
 

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 
 

 “ 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. 

 

 

    
 

Nummer 18 - 4 e jaargang – 30 april 2021 
 

 
 
Blz. 1  Herdenking van hen die vielen in de slag op de Javazee 
 
Blz. 2 Wout Kuit, vervolg Deel 7. De wereldreis met de ,,van Speijk”. 
 
Blz. 10 Reisjournaal Hr.Ms. Johan Mourits van Nassau deel 4  
 
Blz. 16 Kruisreis Hr.Ms. van Speijk 1971 
 
Blz. 19 Belevenissen van een stalenboot schipper van de Genie 
 
Blz. 25 Verblijf in La Specia en de reis naar Rome 
 

 
 
 

 
 

Heeft U ook zo’n behoefte eens te reageren ….klik dan op dit boek of stuur een mail naar de 
redactie ! 

 
 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
http://www.tenanker.mygb.nl


 

2 
 

Herdenking van hen die vielen tijdens den Slag 

in de Javazee 

Op den dag, dat vijf jaar geleden de slag in de Javazee werd gestreden, heeft er bij het 

monument „Voor hen, die vielen” te Den Helder een plechtige herdenking van onze 

gesneuvelde marinemannen plaats gehad. 

Dien 27sten Februari 1947 werden er aan den voet van het monument kransen gelegd namens 

de  Kon. Marine, het Nat. Jongeren Verbond, de 

Kon. Ned. Vereen. „Onze Vloot” en door Burgemeester Ritmeester namens het 

Gemeentebestuur van Den Helder. 

 

De Commandtant van het Kon. Instituut Willlemsoord, Kapitein ter Zee I. W. Reynierse, hield 

een korte herdenkingsrede, waarna een minuut stilte in acht werd genomen. De vlaggen op 

inrichtingen en gebouwen, die eerst halfstok hingen, werden daarna voorgeheschen en bleven 

in het tweede deel van den dag fier wapperen. Onze foto is genomen tijdens de kranslegging 

namens de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging „Onze Vloot”. 

 
Bijeenkomst in Den Haag Ter nagedachtenis van de gevallenen in den slag in de Javazee heeft 

het Nat. Jongeren Verbond 27 Februari j.1., vijf jaar na den ondergang van ons Eskader in 

Indië, in samenwerking met de Kon. Ned. Ver. „Onze Vloot” en het Alg. Ned. Comité „Onze 

Marine”, in de Oosterkerk te ’s-Gravenhage een bijeenkomst gehouden. Op deze waardige 

herdenking hebben achtereenvolgens de Chef van den Marinestaf, Schout bij Nacht Jhr. E. J. 

van Holthe, de vice-voor-zitter van het N.J.V., de heer K. Rijsdorp en de Hoofdvlootpredikant, 

Ds. J. H. Sillevis Smitt, het woord gevoerd. 

 

Het Oosterkerkkoor heeft ter afwisseling een aantal toepasselijk liederen gezongen. 

Na afloop der bijeenkomst, welke door verschillende Marine- en Leger-autoriteiten werd 

bijgewoond, is er een collecte te bate van het Karel Doormanfonds gehouden. 
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Wout Kuit, vervolg Deel 7. De 
wereldreis met de ,,van Speijk”. 
 
Het werd 28 januari 1970 en met een hele hoop 
drukte en uitzwaaiers, nog een toespraak van de 
CZM admiraal, -boer Maas werd hij genoemd-, 
mochten we vertrekken naar zee . Op weg naar Punta 
Delgado, de Azoren voor onze eerste bunker sessie. 
Het werd een zeer woelige reis met een hoop slecht 
weer, maar ja, vroege voorjaar en de golf van Biskaje; saja had het ook even slecht!  Ik kreeg 
geregeld last van behoorlijk zware hoofdpijn. Eerst kreeg ik van de dokter van die pillen voor 
zeeziekte, maar die hielpen niet. Toen ging de dokter op onderzoek uit en het bleek dat naast 
de werkplaats een grote zenderkast stond en ik dus last kon hebben van de Electro golven. 
Toen bleek dit inderdaad het geval te zijn  en ik moest er maar met de radio hut over praten,  
wat uiteraard niets geworden is. Maar goed, de bifi worsten en vooral de lege blikken daarvan, 
kwamen te pas om in te kotsen. 2 dagen en daarna kon je weer gelukkig zijn.   
Op de Azoren een beetje peut laden en het wal programma afwerken. Een ding wat mij dwars 
zat, was dat de eerste excursie gelijk niet door ging voor mij. De Hooge heren hadden besloten 
dat er schragen moesten komen om party tafels te maken; zij bepaalden hoe dat moest. 2 tafels 
over de breedte van het dek. Nou had ik op eigen kosten al op de “van Nes” een hand 
cirkelzaag machine gekocht ,maar deze wilde ik  puur uit hufterigheid niet gebruiken; dus met 
de hand latten uit battings gaan zagen.  Gelukkig kwam de HWTK langs, tegen hem ben ik 
gezegd met dat ik veel beter poten van 5x5 kon maken en dergelijke  en daarop de multiplex 
platen; deze is in overleg gegaan met de opdrachtgever OS&O.  Tja jij maakte niet uit hoe je 
iets maken zou, dat deden de officieren wel, ondanks dat ze er geen reet van snapten. Maar 
hun idee was altijd de ware en ja dan moest je niet tegen een eigenwijze idioot aan lopen die 
wel vaker zijn kop in de wind gooide. Toen kreeg ik de vrije hand en toen dus wel de machines 
gebruikt, ook dus een schaafmachine. In Curaçao moest ik zorgen dat het voor elkaar kwam, 
dus het nodige hout aan boord halen; we waren ook al een paar 5x5 kwijtgeraakt aan de 
volleybal kooi op het helidek.  Maar goed, dus alvast begonnen met de poten met wat ik nog 
had. 
 Op Curaçao  aangekomen kon ik daar multiplex en het andere nodige hout ophalen uit de 
loods van de KNSM, die ook door de marine gebruikt werd voor opslag. Dus met een 
motorsloep daar heen; tja hoeveel nodig aan platen die 122x244 waren; even uitrekenen; ik 
meen schip breed 15 meter dat  is een hele hoop dus ongeveer 6/7 platen, dat maal 2 is 12/14 
platen enne een paar voor mij, samen 20 stuks;  dikte 15 mm en een stuk of 10 /12  5x5duim. 
Bij NBCD hout ging ‘t in duimen; het hout was 6 meter lang. 
We stouwden de platen doormidden gezaagd, dus 122x122, in het aardappelhok waar ruimte 
genoeg was en het andere onder de SB sloepen, de rest BB waar hout lag. Bij het afhalen 
moest een bonnetje getekend worden. Een week of 2 later moest ik bij de commandant komen, 
waar ook de OVA  bij was en die mij zei dat zij niet zo blij waren. Het schip had de rekening van 
dat hout gekregen.  Oei dat was mis, en dus te horen gekregen dat nooit meer doen. Maar ja, 
zij hadden zelf mij daar heen gestuurd.  Ondertussen had ik al een stel platen  verzaagd naar 
122x122 omdat ze dan makkelijker te hanteren waren en van wat battings latten afgezaagd als 
liggers voor de tafels. Uiteindelijk waren die zwaar en stevig, met wat schroeven en bouten snel 
in elkaar te zetten, dus klus geklaard.                                                                 
 
Ook van dat triplex een grote soort repatkist gemaakt, met aan de binnenkant een voering van 
tempex. Daarin konden we bier en lem koel houden met het ijs dat de koel machinist ons 
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illegaal leverde uit de vrieskistjes, die eigenlijk bestemd  waren voor de ziekenboeg.                           
Deze gekoelde drankjes waren vooral voor mannen van de koude boel.  
Onderweg naar dat mooie eiland kwamen de mannen van OS&O wat handen vol koperen 
bootnagels halen voor de club van spijkerharden. Zij zouden deze op belangrijke plaatsen op 
het schip verstoppen voor een soort quiz, maar dat mislukte wat door het slechte weer.  
Op Curaçao werden vrijwilligers gevraagd om de St Christoffel te beklimmen en dus mee 
gedaan met een aardig groepje. Heel vroeg in de ochtend en daarna afkoelen in Michiels baai, 
waarna we weer aan boord werden gebracht. Ook nog een keer daar een middagje wezen 
zwemmen en uiteraard wezen stappen in de stad, waar op sommige plaatsen nog goed de 
aangerichte schade was te zien van de rellen een tijd eerder. We lagen daar op de Brians werf.  
Ik moest met 2 grote schaaldelen merbau met een truck naar de werkplaats van de kazerne 
Parera, om die te laten schaven. Een er van zouden de kpl’s gebruiken als bovenblad van hun 
nog te maken bar in verblijf 2, BB zijde in het voorschip.  
En dan nog het feest wat we zouden hebben op ik meen Vaasebaai  of zo. Dat zou een 
barbecue worden; nou toen het zover was en we los konden, stormde een heel leger van 
lokalen er op af en weg was het vlees en veel drank!  Nee niet zo leuk die ervaring. Maar goed, 
we gingen weer op weg, eerst een beetje peut laden, daarna richting Panama kanaal. 
Ondertussen had ik de meeste klussen achter de rug. 
In de eerste sluizen die we passeerden werden er liefhebbers gevraagd voor een vaartocht 
excursie over de meren daar en gelijk stonden er een heel stel (zij die altijd als eersten er bij 
waren) op het heli dek om zich te melden. Tja deze groep mocht de hele reis door het Panama 
kanaal op het helidek  doorbrengen. De rest die vrij waren konden zich over het schip bewegen;  
mooie tocht die wat ellendig eindigde vlak voor de volgend sluizen, met een door de loods 
gemaakte fout. Hij zette het schip tegen de wal, vergetend dat dit een dubbel schroever was. Dit 
deed hij omdat er een groot schip moest passeren die uit de sluizen kwam.  Daardoor kon de 
‘’van Galen“ ons voorbij varen. Toen het grote schip voorbij was bleek al gauw dat de schroef 
beschadigd was. Eenmaal door de sluis moesten we vastmaken op het steiger van de naafi , 
waarna de machinistenploeg begon om eerst door het inspectie luik boven de schroeven en 
met de duikers de zaak te inspecteren. Foute boel dus! De commandant en enkele volgelingen 
moesten naar Panama stad 
voor een hoorzitting over de 
schuldvraag. Toen ze terug 
waren, moesten we een 
proefrondje varen en testen hoe 
hard ze de stuurboord schroef 
konden laten draaien. Amper, 
dus  toen alles klaar was daar, 
konden we vertrekken naar San 
Diego, waar ondertussen een 
dok klaargemaakt zou worden 
om ons uit het water te lichten 
voor reparatie.  
De ,,van Galen” was met 
normale snelheid door getuft en 
lag al heerlijk in Diego, vlak bij 
de stad en wij dus een heel eind 
er buiten. Eerst dachten we dat 
we op de marinebasis zouden dokken, maar dat mocht niet, dus in een particulier dok. Ik meen 
dat het grotendeels een houten geval was, dat uit 4 delen bestond.  Zo werden we droog gezet 
en kon de schroef te goed bekeken worden. Hij werd er zo snel mogelijk afgehaald en op een 
truc met oplegger naar een fabriek in het binnenland gebracht voor reparatie. Al die dagen 
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moest het wacht volk het schip steeds nathouden onder de waterlijn, om de anti fouling werking 
te behouden.  
Ondertussen werden er wel een aantal excursies verzorgd, vooral naar Disneyland. Prachtig 
om daar heen te gaan, alleen één ding was een minpuntje voor de zuipschuiten: er was daar 
totaal geen alcohol te verkrijgen, dus hadden de drinkers even pech; maar goed met cola kom 
je er ook. Als ik het goed heb konden we er 2 dagen heen, dus voor velen die de wacht hadden 
gehad ook een mooi uitje. Het vervelendste was dat je daar onder 21 geen alcohol kon en 
mocht drinken, maar velen hadden daar de verrassende oplossing voor; op de NS legitimatie 
kon de schrijver je geboortedatum en degelijke zetten, het leek heel officieel met marinefoto en 
al en dus was iedereen ineens ouder dan 21 en kon men dus wel legaal drinken!  
Op donderdag vertrok de ,,van Galen” naar Hawaï maar wij moesten nog wachten op de 
schroef. Deze kwam zaterdags aan bij het schip en zondag ochtend zat hij er weer onder en 
konden we het dok uit, gaan olie laden en daarna op weg, trachten de ,,van Galen” in te halen.   

