleden van de Maurits op meegebrachte voetbalschoenen en de Papoea's op blote 
voeten! 
 
In de tweede helft van april patrouilleerde de Maurits rond de eilanden Waigeo, Gag, Kofia en 
Misoöl. In kampong Wakré aan de zuidkust van Waigeo had de ziekenpa zo ongeveer al zijn 
verband gebruikt om een Papoea compleet te omzwachtelen. Toen de Maurits later vertrok liep 
een witte geest met zwart hoofd en zichtbaar zwarte voeten een tijdlang langs de kust met het 
fregat mee. Dit gaf reden de ziekenpa te vragen of de opvarenden voor de rest van hun term nog 
een beroep konden doen op enig verband of dat de gehele voorraad op de ene Papoea was 
gewikkeld. 
 
Regelmatig deed de Maurits Sorong aan teneinde olie, victualie en water te laden. Soms scheepte 
zich dan ook een detachement mariniers in, dat elders weer aan land werd gezet. Op 18 april 
vertrok het schip vanuit Sorong naar zee om samen met het fregat Hr.Ms. Ternate te gaan 
oefenen. Diverse schietoefeningen op de Noordzee- en de gierschijf werden afgewerkt en 
daarnaast in formatie gevaren. De 21e werd de formatie verbroken en koerste de Maurits naar de 
zuidkust. 
Vrijdag de 22e kwam het schip ten anker in de Kaimana-baai en werd de landingsdivisie aan land 
gezet. Mach.1 De Kam kreeg een acute blindedarmontsteking; hij werd met een Catalina 
vliegboot opgehaald en naar Hollandia gevlogen voor geneeskundige behandeling. 
Nadat de landingsdivisie weer aan boord was genomen, werd het anker gelicht en stoomde het 
fregat via de Maccleur Golf naar Kokas. De volgende dag ging het schip in de Sekarbaai ten 
anker. Zondag de 24e werd aan de Molukse Protestantse school van Kokas gelegenheid gegeven 
het schip te bezichtigen. Omdat de Ternate eveneens in de baai lag, werd gelegenheid gegeven 
tot wederzijds oplopen. 
 
Na olie te hebben geladen te Sorong stoomde de Maurits opnieuw naar de Kaimanabaai en 
aldaar kwamen 16 mariniers aan boord voor vervoer naar de Etnabaai. Na ontscheping was het 
anker op en werd opgestoomd naar de Bocht van Lakahia en vervolgens door de bocht naar de 
Etnabaai. Met de motorsloep en de whaleboot werden de mariniers aan land gezet waarna het 
fregat weer naar open zee stoomde met bestemming Fak Fak. 
 
Op de achtermiddag van vrijdag 29 april ronde het fregat de kaap Warmaroesa en stoomde door 
een smalle rotsige doorgang de diepe Singai-baai in. Steile klippen, dichtbegroeide berghellingen 
en heuvels omzoomden de baai. Aan de westzijde lag Fak Fak en daarachter de blauwe 
gekartelde bergketens van Bomberai. 
Na een korte poos werd vallen anker gepraaid en na een paar klappen met de hamer, schoot de 
ankerstopper los en met een luid geraas ratelde de ankerketting uit. Toen het anker had getornd 
werd ankerrol bedankt en de motorsloep gestreken. 
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Fak Fak bleek een klein dorpje te zijn, tegen de uitlopers van steile hellingen gebouwd. Vanaf de 
wankele steiger, waar de motorsloep lag, leidde een pad omhoog naar een soort dorpsstraat met 
huizen in tropische stijl. Er waren een paar toko's, wat kantoortjes en twee kroegjes met Chinese 
kroegbazen. Er was een klein kerkje, waarvan de spitse toren naar de tropenhemel wees. 
 

Op het hoogste punt lag de bungalow van de assistent-resident. Deze titel was betrekkelijk 
misleidend. Want onder deze naam verborg zich een man, die zo goed als koning was over een 
enorm gebied. Een verharde weg voerde naar boven, naar het marinierskamp, het voormalige 
Kolonel Gosensonkamp. Vanaf de heuvels had men een prachtig uitzicht op de zee en het 
tegenover Fak Fak liggende eiland Poeloe Pandjang. Men zag het slanke, grijze silhouet van de 
Maurits tegen de donkere achtergrond van de beboste oevers. 
 

 
De commandant knipt het lint door en opent daarmee de Fancy-Fair.  
Koninginnedag 1955 te Fak Fak. 
Foto H.G.J. Floor 
 
De volgende dag, koninginnedag, werd van top gevlagd en gepavoiseerd terwijl het tenue kort 
wit werd. Om 10.00 uur was het Alle Hens voor de boeg op het achterdek voor een toespraak 
van de commandant. De overste benadrukte in zijn toespraak de betekenis van het Huis van 
Oranje voor Nederland. Symbolisch feliciteerde hij de vorstin, gevolgd door een driewerf hoezee 
van de bemanning. De chef d'equipage, schipper Vlieger, blies zondagse dienst! 
Met de sloep werden gasten em oplopers vanuit Fak Fak naar de Maurits gebracht, zodat zij 
konden deelnemen aan een Fancy Fair op het achterdek. 
Met eigen middelen waren door een aantal opvarenden verschillende attracties geconstrueerd, 
zoals onder andere een Rad van Avontuur, een ballengooi-kraam en een blik in de verte (...). Om 
ruimte te maken voor deze evenementen waren de dieptebommen door de torpedomakers 
tijdelijk in de bergplaats opgeborgen. Het evenement kreeg een enigszins officieel tintje omdat 
de commandant het "opende" door een lint door te knippen. 
Op stuurboorddieptebommenrek was tegen de reling een plank bevestigd waarop een 
conservenblik met bonen was geplaatst. Door middel van zeildoek was een ongeveer twee meter 
lang tunneltje gemaakt dat aan het einde over het conservenblik, en aan het begin over een schot 
waarin een kijkgleuf was aangebracht, was bevestigd. Voor een dubbeltje mocht men door de 
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gleuf kijken. Men verwachtte een exotische blik in de verte (of toch wat anders ?) te zien, doch in 
plaats daarvan zag men slechts het conservenblik! 
Ook was er een tentje opgezet met de attractie Mina naakt in bad! Achteraf bleek het een 
ongeklede pop in een kinderbadje te zijn. 
De muzikale omlijsting van de Fancy Fair werd uitmuntend verzorgd door Mach.1 Wagenmakers 
met zijn luchtverdeelkast. 
 
Toen de motorsloep, na weer enige gasten te hebben opgehaald, op een gegeven moment 
afmeerde langs de statietrap, zag de onderofficier van de sloep, Matr.1 Tijdeman, plotseling in de 
nabijheid een zeeslang zwemmen. Hij stak het reptiel de bootsmanshaak toe waar het zich 
onmiddellijk omheen kronkelde. Vervolgens gooide Tijdeman de slang met een zwaai op het dek 
van de Maurits waardoor enige paniek ontstond. De wasbaas, Matr.1 Vogel, die zelfs die dag op 
klompen liep, trapte het serpent dood. Achteraf hoorde men dat zee- of wrattenslangen giftig zijn! 
 
Toen het scheepselftal en begeleiders naar de wal gingen om te gaan voetballen tegen een team 
van de mariniers, werden zij aan de steiger opgewacht door een blaasorkest van de plaatselijke 
bevolking. Zij begeleidde de spelers naar het voetbalveld, intussen blazend op hun 
eigengemaakte houten fluiten. Als tijdens de wedstrijd een doelpunt werd gemaakt ontstond er 
een enthousiast gejuich. En als de bal toevallig hoog in de lucht werd geschopt, gingen de 
Papoea's helemaal uit hun dak! 
 
Maandagmorgen was het anker op en vertrok de Maurits naar zee. Buitengaats kreeg zij opdracht 
naar Kokenao, aan de zuidkust, op te stomen om een onderhoud te hebben met het hoofd van 
het plaatselijk bestuur aldaar. 
Kokenao is gelegen op een strandwal, terwijl het omgeven is door een vloedbos, doorsneden met 
vaalbruine rivieren. Hetzelfde is het geval met het overgrote deel der kampongs, zodat het gehele 
gebied rond Kokenao leeft met het water. De Papoea's woonden er in een “zamelkampong” die 
in een keurig gerichte strook langs de smalle, rechte weg hun huizen hebben onder een enorme 
hoeveelheid klapperbomen. 
 
Op de dagwacht van 7 mei ging het fregat op de rede van Kokenao ten anker en werd de motorsloep 
gestreken. Onder leiding van Adb.1 Kernkamp ging een klein groepje bemanningsleden naar de wal. Als 
gevolg van flinke grondzeeën lukte het niet met de motorsloep aan het strand te komen en werd, terug 
aan boord van de Maurits gekomen, besloten op de achtermiddag een tweede poging, nu onder leiding 
van Ltz.2 G. Jungslager, te ondernemen. 

Ondanks de grondzeeën en de hevige deiningen lukte het toen wel en werd de motorsloep 
afgemeerd langs een primitief steigertje aan de kust bij Kokenao. Vervolgens werd het hoofd van 
het plaatselijk bestuur opgezocht. 
Aan het einde van het bezoek viel het oog van meneer Jungslager op twee fraai bewerkte 
totempalen die achter een van de hutten lagen. Het hoofd van het plaatselijk bestuur vroeg hem 
of hij één van die palen mee wilde nemen. Daar had de NAVO wel oren naar en hij zocht de zijns 
inziens fraaiste uit. Het geschenk, vervaardigd uit een ijzerhoutboomstam en derhalve vrij zwaar, 
werd met vereende krachten naar de motorsloep gesjouwd. Vervolgens werd losgemaakt en naar 
de Maurits gevaren. Vanwege de zware grondzeeën was dat niet eenvoudig, door de flinke rollers 
was het een heel karwei de motorsloep langszij het fregat te manoeuvreren zodat vastgemaakt 
kon worden. Daarna werd de sloep met paal aan boord gehesen. 
De commandant besloot dat de totempaal (De totem(bisj”)paal heeft thans een vaste plaats 
gevonden in de hal van de Marineclub te Den Helder. De “bisj”is een lange paal van 3 tot 6 meter, 
waarin grote mensenfiguren boven op elkaar zijn uitgehouwen. Dit zijn afbeeldingen van pas 
gestorven familieleden.)  aan de geusstok bevestigd diende te worden. Aldus geschiedde en al 
spoedig heette de paal “Krelis”. 
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In de periode van maart tot september waait vanuit Australië de relatief droge oostmoeson, die zonnige 
dagen brengt welke af en toe worden onderbroken door heftige stortbuien. De zee is dan vaak woelig voor 
de zuidkust en neerslag is dan zo erg dat er geen moment land is te zien. De Arafoera Zee met haar korte, 
hevige golfslag heeft dan veel weg van de Noordzee! 

 

 
Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau afgemeerd langs de steiger te Biak. “Krelis” is inmiddels tegen 
de geusstok bevestigd. Juni 1955. 
Foto H.G.J. Floor. 
 
De communicatie tussen de brug en de kajuit werd aan boord van de Maurits onderhouden via 
een spreekbuis welke in de kajuit overging in een flexibele buis en boven de kooi van de 
commandant eindigde. Na een tropische regenbui was de spreekbuis dikwijls gedeeltelijk met 
regenwater gevuld en als het schip door een opkomende deining begon te slingeren, verplaatste 
de waterkolom in de bocht van de flexibele buis de lucht waardoor het fluitje aan het einde van 
die buis begon te fluiten! De commandant schrok dan wakker, trok met een snel gebaar de 
flexibele buis naar zich toe en trok vervolgens de dop met het fluitje eruit. Met als gevolg dat hij 
een plens water over zich heen kreeg In een niet al te beste stemming verscheen hij dan op de 
brug en vroeg wie er gefloten had. 
 
Gedurende het Pinksterweekend lag de Maurits aan de Handelssteiger te Sorong. Voor de 
tweede Pinksterdag stond een vaartocht met burgergasten, voornamelijk employé's van de 
NNGPM, op het programma. Ten 09.30 uur embarkeerde die, om 09.50 werd meerrol op post 
geblazen en ten 10.00 uur vertrok het schip met een vaart van 14 mijl naar de groene lichtboei. 
Bij de geïmproviseerde koffietent op het sloependek werd in mokken koffie geserveerd waarna 
het schip kon worden bezichtigd. In de commandocentrale konden de gasten een radarbeeld van 
de omliggende eilanden bewonderen. 
In de machinekamer zagen zij de twee triple-expansiemachines met al die ronddraaiende en open 
neergaande assen en stangen, waarvan het wachtdoende personeel met de hand voelde of een lager 
warm was, tussen de wangen van een krukas met de draaiende slag mee! Een uniek bedrijf waarvan alles 
blonk! 
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Ten 10.45 uur werd voor oefening man over boord gedemonstreerd. De plaats van de 
denkbeeldige drenkeling werd door middel van een reddingsboei en daymarkers gemarkeerd. 
Van 11.00 tot 11.40 uur werd in de Straat Dampier met kanon 1 gierschijfschieten 
gedemonstreerd. 
 

 
De bemanning van Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau poseert in zondags tenue op de steiger te 
Biak. Juni 1955. 
Foto H.G.J. Floor. 

