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

 

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

toestemming voor te vragen. 
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Zoals velen van ons weten, zeker zij die van vóór de koffie zijn, worden de mariniers door ons 
vlootbalen in het algemeen oneerbiedig aangeduid met “tor”. Frappant is het hoeveel 
Nederlandse, maar ook Engelse woorden met “tor” beginnen, eindigen of de letters tor ergens 
middenin hebben staan. 
Hieronder volgt een kleine opsomming: 
 
Alligator 
Animator 
Seperator 
Isolator 
Calculator 
Detector 
Operator 
Operator 2 
Duplicator 
Imitator 

Marinier met een grote bek. 
Marinier die denkt dat hij leuk is. 
Marinier die gescheiden is. 
Marinier die geen vrienden heeft. 
Marinier die kan rekenen. 
Marinier in een mijnenveld. 
Chirurg bij de mariniers. 
Lallend zingende marinier. 
Eeneiige tweeling mariniers. 
Marinier die de intelligente en 
alles kunnende vlootbaal 
probeert na te doen. 

Ventilator Marinier die hard moet blazen als 
de generaal het warm heeft. 

Conservator 
 
Presentator 

Beheerder van het 
Mariniersmuseum.  
Sergeant der mariniers tijdens 
baksgewijs. 

 

Grote Italiaanse activiteiten 
Scheepvaart en spionage in de Tweede Wereldoorlog  
 
DOOR L.L. VON MÜNCHING 
 
 
De rede van Gibraltar met de Britse marinebasis aan de rechterzijde en 
links die van Algeciras met de pier en de „Olterra". Uit Bragadin, M.A. The 
Italian Navy in World War II. 
 

In elke oorlog hebben gebeurtenissen, voorvallen of 
acties plaats, die niet van ingrijpende of beslissende 
betekenis zijn voor het verloop van de strijd en die ook 
nooit „voorpaginanieuws’’ vormen. Maar als later de 
kanonnen zwijgen en de archieven opengaan, worden 
soms feiten onthuld die nooit bekend zijn gemaakt en 
die. achteraf bezien, toch wel een vermelding waard 
zijn. Maar bij die kleine, eigenlijk onbelangrijke 
voorvallen, kan men toch niet nalaten te denken: 
vernuftig uitgevonden of knap gedaan. Zij hebben dan wel geen invloed gehad op het verloop 
van de oorlog, maar zij hebben toch bepaalde groepen personen intens beziggehouden en 
soms met succes. Dat geldt ook voor de hierna vermelde historie. Ik vermoed dat het hierin 
vermelde feit bij geen enkele lezer bekend zal zijn, maar als men het nu, na meer dan een 
halve eeuw, leest, zal men niet ontkomen aan de indruk „toch vernuftig uitgevonden”. 
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Op 10 juni 1940 verklaarde Italië de oorlog aan de geallieerden: Duitse troepen hadden een 
groot deel van Frankrijk bezet en de in Frankrijk gestationeerde British Expeditionary Force was 
naar Engeland geëvacueerd. Op dat moment zag het ernaar uit dat de Duitsers weldra heer en 
meester in Europa zouden worden. De Italiaanse dictator zag dat met lede ogen aan en dacht 
dat als Duitsland de oorlog zou winnen - want daar leek het op - het de moeite waard was „een 
graantje mee te pikken!” 
 
 

 
Het ms „Highland Princess" (14.128 
brt), één van de zes identieke 
passagiersschepen voor de dienst op 
de oostkust van Zuid-Amerika, 
gebouwd voor de Nelson Line, die in 
1932 werd overgenomen door de Royal 
Mail Line. Foto gemaakt op 14 juni 
1943, afstand 6100 meter. 

De Italiaanse 
oorlogsverklaring kwam 
onverwacht en zijn 
koopvaardijschepen 
bevoeren nog alle zeeën.  
 

Een oude en kleine Italiaanse tanker, de „Olterra” (4995 brt). was op weg naar de thuishaven 
Voltri (bij Genua) en moest derhalve Gibraltar passeren, maar aangezien de Straat van 
Gibraltar door de Britse marine werd beheerst, wilde de Italiaanse gezagvoerder opbrengen 
voorkomen en daarom liep hij met zijn schip de Spaanse haven Algeciras binnen om daar te 
wachten „op betere tijden”. 
De tanker werd afgemeerd aan de pier, maar Algeciras lag aan de andere zijde van de pier, 
recht tegenover de Britse marinebasis. Het was al spoedig duidelijk, dat de Britse marine niet 
op de Italiaanse pottenkijker was gesteld. Weliswaar was de bemanning van de tanker naar 
Italië teruggekeerd, maar een kleine kernbemanning was aan boord gebleven. Om te 
voorkomen dat de Italianen de oude „Olterra” voor één of ander doel zouden gebruiken, deed 
een Brits commando het enige wat het kon doen: met enkele springladingen werd het schip 
uitgeschakeld en daar lag 
de „Olterra” dan, half 
gezonken aan de pier en 
ongeschikt om nog zee te 
kiezen. 
 
Het ms „Dominion Monarch" (21.155 
brt), in 1938 gebouwd door Swan, 
Hunter & Wigham Richardson te 
Newcastle voor de Shaw, Savill & 
Albion Line voor de dienst op Nieuw-
Zeeland. Foto gemaakt op een 
afstand van 6300 m op 31 augustus 
1943. 

 
 
 
De Naval Assault teams 
 
Bij de Italiaanse marine maakten dwergonderzeeboten en de bemande torpedo' s een grote 
ontwikkeling door. Deze was gebaseerd op de ervaringen die de Italiaanse marine in de 
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eindfase van de Eerste Wereldoorlog had opgedaan met de „Mignatta”, een soort van door 
mensen bestuurde torpedo, waarmee de Italiaanse marinemannen Rosetti en Paoluoclucci de 
Oostenrijkse marinebasis Pola binnendrongen en daar het Oostenrijkse slagschip „Viribus 
Unitis” tot zinken brachten. 
 
De eerste proeven in de Tweede Wereldoorlog waarbij bemande torpedo’s werden ingezet, 
hadden plaats in Alexandrië. De Italianen leden wel verliezen, maar boekten geen resultaat. 
Eind oktober 1940 werd wederom een poging gedaan met de onderzeeboot „Scire” met drie 
bemande torpedo’s, die de marinebasis Gibraltar binnendrongen, maar ook deze actie leverde 
geen succes op. In het voorjaar van 1942 rees bij het personeel van de 10e Mas - zo heette 
hun onderdeel - het plan een basis in te richten in de Baai van Gibraltar en wel aan boord van 
de halfgezonken tanker „Olterra”. Maar dat moest in het diepste geheim gebeuren, want de 
haven van Algeciras zat vol Britse agenten en aan boord van de „Olterra” was een klein 
detachement van de Spaanse gendarmerie gehuisvest. Bovendien was de oude 
kernbemanning nog steeds aan boord en die moest ook worden ingewijd. De torpedo’s, 
reserveonderdelen, alle apparatuur, luchtcompressoren, alles moest uit Italië worden 
aangevoerd. In één van de overgebleven droge ruimen werd een reparatiewerkplaats ingericht 
en dat alles onder de ogen van de Britse agenten en de Spaanse gendarmes. Onderdelen 
moesten via Frankrijk en Spanje worden aangevoerd, zo ook het personeel. Dat laatste kwam 
binnen in de dubbele bodem van vrachtauto’s; ander personeel speelde „dronkeman” en kwam 
zó aan boord, zodat het niemand opviel dat de bemanning toenam. Het is onbegrijpelijk dat dit 
allemaal kon gebeuren; pas toen men na de oorlog de tanker borg en naar Gibraltar sleepte om 
daar te dokken en te herstellen, bleek wat er was gebeurd! 
 

 
Monarch of Bermuda" werd in 
november 1931 opgeleverd door 
Vickers-Armstrong te Newcastle voor 
de Furness Bermuda Line, groot 
22.424 brt; aan boord was 
accommodatie voor 860 passagiers en 
de bemanning telde 456 koppen. Foto 
gemaakt op 1 oktober 1943 op een 
afstand van 6200 m.Turboel. ss „ 

 
De Italiaanse 
sabotageploegen boekten 
ondertussen wel successen: 
in maart 1941 drongen 
motorboten met explosieve 

lading de Soeda Baai op Kreta binnen en stelden de Britse zware kruiser „York” buiten gevecht 
en later in dat jaar werden de Britse slagschepen „Queen Elizabeth” en „Valiant” in de haven 
van Alexandrië voorlopig uitgeschakeld. In december 1942 deden zwemmers met kleefmijnen 
aanvallen op koopvaardijschepen op de rede van Gibraltar.  Toen de Duitsers op de hoogte 
raakten van het feit dat de basis in Algeciras door de Italianen in gebruik was, stuurden zij één 
van de mensen van de inlichtingendienst daarheen. Deze nam een kijkje aan boord en toen 
duurde het niet lang of er werden prachtige foto’s van de geallieerde oorlogs- en 
koopvaardijschepen die te Gibraltar lagen gemaakt door een fotograaf met een speciaal 
daartoe vervaardigde camera. 
 
In het begin van de jaren zestig schonk Erich Gröner mij enkele foto’s, die te Algeciras waren 
gemaakt en het was de moeite waard! 
De foto’s uit de collectie van E. Gröner, zijn nu in het bezit van L.L. von Münching. 
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Geraadpleegde literatuur: Bragadin. M.A. The Italian Navy in World War II. Transl. by G. 
Hoffman. Annapolis, U.N.I., 1957. 
Bron: de Blauwe Wimpel 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Surinaamse & Antilliaanse Mariniers in Terneuzen – 1944 
 

 
1.   Inleiding 

In augustus 2019 herdenkt Nederland dat het dan 75 jaar geleden is dat de bevrijding van 
Nederland begint met de bevrijding van Terneuzen op 20 september 1944 door Poolse troepen, 
waar restanten van Duitse eenheden worden verdreven. In de daaropvolgende weken, nadat 
Poolse troepen verder Nederland intrekken, komt een Canadese militaire eenheid in Terneuzen 
aan, met daarin een Engels onderdeel, Naval Party 3004, die vanaf oktober het militair bestuurlijk 
gezag gaat uitoefenen. Bij dit onderdeel horen ook Nederlandse troepen, waaronder Surinaamse 
en Antilliaanse mariniers. 

Mijn vader, Frank Alwin Koulen, was één van deze mariniers. Na de bevrijding van Nederland in 
mei 1945, viert ook Terneuzen die bevrijding met een militair defilé op het marktplein. Daarbij 
loopt voorop een zwarte hoornblazer in strak zwart mariniersuniform, Frank Koulen. Een bijzonder 
beeld, zeker omdat bij intochten in andere steden gekleurde troepen uit het defilé geweerd 
worden. Franse Tirailleurs Sénégalais, bijvoorbeeld, die wel mochten vechten, maar geen deel 
mogen uitmaken van de intocht van de troepen in Parijs. 

