
 

1 
 

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

 
 “ Redactie ten Anker “  

 
Abeelstraat 96 

               3329 AG Dordrecht 
                    06-25160899 

                                                     tenanker@kpnmail.nl 
       NL98 INGB 0002 4713 68 
 

 “ ten Anker “ 
                                    
 

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

vermeld. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb 
neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke 

toestemming voor te vragen. 
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"Nederland werd op goede wijze door u 

vertegenwoordigd in alle landen die u heeft bezocht. 

De waardering voor uw deelname aan het uitdragen 

van de naam en de betekenis van ons land mocht ik 

reeds over de scheepsomroep uitspreken gedurende 

de periode die ik aan het slot van de reis meevoer. 

 

Vele positieve geluiden uit alle windstreken zijn sinds die tijd veelvuldig gehoord. Naast de 

representatieve aspecten heeft de reis ook een logistieke en operationele waarde gekend. De 

oefeningen met de Britse marine en met andere marines onderweg, betekenden ook op zee 

voor u een voortdurende inspanning. Hoewel u wellicht geneigd bent de toekomst van de 

Koninklijke marine met meer interesse te bekijken dan de achter ons liggende periode, 

betekenen het verslag en de beelden in dit herinneringsboek een bijzondere herinnering aan de 

48.000 zeemijlen die u als "Far East Racing Team" tussen Den Helder en Wellington aflegde. 

 

Moge de huidige eenheden der Koninklijke marine en de in de komende jaren in dienst te 

stellen fregatten hun taak op een even voorspoedige wijze vervullen". 

Ir H. Vredeling 

Minister van Defensie  
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KLTZ N. van Dam 

 

 

 

 

                           KLTZ W. Kool 

 

Op 12 juni 1973 om 12.00 uur in 

de middag vertrokken twee 

schepen van de Koninklijke 

marine, Hr.Ms. Limburg en 

Hr.Ms. Van Galen van steiger 

23-noord in Den Helder voor een 

reis, die meer dan zes maanden zou duren en de opvarenden over alle wereldzeeën zou 

voeren. 

 

De opdracht die we hadden gekregen, luidde "oefenen, tezamen met de Royal Navy, 

vlagvertoon en Holland promotie". Een eervolle opdracht, welke, naar later zou blijken, ons allen 

veelvuldig in aanraking bracht met collega's van buitenlandse marines en - in de bezochte 

landen - met andere culturen. Culturen, als in Sri Lanka en Perzië, die we tot dan slechts uit de 

schoolboekjes kenden. 

Hr.Ms. Limburg en Hr.Ms. Van Galen werden ingedeeld in de Britse "Far East Deployment 

Group" (TG 321.1) als Task Unit 321.1.2, een situatie die echter slechts tijdens een deel van de 

reis bestond, daar ook een deel van de reis zelfstandig werd geopereerd door beide schepen. 

Er werd veel geoefend en vaak hard gevaren, hetgeen resulteerde in de benaming "Far East 

Racing Team" voor de beide schepen, die het daarbij behorende embleem trots op hun 

schoorstenen voerden. Aan vele oefeningen werd deelgenomen, zoals Holindo Satu met de 

Indonesische marine en Longex 73 en Westward Ho met de Australische-, Nieuw-Zeelandse- 

en Amerikaanse marine. 

De bezoeken aan sommige landen, zoals Australië en Indonesië zullen immer als hoogtepunten 

in ons leven in de herinnering gegrift blijven. Een reis als deze kon slechts slagen, wanneer 

inzet en motivatie bij alle opvarenden aanwezig is. Dit was duidelijk het geval, hetgeen weer 

resulteerde in een uitstekende samenwerking tussen de leden van de beide bemanningen, één 

van de belangrijkste voorwaarden voor een geslaagde reis. 

 

In dit boek is, in tekst en foto's, een aantal gebeurtenissen vastgelegd, gebeurtenissen, die voor 

ons reeds herinnering zijn geworden, doch op deze wijze historisch zijn vastgelegd. We zijn een 

ieder die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van dit boek bijzonder erkentelijk, temeer 

daar het vervaardigen van zulk een boek een zware opgave is. 

Wij spreken de hoop uit dat u met genoegen, aan de hand van tekst en foto's, de reis nogmaals 

in uw herinnering terugroept en wensen u voor de toekomst "Behouden Vaart en Goede 

Wacht". 
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HET FAR EAST RACING TEAM 

DEN HELDER-SOERABAJA-SYDNEY-DEN HELDER 
 

"Dinsdag 12 juni liggen Hr.Ms. Limburg en Hr.Ms. Van Galen afgemeerd aan steiger 11 en 23 te 

Den Helder gereed voor de oefenreis "Verre Oosten" die een steeds grotere belangstelling van 

de pers geniet. Ondanks de toch wel zeer korte voorbereiding voor zo'n reis zijn de schepen 

dankzij het enthousiaste meewerken van de bemanningen logistiek en materieel gereed. Nadat 

vice-admiraal E. Roest en schout-bij-nacht B. Veldkamp de schepen ten afscheid bezocht 

hadden, hield de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten een toespraak waarin hij nogmaals met 

nadruk het doel van deze reis vermeldde. Om 12 uur precies gooide Hr.Ms. Limburg onder 

bevel van kapitein-luitenant ter zee N. van Dam de trossen los, 15 minuten later gevolgd door 

Hr.Ms. Van Galen met als commandant kapitein-luitenant ter zee W. Kool. Na met het nodige 

ceremonieel de haven te zijn uitgevaren, werd met hoge vaart opgestoomd richting Gibraltar, 

alwaar opgeformeerd moest worden met een Engels flottielje bestaande uit: H.M.S. Tiger, 

H.M.S. Hermione, H.M.S. Dido en H.M.S. Dreadnought, de atoomonderzeeboot die zoveel 

problemen gaf v.w.b. het gezamenlijk bezoek aan Nieuw-Zeeland en Australië. Tevens voeren 

bevoorrader "Regent" en tanker "Tidespring" mee. Na enkele uren varen ontmoetten we Hr.Ms. 

De Zeven Provinciën waarvan tijdens een "steam past" een begroetings sein ontvangen werd. 

Dat het ministerie van Defensie ook voortdurend waakzaam bleef t.a.v. de reis, bleek uit het 

bericht dat in de namiddag ontvangen werd. 

 

Gibraltar 

Op 15 juni, na drie dagen zomer, werd rendez-vous 

gemaakt met het Engelse flottielje nabij Gibraltar, 

waarna opgestoomd werd naar de overbekende rots. 

In Gibraltar werd de laatste hand gelegd aan de 

planning voor de gezamenlijke oefeningen, waarbij 

vooral de EO-conferentie opviel door haar 

gemoedelijke karakter. Er werd veel gesport, o.a. de 

"rock-race", waarbij SADBT Windt als tweede 

eindigde. Veel konen was er niet meer bij, daar door 

de grenssluiting een groot deel van de vroegere 

charme verloren is gegaan. Op 19 juni tenslotte 

werd, na eerst schietoefeningen in de Middellandse 

Zee gehouden te hebben, koers gezet richting Zuid-Afrika, waarbij tevens een intensief 

oefenprogramma gestart werd. In de oefeningen werd veel gebruik gemaakt van helikopters 

voor het vervoer van personen en logistieke zaken. Veel aandacht werd besteed aan het 

uitwisselen van Nederlanders en Engelsen op de diverse schepen. 

 

Evenaar  

25 Juni, tijdens de PV, werd a/b Hr.Ms. Limburg door de uitkijk de evenaar - deze zo duidelijke 

lijn - waargenomen. Aan boord van Hr. Ms. Van Galen hebben 16 man, waaronder 2 officieren, 

met camera's gereed gestaan om de evenaar te vereeuwigen, doch helaas is deze niet 

waargenomen. Op 26 juni, tijdens de VM, kwam dan eindelijk Neptunus en zijn gevolg aan 

boord bij Hr.Ms. Van Galen, terwijl de zoon van deze vereerde zeegod de doopplechtigheid aan 

boord van Hr.Ms. Limburg waarnam. Enige beleefdheden werden daarbij uitgewisseld. 

Gedurende de opmars bracht rear-admiral Clayton werkbezoeken aan Hr.Ms. Van Galen en 
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Hr.Ms. Limburg. Na het passeren van de evenaar kwamen we in slecht weer terecht. Gelukkig 

werd het weer iets beter voordat de Engelse schepen Kaapstad binnenliepen op 2 juli, en 

Hr.Ms. Limburg en Hr.Ms. Van Galen doorstoomden naar Diego Suarez. Zo erg als de heer 

Lulofs het in de Telegraaf voorstelde, was het allemaal niet. Wel werden beide schepen tijdens 

het passeren van de Kaap overstroomd met mededelingen over de geweldige ontvangst der 

Engelse eenheden. Olieladen werd een steeds terugkerende noodzaak, ook gezien de hoge 

vaart die zeer vaak gelopen moest worden. In het Mozambique Channel werd olie geladen uit 

de Royal Fleet Auxiliary "Tidereach" die kompasproblemen had welke ondanks de assistentie 

van MJRELMNT D.A. de Waard niet opgelost konden worden. Olieladen in de zware deining 

gaf problemen. Na aldus de laatste keer opgetopt te zijn, werd verder gevaren in alle rust, 

wachtende totdat beide schepen een noodzakelijke opknapbeurt konden krijgen voor het 

binnenlopen in Diego Suarez. Zondag 8 juli werd nog een viswedstrijd gehouden, waarbij niets 

gevangen werd, alhoewel men a/b van Hr. Ms. Van Galen enkele keren een haai beet had. 

Maandag 9 juli om 10.00 uur werd de haven van Diego Suarez binnengelopen." 

 

 
 

Diego Suarez ”bij nacht” 

" 's-Avonds gingen we de wal op naar de Taverne. Naast die taverne had je een steeg, daar 

stonden al die meisjes. Maar ja, daar had je niet veel an. Een stel van de maten hadden meteen 

een meisje waarmee ze gelijk gingen dansen, maar ik stond daar in mijn uppie een beetje te 

kijken. Toen kwamen daar twee meisjes aan, eentje heb ik toen gevraagd met mij te dansen. 

Daar stond ze behoorlijk van te kijken, want die meisjes kwamen een beetje op het licht af als 

vliegen. Deze niet volgens mij. Ze stond daar en was helemaal ondersteboven toen ik haar 

stoel aanschoof en iets te drinken bestelde. Na een uurtje dansen en wat drinken vroeg ze mij 

mee naar huis. Dat huis was een oud krot aan een steeg met een hoop kuilen waar ik gelijk 

languit in donderde. Nou toen in haar woning, een houten optreksel van platen met een 

golfijzeren dak. Het meubilair stelde geen moer voor, een houten stoel en een klein vierkant 

tafeltje met een kaars erop en als kast een kartonnen doos aan het hoofdeinde van d'r nest. 

Aan het voeteneinde van het bed een wiegje van ronde latjes waarin een kleine sliep. 

Het bed was ook niets, allemaal losse plankjes, maar ja, voor niks was ik niet gekomen en toen 

het bed in elkaar sodemieterde was het wel afgelopen. Ik kreeg omdat er geen water was een 

klein bakkie om me een beetje op te knappen. Voorbehoedsmiddelen kenden ze ook al niet 

maar ja, je moest toch wat, al schaamde ik me wel een beetje voor zo'n meisje. Ik met dat 

bakkie water naar buiten, stonden een heleboel van die meisjes, maar die trokken zich er geen 



 

10 
 

moer van aan dat ik daar in mijn nakie maar buiten kwam zetten om me te wassen. Even later 

gingen we terug naar de Taverne om nog wat te dansen. Zij ging een uur weg om dat kleine 

kind te voeden. We hebben nog wat gedronken. Om half een moest ik terug aan boord, maar ja, 

dat wilde zij niet. En wij wat wandelen, ik kwam nog een maat tegen die door een raam naar 

binnen klom. Ik zei "wat doe jij daar?", hij zegt "die deur is kapot en je moet hier door het raam, 

maar dat kan je alleen met z'n tweeën dicht doen". Ik heb hem toen even geholpen, waarna wij 

verder liepen naar haar huisje. Bij het vrijen stootte ik tegen het wiegje van het wurm, dat 

plotseling klaar wakker werd en begon te gillen. Ik sprong het bed uit, viel in de haast over haar 

kleerkast en ging een flesje voor dat wurm maken en in mijn nakie dat kind voeden terwijl zij 

gezellig naast mij in dat rare taaltje een beetje zat te praten.  

De volgende ochtend was geweldig al wilde ik weg. Zij wilde dat ik nog een uurtje zomaar wat 

naast d'r ging liggen, maar ik moest toch terug naar het schip. Onderweg kwam ik nog een maat 

tegen. Te laat aan boord en natuurlijk gestraft, wat erg was, want ik had die dag de wacht en 

daarna nog twee dagen om op te knappen. Aan een niet gestrafte maat gevraagd om haar even 

in te lichten. Ik kreeg toen haar adres en ging na drie dagen weer de wal op met een papiertje. 

Maar ja, ik kon het niet vinden en vroeg het aan zo'n legionair, die zei Prison en moeilijk doen. 