 
Na vastvuren werd aangezet tot 18 mijl en vervolgens een dieptebom afgevuurd. De bom was 
ingesteld om op 50 voet waterdiepte te exploderen. Daarna werd de whaleboot gestreken en de 
gierschijf opgepikt. Vervolgens werd de whaleboot weer ingelopen. 
Tenslotte was het van 12.00 tot 12.15 uur luchtalarm. Met kanon 2 was een grootkaliber 
antiluchtspringgranaat afgevuurd en op de springwolk daarvan werd met drie 20 mm 
Oerlikonmitrailleurs gevuurd. Na vastvuren werd bezuiden de eilandjes Tsiof en Nanah 
teruggestoomd naar de rede van Sorong. Gedurende deze tocht werd bij de koffietent door de 
hofmeesters en zeuntjes lem-Iem en bier geserveerd. 
Ten 13.00 uur meerde het fregat af langs de oliesteiger en debarkeerden de gasten. Zij waren 
danig onder de indruk van het gebodene. Of zij hun attitude ten aanzien van Janmaat na deze 
vaartocht enigszins in positieve zin hebben gewijzigd, heeft zich aan de waarneming van de 
samensteller dezes onttrokken. Als men echter de hartelijke en gastvrije houding van leden van 
de Hollandse kolonie's in buitenlandse havens daarmee vergeleek.... 
 
Hoe ervoer de marineman de term van zo'n twintig maanden aan boord van een schip in Nieuw 
Guinea ? De omstandigheden waren verre van ideaal. Het was - zeker aan boord van de Maurits 
met haar stoominstallatie - warm aan boord, zeer warm! Air-conditioning bestond nog niet op 
Harer Majesteits oorlogsschepen! Een aantal opvarenden sliep op stretchers op het achterdek 
terwijl anderen ergens aan dek op gereedheidsmunitiekisten of andere plaatsen hun tampatje 
opsloegen om maar niet benedendeks te hoeven slapen. Als het echter plotseling begon te 
regenen, was het een heel gedrang om in de verblijven te komen. 
Over het algemeen de stemming aan boord van de Maurits goed. Er werd veel gevaren en 
geoefend en vervelen deed men zich zelden. Het vaarprogramma was gevarieerd en velen 
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ontkwamen niet aan de bekoring van de tochten langs uitgestrekte kusten met weelderige 
tropische natuurschoon. Al gebied de eerlijkheid te vermelden, dat deze bekoring, naarmate de 
term vorderde, geleidelijk afnam. 
De opvarenden dienden in een bijzondere periode en iedereen beleefde de dienst aan boord op 
zijn eigen wijze. Zij deden allen hun plicht; de een wat enthousiaster dan de ander. Er werd flink 
gemopperd en gekankerd. Er werd ook nogal wat bier gedronken en veel plezier gemaakt. In die 
periode moest veel worden geïmproviseerd terwijl men was aangewezen op elkaars gezelschap. 
Militarisme ligt de Nederlander niet zo, en indien dit van hen werd verlangd, wisten zij dat vaak 
op subtiele wijze tegen te werken. Ernstige conflicten deden zich aan boord van de Maurits niet 
voor. Een uitzondering hierop vormde de volgende gebeurtenis: Tijdens een reewacht gedroeg 
een matroos zich tegenover de officier van de wacht dermate onmilitair, dat hem als gevolg 
daarvan voorlopig arrest in de vorm van streng arrest werd aangezegd. Twee dagen later, tijdens 
de achtermiddag, zag de EO, die zich op kanonbordes 1 bevond, plotseling bewuste matroos met 
zijn mes in de hand onderlangs, op het SB-G-dek, naar achteren lopen. Hij was kennelijk 
uitgebroken. De EO snelde achter de arrestant aan en kon hem even voor kanonbordes 2 staande 
houden om hem te vragen wat hij van plan was. De schepeling antwoordde dat hij zich wilde 
wreken op de officier die hem had laten insluiten. Betreffende officier was opnieuw officier van de 
wacht. De, zich op kanonbordes 2 bevindende OOvPOL, Sgttpmr. Klomp, die de nogal heftige 
woordenwisseling hoorde, snelde toe, draaide de verhitte matroos het mes uit de hand en stelde 
hem vervolgens weer in arrest. Later is de matroos voor de zeekrijgsraad moeten verschijnen. 
 
Ofschoon het aan boord van de Maurits tamelijk gemoedelijk toeging, heerste er toch een 
bepaalde discipline. Het leven aan boord van een oorlogsschip is een ingewikkelde toestand, die 
alleen in goede banen is te leiden door toepassing en naleving van een aantal regels en 
voorschriften. Alleen al uit veiligheidsoverwegingen is dat een absolute noodzaak. Vandaar ook 
het belang dat er gehecht werd aan het veelvuldig rollen repeteren en het regelmatig houden van 
diverse SBD-oefeningen. 
 
De kwaliteit van de vette hap aan boord was, vooral in de jaren vijftig, niet altijd even best. Men 
kreeg rijst of gedroogde aardappelen met vlees en groente, veelal in blik. Ook was er nog geperst 
vlees in blik, waarvan de gesneden plakken “vliegende schijven” werden genoemd. Het kwam 
herhaaldelijk voor dat één of meerdere blikken vlees in de victualiebergplaats openklapten en 
later door de ventilatie-uitlaten een verschrikkelijke stank produceerde. Verse groenten en fruit 
waren nauwelijks verkrijgbaar. Op het menu prijkten ook maaltijden als snert, hutspot of hachee, 
alles uit blik! Goede vaderlandse kost onder de brandende tropenzon ! 
Later kreeg men ook aardappelen in blik en kwam er meer verse groenten op tafel, onder andere 
uit de moestuinen bij Manokwari. 
Het aan boord gebakken brood bevatte vrijwel altijd kleine meeltorretjes, die men eerst uit de 
boterhammen plukte (“de krenten eruit pikken!") alvorens deze te beleggen. Als beleg was er 
“popi” of “gemalen onderjurken” (gekleurde muisjes) ook wel technicolour genoemd, korstloze 
kaas in blik (zonder kraak of smaak, ook wel als zweetkaas betiteld) en natuurlijk de corned beef 
in blik die zo vet was dat het als een bal aan het gehemelte bleef kleven! 
Dat de chef kok, Kplkok. Kamp, en zijn personeel met hun te beschikking staande middelen toch 
redelijke maaltijden produceerden, pleitte voor hun vakmanschap en inventiteit ! 
 
Intussen was er aan boord een veestapel ontstaan. Op een gegeven moment was er een geit, 
een aantal kippen en zelfs een papegaai aan boord. De laatste overigens niet bedoeld voor 
consumptie! De geit was op een bepaald moment zó liefdevol overvoerd, dat haar pens scheurde! 
De dokter keurde het beest af voor consumptie, waarna het aan de haaien werd gevoerd. 
Vanaf dit jaar nam het conflict tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië 
over West Nieuw-Guinea steeds scherpere vormen aan. Het was duidelijk dat Soekarno elk 
middel te baat zou nemen om Irian Barat aan zijn gebied toe te voegen. 
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Daarom was het van groot belang dat er, vooral aan de west- en zuidkust van Nieuw-Guinea, 
continu gepatrouilleerd werd. De Maurits droeg daaraan haar steentje bij en een niet gering 
steentje! 
 
De enige nieuwsbron aan boord was het dagelijkse stenciltje dat op radioberichten was 
gebaseerd, goed, maar erg beknopt. Enige weken oude kranten uit Nederland, tijdschriften, een 
Algemeen Marine Weekblad, een Alle Hens, een Stella Maris en een Roerganger, zie daar de 
lectuur aan boord. 
 
Op 1 juli voer de Maurits de Doré-baai van Manokwari binnen. Europese huizen en Papoea hutten 
lagen tegen de hellingen aan stuurboord verspreid. Beneden, vlak langs de oever, liep een weg 
waarop af en toe wat verkeer zichtbaar was. Manokwari is een der bedrijvigste plaatsen van 
Nieuw-Guinea en had een mooie natuurlijke haven. Het stadje is in de oorlog grotendeels 
weggebombardeerd, maar inmiddels herbouwd. In de omgeving heeft WO II duidelijke sporen 
achtergelaten. Het was tot 1940 de hoofdstad van Nederlands Nieuw-Guinea. 
Het fregat meerde in de laag, dat wil zeggen met de achtersteven tegen de betonnen pier en 
twee ankers gepresenteerd. Het zag er allemaal uit als een echte haven; er was een kraan, zij 
het een kleintje, en er was een pleintje met een havenkantoor en een paar loodsen en verderop 
was zowaar een havenkroeg ! 
Manok bleek een aardig stadje te zijn. Er was een soort centrum met witte huizen die werden 
bewoond door notabelen. In de stad diende het voormalige Generaal Swartkamp als legering voor 
marinierseenheden. 

Als de avond was gevallen, met een werkelijk overstelpende zonsondergang, bewogen de lichtjes 
van de vissersprauwen in de baai. Het lawaai van de cicaden was zo monotoon en 
alomtegenwoordig, dat met dat al spoedig niet meer hoorde. 
 
De volgende dag werd de bemanning uitgebreid; een Papoea-wasser die de wasbaas zou gaan 
assisteren werd in de boven rol opgenomen. 
 
's Morgens werd de jol gestreken om te zeilen en te spelevaren in de baai. Sgtmach. De Vries zou een, 
door OS&O aangekocht buitenboordmotortje, aan de spiegel bevestigen. Daarbij raakte hij plotseling z'n 
evenwicht kwijt en viel, mét buitenboordmotor, in de baai. Uiteraard onder grote hilariteit van de 
toekijkende bemanningsleden! Het motortje moest hij noodgedwongen loslaten. Er werd nog naar gedregd 
doch zonder succes. 
 

Tijdens de voormiddag van zondag 3 juli ontmeerde de Maurits en stoomde vervolgens op naar 
het eiland Japen. De bemanning vergaapte zich intussen aan de tientallen dolfijnen die speels 
om het fregat dartelden. Soms sprongen ze hoog uit het water, kromden hun zilverkleurige ruggen 
en plonsden weer in zee terug. 
Tegen de avond ging de zon onder in een orgie van rode en oranje kleuren en korte tijd later was 
het opeens donker, zoals gebruikelijk in de tropen. 
 
In de omgeving van Seroei lag het wrak van de in 1950 verongelukte Catalina P 82 op het strand. 
Het lag nogal hinderlijk en het gouvernement had CZMNNG verzocht daaraan iets te willen doen. 
De Maurits kreeg opdracht te proberen het wrak in zee te slepen. Op de rede werd op 4 juli de 
sloep gestreken en bemand met een aantal opvarenden voorzien van een sleeptros, 
pioniersschoppen en ander gereedschap, naar het strand gevaren. Daar werd het wrak 
uitgegraven en vervolgens in stukken gesneden met snijbranders. Om het overblijvende grootste 
deel, het middenstuk van de vleugel en de twee motoren, werd het einde van de tros bevestigd. 
De motorsloep bracht de rest van de tros naar het achterschip van de stoomklaar liggende Maurits 
waar het andere eind om de zes bolders werd belegd. Daarna begon het fregat langzaam vooruit 
te trekken en beetje bij beetje werd het aantal omwentelingen verhoogd. De trekkracht was 
intussen zo groot geworden, dat men de sleeptros dunner zag worden terwijl de vier kleinste 
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bolders naar elkaar toe werden getrokken. Opeens lawaai aan het strand; het wrak was 
losgekomen en werd vervolgens de diepte in getrokken. 
De bolders zijn na dit karwei enigszins scheef blijven staan terwijl in het machinistenverblijf 
stukken isolatiebekleding van het plafond waren losgeraakt! 
 
Op 13 juli liep de Maurits Manokwari weer binnen en werd bezocht door de vlagofficier personeel 
VADM C.W. Slot die een oriëntatiereis in Nieuw-Guinea maakte. Hij werd vergezeld door de 
CZMNNG Ktz. A.C.M. De Neeve (bijgenaamd Tony the Terror). De admiraal schreef later in zijn 
verslag onder meer: 
 
…”Als ergens het spreekwoord  “ledigheid is des duivels oorkussen” opgaat, dan is het hier in 
Nieuw Guinea, waar de maatschappij weinig biedt om die ledigheid te vullen. Door de werktijden 
in de tropen heeft de marineman veel vrije tijd die gevuld moet worden. Grote aantallen 
personeelsleden moeten dus op een of andere wijze worden beziggehouden.....” 
 
De VOP doelde hier kennelijk op situaties in walinrichtingen want aan boord van een 
patrouillerend en oefenend oorlogsschip was niet zoveel vrije tijd! 
 

 
De admiraal inspecteert de onderofficieren. Manokwari, 3 juli 1955. 
Foto H.G.J. Floor. 
 