Tijdens onze jeugd horen wij, als kinderen van Frank Koulen, vaak de opmerking dat Terneuzen 
in oktober 1944 een eerste gekleurde Nederlandse militair kon bewonderen. Ongetwijfeld valt 
Frank Koulen op omdat hij vooraan loopt. Hij landt in Terneuzen in gezelschap van meerdere 
Surinaamse en Antilliaanse collega-mariniers, die tegelijkertijd met mijn vader vrijwillig dienst 
hebben genomen in het Nederlandse leger. Die mannen verdienen evenzeer aandacht. Van der 
Horst (2004) vermeldt dat Frank Koulen en Cornelio de Windt, als militairen uit De West, 
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deelgenomen hebben aan de geallieerde verovering van de Schelde. Op zichzelf is dat juist, maar 
zij zijn niet de enigen zoals blijkt uit gegevens van militaire archieven, in dit artikel bij elkaar gezet.1 

Frank Koulen trouwt in Terneuzen in 1946. Vijf andere West-Indische mariniers zijn in die tijd ook 
in Zeeland getrouwd en krijgen kinderen en kleinkinderen. Die nazaten zijn ook trots op de 
geschiedenis van vaders en opa's. Zij zijn ook trots op de moed van hun moeders en oma's om 
te trouwen ongeacht huidskleur en ondanks de toen bestaande vooroordelen. Natuurlijk zijn ze, 
net als wij, trots op de diversiteit die zij vertegenwoordigen. Ook dat mag gevierd worden. 

Het is tijd om die andere mannen en hun families ook voor het voetlicht te plaatsen. De gegevens 
in dit stuk zijn gebaseerd op onderzoek in de militaire persoonsdossiers van de betrokken 
personen, andere historische bronnen en aangevuld met gegevens uit gesprekken met nog 
levende familieleden van deze mariniers. 

2.   Terneuzen, en de reis van s.s. Cottica. Curacao, 4 juli - New York, 14 juli 1944 

Een overzicht van gebeurtenissen rond de Koninklijke Marine, samengesteld door Bureau 
Maritieme Historie van de Marinestaf, vermeldt: [op] 4 juli vertrok een transport van 3 officieren, 
4 onderofficieren en 11 man van Curaçao naar New York (per s.s. Cottica) met verschillende 
eindbestemming, o.m. 10 West-Indische mariniers voor U. K.).2 

De s.s. Cottica, vaart op 4 juli van Curaçao eerst naar de wateren rondom Aruba. Hier voegt het 
zich bij konvooi TAG-143, een konvooi van 16 schepen dat op 2 juli vanuit Trinidad is vertrokken. 
Dit konvooi komt vervolgens op 7 juli 1944 aan bij Guantánamo (Cuba). De Cottica vaart daarna 
verder in konvooi GN-143, een konvooi van 13 schepen dat op 15 juli 1944 in New York aankomt.3 
In 1944 worden konvooien in het Caraïbische gebied minder vaak aangevallen door 
onderzeeboten zoals in 1942 en 1943. Geallieerde bestrijding van onderzeeboten op de 
Atlantische Oceaan en in de Caraïbische Zee is dan redelijk effectief. Uit voorzorg wordt in het 
Caraïbisch gebied en langs de Amerikaanse Oostkust nog in konvooi gevaren. Het vertrek van 
mariniers uit Curaçao en Suriname in 1944 is een gevolg van de inschatting van geallieerde 
bevelhebbers dat de oorlog in het Caraïbisch gebied beslecht lijkt en dat troepen overgebracht 
moeten worden naar Europa en Azië waar nog fel gevochten wordt. 

Gekleurde mariniers aan boord van de s.s. Cottica, hebben als bestemming Engeland. De andere 
mariniers gaan in deze periode naar de Verenigde Staten voor een opleiding als kaderlid van de 
zogenaamde Mariniersbrigade. Deze brigade, niet de Prinses Irenebrigade dus, wordt als een 
apart onderdeel binnen het Korps Mariniers in 1943 specifiek opgericht om Nederlands-Indië te 
bevrijden.4 De kernkadergroep van deze brigade is vanaf 1943 in de Jacksonsville in opleiding 
en vertrekt in november 1945 via Australië naar Indonesië. Later zijn ook manschappen uit 
Suriname rechtstreeks aan deze brigade toegevoegd. 

Aan boord van de s.s. Cottica bevinden zich Engelse officieren en achttien Nederlandse militairen, 
zoals te zien in de onderstaande lijst. Drie officieren en vier onderofficieren zijn in Nederland 
geboren. De anderen komen uit Suriname en Curaçao.5 De geel ingekleurde vakken betreffen de 
acht (8) mariniers waarvan we weten dat ze in oktober 1944 in Terneuzen gelegerd worden. 
Wijngaarde, Koulen, Menig, Renar en Van Meerveld trouwen met Zeeuwse schonen uit 
Terneuzen, Axel en Goes. Kenson komt op latere leeftijd weer in Terneuzen wonen. 

 
1  L. van der Horst, Wereldoorlog In De West. Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba, 1940-1945, 2004, p. 64. ISBN 90G6550G794G9. 
2  De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog, Deel III, De strijd in de Caraïbische wateren, Hoofdstuk 7. Bureau Maritieme Historie, Marinestaf, 

april 1960, pp. 20-21. 
3  TAG = Trinidad – Aruba – Guantánamo; GN = Guantánamo – New York. 

4  Zie: D. Schoonoord, De Mariniersbrigade 1943-1949, Wording en Inzet in Indonesië, Afd. Maritieme Historie, Marinestaf, 1988. Proefschrift, 
Universiteit van Amsterdam, 1988, ISBN 90-71957-13-6.  

5  De lijst vermeldt ook Jacob Wakker (Maassluis) en Ruurd Kamstra (Amsterdam), KNSM-werknemers. 
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De groep komt waarschijnlijk rond 12 augustus 1944 in Engeland aan. Hier worden ze geplaatst 
op het marine-depotschip Oranje-Nassau en vervolgens aan boord van de Jacob van 
Heemskerck. Beide schepen zijn in dan opgelegd bij Liverpool en dienen als schepen voor 
logement en opleiding. Als we ervan uitgaan dat de groep ook in konvooi de Atlantische Oceaan 
oversteekt, varen ze mogelijk in konvooi HX301 dat op 25 juli vertrekt uit New York en 8 augustus 
in Liverpool aankomt.6    

No. Naam Voornamen Leeftijd Rang Geboorteplaats Bestemming 

1 Staverman Jan F. 43 Lt. Com. Marine Utrecht Onbekend 

2 Glavimans Cornelis J. 38 Lt. Com. Marine Rotterdam England 

3 Van Oss Adriaan 27 Lt. Marine Delfzijl England 

4 De Vries Johan 36 Serg. Marine Den Helder England 

5 De Jong Izaak 29 Serg. Landmacht Rotterdam Australia 

6 Ruiter Johan B. Ch. 47 Serg. Landmacht Arnhem Onbekend 

7 De Gast Cornelis 43 Landmacht Brielle Onbekend 

8 Meeng Frans H. 27 Stoker / Marine Lingpoera England 

9 Van Niel Marinus 34 Korp. Mariniers Peperpot England 

10 Wijngaarde George A. D. 21 Marinier Paramaribo England 

11 Koulen Franklin A. 22 Marinier Nickerie England 

12 Menig Christiaan R. 27 Marinier Paramaribo England 

13 Kenson August J. 20 Marinier Paramaribo England 

14 Dissels Hedwig E. D. 22 Marinier Paramaribo England 

15 Renar Humphrey M. F. 20 Marinier Paramaribo England 

16 Kroes André W. 23 Marinier Paramaribo England 

17 De Windt Cornelis M. 18 Marinier Willemstad England 

18 Van Meerveld Wulferd H. 24 Marinier Paramaribo England 

Vervolgens komen de mariniers terecht bij Naval Party 3004, een marine onderdeel dat gelegerd 
wordt in Terneuzen. Het onderdeel is vanuit Engeland bij Boulogne-sur-Mer in Frankrijk geland 
en ingezet bij de Slag om de Schelde.7 Het is niet bekend met welk schip zij in Boulogne geland 
zijn. 

3.   Racisme en segregatie. 

Uit stukken in het militaire dossier van Marinus van Niel blijkt duidelijk dat Nederlandse 
legerleiding en regering geen gekleurde manschappen naar de Verenigde Staten willen sturen 
vanwege de daar heersende segregatie. Regering en legerleiding steunen de raciale segregatie 
die in de Verenigde Staten van kracht is. Daarom worden de mariniers in twee groepen gedeeld: 
witte mariniers die wel toegelaten worden tot de Amerikaanse training in Camp Lejeune, en 
gekleurde mariniers die daar niet welkom zijn en naar Europa worden gestuurd.8 Pas in 1948 
beveelt President Truman het einde van segregatie in het Amerikaanse leger. Het zou echter nog 
tot 2011 duren voordat het Amerikaanse Congres spijt betuigt over de behandeling van gekleurde 
Mariniers tijdens en na WW-II. 

Voor de Nederlandse regering tijdens WW-II is onderscheid op basis van huidskleur ook van 
belang. De notulen van de Ministerraad van juli 1941 zijn duidelijk in dit opzicht en het is 
beschamend dat een Nederlandse Premier, Pieter Gerbrandy, in een vergadering van de 
Ministerraad kan spreken over nikkertjes die hij liever niet in het leger wilde.9 Ook blijft het 

 
6  HX: afkorting voor konvooien van Halifax naar Liverpool. We hebben de naam van het schip niet kunnen achterhalen waar de mariniers op geplaatst 

worden voor deze route. 
7  In september 1944 zijn oost Zeeuws-Vlaanderen en de haven van Antwerpen al in geallieerde handen. De haven van Antwerpen, van groot belang 

voor de aanvoer van brandstof en materieel, kan echter niet gebruikt worden door de geallieerden omdat de Duitsers nog steeds Walcheren en 
Zuid-Beveland in bezit hebben. 