Dat ging met een 24 twintig mijls gang;  
helaas mislukte dat;  peut tekort en dus 
snelheid minderen. Een paar uur na de ,,van 
Galen” kwamen we aan in Honolulu. We 
kwamen daar te liggen aan een pier vlak voor 
de stad; vlak bij de mooie stranden. Er waren 
mooie excursies georganiseerd, maar om 
mee te kunnen moest je wel snelheid records 
breken om op tijd in de ziekenboeg te komen 
om in te schrijven. Dus ik kon vaak niet mee, 
alles vol. Maar goed, toen kwam er een 
excursie die wel lukte….naar Waikikibeach… 
waar we naast lagen…  De reis ging verder 
naar Midway,  waar we alleen zouden olie 
laden. De excursie daar, werd het strand of 

de px store.                
Ergens daar kreeg ik mot met de vlieger. Deze sliep onder de werkplaats en wou dat ik overdag 
maar ergens anders ging werken. Hij 
vloog vaak in de nacht om dikke 
muntjes te verdienen, dus overdag  
moest het stil zijn. Uit hufterigheid heb 
ik toen een klink ijzer op dek gelegd  en 
die rolde heen en weer met de 
bewegingen van het schip. Dat werd 
dus weer een rondje plein 
commandant; straf bleef uit en het 
kwam weer goed. 
Daarna door naar wat het hoogtepunt 
van de reis zou moeten zijn: Japan. Dat 
werd dus Osaka, waar we een tijdje 
bleven en op 30 maart verhuisden we 
naar Kobe. Van daar mochten er een 
hoop mensen naar de Nederlandse dag 
van de Wereldtentoonstelling, die 
geopend zou worden door prins 
Bernard; op 1 april met bussen vol daar 
heen; het was stervende  koud daar, 
dus  geen grapje! Wel bleek het een 
grapje dat men mocht gaan eten in het 
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Nederlandse paviljoen. Toen de meesten daar kwamen, werden we weg gestuurd. Red je zelf 
maar, alleen voor officieren. Velen vonden wat te smullen in verschillende paviljoens,  maar wij 
vonden het Beierse bier house, waar we heerlijk aan de braadworsten en dergelijke konden en 
dus ook het bier en Suntory whisky. Bleek daar ook nog een Duitse minister te zitten, een of 
andere Scheerer of zo en die betaalde heel wat voor ons,  dus werd het toch nog een pracht 
dag! Ook was het mooi stappen onder die overdekte straten. Een keer zijn we op stap geweest 
met de pater en zijn nichtje, die bij de KLM werkte. Deze liet ons heel wat zien daar en wees 
ons op de clubs waar we het best heen konden gaan. Ook werd er veel elektra apparatuur en 
fotospullen ingeslagen; voor mij een echte Sony bandrecorder. Helaas, later bleken ze ergens 
anders, verder op de reis veel goedkoper te zijn.                                                                            
Ook moest saja en enkele anderen naar een tandarts, ergens in een soort flat gebouw. Een 
soort Eukalipta als tandarts….. nou het viel uiteindelijk wel mee en na afloop kreeg je een hele 
rits pillen mee, in een strip met 4 kleuren. Als het pijn ging doen dan eerst één kleur en daarna 
de andere, zo verder tot het op hield. Maar goed, nergens last meer van gehad. M’n tanden 
stonden wat los in de bek door tijdens het zeilen de schoten met de tanden vast te houden en 
eventueel aan te trekken.  
In die tijd hadden wij met z’n drieën bij de bottelier een zootje eieren geritseld, nadat we 
lichtelijk smoor van de wal terug kwamen, om deze in de lasserij -(mijn buurman Hans Vlutters 
was de lasser)- op een plaatje te bakken. De eieren hadden we in de jaszakken van onze pij 
jekkers gedaan. Kwamen we net buiten de bottelarij een andere bottelier tegen die ook van de 
wal kwam. Helaas had deze door hoe het zat en gaf snel een paar rammen op onze zakken…. 
hij dikke lol en wij ongelofelijk de pest in!  Een dikke troep en geen lekker hapje. Er verdwenen 
geregeld lekkere dingen uit de koelruimten, zoals biefstukjes en dergelijke. Men had door dat, 
ondanks dat die deuren op slot zaten, je met een marlpriem o.i.d. toch het slot open kon maken. 
Daar kwam een eind aan door er zware hangsloten op te zetten. Helaas kon deze geopend 
worden met een loper, die weliswaar achter slot hing in de NBCD centrale, maar ja, ook dààr 
was een vluchtweg en uiteraard had ik er een op zak, die wel eens even geleend werd om wat 
lekkers te schoren.  
We moesten weer verder en werd het Chinhae in Korea, wat extra was ingelast om kransen te 
leggen op de militaire begraafplaatsen.    Men kon de wal op, maar veel was er niet, zodat bijna 
iedereen aan boord bleef ‘s avonds. Daarna ging het door naar Guam om olie te laden en na 
een nachtje liggen gingen we weer op pad, eerst naar Rabaul (Austalisch Nieuw Guinea) om 
olie te laden. 
 
Maar eerst moesten we nog even de evenaar passeren, wat een waar feest werd met Neptunus 
en echtgenote! Ook voor mij was het de eerste keer, maar toch werd ik al bijtijds betrokken bij 
de voorbereidingen, door wat attributen te maken voor de familie Neptunus, zoals zijn staf en 
scheermes en natuurlijk de doop bak, die naast de mortier kuil kwam te staan; voor de kuil 
stond de zit schommel voor Neptunus.  Een heerlijke bende was het, ingesmeerd met  
pindakaas, honing, meel enz. werden de dopelingen in de waterbak gegooid. De kapper zag dit 
niet zitten en moest uit zijn werkhut worden gesleept; hij  had alles op slot gedraaid en zelfs de 
loper werkte niet; nou dan maar het vluchtluik in de deur intrappen vonden de officiers, zo 
ontkwam niemand aan het feest . 
In de baai van Rabaul mocht gezwommen worden, dus embarkatie netten uit en men kon 
duiken of springen. Tja en toen er een zooitje in het water lag, begon de een of andere idioot op 
de brug vleugel te brullen van: haaien !!  Nou een stormloop de netten in om weg te komen; dat 
bleek dus gewoon een geintje te zijn.  Voor we op weg gingen naar Sydney, werd eerst nog 
even de 2000ste landing van de heli gevierd, waarna de stokers er achter kwamen dat hun 
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stuurboord ketel aan zijn 8000 ste uur bezig was en dus ook reden voor een feestje voor hen. 
Toen werd het 23 april, de dag dat we Sydney binnen liepen en afmeerden recht tegenover het 
Opera house. Een mooi plekje.                       
In die tijd mocht (moest) ik de party tafels opbouwen op ons schip, maar ook de ,,van Galen”. Er 
kwam van de eo een verzoek of ik een plankier over de mortier kuil kon maken, waarop de 
scheepsband kon spelen tijdens de party’s. Dus dat maar gedaan met de middelen die we 
hadden. Plus nog een verlengde afloop van de valreep; volgens de commandant was de afstap 
te hoog voor de dames. Helaas hadden ze mij ingedeeld als leerling aan de valreep die avond, 
terwijl ik nog aan het werk was. Even na achten werd ik door de o.off v.d. wacht op rapport 
geslingerd voor het niet aanwezig zijn en direct weggestuurd om mij om te kleden.  
Even later kajoe aan de valreep melden, de commandant en EO pisnijdig tegen mij, omdat de 
afloop niet gemaakt was; tja uitleg gegeven en hij kwaad naar de o.off v.d. wacht. Ik moest 
onmiddellijk die plankkier gaan aanbrengen en daarna maar een pilsje gaan drinken; de verdere 
wacht moest maar gedaan worden door een reserve. Dus ik iedere keer bij dit soort dingen vrij. 
Waar de kajoe van de ,,van Galen” was weet ik niet meer, maar ik heb het alleen moeten doen 
op beide schepen; wel met hulp van de krakploegen bij ons aan boord, ook wel circus 
Wishbone genoemd, wegens de rode baard van de kwartiermeester.  
Door al dat gedoe, en ook met fotolijsten en schildjes maken, maar één keer op excursie 
geweest, naar de Blue Mountains.  Verder enkele keren wezen stappen in de stad. Heerlijk dat 
happy hour! Alle drankjes voor een dime, 10 Australische centen. Ik meen van 18.00 tot 19.00 
uur, daarna alles de normale prijs, dus duur. Het eten, de steaks, hartstikke goedkoop en een 
beste lap vlees met wat frieten.  
Na verloop van tijd gingen we weer verder, op weg naar Wellington Nieuw Zeeland. Ook daar 
zijn we zowaar met een excursie mee geweest naar Masterton en omstreken, waar veel 
Hollandse boeren zaten. Zo werd het weer de 17de mei en mochten we weer verder, nu naar 
Hobart Tasmanië, om de olie weer op peil te krijgen. Verder staat mij daar niets meer van bij; 
daarna ging het door naar Fremantle;    5 daagjes hard oefenen en jawel, mocht ik ook mee 
naar een excursie naar de Swan brouwerij,  waar de over-beroemde, niet te zuipen struisvogel 
zeik vandaan kwam. Na heel wat bier proeven, -ze hadden ook andere merken in de 
aanbieding, vooral Skoll-, mochten we, al dan niet fiks aangeschoten, weer naar boord. De 
volgende dag weer mee, met een rondreis in een natuurreservaat met veel inheemse dieren en 
daarna mochten we nog even ondergronds in de beroemde Cristal Cave.  Weer terug aan 

boord werden we verwelkomd door de 
schout bij nacht J. v.d. Berg, die tijdelijk onze 
baas werd, vanwege het bezoek aan 
Indonesië, waar voor het eerst na de oorlog, 
Nederlandse schepen op bezoek gingen. 
Dus weer dikke verhuizingen; de MARIT off. 
die in de zeehut  van de commandant huisde 
op het f dek, moest verkassen omdat de 
commandant daar heen moest, omdat hij 
zijn verblijven moest inleveren voor de 
schout bij nacht. 
Ondertussen waren voorraad gemaakte 
schilderijlijsten en schildjes op, dus weer 
hard aan de slag om in de vier dagen 
onderweg naar Jakarta en weer wat klaar te 
krijgen en dat lukt aardig.  De eerste avond 
met een groepje stappen in Tandjung Priok. 
Daarna nog een keer een hele dag met een 

groepje in Betjaks Jakarta in;  uren lang fietsten die gasten je overal naar toe; even een sateetje 
eten in het Hilton liep iets uit de hand, toen we na wat drankjes, zelf onze honden moesten 
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kiezen voor de saté…. dus wou iedereen gelijk weg en maar zien wat we konden eten. Maar 
goed, toen we bij het schip waren en het op betalen aankwam, moesten we nog afdingen op de 
prijs. Tja dat was onze eer te na en we gaven hun allemaal het omgerekende bedrag van wel 
één gulden aan roepia’s en dat bleek wel een heel weekloon of meer te zijn voor die gasten. De 
avond erna mochten en moesten er een fiks aantal mee naar een culturele avond; weinig 
liefhebbers, maar het bleek een pracht avond te zijn. Een klein foutje waar velen van de 
bemanning een hoop lol van hadden, was dat de kont naad van de schout bij nacht 
uitgescheurd was.  
En toen was het bezoek al weer over en moesten we een dagje varen naar Soerabaja. Daar 
waren weer excursies en zowaar kon ik mee met de trip naar Bondowosso. Een pracht rit door 
de binnenlanden, om daar de stierengevechten bij te wonen. Daarna gingen we nog even naar 
een vakantie centrum (alsof we nooit vakantie hadden op de varende vakantie vloot) Pasir 
Putih, waar we even mee mochten zeilen op de echte zeilprauwen.  Daarna werd het snel 
huiswaarts.  Wel moet gezegd worden dat op iedere bus 2 bewapende marine mannen van de 
Alri (Indonesië marine) meereden, om waar nodig de weg vrij te maken. Maar dat mocht de pret 
niet drukken. Onderweg wou men ook nog pinda’s plukken, tot die onder de grond bleken te 
groeien… pech dus, maar men kon ze wel even bewateren (bezeiken).                   
Verder kon er gestapt worden, wat velen deden in Soerabaja. Uiteindelijk moesten we weer 
verder helaas; een prachtig land. 
Onze eerst volgende haven werd Bangkok, maar eerst moesten we nog een krans leggen op 
de plaats waar de ,,de Ruyter’’ met ,,de Doorman’’ ten onder was gegaan.  Er was vrij veel 
georganiseerd in Bangkok, maar voor mij zat er niets in het vat; geen excursies, die waren 
allemaal al vol gepland, dus moest eerst het werk af en daarna mocht men vlakbij in het 
zwembad van de marine club genieten van de drankjes.  Een keertje stappen in de stad leek 
leuk, maar de meiden bleken het meest mannen te zijn en je had veel vreemde figuren om je 
heen hangen, dus werd het rap naar boord. Ook kregen we daar nog tig dozen Heineken aan 
boord, die van uit de Schelde Lloyd  kwamen, die iets verderop aan de kade lag. Daar 
begonnen de mannen wat vrolijker te worden, dit in plaats van dat struisvogel zeik! Maar dat 
ging niet helemaal op, eerst moest die rotzooi op zijn. Ook lagen de hele dag van die prauwen 
achter de kont te wachten, op een vrachtje mensen die naar de stad wilden. 
Verder naar Singapore;  een dag voor de wal en daarna voor anker en met de sloep heen en 
weer naar de wal; voor het eerst deze reis.                              
Voor saja werd het een keer met een excursie mee naar een krokodillen kweker en wat 
rondrijden op het eiland. De tweede dag moest ik mij melden in de hut van de schipper (de 
Vries), hij had mij aangewezen om een zeilwedstrijd te zeilen tegen de daar aanwezige marine 
op de basis. Tja dat had je, omdat ik een hele zomer op de Boomhoek waar hij de schipper 
was, had gezeten. (noem het maar: rustig vakantie gehouden had) Ook had hij een fokkenist 
opgedoken die ook mee moest;  helaas ben ik zijn naam kwijt. We werden opgehaald in een 
busje  en niet te geloven, maar wij wonnen van jawel, een stuk of 6 bootjes. Na afloop de prijs 
in ontvangst nemen en ja, toen bleek dat wij geen officieren waren, maar gewoon 2 eerste 
klassers, ging dat feest niet door en moesten we maar zien hoe we terug kwamen. Hoe weet ik 
niet meer, maar een auto heeft ons terug gebracht. Toch hadden we een mooi dagje gehad,  a 
hoewel de schipper en de EO niet blij waren met hoe het gegaan was …  Verder nog een of 2 
keer de wal op om nog wat inkopen te doen, voornamelijk tinnen (selangor  pewter) producten, 
mooi en modern. Het waren vaak dezelfde gasten die werden aangewezen om als vrijwilliger 
mee te gaan naar de feestavonden, maar goed mocht de pret niet drukken. De luitenant van de 
mariniers kwam tijdens de reis geregeld bij mij op bezoek of nodigde mij vriendelijk (nou ja ) via 
de omroep uit bij hem in zijn hut op bezoek te komen, om weer een stapeltje foto’s en passe 
partouts en wat wapenschildjes in mijn klauwen te drukken, om die maar even klaar te maken.  
Maar goed zo hield je werk. Enkele schildjes moesten belegd worden met bladgoud.  
Daar had ik wat boekjes van,  tja ook dat leerde je op de Rijkswerf. 
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Tijd om weer wat verder te gaan, nu naar Port Zwettenham,  de 
haven van Kuala Lumpur. Maar waar wij kwamen te liggen, was 
daar nog een dikke 7 kilometer vandaan. Ongeveer midden in de 
woestijn. Velen gingen iets verderop naar het strand en daar kon 
je bij hopen kramen best wat te eten krijgen. Ons groepje 
bestelde bij een knakker een dikke honderd satés en er brak 
blijkbaar gelijk paniek uit. De man schreeuwde naar een zootje 
anakken die daar rond liepen en sommigen kregen een groot mes 
in hun klauwen en renden weg. Maar goed, wij zaten aan de 
drank en dat beviel best en moesten wachten op het eten,  dat we 
een tijd (weet niet hoeveel) later per 10 stokjes kregen. Smaakte 
heerlijk, koste haast niets en naderhand hoorde we dat het 
geitenvlees was. Verder is saja daar niet de wal op geweest,  