Plotseling herkende ik het steegje, ik erheen en vond het huisje. Ik moest door het raam en 

daar zat zij met twee vriendinnen en zij lachen en in dat moeilijke taaltje tegen haar vriendinnen 

praten. Een van die meisjes had een hele diepe wond bij haar knie waar volgens mij nog nooit 

ene moer aan gedaan was. Wij met z'n allen naar de Taverne. We zaten daar te praten en ik 

proberen uit te leggen dat ik haar zou schrijven, kaarten, pictures. Zij dacht dat ik naar de 

cinema wilde. Wij naar de bioscoop. Zij moest en zou met een taxi. Had ze nog nooit in gezeten 

volgens mij. Er zat nog iemand in die taxi, was daar gewoonte. Ik wilde haar als eerste laten 

instappen maar dat wou ze niet, want ze wilde beslist bij het raampje zitten. Bij de bioscoop 

hield ze me stevig vast, ze was volgens mij nog nooit in de bioscoop geweest. Ze was gewoon 

een beetje bang. In zo'n bioscoop is het altijd rotzooien, maar zij bleef maar kijken naar zo'n 

Franse rotfilm over huizen. Aan die inrichting van huizen had ik ook nog nooit gesnuffeld. Wij 

thuis wonen in de Pijp. Ik heb nog een zakje treets voor haar gekocht dat ze alsmaar vasthield 

alsof het haar maand-katje was. Toen de tweede film afgelopen was, waar die over ging weet ik 

niet want ik heb alsmaar gesnurkt, wilde ik naar de Taverne, maar dat wilde zij niet. Wij naar 

haar huisje. Ik heb haar een stuk gedragen in mijn armen. In haar huisje zat haar vriendin te 

wachten en ik moest terug en zij alsmaar zeggen dat het pas half een was. Het bleek later half 

twee te zijn, ik een taxi zoeken en terug, zij mee en huilen, snikken en moeilijk doen. Hier bij het 

schip nog alsmaar huilen, ik heb haar toen alle roebels gegeven die ik nog had voor haar en de 

kleine en aan de taxidrijver gevraagd of hij haar wilde zeggen dat ik haar vaak kaarten zou 

schrijven.  

Ik heb toen nog een stel kippekakken voor haar gekocht en ben nog een keer terug gegaan om 

dag te zeggen en om haar wat kloeten voor de kleine te geven. Ben benieuwd wat mijn ouwe lui 

zeggen als ik 'r eens met de kerst over laat komen. Ze weet niet eens waar Amsterdam ligt". 
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Diego Suarez 

11 Juli 1973 ging de 246 te water.  

De bergingsoperatie die de hele middag vergde werd een groot succes. De 246 kwam uiterlijk 

slechts weinig beschadigd op haar wielen aan dek van de "Van Galen" te staan. Na afloop 

kregen de kraandrijvers sigaretten en bier aangeboden.  

De binnenligtijd werd gebruikt voor talrijke 

hoognodige reparaties. De machinekamer van 

Hr.Ms. Van Galen met zout in het smeerolie-

systeem en de bekende opknapbeurten aan 

dek. Door de bemanning werd met veel plezier 

gepassagierd, bij een enkeling kwam een oude 

herinnering weer boven. Vooral de armoede 

waarin sommige mensen op dit eiland leefden 

maakte op velen een grote indruk. Er werden 

enkele excursies gemaakt die door gebrek aan 

goede wegen meer leken op een 

landingsdetachementstraining, maar ondanks 

dat toch zeer plezierig waren. Eén der 

excursies voerde naar het z.g. Lac Sacrê waar 

juist die dag weer een koe aan de krokodillen 

geofferd werd.  

De beesten bleken niet zo hongerig als 

verwacht, er vertoonde zich maar een krokodil. 

Ook werd er een All Ranks Party gegeven door 

de secretaris van de ambassade van Addis 

Abeba, de heer W. Sinninghe Damstee, die het 

verblijf van de beide schepen in Diego Suarez 

had voorbereid en op zeer goede wijze 

begeleidde.  
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Op 14 juli werd de haven van Diego Suarez verlaten, voor sommigen met zeer gemengde 

gevoelens. Een onmoetingsoefening met TG 321.1 en de Franse escorteur C. Bourdais 

eindigde voortijdig in een complete chaos. Het gebruik van scheerapparaten als storingsbron en 

enkele met Frans accent uitgesproken berichten deden rear-admiral Clayton verzuchten dat 

slechts in oorlog en liefde alles geoorloofd was 

 

De admiraal is nog vrijgezel. Nu brak er weer een 

drukke tijd aan waarbij de commandocentrales op 

volle sterkte gingen draaien. De Wasp van Hr.Ms. 

Van Galen werd overgebracht naar RFA Tidespring. 

Het weer was wederom te slecht voor 

buitenwerkzaamheden, zodat het cafetaria van 

Hr.Ms. Van Galen na vele honderden meters 

zaagwerk zijn uiteindelijke vorm kreeg.  

Het Engelse verband werd op 18 ju verlaten om op 

te stomen naar Bandar Abbas. Wederom moest een 

zeer hoge vaart worden ingesleuteld.  

Ergens op de grote plas werd rendez-vous gemaakt 

met het tankstation RFA Cherry Leaf, waarna volgde 

de "Astem Method" brandstof werd geladen. De koperen ploert en de spiegelgladde zee lieten 

nog steeds verstek gaan. Toch werden aan boord van Hr.Ms. Van Galen nog enige deksporten 

bedreven zoal touwtrekken en volleybal. De korporaals bleken dit keer de sterkste partij, op de 

hielen gevolgd door de officiersploeg. Bij het binnenstomen van de Perzische Golf werd het 

weer beter. De krachtig doorstaande West Moesson werd door het enorme Arabische land 

afgeremd. Wat ons als klimatologische grap nog te wachten stond in Bandar Abbas, kon toen 

nog door niemand worden vermoed. 

 

Bandar Abbas 

 

Op 23 juli meerden beide schepen af in Bandar Abbas. Schout-bij-nacht P.J.F. van der Meer 

Mohr wachtte beide schepen op en scheepte zich in aan boord van Hr.Ms. Van Galen.  

De Nederlandse ambassadeur ui Teheran, 

mr. P.A.E. Renardel de Lavalette bracht een 

bezoek aan beide schepen. Het 

tegenbezoek door de eskadercommandant, 

de beide commandanten en enige officieren 

vond op 25 en 26 juli plaats. Met Fokker 

Friendship werden de officieren van Bandar 

Abbas naar Teheran en terug gevlogen. 

Een ongeluk bleef beide schepen ook in 

deze haven niet bespaard. Een Perzisch 

koopvaardijschip, de "Arya Nur", ramde 

beide schepen tijdens een door haar 

ongelukkig uitgevoerde meermanoeuvre. 

De schade viel achteraf gelukkig mee, maar 

liet niet na een grote indruk te maken op al diegenen die het ongeluk zagen beuren of er 

rechtstreeks bij betrokken waren.  

Hoogtepunten waren de aangeboden excursies naar Persepolis waarbij 153 bemanningsleden 

deze 2500 jaar geleden verwoeste stad bezochten. De Perzische marine, lucht- en landmacht 
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hadden vervoer ter beschikking gesteld. Een C130 troepentransportvliegtuig verzorgde het 

transport tussen Bandar Abbas, Shiraz en Ispahan.  

 

Een excursieganger vertolkte mening van menigeen: "Dinsdag stonden we op de steiger in 

Bandar Abbas te wachten op de bussen naar het vliegveld. Bloedheet, je snapt niet hoe vroeger 

die ouwe kolonialen in der lui kleding het hier uithielden. Als je de valreep af was kon je gelijk je 

eigen wel uitwringen. Na een uur gewacht te hebben kwamen de bussen en vertrokken we naar 

het vliegveld Bandar Abbas, dat volgens mijn maat Mandarijn der Liefde betekent. Alleen de 

scheepskrant legt het anders uit. Weten die 

lui veel. Op het vliegveld probeerde een der 

maten het vliegtuig te fotograferen, gelijk een 

hoop bijzonderheden. Die Perzen tegen 

elkaar reklameren, eerst moesten we alle 

apparaten inleveren, daarna werd er een 

maat uitgezocht met een reserve-rolletje. Het 

rolletje in zijn toestel werd toen aan die 

Perzen gegeven. Het duurde weer lang, die 

lui lullen ook van achteren naar voren, 

gebruiken volgens mijn maat drie keer 

zoveel woorden als wij. Toen we uiteindelijk 

in het vliegtuig zaten, brak het angstzweet 

me een beetje uit. Gelukkig heeft niemand 

dat opgemerkt, daar we allemaal behoorlijk zaten te zweten. Maar goed, rijen en wegwezen. 

Aan het begin van de startbaan begon het machien zich even behoorlijk kwaad te maken maar 

vloog toen toch weg over die enorme zandbak naar Shiraz. Van het vliegveld in Shiraz werden 

we naar het hotel gebracht. Een hotel met alles erop en eraan. Nadat iedereen zich had 

geïnstalleerd: eten en een beetje rondplonzen in het zwembad. Om drie uur naar de ruïne van 

Persepolis alwaar iedereen twee uur zijn hart kon ophalen aan de geschiedenis van de ouwe 

Perzen. Na twee uur foto's maken, je ziet eigenlijk geen moer met zo'n ding bij je, terug door de 

woestijn naar Shiraz. Op de heenreis een kleine zandstorm, jammer dat mijn raampje niet 

dichtging, verder geen bijzonderheden. In Shiraz naar de Bazaar waar de janmaat een hoop 

bekijks had in zijn kortwit. Vriendelijk volkje die lui hier allemaal op de stoep voor een kookpotje 

zitten schaften. Mooie meiden in korte jurkjes onder hun sluiers tot op de grond. Om 8 uur terug 

naar het hotel voor een lekkere hap en soppen in je eigen kamer. Die avond zelf was er een 

geheel geklede buikdanseres te bekijken, die telkens een van de maten vroeg mee te dansen 

die dan voor een paar roebels de mist inging. Als je met die meid aan het dansen was liep er 

steeds een klein kereltje met een trommel met belletjes voor je poten. Dat hadden we natuurlijk 

gauw gezien en weg, zwemmen tot midden in de nacht en lekker snurken want de volgende 

dag was het weer vroeg overal voor Isfahan. De volgende dag op weg met de bus, eerst 

betalen. Weer hoopjes problemen. Eén van de maten had meer korting gekregen dan zijn 

rekening en die tapbaas kon hem dat maar niet uitleggen. Maar goed, in dat bruine ding naar 

Isfahan. Een hartstikke mooie stad. We hadden daar veel te weinig tijd om alles te bekijken. Ik 

heb mijn kiekdoos maar in de bus gelaten. Het eerst stopten we bij een ouwe brug met meer 

peilers dan gaten, maar dat kon daar ook makkelijk, er stroomde haast geen water door. Toen 

naar het midden van de stad met prachtige moskeeën en veel winkeltjes met koper en van die 

waterdingen waar die lui hier uit roken. Heb er een gekocht voor het thuisfront. Om drie uur 

terug naar Bandar Abbas, het ding wou echter niet starten. Wij met z'n allen der weer uit. We 

zagen het wel zitten nog een nachtje in deze stad. Maar ja, na wat sleutel- en andere 
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werkzaamheden gingen we toch omhoog. We kwamen precies voor donker in Bandar Abbas 

aan waar die klamme deken weer om je heen getrokken werd. Wat een trip, zoiets maak je niet 

vaak mee". De tweede tocht naar Persepolis was minder gelukkig. Dit vliegtuig wilde inderdaad 

niet meer en toen het uiteindelijk wel loskwam, kon er wegens een zandstorm niet in Bandar 

Abbas geland worden. Naderhand moest er ook nog een noodlanding gemaakt worden wegens 

motorstoring in Shiraz. Dit had tot gevolg dat Hr.Ms. Van Galen op 28 juli bleef wachten op de 

terugkeer van de excursiegangers terwijl Hr.Ms. Limburg om 9 uur naar buiten ging om te 

oefenen met I.N.N. Zaal en U.S.S. Stribling. Bij het vallen van de nacht werden de Limburgers 

per sloep naar hun eigen schip teruggebracht. 

 

Airco-snurkers 

Daar de "Limburg" reeds vertrokken is voor 

oefeningen met INN Saai en USS Stribling, moeten 

de Limburgianen met de "Van Galen" mee. Deze 

ongewilde reis is voor de meesten van hen wel een 

openbaring daar ze nu met eigen ogen zien wat een 

verschil er tussen beide schepen bestaat in 

werkzaamheden en accommodatie. Enkele 

Limburgianen hadden al eerder van de gastvrijheid 

van de "Van Galen" gebruik gemaakt. Zij, op de 

"Limburg" met geringschatting "aircosnurkers" 

genaamd, sliepen aan boord van de "Van Galen" toen de airco in het voorschip van de 

"Limburg" het begaf; vele Limburgianen droegen dit met een stoïcijnse kalmte. Vanaf dat 

moment werden de "Van Galen" en de "Limburg" een hecht Far East Racing Team. In de 

namiddag van de 27e juli wordt de "Limburg" weer ingehaald en gaan de passagiers met de 

sloep weer naar hun eigen schip terug.  

De zondag brengt ons maar weinig rust, want de wind is weer aangewakkerd tot 5 a 6 en de 

race is weer begonnen. Op maandagmorgen worden we door een tropische bui schoon 

gespoeld, maar als 's middags de zon weer doorkomt valt er aan dek nog weinig te doen want 

het zoute water vliegt er weer 

overheen. 

 

Colombo 

Woensdag 1 augustus.  

 

De groetplicht is afgeschaft, 

de meesten hebben daar echter niet 

wakker van gelegen, want voor ons 

zijn er heel wat andere zaken die de 

aandacht vragen en veel zwaarder 

tellen. Op 2 augustus lopen we 

Colombo binnen. Het is zoals bij alle 

officiële bezoeken paradeerrol en 

saluutbatterij op post om eerbewijs te 

brengen. Alleen het saluut gaat op het laatste moment niet door. De "Van Galen" meert ditmaal 

als eerste af, omdat de CEKD daar aan boord is, de "Limburg" komt tegen haar aan te liggen. 