8  Marine Corps Base Camp Lejeune, Jacksonville, North Carolina. 
9  Nationaal Archief, Den Haag, Ministerraad, toegang 2.02.05.02, inventarisnummer 246. Afschriften van notulen opgesteld door het secretariaat van 

de Ministerraad, wegens de slechte leesbaarheid van de originele notulen in handschrift. Vergadering van 1 juli 1941. De delen en pakken in 
inventarisnummer 246 zijn doorlopend genummerd: Deel I (1940), pagina’s 1-189; Deel II (januari-juni, 1941), pagina’s 190-328, en Deel III (juli-
december, 1941), pagina’s 329-443. 
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teleurstellend dat nu, meer dan 70 jaar later, de Nederlandse regering, anders dan de 
Amerikaanse, Engelse en Duitse regeringen, nimmer spijt heeft betuigd voor deze opstelling.10 

Onbekend voor velen, maar toch interessant is het gegeven dat Bob Marley zijn bekende lied 
Buffalo Soldiers baseert op de segregatie van zwarte legeronderdelen in de Verenigde Staten. In 
de Amerikaanse literatuur melden gekleurde manschappen dat zij tijdens WW-II twee oorlogen 
voeren, één oorlog tegen fascisme en een andere oorlog tegen racisme.11 

Surinaamse troepen en gekleurde militairen gerekruteerd in andere koloniën, hebben meestal te 
maken met nog een strijd, niet alleen oorlog tegen fascisme en racisme, maar ook strijd om aan 
een rigide koloniale klassenmaatschappij en de daaraan verbonden armoede te ontsnappen.12 
Voor velen lijkt deelname aan WW-II een tijdelijke bevrijding. Honderden mannen en vrouwen uit 
Suriname zijn ingezet in de strijd om Nederlands-Indië te bevrijden. Voor de meesten wordt het 
een desillusie: ze hebben getekend om tegen Japan te vechten en niet tegen Indonesiërs.13 Ook 
worden lonen, vastgesteld bij de verbintenis voor de strijd tegen Japan, niet meer betaald als de 
strijd in Indonesië in feite onderdrukking van een revolutie wordt. Ze worden met NICA-geld 
betaald, dat niets waard is als het naar Suriname gestuurd wordt. De bank daar neemt het niet 
aan. Enkelen doen na terugkeer in Suriname teleurgesteld hun onderscheidingen in een grote 
enveloppe en sturen die in 1947 terug aan de Koningin. Anderen hebben Soekarno gesteund en 
zijn in Indonesië gebleven.14 

Ook de Terneuzense Elisabeth de Fouw, echtgenote van Humphrey Renar, schrijft in 1954 een 
lange brief aan Prins Bernhard, als opperbevelhebber van het leger, waarin zij haar beklag doet 
over de discriminatie die haar echtgenoot dan nog steeds ondervindt in het Korps Mariniers. 
Tijdens de hoorzittingen in het kader van de Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940 - 1945, 
(1956) suggereert Carel Johan (baron) van Asbeck, tijdens WW-II militair commandant op 
Curaçao, dat de bijnaam van Marinus van Niel, één van de hier besproken Mariniers, Sneeuwwitje 
zou zijn geweest, vanwege zijn donker uiterlijk. Die bijnaam is bij de familie van Marinus Van Niel 
niet bekend en vermoedelijk is die bijnaam ontsproten aan kringen rondom Van Asbeck, zo niet 
verzonnen. 

4.   Cottica Mariniers in Terneuzen. 

De gegevens gevonden met betrekking tot de mariniers die vanuit Curaçao via New York, 
Engeland en Frankrijk in Terneuzen terecht komen, volgen hier in alfabetische volgorde. 
Aangezien de stukken met betrekking tot het niet-uitzenden van gekleurde mariniers naar Camp 
Lejeune te vinden zijn in het militaire archief van Van Niel, en ook vanwege het incident met een 
onderzeeboot op Curaçao, volgen hier ook zijn details. Van Niel is niet in Terneuzen gelegerd 
geweest. 

4.1. August Johan Kenson is op 16 oktober 1923 te Paramaribo geboren, zoon van Theodorus 
Albertus Jacques Kenson (Paramaribo, 1883) en Johanna Cornelia Henar (Paramaribo, 1891). 
Hij treedt in Suriname op 15 september 1941 in dienst bij het Korps Mariniers. In maart 1942 staat 
hij vermeld op een lijst van mariniers gestationeerd op Curaçao. Hij wordt in oktober 1944 in 

 
10  In Engeland duurde het ook tot 2005 voordat een monument werd opgericht (Memorial Gates, Constitution Hill) als een “lasting memorial to honour 

the five million men and women from the Indian subcontinent, Africa and the Caribbean who volunteered to serve with the Armed Forces during the 
First and Second World Wars.” 

11  Zie: House votes to honor first black Marines, 25 oktober 2011. “People forget they were fighting two wars — both foreign and domestic,” Rep. Sanford 
Bishop, D-Ga., said. 

12  Zie bijvoorbeeld het relaas van Cy Grant, de in Guyana geboren navigator van een Engelse bommenwerper die na terugkeer van een missie boven 
het Ruhrgebied in 1943 bij Nieuw-Vennep wordt neergeschoten en krijgsgevangene in Duitsland wordt. Hij wordt geparadeerd in advertenties als 
een voorbeeld van de entartete (gedegenereerde) rassen die Engeland uit wanhoop inzet in de strijd tegen Duitsland. C. Grant, A Member of the 
Royal Air Force of Inderterminate Race, 2006, ISBN 1-84683-018-4.  

13  Een van de hier genoemde militairen, Marinus van Niel, had een op Java geboren moeder. 
14  Jules Rijssen, Teken en zie de Wereld, Oorlogsveteranen in Suriname, 2012, ISBN 4-6022-172-9, pp. 29-30. NICA: Netherlands Indies Civil 

Administration. 
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Terneuzen geplaatst. In de periode 1946-1947 dient hij weer als marinier op Curaçao. In januari 
1948 gaat hij als korporaal naar Indonesië; komt in mei 1949 even terug in Nederland en is dan 
vanaf april 1949 tot april 1950 weer op de Antillen. In de periode juni 1954 - oktober 1955 dient 
hij in Nieuw-Guinea. Hij trouwt in 1956 met Geertruida ten Haken in Hilversum (1925 - 1990). 
Vanaf mei 1960 is hij, inmiddels sergeant, geplaatst aan boord van Hr. Ms. Karel Doorman. Dit 
schip is van augustus tot december van dat jaar actief in Nieuw-Guinea. Van januari tot april 1962 
is hij weer aan boord van Hr. Ms. Karel Doorman die dan de Antillen aandoet. In juli 1963, op 39-
jarige leeftijd, krijgt hij eervol ontslag onder toekenning van een levenslang pensioen in verband 
met blijvende gevolgen van een verwonding. Hij is dan 22 jaar in militaire dienst geweest. Hij gaat 
terug naar Suriname, waar een zoon wordt geboren. Vanaf 1978 woont het gezin weer in Goes. 
Na het overlijden van zijn echtgenote, in 1990, komt August Kenson weer in Terneuzen wonen. 
Hij overlijdt daar op 13 mei 2010, op 86-jarige leeftijd. 

 

4.2 Frank Koulen: geboren in Nieuw-Nickerie, op de grens van Suriname en Guyana, op 2 juli 
1922 als zoon van Wilhelmina Koulen en Reinier Meerzorg. Als zijn moeder in 1934 overlijdt gaat 
hij naar het Weeshuis Bonifaas in Paramaribo, bestuurd door de Fraters van Tilburg. Hij vertrekt 
in 1940 op eigen gelegenheid naar Curaçao en werkt daar bij de Curaçaose Handelsmaatschappij 
(CHM) en de Shell, om op 1 maart 1943 een verbintenis te tekenen met het Korps Mariniers. Hij 
komt tussen 10 en 20 oktober 1944 aan in Terneuzen. Volgens zijn stamkaart wordt hij in ieder 
geval op 20 oktober 1944 formeel ingedeeld bij Naval Party 3004. Na de bevrijding, op 11 januari 
1947, trouwt hij in Terneuzen met de in Lemgo (Duitsland) geboren Vera van den Bruele. Haar 
familie woont sinds 1923 in Terneuzen. Het echtpaar Koulen - Van den Bruele krijgt zeven 
kinderen. In 1947 wordt Koulen, onder protest, naar Indonesië gestuurd. Hij neemt geen deel aan 
de vijandelijkheden, omdat hij vindt dat Indonesië, evenals Suriname, recht heeft op 
onafhankelijkheid. In Indonesië werkt hij in een kantine van het leger, wat gezien zijn latere 
carrière in de horeca in Nederland natuurlijk van pas komt. In 1950, na terugkeer in Nederland, 
wordt hem op zijn verzoek, op 28-jarige leeftijd eervol ontslag verleend na een diensttijd van 7 
jaar. Hij neemt met zijn vrouw een wol-en-kousenhandel van zijn schoonouders over. In 1957 
opent hij tegenover die winkel een café-lunchroom. Dit bouwt hij uit tot de bekende dancing en 
Jazz Club Porgy en Bess.15 Frank Koulen overlijdt op 15 september 1985 in Terneuzen op 63-
jarige leeftijd. De steeg naast Porgy en Bess wordt na zijn dood naar hem genoemd. Vera van 
den Bruele overlijdt in 2013. In 2018 krijgt Frank Koulen in Terneuzen een standbeeld.16 

 
15  De mariniers zijn omstreeks 15-25 juli 1944 in New York en sommigen hebben waarschijnlijk de opera Porgy & Bess gezien uit 1935 van George & 

Ira Gershwin en Dubose & Dorothy Heyward, die in 1944 in New York te zien was. 
16  Zie: Ten Anker, nr. 40, 14 augustus 2020. 
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4.3. André Walter Kroes wordt op 30 september 1920 geboren te Paramaribo als zoon van John 
Karel Hendrik Kroes en Viola Desiré Mathilde Dompig. Ook hij komt op Curaçao werken bij een 
dochterbedrijf van de Shell, als olieman aan boord van de s.s. Martica. Op 1 maart 1943 komt hij 
in dienst bij het Korps Mariniers. Samen met zijn collega-mariniers belandt hij ook bij Naval Party 
3004 in Terneuzen tussen 10 en 20 oktober 1944. Per 1 september 1945 wordt hij overgeplaatst 
naar Tilburg. Daar ontmoet hij zijn toekomstige vrouw, de in 1930 in Tilburg geboren Maria 
Hubertina Adriana van Bladel. Ook Kroes gaat onder protest naar Indonesië in maart van 1947 
en zal daar twee jaar en negen maanden verblijven. Tijdens zijn verblijf in Indonesië huwt hij 
Maria van Bladel met de handschoen op 29 maart 1949. Frank Koulen is best man van André 
Kroes bij dit huwelijk in Indonesië. Na terugkeer van André Kroes in Nederland wordt het kerkelijk 
huwelijk ingezegend in Tilburg en Frank Koulen, ook terug uit Indonesië, is weer getuige. Kroes 
heeft moeite met zijn langdurige inzet in Indonesië en verlaat na terugkeer in Nederland het Korps 
Mariniers in 1955, na een diensttijd van 12 jaar. Hij neemt zijn oude beroep als metaalbewerker 
weer op en specialiseert zich, na verdere opleiding, als fijnmetaalbewerker. Hij blijft altijd in Tilburg 
wonen en werken. Het echtpaar krijgt drie kinderen. André Kroes overlijdt op 11 november 2009 
te Goirle op 89-jarige leeftijd. Hij gaat begin jaren zeventig op vakantie naar Suriname en mag 
het meemaken dat hij na 35 jaar afscheid zijn ouders terugziet. Zijn weduwe, mevrouw Kroes-
Van Bladel is nog in leven. 