maar ja het was maar een korte tussen stop,  We gingen verder en zouden naar Colombo 
(Ceylon )gaan om olie te laden, maar dit werd gewijzigd in Addu-atol  Malediven, waar we uit 
een voor anker liggend Engels schip zouden bunkeren.  
Maar eerst weer de evenaar over en er werd een grote dek party gegeven voor alle hens; een 
koud buffet, allemachtig goed verzorgd door koks, botteliers en hofmeesters, die die avond ook 
de prachtige BBQ verzorgden op het helidek. Tja en dan ben je blij met die fregatten, dat je zo’n 
mooi speel dek hebt. De muziek werd verzorgd door onze diskjockey en zo tufte de varende 
vakantie vloot richting Mauritius.  Daar in Port Louis werden de schepen in de laagt (met de 
konten tegen de wal )afgemeerd. Daardoor konden we alleen via de ,,van Galen”’ aan boord 
komen en dat over de vds kuil, daarna trapje af,  maaaar dat gaf wel een probleempje….. 
 Op de tweede dag werden liefhebbers  opgehaald en brachten ze ons  naar een soort recreatie 
strand van de marine; daar zwemmen, luieren, duiken en snorkelen. Prachtig, ware het niet dat 
je er ook wat kon drinken en het vrijwel niets koste, dus ook saja aan de wodka lime en cola en 
dat liep dus uit de hand… nog nooit zò verschrikkelijk bezopen geweest!  Men vertelde ons later 
dat we van de VDS kuil af gesodemieterd waren op dek en op een of andere wijze toch verder 
gekomen waren en bij de trap midscheeps naar beneden, daar ook afgedonderd waren…..tja, 
maar wel op het verkeerde schip, dus hebben ze ons op de,, van Speijk’’ afgeleverd. Hoe is mij 
een raadsel; wel dat ik mij zelf de volgende dag in mijn werkplaats terugvond op de grond en 
hoe weet ik niet, maar het grote stuk koraal wat ik had opgedoken was daar ook….Nou ja, rond 
koffie tijd begon er wat te leven en overal deed het pijn. Later naar de zieken boeg en een 
handje vol abc-tjes mee gekregen en red je maar. De tijd daarna niet meer de wal op geweest. 
En toen werd het tijd om op weg te gaan naar Kaapstad, de volgende halte, waarvan de Zuid-
Afrikaners zeiden: daar komen dy boten van dy ny bang zijn aan.  Dit reisje was minder 
aangenaam door het mindere weer, maar ook omdat er zich een ongeval voordeed. Op dat 
moment met een vrij vlak zeetje, waren er 2 kwartiermeester op de bak aan het werk gegaan. 
Heel onverwacht zakte de boeg een eind naar beneden en sloeg een enorme golf over het 
voorschip, met als gevolg dat kwartiermeester, Burgmeier, tegen de waterkering sloeg en 
behoorlijk gewond raakte. Helaas moest hij in Kaapstad terug naar Holland.   
 Kaapstad was best een belevenis. Wat mij opviel, was dat bijna naast het schip een grote 
havenkraan stond. Deze moest iets verder gereden worden. Dat kon gewoon, maar nee grote 
stekker uit de grond en een lading zwarten die die kraan een 50 meter verder duwden, stekker 
weer in de put… hoe zout kan je het vreten. Ook viel op dat het er vol stond met stoomtreinen.                                                            
Ook onder onze bemanning waren mensen die het rassen probleem daar zelf ondervonden 
helaas. Enkele gekleurde bemanningsleden zijn in elkaar geslagen.                                                                  
Tijdens een party bij de officieren brak er een ware storm los, zodat alle aanwezigen 
geconsigneerd werden en de stokers de ketels klaar moesten maken voor eventueel vertrek, 
omdat we tegen de kade lagen te stampen.  Voor uitgedunde bemanning aan boord werd het 
volledige zeewacht. Voor de rest werd er veel gestapt en gedaan, maar vele excursies gingen 
niet door wegens het weer en het rassenprobleem.  
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De kajoe van de,, van Galen” en ik kregen van de EO /commandant de opdracht ergens wat 
speciaal hout te gaan ritselen, om  twee vlaggen kistjes te maken in marine stijl. Dus wij 
overdag de wal op met een handvol rands, om het evt. te kopen. Het heeft heel veel voeten in 
de aarde gehad, om echt inheems hout te vinden. Uren lang op pad -en ook hier en daar wat 
drankjes nuttigen- en dat werd onze ondergang; geen hout en een dikke kop, maar goed op de 
terugweg vonden we langs de weg een zootje afvalhout en dat namen we mee  aan boord. De 
eo kwaad  vanwege de alcohol in dienst tijd. Nou ja, de volgende dag aan het kistje begonnen; 
de eo vond het maar een rotzooi dat hout. Na overleg kwam hij vertellen: maak het maar van 
teak of merbau, dus daarmee aan de slag. Maar niet op de manier die we op het MOKH geleerd 
hadden, veel te moeilijk! Het moest voor einde reis klaar zijn en dat lukte. Zelfs het groene 
biljartlaken dat er in moest als voering, kwam ergens vandaan…??  Hoe het op de ,,van Galen” 
is gegaan... tja kweet niet. 
Uiteindelijk  mochten we na een slokje olie laden weer verder, dit maal naar Monrovia, dus nog 
even een keer de evenaar over.                   
We waren er de volgende dag maar de plannen gingen wat de mist in, want de toen de 
heersend president wou het schip bekijken. Dus alle andere activiteiten gingen niet door. Verder 
staat mij er niet veel meer van bij, ook omdat ik nogal wat werk te doen had. Dus afwachten tot 
we verder gingen, op naar las Palmas waar we alleen zouden bunkeren. Dat werd een waar 
feest voor diegenen die nog souvenirs wouden inslaan. Een hele berg marktkramen op de kade 
langs de schepen. Pas tegen het einde olie laden werd het interessant. De ouderen onder ons 
vertelden hoe ze dat aanpakten: dat 1 of 2 man de verkoper aan de praat hield met een groot 
tapijt, terwijl anderen er de evt. bestelde spullen onder vandaan haalden en naar boord 
brachten. Zelfs tot op het moment  dat de loopplank al in de kraan hing om weggetakeld te 
worden: een dikke stofwolk en whoesch  iedereen aan boord; de meeste trossen waren al 
verwijderd en wèg,  Met boze mensen op de kade natuurlijk. 
En toen kwam het laatste stukje. Bij het binnenvaren van de Noordzee werd de plaat “de 
Noordzee” van Boudewijn de Groot gedraaid.  Nog een rukje en we kwamen in het Marsdiep 
voor anker. En toen het tijd werd, òp naar de haven, steiger 19. Thuis! Dat was 9 augustus 
1970. Daarna af huizen voor zij die verlof hadden tot 8 november.  
Daarna werd er onderhoud gepleegd aan de ketels en deden we mee aan een grote oefening, 
liggend voor de wal, waarbij de wal plaatsers die in den Helder woonden, als het kon naar huis 
mochten en de rest aan boord moest blijven. Wat erin resulteerde dat er mensen illegaal de wal 
op gingen, wat diegenen een tijdje op het pleintje commandant op leverde, met als aanzegging 
dat dit een soort van muiterij was!    
Op 24 februari 1971 werd ik op Willemsoord geplaatst,  waar ik nog een maandje heb rond 
lopen zwalken, maar niet aan een werkplaats ben geplaatst. Daarna, na 6 jaar de dienst 
verlaten. De verzonden repatkist en 1 plunje zak zijn nooit thuis aangekomen. Heel jammer, 
want er zat veel in; dus die spullen zwerven nog rond. De zaag- machine heb ik overgedaan 
aan kajoe Jaap Boeve, die naar ik meen op de “Tjerk Hiddes” zat. Ik ben vast heel veel 
vergeten, maar dit waren mijn herinneringen.  
……………………………………………………………………………………………………………..  
 

Deel 4 

Hongkong en Harcus. 
 

Vlak voor Hongkong kwam de motorsloep van de “Piet Hein” ons tegemoet, Officier van piket 
met sabel en Secretaris met dikke tas vol Hongkong-dollars, kwamen aan boord en na een 
halfuurtje lagen we langszij een tanker en waren onder de indruk van de imposante aanblik die 
deze wereldstad maakte. Hoog opgebouwd tegen de steile rots, grote flatgebouwen ergens in 
de hoogte en wolkenkrabbers op de begane grond, een zee van lichtreclames later op de avond 
en de hele Peak besprenkeld met lichtjes in alle kleuren, net een grote kerstboom, met 
duizenden lichtjes. Later vonden we deze dingen allemaal heel gewoon, maar deze eerste 
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indruk zal uiteraard niet gauw vergeten worden. Sloepen voeren af en aan tussen “Piet Hein” en 
“Maurits” met oplopers over en weer. Met iedere sloep kwamen meer papieren aan boord en de 
longroom, gouden bal en volksverblijf, gonsde van de verhalen over treinen beschieten, 
geisha’s en Japanse baden (en Japans baden met geisha’s), PX-stores en cadeaus kopen en 

de buitengewoon gastvrije Hollandse 
kolonie. Dit merkten we zelf ook al vrij 
gauw. Het amateurgezelschap van 
leden van de Nederlandse Vereniging 
voerden speciaal voor ons een stuk op, 
een grandioze autotocht voor 
liefhebbers (192), allemaal in luxe 
auto’s van de Nederlanders in 
Hongkong, compleet met 
damesgezelschap en vele 
uitnodigingen achteraf voor eten en 
borrels. Wanneer we terugkomen in 
Mei of zo kan iedereen aan boord een 
adres krijgen, waar hij altijd welkom is 
en worden nog veel meer dingen 
georganiseerd. Dit is werkelijk iets 
bijzonders en speciaal de Consul-

generaal en z’n vrouw en niet te vergeten zijn kinderen (een stoker, die er ’s avonds op bezoek 
was, mocht de kinderen in bed stoppen), maar ook vele anderen doen hun uiterste best om het 
de gehele bemanning zo aangenaam mogelijk te maken. Als tegenprestatie kwamen op een 
Zondagmorgen hoopjes families met hoopjes kinderen aan boord voor de rijsttafel.  