De volgende dag vertrok de Maurits weer naar zee. Tijdens de patrouille werd op zondagmorgen 
over de scheepsomroep attentie gepraaid. De commandant maakte bekend dat er in de 
territoriale wateren een groep vaartuigen was waargenomen, waarschijnlijk van Indonesische 
nationaliteit. 
Met hoge vaart stoomde het fregat naar de vermoedelijke positie ten zuiden van Misoöl. De 
bemanning kwam volgens alarmrol op post en wachtte met gemengde gevoelens de 
gebeurtenissen af. Naderbij gekomen bleek het loos alarm te zijn geweest; het was een "drijvende 
kampong" bestaande uit een aantal prauwen waarop een kleine Papoeagemeenschap leefde. Zij 
verplaatsten zich van eiland naar eiland en leefden voornamelijk van vis en sago. 
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Op 22 juli bracht de Maurits een bezoek aan Steenkool, een nederzetting van de NNGPM aan de 
oever van de Steenkoolrivier, een zijtak van de Wasianrivier die uitmondt in de Bintoeni Golf. De 
tocht door de, met het tij op en neer gaande, rivier bezorgde de NAVO nogal wat hoofdbrekens. 
De havenroerganger, de handloders en ankerrol waren op post geroepen terwijl de 
noodstuurkamer was bezet. Maar zonder problemen van betekenis meerde het schip in 
Steenkool aan de betonnen steiger af. Vervolgens werd begonnen met olieladen. 
 

 
De Maurits ten anker in de Etnabaai. 
Foto IMH. 
 
Twee dagen later stoomde het fregat stroomafwaarts de vuilbruine en modderige rivier uit en 
koos weer zee om enige uren later in de Sekarbaai ter hoogte van Kokas te ankeren. Een 
detachement mariniers scheepte zich in en vervolgens stoomde de Maurits naar Fak Fak waar 
het detachement aan wal werd gezet en het schip het patrouilleren weer hervatte. 
 
Op maandag 1 augustus werd het patrouilleren onderbroken om water te laden (...) in de 
Etnabaai. De mogelijkheid daartoe was twee maanden terug voor het eerst, en met succes, 
beproefd door de Piet Hein. In de buurt van de kampong Etna was namelijk een waterval die van 
een steile bergwand vrijwel loodrecht in de baai stortte. Het water bleek heerlijk fris en van 
voortreffelijke kwaliteit te zijn. 
Aan boord van de Piet Hein werd het idee geboren om hiervan gebruik te maken om tijdens 
patrouilles langs de zuidkust de voorraad drinkwater aan te vullen. Het waterverbruik aan boord 
van schepen was in de tropen immers hoog en de verdampers konden de behoefte vaak niet 
bijbenen. 
Het machinekamerpersoneel van de torpedobootjager had, in nauwe samenwerking met de 
mensen van de schipper, een watervang in de waterval bevestigd. het neerstortende water werd 
daarin opgevangen en via slangen, opgehangen aan een stalen tros, naar het in de baai ten anker 
liggende schip geleid. (Later werd door de machinekamerploeg een permanente vanginstallatie 
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met een waterleiding aangelegd. Op 18 oktober werd de installatie officieel geopend. De 
scheepsband van de Piet Hein speelde: “Down by the waterfall”.)  
 
Via de Bocht van Lakiahia stoomde de Maurits naar de Etnabaai. De tocht door de bocht was 
adembenemend, ginds wuifden de klapperbomen en daarachter, wijd en onmetelijk welfde de 
bloemkool van het oerbos en staken majestueus bergwanden vanuit zee omhoog. 
Ten 11.45 uur arriveerde het fregat in de Etnabaai en ging, nabij de waterval, ten anker. De 
motorsloep en de jol werden gestreken en bemand met de EO, de schipper en enkele 
manschappen. Vervolgens werd de sleeptros vanaf het achterschip naar de wal gebracht waar 
werd vastgemaakt aan bomen. Door de grote gladheid en scherpe loodrecht omhoog stekende 
rotspunten lukte het niet de "vang" van de Piet Hein hoog genoeg op te tuigen. Besloten werd de 
pogingen te staken. 's Avonds stelde de EO de commandant voor om het de volgende dag nog 
eens te proberen. Het was hem die dag namelijk opgevallen, dat in de poeltjes vlak bij zee schoon 
water stond dat permanent werd ververst door het neerstortende water van de waterval. 
De volgende dag werd met behulp van de brandbluspomp en een transportleiding uit de poeltjes 
water naar het fregat gepompt. Na zes uur waren de drinkwatertanks vol en was het anker op. 
Vervolgens vertrok het schip via de baai en de bocht naar open zee. 
 
Gedurende de patrouilletochten langs de zuidkust kwam de Maurits afwisselend bij Babo, Kokas, 
Fak Fak, Kaimana, Kokenao of Aika ten anker. Direct na vallen anker kwamen de kust-papoea's 
in hun ranke boomkano's langszij. Zo'n kano is uit een boomstam gehouwen en met behulp van 
vuur uitgehold. Hij heeft een ronde bodem en enigszins naar binnen wijkende boorden. De 
voorkant eindigt in een voorsteven die meestal een driehoekige punt heeft, en dikwijls ook met 
houtsnijwerk van symbolische betekenis is versierd. De achtersteven loopt spits toe. De Papoea's 
roeien met lange peddels staande in hun kano's. 
Soms ontstond er een levendige ruilhandel. Sigaretten, kledingstukken, ja de meest vreemde 
artikelen werden geruild voor bogen, speren, schilden, houtsnijwerk en zelfs stenen bijlen! Een 
Papoea trok een hem toegeworpen korte khakibroek direct aan, maar bij het vastknopen van de 
gulp bleek z'n peniskoker in de weg te zitten. Hij trok het broekje maar weer uit. 
Eventueel rond het schip drijvende lege bierflesjes werden door de Papoea's uit het water gevist; 
met de scherven daarvan scheerden zij zich soms! 
 
Overigens werden de eerste kakkerlakken gesignaleerd, bruine platte torren die uit hun schuilplaatsen 
tevoorschijn kwamen om zich te laten doodmeppen. Maar veel sneller dan men ze kon ombrengen, 
vermenigvuldigen ze zich, ook al omdat ze een goed leven hadden in de kombuis en de gamelle's. Om 
deze "bakkerstorren" zoveel mogelijk te weren uit het plunjekastje werd daarin een blikje, dat gevuld was 
geweest met zoute pinda's, gezet. Daar kropen zij in en konden er vervolgens niet meer uit. 
 

Vrijdag 5 augustus patrouilleerde de Maurits in de Ceramzee, ter hoogte van het eiland Misoöl, 
toen een jonk genaamd "Maanshuen Kuang" werd waargenomen. Het vaartuig kreeg opdracht 
bij te draaien waaraan zij geen gevolg gaf. Na een schot voor de boeg stopte de jonk evenwel en 
werd vervolgens aan een onderzoek onderworpen. Het scheepje bleek afkomstig te zijn uit 
Indonesië en was met onbekende bestemming (...) uit Ceram vertrokken. De bemanning bestond 
uit vijf personen. Het werd op sleeptouw genomen en buiten de territoriale wateren losgegooid. 
 
Gedurende de daarop volgende weken stoomde de Maurits heen en weer tussen de plaatsen 
Manokwari, Biak, Sorong, Fak Fak en Kaimana om mariniers en hun uitrusting te vervoeren. 
 
Op vrijdag 2 september werd ter hoogte van de Radja Ampat eilanden de Indonesische prauw 
"Wanitabaru" aangehouden. Het vaartuig werd op sleeptouw genomen en meegenomen naar 
Sorong. Daar werd het overgedragen aan de Algemene Politie waarna de Maurits koers zette 
naar Waigeo. 



 

30 
 

De onderzoekploeg, inclusief Ltz.Ar.3 Zeevat en Kplgsmr. Taal (die het brevet 
hulpziekenverpleger bezat) bracht op 3 september een bezoek aan kampong Besir aan de 
zuidkust van het eiland Gam. Tijdens spreekuur van de dokter werd een ernstig zieke vrouw bij 
hem gebracht. Zij was zwanger geweest van een tweeling maar slechts een daarvan was ter 
wereld gekomen. Het dode tweede kind bevond zich nog steeds, en naar het zich liet aanzien al 
geruime tijd, in haar buik. 
De vrouw werd, vergezeld van haar echtgenoot naar de whaleboot gebracht en vervolgens, via 
de zware branding, door de motorsloep naar de Maurits gevaren. Aan boord werd zij in de 
ziekenboeg opgenomen terwijl het fregat het anker lichtte en vervolgens met uiterst vermogen 
naar Sorong opstoomde. Haar man bleef gedurende de reis naast haar bed zitten. In Sorong 
aangekomen werd de vrouw in het plaatselijke ziekenhuis opgenomen. Later is aan boord bekend 
gemaakt dat de vrouw inmiddels was hersteld en met haar echtgenoot naar haar kampong was 
teruggekeerd. 
 

 
De gouvernementswerf te Hollandia Haven. 
Foto H.G.J. Floor. 
 
Terwijl de Maurits nog aan de oliesteiger van Sorong lag afgemeerd, kwam het fregat Hr.Ms. Jan 
van Brakel over bakboord langszij liggen. Op maandag 5 september vertrokken beide schepen 
naar zee om gezamenlijk te gaan oefenen. In formatie varend maakten zij op 18 september 
rendez-vous met de Piet Hein waarmee overgeven lichte lasten werd beoefend. Op vrijdag 23 
september liepen de drie oorlogsbodems de haven van Sorong binnen en werden de oefeningen 
beëindigd. 
Maandag de 26e vertrok de Maurits en koerste via Biak naar Hollandia waar het vrijdag de 30e 
langs de gouvernementssteiger afmeerde. 
 
Maandag 3 oktober was het commando-overdracht. Met gebruikelijk ceremonieel nam Ltz.1 A.F. 
Eibers het commando over van overste Van der Valk Bouman waarna er zondagse dienst werd 
gepraaid. De volgende dag klonken na het koffiedrinken achtereenvolgens de orders: "Voortros 
los", "Achtertros los, "Achterspring los"en tenslotte: "Voorspring los". 
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 De schroeven gingen malen en begonnen het aantal omwentelingen te maken die middels de 
telegrafen waren opgedragen. Langzaam gleed de Maurits de Hollandia baai uit en stoomde via 
de Hudsonbaai de Stille Oceaan in met bestemming Biak. 
Op de dagelijkse orders stonden lessen en oefeningen vermeld. Later op de dag bleek dat er ook 
onverwachte activiteiten dienden te gebeuren. Activiteiten die niet op het werkbriefje stonden, 
zoals een brandoefening en voor oefening verlaatrol! 
Gedurende enkele weken vervoerde het fregat detachementen mariniers van de ene naar de 
andere plaats. Tijdens deze transporten werd bovendien geoefend met de Piet Hein. 
 

 
De Maurits  afgemeerd bij de gouvernementswerf, 3 januar4i 1956. 
Foto H.G.J. Floor. 
 
Gedurende de jaarwisseling lag de Maurits ten anker op de rede van Sorong. Oudejaarsavond 
werd uitbundig gevierd. Met Sgtknst. Van Dommele als stukscommandant werden met kanon 1 
op klokslag twaalf enige schoten afgevuurd. 
 
1956. 
 
De volgende dag ging een deputatie van het fregat met de motorsloep naar Doom om aanwezig 
te zijn bij de Nieuwjaarsreceptie van de resident. 
Op 2 januari kwam er een groep mariniers met hun uitrusting aan boord waarna het schip de 
haven van Sorong uitstoomde met bestemming Biak, waar het de volgende dag buiten de lagune 
ten anker kwam. De motorsloep en de whaleboot werden gestreken en de mariniers werden naar 
de wal gebracht. Nadat de motorsloep en de whaleboot weer aan boord waren genomen, werd 
het anker ingedraaid en koerste het schip naar Hollandia. 
 
Op 4 januari stoomde de Maurits via Humboldt-Baai de Hollandia-Baai in en meerde vervolgens 
af langs de steiger van de Gouvernementswerf . Er moesten enige broodnodige reparaties 
worden verricht en ondanks de beperkte middelen van de werf maar dankzij de baas bij de werf, 
de heer Leenmans, lukte dat uitstekend! 
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Doordat de luchtschuiven van de branderinstallatie van de ketels regelmatig verbrandden en als 
gevolg daarvan dikwijls moesten worden vervangen, waren op initiatief van Sgtmach. Van Dijk 
door de werf gaten in de schuiven geboord teneinde een betere luchtverdeling te bewerkstelligen. 
De praktijk wees later uit dat deze ingreep in ieder geval een verbetering betekende. 
Overigens moest er door het machinekamerpersoneel gedurende de stillig perioden stevig 
worden aangepakt. Bijvoorbeeld ten aanzien van het pasmaken van de krukasmetalen, het 
zogenaamde “krukken en kruizen”. En niet te vergeten het beruchte roetzagen! 
Doordat de ketelinstallatie van de Maurits stookolie als brandstof gebruikte, ontstond er op de waterpijpen 
van de ketels aanzienlijke roetvorming. Een roetlaag op de waterpijpen doet de warmte overdracht 
verslechteren. Om deze roetlaag te verwijderen werd van tijd tot tijd roetgezaagd. Een roetzaag is 
ongeveer een meter lang, heeft een handvat van 30 cm en lijkt op een haarkam, maar dan met tanden 
van 4 cm lang en 4 á 5 cm uit elkaar. Dit moeilijk hanteerbare werktuig moest dan in de pijpenrijen van 
een ketel geschoven worden en door op en neerhalen werd het roet gebroken en vervolgens naar buiten 
gewerkt. Het was lichamelijk zwaar en smerig werk! 