4.4 Wulferd Harry van Meerveld wordt geboren op 26 december 1919 in Paramaribo als zoon 
van Antoinette Dolstra (1896-1967) en Otto van Meerveld (1889 - 1933). Ook Wulferd van 
Meerveld komt op eigen gelegenheid naar Curaçao en werkt als distillateur bij de CPIM.17 Per 1 
maart 1943 treedt hij op Curaçao in dienst bij het Korps Mariniers. In oktober 1944 komt hij ook 
in Zeeuws-Vlaanderen terecht. Direct na de bevrijding trouwt hij op 11 oktober 1945 te Terneuzen 
met Wilhelmina Jansen uit Axel. In 1946 en 1947 doet hij dienst in Tilburg, Bergen op Zoom en 
Doorn. In maart 1947 wordt hij als marinier 1e klasse uitgezonden naar de Antillen en doet dienst 
op de basis Parera. Na terugkomst in Nederland wordt hij in februari 1948 in Rotterdam geplaatst. 
Vervolgens doet hij dienst in Volkel en opnieuw Bergen op Zoom, voor hij in september 1948 bij 
de Mariniersbrigade in Indonesië wordt geplaatst. In de periode tussen december 1948 en 
augustus 1949 wordt hij ingezet bij verschillende gevechten (de zogenaamde tweede politionele 
actie) en raakt gewond. In oktober 1950 komt hij terug naar Nederland en na verdere revalidatie 
krijgt hij in mei 1951 eervol ontslag na 8 jaar actieve dienst. Inmiddels gescheiden (1948), trouwt 
hij in 1956 in Leiden met Catharina Nieuwenhuisen (1920-1991). Wulferd van Meerveld overlijdt 
op 21 november 2003 in Barneveld. Hij heeft twee dochters. 

4.5 Christiaan Rijnhard Menig is geboren op 6 januari 1917 in het district Boven-Para op de 
plantage Topibo, als zoon van Lucretia Bertholina Menig. Als hij leerplichtig is, gaat hij bij een 
tante in Paramaribo wonen, zodat hij naar school kan gaan, wat op Topibo niet mogelijk is. Hij is 
al in de jaren dertig van de vorige eeuw op Curaçao aangekomen, zoals zoveel Surinaamse 
werkzoekenden in die tijd, en wordt beveiliger bij de Shell. Op Curaçao meldt hij zich aan als 
vrijwilliger voor het Korps Mariniers en wordt 1 maart 1943 aangenomen. Net als de andere 
opvarenden van de Cottica komt hij via de Verenigde Staten, Engeland en Boulogne-sur-Mer in 
Terneuzen terecht bij Naval Party 3004 in oktober 1944. Ook hij neemt deel aan de Slag om de 
Schelde. Hij trouwt op 13 maart 1946 met Pieternella Schalk uit Terneuzen (1920 - 2010). Het 
echtpaar zal vijf kinderen krijgen. Ook Chris Menig wordt gedwongen ingezet in Indonesië bij de 
politionele acties en komt daar met het schip de s.s. Volendam in november 1947 aan. In juni 
1949 is hij terug in Nederland en wordt achtereenvolgens in Doorn, Volkel en Rotterdam 
geplaatst. Van januari 1951 tot juni 1954 doet hij weer dienst op de Nederlandse Antillen te Parera 
en Suffisant. Hij is inmiddels bevorderd tot sergeant. Vanaf september 1954 doet hij dienst in 
Doorn voordat hij in februari 1959 naar Nieuw-Guinea gaat en daar ingezet wordt, nu als 
sergeant-majoor. In september keert hij terug naar Nederland. In juni 1961 wordt hem de zilveren 

 
17  CPIM: Curaçaosche Petroleum Industrie Maatschappij, een dochterbedrijf van de NV Shell.  

 



 

11 
 

medaille voor langdurige trouwe dienst toegekend. Van april 1962 tot mei 1965 doet hij weer 
dienst op Curaçao. Na terugkeer in Nederland wordt hij in Vlissingen geplaatst en gaat in Middel-
burg wonen. In februari 1967 verkrijgt hij eervol ontslag vanwege pensioengerechtigde leeftijd. 
Chris Menig overlijdt op 28 april 2009 op 92-jarige leeftijd in Middelburg. Hij heeft vijf kinderen. 

 

 

4.6 Marinus van Niel wordt op 21 juni 1910 geboren in het District Boven-Suriname, als zoon 
van Friderich Charles André van Niel (1882 - 1926) en zijn vrouw Bok Midem, die op Java is 
geboren. Na het doorlopen van de ambachtsschool in Paramaribo, tussen 1924 en1927, en een 
gelijktijdige stage bij C. Kersten & Co., als Schrijnwerker en Draaier, vertrekt hij naar Curaçao, 
waar hij op 30 maart 1931 dienst neemt bij het Korps Mariniers. Van 1931 - 1933 dient hij in 
Rotterdam en van augustus 1933 tot augustus 1936 is hij weer op Curaçao gelegerd. In 1938 en 
1939 doorloopt hij de Korpsschool in Rotterdam en hij wordt eind 1939 weer bij de Kustbatterij op 
Curaçao geplaatst. In mei 1940 wordt Nederland bezet en een maand later trouwt van Niel, met 
de handschoen, met Johanna Maria van Zaanen uit Rotterdam (1921-1979). In de vroege 
ochtend van 19 april 1942 beschiet een Duitse onderzeeboot, de U-130 onder bevel van kapitein-
luitenant-ter-zee Ernst Kals, de opslagtanks van de Shell-raffinaderij bij Bullenbaai. Van Niel, als 
31-jarige commandant van de nabijgelegen kustbatterij, wacht geen instructies af en beantwoordt 
onmiddellijk de Duitse beschieting. Kals breekt daarop zijn aanval af en verlaat de wateren rond 
Curaçao. De beschieting van de U-130 veroorzaakt geen ernstige schade aan opslagtanks en er 
breekt geen brand uit. Marinus Van Niel wordt versneld gepromoveerd tot korporaal door de 
commandant op Curaçao, Schout-bij-Nacht C. J. (baron) van Asbeck. Op de Antillen blijft twintig 
jaar later de herinnering aan het incident levendig: 
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“Naar aanleiding van de mariniers-bijlage van de Amigoe en het daarin verschenen artikel over 
onder meer het befaamde schot van Bullenbaai door Marinus van Niel, wordt nader vernomen, 
dat korporaal Van Niel, Surinamer van geboorte, zich sedert zes jaar in Nederland heeft gevestigd 
en daar van zijn pensioen geniet. Gedurende de oorlogsjaren was hij op Curaçao en ook in de 
periode 1950-52. [……..] Over het schot zelf is aanvankelijk nogal wat te doen geweest, omdat 
Van Niel op eigen gelegenheid zou hebben gevuurd. Het schot was raak en de Duitse 
oorlogsbodem werd getroffen”.18 

Van Niel wordt per 7 september 1944 formeel geplaatst onder het bevel van de Commandant van 
de Zeemacht (C.Z.M.) en per 15 september 1944 onder Naval Party 3002 in Rotterdam.19 Na 
aankomst in Nederland, tekent hij protest aan tegen het feit dat hij uiteindelijk niet naar de V.S. 
wordt gestuurd samen met andere mariniers voor de opleiding van de kernkadergroep in Camp 
Lejeune (North Carolina). De legerleiding durft het volgens de archieven niet aan om gekleurde 
militairen naar de Verenigde Staten te sturen in verband met de strenge rassensegregatie die 
daar dan heerst binnen leger, marine en luchtmacht. Toch slaagt van Niel erin, dankzij herhaalde 
protesten, om in 1945 wel uitgezonden te worden naar Camp Lejeune waar hij op 28 maart 1945 
aankomt. Hij blijft daar tot september 1945. Na terugkeer in Nederland wordt hij echter niet 
opgenomen in de Mariniersbrigade. In de periode 1946-1950 dient hij in Nederland achtereen-
volgens in Bergen op Zoom, Doorn, Volkel en Rotterdam. In juli 1950 wordt hij weer uitgezonden 
naar de Antillen en komt opnieuw op Parera terecht. In september 1952 is hij terug in Rotterdam 
en na twee jaar op het Marinevliegkamp Valkenburg te hebben gediend, wordt hij in september 
1956 naar Nieuw-Guinea uitgezonden. In het voorjaar van 1958 is hij terug in Rotterdam en 
ontvangt hij de gouden medaille voor langdurige en trouwe dienst. In juli 1960 wordt hem eervol 
ontslag verleend en komt er een einde aan een militaire carrière van 29 jaar. Marinus van Niel 
overlijdt te Rotterdam op 29 maart 1991. Hij heeft twee dochters en een zoon. 

4.7 Humphrey Michael Ferdinand Renar wordt op 10 december 1923 in Paramaribo geboren. 
Zijn moeder is Helena Maria Elisabeth Renar (geboren in 1903). Humphrey Renar komt in 
september 1941 in dienst bij het Korps Mariniers in Suriname. Hij is opgeleid als elektricien en is 
lange tijd als instructeur werkzaam binnen het Korps Mariniers. Volgens zijn conduiteboek is hij 
een inspirerende instructeur die zijn leerlingen bijzonder weet te boeien. In maart 1944 wordt hij 
overgeplaatst naar de dienst Motortorpedoboten (MTB) op Curaçao. Net als zijn collega's in de 
groep verlaat hij Curaçao in juli 1944 en komt in oktober 1944 naar Terneuzen. Hij trouwt daar op 
14 augustus 1946 met Elisabeth Maria Johanna de Fouw (Terneuzen, 1920 - Middelburg, 1992). 
Inmiddels is hij overgeplaatst naar Tilburg, in de rang van tijdelijk korporaal en dient vervolgens 
in Bergen op Zoom, Hilversum, Volkel en Amsterdam. In april 1949 wordt hij weer uitgezonden 
naar de Antillen en werkt op Parera en Suffisant tot juli 1952. Tijdens deze periode is het gezin 
ook enige tijd in Suriname, waar in december 1951 een dochter wordt geboren. In juli 1952 komt 
hij met de m.s. Oranjestad terug naar Nederland en wordt in Rotterdam geplaatst. De bedoeling 
is dat hij daar de Korpsschool doorloopt maar zijn tijdelijke bevordering wordt in oktober 1952 
ingetrokken en hij wordt weer marinier eerste klasse. De redenen hiervoor zijn niet duidelijk. Het 
breekt in ieder geval zijn motivatie om bij het Korps te blijven en hij vraagt zijn ontslag aan met 
terugzending naar de plaats van herkomst. Zijn vrouw richt een schrijven aan de Prins der 
Nederlanden op 19 januari 1954 en doet haar beklag over de behandeling van haar man en de 
discriminatie die hij ondervindt: 