De kok had voor krentenbollen gezorgd en O.S.& O. had er een wip, 
schommel, koekhappen, en vele andere spelletjes versierd om de 
kinderen bezig te houden. Het was een gezellige Hollandse ochtend 
en onder luid gejuich vertrokken de sloepen om 2 uur weer terug naar 
de wal. Hongkong zelf is een hele mooie stad, schoon en westers 
(taxi’s niet met taximeters) en prachtige winkels en vele soorten 
vermaak, taxi-girls a raison van 55 dollarcent per dans of acht dollar 
per uur, Royal Navy clubs, waar je voor tachtig cent tussen de lakens 
kon slapen, enz. De bemanning werd uitgebreid met vier Chinese 
wasbazen, die de eerste week dag en nacht moesten doorwerken om 
de schone plunje wat op peil te brengen. Ze doen het erg netjes en 
vooral de strijkbaas, die na een slok water genomen te hebben, het 
wasgoed tussen de tanden door sierlijk besproeit, trekt veel bekijks. 
Dan hebben we nog het harem van de schipper, vier Chinese meisjes 
of vrouwen, dat kun je niet zo precies zien, die iedere ochtend met 

baksgewijs in hun kraakheldere sampan aan komen roeien met achterop een grote rode vlag 
met daarop in het zilver “Hr. Ms. J. H. M. van Nassau” - Side Party”.  
Nu, in het begin begreep niemand wat dit nu eigenlijk was maar later ontpopte het zich als een 
soort extra buitenboord-ploeg die het schip schilderde en sopte (zeldzaam vlug en netjes) met 
als beloning het recht op alle overgebleven etensresten, koffie, enz. Af en toe struikel je in het 
verblijf over de Chinese meisjes, die dan vriendelijk “Goede morgen, Piet” zeggen en zich 
verder van niemand en niets iets aantrekken. De schipper zou zo’n harem best willen 
uitbreiden. 
 
Kanons en kindjes-kopen. 
Zo bleven we dan tien dagen in Hongkong met af en toe twee dagen opwerken buitengaats met 
Engelse fregatten en jagers. De kanon- en mitrailleursbemanningen konden hun hart ophalen 
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aan de talrijke schietoefeningen op schijf en manche en met hun helmen en anti-flash gear, 
(witte Ku-klux-klan-maskers en handschoenen tegen brandwonden), zagen ze er bepaald 
krijgshaftig uit. Toen kwam het ogenblik dat de “Piet Hein” 
vertrok en we ons eigenlijk een beetje opgelucht voelden, 
omdat het hoog tijd werd dat we eens lieten zien wat we kunnen 
presteren. Het afscheid bestond uit het overgeven van lasten op 
zee, nl. het uitwisselen van de wederzijdse scheeps-emblemen 
en nadat de “exercise completed” was en vele foto’s genomen 
waren, verlieten beide schepen elkaar onder daverend gejuich 
en wild gezwaai van beide bemanningen. 
 
We hadden de “Piet Hein” afgelost en het ligt nu aan ons de 
hoge dunk, die de Britten en Amerikanen van onze Navy 
hebben, te handhaven. Op een goede morgen, we lagen voor 
anker in een of andere pakweg-baai, kwamen vanaf de wal 
allerlei sampans met hele Chinese families er op (ze wonen op 
die gammele bootjes, compleet met kinderen, potten en pannen 
en katten aan een touw) naar ons schip toegeroeid om eten te 
bietsen, sommige boden hun kinderen te koop aan, die de vrouwen in een of ander bakskleedje 
op hun rug hadden hangen, voor twee broden. De dokter wou al een kindje kopen voor Zondag 
bij de rijsttafel, maar de secretaris dacht dat de teentjes wat zwaar op de maag zouden liggen. 
Je kon er wel grappig over doen, maar het was dan toch maar een trieste ellende om die 
mensen te zien vechten om een half brood. Wat verder op diezelfde ochtend, toen we bezig 
waren met een oefening in het overgeven van zware lasten met H.M.S. “Morcombay”, een 
Engels fregat, werd de dokter voor straf op hoog bevel van de Overste  overgepiekeld, waarop 
hij eenmaal daar aan boord prompt voor de lunch werd uitgenodigd en pas des avonds toen we 
weer hoog en breed afgemeerd lagen op de boei in de baai van Hongkong, aan boord kwam.  
Lekker is maar een vinger lang en aan alles komt een eind en ook aan het verblijf in Hongkong. 
De 22e Januari verlieten we op de voormiddag de rede van Hongkong en we hoopten over vier 
dagen in Sasebo1) te zijn, eigenlijk wel blij, om na een half jaar over Korea gepraat te hebben, 
er uiteindelijk zelf te zijn en iets te gaan doen, al ligt het pakijs op ons te wachten. 
P.S. Met Maury gaat het uitstekend. Ze is altijd binnen een meter afstand van haar Zeepa te 

vinden, maar laat desondanks de groeten doen aan Lucky Joseph. Misschien wordt het wel 

wat! 

 1) Sasebo is een Japanse stad aan de ZW kust van Japan. Hier was en is nog steeds een 
Amerikaanse marinebasis.    
 
Sasebo’s, 's lands wijs ’s lands eer. 

“Kijk, dat schip daar is precies de “Queen Wilhelmina”, alleen iets groter,” en de seiner wees op 
de “Missouri”, een van de grootste slagschepen van de wereld. Dit schip voer net de haven of 
liever de baai van Sasebo binnen terwijl wij op tegengestelde koers lagen, weer een patrouille 
en Korea-kou tegemoet. De eerste kennismaking met Sasebo was niet geheel onbevredigend. 
Men hoorde hier en daar al wat mompelen over vaste verkering en zo, maar vanzelfsprekend 
zijn deze geruchten volkomen uit de lucht gegrepen. Over het landelijk schoon kunnen we kort 
zijn, heuvelachtig en roestbruin en hier en daar wat schraal groen. De heuvels hebben de 
meest wonderlijke vormen, sommige doen sterk aan…..enfin, als je een oud-Koreavaarder 
vraagt of hij Jane Russell kent zal hij dit volmondig toegeven, hij heeft er zeker dagenlang 
tegenaan moeten kijken wanneer zijn schip in Sasebo op de boeien lag. Een ander ding dat 
opvalt in deze haven, zijn de Amerikaanse F/LCVP’s, die voor communicatie en 
passagiersvervoer gebruikt worden; ieder schip krijgt er één toegewezen (met bijlevering van 
een echte Yank, die al kauwgum 
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kauwend aan dek rond stapt, en als hij moet varen denkt, dat hij deelneemt aan boat-races op 
Lake Pak-em-Beet in z'n States). Het manoeuvreren met deze boten hebben ze beslist niet 
geleerd op de kwartiermeesterscursus te Nieuwediep, want twee dagen zo’n race-bal langszij 
en het is weer buitenboord tjetten geblazen.  
 
 

Wonderlijke vogels, die Amerikanen, stapelgek en trots 
op hun eigen land, gewend en verwend door alle 
mogelijke luxe, maar dolgelukkig als ze aan boord van 
een Hollands fregat uitgenodigd worden voor een paar 
pijpjes bier. Passagieren in Sasebo was na de grondige 
voorlichting door de maten van de “Piet Hein” een 
eenvoudige zaak. Nightclubs, bars en andere 
walinrichtingen te kust en te keur, wankele “Japan 
made” taxietjes (soort shagdoos op wielen) waar een 
Europeaan zich met moeite in kan frommelen, wegen 
die zo slecht zijn, dat een fietspad op de Veluwe er een 
hoofdverkeersweg bij is, en tenslotte de Jappen zelf, 
kleine onooglijke lieden die in gammele verveloze 
tuinschuurtjes met triplex schuifdeuren voorzien van 
rijstpapieren ruitjes, wonen (“huizen” noemen ze dat 
hier) en die de veelgeprezen Hollandse zindelijkheid 
blijkbaar alleen op zichzelf en de binnenkant van hun 
“huizen” beoefenen, want voor de rest is het een 
onbeschrijflijke rotzooi, althans volgens onze Westerse 
begrippen, ’s lands wijs, ’s lands eer en het 
aanpassingsvermogen van de Hollander komt weer 
duidelijk aan het licht. We trekken bij de voordeur onze 
schoenen uit alsof we thuis niet anders gewend waren, 
buigen beleefd naar Mammasan en Pappasan en gaan 
doodgewoon op de grond zitten en vragen om saké als 

bij moeders thuis in de stoel bij de kachel om koffie. En dan het Japans vrouwelijk schoon, tja, 
daar zijn de meningen wat verdeeld over, de meisjes zijn allemaal klein, lachen graag en veel, 
maar sommigen zeggen, dat ze maar niet aan hun gezichten en kromme benen kunnen 
wennen. 
 
Kleren, kou en Korea. 

Kortom, na al deze ervaringen gingen we op weg naar ons patrouille-terrein, om na een korte 
onderbreking met rood wit en blauw deze ook weer deel te laten nemen aan de feestelijkheden. 
Nou, feestelijk was het bepaald niet, wel koud! We kregen de zorg over een paar kale eilandjes 
aan de Westkust boven de 38e breedtegraad samen met een Engels fregat en een groot ijsveld, 
dat met eentonige regelmaat met het zware tij mee naar buiten en binnen trok. IJsschotsen van 
een meter dik die met een 3 mijls stroom meedreven. Het was echt zaak om te zorgen, dat je 
vrij van het ijs bleef. We hebben er één keer midden in gezeten en ons anker hield het maar 
net, eens en nooit weer was van toen af aan het devies. Slecht was het weer niet, overdag 
scheen de zon, al bleef de temperatuur ook ruim onder nul (zo tussen -5 en -10) en de zee was 
uitermate kalm. Wanneer we op wacht moesten hadden we zeker 20 minuten nodig om ons 
hiervoor aan te kleden, een korte opsomming zal dit zeker duidelijk maken. Van binnen uit 
beginnend droeg men achtereenvolgens: lang jaeger ondergoed, wollen sokken, daarover 
lange witte kousen, het geheel in klomplaarzen, een extra broek en dik gevoerd windjack, 
daarover een gewatteerde overall of een loodzware bontgevoerde jas, handschoenen met 
daarover wollendeken wanten, een soort motorrenners cap op het koude hoofd en over de dito 
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oren, het was hard zwoegen eer je dit hele gevaarte zonder kleerscheuren door luiken en langs 
trappen aan het dek had. Ons eerste actieve optreden op het strijdtoneel kwam op een wat 
ongelegen moment. Het was Zondagochtend, de kerkdienst was in volle gang, tegen het einde 
van de preek werd de commandant weggeroepen en onze VLOP had amper amen gezegd of 
alle stuksbemanningen van kanons en mitrailleurs werden op 
post geroepen en met bijbels in de achterzak gestoken zaten 
de kerkgangers achter hun wapens. Een van “onze” eilanden 
werd vanaf de vijandelijke wal beschoten en vroeg om gun-
support. Enfin, we deden ons best en na een half uurtje 
werden we bedankt en konden we doorgaan met 
koffiedrinken, en terecht overigens. De volgende dag werden 
alle mogelijke condensors en zo, zout en ondanks het harde 
werken van het M.K. personeel zat er niets anders op dan 
terug te gaan naar Sasebo om uit te vinden wat er nu eigenlijk 
loos was. Het was wel wat zuur om onze eerste patrouille zo 
vroeg te moeten afbreken, maar we zouden onze schade de 
volgende patrouilles wel inhalen. Dit gebeurde omstreeks 1 
Februari en niemand vermoedde dat er zich dingen in Holland 
afspeelden die een stempel zouden zetten op het hele 
komende jaar. 
 

Dokken en dokken (uit liefde). 

In Sasebo doken we direct het dok in en het was daar, dat we ons gingen realiseren dat het 
behoorlijk mis was in Holland. Al het nieuws in die periode kwam via het dagelijkse 
nieuwsbulletin van Scheveningen Radio en hoewel dit nieuws zeer zakelijk en beknopt was, de 
feiten logen er niet om en velen, waarvan de ouders of familieleden in de bedreigde gebieden 
woonden, liepen met bezorgde gezichten rond. De VLOP gaf ’s avonds een korte samenvatting 
van het nieuws, las psalm 46 en organiseerde een inzameling voor de slachtoffers welke ƒ 
1100,- opbracht, maar meer konden we niet doen, alleen de verdere berichten afwachten die 
met de dag slechter werden. Pas later, toen de kranten en tijdschriften arriveerden konden we 
ons een voorstelling maken van de ellende en schade en ook van de hulpverlening. We 
ondervonden veel medeleven van de andere Navies, zelfs op de wal informeerden Japanners 
vaak naar de toestand in Holland en iedereen scheen geld gegeven te hebben. Er kwamen 
telegrammen uit Holland en gelukkig dat er voor niemand meer reden tot ongerustheid 
behoefde te zijn, hoewel er natuurlijk wel materiële schade was. Tenslotte vroegen weer andere 
zaken de aandacht en we benutten deze stillig-periode om alles in orde te brengen voor de 
volgende patrouille en om onderhoud te geven aan het schip (maar daarover straks meer). Het 
was een prachtig dok, vele voorgangsters hadden namen op de dokmuren geschilderd, 
voorzien van treffende karikaturen. De Japanse werf zorgde voor een speciale attractie: voor 
het roetzagen in de ketel trad een peloton Japanse vrouwen (of liever vrouwtjes) aan, gestoken 
in ketelpakken, maar met lipstick en make-up en dit laatste werd zorgvuldig bijgehouden. Enfin, 
als de Rijkswerf nog eens personeel tekort krijgt…. Een bijzonderheid was, dat we voor het 
eerst sinds Beyrouth weer eens zomaar domweg van boord konden lopen, waar dan ook 
dankbaar en soms iets te dankbaar gebruik van werd gemaakt (gezien het vlaggeboek). Een 
gratis Navy-bus zorgde voor het vervoer naar de “stad" en vlakbij het dok was dat sportterrein 
van een Japanse school, waarvan wij na vastwerken gebruik mochten maken en met Japans 
kroost (in zwarte uniformpjes) als supporter, begonnen we aan onze onderlinge 
voetbalcompetitie. 
 