Het is weldra een drukte van belang. De tentzeilen moeten opgetuigd worden, 

illuminatieverlichting opgehangen, wateraansluitingen verzorgd, kortom iedereen is in de weer 

en dat allemaal in kort wit, omdat er tijdens de werkzaamheden regelmatig halt en front 
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gemaakt moeten worden voor de gasten die komen en gaan. De eerste prauwen met de 

bekende "olifaantje" schreeuwers liggen tien minuten na het afmeren van Hr.Ms. Limburg al 

langszij. De zwarte beesten worden tegen woekerprijzen verhandeld voor Nederlands geld, dat 

op de zwarte markt een hoge koers heeft. Meteen na aankomst worden aan boord van Hr.Ms. 

Van Galen beleefdheidsbezoeken gebracht door Dr. H.M.H. Schouten (lid van de 

ambassaderaad te New Delhi), Mr. M.E. Wijesinghe (honorair consul te Colombo) en 

commodore Goonasekera, de hoogste maritieme vertegenwoordiger ter stede. Dr. H.M.H. 

Schouten heeft het bezoek van beide schepen op een bijzondere wijze voorbereid en begeleid. 

Dezelfde avond ontvangen schout-bij-nacht P.J.F. van der Meer Mohr en de beide 

commandanten 180 gasten op het helidek.  

Een zeer geanimeerde ontvangst. Na alle scheepswerkzaamheden kan de stad verkend 

worden. Zodra men de poort van de haven uit is, komen er allerlei mannen om je heen die iets 

te verkopen hebben, gids willen zijn of je wijzen op de vele taxi's en riksja's. Gaat men lopend 

naar het winkelcentrum dat vlakbij ligt, dan komt men vele bedelaars zowel als kinderen tegen, 

maar het ergst van al zijn de invaliden die door het straatvuil rondkruipen. Vooral in de 

buitenwijken komt men vele van deze stakkers tegen, die praktisch geen eten, laat staan kleren 

hebben. Slechts de door de huidige regering beschikbaar gestelde 2 kg rijst per man per week. 

Een maatregel waar vooral in de middenklasse veel kritiek over is ontstaan: "Nu is hen iedere 

wil tot werken ook nog ontnomen", "Ze hebben ook al gratis onderwijs". De stad Colombo werkt 

als een magneet op de omgeving en veroorzaakt toestanden zoals wij die in Nederland 

omstreeks de eeuwwisseling ook wel kenden.  

Het eiland Sri Lanka of Ceylon zoals het 

vroeger heette, is twee maal zo groot als 

Nederland en telt 13 miljoen inwoners. 

De Hollanders hebben dit eiland nog in 

de 17e eeuw op de Portugezen veroverd 

en men vindt in de telefoonboeken nog 

Nederlandse namen. De zogenaamde 

"Dutch burgers", een klasse die weinig in 

aanzien staat en daarom veelal emigreert 

naar Australië en Nieuw Zeeland. In de 

laatste oorlog hebben Nederlandse 

onderzeeboten en vliegtuigen Colombo 

als uitvalshaven gebruikt. Ceylon werd 

pas op 22 mei 1972 een republiek en 

kreeg toen de naam Sri Lanka. Momenteel heeft men een vrouwelijke socialistische premier, 

mevrouw Bandaranaika. Colombo is de hoofdstad van dit eiland en heeft 600.000 inwoners. Het 

ligt aan de westkust en is vroeger een welvarende plaats geweest, in de tijd dat het Suezkanaal 

nog open was, hetgeen nog heel goed te zien is. Enorme gebouwen en brede straten getuigen 

van voorbije glorie, ze staan nu leeg en raken zichtbaar in verval. De straten worden slecht of 

haast niet meer bij gehouden en pratend met de bevolking hoort men weinig optimistische 

geluiden. De stad Colombo telt honderden kleine winkeltjes, ook de straathandel is hier groots; 

met een riksja ben je voor een paar cent vrij vlug in het centrum. Als je dan een premie uitlooft 

voor degene die het eerst aan boord is, gaat dat enorm snel. Je kunt je afvragen of dat nog past 

in deze tijd, maar wanneer je het niet doet maak je iemand die werken wil brodeloos. Voor het 

weekend zijn er bustrips aangeboden en vanwege het succes van deze trips in Perzië is de 

aanmelding zeer groot. 

 

Excursies 
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Vooral de trip naar Kandy trekt zoveel belangstelling, dat er te weinig bussen zijn. O.S.&.O. laat 

zich van een goede zijde zien en organiseert met kunst en vliegwerk nog twee extra bussen. 

Kandy is een der belangrijkste 

Boedistische pelgrimsoorden van 

de wereld. Je kunt de monniken 

al van verre herkennen aan hun 

mooie fel gekleurde oranje of 

gele sharees. We zijn eigenlijk 

iets te vroeg want een week na 

ons vertrek begint het grote 

Peraherafeest, wat een feest is 

ter ere van de "Heilige tand dat 

gehouden wordt bij de tempel 

van de heilige tand en dat negen 

avonden lang spectaculaire 

feesten met zich meebrengt. De 

reis naar Kandy duurt 4 uur en 

voert ons dwars door de bergen, 

langs sawahs en beboste 

hellingen.  

Onderweg wordt nog een theeplantage met verwerkingsfabriek en rubberfabriek bezichtigd. 

Van de theestruiken worden alleen de uitlopende jonge bladen geplukt en verwerkt tot 

Ceylonthee.  

Kandy zelf ligt op een hoogte van 600 m. AP. Aldaar aangekomen ging een gedeelte eerst de 

botanische tuin bezichtigen. Opvallend waren de reuzenbamboebomen en de prachtige 

orchideeën. De tuin is prachtig aangelegd en de tijd tekort om het op je gemak te kunnen 

bekijken. Gelukkig hebben we geleerd veel te fotograferen en te filmen zodat het thuis nog eens 

onderuitgezakt te bekijken is. In deze tuin staan nog gebouwen die gediend hebben als 

hoofdkwartier van Lord Mountbatten, tijdens de vorige wereldoorlog. Na het bezoek aan de tuin 

wordt ons een diner aangeboden in een hotel dat in het centrum van Kandy ligt, daarna is het 

"trained animal" bezichtigen, olifantjes, die hier nog in het wild leven. De tamme olifanten die wij 

onderweg gezien hebben, zijn hoofdzakelijk voor toeristisch misbruik.  

Je kunt er tegen betaling op gaan zitten en er een eindje mee rijden. Enkele zoetwatermatrozen 

gaan op de olifant de rivier in, maar waarop iedereen hoopte en bij voorbaat om grinnikte 

gebeurde niet, de olifanten bleven overeind. Na nog even in Kandy de markt, wat winkels en 

een moskee bezichtigd te hebben, wordt in het donker de terugreis aanvaard. Het is hier 

normaal dat ossenkarren, fietsers en zelfs auto's onverlicht rijden en dat gaat allemaal nog goed 

ook, terwijl er toch vreselijk veel bussen, taxi's en vooral zeer veel oude auto's op het eiland 

rondracen. De snelheid waarmee we in de pikdonkere nacht naar huis rijden heeft enkele 

meerijders een paar jaar ouder gemaakt. Het viel ook hier op dat het openbaar vervoer enorm 

uitgebreid is. Meestal kost het practisch niets en de bussen rijden af en aan en niet zoals in 

Holland op uur- of half uur diensten. Verkeersborden maken soms een ietwat sinistere indruk: 

een bord met hollende kinderen betekent oversteekplaats bij een school en een bord met een 

half mens een gewone oversteekplaats.  
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Op zaterdagavond 4 augustus wordt een All Ranks Party gegeven door Dr. H.M.H. Schouten en 

zijn echtgenote. Tijdens de party, die bij iedereen zeer in de smaak valt, ook door de uitheemse 

borrelhapjes, wordt een dans uitgevoerd door een dansgroep uit Kandy. Een zeer geslaagde 

avond. Op zondagmorgen wordt een kerkdienst gehouden in een oud Hollandse kerk, die met 

geld uit Holland gerestaureerd is. In het gastenboek zijn vele bekende namen te lezen, zo ook 

op de zerken van het vlakbij gelegen kerkhof. Op maandag 6 augustus vertrekken we naar zee. 

Iedereen in gesteven kort wit (op de wal gewassen), hetgeen vooral aan de houding van de 

meerrol ten goede is gekomen. Voor het eerst is de wasserij een heel weekend dicht geweest 

en hoefde dit zeer zware continue-bedrijf, de knopenverslind en vuilverspreidmachine 

genaamd, niet door te consumeren. Eenmaal buiten start de Far East Race weer als nooit 

tevoren. Beide schepen sleutelden 24 knopen in hetgeen zeer groot genoemd mag worden.  

Op de HW van 8 augustus lopen we om 2 uur plaatselijke tijd het eiland Sabang aan. 

 

Dit eerste Indonesische eiland doet 's nachts enige "thuis-vaarders" met weemoed naar de 

zeekijker grijpen. We zijn in de nooit teveel geprezen "Gordel van Smaragd" die zich de eerste 

dagen van onze doortocht in zware regens blijft hullen. Op 9 augustus passeren we de eerste 

drijvende boomstammen, uitgespuwd 

door een onzichtbare rivier, die het water 

bruint. Het moet voor de vele 

koopvaardijschepen die we in dit 

gedeelte van onze trip tegenkomen een 

fascinerend gezicht zijn. Twee zeer snel 

varende Nederlandse oorlogsschepen, 

die tussen de Sumatraanse eilanden 

kruisen alsof ze nooit zijn 

weggeweest. Daar de SOA zeer hoog 

is, worden slechts rollen gerepeteerd 

en als de wind gunstig is 

helicopteroperaties gehouden.  

'Op woensdag 8 augustus 

ontvangen we bericht van de 

"Tidespring" dat de vervanger van 

246 voorspoedig is aangekomen. Op de AM en PV 

van 9 augustus maken we rendez-vous met RFA Tidespring en RFA Regent om 
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de laatste mijlen naar Soerabaja te kunnen overbruggen en voorraden in te nemen voor het 

langdurige verblijf in die stad. De "Van Galen" kiest voor de VERTREP bevoorrading en neemt 

op die manier 82 pallets met voeding, smeerolie, bier en andere genotsmiddelen aan boord. De 

"Limburg" kiest voor de SEAMEX en krijgt 42 pallets over (kleinverbruikers). Ten 18.35 wordt de 

BOZ-rol bedankt en verlaten wij de beide bevoorradingsschepen in straat Dempo. We stomen 

nu op naar de positie waar in de laatste wereldoorlog de slag in de Java-zee uitgevochten werd. 

 

Herdenking Slag Javazee 

Vrijdag 10 augustus om 16.30 komt de "Limburg" langszij de "Van Galen" om ten 

17.00 nabij positie 06°.00 Z en 112°.05 Oost na een korte herdenkingsplechtigheid een krans 

aan de zee toe te vertrouwen, als eerbewijs aan hen die met voorbijzien van eigen leven een 

overmachtige vijand aanvielen. Om 16.45 komt schout-bij-nacht P.J.F. van der Meer Mohr aan 

dek van de "Van Galen" en begint zijn toespraak na eerst de officieren, onderofficieren, 

korporaals en manschappen van beide schepen te hebben begroet: "Ruim 31 jaar geleden, op 

27 februari 1942, werd ongeveer op deze plaats de laatste grote zeeslag door de Koninklijke 

marine gestreden. Het ging daarbij om de 

verdediging van Java, het hoofdeiland van ons 

voormalig Nederlands-Indië, tegen de Japanse 

invallers. De oorlog tussen Japan enerzijds en 

Amerika, Nederland, Engeland en Australië 

anderzijds was toen al drie maanden aan de 

gang, en Japan was duidelijk aan de winnende 

hand. Voor iedereen die over enige kennis van 

zaken beschikte was het duidelijk dat de kans 

om de Japanse landingen op Java te beletten 

heel klein was, gelet op hun overmacht en 

reeds behaalde successen. Toch hebben de 

bemanningen van de Nederlandse, 

Amerikaanse en Britse schepen niet geaarzeld 

om de vijandelijke vloot aan te vallen, onder 

leiding van de Nederlandse 

eskadercommandant, Schout-bij-nacht Karel 

Doorman, die zijn vlag voerde aan boord van 

Hr.Ms. De Ruyter. Het resultaat is bekend. 

Reeds tijdens de strijd overdag werd de Britse 

kruiser "Exeter" buiten gevecht gesteld, en de 

Nederlandse jagers "Kortenaer" en "W. de 

With" tot zinken gebracht. 's Avonds kwam ook 

het einde voor de Nederlandse kruisers "Java" 

en "De Ruyter". De daarop volgende dag 

werden de resterende Amerikaanse, Britse en 

Nederlandse schepen eveneens bijna allen tot zinken gebracht, waarna ook Java door de 

Japanners werd bezet. Men kan zich afvragen wat het voor zin heeft gehad zoveel schepen en 

mensen in te zetten voor een verloren zaak. Ik geloof dat het weinig nut heeft hier achteraf over 

te redetwisten. De bemanningen van de toenmalige Nederlandse, Amerikaanse en Britse 

schepen vroegen daar ook niet naar. Hun landen waren in oorlog met Japan, hun schepen en 

zijzelf waren opgeleid en bestemd om de krijg ter zee te voeren als regering en volk dat nodig 

oordeelden.  
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Voor de Nederlandse bemanningen kwam daar nog bij dat velen van hen Indië en vooral Java, 

als hun tweede vaderland beschouwden. Zij hebben eenvoudig gehandeld in de geest van 

Admiraal Michiel de Ruijter, die, vóór hij in 1676 zijn laatste tocht aanving, het volgende zei: "De 

Heren hebben mij niet te verzoeken doch te gebieden, en al wierd mij bevolen 's lands vlag 

slechts op één enkel schip te voeren, ik zou daarmee in zee gaan; en zo de Heren Staten 

hunne vlag betrouwen, zal ik mijn leven wagen".  