 
Tijdens de weekeinden konden de bemanningsleden (in burger!) naar het verlofcentrum Ifar bij 
het Sentanimeer om eens goed tot rust te komen. Ofschoon... tot rust: Nabij Ifar liep een kali 
waarin de verlofgangers gezamenlijk een dam bouwden, waardoor een grote plas ontstond. 
Daarin werd de volgende dagen heerlijk gezwommen! 
In Hollandia kon er in het marinierskamp, het zogenaamde “kloofkamp”, in een heus zwembad 
worden gezwommen. Al met al toch wel een ontspannende periode voor de opvarenden van de 
Maurits ! 
 
Op 28 januari werd de Maurits bezocht door de chef van de marinestaf SBN H.H.L. Pröpper die 
een oriëntatiereis langs de kusten van Nieuw-Guinea maakte. Vóór diens bezoek had de EO 
opdracht gegeven het op de bak hangende natte wasgoed weg te halen en vervolgens boven in 
de machinekamer te hangen. Ondanks de protesten van het HMK geschiedde aldus. Eenmaal 
aan boord gaf de schout-bij-nacht te kennen het machinekamercomplex te willen bekijken.... 
 
Op 18 februari verliet het fregat de gouvernementswerf en stoomde via de Stille Oceaan de 
Geelvinkbaai in. Er werden bezoeken gebracht aan het dorp Seroei op Japen en aan de dorpen 
Waren, Miei, Widesi en Ransiki op het vaste land. 
In het dorp Miei, gelegen aan de Wandamenbaai brachten enkele opvarenden een bezoek aan 
het zendeling-echtpaar Jansen die daar de Papoea's het verbouwen van groenten bijbrachten. 
Miei was al voor WO II jarenlang het zendingscentrum. Er bevond zich bovendien een 
leprozenkolonie. 
Het HPB zetelde in het op circa 1½ km ten noorden van Miei gelegen dorp Wasior. In Ransiki kon 
over het algemeen verse groenten en papaja's worden ingeslagen. 
 
Op 28 februari verscherpte de Indonesische regering haar houding ten aanzien van de kwestie 
Nederlands Nieuw-Guinea. Zij stelde de Propisini Irian (Provincie Irian) in en benoemde een 
gouverneur voor dat gebied. 
 
Op vrijdag 2 maart bracht de Maurits weer eens een bezoek aan Biak. Als regel meerde de NAVO 
het schip af, maar wat de reden was is duister gebleven, in plaats van afmeren smakte hij het 
schip tegen de steiger. Met beide schroeven vol achteruit duurde het toch vrij lang eer de vaart 
eruit was. De onlangs getjette stuurboordzijde was grotendeels kaal geschoren. "Nu weet het 
wachtsvolk wat er op de achtermiddag te doen is" was de reactie van de schipper. Dat vond 
meneer Jungslager te veel en hij heeft die middag, in plaats van een dutje te doen, de 
buitenboordsgasten geholpen de schade te herstellen door met een rol en een pot marinegrijs 
M2 de tijd te doden. 
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Het schip bleef twee dagen in Biak liggen en intussen vonden enige mutaties plaats en werd er 
in- en uitgerouleerd. Daarna werd weer zee gekozen en werd het patrouilleren hervat. 
Als in het voorgaande jaar maakte de Maurits vervolgens langdurige patrouilles langs de west- 
en zuidkust van Nederlands Nieuw-Guinea, vanaf de Radja Ampateilanden tot Merauke. Talloze 
kampongs en dorpen langs de kust werden bezocht en daarbij gegevens verzameld, onder 
andere voor de marinegids. 
Toen de onderzoekploeg op een zekere morgen het strand in de nabijheid van een kampong 
opliep, waren de bewoners daarvan al samengeschoold. Kennelijk al op de hoogte van feit dat 
de dokter was meegekomen. Als laatstgenoemde het nodig oordeelde, gaf hij wel eens een 
injectie aan een zieke Papoea. Hulpziekenverpleger Napjes herinnerde zich: "Op een gegeven 
moment kwam de kepala kampong met een meisje op zijn arm op de dokter af. Het kind 
mankeerde niets maar hij wilde dat zij desondanks een inspuiting kreeg. De dokter weigerde 
waarop de kampongoudste zo boos werd, dat de arts door ons in bescherming moest worden 
genomen!" Napjes vervolgde: "Ik kreeg wonden te zien die ik niet voor mogelijk hield; 
tropenzweren van de enkel tot de lies! Ltz.Ar. Zeevat gaf mij opdracht de wonden met behulp van 
een Lapis-stift zo veel mogelijk dicht te branden”. 
 
Er werd natuurlijk ook geoefend, soms samen met de torpedobootjager Hr.Ms. Piet Hein (die 

deze maand zou gaan thuisvaren) en later met haar zusterschip Hr.Ms. Kortenaer. 
Op 13 maart oefende de Maurits in de omgeving van het Frederik Hendrik eiland met het 
Australische fregat HMAS Arunta en gedurende de voormiddag van 26 maart verwelkomde zij in 
de Straat Dampier de Kortenaer in de wateren van Nieuw-Guinea en begeleidde vervolgens de 
jager naar Sorong. 
Vrijdag 6 april stoomde de Maurits de Maccleur Golf en vervolgens de Bintoeni-golf in en voer de 
volgende dag met hoogwater via de Wasianrivier de Steenkoolrivier op. De tocht door de 
bochtige, gele en modderkleurige rivier was een belevenis. De takken van de bomen aan de 
oevers zwiepten langs en over het brugcomplex. Het was de tweede keer dat de Maurits deze 
tocht maakte. 
Voor vele opvarenden - behalve waarschijnlijk de NAVO - was het onbegrijpelijk dat het fregat 
hier doorheen kon varen. De diepte werd voortdurend gecontroleerd door middel van handloden. 
(Handlood: aan het einde van een lijn van plm. 30 m, die verdeeld was in meters, was een 
peervormig stuk lood van 6 kg bevestigd.)  
Tenslotte meerde het schip af langs de betonnen steiger van het Moetoeri-oliecomplex van de 
NNGPM bij de nederzetting Steenkool. Dat bestond slechts uit een paar gebouwen en woningen 
zodat het passagieren zich beperkte tot wandelen in de omgeving. Veel last werd ondervonden 
van kleine eendagsvliegjes die vrijwel overal doorheen drongen. 
 
Maandag 9 april werd het schip behoedzaam gedraaid in de plaatselijke kom alvorens de 
terugtocht stroomafwaarts te aanvaarden. 
 
Zo af en toe organiseerde de CZMNNG gecombineerde oefeningen waaraan schepen, 
vliegtuigen en mariniers deelnamen, De vaartochten werden afgewisseld door 
onderhoudsperioden, waarbij de schepen enige tijd in Manokwari of Hollandia lagen.. Soms werd 
er, min of meer noodgedwongen, een dieptebom met naad lasbreuk afgeworpen. Er was dan 
volop vis. 
 
Om familieleden en verloofden in Nederland op verjaardagen en bij andere feestelijke 
gelegenheden te verrassen werd door de bemanning vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
cadeaus uit de catalogus van Radio Holland, van bloemen tot vulpennen en andere 
gebruiksartikelen, in Nederland thuis te laten bezorgen. De telegrafisten aan boord hadden 
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tenminste wekelijks contact met Scheveningenradio. Men kon gewoon in de radiohut iets 
uitzoeken, betalen en het kwam voor elkaar. 
 
Donderdag 12 april liep de Maurits de haven van Hollandia binnen en meerde af langs de KPM-
steiger. De volgende twee dagen hield de Zeekrijgsraad. (Buiten Nederland was destijds 
voorgeschreven dat deze zitting moest worden gehouden aan boord van een oorlogsschip. 
Tijdens de zitting was het sein “Justitia” voorgehesen.)  zitting aan boord. Woensdag de 18e 
vertrok het fregat weer naar zee en tijdens de voormiddag van 27 april klonk over de 
scheepsomroep "Windhappers over stuurboord uitnemen!". Even later meerde het schip af langs 
de oliesteiger van Sorong. 
 

       
V.l.n.r.: Er worden pisangs te koop aangeboden; Papoea in zondags tenue; Moeders met haar 
kroost poseert. 
Foto’s H.G.J. Floor. 
 
Op Koninginnedag werd in stijl een Alle Hens voor de boeg gehouden. Iedereen in lang wit. De 
NAVO kreeg van de commandant een filmcamera in de handen gedrukt met de opdracht de 
plechtigheid te filmen. De commandant (Van 15 november 1950 tot 2 mei 1955 adjudant van ZKH 
Prins Bernhard.)  die een van de meest gedecoreerde marineofficieren was, zag er 
indrukwekkend uit met al zijn grootkruizen. Iedereen was er toch wel een beetje van onder de 
indruk. De gehele ceremonie werd gefilmd. Tijdens een afzakkertje in de longroom kwam iemand 
tot de ontdekking, dat de commandant zijn schouderepauletten was vergeten op te doen... ... 
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   De dokter onderzoekt een Papoeakleuter. 
   Foto H.G.J. Floor. 

 
 
Na Alle Hens ging een delegatie van de bemanning, waaronder samensteller dezes, met de 
motorsloep naar het tegenover Sorong gelegen eilandje Doom en woonde daar het openbaar 
gehoor van de resident, ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin, bij. 
Een Papoea blaasorkest luisterde de receptie op. 
In Sorong deden twee pelotons van de Maurits met enkele van het Korps Mariniers mee aan 
een parade door de stad. Op de dag van de arbeid vertrok het schip weer naar zee. 
 
Zaterdag 5 mei hield het fregat in de omgeving van Kofiau een Indonesische prauw aan. Na 
onderzoek en ondervraging waren er redenen de schipper en twee bemanningsleden te 
arresteren en over te brengen naar de Maurits. Vervolgens werd de prauw op sleeptouw genomen 
en opgestoomd naar Sorong, waar langs de steiger werd afgemeerd. De arrestanten werden 
overgedragen aan de Algemene Politie. 's Middags meerde de Jan van Brakel langszij 
stuurboordzijde van de Maurits. De volgende dag vertrokken beide schepen weer naar zee. 
 
Begin mei vond er een gebeurtenis plaats waarbij de Maurits zijdelings werd betrokken: In het 
Asmatgebied - het land van de koppensnellers - waren stammenoorlogen uitgebroken, waarbij 
dorpelingen waren vermoord en koppen gesneld. De kampong Ajam, aan de bovenloop van de 
Oetoemboe-rivier, was bezocht door een groep bewoners van kampong Japaier aan de 
Lorenzrivier. Er bestond een oude vete tussen de twee kampongs; ooit was een inwoner van 
Ajam in Japaier vermoord en waren er vrouwen geroofd. 
's Nachts werd daarom een aantal Japaiers, die in het mannenhuis lagen te slapen, vermoord. 
De aanvallers sneden de hoofden en de ledenmaten van de slachtoffers af en keerden naar hun 
woningen terug. Twee in Ajam verblijvende catechisten stapten de dag daarop (!) in een prauwen 
roeiden naar de bestuurspost in Agats om een en ander te rapporteren. 
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Na een vergeefse actie van de politie, riep het gouvernement de hulp in van de marine om orde te 
herstellen. Een dag later landde er een Catalina-vliegboot met politieversterking bij Ajam en twee dagen 
later arriveerde het fregat Hr.Ms. Jan van Brakel voor Agats en stoomde de Oetoemboe-rivier op naar 
Ajam. Het grootste deel van de bevolking was aanwezig. De mannen werden op een landtong 
bijeengebracht en omringd door marine en politiepersoneel. Daarna ondervroeg men man voor man op 
zijn aandeel in het gebeuren. Er werden elf personen gearresteerd die elk een Japaier hadden gedood en 
zeventien, die de lijken hadden bewerkt. Aan de bevolking werd duidelijk gemaakt, dat het gouvernement 
de volgende maal strengere maatregelen zou nemen. Ter demonstratie schoot de Jan van Brakel het 
mannenhuis in elkaar! 
 

Tijdens een oefening oorlogswacht aan boord van de Maurits, werd deze plotseling afgeblazen. 
Er was order ontvangen op te stomen naar Agats. Op de voormiddag van 10 mei stoomde het 
fregat de Flamingo-baai in en liet het anker nabij Agats, in de monding van de Oetoemboerivier, 
vallen. De Papoea's kwamen vrijwel onmiddellijk in hun ranke kano's langszij om kippen, 
neusbotten, peniskokers etc. te ruilen voor een T-shirt of een pluk tabak. Er werd zelfs een baby 
te ruil aangeboden! 
 