Een dagje uit. 

Op een goede Zondagmorgen werd er een excursie georganiseerd naar Nagasaki; een 
Japanse autobus bracht ons erheen en bijna helemaal terug, want tenslotte hadden de slechte 
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wegen het van onze slechte banden gewonnen en werd het laatste traject meegelift met een 
US. Navy-bus met feestvierende Amerikaanse sailors. De bus was door hen in een soort 
bierbad herschapen en een opgeschoten jongmens in zeemanskleren hield hele betogen tegen 
onze schipper. Hij had die hele Navy haarscherp door, (“ Now, listen buddy, I’ve been in this 
Navy for two years, and l’m just as good as you are and, I tell you this….”). Nagasaki was 
mogelijk nog een grotere bende dan Sasebo. De meergenoemde tuinschuurtjescomplexen en 
soms een echt huis van steen en twee of drie grotere gebouwen. Na enig zoeken vonden we 
het Atomic-Bomb-Centre met het Atoommuseum, een of ander stalletje waar wat stenen en 
verbogen stukjes staal lagen en ansichtkaarten om naar huis te sturen. Van materiële schade 
was niet veel meer te bekennen, wat, met de Japanse begrippen van nieuwbouw, ook heel 
goed mogelijk is. Terloops werd nog een bezoek gebracht aan het huis van Madame Butterfly, 
nu helemaal vervallen en verwaarloosd maar het moet destijds bepaald een rustoord zijn 
geweest. Na deze bustocht zijn we in de omgeving van Sasebo wel uitgekeken, we kwamen 
met zadelpijn van het hobbelen en hotsen terug en vonden het welletjes en alle 
porseleinfabrieken en parelkwekerijen kunnen ons voorlopig ruim gestolen worden. 

 
 

 

 

The maple-leaf forever. 

Na de dokperiode, waarin alles weer piekfijn voor elkaar gekomen was, volgde nog een hele 
week rustig op de boei liggen, voordat we ten strijde zouden trekken. Er werd bijzonder veel 
gevoetbald, vaak drie elftallen per middag, waarvan twee in de scheepscompetitie en het 
scheepselftal tegen een of ander binnenliggend Engels schip. Ter illustratie hier de uitslagen 
van de laatste twee maanden: 
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Hr. Mr. “Johan Maurits.van Nassau”- H.M.S. “Ladybird” 2—1; 

H.M.S. “Ladybird”-Hr. Ms. “Johan Maurits van Nassau” 0—3; 

H.M.S. “Whitesand Bay”- Hr. Ms. “Johan Maurits van Nassau” 2—4. 

 

Ons elftal is inderdaad stukken beter geworden en er zijn bepaalde R.N. schepen die loeren op 
revanche en dat zullen ze krijgen ook (dit in alle bescheidenheid opgemerkt). Na enige moeite 
werd een hockey-elftal gevormd uit officieren en equipage, en de Engelsen waren zo sportief 
een oefenmatch aan te bieden. Men is nu wat beter ingespeeld en vol verwachting klopt ons 
hart. In Hongkong wacht hen een wedstrijd tegen het dameselftal van de Nederlandse Kolonie 
en met dit heerlijke doel voor ogen gaan ze nu moedig voorwaarts. Ook handbal, baseball en 
atletiek werd niet vergeten en er zijn grote plannen voor een complete sportdag. 
Wanneer we straks in Holland terug zijn en je een van de opvarenden van dit schip in een 

bioscoop zou schaken, wees er dan van overtuigd, dat deze man niet goed snik is. Na een half 

jaar iedere dag een film (en meestal een nieuwe) zorg je er voor de eerste jaren wel voor 

ketelaar bioscoop te zijn (dit ter attentie van echtgenoten, a.s. echtgenoten en anderen).  

Kent u Her Majesty’s Canadian Ship 
“Haida”? Nou, wij wel en ze kennen ons ook. 
We lagen gezusterlijk naast elkaar op 
dezelfde boei gemeerd en zo nu en dan kon 
de valreep het transitoverkeer niet meer aan. 
Officieren leefden in elkaars longroom, was 
het “aan je bakken” dan liep het halve schip 
leeg om op die “Haida” te gaan schaften en 
’s avonds was het op datzelfde schip maar 
een dooie boel, want op de “Maurits” 
struikelde je over de Canadezen, die vredig 
het ene pijpje bier na het andere verwerkten 
en royale rondjes gaven, de jongelui 
verdienen nog meer dan de Amerikanen! 
Kortom, het was een grote verbroedering en 
er werden vele contacten gelegd die in de 
toekomst bij eventuele emigratie wel eens 
bijzonder waardevol zouden kunnen zijn. 
Canadezen zijn voorlopig bij ons favoriet, we 
kunnen geweldig met elkaar opschieten en ik 

geloof dat het wederzijds is. De romp van ons schip werd om praktische redenen donkergrijs 
getjet, net als de Canadese schepen, en dit laatste modesnufje staat haar bijzonder goed. 
Trouwens, na de Zaterdagse inspectie door de Commandant werd bekend gemaakt dat hij zeer 
tevreden was over het uiterlijk van ons fregat en dat zijn wij ook. Een paar weken later aan de 
Westkust zag een Canadese admiraal, die ingescheept was op de “Haida”, ons voor anker 
liggen en hij schijnt gevraagd te hebben, wat dat Canadese fregat hier deed, daar wist-ie niks 
vanaf. Voorlopig hebben wij Heineken en zij niet. 
 
Wordt vervolgd in ten Anker nummer 20 
 
                 
 
 

Kruisreis 
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Na alle plunjebalen in een truck te hebben 
geladen, vertrekken 27 korpo-raals-adelborst 
per motorschouw naar Hr. Ms. ,,Van Speijk” 
om zich bij hun drie maten taris te voegen, 
die reeds een week aan boord verbleven. 
Nauwe lijks geëmbarkeerd, moeten we ons 
omkleden in baadje om de VOKIM te 
ontvangen. Nadat Schout bij nacht Bagchus 
het schip geïnspecteerd, ons een goede reis 
toegewenst, en het vertrek van de 
jongstejaars gadegeslagen heeft maken wij 
ons gereed voor vertrek naar zee. De reis 
zou echter niet lang duren, want reeds in de 
vroege ochtend van de volgende dag, keren 

we weer terug naar Den Helder om een defecte turbosmeeroliepomp te laten repareren. (Zeker 
die stoker weer, die vorig jaar op Hr. Ms. „Vos” ook de boel in de soep heeft laten draaien.) We 
kunnen gelukkig de dag daarop vertrekken, om met niet al te veel vertraging in Lissabon aan te 
komen.  
Hier wacht ons een weekend met een vrij slechte party, veel „plastico” en veel uitstapjes met 
leden van de „Nederlandse kolonie”. Tevens wordt het Portugese K.I.M. bezocht.                                                                    
Vervolgens kiest Hr. Ms. „Van Speijk” wederom het ruime sop, om naar Barcelona te varen.  

Tot nu toe hebben de maatjes 
zeeboer het vrij soepel, want er is 
geen sterretje of zonnetje aan de 
lucht, tot grote ergernis van de 
mentor. In plaats van de sextant, 
wordt nu maar het pistool gehanteerd. 
Het is door het gemis aan zon 
blijkbaar zo donker, dat onze sergeant 
der mariniers, die alras ochtendsport 
had ingesteld, een waterdichte deur 
over het hoofd ziet terwijl hij met een 
kudde volgelingen enige rondjes 
dekhuis draait. Het plaatstaal van de 
deur blijkt sterker te zijn dan die 
andere plaat, want onze sportman gaat model onderuit.  

Dit heeft echter geen invloed op het 
verdere verloop van de ochtendsport, 
want op de dagelijkse orders komt te 
staan: „van 06.30-06.45 passage naar 
het dek, via de mortierkuil”. De mindere 
sportprollen wordt de gelegenheid 
geboden om de zitsport achter de 
beeldbuis te beoefenen, m.a.w. de 
wedstrijd AJAX-Panathinaikos te 
aanschouwen. Barcelona komt nu in 
zicht, en met het naamsein en AJAX in 
top lopen we de haven binnen, ’s 
Avonds meteen party op het helidek.  
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De volgende dag komen onze twaalf maten hoog (of laag) vlieger de gelederen versterken, b.v. 
om de parade ter ere van de „Dia de la Victoria” bij te wonen. Deze prachtige stoet antiquiteiten 
uit de Tweede Wereldoorlog wordt echter niet erg op prijs gesteld door het Nederlandse 
publiek, aangezien enige Spaanse toeschouwers het nodig oordelen er een bepaalde groet met 
de rechter arm aan te verbinden. In Barcelona, wordt ondanks die geweldige „Ramblas”, toch 
ook het stierengevecht niet vergeten. Na dit bloed op zondag, volgt bloed op maandag, en wel 
in de vorm van olie zodat we zonder zorgen koers kunnen zetten naar Santa Cruz de Tenerife. 
Tot ieders opluchting, en niet in de laatste plaats die van de mentor, breken de sterren door, 
maar vooral de zon zodat veelvuldig „sun-ex” beoefend wordt. Dat ’s avonds sterrenschieten 
lastig kan zijn, wordt ons duidelijk gemaakt door de mentor, als in radarhut 5, annex wijntoko, 
enige verjaardagen worden gevierd.  

Hij geeft ons een afgemeten rondje (kankeren). Daar het volgende weekend op zee zal worden 
doorgebracht doet OS en O flink zijn best om van Hr. Ms. „Van Speijk” een passagiersschip met 
oorlogsaccommodatie te maken. In de eerste plaats is er een volleybal competitie, die tegen 
aller verwachtingen in niet door het eerste team van de Adelborsten wordt gewonnen. Zij 
behalen echter een fraaie tweede plaats. Het tweede team eindigt in de onderste regionen, ’s 
Zaterdags is er op de achtermiddag een groots koud buffet gevolgd door een Horse-race”. De 
avond wordt besloten met een grandioos barbecue-festijn.  ’s Zondags wordt het volleybal 
voortgezet, omlijst door spartelende vissen, die bij twee, drie tegelijk worden opgehaald uit de 
wateren rond Tenerife Het weekend wordt op waardige wijze besloten met een bingo, waarvan 
de drie hoofdprijzen tot groot leed van de bemanning in handen vallen van de jonkers. Een van 
deze prijzen blijkt een vouwfiets 
te zijn, en de gelukkige winnaar 
heeft tot taak een ererondje te 
maken op de kade in Santa 
Cruz, zodat de bemanning hem 
op van der Passende wijze kan 
toejuichen, en wel met zes 
brandslangen. 
Maandagochtend wordt 
afgemeerd en tegelijkertijd 
tropendienst ingesteld. Nu volgt 
een week van zonnen en 
zwemmen, terwijl ook de nodige 
afspraakjes gemaakt worden. 
Er worden enkele bustrips 
gemaakt, hoewel het vier-
daagse-detachement de 
omgeving liever te voet gaat 
verkennen. Voor de „bergsport-
janus” is er op dit eiland een 
geweldig hoogtepunt, in de 
vorm van de berg „El Teide” 
(3700 m), die door twee maatjes ED wordt bedwongen. 

Na deze week „sun-ex” wordt ontmeerd en op de wal staan vele Spaanse schonen samen met 
de zieke HED ons uit te wuiven. De steven wordt richting Bordeaux gewend. Ter hoogte van 
Gibraltar worden twee diepte-bom-projectielen afgevuurd; een voor de fotografen en een voor 
de vis, die dan ook in grote getale boven komt drijven. Het nuttig saldo blijkt meer dan 900 
vissen te bedragen, zodat we de rest van de reis vis in allerlei variaties voorgeschoteld krijgen. 
En passant wordt een tweede zieke afgezet in Lissabon, wat echter geen invloed heeft op het 
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verdere reisschema, want weldra wordt in Bordeaux afgemeerd. Hier wordt door de Adelborsten 
een party gegeven, die zeer geslaagd mag worden genoemd ondanks het feit, dat het feest 
vooraf wordt gegaan door een typisch Frans lijk dat voorbij komt drijven. 