 

Zeker is dat het offer dat SBN Doorman en zijn 

bemanningen op 27 februari 1942 in zekere 

wateren hebben gebracht, de goede naam van 

onze Koninklijke Marine overal ter wereld 

hebben bevestigd. 

Dat wij overal goed worden ontvangen en met 

respect behandeld door onze wapenbroeders is 

zeker ook te danken aan het feit dat wij in 1942 

durfden te strijden tegen een overmachtige 

vijand. Om allen te eren die toen het leven lieten 

staan wij hier thans aangetreden. Dominee, ik 

geef U het woord". Dominee E.J. Baljet spreekt 

vervolgens een kort gebed uit waarna de krans 

door Schout-bij-nacht P.J.F. van der Meer Mohr aan de zee wordt toevertrouwd. "Almachtige 

God, schepper van hemel en aarde, Gij zijt voor de mens een toevlucht geweest zolang als de 

mensheid op aarde leeft. De mens….. Gij doet hem als sterveling wederkeren tot stof. Wat is 

zijn tijdelijkheid in het licht van Uw eeuwigheid? Wat is de mens dat Gij aan hem denkt? Toch 

gebeurt dat: Gij kijkt naar ons om en door Jezus Christus weten wij, dat Gij ons lot in Uw 

aandacht en zorg hebt genomen. Heer, denkend aan Uw eeuwige goedheid én het besef van 

onze beperktheid en vergankelijkheid, staan wij nu voor Uw aangezicht om die mannen van ons 

te herdenken, die in de slag op de Javazee zijn omgekomen. Wie waren zij? Ach, net als wij, 

slechts schakels in de grote keten van de menselijke geschiedenis op aarde. Zij meenden dat 

zij ten strijde moesten uitvaren terwille van hun idealen en terwille van de volken die zij hadden 

te dienen. Zij waren net als wij geen mensen, die het heldendom zochten, maar werden 

betrokken in het grote spel van de wereldsamenleving, bij het gevecht om de macht en in de 

strijd om vrijheid en recht op eigen leven. Zij hebben zich niet aan die strijd onttrokken, maar 

deden dat, waarvoor zij waren ingehuurd, en daarin waren ze trouw aan hun woord. Grote God, 

in het grote spel van het wereldgebeuren staat geen enkel volk en niemand met schone 

handen. Allen moeten wij belijden dat we niet beter zijn dan anderen, maar allen ons aandeel 

hebben in de menselijke schuld.  

 

Dat was toen zo, dat is nu zo. En toch, Heer, 

vraagt Gij van ons, om het kwaad waarin we 

betrokken zijn, te weerstaan, om de chaos te 

bestrijden en er voor te zorgen dat er recht en 

vrede is in deze wereld. Terwijl wij nu de 

mannen in gedachten roepen, die in een 

ongelijke strijd hun leven gaven, willen wij U 

bidden om een rechtvaardige 

wereldsamenleving. Help de leiders van de 

volken om de oorzaken van oorlog en geweld te 

voorkomen en weg te nemen.  
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Help ons om verantwoordelijk om te gaan met de machtsinstrumenten, die ons in handen zijn 

gegeven. Wij willen U bidden voor allen, die als nabestaanden van onze mannen zijn 

achtergebleven, en van wie velen nog dagelijks worden geconfronteerd met de schrijnende 

gevolgen van hun verlies. Wij bidden U voor onszelf, dat wij oprecht onze dienst verrichten, dat 

wij het recht handhaven en dat wij de vrede dienen. In de naam van Jezus Christus, onze heer, 

die gezegt heeft: Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

Amen".  

Na deze korte plechtigheid die op iedereen grote indruk maakte, temeer daar enige 

bemanningsleden familie verloren bij deze slag, vervolgden wij onze tocht naar Surabaja door 

de Javazee.  

 

De naam van deze stad is afgeleid van de woorden Soeroe dat "haai" betekent, en Bojo, het 

Maleise woord voor "Krokodil". Deze beesten sieren het stadswapen van deze temidden van 

moeras gelegen haven. Op de HW van 10 augustus passeren we Kaap Pankah en vervolgen 

met zeer variërende koersen, uitwijken voor talloze prauwtjes die in Straat Madura de visvangst 

bedrijven, de reis naar Soerabaja. 

 

Surabaja  

Op de VM komt een motortorpedoboot van de Indonesische Marine ons tegemoet varen 

(Russische KOMAR-klasse) en omringd door prauwen en grotere Makasaren varen we de 

haven van Surabaja binnen. Vlak buiten 

de haven geeft de "Van Galen" een 

saluut af, 21 schoten, dat door de wal 

beantwoord wordt. Ons saluut rommelt 

seconden lang na, tussen loodsen van 

een nabij gelegen steiger, waar juist een 

koopvaarder geladen wordt. 

Havenarbeiders rennen verschrikt de 

ruimen uit, de kaden op. Onder de tonen 

van een zichtbaar opgesteld 

muziekkorps meren we af aan de 

Madurasteiger, de oude kruiserkade van 

de Nederlandse marine. De "Limburg" 

meert af langszij de "Van Galen" en het ceremonieel behorend bij een informeel bezoek begint 

met de ontvangst van de Consul en de militaire attaché, waarna de eskadercommandant en 

beide scheepscommandanten een bezoek brengen aan de Indonesische vlootcommandant, 

schout-bij-nacht Rudy Purwana. Maandag 13 augustus worden in de loop van de ochtend door 

de eskadercommandant kransen gelegd op de erevelden "Kasuma Bangsa" van de ALRI en 

"Kembang Kuning" waar veel Nederlandse mariniers begraven liggen. De eskadercommandant 

biedt ook een fraai gevlochten "allemanseindje" aan, omdat tijdens het vorige bezoek opviel dat 

het touw van de bel op Kembang Kuning bijzonder rafelig was.  

Dezelfde avond wordt een miljoenen-schat aan de Indonesische marine aangeboden nl. al het 

Nederlandse zeekaartenmateriaal, dat in de loop van de voorbije jaren door Nederlandse 

opnemers in Indonesische wateren is vergaard. In houten kratten gaat het op 14 augustus van 

boord naar Bandoeng.  
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Dezelfde dag debarkeren SBN P.J.F. van der Meer Mohr en zijn stafofficier, LTZ 1 J. van 

Doggenaar. Inmiddels hebben de beide OVA's een andere miljoenenschat gekregen, in een 

djati kist komt 30.000.000 rupiah aan boord, een bedrag dat in de loop der weken weer over 

geheel Java zal zijn verspreid. Het grootste gedeelte echter over Surabaja, want er wordt hier 

enorm veel geld uitgegeven, al zijn de prijzen van de souvenirs laag. In scheepstijd moet er 

hard gewerkt worden om de beide "Oceaan Racers" weer een goed aanzien te geven, toch blijft 

er nog ruimte voor bezoeken aan Batu, het vermaarde Tretes met zijn onvolprezen klimaat en 

zeer rappe paardjes. Enkele bezoeken ook Bali dat naar Nederlandse begrippen vrij duur is, 

verwend door de Amerikaanse dollarstroom. De gevolgen van een onverwacht grote toevloed 

geld zullen wij allemaal nog aan den lijve ondervinden. Vlak buiten de poort van de marinebasis 

staan tientallen betjahs die aanvankelijk voor 85 rupiah van de poort naar het centrum van de 

stad rijden. Een tochtje van een kilometer of vijf door krioelende straten. Halverwege ons 

bezoek wensen de betjahrijders 500 rupiah voor hetzelfde ritje, bij de geringste poging tot 

afdingen vallen ze roerloos in 

slaap. Zij hebben reeds voor 

weken geld verdiend, willen er best 

wat bij, maar dan moet het zeer 

veel ineens zijn. Beide schepen 

worden verschillende malen 

opengesteld voor de operatie 

"Sprinkhaan", die niet zo'n grote 

toevloed kijkers met zich 

meebrengt als verwacht mocht 

worden. De poort van de 

marinebasis blijft hermetisch 

gesloten voor iedere burger zonder 

pas. Op donderdag 23 augustus 

worden aan boord van de "Van 

Galen" en "Limburg" blinden van 

uiteenlopende leeftijd rondgeleid; 

zij genoten op een voor ons onbegrijpelijke wijze van een paar uur vingertasten langs 

voorwerpen en scheepsgeluiden. De rondgang werd besloten met ijs en limonade op de bak 

van de "Limburg", waarna zij op het helidek van de "Van Galen" Angklung-muziek speelden. De 

krant die aan het scheepsbezoek der blinden een voor Indonesische maatstaven groot artikel 

besteedde, schatte het aantal opvarenden met Indonesisch verleden op twintig procent. Het zal 

wel iets minder zijn. De hernieuwde kennismaking met het land is voor allen die Indië in hun 

jeugd bewust gekend hebben vaak teleurstellend. Misschien wordt dit ook wel veroorzaakt door 

een langzamerhand geïdealiseerde jeugddroom over dit toch prachtige land. 

 

Bezoek aan Garoet 

Precies om half vijf vertrekt de trein uit Surabaja. Ik zit naast een non die Nederlands spreekt, 

hetgeen me op een dwaze manier geruststelt. Zoveel Nederlanders werden in treinen 

vermoord. Door de luidsprekers in de wagon klinken onafgebroken liederen die de glorie en 

overwinning van Indonesië bezingen. In de kampongs waar we langs rijden wapperen rood-

witte vlaggen. Ieder huisje heeft er tenminste een. Het geeft me een merkwaardig gevoel als 

een soort feestreden in deze "trein der glorie" meegevoerd te worden. Een feestvarken dat 

weigert met een appel in zijn bek op de zilveren schaal te gaan liggen. MERDEKA!! Het 

landschap is er niet door veranderd. Veertien uur gaat deze tocht duren, airconditioned 

transpireren in een "reclining chair" die echter niet op mijn lengte gemaakt is, hij 
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bobbelt waar ik een holte zou willen hebben en andersom. Kaartjescontrole: een toneelstuk 

opgevoerd door drie heren. Een leest het nummer van mijn stoel voor, een ander geeft mijn 

kaartje aan de gewichtigste van het stel, waarna ik op hoffelijke wijze verzekerd wordt van mijn 

gelijk in deze stoel plaats genomen te hebben. De trein stopt voor het eerst in Kertosono, 

inmiddels is het zo donker geworden dat de tamelijk slechte TL-verlichting over de gehele 

wagon ontstoken is, om de gehele nacht hinderlijk te blijven branden. Ik tracht de tijd te doden 

door een gesprek aan te knopen met het nonnetje.  

Ze heeft steeds als ik langs haar 

heen naar buiten keek, geknikt en 

gelachen, heimelijk gewacht met 

praten tot ik iets zeggen zal. Nu, na 

een enkel woord is haar stem niet 

meer te stoppen. In de trein zijn 

behalve een "portie nassi goreng 

(250 rupiah) en lauwwarm Bintang 

bier, ook kussens en dekens te huur 

voor 100 rupiah per nacht. Ik maak 

geen gebruik van de dekens en het 

kussen, ik zou ook niet weten waar ik 

het in mijn kleine stoeltje laten 

moest. Schuin tegenover mij zit een 

magere Indiër, die zo'n vier borden 

nassi naar binnen werkt en steeds 

maar opnieuw bestelt tot ik helemaal stijf wakker wordt beurs tot in mijn stuitje. Ik heb toch even 

geslapen. In het toilet tref ik tot mijn stomme verwondering een bordje aan waarop het mandiën 

(baden) verboden wordt. Zij schijnen het op een of andere manier toch te presteren. Kwart over 

zeven: Bandoeng. Ik herken met 

kloppend hart zoveel! De trein wordt 

ook hier bestormd door een 

mierenhoop verkopers, waar ik me 

met veel moeite uit los maak. Ik wordt 

opgewacht door een Ambonnees, oud 

PTT'er, die me naar mijn hotel brengt, 

waar ik eerst de terugreis probeer te 

regelen. Dit keer geen eerste klas 

maar z.g. economy class, voor 2000 

rupiah, niet airconditioned op rotan, 

geen geld.  

Na scheren en mandiën ga ik op weg 

naar Garoet.  