Agats, dat als bestuurspost in 1939 werd gesticht, was na de Tweede wereldoorlog eerst in 1954 
weer bezet. Het was de standplaats van de controleur, die met zijn personeel en het politie 
detachement, tezamen met enkele paters missionarissen de enige bewoners van deze plaats 
uitmaakten. Agats was gebouwd op een van de weinige droge plaatsen in het onmetelijke 
moerasgebied in de Asmat. Op een oppervlakte, ongeveer zo groot als Nederland en België 
samen, leefden in de vijftiger jaren enkele tienduizenden inheemse Papoea’s in ongeveer 100 
dorpen. In dat gebied werden vijf verschillende talen gesproken. Het hoofdvoedsel van de 
autochtone bevolking bestond uit sago (Sago: “amos”, afkomstig van de wilde sagoplant, die 
overal in de moerassen groeit.) en vis, terwijl incidenteel op klein wild werd gejaagd. Het gebied 
was onder meer bekend door het hieruit afkomstige traditionele houtsnijwerk. 
 
Op 11 mei werden de intussen veroordeelde koppensnellers en menseneters met een vaartuig 
naar de Maurits gebracht en eenmaal aan boord werden zij met handboeien aan een 
dieptebommenrek geketend. Daarna was het anker op en koerste het fregat naar zee met 
bestemming Merauke waar de Papoea's in de plaatselijke gevangenis zouden worden ingesloten. 
Eenmaal buitengaats gaf de EO opdracht de gevangenen uit de boeien te slaan. 
Bootsman Rottier vond het eigenlijk maar zonde, dat er zomaar een aantal mannen niks zat te 
doen. Hij gaf er twee een bezem in de handen en, na een korte demonstratie, was binnen de 
kortste tijd het gehele dek meerdere malen geveegd! 
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Papoea’s komen in hun ranke uitgeholde boomstam langszij. 
Foto’s H.G.J. Floor. 
 
Op zondag 13 mei stoomde de Maurits, op aanwijzingen van een loods, de Merauke-rivier op 
en meerde even later langs de steiger in Merauke. De intussen weer geboeide Ajammers werden 
door de Algemene Politie afgevoerd. Zo eindigde het aandeel van de Maurits in deze 
bizarre gebeurtenis. 
 
Merauke is gebouwd op enige strandwallen. Behoudens deze kleine verheffingen is het terrein in 
dit deel van de zuidelijke laagvlakte vrijwel vlak. Er was een bestuurspost, een school en een 
gevangenis. In de omgeving kwamen krokodillen, casuarissen, wilde zwijnen, herten en varanen 
voor. Merauke was gedurende de Tweede Wereldoorlog de enige plek in Nieuw-Guinea waar de 
Nederlandse vlag is blijven wapperen! 
 
De volgende dag vertrok het fregat en koerste, al patrouillerend, naar de noordkust van Nieuw-
Guinea. Op 18 mei kreeg hofmeester 1 Simons een acute blindedarmontsteking. De Maurits 
stoomde met hoge vaart naar Hollandia en meerde op 20 mei af langs de voormalige 
oliesteiger. De appendicitispatiënt werd met een Landrover naar het hospitaaltje op de Mac Arthur 
Hill vervoerd en direct na aankomst met succes geopereerd. Hij zou overigens niet meer 
terugkeren naar de Maurits. Tot 1 juli zou het schip in Hollandia blijven liggen zodat regelmatig 
met verlof kon worden gegaan naar het verlofcentrum Ifar aan het Sentanimeer. 
 
Op 29 mei werd in Manokwari de scheepswerf "Konijnenburg" door de minister van oorlog en 
marine, ir J. Staf, in gebruik gesteld. De bouw van de werf had drie jaar in beslag genomen. 
Op 3 juli maakte het fregat vast langszij de Kortenaer. De jager lag langs de Handelssteiger van 
Sorong afgemeerd. Twee dagen later vertrok de Maurits en kreeg in zee een varende inspectie 
van de chef staf van de CZMNNG. Deze functionaris was met de motorsloep van de Kortenaer 
overgekomen. Met de torpedobootjager werden diverse oefeningen afgewerkt waar onder ook 
een sleepoefening. Op 8 juli stoomden beide schepen op naar Sorong. Ten 08.00 uur meerde de 
Kortenaer langs de oliesteiger en vervolgens de Maurits aan stuurboord langszij haar. 
Voor de bemanningen een welkome afwisseling; andere gezichten en het weer ontmoeten van 
oude maatjes waarmee onder het genot van een potje sterke verhalen werden opgehaald. Tijdens 
een filmvoorstelling op het achterdek van de Maurits, de volgende avond, werd de totempaal op 
slinkse wijze door enige korporaals van de Kortenaer van de geusstok verwijderd, vervolgens 
naar de jager overgebracht en daar heimelijk verstopt. Toen men aan boord van het fregat de 
diefstal bemerkte, had men sterke vermoedens. Men besloot tot tegenactie over te gaan. De 
motorsloep zette op enige afstand van de oliesteiger een korporaal en een matroos aan de wal. 
Vervolgens voer de sloep met gedoofde navigatielichten langzaam naar de steiger. Aan boord 
van de Kortenaer merkte men de sloep op en zette die met behulp van schijnwerpers in het 
zonnetje. Onder gejoel van de opvarenden van de torpedobootjager keerde de sloep weer terug. 
Deze manoeuvre werd met tussenpozen enige malen herhaald teneinde de aandacht af te leiden 
van de twee eerder aan wal gebrachte bemanningsleden van de Maurits. Die waren intussen 
onder de oliesteiger naar de Kortenaer gekropen en konden vervolgens ongezien aan boord van 
de jager komen. Zij lichtte een naamplaat uit z'n metalen geleidesleuven en namen die 
onopgemerkt mee. 
Na vertrek naar zee, de volgende dag, werd Krelis evenwel, met overgeven lichte lasten, door de 
Kortenaer weer terugbezorgd en kreeg de jager op haar beurt, langs dezelfde weg, haar 
naamplaat terug. Het gebeuren kreeg echter een staartje, want aan boord van het fregat werd 
besloten bij reewacht en verlichte zeewacht een schildwacht bij Krelis te plaatsen! Hetgeen een 
minder gewenste verzwaring van de wacht betekende. 
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De Maurits en de Kortenaer lieten zich in die tijd kennen als de werkpaarden van de marine; alom 
inzetbaar en overal bruikbaar. Commandanten en navigatie-officieren konden hun hart ophalen; 
prachtige tochten langs onbekende kusten, dicht begroeid met tropisch oerwoud. Hier en daar 
wat kamponghuisjes omringd door klappertuinen. Voorzichtig manoeuvrerend tussen de 
koraalriffen, langs talloze eilandjes, door nauwe zeestraten uitmondend in weidse baaien met nog 
ongerepte stranden. Keer op keer werd de motorsloep gestreken en ging een onderzoekploeg op 
verkenning uit in en rond de kampongs. Ook de vlet ging mee op sleeptouw; kon de motorsloep 
door koraalriffen niet dicht genoeg bij het strand komen, dan ging de tocht verder met de vlet. De 
motorsloep bleef dan buiten het rif wachten. Zo ook het moederschip; dat bleef rustig in zee 
drijven of ging ten anker. Soms duurde het geruime tijd voordat de onderzoekingsploeg - al dan 
niet voorzien van ananas, papaja, kippen en een enkele keer een varken - weer aan boord terug 
was. Soms hadden zij aan een uurtje genoeg. Dan werd de hele zaak weer gehesen en koers 
gezet op de volgende kampong. 
 
Op een keer werd een landingsoefening uitgevoerd in de omgeving van Kaimana. Toen de sloep 
bij het strand was gekomen, vlogen de gewapende leden van de landingsdivisie de wal op en 
gingen in dekking. Ongelukkigerwijs bevonden zich ter plekke vele nesten van grote mieren 
(dorylinaes). Deze agressieve insekten krioelden gelijk op de lichamen van de Jannen en spoten 
een bijtend zuur in hun huid dat enorm jeukte. Sneller dan dekking was gezocht werd zee 
ingerend teneinde de mieren af te spoelen. 
 
Kaimana was een oud plaatsje aan de voet van het kalksteenschiereiland Bitsjaroe. De baai, 
gelegen tussen de schiereilanden Smora en Bitsjaroe, bood een veilige ankerplaats voor 
schepen. De naam Kaimana klonk gevaarlijk. Zij deed denken aan krokodillen en aan modderige, 
stinkende rivier-oevers met loerend gevaar. In werkelijkheid was Kaimana een slapend kustdorp. 
 

 
 



 

39 
 

 
De Humboldtbaai met overzichtskaart. 

Foto H.G.J. Floor. 
 
Toen de Maurits de bocht instoomde waaraan het dorp moest liggen, speurde men vergeefs naar 
het plaatsje. Men zag de geweldige blauwe bergmassieven voor zich oprijzen. Steil, rotsig, 
volkomen ontoegankelijk als ze was, leek het onmogelijk dat deze kust door mensen werd 
bewoond. Maar toen het schip dichtbij was gekomen, zag men ver in de inham een smal, vlak 
strand. Misschien een 150 meter breed. Daar onder de schaduw van palmen, op het wit-rode 
koraalzand, zag men Kaimana. 
Nadat de onderzoekploeg een bezoek aan het dorp had gebracht, vertrok de Maurits weer om 
buitengaats te oefenen met de Kortenaer. 
 
Omdat het continu bedrijf van een varend schip eist, dat de bemanning voortdurend in touw is en 
het overgrote deel bovendien zeewacht loopt, was er de afgelopen anderhalf jaar een behoorlijke 
wissel op de opvarenden van de Maurits getrokken. Daarom waren de bemanningsleden, die in 
februari van 1955 met het fregat waren uitgevaren, dan ook blij dat zij successievelijk werden 
afgelost teneinde te kunnen repatten. Daarover had men het aan boord dikwijls gehad, over terug 
gaan naar Holland. Over winkels vol verse groenten en fruit, over café's en andere gelegenheden. 
Niet langer varen op zo'n overjarig en warm fregat, maar een rustig baantje aan de wal. 
's Avonds met een leuk meisje naar de bioscoop of achter de gebreide broek van moeders... 
 
Begin juli lag de Maurits enkele dagen afgemeerd langs de steiger bij Biak. Matr.1 Bartelink die 
aan boord werd geplaatst herinnerde zich: "Na het inrouleren was ik, in vergelijking met mijn 
vorige plaatsingen, weer een baroe; een vaste snurkplaats kreeg ik nog niet. Volgens mijn rolkaart 
was ik ingedeeld bij bak 2 in verblijf 2, vooruit op het J-dek. Dat verblijf had al vloerverwarming 
want eronder bevonden zich een drink- en een voedingswatertank waarvan de inhoud door de 
verdamper uit zeewater was aangemaakt. Als gevolg van deze extra warmte waren er ook de 
bekende huisdieren; kakkerlakken die de vervelende gewoonte hadden om 's nachts over je 
bezwete bast te wandelen. Op de duur raakte daaraan evenwel gewend”. 
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Op woensdag 18 juli meerde het fregat af langs de oliesteiger van Sorong. De volgende dag 
bracht de CZMNNG een bezoek aan het schip waarbij hij de bemanning toesprak. Tijdens de 
platvoet vertrok de Maurits en hervatte haar patrouille om op vrijdag 27 juli Biak aan te doen. 
Dinsdag 31 juli kwam Ltz.1 H.J. Maas aan boord om meneer Bagchus af te lossen als eerste 
officier, terwijl Oppspr. C.J. Bouw de functie van Spr. Vlieger overnam. 
Woensdag 1 augustus vertrok de Maurits met de olielichter "Enige" (In december 1949 door 
Hr.Ms. Boeroe vanuit Soerabaja naar Hollandia versleept.)  op sleeptouw. Op 4 augustus 
arriveerde het fregat in Sorong en werd de lichter in het NNGPM-dok opgenomen voor algeheel 
onderhoud. Maandag de 6e vertrok de Maurits weer naar zee. 
 
Bepaalde figuren uit die tijd vergeet men nooit meer. Bijvoorbeeld de kok die aan boord bakker 
was. Omdat de kombuis overdag in bedrijf was voor het bereiden van de vette hap, moest er 's 
nachts brood worden gebakken. Gedurende het bakken leste de bakker zijn dorst bij voorkeur 
met gerstenat. Zo kwam het wel eens voor dat tijdens de hondewacht zwarte rookwolken uit de 
kombuis opstegen. Bij nader onderzoek bleek dat de bakker naast zijn oven heerlijk lag te snurken 
en de korsten van de broden de kleur van houtskool hadden aangenomen! 
Eenmaal presteerde hij het, het mislukte deeg uit de patrijspoort van de kombuis te gooien. In 
plaats van buitenboord kwam het echter op de Noordzeeschijf terecht. De EO die dit ’s morgens 
opmerkte kreeg bijkans een beroerte! Hij liet de bakker porren en gaf deze vervolgens opdracht 
de schijf direct schoon te maken. 
 
Tlg.1 Mulder nam 's nachts het nieuws en de voetbaluitslagen uit Nederland op. Matr.1 Van 
Lent maakte daarvan een nieuwsbulletin dat hij gedurende het koffiedrinken via de AMUS 
voorlas. Omdat hij evenwel Engelse woorden uitsprak zoals ze waren geschreven, had dat nogal 
wat hilariteit tot gevolg. Zijn bijnaam werd “Jopie United”. Overigens werd het door hem gebrachte 
nieuwsbulletin hogelijk gewaardeerd! 
 