“Velen die hij zelf heeft opgeleid zijn nu al sergeant, terwijl hij nu dienstdoet als marinier der eerste 
klasse. Deze verhouding klopt niet in het minst, en velen betreuren zijn toestand zonder eigen 
schuld. Hij en ik wijten zijn terugstelling aan een mogelijk rassenverschil, want de rang van 

 
18  Amigoe di Curaçao, 11 december 1965.     
19  Het is uit de stamkaart van Van Niel niet op te maken waar hij daadwerkelijk verblijft tussen september 1944 en maart 1945. Hij wordt in september 

1944 formeel onder gezag van de Commandant van de Zeemacht gesteld, maar Rotterdam was toen nog niet bevrijd. 
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sergeant had hij minstens verdiend, na twaalf jaren zwoegen en offeren (in de oorlog) naar beste 
weten en kunnen.” 20  

Twee dagen later vertrekt het gezin met de m.s. Willemstad naar de Nederlandse Antillen. Per 
16 mei 1954 wordt Humphrey Renar op eigen verzoek eervol ontslagen uit de zeedienst en wordt 
overgebracht als marinier eerste klasse naar de Koninklijke Marine-reserve, “zijnde als zodanig 
met groot verlof.” Op 1 oktober 1958 verlaat hij het Korps Mariniers na een diensttijd van 19 jaar, 
3 maanden en 12 dagen. Humphrey Renar overlijdt op 22 januari 2008 in Paramaribo. Het 
echtpaar heeft drie kinderen.   

4.8. George Albert Donald 
Wijngaarde wordt op 27 februari 1923 
geboren te Paramaribo als zoon van 
Betsy Pauline Wijngaarde en Alex van 
Leeuwarden. Hij komt in november 
1942 in Paramaribo in dienst als 
marinier derde klasse. Vanaf 1 oktober 
1943 is hij ingedeeld bij de bewaking 
van het Waterfort op Curaçao. Evenals 
zijn collega-mariniers van de Cottica 
vertrekt hij in juli 1944 en komt via 
Boulogne-sur-Mer in Frankrijk op 20 
oktober 1944 in Terneuzen aan, waar 
hij ook ingedeeld wordt bij Naval Party 
3004. Op 20 december 1945 trouwt hij 
in Terneuzen met Pieternella Marina van 
Boven. Collega-marinier Chris Menig is getuige. In januari 
1946 wordt Wijngaarde overgeplaatst naar Tilburg en Bergen op Zoom 
voordat hij in maart 1947 met de s.s. Sloterdijk naar Indonesië wordt gezonden. Hier 
wordt hij ingedeeld bij de Mariniersbrigade. Hij is in april 1946 bevorderd tot marinier eerste 
klasse. Op 1 april 1947 volgt bevordering tot korporaal. Hij is slechts kort in Indonesië, van 25 
april 1947 tot 7 mei 1947, en keert terug naar Nederland. In maart 1948 gaat hij met de Hr. Ms. 
Van Kinsbergen naar de Antillen en wordt daar weer ingedeeld bij de marinebasis op Parera. In 
mei 1950 is hij in Nederland en dient vervolgens in Rotterdam, Volkel, Texel, Doorn en Hilversum. 
In november 1954, inmiddels bevorderd tot sergeant, wordt hij naar Nieuw-Guinea gestuurd, waar 
hij dient tot april 1956. Na weer vier jaar dienst in Nederland gaat hij in november 1960 opnieuw 
naar de Antillen en twee jaar later, op 28 maart 1962 weer naar Nieuw-Guinea. Ook dit is een 
korte missie, want in juni 1962 is hij terug in Nederland. In 1963 wordt hij bevorderd tot sergeant-
majoor en in 1964 wordt hij aan boord geplaatst van de Hr. Ms. De Zeven Provinciën, waarmee 
hij in 1965 de Antillen weer aandoet. In november 1965 wordt hij geplaatst bij de Van Ghent 
kazerne in Rotterdam en enige tijd bij de kazerne Erfprins in Den Helder. Per 1 januari 1968 wordt 
hij bevorderd tot adjudant-onderofficier. Op 1 maart 1973, op 50-jarige leeftijd, gaat hij met 
pensioen. Hij heeft dan een diensttijd van 31 jaar achter de rug. In 1960 krijgt hij de zilveren 
medaille en in 1971 de gouden medaille voor langdurige en trouwe dienst. George Wijngaarde 
overlijdt in 2005 te Vlaardingen, 82 jaar oud. Hij heeft twee zonen en twee dochters. 

4.8 Cornelio Macario de Windt, wordt geboren op 15 januari 1926 te Willemstad op Curaçao. 
Zijn vader is Pedro Alcantara de Windt en zijn moeder is Aramira Francisca Eulogia. Hij wordt 
aangenomen op 1 maart 1943 als marinier derde klasse bij het Waldetachement Mariniers te 
Curaçao. Zijn vooropleiding is, evenals Humphrey Renar, elektricien. Hij reist met zijn collega's, 
als 18-jarige de jongste van de groep, via de Verenigde Staten, Engeland, Boulogne-sur-Mer naar 
Terneuzen, waar hij op 20 oktober 1944 ook ingedeeld wordt bij Naval Party 3004. Per januari 

 
20  Brief aangetroffen in het militaire persoonsdossier van Renar. Collectie auteur. 
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1946 wordt hij overgeplaatst naar Tilburg, inmiddels bevorderd tot marinier eerste klasse, en 
vervolgens Volkel, Doorn en Rotterdam. Op 24 juli 1946 trouwt hij met Pieternella Lena Ruisaard, 
op 6 september 1922 geboren te Goes. In oktober 1948 gaat hij met de Hr. Ms. Van Kinsbergen 
terug naar de Antillen en komt weer in dienst bij de Marinebasis Parera en in 1951 bij de basis 
Suffisant. In 1954 wordt hij ingedeeld bij de Koninklijke marine-reserve, met groot verlof. Hij wordt 
per 1 oktober 1961 eervol ontslagen op de Antillen. Hij is vervolgens daar in overheidsdienst 
gegaan, en mogelijk bij de politie geplaatst. Cornelio de Windt overlijdt op 29 september 2010 op 
84-jarige leeftijd in Willemstad. Zijn vrouw, Pieternella Ruisaard, sterft op Curaçao in 2009. Het 
echtpaar heeft twee dochters. 

 

Paul Koulen, april 2021 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Bootjesreis Hr. Ms. Urania 1971 
Weinig slaap, spuugziek, zelfgemixte brei als 
voedsel, zwaar werk in storm, modelbediening 
officieren in de kajuit en een schreeuwende chef 
d’equipage. Dat stond de helden, de 
poolcirkelpassanten te wachten: reeds bij het horen 
van de verhalen van de vorige bemanning liep het 
koude zweet ons over de rug. 
 
Daar lag dan Hr. Ms. Urania in de haven van 
Bergen (Noorwegen), badend in het volle zonlicht. 
 
„Aan booooord . . . mars”. Na het embarkeren 
konden we onze plunje gaan inruimen en in 
aansluiting daarop mochten we gaan passagieren of 
het kleurenschema bij werken aan dek. 
De eerste werkdag aan boord werd begonnen met 
een les optuigen. Hierna werden we geacht alles 

van het optuigen te weten en vol goede moed was het „Meerrol op post”. Het reisdoel zou deze 
keer zijn het mooie Kopenhagen. 
Het ging voor de wind (kracht 7), alleen al op de fok haalden we 8 mijl, tot het moment waarop 
deze met veel geraas naar beneden kwam zetten als gevolg van een gebroken fokkeval. 
 
Een paar dagen na dit voorval sneuvelde het kompas, omdat een maatje vanwege de deining 
zijn evenwicht verloor en zich aan het peiltoestel vastklampte. 
Het duurde niet lang meer of „Wonderfull Kopenhagen” lag voor ons. Na ons eens heerlijk 
gedoucht te hebben, gingen we eerst naar de party van de ambassadeur. De volgende dag 
wachtte ons een rally. Tussen de bedrijven door konden we de tourist uithangen met fototoestel 
en filmapparaat 
Hoe snel ging deze tijd voorbij . . . Eerder dan ons lief was, was het al weer „All hands on deck”. 
Op weg naar Norrköping! Hier gingen vele maten naar de stad, die omstreeks 1800 door de 
Nederlander De Geer van industrie was voorzien. 
 
Bij aankomst bleek de consul al voor alles gezorgd te hebben, 12 feeën incluis. Een bustrip, 
een sauna en vrij vervoer door de hele stad waren enkele van de regelingen. Wij konden 
terugzien op een magnifiek bezoek: de sfeer was hier bijzonder vriendschappelijk. 
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Inmiddels, hoe kan het ook anders, waren we toch wel een beetje verliefd geworden op de 
Urania. Het was een leuk gebaar dat de vice-consul ons met zijn gezelschap uitgeleide deed. 
Na het afscheid wachtte ons nog slechts het einddoel, Landskrona. 
 
Nog een paar dagen officier van de wacht, uitkijk, roerganger, kok of hulpkok en de droom was 
uit. Onderweg werden nog een paar magen 
geleegd, waarna we in Landskrona de Urania 
met een traan en een snik verlieten. 
Witte Marine, vaarwel! 
 
Op 26 juni scheepten we in op Hr. Ms. Urania, 
die in de haven van Landskrona lag. Bij het aan 
boord komen raakten we meteen enthousiast 
voor zeezeilen door de verhalen van de maten, 
die wij daar zouden aflossen. Al spoedig voelden 
wij ons thuis aan boord, mede door de party, die 
we de eerste avond gaven. 
De volgende dag koos de Urania met een zachte 
bries in de rug en beladen met verslaggevers 
zee. Na een uurtje stapten de journalisten over 
op een loodsbootje, zodat we nu alleen aan de 
elementen overgeleverd waren. Vooral in de 
kombuis leverde dit af en toe wel de nodige 
moeilijkheden op. Zo gebeurde het, dat door de 
deining het maatje kok een asbak boven het 
fornuis omkieperde, met het gevolg, dat we later 
vanuit de kajuit de commandant konden horen 
donderen omdat hij een lucifer in zijn eten vond. 
 