 

Bandoeng krioelt van de betjaks, 

mensen en sado's, het autoverkeer komt niet boven de 40 km. Alle grote gebouwen staan wat 

viezer en kleiner langs de weg. Grote gebouwen die vroeger trots in hun eigen park stonden, 

zijn nu door kleine optrekjes aan andere grote gebouwen geplakt. Het land lijkt door een 

bordpapieren decor van de straat gescheiden. De brug over de Tjimanoek hangt nu over een 

veel smallere rivier, die midden door het dorp schijnt te stromen, weg zijn de prachtig begroeide 

speeloevers. Garoet is geen, mooi dorp meer, de huizen zijn vies. "Misschien lette ik daar als 

kind ook niet op", dwing ik mezelf te denken.  
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Het gras op de pleinen is bruin, 

vertrapt. Teveel mensen, teveel 

betjaks. Hotel "Villa Dolce" is een 

ruïne, in het vroegere park 

eromheen staat nu een busstation, 

waartegen rommelige zinken 

huisjes leunen. Mijn school herken 

ik ternauwernood. De waringins zijn 

verdwenen, zelfs op mijn oude 

speelplaats staan huisjes. Ik mag 

even door de school lopen waar ik 

35 jaar geleden naar buiten 

verlangde. Iedereen wordt 

vriendelijk als ik dat vertel. De 

lokalen zijn zoals ik ze me herinner, 

de geur van stofkrijt en kinderen, 

met ramen naar de hemel. Nu zou ik zelfs zittend op de speelplaats kunnen zien. Wat heb ik 

hier een geweldige tijd gehad, namen van kinderen die ik jaren vergeten dacht te zijn komen 

weer als vanzelf bij me op. Jopie en Elsje. Mijn ouderlijk huis is verbouwd en lijkt nergens meer 

op, ik ben er onredelijk droef kwaad over. Het paadje tussen de huizen waar we altijd onze 

schoolruzies hielden ligt nog altijd tussen paggers in de zon. In Toko Li koop ik net als zoveel 

jaren geleden een plak Kah (beenderlijm), vroeger gebruikte ik het om mijn vliegertouw sterk en 

snijdend te maken. De oude Chinees die ik meen te herkennen is helaas malende. In de 

passarstraat koop ik pajongs voor mijn broers en zusters om toch maar iets uit Garoet mee te 

brengen.  

Dag Garoet. 

 

Indonesische gastvrijheid 

 

Een haven waar schepen drie 

weken lang liggen, wordt voor 

velen een soort thuishaven. 

Vrienden, die zet Oosterse 

gastvrijheid blijven ontvangen 

kunnen bij het vertrek van de 

schepen moeilijk hun ontroering 

verbergen. Surabaja bezorgde 

iedereen een drukke tijd, naast 

plan onderhoud moest ook de 

laatste hand gelegd worden aan 

de in Bandar Abbas opgelopen radarantenneschade van de "Limburg". Officieren er. 

onderofficieren geven les in artillerie, onderzeebootbestrijding, verbindingen en navigatie-

gevechts-.“formatie op de plaatselijke scholen. Lessen die gevolgd worden door een intensieve 

rondleiding over reide schepen. 40 Studenten en leerkrachten van de "Universitas Widya 

Mandala" bezoeken de schepen.  

Hun belangstelling gaat vooral uit naar electronische apparatuur. Aan boord van de "Van Galen" 

wordt een diner gegeven voor de gouverneur van Oost-Java en een diner voor de BDZ (VADM 

Sudono). Op de "Limburg" worden ex-KIM officieren en hun vrouwen ontvangen. 

Onderofficieren van beide schepen ontvangen tweemaal vrienden en bekenden.  
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Adelborsten worfen op beide schepen rondgeleid, na een lezing voorheen door de commandant 

"Limburg". Heineken (Bir Bintang) geeft een ontvangst die klinkt als een klok.  

 

Groepen geïnteresseerde officieren kunnen in en na scheepstijd de schepen bezichtigen. 

Oefeningen met Indonesische schepen worden intensief voorbereid met bezoeken aan beide 

schepen, die met ons twee dagen zullen oefenen, waarbij uitleg wordt gegeven over de 

verschillende SEAMEX methoden. Onderofficieren en manschappen van de "Limburg" en de 

"Van Galen" repareren voornamelijk in eigen tijd de technische installatie aan het ziekenhuis 

"Mardi Santosa". Op de "Limburg" wordt een kinderfeest gegeven voor invalide kinderen, nadat 

deze eerst beide schepen bezichtigd hebben en dan geven de korporaals en manschappen van 

de "Limburg" en de "Van Galen" een gescheiden feest.  

Dezelfde zaal op de wal wordt voor twee dagen afgehuurd, omdat de heren elkaar niet zo 

aardig vinden, waardoor een voortreffelijke gelegenheid voorbij gaat daar eens een gegronde 

reden voor te vinden. Kortom een hoeveelheid evenementen om buiten adem van te raken en 

allemaal goed georganiseerd en voortreffelijk verlopend. Vooral het feest van Bir Bintang waar 

250 bemanningsleden van beide schepen een avond lang hooggewaardeerde ontspanning 

krijgen, valt zeer in de smaak. Een Madureesche dansgroep, een stel komieken, een 

voortreffelijke hap en last but not least Bintang (1) % alcohol) maken deze feestavond tot een 

der hoogtepunten van het bezoek aan Surabaya.  

Holland-promotion wordt op de meest uiteenlopende manieren bedreven. Midden in de nacht 

worden betjah-races gehouden met als inzet 1.000 rupiah.  

Enkele manschappen schromen niet een betjahrijder voorin te nemen en zelf die bakfiets 

bruggen over en straten door te trappen, hetgeen in één geval resulteerde in een gekneusde 

betjahrijder en een betjah "total loss". Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat het inderdaad 

gevaarlijk is voorin een betjah plaats te nemen. Een der bemanningsleden verlooft zich hetgeen 

de Indonesische pers, die bij de verloving niet uitgenodigd is, echter niet ontgaat.  

De pers besteedt veel aandacht aan het bezoek van de Nederlandse schepen wat resulteert in 

diverse krantenartikelen. Of het bezoek van de beide schepen de betrekkingen tussen 

Nederland en Indonesië daadwerkelijk verbetert, is door ons nog niet te beoordelen. Wel valt 

het op dat naarmate de tijd verstrijkt steeds meer hartelijkheid, steeds meer gastvrijheid wordt 

ondervonden. Gastvrijheid en hartelijkheid die wij door onze gebrekkige hulpmiddelen slechts 

pover kunnen beantwoorden. Al wordt alles wat wij doen zeer op prijs gesteld. Ondanks de 

dokterswaarschuwingen, alleen in goede restaurants te eten, zeker niet aan een warong en ijs 

helemaal te vergeten, raken drie bemanningsleden in het militair hospitaal. In ijs kent Surabaya 

verschillende heerlijke vruchtensmaken in twee variëteiten, amoeben en bacillair. Volgens 

kenners kan je het verschil horen aan de kreten van de verkopers. De weekends aan boord van 

de schepen zijn zeer stil. De schepen lijken wel uitgestorven. Iedereen die vrij van wacht is, 

maakt op eigen gelegenheid of organiseert een tocht door het binnenland of naar Bali en komt, 

onder de indruk van het prachtige land met zijn onwaarschijnlijk groene sawahs, werkelijk 

blauwe bergen, aan boord terug. In de kampongs is het leven zo intens vredig, is de stilte 

tastbaar, de zon het licht dat schaduw geeft, een haan niet een Hollandse kip die geen eieren 

legt. "Ben ik traag omdat ik droef ben, alles vergeefs vind en veil, op aarde geen hogere 

behoefte ken dan wat schaduw onder een zonnezeil" (uit Fado van J. Slauerhof). De prostitutie 

werd in Surabaya jaren geleden hard aangepakt door omscholingscursussen tot 

busconductrice, geld voor bussen ontbreekt echter nog. Het is ondoenlijk een haven waar 

schepen drie weken lang liggen van dag tot dag te beschrijven. Achter gebeurtenissen ga je 

een reden vermoeden die waarschijnlijk niet de juiste is. Onbegrijpelijk is bijvoorbeeld de 

enorme koersdaling van de Nederlandse gulden in Surabaya. Bij aankomst ligt de wisselprijs op 
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165 rupiah, bij vertrek op 140 a 142. De banken zeggen de enorme stroom Nederlands geld 

nauwelijks te kunnen verwerken, toch is het maar een schijntje op de wereldgeldmarkt.  

201.000 Keiharde Nederlandse guldens verwisselen van eigenaar. Drie weken is misschien te 

lang voor een buitenlandse haven, al is het voor het plan onderhoud hard nodig geweest.  

Nu vertrekken de schepen in een nieuwe huid en bijna toegeladen door de vele gekochte 

souvenirs, op zaterdag 1 september om tien uur plaatselijke tijd, nagewuifd door vele nieuwe 

vrienden, het nu ook weer zichtbaar opgestelde muziekkorps en enkele echtgenotes van 

opvarenden die hun mannen in Surabaya opzochten. Om elf uur wordt rendez-vous gemaakt 

met de RI Multatuli en de RI Samadikun; na manoevreeroefeningen en een schietoefening, 

waarbij het grote vuurvolume en de nauwkeurigheid van de Indonesiërs ieders respect afdwingt, 

worden de gebruikelijke verbindingsoefeningen gehouden. Op zondag 2 september vindt een 

BOZ-oefening plaats, waarna een zeer indrukwekkende steam-past het einde betekent van 

twee dagen oefenen. De "Limburg" en de "Van Galen" zetten koers naar het rendez-vous met 

de "Dido", noord van Irian Djaja (voormalig Nederlands Nieuw Guinea). 

 

Iran Djaja  

Beide schepen passeren de Arafura Zee, die nu Laut Jos Sudarso heet, naar de Indonesische 

commandeur die daar in een vuurgevecht tussen een MTB en Hr.Ms. Evertsen werd 

gedood en die in Indonesië vooral in Surabaya hooggeacht wordt. De "Limburg" en "Van Galen" 

varen op de AM van 4 september door Straat Sagewin.  

Vele opvarenden hebben deze straat jaren geleden vele malen doorkruist, nu is het een 

vreemde ervaring hier wéér terug te zijn, als eerste Nederlandse schepen door Irian Djaja te 

varen, eilanden met bekende namen weer te zien liggen. Sorong met enkele olietanks meer, 

een baken dat de navigatie-officier van de "Van Galen" nog hielp plaatsen, een ataphuisje ligt 

voor de commandant van de "Van Galen" nu onder iets hogere palmen. Irian…..ja- ja. 

 

5 September, we naderen het rendez-vous met de tanker "Tidespring", het is hoog nodig, want 

onze tanks zijn nog maar zeer matigjes gevuld. De HTD's zijn niet meer van de brug te tikken, 

bezorgd uitkijkend, NBCD-centrale bellend, restants opnemend, komt dan toch de melding dat 

de "Tidespring" is gezien. Om 14.00 uur wordt tot ieders opluchting rendez-vous gemaakt en 

nemen beide schepen een ferme slok. De weekindeling door de nieuwe Task Group 

Commander aan boord van de Dido (voor kenners Gert van Hermien) laat ruimte voor 

onderhoud. De maandag en vrijdag van iedere zeeweek zijn voor plan onderhoud, hetgeen 

gezien de hoge vaart die weer gelopen moet worden zeer goed uitkomt. Hierdoor kan in die 

dagen zoveel vooruitgestoomd worden, dat in de overblijvende dagen redelijke 

oefengelegenheid bestaat. 

De oefening "Flying Fish" 

wordt op overtuigende 

wijze door de "Dido" 

gewonnen. Bij deze 

oefening komt het op 

snelheid aan. Negen 

oefenopdrijf-Mortars 

moeten zo snel mogelijk 

afgevuurd en weer 

opgepikt worden. Uitslag: 

"Dido" 7 minuten, "Van 

Galen" 20 minuten en de 

"Limburg" in de herkansing 
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wegens een kleine storing, Met het vaste voornemen "Dido" deze reis nog eens te overtroeven 

wordt richting Wellington ■ gekoerst, "Dido" en "Tidespring" richting Nelson. Om de twee dagen 

wordt uit de "Tidespring" een slok genomen. Olieladen bij nacht en ontij wordt een dagelijkse 

routine. 12 September, onwennig staat iedereen in zijn bijna vergeten blauwe uniform elkaar 

aan te kijken. We zullen het ongeveer een maand dragen. Misschien zelfs tot na het bezoek 

aan Sydney. Maar daar ligt nu nog niemand wakker van. De weersvoorspellingen zijn 

allesbehalve goed, maar ook dat zal wel weer wennen, al was het varen in een echte tropenzee 

een verademing. Zoveel goed weer zijn we tot nog toe niet tegen gekomen. Inmiddels zijn we in 

"Mike” tijd terechtgekomen, 11 uur verschil met Nederland. De "Limburg" legt haar 30.000ste 

zeemijl met 24 mijls vaart af. Het kan maar beter achter de rug zijn. 15 September, een klein 

vliegfeest aan boord van de "Van Galen", de 1000ste deklanding sinds haar indienststelling 

werd uitgevoerd. De hele vliegdekploeg eet taart en vooral de vlieger laat het zich goed 

smaken. 

 

Wellington 

14 September vaart 

het Far East Racing Team Wellington binnen. Ruwe zee, 30 knopen wind en zware regenval. 