 
Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau op de scheepshelling Konijnenburg te Manokwari. 
Foto IMH. 
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Naast kakkerlakken waren er intussen ook ratten aan boord gesignaleerd. Onder andere een nest in de 
SBD-bergplaats voor stutten en schoren en een nest in een reservetros aan dek. Zo schrok tijdens de 
middagrust de baas schoenmaker wakker omdat tussen zijn lichaam en z'n sprei een rat dribbelde! De 
dokter loofde twee potjes bier per dode rat uit waardoor de rattenpopulatie aanzienlijk afnam. 

 
De Maurits had last van "nagelziekte"; gedeeltelijk weggecorrodeerde verzonken nagelkoppen in 
de scheepshuid, vooral in de water- en windgang. Onder meer zijn drukgolven veroorzaakt door 
onderwaterexplosies van dieptebommen funest voor een scheepsconstructie die bij elkaar wordt 
gehouden door sterk ingeteerde klinknagels. Tijdens een patrouille werd ontdekt dat het schip 
een oliespoor trok. Onderzoek wees uit dat er stookolie langs een aantal klinknagels naar 
buitenboord lekte. 
Op woensdag 12 september meerde de Maurits over stuurboord langs de oliesteiger van Sorong. 
Door middel van overpompen van olie- en watertanks werd een slagzij van circa 11 graden over 
stuurboord verkregen; voldoende om de lekke nagels boven water te brengen. De slagzij maakte 
het schip overigens moeilijk begaanbaar. 
Het naar binnenboord drijven van de nagels viel bepaald niet mee, maar uiteindelijk lukte het 
vanuit de leeggepompte, - maar niet ontgaste - stookolietank, bouten voorzien van sluit- en 
pakkingringen in de gaten te brengen en er vervolgens buitenboord moeren op te draaien. 
 
's Maandags daarop kwam de SOO aan boord om de oefening "Despoot" voor te bespreken. 
Daaraan zouden ook de Kortenaer, de Jan van Brakel en de L 9608 deelnemen. De volgende 
dag vertrok de Maurits en buitengaats kwam De CZMNNG en zijn adjudant met de motorsloep 
van de Kortenaer aan boord van het fregat om de oefeningen in ogenschouw te nemen. Op de 
eerste wacht gingen zij, vergezeld van de SOO, weer terug naar de Kortenaer. De oefening 
duurde tot 21 september. 
In verband met machineschade aan boord van de Jan van Brakel werd zij door de Maurits naar 
Biak gesleept. Voor de lagune-ingang aangekomen kon de Van Brakel op eigen kracht naar 
binnen stomen en afmeren. De Maurits koerste naar Manokwari en arriveerde daar op 23 
september. 
Met verschuldigde eerbewijzen scheepte de gouverneur, dr. J. van Baal, zich in aan boord van 
het fregat dat vervolgens naar zee vertrok. Dinsdag de 25e arriveerde het schip in Hollandia 
waarna de gouverneur van boord ging. 
 
Op 2 oktober hield de Zeekrijgsraad weer zitting aan boord van de Maurits. De 13e vertrok het 
schip naar zee. 
 
In die periode besloot de Indonesische regering Nieuw Guinea zo spoedig mogelijk op te eisen 
en dat ter voorbereiding hiervan, Irian Barat theoretisch tot het grondgebied van de Repoeblik 
Indonesia behoorde. Voortdurend riep Soekarno dan ook door de radio dat hij Nieuw Guinea zou 
gaan aanvallen. 
 
Volgens een aantal oud-opvarenden was de stemming aan boord, vooral onder de manschappen, 
niet meer zo plezierig. De oorzaak daarvan werd door hen niet met name genoemd. Wellicht 
waren de moeilijke omstandigheden waarin zij verkeerden alsmede het gegeven dat zij, jong als 
zij waren, al geruime tijd ver van huis vertoefden, mede debet daaraan. Er werd nogal gedronken; 
aanleiding voor de EO om als besluit van zijn dagelijkse orders van 2 november van de volgende 
nota bene te voorzien: 
 
…”Er wordt de laatste tijd door een bepaald deel van de bemanning gepassagierd op een wijze 
die de goede naam van ons allen schade doet. Misbruik van alcohol doet afbreuk aan Uw 
menswaardigheid, juist in de ogen van de autochtone bevolking…” 
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De 15e november vertrok de Maurits van Biak naar Hongkong voor een dok- en reparatieperiode. 
Op de reparatielijst stonden onder meer de posten: te grote speling in de uithouderkokers van de 
schroefassen, een lekke brandstoftank en een niet optimaal functionerende verdamper. 
 
Dat was uiteraard een buitenkansje voor de bemanning en bovendien een welkome onderbreking van hun 
term! Ook voor de twee Papoea-wassers Philip en Gerard. Deze jongens konden zich al aardig redden in 
de Nederlandse taal maar waren nog nooit uit Nieuw-Guinea weggeweest. 
 

Toen bekend werd dat het schip naar Hongkong moest, werd besloten dat deze twee jongens 
ook mee mochten. Om in Hongkong te kunnen passagieren moest men echter over een paspoort 
beschikken. Dit document was natuurlijk niet in hun bezit, het moest worden aangevraagd. Dat 
op zich was al een moeilijke opgave want geboortedatum en plaats was bij deze Papoea’s niet 
bekend. Er werd dus maar een slag naar geslagen. Uiteindelijk kregen zij precies op tijd hun 
paspoort en kregen bovendien van enkele opvarenden burgerkleding. 
 
De reis voerde door de Grote Oceaan, de Salu Zee en de Zuidchinese Zee. In de laatste kwam 
het fregat in een staartje van een tyfoon en dat was een hele opgave voor de oude dame met 
haar rammelende schroefassen. Voor het personeel in de machinekamer zeker niet zonder 
gevaar tussen de bewegende drijfstangen van de voortstuwingsmachines. 
Als gevolg van dat slechte weer en het daardoor werken van het schip, gingen weer klinknagels 
lekken. Ditmaal lekte het zeewater naar binnenboord, in de stookolietanks. Daardoor werd de 
verbranding slecht en ging enkele malen het vuur in de ketels uit. 
Het schip kojangde verschrikkelijk en vrijwel de gehele bemanning was danig zeeziek. De davits 
van de motorsloep raakten ontzet en de scheepshuid werd als het ware gezandstraald. De 
borging van kanon 1 schoot los waardoor het geschut vrijelijk heen en weer bakste. Met behulp 
van lijnen en kabels werd het door enige kanonnniers vastgesjord. Tot overmaat van ramp viel 
het gyrokompas uit en moest worden gestuurd op het magnetisch kompas. 
 
Gedurende de reis door de Zuidchinese Zee landden vele vliegende vissen op dek. Zij werden 
ingesmeerd met boter en kruiden, in een stuk papier gewikkeld en zo in de kombuis op een 
kookplaat gestoofd. Een delicatesse! 
De aankomst in de Victoria Harbour op 27 november leverde een onvergetelijk schouwspel op, 
aan stuurboord Kowloon en aan bakboord Hongkong Island waar het fregat tenslotte afmeerde 
op een boei bij de Naval Dockyard. Daar werd het schip verwelkomd door een sampan vol 
Chinese meisjes die een spandoek aan hun vaartuig hadden bevestigd met de tekst: "JOHAN 
MAURITS VAN NASSAU, WELCOME !" Dat spandoek bleek een overblijfsel te zijn uit de 
Koreaanse periode van het fregat. Het was immers al de derde keer dat de Maurits Hongkong 
aandeed! De meisjes en jonge vrouwen vormden een “Side Party” dat de hele reparatie- en 
dokperiode buitenboord aan de scheepshuid werkte. Zij namen 's avonds het overgebleven 
voedsel van het schip als honorarium mee naar huis. 
Het verblijf in Hongkong zou tot 29 januari 1957 duren maar dat was voor de meesten alleen 
financieel problematisch! Enkelen lieten zelfs vanuit Nederland telegrafisch geld overmaken! 
Overigens werd gedurende het verblijf in Hongkong eens in de veertien dagen het halve salaris uitbetaald. 
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De Maurits in het dok van de Naval Dockyard te Hongkong. 
Foto’s H.G.J. Floor. 
 

Hongkong is een klein stukje van China dat door min of meer toevallige omstandigheden onder 
Brits bestuur is gekomen. Het gebied bestaat uit een eiland van die naam, dat tegen over het 
vaste land van China ligt en voorts uit Kowloon, New Kowloon en de New Territories op het vaste 
land van China, alsmede 235 eilandjes. 
In het dichtbevolkte Hongkong wonen veel mensen op jonken; er is zelfs een aparte jonkhaven: 
Shaukiwan. 
 
Opmerkelijk was het aantal kerkgaande Jannen op de eerste zondag na aankomst in Hongkong. 
Het leek er op dat zij hun tijd ver vooruit waren ten aanzien van de oecumenische gedachte. De 
geloofsrichting scheen in 't geheel niet van belang te zijn; zo zag men diverse roomskatholieken 
in de protestantse kerken. Na de kerkdienst treuzelden men wat op het kerkplein totdat men werd 
aangesproken door parochianen van de Hollandse kolonie in Hongkong, die het gezellig vonden 
landgenoten te ontmoeten. Er volgde dan meestal een uitnodiging voor een kopje koffie en vele 
opvarenden hielden hieraan contacten over, die vooral met de kerstdagen en de jaarwisseling 
heel plezierig waren. 
 

Woensdag 5 december werd de Maurits door twee sleepboten verhaald naar Drydock no: 1. 
Tijdens de drieweekse dokperiode kwam de noodzaak naar voren om de bemanning te 
debarkeren. HMS Tamar, een walinrichting van de Britse marine, bood zijn debarkatiegebouwen 
aan voor de onderofficieren en manschappen, terwijl de officieren in de mess werden 
opgenomen. 
 
De onderofficieren en manschappen leefden geheel apart van hun Engelse collega's, waarbij de 
onderofficieren ten gevolge van het verschil van opvatting dat de Royal Navy op dit punt er op na 
hield, met minder accommodatie genoegen moesten nemen dan zij bij de Koninklijke marine 
gewend waren. Op het terrein van HMS Tamar, ook wel gekscherend Stone Frigate genoemd, 
kon gebruik worden gemaakt van diverse sportfaciliteiten terwijl de Navy Canteen vrij toegankelijk 
was. 
De vette hap werd aan de wal bereid in grote oliegestookte ketels die met hout werden 
aangemaakt. Dat aanmaken diende geruime tijd voor overal te gebeuren. Door de chef kok 
werden de kookketels “De potten van Egypte” genoemd. 
 
Direct na het dokken van het fregat werden de zeer vele kakkerlakken, met goed succes door 
gammexaan-bespuitingen bestreden. 
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Ondanks de omstandigheid dat het schip in dok lag, vond de gezamenlijke kerstmaaltijd toch aan 
boord plaats. Het was een gezellig samenzijn opgeluisterd door een gloedvolle speech van de 
commandant. 
 
De opvarenden van de Maurits passagierde over het algemeen in Hongkong Central waar het 
druk en gezellig was. Zij lieten zich onder meer vervoeren in rickshaws en bezochten de straat 
markten (dai pai dongs) die actief waren tot  ‘s avonds laat. 
Aan de wal kon men in Hongkong aardig z'n vertier zoeken (zolang men nog geld had en de 
plaatsen wist ). Dan was er nog de Hollandse kolonie die alles in het werk stelde om het verblijf 
zo gezellig mogelijk te maken. Er was een dansavond die een succes werd, er waren picknicks 
georganiseerd, er was een toneelavond en er waren diverse feestavonden. Regelmatig werden 
excursies gemaakt naar onder andere de beroemde Tiger Balm Garden. Het overgrote deel van 
de bemanning bracht een bezoek aan Peak Tower, de top van de Victoria Peak, de hoogste berg 
van Hongkong. Vandaar af had men een prachtig uitzicht op de haven met aan de overzijde 
Kowloon en op Lamma, Lantau en de Zuidchinese Zee aan de andere zijde van het eiland. 
Een ieder passagierde zo op z'n eigen manier en natuurlijk had Hongkong, in tegenstelling tot 
Nieuw-Guinea, nogal wat te bieden. De aantrekkingskracht van bepaalde dames, die 
daarenboven tegen een vooraf overeengekomen vergoeding zeer bereidwillig waren, was zo 
groot, dat sommigen daaraan geen weerstand konden bieden. Terug aan boord werd overigens 
verstandig gebruik gemaakt van de profylactis! 
 
Op een feestavond met leden van de Hollandse kolonie werd in een restaurant onder leiding van Kplkok. 
Bekker snert, compleet met drijfijs, klaargemaakt. Dat viel zeer goed in de pul want er werd zelfs een 
ludieke wedstrijd aan verbonden wie de meeste borden leeg kon eten!  

 
Aanvankelijk passagierden Philip en Gerard samen met enkele Jannen. Daarna mochten zij 
alleen of getweeën de wal op. Op zekere dag was Gerard met overal nog steeds niet terug van 
de wal, terwijl Philip beweerde van niets te weten. Navraag op het politiebureau leerde dat Gerard 
in verzekerde bewaring was gesteld. Hij zou een twaalfjarig meisje hebben lastig gevallen. 
Gelukkig kon hij daarvan vrijgepleit worden en mocht zonder consequenties mee terug aan boord. 
 