Ook in Bordeaux vele bustrips en andere evenementen, maar als de francs op zijn gaat het met 
hoge snelheid huiswaarts. Tot vreugde van de langslapers wordt de klok vier uur terug gezet in 
verband met nachtvliegen de komende week. Vrijdag’s lopen we de haven van Den Helder 
binnen om olie te laden en om de bemanning van de „Friesland” met weekend te zien 
vertrekken. Dezelfde dag nog varen we uit om een week „schip van de wacht” te spelen. Het 
weekend op zee wordt voor de Adelborsten een nieuw hoogtepunt. De in Frankrijk gekochte 
kaas en wijn wordt op vakkundige wijze „matroos” gemaakt, tijdens een kaas en wijn-feest. 
Gedurende deze laatste week van de kruisreis wordt nog geassisteerd bij de door de KMJC 
georganiseerde „Haak-race”, en wordt een zieke Engelsman van een Russische koopvaarder 
gehaald en naar Den Helder gebracht. ’s Woensdags loopt het schip voor de laatste keer de 
haven binnen. De Adelborsten tonen nog wat ze waard zijn bij het munitie lossen en dan is 
kruisreis 1971 ten einde. Op het KIM liggen de grote hoeveelheden geel en goud reeds klaar, zij 
het helaas niet voor iedereen, en kan het zomerverlof een aanvang nemen. Echter wel, nadat 
we „vrijwillig” een lezing van de Amerikaanse admiraal Zumwalt bijgewoond hadden. 

Bron Jaarboek Adelborsten 1971 

Belevenissen van een stalenboot schipper bij de GENIE 

Een zandhaas met zeemansbenen…..     

Deel  2 
In Merauke was er een Chinese toko die heerlijk ijs met rum verkocht. Dit was vaak een vaste 
stopplaats bij het stappen, net als een bezoek aan de bioscoop. 

 
 Het uitgaanstenue. 
 
In de haven was het vaste prik om, 
als de Snellius binnen lag, elke 
avond bij hen film te gaan kijken op 
het bovendek. Ook mocht ik 
belastingvrij inkopen doen bij de 
scheepstoko, zoals shag. En ook de 
koffietijd op het achterdek werd door 
mij regelmatig bezocht. Op een keer, 
voor de film, vroeg een nieuwe Ltz: 
“Wat doet die burger hier?” Dat had 
hij beter niet kunnen vragen, want hij 
kreeg de wind van voren van de 
maten. Op een dag kregen ze op de 

dregboot inspectie en werd er gevraagd: “Waar zijn de wapens?” Voor de grap hadden ze een 
pijl en boog neergelegd op de ankerlier, ( lol ) want de enige die een wapen had was de 
Luitenant. Vanaf die dag heeft hij dat toen maar aan boord gelaten. 
Van één van de Papuamatrozen was een dochtertje overleden, dus vroegen ze of ze met zijn 
allen naar de begrafenis mochten. Natuurlijk vond ik dat goed. Toen ze vertrokken waren werd 
ik aangeroepen door kaptein Snoeck, die op de steiger stond. Hij vroeg of ik ook mee wilde 
naar de begrafenis. Natuurlijk wilde ik dat wel,  maar dan zou er geen bewaking aan boord zijn. 
“De Marine let er wel op. Als je klaar bent kom je maar naar mijn huis.” Zo gezegd, zo gedaan. 
Toen ik aan kwam  lopen riep hij: ”Ga maar op de bank zitten, ik moet nog even wat doen.” 
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Samen met hem ben ik in de jeep naar de tangsi (kazerne) gereden. Daar stonden er een paar 
vreemd te kijken dat ik bij hem in de wagen zat. Onderweg vroeg hij, of ik al eens in een 
Katholieke kerk was geweest. Nee, dat was ik nog nooit. “Doe maar precies eender als ik.” Dat 
heb ik dus maar gedaan. 

Toen we de kerk binnenkwamen 
zaten alle mannen aan de 
rechterkant van het middenpad; de 
vrouwen zaten links. Wat doet de 
kaptein: hij gaat links zitten... Na de 
dienst zijn we met de auto achter de 
stoet aan gereden, anders hadden 
we dat hele end  terug moeten 
lopen. Afijn, vanaf die tijd kon ik 
gaan en staan waar ik wilde: ik kon 
geen kwaad meer doen bij de 
Papuaas, omdat ik op de begrafenis 
was geweest.  
 
( meest links ) De Dregboot. 

 
Na de inspectie zijn er later twee .50ers op de dregboot geplaatst. Wat ook een hele belevenis 
werd, was de les die door een konstabel aan de matrozen werd gegeven in het onderhoud van 
de wapens. Ik er natuurlijk met mijn  neus bovenop, (ben niet nieuwsgierig, maar wil wel alles 
weten, net zoals over de nieuwe Oerlikon.)  
   
De Oerlikon op het achterdek. 
 
Er was een Sergeant die een 
picknick wilde organiseren en 
daarvoor gaan jagen: “Zou jij dan 
willen varen, maar het moet wel in 
het weekeind.” Ik vond dat prima. 
Het was wel in mijn vrije tijd, maar 
dan had ik wat te doen. Nu ging ik 
ook nog wel eens naar de bar in 
het Gouvernementshotel, zo ook 
de avond voor de picknick, maar 
dat werd nogal laat. 
Op weg terug naar boord werd ik 
door een Officier van piket in een 
jeep gesnaaid. Ik kreeg een flinke 
uit brander. Omdat dit een nieuwe 
was, wist ik de tijd niet  wanneer die zijn ronde maakte, van de anderen wist ik dat wel. Ach, ik 
zal wel op rapport moeten komen.                                                                                                
De ochtend van vertrek, nadat de vrouwen, kinderen, baboes en nog 3 sergeanten aan boord 
waren geladen, gingen we op pad, de kali op. De sergeant wist al van het akkefietje de vorige 
avond. Met het opkomend water verliep de tocht vlot. Nadat we bij een kampong aangemeerd 
lagen gingen tegen de avond de mannen en vrouwen jagen (helaas niks gevangen.) Van 
slapen kwam niet veel met al die kinderen: de een moest plassen, een andere had dorst en ga 
zo maar door. Om 3 uur s’nachts echter hoorden we een hoop gebrom in de lucht.  
Toen we omhoog keken  zagen we in het licht van de maan allemaal paddenstoeltjes: Pelopper 
landingen rondom ons heen!!  
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Maar ja: ik zat met de boot droog in de loempoer (modder).  
 
Lichte paniek.  
Touw los, de Papua’s duwen en 
jawel hoor, gelukkig gleden we 
zo de kali in. Motor op gang en 
wegwezen, op naar Merauke!  
Halverwege de kali zagen we 
de dregboot aan komen varen: 
die waren naar ons op zoek. 
Vrouwen en kinderen op de 
snellere boot overgezet en wij 
ook weer verder naar de 
thuishaven. 
 
Het lossen van voertuigen.  
 
De andere dag had ik mij klaar 
gemaakt om op rapport  te 

gaan, maar ik hoorde niets. Na een paar dagen... nog niets. Later zag ik de korporaal schrijver 
en vroeg hem, of er een rapport was binnen gekomen. “Ja,” zei hij,” maar dat heeft Snoeck 
verscheurt...”  
Binnen de kortste keren kwam er versterking van de Mariniers en werd er materiaal aangevoerd 
door een flinke coaster, de Mare Altum van rederij De Haas uit Bergen op Zoom. 
 
 Een week later gingen we samen met de dregboot op Patrouilje. Onderweg zagen we een 
parachute aan een bosje hangen: er bleek nog een para aan vast te zitten! Deze was 
verdronken en na een week in het water niet meer echt toonbaar. De kwartiermeester van de 
dreg kwam naar voren rennen en ging stierlijk over zijn nek. Op de verdere tocht hebben we 
niets bijzonders meer gezien.  
Gezien de omstandigheden mocht er niemand van de bevolking de kali meer op, maar wat 
gebeurt er... Wij waren op terugtocht van de steiger achter het vliegveld toen er 2 prauwen aan 
kwamen varen. Het bleek een Javaan te zijn met zijn dochter en zoon. Nadat wij ze langszij 
hadden genomen, bleek dat hij papieren had van de Resident, dat hij toestemming had om naar 
zijn pizangtuin te gaan. Maar al snel vonden we veel kleding bij hem: overalls, overhemden met 
parawings, dollars, en foto’s van para’s. Natuurlijk vertrouwden we het niet en voor ik het wist, 
had een van mijn matrozen de karabijn in handen. Hij pakte hem bij de loop en sloeg die 
Javaan zo hard op zijn schouder, dat de kolf in tweeën  brak. Dus na terugkomst kon ik naar de 
foerier om een nieuwe kolf. In Merauke werden ze afgevoerd naar de politie-tangsi. Drie dagen 
nadien hebben we ze alsnog naar hun tuin gebracht. Maar we hadden, volgens de Resident, 
toch goed gehandeld. Na een paar dagen gingen we met eigen manschappen de kali weer op.  
Ook kaptein Snoeck was mee. Onderweg maakten we bivak bij wat hutten. 
Daar werd een groot ei gevonden, en iemand kwam vragen of ik makkan telor (gebakken ei) 
wilde. Natuurlijk wilde ik dat, en toen kreeg ik me toch een stuk gebakken ei! Later bleek het 
een cassuarie-ei te zijn, net een groot kippenei en met dezelfde smaak. 
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 Barang uitladen.  
 
We lagen voor anker, maar dat 
wilde niet houden en dus 
opnieuw anker op.  Nu stond ik 
aan het roer op de dreg, terwijl 
de Ltz bij de ankerlier stond en        
aanwijzingen gaf, terwijl ik aan 
het manoeuvreren was met de 
dreg: wat rond, wat omhoog 
gevaren, en weer rond. 
Kaptein Snoeck stond 
bewonderend met zijn hoofd te 
schudden: dat ik dat zomaar 
kon met die dregboot. Opnieuw 
de spijker eruit en toen bleven 
we wel  liggen. De volgende 
ochtend alles weer aan boord, 
maar moesten we wachten 
omdat het laag water was. 

 
 De veerboot in de 
loempoer.  
 
Op een van de patroeljes 
zijn we met de Mariniers 
aan het schieten geweest 
met de .50er’s, als doelwit 
fungeerde een 
bananentuin, die compleet 
plat ging. Later kwamen 
we erachter dat er 
peloppers achter de tuin 
hadden gezeten.  
 
Die waren zich rot 
geschrokken en op de 
vlucht geslagen. Maar 
terug in de haven kwam 

het: de .50ers schoon maken en in het vet zetten. De matrozen van de dreg zijn de hele dag 
bezig geweest, maar het lukte ze niet om ze weer in elkaar te krijgen. Op het laatst maar 
bijgesprongen, toen lukte het wel. De volgende dag kwam Kaptein Snoeck ze even inspecteren: 
ze werden goedgekeurd. Weer een dag later kwam de Ltz aan  boord met de mededeling dat ik 
de wapens moest gaan onderhouden. Voor mij een functie erbij: de Schipper naast God was 
ook konstabel geworden. 
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 Het geschut 
Er was weer werk aan de 
winkel: in een kampong zat een 
pelopper die zich over wilde 
geven. Dus wij nogmaals op pad 
met de Mariniers, leden van het 
Papua Vrijwilligers Korps (PVK), 
plus een politieagent. Ter 
plaatse aangekomen, bleek het 
dezelfde kampong te zijn waar ik 
had gelegen met de 
feestgangers. Er werd verteld 
dat de pelopper een groot 
geweer had, maar de Papua-
politieagent zei: “Ik gaat hem 
wel halen,” en in zijn sportbroek 
met een parang aan zijn riem 
verdween  hij de kampong in. De Mariniers legden zich in een hinderlaag. Na een half uur 
kwam de agent met de pelopper eraan: hebbes!! Het hele spul werd weer bij mij aan boord 
geladen en overgezet op de dreg. Op naar Merauke... Daar aangekomen zijn we vooruit 
gevaren en hebben het haventerrein en de steiger leeg gemaakt: de pelopper mocht geen 
contact hebben met Javanen.  
Na van wacht gewisseld te zijn (op vrijdag deden we dat), gingen we maandags weer naar de 
haven. De regel was dat we geen wapen aan boord mochten hebben. Maar nu had mijn collega 
dat toch gedaan, en het buiten een kast in het wapenrek laten staan, terwijl de boot op de werf 
lag. Op zijn ronde ging de Officier van piket kijken, vond het wapen en nam het mee. Toen 
moest mijn collega-schipper gaan vertellen dat zijn wapen weg was. Hij werd gelijk een week 
achter de wacht gezet (arrest). De Officier van piket vond het voor mij jammer dat ik weer op 
wacht moest, maar ik vond het niet zo erg. Nu zou ik 3 weken achter elkaar wacht lopen op de 
haven. Als hij weer aan de beurt was mocht hij dat ook 3 weken doen. Wanneer hij dat niet 
wilde moest ik dat melden bij de officier.  
Maar zo ver kwam het niet. De collega-schipper haalde in die tijd weer een stunt uit.  Kaptein 
Snoeck heeft hem toen gepakt en meteen brenschutter gemaakt: hij mocht niet meer op het 
haventerrein komen. 
Maar nu was er voor mij geen aflossing meer. Ik moest bij de kaptein komen. Deze had de 
vraag: “of ik voor vast op de haven wilde blijven.” Nou, ik had geen bezwaar: geen appèl meer, 
geen inspectie op de kazerne en zo vrij als een vogeltje... Alleen de Officier van piket kwam 
langs, meestal op vaste tijden. Later moest ik weer eens bij de kaptein Snoeck komen. Een 
chauffeur kwam mij halen, de kaptein bleek bij de resident te zijn en ik moest met hem mee 
lopen. Ze waren  er achter gekomen dat een Goevernementsboot met Javaanse bemanning 
wilde vluchten naar Indonesië. Aan ons de taak dat ze niet ver konden komen. Dag en nacht 
zouden we wacht moeten lopen, samen met de marinemensen. De resident zou ervoor zorgen 
dat de Goevernementsboot in de haven aan de binnenkant zou komen te liggen, zodat hij niet 
makkelijk weg kon komen. 
 Aan boord gekomen heb ik de matrozen ingelicht wat er aan de hand was. Een      .50 werd 
zodanig klaargemaakt dat we, als het nodig was, onder de steiger door konden schieten. Eén 
keer per maand kwam er een schip van de KPM (NV Koninklijke Pakketvaart Maatschappij)  en 
juist nu was er een binnen. Nadat we in een soos bier waren wezen halen, liepen we toevallig 
de stuurman daarvan op de steiger tegen het lijf. Hij vroeg wat we gehaald  hadden: “Nou, bier”. 
“Als het op is, kom je maar naar boord, dan kun je het van mij krijgen, maar wel onder één voor- 
waarde: als ik op de steiger loop graag niet meer met dat kanon spelen. Het is mijn laatste reis 
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en daarna ga ik naar huis, en ik wil dit wel overleven, hoor.” We zijn twee keer bier wezen halen 
aan boord, zijn betoog was niet tegen dovemans- oren gericht.                                                                                                             
De Javanen hebben niet geprobeerd om weg te komen.   
Later na de landingen, kreeg ik een telefoontje van de kust. Daar was een uitkijk- post, die 