Na het nationale saluut wordt met behulp van twee sleepboten afgemeerd aan de "Overseas 

Terminal". De "Van Galen" als buitenschip. Meteen na afmeren een ontvangst op Wakefield, die 

voor de officieren van de "Van Galen" niet lang zal duren. Gedurende enkele dagen al mist men 

het jacht "Reremai" onderweg van Auckland naar Wellington op een route die in deze tijd van 

het jaar door harde oplandige winden afgeraden wordt. Tijdens de ontvangst komt het bericht 

binnen dat het jacht gezien is door een DC-3 in kennelijke moeilijkheden; hierop wordt ons 

verzocht, gezien de positie van het jacht + 70 mijl van Wellington, assistentie te verlenen. De 

"Van Galen" keert als buitenschip binnen twee uur weer naar zee terug, na eerst reeds in 

burger geklede bemanningsleden van de kade opgepikt te hebben. Het is misschien het beste 

om een der ingescheepte verslaggevers aan het woord te laten, met in het achterhoofd de 

gedachte aan een uitlating van een der bemanningsleden: "Het stelde geen moer voor" 

 

De professionele aanpak 

heeft grote indruk gemaakt 

op de Nieuw Zeelandse 

marine en de bevolking, 

getuige misschien de 

vriendelijkheid en 

spontaniteit die werden 

ondervonden. Bijna iedere 

vereniging geeft een feest 

of houdt een feestavond 

waarop elk bemanningslid 

welkom is. Aan boord van 

beide schepen worden 

ontvangsten gegeven voor 

managers van het 

plaatselijke bedrijfsleven, 

waarbij vooral onze 

scheepsbouw en 

technische apparatuur de aandacht krijgt. Toch al zeer in het nieuws, wordt door de Nieuw 

Zeelandse televisie een verslag gemaakt over het leven aan boord. De Nieuw Zeelandse Mies 
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Bouwman neemt enkele langharigen, waaronder een geoorringde, een interview af, dat aan de 

wal gedurende drie opeenvolgende dagen wordt uitgezonden. Jammer genoeg hebben slechts 

enkele opvarenden het kunnen zien. De onderwerpen waren discipline en verantwoordelijkheid, 

de algemene indruk was zeer goed. Op 18 september spreekt de Nederlandse ambassadeur, 

een oud-marine-officier, de bemanningen van beide schepen toe op de Overseas Terminal, de 

steiger waaraan beide schepen gemeerd liggen. Het is een woord van dank voor de goede 

indruk die wij gemaakt hebben in Wellington en een vaarwel en tot weerziens. Na zijn toespraak 

wordt spontaan geapplaudisseerd. Bustrips voeren langs bezienswaardigheden, vulkanische 

bijzonderheden, glimlachende Maori's, enorme schapenkudden, prachtige bossen, spiegelende 

meren, naar de "Limburg" en "Van Galen", die op 19 september zee kiezen voor Auckland op 

een tijdstip, dat Wellington een beetje vermoeid van de "Dutch Treats" nog slaapt.  

 

 
 

Enkele enthousiastelingen wuiven ons in regenbuien uit. Onderweg van Wellington naar 

Auckland wordt van de "Tidespring" post overgenomen, die ons in Madang (Australisch Nieuw 

Guinea) had moeten bereiken. Het is opmerkelijk rustig aan boord van beide schepen. 

Donderdag 20 september Auckland, prachtig gelegen aan een baai, iets benoorden de Bay of 

Plenty. Een van die goed gekozen namen van Captain Cook. In de nacht van woensdag op 

donderdag passeerden we een landtong, die door hoge zeeën omgeven, tengevolge van de 

merkwaardige landvorm er omheen, steeds aan lager wal liggend, toepasselijk de naam "Cape 

Run Away" kreeg. Deze landtong is het verste punt dat we tijdens de Far East Race zullen 

bereiken, + 180° oosterlengte. 
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Auckland 

 

Auckland, onderweg door enkelen Awkward genoemd, daar men liever in Wellington bleef dan 

tussen elf andere schepen van diverse nationaliteiten ligplaats te kiezen. Deze grote 

hoeveelheid schepen ligt hier voor de jaarlijkse Nieuw Zeelandse NUT-oefening "Longex", 

waaraan ook wij zullen meedoen, maar' zover is het nog lang niet. Awkward is 

doodvermoeiend, na de officiële partijen willen talloze Nederlanders het stukje Nederlands 

grondgebied betreden, weer eens Nederlands praten en een Nederlands drankje drinken. 

Iedere dag worden vele malen liefhebbers gevraagd voor een rondrit door de stad en omgeving 

of een bezoek aan het Maori-museum. Wij zijn meer dan "Haere-Mai" (welkom) in Nieuw 

Zeeland en velen ontdekken hier nieuwe hobbies, zodat opvallend weinig sportwedstrijden 

gehouden worden. De Nederlandse vereniging geeft een dansavond voor de gehele 

bemanning, waarbij geen Maori- maar wel een Hawaii-dansgroep optreedt. Enkelen brengen 

een weekend in het land door bij een gezin temidden van duizenden schapen, waardoor het 

gezonde buitenleven ook daar ernstig belemmerd wordt.  

 

De Kiwi, het nationale symbool 

van Nieuw Zeeland, is slechts 

in de dierentuin te bezichtigen. 

Het beestje, een nachtdier, 

wordt eenmaal per dag op de 

platvoet gepord, overeind 

gezet en dan den volke 

getoond. Een nachtdier als 

nationaal symbool is wat 

merkwaardig voor een land. 

Gelukkig is zij vrij zeldzaam 

zodat de kans er een dood te 

trappen zeer klein is, alzo een 

nationaal symbool dat weinig 

bescherming behoeft, toch is 

het een beschermde vogel. Na 

een laatste briefing op 

maandag 24 september 

vertrekken de beide schepen 25 september in verband varend met de "Canterbury" als OTC 

naar zee. Hr.Ms. Limburg had wat moeite die dag van vertrek en lag reeds buitengaats toen ter 

rede nog opgeformeerd werd door de Nieuw 

Zeelandse schepen "Canterbury" en "Otago", de 

Amerikaanse schepen "Stein", "McMorris" en 

"Agerholm", de Australische schepen "Stalwart", 

"Perth", ,rVampire" en de onderzeeboot "Onslow", 

de Engelse schepen "Dido" en "Tidespring" en 

Hr.Ms. Van Galen. De "Canterbury" deed het 

snelle vertrek van de "Limburg" af met: "Ik hoop 

toch werkelijk U niet te hebben beledigd". 

 

KlWI'drama  
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naast de "Canterbury" hijst tijdens ontmeren een ijzeren Kiwi; die nacht vóór het vertrek door 

enkele machinisten uit de schoorsteen van de "Canterbury" geschroefd. Aanvankelijk 

opgetogen gezichten over zoveel eer, op de "Canterbury", tot de gedachte bij hen opkomt dat 

het wel eens hun eigen Kiwi zou kunnen zijn. Het is hun bakboordskiwi die vreemd gaat.  

Later op de dag wordt het beest, uiteraard snurkend, ietwat verkleurd in de hangar 

aangetroffen. Volgens daar tewerk gestelde personen heeft het beest spontaan de Nederlandse 

nationale kleuren aangenomen. Op de EW wordt de Kiwi naar haar nest teruggevlogen, 

vergezeld door enkele flessen Dutch gin.  

Gelukkig is het al donker, want de verf is nog nat …. De eerste week na het Kiwi-drama wordt 

besteed aan een "weapon training" waarbij de "Limburg" en "Van Galen" in verschillende steeds 

wisselende groepen de noodzakelijke oefeningen uitvoeren. Deze eerste dagen blijven we in 

oefengebieden vlak buiten Auckland. Het weekeinde van 29 en 30 september liggen alle 

schepen met uitzondering van het Far East Racing Team in Bay of Islands voor anker om een 

Awkward oefening uit te voeren. De beide Far East racers zoeken de noordelijkste baai van het 

'«□order Eiland op, om het krijgsplan voor een Oranje raid op het vlootverband de komende 

maandag en dinsdag te bespreken. De nacht van zondag op maandag blijven beide schepen 

ten anker, er wordt druk gevist zonder veel resultaat. Onze dunne vislijnen zijn niet opgewassen 

tegen de kracht van de onbekende "monsters". Op de "Limburg" worden echter aanzienlijk meer 

vissen binnengehaald, waarschijnlijk zodat zij dichter onder de kust ligt. Maandag 1 oktober 

gaat de "Limburg" in alle vroegte anker op, n zo gelegenheid te geven het hele vlootverband 

tussen ons te laten passeren, om het de volgende nacht in de tang te nemen. Natuurlijk moest 

de "Tidespring" het ontgelden. Zij is langzamerhand tot het Far East Racing Team gaan 

behoren en heeft op het ontworpen schoorsteenschild een plaats veroverd naast de Kiwi, de 

betjak en de Neptunus drietand. Haar terechtwijzing is dan ook wel op haar plaats: 'Mhen 

Longex ends and you compile statistics, Do not forget your liquid logistics, Five nations ships 

that were supported, With fortyone RAS's and only two aborted, But oh you escorts how can 

you boast, Khen you let your tanker get sunk the most".  

 

Dinsdagmorgen 2 oktober voegen we ons weer bij het verband waarbij we als schermschepen 

nog tweemaal een aanval van vliegtuigen moeten weerstaan. De onderzeeboot "Onslow" voert 

evenveel keren een torpedo-aanval uit en we worden belaagd door twee nieuw aangewezen 

Oranje schepen en dan is het donderdagochtend 3 oktober poetsen en opknappen voor Sydney 

-aar de "Van Galen", na het afvuren van het nationaal saluut door de "Limburg", afmeert langs 

de "Dido". 

 

Sydney 

Ligplaats Garden Island, de marinebasis vlak bij het centrum van de stad. Me zijn in het vijfde 

werelddeel, in 's werelds mooiste natuurlijke haven op een haar na gemist door Captain Cook 

die wel Botany Bay bezocht, maar niet deze weergaloos mooie baai waaromheen Sydney 

gebouwd is. Naast de befaamde Harbour Bridge is nu ook het operagebouw het handelsmerk 

van deze havenstad, met 3j miljoen inwoners. De bouw van dit prachtige gebouw heeft vele 

jaren langer geduurd dan 

zien oorspronkelijk dacht. De moeilijkheden waren enorm en de kosten het twintigvoudige van 

de geraamde, maar nu is het klaar en zal in tegenwoordigheid van de commandanten van de 

binnenliggende schepen door HM Queen Elisabeth II geopend worden. Hoe verschillend men 

ook mag denken, de architect Jöm Utson heeft Sydney een monument gegeven als het 

vrijheidsbeeld van New York. Sydney zal aan dit gebouw over de gehele wereld herkend 

worden. 
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Sydney Opera 

Hierover is in Australië veel te doen geweest, want bijna iedere dag verschenen er stukken in 

de kranten over de zorgeloosheid en de inefficiëntie die met de bouw gepaard gingen. Zo kwam 

het voor dat tijdens de generale repetitie, ontdekt werd dat op ongeveer 50 plaatsen niets van 

het podium te zien was. Toen men de directeur vroeg hoe dat kon, vertelde deze dat hij hiervan 

afwist. In ieder operagebouw in de wereld waren wel enige plaatsen waar men niets kon zien 

van het podium. Hij vervolgde: "Die plaatsen komen toch wel vol of je kunt er altijd nog blinden 

neerzetten. Je kunt ze ook gebruiken voor mensen die graag in de opera gezien willen worden, 

maar voor de voorstelling zelf geen interesse hebben". Deze woorden sloegen ongetwijfeld op 2 

Nieuw Zeelandse dames, welke de eerste waren die kwamen klagen over het slechte zicht 

vanaf hun plaatsen, die ze speciaal gekocht hadden voor de eerste voorstelling van een opera 

in het historische gebouw. Enige weken ervoor waren verscheidene journalisten uitgenodigd 

voor het bijwonen van een voorstelling, waarbij voor het eerst de ingewikkelde machinerie, die 

is gemonteerd, werd gebruikt. De meesten waren diep onder de indruk toen ze zagen hoe delen 

van het podium omhoog kwamen en andere delen in het niet verzonken, als dekken van een 

vliegdekschip. Maar van dichtbij gezien bleken de vloeren niet tegen elkaar aan te sluiten en 

bleken er levensgevaarlijke richels te zijn. Waarom die richels tussen de secties, vroegen ze 

aan een stel onderhoudsmonteurs. Het antwoord bleef lang uit, maar toen het kwam luidde het 

als volgt: "Toen de originele machinerie en toneelvloeronderdelen waren besteld, had men 

vergeten rekening te houden met de afmetingen van het gebouw. Niemand had in het eerste 

ontwerp eraan gedacht of het podium wel zou passen onder het eivormige dak. Toen men er 

achter kwam was het te laat en moest men de originele machines aanpassen zo goed als 

mogelijk was. Nu passen de delen bijna, maar het is niet moeilijk voor te stellen wat er gebeurt 

wanneer een ballerina met een teen in een richel blijft steken". Als ironische voetnoot moet 

worden opgemerkt dat al de machinerie en de toneelvloer bij elkaar 6 miljoen dollar heeft 

gekost. Toen het gebouw werd aanbesteed vertelde de toenmalige State Premier, Mr. 

Heffeman: "Iemand die zegt dat het gebouw $ 10.000.000,== zal kosten mag ook beweren dat 

het 5 x zoveel zal gaan kosten". De premier maakte hiermee een sarkastische opmerking maar 

wanneer de koningin het gebouw 20 oktober opent, heeft het totale project £ 50.000.000,== 

gekost. En nu, in tegenstelling tot de enorme kosten, worden hoeken in aller haast dicht 

getimmerd om het gebouw gereed te hebben voor de opening. Het regent niet vaak in Sydney, 

maar wanneer het regent, dan komt men in grote moeilijkheden. Na een hoop plannen te 

hebben gemaakt en ze weer te hebben verworpen zijn er nog steeds geen 

parkeermogelijkheden in de nabijheid van het gebouw. Dat betekent dat men ongeveer iets 

meer dan een mijl moet lopen van de geparkeerde wagen tot het gebouw.  
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Er bestond een plan om een minibus te laten rijden maar dit gaat niet door vanwege de hoge 

kosten. In het originele ontwerp werd gebruik gemaakt van gekleurde zandstenen maar in de 

haast alles op tijd af te krijgen, met de aanwezige gelden, heeft men asfalt gebruikt, wat het 

aangezicht van het gebouw erg schaadt.  

 
De hoge kosten zijn ook de reden waarom men de grote binnenplaats niet heeft geasfalteerd. 