Hongkong bood vele ontspanningsmogelijkheden en had aardige bezienswaardigheden. Juist 
daarom vloeide de Hongkongdollars als kwik zo snel tussen de vingers door. Want er werden 
toch ook nog vele souvenirs voor het thuisfront aangeschaft. 
De meeste opvarenden waren Hongkong echter nog lang niet moe. Vergeleken bij de eentonige 
patrouilletochten in de Nieuw-Guinese wateren was dit een welkome verandering. 
Maar de dokperiode was nu niet bepaald je dát. Het schip lag zó diep, dat het niet het minste 
zuchtje wind opving. 
 

Zaterdag 29 december verliet de Maurits het dok en de volgende dag werd buitengaats een 
oefening afgewerkt. Bovendien werden alle boord- en handvuurwapens beproefd. Ten aanzien 
van de Tommy Guns verliep dat niet zo best: tijdens het vuren kwam er slechts een rookpluim uit 
de loop terwijl de kogel enkele meters verder in het water viel! Het bleek dat de bijbehorende 
munitie uit WO II stamde. 
 
1957. 
 
Op vrijdag 25 januari werd met succes de gemeten mijl gevaren in de East Lamma Channel. De 
volgende morgen embarkeerde zo'n 200 in Hongkong wonende Nederlanders voor een 
dagvaartocht. 
Bij het schaften werd wortelrats geserveerd en dat bleek wederom een succes te zijn. 
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Maandag de 28e werd munitie geladen en de volgende dag klonk om 08.00 uur het meerrol op 
post door de scheepsomroep en een ieder die het aanging begaf zich naar z'n post. Langzaam 
kwam het fregat los en stoomde naar buiten. Een sampan met enkele Chinese 
buitenboordwerksters voeren als afscheid enige malen om de Maurits en staken daarbij vuurwerk 
af. 
Het schip zette koers naar Nieuw-Guinea. Echter zonder Mach.1 Langenhuizen en Hofm.1 Van 
Drie. De eerste had een splinter in z'n oog gekregen en was vliegsgewijs naar Nederland 
gestuurd, de tweede had het schip achterzeild. 
Op 5 februari arriveerde de Maurits in Biak, op de steiger stond Van Drie het schip óp (en de 
consequentie van zijn ongeoorloofd afwezig zijn áf) te wachten! 
Twee dagen later nam Ltz.1 H.J. Haakman met voorgeschreven ceremonieel het commando over 
van Ltz.1 Eibers. 
 
Terug in de Nieuw-Guinese wateren begon het patrouilleren door het gehele gebied pas in volle ernst. 
Indonesië liet immers geen gelegenheid voorbij gaan om het voornemen kenbaar te maken Irian Barat te 
gaan bevrijden. 

Over de AMUS werden na vastwerken grammofoonplaten gedraaid. Tijdens slecht weer werd de 
platenspeler met behulp van touwtjes cardanisch opgehangen zodat het afspelen toch doorgang 
kon vinden. Want vooral na Hongkong was het repertoire uitgebreid; Only You en Great Pretender 
van de Platters waren "in". 
 
Op de eilanden werden kampongs bezocht waar een landingsdivisie op pad werd gestuurd voor 
oefeningen en machtsvertoon. Ltz.3 Krijger, die wat Maleis sprak, legde dan het eerste contact 
met de kepala kampong en de goeroe, alvorens met de medische hulpverlening werd 
aangevangen. De dokter en zijn ziekenverplegers verzorgden intussen de eventuele zieken en 
vaccineerde kinderen. 
Op het eiland Waigeo bijvoorbeeld werd de landingsdivisie in een baai ten zuiden van het eiland 
aan wal gezet, waarna het over de bergen naar de noordkust liep. Intussen voer de Maurits rond 
het eiland om een oogje in het zeil te houden en na een aantal uren de landingsdivisie weer aan 
boord te nemen. Bij dergelijke acties werden een paar keer Indonesische infiltranten gevangen 
genomen, die vervolgens werden overgedragen aan de dichtstbijzijnde Algemene Politie. Ook op 
zee werden door de Maurits regelmatig prauwen, jonken en andere vaartuigen aangehouden. 
Een enterploeg ging dan aan boord van zo'n verdacht scheepje en ondervroeg de opvarenden. 
Bleken dat Indonesiërs te zijn, dan werd het vaartuig tot aan de territoriale wateren teruggesleept 
en vervolgens losgegooid. 
Zo werd in de Zee van Halmahera door de Maurits een grote prauw opgemerkt die een roodwitte 
vlag voerde. De prauw gaf geen gevolg aan de opdracht te stoppen waarop aan boord van het 
fregat een zwarte wimpel werd voorgehesen en twee keer met de stoomfluit werd geblazen. 
Doordat daarop evenmin werd gereageerd loste de Maurits een schot voor de boeg van de prauw 
die direct vaart minderde en vervolgens stopte. Het vaartuig werd daarop naar de Indonesische 
wateren opgebracht. 
 

Op de voormiddag van dinsdag 5 maart stoomde het fregat benoorden Waigeo de evenaar over. 
Dat was voor ZM Neptunus, Heerser der Zeeën, aanleiding het schip met een bezoek te vereren 
om een aantal opvarenden tot zeeman te laten dopen. Neptunus, die veel weg had van Kplbott. 
De Klerck, was vergezeld door zijn lieftallige echtgenote HM Amphritrite, die op haar beurt veel 
gelijkenis vertoonde met Kwmr. De Jager. Het echtpaar werd welkom geheten door de 
commandant die hen voorging naar het achterdek waar de doopceremonie zou plaatsvinden. 
Neptunus nam plaats op een zetel en las vervolgens uit zijn grootboek de namen op van de 
onbevaren bemanningsleden die voor hem moesten verschijnen. 
Na een korte toespraak zijnerzijds werd overgegaan tot het dopen waarbij de dopelingen door de 
trawanten van Neptunus met een vreemde smurrie werden ingesmeerd alvorens te worden 
geschoren. Een en ander ging er niet bepaald zachtzinnig aan toe. Iedere dopeling kreeg na zijn 
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dopen een borrelglas zeewater en een borrelglas halfgevuld met jenever aangeboden die hij 
verplicht was tot zich te nemen. Overigens hielden Neptunus en zijn gevolg zich ten aanzien van 
de jenever evenmin onbetuigd, waardoor na verloop van tijd de dopelingen aanzienlijk minder in 
hun, voor de tweede keer aangeboden, borrelglaasje kregen! 
Tenslotte kreeg elke dopeling het doopcertificaat uitgereikt en kon gaan mandiën. Met 
middagschaften was het Neptunusfeest ten einde en werd overgegaan tot de orde van de dag. 
 
Behalve patrouilles door het gebied van de Radja Ampateilanden, voer het fregat de gehele kust 
langs en bracht bezoeken aan Hollandia, Biak, Manokwari, Sorong, Fak Fak, Kaimana, Kokenao 
en Merauke. 
Toen het schip Merauke aandeed, stond achter de politiepost aan de haven een sapi die, volgens 
een eerder door de OVA gemaakte afspraak, bestemd was voor de Maurits. Aanvankelijk was 
het de bedoeling dat Kplbott. De Klerck de koe zou slachten maar achteraf achtte die zich daartoe 
niet in staat. Een Papoea-politieagent schoot daarop het beest dood, waarna de botteliers het 
vilden en uitbeenden. 
 
Van tijd tot tijd had de Maurits ontmoetingen met de Kortenaer en kon er worden geoefend, al of 
niet met medewerking van Fireflies van de MLD. Want de operationele gereedheid moest hoe 
dan ook worden bijgehouden ondanks de ongelooflijke hitte. Tot het einde van de dagwacht leek 
de atmosfeer op die van Nederland op een mooie zomerdag. Maar daarna bleef de temperatuur 
oplopen: 30° C om 12.00 uur en nog wat hoger in de middag. De regen valt in Nieuw-Guinea in 
wat men noemt “tropische buien” het is er het hele jaar door zeer regenrijk. Tijdens en na de 
buien moest het in de kuilen van de tentzeilen achtergebleven water steeds worden weggeduwd. 
Zij zouden anders scheuren door het gewicht van het water. 
 
Tijdens de eerste wacht van een dag in juni was de Maurits aan het waterladen in de Etnabaai 
toen er een melding binnen kwam van een infiltratie. Direct was het anker op en stoomde het 
fregat naar de plek waar een vaartuig met infiltranten was gesignaleerd. Op de dagwacht van de 
volgende dag werd een prauw, met twee Indonesiërs aan boord, onderschept. 
 
De sportvisserij werd aan boord regelmatig beoefend. Zodra het schip ergens ten anker lag, 
werden lijnen uitgeworpen. Vooral de baarsvis kakap was vanwege zijn smakelijke vlees erg in 
trek. Als het fregat voer werd, met goedkeuring van de brug, vanaf het achterschip een stevige 
lijn, voorzien van een flinke haak, uitgezet. Als kunstaas werd veelal witte en rode borduurzijde 
gebruikt. Als het meezat kreeg men een roofzuchtige barracuda aan de haak. Het was dan een 
hele toer deze vechtersbaas binnenboord te krijgen. Een seintje "vis aan de haak!" naar de brug 
was over het algemeen voldoende voor de officier van de wacht om het schip "een paar klapjes 
minder" te laten varen. De volgende dag kon men genieten van een heerlijke moot van het 
donkere barracudavlees. 
 



 

47 
 

 
Ook op haai werd zo nu en dan gevist. Toen de Maurits op een zondag nabij een kampong op de 
rede ten anker lag, werd - via een davit - een stevige lijn uitgeworpen. De lijn was voorzien van 
een vleeshaak waaraan een weerhaak was gelast. Als aas diende een stuk vis. Bij het langzaam 
binnenhalen van de lijn was het opeens raak; een tijgerhaai had het aas gegrepen! Eenmaal aan 
binnenboord liet men de haai, die zo'n drie meter lang bleek te zijn, aan de davit hangen om open 
te snijden. 
Er bleken zich vier jonge haaien in de moederhaai te bevinden die nog een paar dagen in een 
houten balie hebben gezwommen alvorens ze vrij werden gezet. De staartvin van de moederhaai 
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werd later, na gedroogd te zijn, als trofee bovenop de geusstok bevestigd terwijl het vlees van de 
roofvis door de bewoners van de kampong werd meegenomen. 
 
Maandag 15 juli was een zwarte dag voor Nieuw-Guinea. Om 03.32 uur plaatselijke tijd stortte de 
KLM Super Consellation PH-LKT "Neutron" kort na de start van af het vliegveld Mokmer op Biak, 
in zee. Het toestel was op weg naar Nederland. Bij dit ongeval kwamen 59 passagiers, waar 
onder repatriërend marinepersoneel, en 9 bemanningsleden om het leven. 
 
Begin augustus arriveerde onderzeebootjager Hr.Ms. Groningen in de wateren van Nieuw-
Guinea en was de Kortenaer inmiddels thuisgevaren om op de Rijkswerf te Willemsoord 
verbouwd te worden tot "snel fregat". 
 
Zaterdag 21 oktober lag de Maurits, met haar kont tegen de wal en twee ankers gepresenteerd, 
afgemeerd in Manokwari. Zo'n 50 meter verderop lag het opnemingsvaartuig Hr.Ms. Snellius op 
vrijwel dezelfde wijze afgemeerd. 
In de avonduren van de volgende dag was een flink deel van de bemanning van het fregat in de 
marinierskazerne aan de wal aan het feesten. Voor het misdeelde wachtsvolk werd op het 
achterdek een actiefilm gedraaid. Terwijl iedereen gespannen toekeek, maakten twee 
opvarenden van de Snellius Krelis ongezien los van de geusstok en zwommen vervolgens 
stilletjes met de geroofde totempaal naar hun schip. Eenmaal aan boord werd Krelis aan de 
geusstok van de opnemer bevestigd en even later met behulp van een schijnwerper provocerend 
verlicht! 
De volgende dag werd aan boord van de Maurits een strijdplan beraamd teneinde Krelis te 
bevrijden. De bevrijders zouden zwemmend proberen de Snellius te bereiken. Toen zij na het 
invallen van de duisternis dat plan ten uitvoer brachten, werden zij aan boord van het 
opnemingsvaartuig opgemerkt. Men had een dergelijke tegenactie verwacht. 
Snel werd de statietrap gestreken en vervolgens gleed een flink aantal bemanningsleden van de 
Snellius, onder leiding van Kwmr. Van Hasselt, het water in de aanvallers tegemoet. Intussen 
werd het wateroppervlak met schijnwerpers verlicht en werden de Mauritsianen vanaf de 
opnemer met krachtige stralen bespoten door middel van brandslangen die waren voorzien van 
straalpijpen! De aanvallers kozen eieren voor hun geld en keerden terug naar het fregat. Zij 
hadden evenwel toch kans gezien de motorsloep van de Snellius mee te nemen. Helaas wilde 
de officier van de wacht het spel niet meespelen, hij gaf opdracht de sloep terug te brengen. 
Een dag later zag men aan boord van de Maurits hoe de Snellius met Krelis aan haar geusstok 
de baai uitvoer. Drie dagen daarna kwam er een motorsloep de baai binnenvaren waarachter een 
vlet hing. Daarin stond Krelis, keurig aangekleed in een linnen pak en met een ijsmuts op zijn 
hoofd. Daarachter, met loeiende sirene, de Snellius! 
Tenslotte werd de vlet keurig langszij de statietrap gemeerd en werd de totempaal, tegen een 
piratenprijs van twee dozen bier, bij de onderofficier van de wacht afgeleverd. 
 