vertelde dat er een niet-
gemeld schip op de kust 
aanvoer, waarschijnlijk om 
binnen te lopen. Ik gelijk de 
tangsi (kazerne) gebeld en 
daar werd groot alarm 
gegeven. Twee jeeps met 
daarop een tlv (terugstootloze 
vuurmond) rukten uit, want die 
konden, als het nodig was, nèt 
over de dijk schieten. Op het 
laatste moment werd duidelijk 
welk schip het was: het was 
vergeten zijn aankomst te 
melden. Die schipper heeft ze 
na binnenkomst wel breed 
uitgemeten gekregen! 
 

De boosdoener. 
Op een avond, toen ik op de steiger liep, kwam de 
Commandant van de Snellius er in burger aangelopen. Ik 
natuurlijk netjes in de houding geklommen, maar hij 
beduidde dat het al goed was en kwam op mij af lopen. Hij 
vroeg: “Waarom heeft U bruine patjes op Uw schouder, 
terwijl de anderen ze allemaal in het rood hebben?” Ik heb 
hem uitgelegd dat ik van de Genie was, en de rode patjes 
waren van de infanterie. Ook vertelde ik hem dat ik 
Stalenbootschipper was en dat ik afkomstig was van de 
binnenvaart. Als antwoord kreeg ik: “Ik snap niet dat ze in 
Den Haag jullie niet bij 
de Marine plaatsen. 
Jullie kunnen tenminste 
varen, die milicien-
groenteboer die ik nu 
aan boord heb, kan er 
niet veel van.” Ik wist 
niet waar ik het zoeken 
moest na dat antwoord. 
Hij nam me mee naar 

de toko op de Snellius en ik kreeg een paar flesjes bier en 
een paar pakjes shag van hem. Zijn hofmeester kwam hem 
halen omdat er bezoek op hem zat te wachten. “Ik kom zo 
terug,”zei hij. Maar later kwam zijn hofmeester hem 
verontschuldigen, omdat het bezoek langer bleef hangen dan 
verwacht. 
 
Op de Dreg hadden ze een scheepshond en die kreeg 
puppy’s (foto boven). Ik heb er één van aan boord genomen 
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en zit er op de foto mee in mijn handen (wel wat moeilijk te zien). Ik heb hem Mappie genoemd. 
Uiteraard hebben we hem goed verzorgd en ging hij sindsdien altijd mee als we gingen varen. 
Op een keer gingen we weer de kali op, met mariniers en mensen van het PVK (Papua 
Vrijwilliger Korps), gezamenlijk met de andere mappieboot. 
Omdat de schipper van die boot was weggebonjourd door kaptein Snoeck stond daar nu een 

marinier achter het roer. 
Op de terugweg zagen we rook bij 
een oude hut. De andere 
mappieboot was er als de kippen 
bij en iedereen, mariniers en  
PVK, vloog de wal op. Helaas was 
er  niemand meer te zien: de 
peloppers hadden de kuierlatten 
genomen 
 
 
 
 
Aan wal voor inspectie bij de rook.  
 
Toen was de tijd gekomen dat we 
Nieuw-Guinea moesten verlaten. 

Ik werd verzocht bij de foerier te komen. Wat was het geval: ze hadden in een gebouwtje een 
rood kistje gevonden maar niemand wist, wat de inhoud was. Er waren ook geen papieren meer 
van te vinden. Ik kreeg opdracht om het op zee te gaan dumpen. In een jeep met op de 
aanhanger erachter het kistje zijn we naar de haven gereden. Daar hebben we het aan boord 
gezet en zijn naar zee gevaren. Maar wat ik al had zien aankomen gebeurde: het kistje bleef 
drijven. Na het opengemaakt te hebben bleken er 4 fosfor granaten in te zitten en een apart 
blikje met ontstekers. Dat 
spulletje hebben we toen maar 
gedumpt: dat zonk wel. Het 
kistje ging weer mee terug en 
hebben we aan de haven 
verbrand. 
Nu stonden er bij het 
Goevernements gebouw 2 totem 
palen. Die werden uit de grond 
gehaald en aan boord van de 
Hr. Ms. Luymes gebracht voor 
vervoer naar Nederland. Als het 
goed is, staan ze nu nog in het 
Wereldmuseum in Rotterdam, 
de opvolger van het Museum 
voor Land en Volkenkunde. 
 
 De 2 totempalen. 
 
 
Wordt vervolgd in ten Anker nr. 19 
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Fm: CSML 1 
To: SML 1 
Niet geheim 
 
AAA. Voornemens om tijdens verblijf in La Spezia een excursie naar Rome te organiseren met 
als hoogtepunt een eventuele audiëntie bij Paus Paulus. 
 
BBB. Hiervoor dzz bestemd dinsdag 22 oktober met als reservedag woensdag 23 oktober a.s. 

 
Op 19 september 1963 verzond de commandant van Smaldeel I bovenstaand bericht aan de 
commandanten van Hr. Ms. schepen „De Ruyter”, „Amsterdam”, „Rotterdam”, „De Zeeuw” en 
„Zeeleeuw” . . . 
In het holst van de nacht op woensdag 23 oktober 1963 hielden 156 man van Smaldeel I rond 
half twee overal om, voor misschien wel de belangrijkste marine-excursie van hun leven, vanuit 
La Spezia naar Rome te vertrekken. 
Maar, voor het zover was . . . .! „Ingewijden” kunnen U spannende verhalen vertellen over alle 
organisatie-problemen, want eenvoudig bleek het allemaal niet te zijn. Een losse greep uit de 
vraagpunten: - Het vervoer? - Zou de Paus ons kunnen ontvangen? - Wanneer? - Overige 
programmapunten te Rome? - De „vette hap”? - Kortom, teveel problemen om op te noemen. 
Voor vrijwel alle deelnemers, en dat waren echt niet alleen de katholieken onder ons, 
betekende „een eventuele audiëntie bij Paus Paulus” wel het hoogtepunt van deze excursie. 
Kardinaal Alfrink, Bisschop van de Nederlandse Strijdkrachten, had toegezegd de audiëntie 
voor Smaldeel I bij de H. Vader, te zullen aanvragen. Na een spannende tijd van afwachten 
werd bericht ontvangen dat de Paus ons in algemene audiëntie op woensdag 23 oktober zou 
ontvangen. 
Een beschrijving van de daarop volgende koortsachtige organisatie-activiteiten zullen wij U 
maar besparen. Het kwam voor elkaar en daar stonden we dan, de smaldeelcommandant 
Commandeur A. J. Marcus en 155 officieren, onder-officieren en manschappen van alle 
schepen, op het station van La Spezia te wachten op de sneltrein uit Parijs van 03.15 die ons 
naar Rome zou brengen. We hadden een lange reis voor de boeg, + 420 km rijden naar Rome, 
is zelfs met de „snelle” Italiaanse treinen een tamelijk lang rukje. De meeste deelnemers leken 
goed toegerust voor de reis. Lunchpakketjes met 10 belegde broodjes en zelfs „snurkplankjes” 
werden veelvuldig opgemerkt, vele lunchpakketjes zouden het ochtendgloren niet meer mogen 
zien. 

Twee comfortabele 
wagons waren voor ons 
in de trein gereserveerd 
en met een geringe 
vertraging vertrok de 
sneltrein. A propos de 
aalmoezenier van Hr. 
Ms. „De Ruyter” kan U 
de gemiddelde snelheid 
van deze trein tussen 
twee stations 
nauwkeurig vertellen. 
Het 
aanpassingsvermogen 
van de marineman bleek 
in de trein weer enorm te 

zijn. Velen zetten de onderbroken nachtrust voort, al gaf dat wel enige moeilijkheden bij het 
tellen van de neuzen door de conducteur. Wie vermoedt een slapend marineman in de 
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bagageruimte boven de corridor van de wagon? De trein voerde ons via Carrara, Viareggio, 
Pisa, Livorno, Grosselo, Civitavecchia naar Rome, waar we na een luttele zes en een half uur 
sporen, aan het Stazione Termini arriveerden. De stralende zon beloofde ons een prachtige dag 
- het werd een prachtige dag. Bussen met deskundige, Vaderlandse gidsen, wachtten ons op, 
om ons via enkele bezienswaardigheden van de stad, naar Vaticaanstad te brengen. Helaas 
moest wegens de verlate aankomst van de trein, dit programmapunt wat sneller worden 
afgewerkt dan oorspronkelijk in de bedoeling van onze Romeinse organisatoren had gelegen. In 
snelle vaart zagen we o.a. het paleis van het Quirinaal, eens het pauselijk paleis en het 
monument Vittorio Emanuele aan de piazza Venezia. Via de Corso Vittorio Emanuele bereikten 
we de brug over de Tiber naar de Via della Conciliazione. Vanaf het begin van deze brede weg 
heeft men een indrukwekkend uitzicht op de Sint Pieter, die met het daarvoor gelegen plein, 
deze weg afsluit. Bij de toegang tot het St. Pietersplein stopten de bussen. Tot half twaalf 
kregen wij de gelegenheid om vrij rond te neuzen. Dit vormde de kans voor de foto- en 
filmenthousiasten onder ons om iets vast te leggen van de indruk die de St. Pieter, het immense 
plein, en de Collonaden van Bernicie, die als armen het plein omvatten, op ons maakten.  
 
Het plein zelf was helaas afgesloten in verband met de vergadering van de Concilievaders, die 
op dat moment aan de gang was in de St. Pieter. Duizenden mensen verdrongen zich voor het 
St. Pietersplein en onder de Collonaden tot aan de zgn. „Bronzen deur” die hen de toegang zou 
verschaffen tot de zalen waar de Paus hen in algemene audiëntie zou ontvangen. Enkele 
marinemannen schudden het hoofd bij het zien van deze enorme wachtende menigte, zij 
verwachtten de Paus niet eens meer te kunnen zien, als zij achter deze rijen mensen zouden 
moeten aansluiten.  
Zij wisten niet dat de H. Vader besloten had, de 
deputatie van Smaldeel I apart te ontvangen in de 
zgn. „Zaal van de Paramenten” dat wil zeggen in de 
persoonlijke „Sacristie” van de Paus. Maar voor het 
zover was, speelde er zich voor het St. Pietersplein 
nog een marinedrama af.  
Eén van onze Romeinse leidslieden had tegen de 
bedoeling in, onze bussen weggestuurd. Daarin 
bevond zich nog het geschenk, vervaardigd door 
sergeant-machinist Cuppens, dat door Commandant 
Marcus namens het hele Smaldeel, aan de Paus zou 
worden aangeboden. 
De bussen bleven helaas onvindbaar tot ’s middags  
4 uur en derhalve zou de aanbieding van het 
geschenk tijdens de audiëntie niet kunnen doorgaan.                                                                                                                                                                                   
 

Om half twaalf begonnen 156 marinemensen in 
ganzenmars een kruip door - sluip door - actie, dwars 
door de wachtende menigte naar de „Bronzen Deur”. 
Daar werden wij opgevangen door Mgr. Damen, de 
vertegenwoordiger van het Nederlands Episcopaat bij 
de H. Stoel. Hij leidde ons langs de wachten van de 
Zwitserse Garde via de lange, indrukwekkende „Trap 
van de Koningen” het Vaticaans Paleis binnen.  
 