Natuurlijk is er nog een keerzijde van de medaille. Ondanks alle fouten is het operagebouw een 

van de wonderen van deze moderne tijd. Zover als het de inwoners van Sydney betreft is het 

een Elisabeth Taylor onder de gebouwen. En ondanks de kosten, hoge prijs, verspilling en 

zelfingenomenheid is het ook fantastisch, wonderbaarlijk en onvergetelijk. Wanneer het 

uiteindelijk in gebruik is genomen, zullen er weinigen in Sydney zijn, die ondanks alles spijt 

zullen hebben van elke eraan gespendeerde cent. Deze vrijdag, meteen na binnenkomst, krijgt 

ieder bemanningslid een fraai uitgewerkt programmablad van "Federation of Netherlands 

Societies" waarin alle evenementen aangegeven staan. Zij hebben ons inderdaad een gastvrij 

onthaal geboden. Voor vele bemanningsleden is het bezoek aan Sydney inderdaad een 

hoogtepunt. Enkelen bezoeken familieleden die ze in jaren niet hebben gezien, voor de anderen 

is er onder het vele gebodene wel iets dat zeer de moeite waard is; een vooruitgeschoven 

carnavalsavond, waarbij hoeden in de vorm van het dak van het operagebouw gedragen 

worden, wordt een succes. Er zijn veel "functions" in Sydney, waar de Nederlanders met open 

armen ontvangen worden. Om de een of andere reden worden wij overal als eregasten 

beschouwd en behandeld. De "Limburg" ontvangt op twee opeenvolgende middagen 

spastische kinderen en kinderen van een BLO-school, die naderhand hun dankbaarheid tonen 

door het maken van tekeningen over deze voor hen onvergefelijke middag. Een klein incident 

deed zich voor toen de kinderen eenmaal aan boord waren en bij het kopjes tellen een kind 

teveel aanwezig bleek. Een jongetje, hij zag de invasie plaatsvinden en dacht dat het misschien 

wel leuk zou zijn aan boord van zo'n varende ijscokar. Niettemin wist hij zich meesterlijk uit de 

situatie te redden door te verklaren dat hij bij het zien van al die zich moeilijk bewegende 

kinderen maar meegekomen was om te helpen. Hij heeft inderdaad behoorlijk ijs helpen eten. 

De pers besteedt zeer veel aandacht aan de Nederlandse schepen, nu hebben we behalve 

klompen, molens en kaas ook nog lang haar en democratisering te bieden. Een verzoek om 

enige langharige matrozen samen met één der commandanten een televisie-interview af te 

nemen in een soort Willem Duys' Voor de vuist wordt een beetje tot hun verbazing toegezegd. 

De uitzending is een succes, sterker nog het kan niet beter, men vindt deze marine 

toonaangevend in menselijke verhoudingen, loyaliteit, kameraadschap en gezonde rivaliteit.  
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Het Far East Racing Team heeft echter nog geen tijd om over deze mooie woorden na te 

denken, want Sydney rolt voorbij in 18 hele dagen, die straks een lange dag zullen lijken. Niet 

echt lang maar door zoveel gebeurtenissen die toch allen wat tijd nemen moet het wel een 

lange dag geweest zijn. 10 Oktober vindt een trieste gebeurtenis plaats aan boord van USS 

Agerholm, een schip waarmee wij gedurende LONGEX oefenden.  

De commandant, commander J.P. Cox, overlijdt plotseling, twintig minuten voordat zijn schip 

naar zee vertrekt. Op 11 oktober wordt een herdenkingsplechtigheid gehouden aan boord van 

het Amerikaanse schip terwijl alle schepen in de haven halfstok vlaggen.  

 

19 Oktober worden de schepen verhaald om ligplaats te kiezen voor de opening van het 

operagebouw. De "Limburg” blijft achter aan de steiger in Garden Island, de "Van Galen" 

vertrekt naar een boei midden in de haven, met enig leedvermaak nagewuifd door de 

Limburgers. Het is altijd plezierig anderen te laten genieten, hetgeen naderhand ook bleek uit 

een toegezonden kranteknipsel met de volgende inhoud: "Undoubtedly the most exiting 

maritime contribution to the Opera House opening, was the Netherlands frigate Van Galen 

moored off Kurraba Point. She was the ship you saw at night in what appeared to be strip 

lightning. For all the pleasure - Van Galen - Dank U wel". De opening van het Opera House 

door de Engelse koningin wordt in de wereld overstemd door de opnieuw uitgebroken 

vijandelijkheden in het Midden Oosten.  

Kranten besteden maar weinig aandacht aan de gebeurtenissen in het Midden Oosten, 

berichten daarover en over spanningen bereiken ons met vertraging. Het "Continent" is hier ook 

zover vandaan. Het accent van de berichtgeving lijkt verschoven. De opening is een met 

indrukwekkende feestelijkheden gepaard gaande plechtigheid, 60.000 balonnen en 1000 duiven 

krijgen de vrijheid. Een op het dak van het Opera House geklommen Aboriginal zegt een 

gedicht en werpt, terwijl alle schepen in de haven hun sirenes laten loeien, zijn speer in de 

haven. Dezelfde avond krioelt het in de haven van grote en kleine zeilschepen en 

plezierjachten. Het vuurwerk dat vlak na het vallen van de duisternis losbarst is zeer 

indrukwekkend, temeer daar de duizenden scheepjes bij iedere spattende ster of lichtfontein 

silhouetten tegen het lichtende fort, waarvandaan sterren de lucht in spatten. Een scheepje dat 

langzaam aan te dicht het fort genaderd is, wordt als de laatste lichtfontein losspringt, in brand 

geschoten. Zij brandt omringd door tientallen redders in een half uur uit. Zondag 21 oktober, de 

laatste dag in Sydney, gebruiken velen die dag om afscheid te nemen van kennissen die hier 

werden opgedaan en een avond vroeg naar bed. Sydney,dat voor ons veelal dankzij de 

begeleiding van de consul-generaal J.H. Delgorge en de gepensioneerde LTZA1 H. Pieterse 

een hoogtepunt zal blijken in deze reis.  

De volgende dag, 22 oktober, vertrekken de schepen onder grote belangstelling ten 10.45 uur 

naar zee, behalve de "Van Galen", die een weinig maandagziek niet kan opstarten.  

De brandstof weigert door de daarvoor aangewezen leidingen te stromen en lukt dat eenmaal, 

dan blijkt het onbrandbaar. Toch slagen de machinisten erin de brandstof aan te steken en 

voegt de "Van Galen" zich ten 14.00 uur bij het verband, dat voor de tocht naar Fremantle 

uitgebreid is met de Australische schepen "Melboume", "Brisbane", "Stuard", "Supply" en voor 

een dag de onderzeeboot "Onslow". De dagen tussen Sydney en Fremantle worden met 

uitzondering van zondag 28 oktober druk oefenend doorgebracht. De "Melboume" voorziet de 

artillerie van voldoende doelen voor richt- en schietoefeningen. Nabij Tasmanië worden we door 

een motortorpedoboot aangevallen in een "mini war" belaagd door papieren onderzeeboten, 

echte vliegtuigen en door de "Limburg" die weer eens zijn- goedzittend "Orange"-pak heeft 

aangetrokken. 
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Fremantle 

Maandag 29 oktober Fremantle, een haven 11 mijlen ver van de stad 

Perth,die na Sydney klein voorkomt, doch met enthousiaste Nederlandse verenigingen. 

Fremantle, afgemeerd in de estuary van San River. In 1697 ontdekte hier de Nederlander 

Vlaming de zwarte zwaan, nu het embleem van West Australië. Ter rede wordt bij stukjes en 

beetjes het befaamde schip Batavierboven water gehaald en opgeborgen in een voormalig 

weeshuis. De eerste Nederlanders die hier onvrijwillig landden zaten op dit schip.  

De onverwacht grote hoeveelheid Nederlanders in Perth en Fremantle maken soms de indruk 

ook niet vrijwillig in West Australië te zijn. Zij leven met een achterdeurtje naar het "volle", 

"vervuilde", te "geregelde" Nederland. "Wij moeten hard werken voor een redelijk bestaan". 

Dezelfde maandag gaan de officieren naar een ontvangst in het gemeentehuis waar in 

veelvuldige toespraken de Nederlandse schepen meer dan welkom geheten worden door een 

actief bestuur en de oppositie, 's Avonds een cocktailparty en een feest gegeven door de 

Nederlandse vereniging. Door een misverstand komen er driemaal zoveel marine-mensen als 

verwacht, ook hier hoe meer zielen hoe meer vreugd.  

Fremantle, 11 mijl van Perth, is bereikbaar per trein. Een trein die twaalf maal stopt voor het 

centrum van de stad bereikt is. Donderdag 1 november een treinstaking, de laatste van een 

reeks stakingen die wij in Australië zullen meemaken.  

 

 
Poststaking, energiestaking en bus staking in Sydney en als laatste deze treinstaking. Velen 

blijven hierdoor de laatste dag Australië in Fremantle. Velen hebben in Australië naar emigratie-

mogelijkheden geïnformeerd, weinigen zullen ooit de stap zetten. In elk geval voorlopig niet 

degenen die in Australische schoolbanken de korporaalstest aflegden. Vrijdag 2 november naar 

zee, "Tidespring", "Dido", "Van Galen" en "Limburg" beginnen de lange oversteek naar het 

rendez-vous met de Tiger Zuid van Madagascar. Drieduizend mijl varen, oefenen, olie-laden 

door het leegste stuk zee van de wereld. Schoon, geen spoor van afval of olievervuiling. On de 

dag maken we er een van 25 uur pal west sturend. Het weer is koud, doch mooi, waardoor het 

Europees uniform behaaglijk gaat worden. De "Van Galen" probeert het wereldrecord Flying 

Fish te breken en brengt dit na nog driemaal mortierschieten op 9 minuten en 20 seconden.  
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Dat alles op donderdag 8 november, opstomend naar het rendez-vous met TG 321.1 

Donderdag 8 november, de lucht is grijs, de zee is grijs, de schepen zijn grijs en Ajax heeft 

verloren. Het enige lichtpuntje op deze dag is het "Far East Racing Team"-bord op de brug van 

de "Tidespring". De "Dido", die eigenlijk de hele reis samen met ons maakte, moet vandaag 

onvrijwillig afhaken en opstomen naar Diego Suarez om een lekkende schroefaspakking te 

repareren. We zullen haar niet meer zien. Zaterdag 10 november, het Far East Racing Team 

maakt rendez-vous met de "Tiger", de "Regent", de "Rhyl" en de onderzeeboot "Dreadnought", 

we worden nu weer TG 321.1. Na wat middernachtelijk olieladen maken we ons gereed voor 

"CASEXZONDAG". Inmiddels is het weer eens op gaan pijpen. Na de rustige oversteek vanuit 

Australië hebben we weer recht op wat golven. Op de PV/EW wordt na wederom oliegeladen te 

hebben koers gezet naar Mauritius. De Engelse schepen stomen door naar de Kaap, waar wij 

ze op of omstreeks 3 december weer zullen zien. In de hoop dat het maandag 12 november 

beter weer zal zijn en gezien het drukke oefenweekend wordt maandag tot zondag verklaard. 

Een dag uitslapen tot negen uur, waarbij volgens de Eerste Officier "Van Galen" wederom geen 

ontbijt wordt gereserveerd. Ondanks de maandagse zondag geen zon. Het O.S. &.O.-

programma dat voorzag in een haaienvangst en film, valt letterlijk in het water. 

 

Port Louis  

De dinsdag wordt besteed aan het poetsen en opknappen en woensdag 14 november lopen we 

Port Louis binnen, de enige haven van Mauritius het suikereiland met zijn prachtige stranden. 

Na het afgeven van het saluut wordt in de laag afgemeerd. Eindelijk een haven waar aan het 

kleurenschema gewerkt kan worden. Na aftrap meerrol en het plaatsen van rattenschilden, 

excuses aan de bottelier, in Port Louis waren ze nodig, vertrekken de eerste strandgangers. De 

Nederlandse ambassadeur uit Nairobi, Mr. J.C. Polderman, is speciaal voor het bezoek van 

beide schepen naar Mauritius overgekomen en voor het onthullen van een plaquette, opgericht 

ter nagedachtenis van de eerste landing door onze voorvaderen op dit eiland in het jaar 1598. 

Zij gaven dit eiland ook de naam Mauritius en maakten een begin met het bevolken van het 

land. Zij roeiden enige beesten uit, waaronder de kennelijk zeer smakelijke vogel met de naam 

Dodo, wellicht uit een soort medelijden, het beest kon niet vliegen en liep ook wat moeilijk. Zij 

wisten niet dat het uitroeien van de Dodo ook het einde betekenen zou voor een der mooiste 

bomen van het eiland: de Tambalacok. De zaden van deze boom zijn slechts vruchtbaar na het 

spijsverteringskanaal van de Dodo te zijn gepasseerd. Onbewust van deze en nog vele andere 

Nederlandse herinneringen worden de bemanningen bijzonder hartelijk ontvangen. De vele 

excursies trekken vele liefhebbers, er wordt gedoken, gezwommen, paardgereden, gezond en 

voor weinig geld goed gegeten. De scheepsband van de "Limburg" treedt op voor de 

plaatselijke televisie, hetgeen hogelijk gewaardeerd wordt. Aan de eerste minister wordt tijdens 

een diner, gegeven door de Nederlandse ambassadeur, een scheepsmodel overhandigd. Het 

schip waarmee vice-admiraal Van Warwijck in 1598 Mauritius verkende, is door een plaatselijke 

kunstenaar bijzonder mooi nagebouwd. Op zondag worden met het Russische schip "Ivan 

Concharov" films uitgewisseld. De Russische film blijkt na tien minuten onverteerbaar. De 

Russen zeggen erg genoten te hebben van onze O.S.&.O.-Vampiers. Maandag 19 november 

vertrekt de "van Galen" om tien uur naar zee. De "Limburg" blijkt stoom op een verkeerde plaats 

te produceren en blijft nog een uurtje liggen. Op de AM stomen beide schepen, voor het eerst 

vrij langzaam, op een ketel, richting Mombasa. Dinsdag 20 november krijgt de "Limburg" het op 

haar heupen en voert een groots opgezette NBCD-oefening uit. Na realistisch uitgevoerde 

machinekamerproblemen, stut en schoorwerk, plakkerig geschuil, gehelmd geping en een 

jammergenoeg niet uitgevoerde verlaatrol (de zee lijkt koel) voegt zij zich weer bij haar 

teamgenoot. Woensdag 21 november wordt in de vroege morgen Diego Suarez gepasseerd. 