1958. 
 
Maandag 13 januari vertrok de Maurits naar zee en meerde de volgende dag af langs de 
gouvernementssteiger van Biak. De daarop volgende anderhalve week werd met eigen middelen 
onderhoud aan het schip gegeven, olie en victualie geladen, kortom gereedgemaakt voor de 
thuisreis naar Nederland. Vrijdag de 24e vertrok het fregat naar zee en keerde terug naar 
Manokwari. 
De Maurits werd van 27 januari tot 6 februari gehellingd bij de scheepswerf "Konijnenburg" bij 
Manokwari. Zij was tot eind januari het enige schip in Nieuw Guinea, de Groningen was immers 
in Singapore gestationeerd ten einde KPM-schepen te beschermen. Na de hellingsperiode werd 
de Maurits afgelost door het fregat Hr.Ms. Evertsen dat inmiddels in de Nieuw-Guinese wateren 
was aangekomen. 
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        Het schip op de helling in Manokwari. 

        Foto IMH. 
De werf lag aan een doodlopend stuk water, achterin de baai. Het had een bassin van 150 bij 120 meter, 
dat aan de noordzijde werd begrenst door een scheepshelling van circa 135 meter breed. Op deze helling 
rolden 26 sleepwagens, waar het schip op kwam te rusten en naar boven werd getrokken. Er waren zes 
wagens met torenconstructies, waarop lieren waren aangebracht voor het naar het midden trekken van 
de zijstapelingen die het schip recht moesten houden. 
 

Toen op de voormiddag van de 27e januari de Maurits, nadat alle hens van boord was gegaan, 
met assistentie van de sleepboot Hr.Ms. Wambrau, recht boven de afgevierde wagens was 
gebracht, werd het fregat met de wagens langzaam de helling opgetrokken. Toen het schip met 



 

50 
 

de kiel op de stapelingen lag werd doorgegaan met omhoog trekken, tot de Maurits circa 40 cm 
minder diepgang had. Daarna onderzochten duikers of de kiel op alle vaste blokken van de 
wagens rustte. Geconstateerd werd, dat het schip gelijk droeg. Daarna werden de zijstapelingen 
tegen het schip getrokken. Duikers stelden vast dat alles in orde was en vervolgens werd het 
schip tot het einde van de helling omhoog getrokken en werden de nodige stutten bijgezet. Op 
de achtermiddag werd een aanvang gemaakt met het onderhoud en de noodzakelijke reparaties 
die vooral de schroefasuithouders betroffen. 
 
Gedurende de stilligperiode van de Maurits bij Manokwari werd de landingsdivisie op zekere dag 
met de motorsloep en de jol naar een door de mariniers voor oefening bezet eilandje in de 
Dorébaai gestuurd. Zij hadden de opdracht het eilandje op het korps te veroveren hetgeen, gezien 
het verschil in training en uitrusting, natuurlijk een lachertje was. 
 
Na voltooiing van het werk op 6 februari werd de Maurits op de dagwacht weer te water gelaten 
en na een korte proefvaart zette het schip koers naar Biak. 
 
Doordat er van het dienstvak elektromonteur geen onderofficier met de rang van sergeant en 
evenmin manschappen beschikbaar waren, werden vier korporaalselektromonteur aangewezen 
de Maurits mede te bemannen. 
Op 9 februari ten 12.30 uur vertrok de Maurits vanuit Biak naar Nederland. Op de steiger 
verzorgde de marinekapel voor opgewekte muziek en velen kwamen afscheid nemen. 
Vervolgens ontmeerde het fregat en stoomde naar de uitgang van de lagune. Een prauw met 
Papoea-vissers, die een Nederlandse driekleur voerde, zwaaiden naar het schip. Het zouden de 
laatste Biakkers zijn die de Maurits in het oog kregen. Het zou bovendien de laatste reis worden 
van het fregat na een verblijf van bijna drie jaar in Nieuw Guinea. 
Het thuisvaren had overigens nogal wat voeten in de aarde, want als gevolg van de conflictsituatie 
in het Midden Oosten tussen Israël en de Arabische landen, was het niet helemaal zeker of het 
Suez-kanaal mocht worden bevaren, zeker omdat de Maurits dan de eerste oorlogsbodem zou 
zijn die, na de wapenstilstand, van het kanaal gebruik zou maken. Op tijd werd echter 
toestemming daarvoor ontvangen. 
 
Het fregat koerste via de straat Basilan en straat Balabac naar Singapore. Onderweg kwam zij 
het passagiersschip ms Oranje tegen dat met haar vlag salueerde. De Maurits beantwoordde het 
saluut op de voorgeschreven wijze. 
 
Na olie te hebben geladen te Palau Bukum, werd opgestoomd naar de Naval Base in Keppel 
Harbour waar op 17 februari ten 19.00 uur werd afgemeerd langszij het Britse fregat HMS Mounts 
Bay. 
Omdat de regering van Singapore die van Indonesië in geen enkel opzicht tegen de haren wilde 
strijken, stond zij niet toe dat de opvarenden in uniform de wal op zouden gaan. Dat was, vooral 
voor de korporaals en manschappen, enigermate problematisch maar er werden bevredigende 
oplossingen voor gevonden. 
Er werd een bustocht voor de bemanning over het eiland Singapore georganiseerd en er werd 
een voetbalwedstrijd gespeeld door het elftal van de Maurits tegen hun collega's van HMS Mounts 
Bay. In het danspaleis Happy World werd gedanst. 
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Terugkeer in de thuishaven op 31 maart 1958. Krelis is aan de geusstok bevestigd. 
Foto IMH. 
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Op de achtermiddag van 21 februari ontmeerde de Maurits en zette koers naar Aden, een reis van bijna 
3700 mijl, dat zonder vermeldenswaardigheden in dertien dagen werd afgelegd. Het weer, in de nog 
steeds doorstaande noordoost moesson, was mooi. 

Aden werd op de 6e maart 's morgens bereikt. Daar ging het schip ten anker om olie en victualie 
te laden. Ook hier werd door de bemanning een voetbalwedstrijd gespeeld, nu tegen de R.A.F. 
Na vertrek uit Aden op 10 maart stoomde de Maurits via de Golf van Aden en de Rode Zee naar 
Suez. Op 13 maart passeerde het schip de noorderkeerkring in noordelijke richting en een ieder 
voelde de schok, die het passeren van deze keerkring onvermijdelijk met zich meebrengt. 
Op 14 maart werd ten 17.30 uur ter rede van Suez geankerd. De volgende dag werd de tocht 
door het Suezkanaal gemaakt. Port Said werd te middernacht gepasseerd en intussen was de 
temperatuur zodanig gedaald, dat bij overal Europees tenue werd bepaald. De volgende en 
laatste stop was La Valletta op Malta waar het fregat de 19e maart in Grand Harbour (Dockyard 
Creek) ten anker kwam. 
Door de Royal Navy werden twee bustochten georganiseerd, terwijl de onderofficieren en 
manschappen werden uitgenodigd voor een dansavond bij de WRENS aan de wal. 
 
Vervolgens zette de Maurits op 22 maart koers naar Den Helder. In de Golf van Biskaye en in 
Het Kanaal was de wind gelukkig achterin! Op de dagwacht van 31 maart kwam de vaderlandse 
kust in zicht. In bittere koude ankerde het fregat tijdens de voormiddag op de rede van IJmuiden 
om de BDZ, VADM H.H.L. Pröpper aan boord te nemen. Na anker op stoomde het schip, terwijl 
de Noordzee-deining tegen bakboord beukte, naar Nieuwediep. In de achtermiddag werd de 
uiterton van het Schulpengat verkend. Verderop tekenden zich de contouren af van Lange Jaap. 
Terwijl de zee in de luwte van Texel was afgeslecht, liep het fregat naar binnen en meerde, 
geholpen door twee sleepboten, voor de laatste keer als Harer Majesteits Johan Maurits van 
Nassau in de Buitenhaven af. Het zat er op voor de oude dame. Een grote schare familie en 
vrienden had de sneeuw getrotseerd en stond het schip op te wachten op de steiger. 
De BDZ verliet onder gebruikelijk ceremonieel het schip waarna de douane aan boord kwam. 
Gedurende de thuisreis waren er nogal wat in te klaren spullen gekocht. Iedereen hoopte dat de 
douanejongens mild gestemd zouden zijn en het schip zo spoedig mogelijk vrij zouden geven. 
Toen het dan eindelijk zo ver was, mochten de afhalers aan boord komen, een moment waar de 
opvarenden ruim achttien maanden naar hadden uitgekeken. 
 
Als gevolg van het feit dat de Maurits binnenkort uit dienst gesteld zou worden, werden door de 
schrijver EO lange "P"-beschikkingen op het publikatiebord geprikt. De namen van vrijwel alle 
bemanningsleden kwamen op de mutaties voor. 
 
Op 18 april stelde de commandant het schip definitief uit dienst en op 8 oktober werd het van de 
sterkte afgevoerd. Tot dusver is haar naam niet meer aan een schip van de Koninklijke marine 
gegeven. 
 
1959. 
 
Op 15 januari werd het schip voor ƒ 257.654,- verkocht aan de firma A. Goslar te Diemen. Een 
onbevredigend einde van een indrukwekkende levensloop. Het moest tenslotte het lot ondergaan 
van vrijwel elke uitgediende oorlogsbodem; het in schroot opgaan. 
In het voorjaar werd het schip, intussen ontdaan van haar bewapening en antennes, met behulp 
van twee sleepboten via het Noordhollandskanaal naar Alkmaar versleept waar het vervolgens 
aan de Kanaalkade werd vastgelegd. Ter plaatse werd enig apparatuur gedemonteerd. 
Na de Paasdagen werd het schip naar de Spaarne in Haarlem versleept om daar gedeeltelijk te 
worden gesloopt. Tenslotte werd het restant naar Diemen gesleept waar het definitieve einde 
heeft plaatsgevonden. 
NIEUW-GUINEA HERINNERINGSKRUIS. 
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Het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994, nummer 94.005447 zegt in artikel 1 dat dit kruis wordt 
toegekend aan militairen van de Koninklijke marine, van de Koninklijke landmacht, van de 
Koninklijke luchtmacht alsmede aan militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, die in 
Nieuw-Guinea of aangrenzende zeegebieden gedurende het tijdvak van 28 december 1949 tot 
23 november 1962 ten minste drie maanden in werkelijke dienst zijn geweest. 
 
De oud-opvarenden van Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau, uit een van de twee perioden dat het 
fregat in Nieuw-Guinea verbleef, hadden met genoegen van het KB kennis genomen. Deze 
officiële erkenning van bijzonder moeilijke perioden werd door hen op hoge prijs gesteld, ook al 
vond het merendeel van hen het eigenlijk aan de veel te late kant. 
 
NASCHRIFT. 
 

De samensteller van dit chronologisch overzicht heeft geprobeerd een harmonische afweging te 
maken tussen een droge opsomming van feiten en data en de leesbaarheid. Daarom heeft hij de 
levensloop van de Johan Maurits samengevat van tijd tot tijd, van voorval tot voorval en van 
haven tot haven. En niet van uur tot uur en van dag tot dag zoals in de scheepsjournaals te doen 
gebruikelijk is. Ondanks de vele bronnen kan er natuurlijk nooit aanspraak op volledigheid 
gemaakt worden: tenslotte is het al meer dan 40 jaar geleden dat een en ander heeft 
plaatsgevonden. 
Bijzondere dank is samensteller verschuldigd aan diverse oud-opvarenden van Hr. Ms. Johan 
Maurits van Nassau, die op bereidwillige wijze aan dit verslag hebben meegewerkt, hetzij door 
verstrekken van informatie, dan wel door het beschikbaar stellen van foto's. Niet alles kon 
geplaatst worden, maar alles zal in een archief bewaard blijven voor een mogelijke tweede 
uitgave. 
 
Omdat de foto's 40 á 50 jaar geleden genomen met over het algemeen eenvoudige camera’s van 
mindere kwaliteit zijn, is het helaas niet mogelijk gebleken daarvan goede kopieën te verkrijgen. 
Desondanks zijn ze, ter illustratie van het overzicht gebruikt. Immers voor ingewijden en 
betrokkenen zullen de afbeeldingen voldoende herkenbaar zijn. En voor hen is het overzicht 
tenslotte bedoeld! 
 
Tenslotte hoopt de samensteller, dat het overzicht, hen die aan boord van het fregat hebben 
gediend, het gevoel zal geven dat zij er iets van hun tijd in terugvinden. Dat het een tastbare 
herinnering zal moge zijn voor alle oud-opvarenden van de Johan Maurits die met het schip 
gevaarlijke, enerverende, onzekere èn, vanzelfsprekend, mooie perioden hebben beleefd. 
 
Weesp, juli 2004  
Harry Floor, oud-bemanningslid oktober 1954 - augustus 1956. 
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