Gezien het rustige weer bij ons vertrek leek het een rustig reisje te worden naar Esbjerg. 
Sommigen onder ons ondervonden dit anders, wat te begrijpen is, als je je niet zo goed voelt. 
Zeker als je na een „opkikkertje” je eigen rommel ook nog moet opruimen . . . 
Maar na een paar dagen werd het weer slechter en konden we alleen nog maar op de fok en de 
bezaan zeilen. Er was echter een maatje stoker (zo’n dikke) die zich hier niets aan gelegen liet 
liggen en gelijke tred wist te houden met het bierverbruik bij de officieren. 
 
Een opmerkelijk feit was dat de stafleden veel interesse hadden voor ons verblijf. Later kwamen 
we er achter, dat ze slechts belangstelling hadden voor onze „Zweedse herinneringen”. 
In Esbjerg aangekomen, wachtten we vol ongeduld op vastwerken om te kunnen gaan stappen. 
De officier van de wacht zag zich ’s avonds voor de vraag gesteld, hoe enkele maten van ons 
op de wal zeebenen gekregen konden hebben .. . 
Overigens hebben we ons in deze stad best vermaakt. Er was bijvoorbeeld voor ons een bustrip 
en een smorebrodparty georganiseerd. Ook de sauna trok ons erg aan. Een beetje weemoedig 
gestemd gingen we een paar dagen later huiswaarts, helaas zonder wind, waardoor we bijna de 
hele terugweg op de motor moesten varen. 
Na onze terugkeer in Den Helder konden we terugzien op een geslaagde bootjesreis. En na 
een paar dagen KIM, toen de meeste van ons „gestreept” werden, was het aanvang 
zomerverlof! 
Bron: Jaarboek korps Adelborst 1971 
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TEKST EN FOTO'S ALBERT BOES 
Na jarenlang zwoegen is de in 1933 gebouwde „Elfin” weer 
onder stoom gebracht. Daarmee is een belangrijke fase van de 
restauratie afgerond, zoals de Stichting tot Behoud van het 
Stoomschip voor ogen stond en is weergegeven in de april-

Wim-pel’97doorons redactielid Fred Boom, broer van stichtingsvoorzitter Frank Boom. 
 
 
De op stoom gebrachte „Elfin", op 12 
september 1999 afgemeerd aan het 
Zuideinde in Wormerveer. Erachter de 
monumentale adelaar op de voormalige 
zeepziederij van Jan Dekker, ook een 
industrieel archeologisch object. 

   
Dit wil trouwens niet zeggen dat de 
vrijwilligers, die dit enorme karwei 
klaarden, nu achterover kunnen 
leunen om naar de rokende 
schoorsteen van het 32 m lange en 
7,80 m brede schip te kijken. 
Onderdeks is nog heel wat te doen, 
zoals we zagen tijdens de vaartocht met het schip, die werd aangeboden aan sponsors en 
anderen, die op de één of andere manier het mogelijk maakten om het schip weer onder stoom 
te brengen. 
Naast veel technisch werk, zijn er heel wat naspeuringen gedaan naar de rijke geschiedenis 
van het schip (gebouwd voor het opsporen en bergen van oefentorpedo’s van de Britse 
marine). Zo vernam Arnoud Boom (zoon van Frank), dat het schip omstreeks 1958 een vrij 
belangrijke rol vervulde in de MGM-film „The Key” naar het boek „Stella” van Jan den Hartog, 
waarin Sophia Foren de hoofdrol speelde. Op een intemetoproep kwam een reactie uit Los 
Angeles en voor 25 US-dollars is Arnoud nu eigenaar geworden van een videoband van deze 

film! 
 
Frank Boom vertroetelt de stoommachines van de 
„Elfin" tijdens de vaartocht op 12 september 1999. 
 

Met zo’n 50 gasten ontmeerde de „Elfin” op 
zondagmiddag 12 september vanaf de kade 
aan het Zuideinde in Wormerveer. Direct al 
bleek dat het varen met een dergelijk schip 
niet zomaar van een leien dakje gaat. Het bijna 
3 m diep stekende schip had zich stevig in de 
modderige bodem van de Zaan genesteld. 
Echter, na een minuut of tien volle kracht voor- 
en achteruit van de twee 125 ipk 
stoommachines voer de „Elfin”!  
 
Een vastgelopen kettingoverbrenging naar het 
roer werd vervolgens deskundig verholpen, 
evenals een weigerende brandstofklep van 

een oliebrander. De haren op de schedel van Frank Boom (naast stichtingsvoorzitter, ook één 
van de machinisten van de „Elfin”) zijn bijna allemaal verdwenen; anders hadden we die grijs 
kunnen zien worden. 
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Tijdens de tocht, die ook over het Alkmaardermeer ging, zette een kajuitzeiljacht ijzerenheinig 
de koers voort die die van de „Elfin” kruiste, onder het motto: „zeil gaat voor”. Daarbij hield deze 
jacht-schipper er geen rekening mee dat de diepstekende „Elfin” weinig speelruimte heeft in de 
vaargeul! Maar een aanvaring werd deskundig voorkomen. 
 
Voldaan verlieten de gasten na een vaartocht van vijf uur de „Elfin”, die inmiddels getoond heeft 
een prachtige aanwinst te zijn voor de Nederlandse vloot van stoomschepen. 
 
De Blauwe Wimpel 19 november 1999 
 
 
 

 

 
De drieëntwintigste januari 1968 werd de USS Pueblo, een Amerikaans marineschip, voor de 
kust van het Koreaanse schiereiland door de Noord-Koreaanse marine geënterd. Het voorval 
nam al vlug enorme proporties aan en even leek het erop dat een nucleair conflict tussen de 
Verenigde Staten en communistisch Korea onafwendbaar was. Het verhaal: 
 

Hoe het allemaal begon 

Op 5 januari 1968 voer de USS Pueblo onder bevel van kapitein Lloyd M. Bucher (1927-2004) 
de Amerikaanse marinebasis van Yokosuka in Japan uit voor wat de zoveelste routineopdracht 
moest worden. De Pueblo was een aftands transportschip dat tegen het einde van de Tweede 
Wereldoorlog in de vaart was genomen en begin jaren zestig omgebouwd werd tot 
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onderzoeksschip. In werkelijkheid werd de Pueblo in volle Koude Oorlog ingezet als 
spionageschip om in de Japanse Zee het radioverkeer tussen de Sovjet-Unie en Noord-Korea 
te onderscheppen en er de marineactiviteiten te observeren. In de Straat van Tsushima ter 
hoogte van het Koreaans schiereiland liep het echter onverwachts mis  

De kaping van de USS Pueblo 
Onder het voorwendsel dat de USS Pueblo 
de twaalfmijlszone was 
binnengedrongen en daarmee de 
territoriale wateren van Noord-Korea had 
geschonden, kwam het de 23ste januari 
1968 tot een incident zonder weerga. Zwaar 
bewapende Noord-Koreaanse 
torpedobootjagers omsingelden de Pueblo 
en eisten dat het schip onmiddellijk zou 
bijdraaien. Toen Bucher weigerde 
hieraan gevolg te geven openden de 
oorlogsbodems het vuur waarbij naast 
verscheidene gewonden één 
bemanningslid, de eenentwintigjarige “petty 
officer” Duane Hodges om het leven kwam. 
Bucher zag het zinloze van verder verzet 
in en de USS Pueblo werd als een soort 
oorlogstrofee naar de Noord-
Koreaanse havenstad Wonsan 
geëscorteerd waar het aan de ketting werd 
gelegd. 

Toen het nieuws van de kaping de 
Amerikaanse regering bereikte werden 
in allerijl verscheidene scenario’s 
uitgewerkt om de bemanning te 
bevrijden. Binnen militaire kringen ontstond evenwel al snel de vrees dat een gewapend 
optreden tegen Noord-Korea niet alleen het leven van de gevangen genomen zeelui in gevaar 
zou brengen, maar mogelijks ook de Chinezen of de Sovjets ertoe zou aanzetten zich in het 
conflict te mengen. Uiteindelijk werd om een verdere escalatie te vermijden besloten geen 
militaire actie te ondernemen en via diplomatiek overleg een uitweg te zoeken voor de situatie. 

 
Een moeizame dialoog 

De onderhandelingen om de vrijlating te bewerkstelligen van de bemanningsleden van de USS 
Pueblo begonnen in de zomer van 1968 maar dreigden algauw in een totale impasse te 
verzeilen. Aan beide zijden liep de nervositeit hoog op, in zoverre zelfs dat admiraal Ulysses 
Sharp (1906-2001), de toenmalige commandant van de Amerikaanse vloot in de Pacific 
opperde om Noord-Korea met een gerichte nucleaire aanval op enkele strategische doelen op 
de knieën te dwingen. Uit recent vrijgegeven documenten van het NSA, het Amerikaanse 
“National Security Agency”, blijkt dat Sharps voorstel ernstig werd genomen en pas te elfder ure 
werd afgeblazen nadat kapitein Bucher tijdens een door de Noord-Koreanen georganiseerde 
persconferentie de Amerikaanse overheid opriep het gekibbel te staken en een oplossing uit te 
werken. Toen kort daarna president Lyndon B. Johnson (1908-1973) in een schrijven aan 
Noord-Korea erkende dat de USS Pueblo de Noord-Koreaanse territoriale wateren met opzet 
was binnengedrongen voor spionageactiviteiten werd een overeenkomst bereikt. 
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Het einde van de beproeving 

Op 23 december 1968, precies elf maanden na hun gevangenname werden de 
bemanningsleden van de Pueblo overgebracht naar de gedemilitariseerde zone die de grens 
vormt tussen Noord- en Zuid-Korea waar ze onder ruime persbelangstelling door de Noord-
Koreanen in vrijheid werden gesteld. Terug in de Verenigde Staten werden ze als helden 
onthaald. Naast onder meer tien “Purple Hearts” voor enkele bemanningsleden werd aan 
Duane Hodges postuum een “Silver Star” verleend terwijl alle anderen de “Navy Commendation 
Medal for Valor” en de “Prisoner of War Medal” kregen uitgereikt. 
 

Het verdere verhaal  
In de jaren zeventig werd de Pueblo door de Noord-Koreanen als drijvende attractie en 
propaganda-instrument afgemeerd aan een kade van de Pothong rivier in Pyongyang waar het 
sinds enige tijd deel uitmaakt van het “Victorious Fatherland Liberation War Museum”. Officieel 
maakt de USS Pueblo tot op de dag van vandaag echter nog steeds deel uit van de 
Amerikaanse marine. Het schip werd bewust nooit geschrapt uit de actieve dienst en is 
daarmee na de USS Constitution, een houten driemaster uit 1797, het oudste vaartuig van de 
Amerikaanse vloot. 
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De bemanning van de Isaac Sweers in 1969. 
 