De eerste cirkel is geslote jammer genoeg blijft het land voor de "Van Galen" onzichtbaar.  
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De "Limburg" stoomt dichter onder de wal. Beide schepen zijn verwikkeld in een EOV-oefening. 

Het weer is en blijft tropisch. Koperen ploert gangers komen in de middagrust dan ook aan hun 

trekken. 

 

Mombasa  

Donderdag 22 november, Mombasa, Kenya, het land der Kikoejoes. Ditmaal geen saluut. Beide 

schepen meren af op de boei. Spijtig genoeg niet naast elkaar, hetgeen veel nodeloos heen en 

weer varen met zich meebrengt. Behalve onze eigen sloepen worden sloepen van de wal 

gehuurd, ook is het mogelijk voor twee shilling (100 gaan er in 40 gulden) een watertaxi te 

huren. Mombasa is ook een haven voor zonaanbidders. Prachtige stranden, goede hotels met 

zwembad en bar krijgen zoveel bezoek dat de voertaal bijna Nederlands wordt.  

Opvallend zijn de grote hoeveelheden Duitsers onder de nog schaarse toeristen.  

Kenia is wat verontrust over de olieboycot, het zou wel eens een vermindering van het toerisme 

kunnen betekenen, een der belangrijkste bronnen van inkomsten voor dit land.  

Enkele goede en zeer in de smaak vallende O.S.&.O.-excursies worden gerealiseerd. 

Wildparken. Velen zien tientallen beesten, die zij voorheen achter tralies hadden waargenomen. 

Het Tsavo-park is ongeveer zo groot als Nederland en herbergt krokodillen, leeuwen olifanten, 

zebra's enz, zij laten zich, gewend aan Daktari's, gewillig fotograferen.  

Een groep van de bemanning brengt de nacht in een hooggelegen "lodge" door, vlakbij een 

drinkplaats van Impala’s. "Voi-lodge". Aan boord van de "Limburg" wordt een kinderfeest 

gegeven voor 40 gehandicapte kinderen die eerst op een boottocht je naar het schip 

getracteerd worden.  

Op beide schepen wordt geld ingezameld voor een generator. Het bedrag, plus minus 1000 

gulden, kan overhandigd worden aan de directeur van het ziekenhuis, dr. Waalwijk.  

Enkele bemanningsleden staan bloed af voor de Keniase bloedbank. Onder veel 

dankbetuigingen wordt het afgetapt, na een keuring door de arts aan boord.  

Houtwerk is er te kust en te keur. Naar wens wordt het in de gewenste kleur gebracht.  

Hier wordt meer houtsnijwerk ingeslagen dan in Surabaya, het is van geringe kwaliteit, de 

prijzen zijn dan ook aanzienlijk lager De ambassadeur en de consul hebben na Mauritius ook 

hier het bezoek van de schepen op bijzondere wijze begeleid.  

27 November tien uur plaatselijke tijd vertrek van Mombasa naar Nederland. Vlak voo het 

vertrek wordt nog kleding ingezameld voor een plaatselijk ziekenhuis. De opbrengst is 

overweldigend. Velen storten grote gedeelten van hun oude PSU, daar Mombasa de laatste 

haven is waar zij het zullen dragen. De RFA Tidereach vertrekt tegelijk met ons, wij zullen haar 

op zee niet volgen. 

 

Het Far East Racing Team stoomt om de zuid naar de Lazarus Bank om daar met scherpe 

dieptebommen en vis te verschalken. Het resultaat is een klein stukje vis voor iedereen.  

29 November, aan boord van de "Limburg" wordt LTZA 3 A. Harmsen en aan boord van de 

"Van Galen" LTZT 3 V.C. Windt, door de respectievelijke commandanten beëdigd.  

Het weer laat zich door deze van de kalender afwijkende zondags dienst verrassen.  

Het is stralend weer. Op de AM volgt een gezamelijke maaltijd op het helidek, opgeluisterd door 

enige luide klanken van de scheepsband, die steeds beter gebruik weet te maken van de 

verschillende versterkers. In het weekend van 1 en 2 december is het tijdens het ronden van de 

Kaap het gebruikelijke weekend-weer. Ditmaal ook met enige wind, windkracht 8 met 

uitschieters tot dwingen het Racing Team vaart te minderen. Zondag AM is het even mooi, 

waarna de wind wederom toeneemt, ditmaal achterinkomend. We gieren rond de Kaap. 3 

December maken we bezuiden Kaapstad rendez vous met "Tiger", "Regent", "Dreadnought", 

"Rhyl" en het enige Engelse lid van het Far East Racing Team: "Tidespring".  
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De gasmaskers en helmen, alsmede plotkousen worden wat dichter bij de hand gelegd. 

Langzaamaan wordt het weer, nu stomend om de noord, beter. De "Van Galen" simuleert in 

een grote NBCD-oefening een aanvaring, op deze wijze niet ingedeelden de gelegenheid 

gevend wat vochtig lucht te ademen op het langzaam wegzinkende achterschip. Enige 

goedgelovigen laten zich door de onderofficier van de wacht naar de zeer tochtige bak jagen. 

Na dit voorspel storten de beide schepen zich in het drukke oefenprogramma, even 

onderbroken door de sinterklaasviering op maandag 5 december  

 

Daar op de "Tiger" een echte 

bisschop meevaart, wordt van de 

gelegenheid gebruik gemaakt de 

beide eminenties met elkaar in 

contact te brengen. Bisschop Giggle 

is zeer onder de indruk van het 

prachtige gewaad van zijn 

Nederlands/Spaanse geloofsgenoot.  

Na enige prettige terechtwijzingen, 

waarbij enkele bemanningsleden die 

een loopje hadden genomen met het 

door de dokter bepaalde 

malariagewaad muskietendoder 

kregen uitgereikt, vertrok Zijne 

Heiligheid onder het zingen van 

stemmige liederen om zich in het 

benedenschip in de diverse 

gelegenheden wat te gaan laven.  

De dorst van de bisschop en zijn 

knechten maakte grote indruk, 

niettemin wisten zij op even 

stemmige wijze het schip te verlaten 

als zij gekomen waren. Het 

spreekwoord "Bezoek brengt altijd 

vreugde aan, is het niet bij het komen 

dan wel bij het gaan" was op deze 

gelegenheid ook niet van toepassing.  

 

Zaterdag 8 december, op de VM vaart het hele verband langs St. Helena terwijl boven onze 

hoofden Seakings en Wasp-helicopters formatie vliegen. Onder de Seakings hangt de 

Nederlandse en de Engelse vlag. Bisschop Giggle, voormalig vlootpredikant, wordt op het 

eiland afgezet. St. Helena is een rots met hoge wanden, die een golvend vlak geblazen land 

omsluiten. Een klein vulkanisch eiland in het midden van de Zuid Atlantische Oceaan. Zaterdag 

8 december, officier van de wacht oefeningen en een hele dag vrij. Op de EW een koud buffet 

voor de bemanningen van beide schepen. Goed vlees en vele heerlijke slaatjes. Koks en 

hofmeesters lieten zien tot zeer veel in staat te zijn. Vele bemanningsleden maakten op zeer 

plezierige manier kennis men Nieuw Zeelandse wijn. Begeleid door accordeonmuziek, werden 

Oud-Hollandse liederen gezongen. Na afloop was er voor liefhebbers nog een overheerlijke bal 

gehakt verkrijgbaar in het cafetaria. Een groots afscheid van de Verre Oosten Reis, die echter 

nog een kleine twee weken zal duren. Zondag 9 december, prachtig weer en een horse-race op 

het helidek.  
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Maandag 10 december, de oefenweek start met een groots opgezette CASEX met als bekende 

tegenstander de "Dreadnought". De eerste thuisvaarders beginnen hun koffers te pakken en 

douanelijsten in te vullen (10 cadeaux a f. 9,— is f. 90,—]. De bureaux commandement worden 

begraven onder papier. De reisverslagen, conduiteboekjes en jaarrapporten moeten weg.  

Het schip moet administratief schoon zijn voor binnenkomst. Dinsdag 11 december, 's morgens 

heel vroeg wordt voor de laatste maal de evenaar gepasseerd.  

Geen foto-enthousiasten dit keer. We zijn op het noordelijk halfrond en vrijwel meteen wordt het 

kouder. Zonaanbidders hebben hun langste tijd gehad.  

Vrijdag 14 december, de laatste maal olieladen uit de "Tidespring". Bijna de gehele bemanning 

wuift haar uit. Zij vertrekt naar Schotland en zal vlakbij de Nederlandse kust het aan boord 

geplaatste detachement vliegdienst de gelegenheid geven naar De Kooy af te vliegen.  

Zo, dat zij een dag eerder dan wij thuis zijn. Daar staat echter tegenover, dat zij een maand 

langer dan wij zijn weggeweest.  

Zaterdag 15 december wordt de Noorderkeerkring gepasseerd. De wind is toegenomen, het 

wordt nu guur buiten. De CZMNED heet ons welkom in zijn bevelsgebied.  

Zondag 16 december, Funchal wordt op de AM gepasseerd, een eiland waar enige leden van 

de bemanning nog vaak mee zullen kennismaken, 's Avonds een soort kennis in het Cafetaria, 

waar tegen betaling van een kwartje spijkers in NBCD-balken geslagen kunnen worden, maar 

waar ook met een vrij grote zekerheid de nabije toekomst voorspeld wordt. U komt nu in een 

land waar U een vrouw zult leren kennen, een vrouw waarmee U samen gaat wonen. U zult 

veel fietsen, het heel vaak erg koud hebben, zo koud dat U besluit in maart weer naar warmere 

streken terug te keren  

Maandag 17 december, de eerste dag van de laatste week gevuld met schietoefeningen en 

veel onderzeebootbestrijding. Langzamerhand begint iedereen zich zorgen te maken over 

pakpapier, koffers worden opnieuw ingepakt. Het einde van de reis is nu zo dichtbij. Een reis 

tijdens welke 48.000 mijl werd afgelegd, 15.000 kg. brood, 18.000 kg aardappels en 4.000 kg. 

rijst werd gegeten. Geld speelde ook een belangrijke rol. 684.000 gulden verwisselde van 

eigenaar, waarvan 402.000 gulden in het buitenland achterbleef, hetgeen neerkomt op 

ongeveer 16 gulden per persoon per havendag. Op brieven werd 6.800 gulden aan postzegels 

geplakt, een gemiddelde van 27 gulden per persoon.  
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Op zee werd 36 maal olie geladen, in 25 oefeiningen 282 granaten verschoten, in 300 CASEX-

uren werden 99 bommen verschoten, er werden 155 vlieguren gemaakt, tussen 991 starts en 

990 deklandingen. 6000 Berichten werden in distributie gebracht, 19.000 meter telexpapier 

ratelde door de machines. Zevenmaal werd overgegaan van wit op blauw tenue of andersom. 

De evenaar werd viermaal gepasseerd, eenmaal werd slechts gedoopt. De commandant deelde 

363 dagen licht arrest uit, grotendeels aan telaatkomers.  

Na nog een groots opgezette oefening op 19 december, wordt afscheid genomen van de 

"Tiger", de "Rhyl", de "Dreadnought" en de "Tidepool". Het Far East Racing Team stoomt met 

hoge vaart richting Wight om daar op 20 december de minister van defensie, ir. H. Vredeling, en 

de bevelhebber der zeestrijdkrachten, vice-admiraal E. Roest, de gelegenheid te geven de 

schepen welkom te heten. De minister spreekt over de scheepsomroep de bemanning toe na 

eerst met de officieren en de onderofficieren kennis te hebben gemaakt. In zijn toespraak dankt 

hij het Far East Racing Team voor het vele dat zij gedaan heeft: "Nederland werd op goede 

wijze door U vertegenwoordigd in alle landen die U heeft bezocht". Vlak na zonsondergang 

vertrekt hij samen met de BDZ naar de "Limburg" om aan boord van dat schip de laatste mijlen 

voor Den Helder af te leggen. De laatste wachten zijn druk, op de brug staan tientallen oplopers 

de Noordzee in te staren. Tot ver in de HW staan nu ook machinisten de zeekaart te 

bestuderen. Op 21 december 06.00 uur komen beide schepen ten anker ter rede van Den 

Helder. De tweede cirkel is gesloten, zes en een halve maand hebben op iedereen een grote 

indruk gemaakt. Iedereen is echter wijzer geworden, heeft iets van zichzelf en van anderen 

kunnen leren, dat zonder deze reis niet mogelijk was geweest. Na meerrol gaat iedereen naar 

huis. Het klinkt eenvoudig, het is ook eenvoudig, al zal het nog dagen duren voor iedereen zich 

weer echt realiseert thuis te zijn. 

 
 

 
 
Wordt vervolgd… 