 
Een menigte andere audiëntiegangers bewoog zich met ons mee. In de „Zaal van de Hertogen”, 
werden wij, vóór de reeds lang wachtende menigten, door nog twee zalen vol met 
audiëntiegangers snel gevoerd naar de „Zaal van de Paramenten.” In deze zaal waarvan de 
wanden met kostbare gobelins behangen zijn, stelden wij ons in een halve cirkel op, rond de 
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stoel waarop de Paus zou plaats nemen. Even later arriveerde Kardinaal Alfrink vergezeld van 
Mgr. van Lierde, de Sacrista van de Paus. De Kardinaal hield een inleidende toespraak voor de 
audiëntie en stelde zichzelf aan ons voor als de Aartsbischop van Utrecht en Bisschop van de 
Strijdkrachten.  
 Onder algemeen gelach zei de Kardinaal dit te doen omdat hij bang was dat velen nog nooit 
van hem zouden hebben gehoord en anders niet zouden weten in welke bijzondere betrekking 
hij tot ons staat. Vervolgens stelde de Kardinaal de Sacrista van de Paus, Mgr. van Lierde, aan 
ons voor en vertelde dat deze zich bereid had verklaard, ons na afloop van de audiëntie 
binnendoor het Vaticaans Paleis te begeleiden voor een bezoek aan de Sixtijnse Kapel. Nadat 
de Kardinaal nog enige tijd met enkele leden van onze deputatie gesproken had, hoorden wij 
vanaf het binnenplein San Damaso een luid gejuich en applaus aanzwellen, waaruit bleek dat „Il 
Santo Padre” in aantocht was. Kort daarop kwam de Paus te voet, onder luid applaus van ons, 
de zaal binnen en nam plaats op de stoel. Vrijwel onmiddellijk begon hij met zijn toespraak tot 
ons. Deze werd door hem in het Duits uitgesproken, opdat ieder van ons zijn boodschap zou 
kunnen verstaan. 
 

“Geehrte Offiziere und Mannschaft der Flottille der Königlichen Niederlandischen Kriegsmarine. 
Wir freuen Uns, Sie begrüssen zu können und sind geehrt, Sie in Ihrer jugendlichen Stärke in 
der Uniform Ihres Landes hier bei Uns zu sehen. 
Wir grüssen jeden einzelnen von Ihnen und grüssen in Ihnen das gute und edle 
Niederlandische Volk, das Sie hier vertreten. Wir möchten Ihnen Unsere Achtung und Unsere 
guten Wünsche für Ihr Vaterland zum Ausdruckbringen; Ihrer Fahne bringen Wir gern Unsere 
Ehrenbezeugung entgegen. 
Ihr freundlicher Besuch hier erlaubt Uns auch, Ihnen ein Wort zu sagen, wie es Unserer Mission 
entspricht: Denken Sie an Gott den Hernn und gedenken Sie seines Gesetzes; erfüllen Sie 
hochherzig Ihre Plichten; und empfangen Sie Unseren Segen wie von einem Vater, der Sie liebt 
und der für Sie betet. 
 
Aan het einde hiervan gaf hij ons zijn zegen en toen hij bemerkte dat knielen voor ons in de 
beperkte ruimte niet mogelijk was, beduidde hij te blijven staan en zo zijn zegen te ontvangen. 
Hierna liet de H. Vader de commandant van Smaldeel I aan zich voorstellen evenals de 
vlootaalmoezeniers Willemen en Hooy. Toen gebeurde er iets waar niemand op had gerekend. 
De Paus beduidde de commandeur naderbij te komen en overhandigde aan deze de grote 
gouden herinneringspenning ter gelegenheid van zijn Pontificaat geslagen. 
 

Nog even scheen de Paus te 
aarzelen, als wilde hij de 
audiëntie nog niet beëindigen, 
maar verliet toch daarna onder 
ons enthousiast applaus de 
zaal. Deze audiëntie duurde 
misschien maar kort, maar liet 
een diepe indruk bij ons 
achter.  
 
 
 

 
Nog even moesten wij in de Zaal der Paramenten wachten, teneinde de algemene audiëntie in 
de nabij gelegen zalen niet te storen.  
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Voor ons bleek er nog een verrassing in petto. 
Aalmoezenier Willemen had via Kardinaal Alfrink van 
de Paus voor ieder van ons een kleine 
herinneringspenning ontvangen. 
Voorts had de Kardinaal zich bereid verklaard, het 
geschenk van het Smaldeel I, de volgende dag alsnog 
aan de H. Vader te zullen aanbieden. Na enige tijd 
volgden wij Mgr. van Lierde, langs de nog steeds 
aanwezige audiëntiegangers in de diverse zalen, naar 
de Sixtijnse Kapel. Daar vertelde de Sacrista ons 
boeiend en duidelijk, het ontstaan van deze kapel, het 
huidige gebruik ervan en gaf ons een duidelijk overzicht 
over het leven en de kunstwerken van Michelangelo. 
Deze grote kunstenaar heeft de zoldering en de wand 
boven het altaar van prachtige schilderingen voorzien. 
Mgr. van Lierde wees ons op de duidelijke ontwikkeling 
in stijl van Michelangelo, die deze fresco’s reeds op 
jeugdige leeftijd schilderde. De laatste grote wandschilderingen van zijn leven maakte 
Michelangelo op + tachtigjarige leeftijd in een andere pauselijke kapel, de zgn. Paulinische 
Kapel. Hoewel deze kapel normaal voor bezoek gesloten is, maakte Mgr. van Lierde voor onze 
deputatie hierop een uitzondering en zo gingen wij weer binnendoor via de audiëntiezalen naar 
de nabij gelegen Paulinische Kapel. Wederom onder de zeer deskundige en boeiende uitleg 
van Mgr. van Lierde zagen wij de twee laatste grote wandschilderingen van Michelangelo, 
voorstellende de bekering van Saul tot Paulus en de marteldood van de H. Petrus. Men zou 
dagen nodig hebben om in deze Kapellen de kunstwerken goed in zich op te kunnen nemen, 
maar deze tijd ontbrak ons. Om ongeveer half drie kwam aan ons bezoek aan het Vaticaans 
Paleis een einde. Toen Mgr. van Lierde vertelde dat de mogelijkheid bestond om ook de St. 
Pieter te bezichtigen, werd dit snel als punt aan ons middagprogramma toegevoegd. Na 
afscheid genomen te hebben van Kardinaal Alfrink, Mgr. van Lierde en Mgr. Damen verlieten 
wij het Vaticaans Paleis weer langs de „Trap van de Koningen.” Ongeveer een uur lang werden 
wij vrijgelaten om de inwendige mens te gaan versterken.  
Om half vier waren wij weer voor de uitgang van de St Pieter present Op degene die deze kerk 
voor het eerst van zijn leven betreedt, moeten de geweldige afmetingen wel een enorme indruk 
maken.  
Voor dit bezoek aan de St. Pieter was helaas maar een half uurtje op het programma 
beschikbaar. Het moest dus bij een wat vluchtige, maar onvergetelijke indruk blijven. Voor velen 
was het bovendien een ervaring, een blik te kunnen werpen in de vergaderaula van de 
Concilievaders, zo goed bekend van foto’s in kranten en tijdschriften. Even na 4 uur troffen wij 
onze bussen weer aan op het St. Pietersplein, gereed voor een tocht door Rome. Het was voor 
velen een verademing weer even te kunnen zitten, lichamelijke vermoeidheid van de reis, het 
staan en lopen en geestelijke vermoeidheid door de hoeveelheid te verwerken indrukken, die 
deze dag ons bezorgd had, begon voor velen al voelbaar te worden. 
De rondrit door Rome voerde ons eerst naar het Kapitool, waar werd uitgestapt en de tocht te 
voet werd voortgezet via het daarachter gelegen Forum Romanum, waar we een blik konden 
werpen op de resten van de oude Romeinse beschaving. Vervolgens vervoerden de bussen 
ons weer, nu naar het nabij gelegen Colosseum. In gedachten zagen wij dit enorme stadion in 
het tijdperk van Keizer Nero, weer vol met een schreeuwende Romeinse menigte bij de 
gladiatorengevechten en meer van dat soort spektakelstukken waarmee de Keizers het volk 
plachten zoet te houden. Volgens onze gidsen zijn er in het Colosseum niet zoveel van de 
eerste Christenen vermoord, als men ons op school destijds wel heeft willen doen geloven. 
Voor de fotografen en de cineasten vormde het bezoek aan de imposante resten van het 
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Colosseum de laatste kans om hun apparatuur te gebruiken. Onze excursiedag was reeds 
zover gevorderd, dat het al aardig donker begon te worden. Voor velen was het dan ook een 
geweldige teleurstelling dat een bezoek aan de Trevi-fonteinen, wegens tijdgebrek niet kon 
doorgaan. Om 6 uur werd de gehele deputatie verwacht in een restaurant naast de Thermen 
van Caracalla voor een ontvangst door de Nederlandse Ambassadeur te Rome, Jhr. Mr. H. F. 
L. K. van Vredenburch. Met een gezellig muziekje, een drankje en een hapje werd deze 
ontvangst door de Ambassadeur opgeluisterd. Om half zeven vertrokken de bussen weer, nu 
naar het Stazione Termini. Voor ons het letterlijk eindpunt van onze excursies door Rome.  
 
Onze laatste indrukken: het chaotische, ontstellend drukke verkeerd en de verlichte mozaïken 
in de voorgevel van de Santa Maria Maggiore. Een dodelijk vermoeide, maar intens dankbare 
deputatie van Smaldeel I, voor alles wat deze deputatie had mogen zien en beleven, streek 
neer in de gereserveerde wagons van de trein naar La Spezia. Om half acht vertrok de trein 
voor de lange reis terug. Zouden wij ooit Rome weerzien? Wij hebben geen tien lirestuk in de 
Trevi-fontein kunnen werpen, waardoor, zoals de legende dit wil, een terugkomst naar Rome 
verzekerd is. 
Wij houden het op wat Kardinaal Alfrink ’s ochtends ons al in het Vaticaan gezegd had: 
„Rome is een boeiende en merkwaardige stad, wie een keer deze stad gezien heeft, wil daar 
altijd weer heen terugkeren.”  
Velen van ons zullen daarvoor hun uiterste best doen! Ruim 24 uur na ons vertrek uit La Spezia 
kwamen wij daar weer aan. Het was een zware tocht geweest, maar ruim de moeite waard.  
                                                                                                                             W.K. 
 
 

Het geschenk van 
Smaldeel I aan 
de Paus. 
Op een houten 
ondergrond, 
voorstellend de 
boeg van een 
schip met 
boeggolf, het 
embleem van de 
KM.: Anker en 
kroon uit 
edelstaal; daarbij 
de emblemen van 
de tot Smaldeel I 
behorende 
schepen. Sgt. 
Mach. W. 
Cuppens 
vervaardigde het 
geschenk. 
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Die Boeroe 
 
Was het smeuïge Maleis met zijn melodieuze klank vroeger een bijna tweede voertaal bij de 
Koninklijke marine, tegenwoordig is de taal - op een enkel woord na -nagenoeg uitgestorven. 
Kajoe, spatoes, tida ada, awas tjet, tampatje, kadje, toelis enz. enz. behoren in de marinetaal 
voorgoed tot het verleden. Maar om voor de ouderen onder u het geheugen weer een beetje op 
te frissen, volgt onderstaand stukje proza. Het was terang boelang en ik was naar die kakhoes 
geweest om te berakken. Saja had zijn pantat tjebok gedaan en trok mijn pendek omhoog. 
Toen plots ik hoor geschreeuw van die Baboe. Zij schreeuw:“Oei, oei, oei !” 
 
Saja djalang djalang naar die Baboe en vraag: “Waarom zoveel riboet?” Zij zegt: “Die Boeroe, 
hij steel mijn wajang. Nou ik niet meer kan maken Babi Pangang met satéh”. Saja zei: “Plan, 
plan! Saja zal die Boeroe vang voor jou”. Toen ik ging op die pad. Ritsel, ritsel door die struik. 
Onder tussen goed liatten waar die Boeroe uit kan hangen of in kan zitten. Toen plots vanuit de 
verte: Kra, kra! Dit was geen lokroep van een wulpse Bèbè, die zeg: “Kom, kom”. 
 
Dus saja djalang kai kras richting kra kra. Opeens, ik schrik een hoedje! Daar, in die 
klapperboom zat die Boeroe. Hij scheen de zon via liat kombalie in mijn gezicht. Saja werd 
kwaad en pak een batoe, lel die naar die Boeroe maar hij buk en ik mis. 
Ik wil lellen weer maar vind geen batoes meer, tida ada batoes. Daarom, ik pak mijn spatoes 
maar ja, mijn mata’s zijn niet zo van die heldere, weer mis ik. Ik was helemaal boos. Ik pak mijn 
kat van pul gemaakt van bretel en achter die Boeroe aan. Ik schiet en Ja! Saja schoot hem 
tussen die matta’s harstikke mattie. Nu heeft die Baboe haar wajang kombalie. Ze was zeer 
tevree. Eerst kreeg saja van haar op ieder wang een tjeplok en toen Babi Pangang met een 
télor matta sappie. Na de nodige saké was de djalang van saja ietwat kris-kras en behoorlijk 
poko poko. En die Boeroe? Dit ligt begraaf tussen zes kajoes met kajoe kruis. 
 
 

 

Tot volgende week… 