Brand met grote gevolgen voor scheepsklasse 
 
Den Helder * De Isaac Sweers was gloednieuw in 1968, maar na een felle brand op zee kon het 
fregat weer drie maanden naar de werf. Henk de Vos was aan boord op 19 september 1968: 
„Die avond had ik na mijn werk een lekker biertje gedronken. Ik wilde net naar bed gaan toen de 
commandant Genet via de scheepsomroep meldde dat er een brandje was uitgebroken 
midscheeps. Hij zei kalm dat iedereen rustig moest blijven wachten op verdere orders. Ik ben 
met mijn reddingsvest aan op bed gaan liggen. Enige tijd daarna zei de commandant dat het 
brandje inmiddels een brand was geworden en dat wie niet ingedeeld was bij de brandploeg 
rustig naar het halfdek moest gaan”, vertelt De Vos. 
De brand woedde in de omvormer-ruimte. Op deze cruciale plek werd de spanning van 
elektriciteit omgevormd. De brand is geblust door het compartiment onder water te zetten, maar 
daardoor viel de stroom aan boord uit. 
De Vos: „Omdat ook de stabilisatie-vinnen niet meer werkten, slingerde het schip als een 
roeibootje. Er was paniek onder bemanningsleden die geen reddingsvest konden vinden. De 
Isaac Sweers had één whalegang en daar in stond de brandploeg. Men kon er dus niet langs 
om een reddingsvest te pakken.”  
Hoewel de brand na een aantal uren onder controle was, had het vuur grote schade 
veroorzaakt. Het dek bij de omvorm-ruimte stond bol van de hitte. Henk de Vos heeft respect 
voor overste Genet: „De commandant verdiende een groot compliment voor de manier waarop 
hij de crisis in alle rust heeft bedwongen!” De brand had nog een staartje voor de overige 
fregatten van de klasse. Aangezien zowel de omvormer als de reserve-omvormer in één ruimte 
stond, betekende dit dat bij brand alle elektriciteit in gevaar kwam. Naast de Isaac Sweers 
moesten alle schepen van de Van Speijk-klasse worden aangepast. 
 
Noot: uw redacteur stond die hele nacht aan het roer….. 
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Reisverslag van Hr. Ms. Dubois 
25 JANUARI-14 FEBRUARI 1965 
 

Willemstad, Oranjestad, Sint Maarten, St. Thomas, San Juan, St. Thomas, Sint Maarten, 
Oranjestad, Willemstad 
Commandant: luitenant ter zee der le klasse H. S. Vreedenberg 

 

Chronologisch overzicht 
25 januari Ontmeerden op de voormiddag van de Rimasteiger en zetten koers naar Aruba om 

daar een peloton mariniers van de marinierskazerne Savaneta aan boord te nemen 
voor overvoer naar Sint Maarten. 
In Willemstad hadden zich ingescheept kapitein der mariniers J. A. J. Peters en 3 
mariniers voor overvoer naar St. Thomas en eerste luitenant der mariniers J. A. 
Buijse, die te Culebra zou worden gedebarkeerd. 
Na Aruba te hebben aangedaan werd met een noordoostelijke koers opgestoomd 
naar Sint Maarten. 

27 januari 
Op de achtermiddag meerde Hr. Ms. Dubois af aan de Wathey pier te Sint Maarten 
en debarkeerden de mariniers. 
Na het debarkeren vertrok het schip weer naar zee met bestemming St. Thomas. 

28 januari Liepen St. Thomas binnen en debarkeerden kapitein der mariniers Peters en 3 
mariniers. 
Na de debarkatie werd weer naar zee vertrokken. 

29 januari Liepen op de dagwacht de haven van San Juan binnen en meerden aan de Tender 
Pier. 

12 februari 
13 februari 

Verlieten San Juan en zetten koers naar St. Thomas. Liepen op de dagwacht St. 
Thomas binnen en namen kapitein der mariniers Peters en de 3 mariniers aan boord. 
Vertrokken weer naar zee en stoomden naar Sint Maarten teneinde het peloton 
mariniers te embarkeren. 

14 februari 
Op de hondewacht werd het peloton mariniers te Oranjestad afgezet. 
Liepen te 10.00 uur de Sint Annabaai binnen en meerden te 10.30 uur langszij Hr. 
Ms. Van Amstel aan de Rimasteiger. 

 
 
Formaliteiten, officiële ontvangsten en bezoeken, ceremoniële verrichtingen  
29 januari Meteen na aankomst te San Juan kwam de Nederlandse consul, de heer Horace 
E. Davila, aan boord. 
Met de consul bracht de commandant een bezoek aan de Commanding Officer Caribbean Sea 
Frontier, Rear- Admiral H. H. Caldwell USN, zijn chef-staf Captain J. Collingwood USN, en de 
Commander Naval Station, Captain R. J. Toner USN. 
Te 15.00 uur bracht de Commanding Officer Caribbean Sea Frontier een tegenbezoek aan 
boord van Hr. Ms. Dubois. 
 
Representatieve verrichtingen 
29 januari De commandant en officieren van Hr. Ms. Dubois werden door de consul 
uitgenodigd voor de lunch in het restaurant Top of the First gelegen op de 15e verdieping van 
het gebouw van de First Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico. 
In de avond werd aan boord een cocktailparty gehouden voor ongeveer 50 genodigden. 
 
Ontspanning 



 

22 
 

Gedurende het verblijf te San Juan zijn tijdens beide weekeinden de Navy Exchange op de 
marinebasis en de Post Exchange op Fort Brooks en Fort Buchanan door de bemanning druk 
bezocht. 
 
Oefeningen 
Het bezoek aan San Juan werd gebracht in verband met de deelname aan de oefening 
Springboard, welke 14 dagen zou duren. In deze periode werd veelvuldig geoefend met HMCS 
Swansea en HMS Alaric. HMCS Swansea had onder leiding van de Commander Sea Training 
Atlantic een opwerkploeg min boord. 
Beoefend werden het overgeven van lichte lasten, arm- en lichtseinoefeningen  
Voorts werd gezamenlijk deelgenomen aan schietoefeningen. Er werd olie geladen uit USS 
Marias en HMCS Provider. 
Zee en luchtdoelschietoefeningen werden gehouden op respectievelijk schijven gesleept door 
de Canadese sleepboot St. John en manches getrokken dooi Trackers van HMCS 
Bonaventura. 
Drie manches werden neergehaald. 
Met de 7.6 cm hoofdbatterij werden bombardementsoefeningen gehouden op de Culebra-
range. De resultaten waren 'excellent' tot 'outstanding'. 
Kapitein der mariniers J. A. J. Peters en 3 mariniers zouden te St. Thomas, bij de aldaar 
gebaseerde Amerikaanse mariniers, een onderwater demolitie cursus volgen. Eerste luitenant 
der mariniers J. A. Buijse werd te Culebra gedetacheerd voor het opdoen van praktijk als wal 
aanslag bombardement* liaisonofficier. 
 
26 januari Op de eerste wacht werd met Hr. Ms. Van Amstel een onderscheppingsoefening 
gehouden. 
 
Nautische bijzonderheden 
Even buiten de nauwe haveningang die toegang geeft tot de baai van San Juan ligt aan 
stuurboord het wrak van een Panamees vrachtschip, dat daar in 1964 aan de grond liep. 
 
Verdere bijzonderheden 
Bij het binnenkomen verheffen zich de wallen van het fort El Morro aan bakboord. Deze geven 
aansluiting op de stadswallen. Boven de stadswallen ligt de residentie van de gouverneur, La 
Fortaleza. 
Bij het binnenlopen van de Sint Annabaai op 14 februari stond de bemanning aan 
stuurboordzijde in kort wit aangetreden ten behoeve van de televisiefilmploeg van de KRO. 
****************************************************************************************************** 
 

Belevenissen van een stalenboot schipper bij de GENIE 

Een zandhaas met zeemansbenen….. 
                                                    

Deel 3 
De Mappieboten werden overgedragen aan het nog altijd functionerende 
goevernement, met Papuabemanning en al. Ik moest ze nog wel leren om met het 
kompas om te gaan, maar dat hadden ze vlug door. Zolang de Dreg nog in 
Merauke was, mocht ik op de haven blijven. Maar de boot werd al snel op gehaald 
door Hr.Ms. Luymes, en daarna moest ik op de tangsi (kazerne) verblijven. Daar 
vertelde de kaptein Snoeck mij dat de Ltz had gevraagd of ik met de Dreg mee 
mocht naar Biak: hij had meer vertrouwen in mijn varen, dan dat van een ander. 
Maar jammer genoeg werd dat niet toegestaan. 
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Toen was de tijd van het repatten 
aangebroken. We voeren met het Ms. 
Kaloekoe van de KPM (Koninklijke 
Paketvaart Maatschappij) van  Merauke 
naar Sorong. En zowaar: ik kreeg een hut 
toe gewezen! Er waren er ook, die zich 
moesten behelpen met een stretcher aan 
dek. 
 

Op de boeg, dolfijnen kijken.  
 
 Hoewel de zee als een spiegel was, waren 
er een hoop zeezieken, want: ze waren op 
zee!!!!    

 
 
 
Slapen onder tentzeil.                                       
                         
Tijdens het varen had de bemanning 
vislijnen uitstaan, maar voor zover ik 
weet werd er niets gevangen. 
 
De aankomst in Sorong.                                                       
 
Muziekkapel stond klaar.  
 

Bij aankomst in Sorong werden we 
verwelkomd door een fanatiek spelende op de kade opgestelde muziekkapel. En 
ze speelden nog goed ook. 

Bij het ontschepen kreeg ik met nog 
iemand de opdracht om een kist te 
bewaken en te zorgen dat deze op de 
tangsi kwam. We konden genieten van 
een paar dagen vakantie in Sorong. 
Ook hebben we een tochtje naar het 
eiland Doom gemaakt, waar het 
vliegveld was. Daar stonden 
Amerikaanse helikopters onder de 
vlag van de UNO. Toch maar even 
een foto geschoten. 
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    Er stonden er 3. 
 
 
Na een paar dagen was het inschepen 
geblazen op Hr. Ms.Luymes en gingen we 
op weg naar Biak. 
  

Inschepen. 
Op Biak liep ik nog een maat van de dreg tegen het lijf. Die vertelde mij dat ze 
naar Biak gesleept waren door Hr.Ms. Luymes. Onderweg was de sleeptros tot 
drie keer toe gebroken. Op Biak wachtten we op het vertrek naar Nederland per  
vliegtuig. We vlogen via de zuidelijke route terug: Manilla, Karatchi, Bangkok en 
Beiroet.  
Dit waren mijn belevenissen in Nederlands Nieuw-Gunea. 
 
PieterJiskoot 
 
Foto Ms Kaloekoe en stukje over aankomst Landmacht 
 
Als je de link opent kom je op een uitgebreide website van Mariniers in Nieuw-
Guinea. De pagina gaat over het vertrek van de mariniers uit Merauke en de 
aankomst van de landmacht. Ook staat er iets over Kaptein Snoeck. Dit was een 
oud KNIL-militair. 
 

Patrouillemotorboten van de S-klasse 
 

Op 23 december 1942 werd de Marine Patrouilledienst Suriname in het leven geroepen. Omdat 
de weinige Nederlandse oorlogsschepen in Nederlands West-Indië ingezet werden voor 
konvooidiensten en het beschermen van de olieraffinaderijen op Aruba en Curaçao, bleef er 
voor de bauxietinstallaties in Suriname niets over. Voor de patrouilledienst werd een zestal 
motorboten besteld bij de Miami Shipbuilding Corporation. Op 18 september 1942 waren de 
eerste twee motorpatrouilleboten aangekomen in Paramaribo die in oktober van dat jaar in 

http://www.mariniersnieuwguinea61-62.nl/koos-levering-p-13.html
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dienst gesteld werden als Hr. Ms. S 1 en Hr. Ms. S 2. Deze boten van 15 ton waren slechts 
bewapend met een enkele 12,7mm mitrailleur en hadden dus weinig offensieve waarde. Op 4 
september 1943 arriveerden Hr. Ms. S 3 en Hr. Ms. S 4 in Suriname. Dit waren motorboten van 
26 ton en uitgerust met vier 12,7mm mitrailleurs en een achttal dieptebommen. Op 11 
november 1943 volgden Hr. Ms. S 5 en Hr. Ms. S 6 die dezelfde specificaties hadden dan de S 
3 en S 4. Deze zes motorboten waren lang niet afdoende om de voor de geallieerden zo 
belangrijke bauxietmijnen en bauxiettransporten te beschermen zodat de Amerikanen 
genoodzaakt waren om deze taak op zich te nemen. Dat dit feit geen bondgenootschappelijk 
hoogstandje was, staat buiten kijf. 
 
Patrouillemotorboten van de S 1-klasse 
Technische gegevens  
Bouwwerf: Miami Shipbuilding Corp. te Miami, Verenigde Staten 
Waterverplaatsing: 15 ton 
Machine-installatie: 2 x Hallscot benzinemotoren 
Machinevermogen: 440 pk 
Maximale snelheid: 28 knopen 
Bemanning: 5 koppen 
Bewapening: 1 x 12,7mm mitrailleur 
 
 
Patrouillemotorboten van de S 3-klasse 
Technische gegevens  
Bouwwerf: Miami Shipbuilding Corp. te Miami, Verenigde Staten 
Grootste lengte: 19,2 meter 
Grootste breedte: 4,65 meter 
Diepgang: 1,17 meter 
Waterverplaatsing: 26 ton 
Machine-installatie: 2 x Hallscot benzinemotoren 
Machinevermogen: 1.260 pk 
Maximale snelheid: 32 knopen 
Bemanning: 10 koppen 
Bewapening: 4 x 12,7mm mitrailleurs, 8 x dieptebommen 
 
Bron TEKST van TRACESOFWAR 
Bron foto’s MARITIEM DIGITAAL 
 

Hr.Ms. S 1 Patrouillevaartuig  

Hr. Ms. S 1 

Op 18 september 1942 werden de S 1 en de S 2 afgeleverd in Paramaribo. Dit was vijftien 
maanden nadat de machtiging om de beide motorboten aan te schaffen was afgegeven. 
Bovendien waren de boten nog niet voorzien van bewapening, radio en reserveonderdelen. 
Daarom duurde het nog tot oktober van dat jaar voordat de boten in dienst gesteld konden 
worden. Omdat Hr. Ms. S 1 zo weinig militaire waarde had werd de motorpatrouilleboot al op 14 
juni 1944 naar Engeland verscheept. Na de oorlog werd de motorboot ingericht als 
inspectievaartuig voor de Commandant Marine te Willemsoord onder de naam RC 57. Later 
werd de boot geclassificeerd als patrouilleboot en kreeg naamsein P 893. In 1954 werd de 
motorpatrouilleboot van de sterkte afgevoerd 



 

26 
 

 
 
Hr.Ms. patrouillevaartuig S 1 (1942-
1954) op de werf De Schelde, 
Vlissingen in februari 1946.  
 
 
Hr.Ms. S 2 Patrouillevaartuig  
 
Hr. Ms. S 2 redde op 3 juli 1943 zeven 
drenkelingen van een neergestort 
Amerikaans vliegtuig. Dit was het 
enige wapenfeit van de motorboot in 
Suriname en op 14 juni 1944 werd de 
S 2 overgebracht naar Engeland.  

Na de bevrijding werd het vaartuig ingericht als inspectievaartuig voor de Commandant Marine 
te Willemsoord. In september 1947 werd de motorpatrouilleboot van de sterkte afgevoerd en via 
de domeinen verkocht. 
 

Hr.Ms. S 3 Patrouille vaartuig  

Hr. Ms. S 3 

Begin juli 1943 was de toekomstige bemanning van de S 3 en de S 4, onder commando van 
luitenant-ter-zee der 2e klasse (LTZ 2) Jhr. H. de Jonge Ellemeet, aangekomen in Miami om de 
boten op te halen. Na enkele proeftochten bleek dat de schroeven niet voldeden en deze 
werden vervangen. Verder werden twee extra benzinetanks ingebouwd voor de langere 
zeetrajecten die de boten voor de boeg hadden.  

Op 31 juli werden de boten in dienst gesteld. Na nog een paar proefvaarten verlieten de 
motorpatrouilleboten Miami en gingen langs de noordkust van Cuba en de zuidkust van Haïti en 
de Dominicaanse Republiek naar Puerto Rico. Door slecht weer en ruwe zee hadden de 
schroeven van beide boten schade opgelopen, maar deze kon niet hersteld worden in Puerto 
Rico. Daarom gingen de motorboten verder via St. Thomas, Sint Maarten, Guadeloupe, en 
Granada naar Port of Spain te Trinidad, waar de boten op 27 augustus aangemeld werden bij 
de Amerikaanse bevelhebber. De boten 
gingen in Port of Spain op de helling voor 
onderhoud en reparatie van de schroeven. 
Op 4 september kwamen de 
motorpatrouilleboten behouden aan in 
Paramaribo. Hr. Ms. S 3 werd in Suriname 
gebruikt voor eenvoudig patrouillewerk en 
het vervoer van autoriteiten. Vanaf maart 
1946 deed de S 3 voornamelijk vanuit 
Curaçao dienst als patrouilleboot Hr. Ms. 
RP 201. Later kreeg de motorpatrouilleboot 
naamsein P 851 en werd in 1950 afgevoerd 
van de sterkte. 

 
De boot recht van voren gezien vanaf een begeleidend vaartuig, waarschijnlijk rond de afname 
van de werf (Miami Shipbuilding corporation).  

https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=popup.viewimage&img=marine%2F%2Fimages%2FFT%2F02363.jpg
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De boot arriveerde op 4 september 1943 te Paramaribo, alwaar hij werd ingedeeld bij Marine 
Patrouille Suriname. Al deze boten zijn Air-Sea Rescue Boats, ook aangeduid als "crash-
boats"en ook gebruikt door de US Air Force (US type aanduiding AVR, zie 
http://nobadlie.tripod.com.) 
De boot was bewapend met 
twee dubbelopstellingen 
12,7 mm. mitrailleurs en 
dieptebommen 
 
De marinesteiger aan de 
Surinamerivier bij 
Paramaribo, met vooraan afgemeerd de patrouille-motorvaartuig Hr.Ms. S 3 (1943-1950). 
 
 
 

Bemanning van patrouilleboot Hr.Ms. S 3 
(1943-1950, later RP 201, later P 851)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………….…………………………………………………………………………… 

KM- herinneringen    

Git Zwart. 
 
In 1960 lagen we met Hr. Ms. Karel Doorman, gedurende ‘de zeven maanden wereld reis’ in 
Nederlands Nieuw Guinea. In Hollandia om precies te zijn. Gedurende het eerste deel van deze 
reis, tot na het vertrek uit Ned. Nieuw Guinea, werkte ik als Bridle-catcher bij de katapultinstallatie.  

Op de reis daar naar toe, via Kaapstad, 
Indische Oceaan en Australië hadden we 
met de katapult al heel wat lanceringen 
achter de rug. Er werd intensief 
gevlogen. Met zowel de Seahawks als 
met de Avengers. De Seahawk, een 
mooie klein straal gevechtsvliegtuig 
welke als doel had de eigen vloot te 
beschermen met zijn Sidewinder raketten 
en mitrailleurs moest gebruik maken van 
de katapult. De Avengers, male en 
female type waren er om onderzeeboten 
op te sporen en te vernietigen met hun 
diepte bommen.  
Zij, de Avengers, konden eventueel, met 
voldoende wind over het dek                                                                                  
zonder katapult los komen van het                           

vliegdek.  
Hr. Ms. Karel Doorman te  Hollandia                                   

https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=popup.viewimage&img=imh%2FAfbeeldingen%5C071540.jpg
https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=popup.viewimage&img=imh%2FAfbeeldingen%5C012219.jpg
http://onzevloot.weebly.com/uploads/1/4/1/3/14135904/596074_orig.jpg
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De reis stond ik het teken van het verdedigen van Nederlands Nieuw Guinea. (NNG). Sinds 1949, 
na de soevereiniteitsoverdracht zinde het Soekarno al niet dat NNG niet tegelijk met Indonesië 
werd overgedragen. NNG bleef Nederlands.  
In de jaren “ 50 waren er al infiltratie pogingen van Indonesië op het grondgebied van NNG 
gaande. Even voor 1960 werden die infiltraties intensiever. De Nederlandse regering, onder 
leiding van het kabinet De Quay besloot het land NNG te versterken. Pogingen van  
Mr. Joseph Luns, minister van buitenlandse zaken bij de NAVO-partners voor enige bijstand liep 
op niets uit. Zelfs Amerika hield zich afzijdig. Mede door de economische grondstoffen politiek 
van Amerika in het gebied zelf.  
Het vliegkampschip Hr. Ms. Karel Doorman, begeleidt door twee B-jagers, de Groningen en de 
Limburg met de tanker MS. Mijdrecht als bevoorradingsschip werden er op uit gestuurd. Aan 
boord van de KDM werden als vracht tevens 12 stuks Hawker Hunter straalvliegtuigen in delen 
van de Kon. Luchtmacht mee genomen. Op 2 augustus kwam de KDM in Hollandia aan. Een 
paar dagen later werden de Hawker Hunters in Biak gelost en in elkaar gezet. 
Het eskader vervolgde zijn weg aan de noordkust van NNG met bezoeken aan Sorong, 
Manokwari, weer Biak en weer Hollandia.  
 
Vanuit Hollandia werd op 31 augustus vertrokken voor een reis naar Yokohama. Een reis waar 
iedereen met belangstelling naar uit had gekeken. Niet alleen om de benen te strekken, maar 
vooral ook om het schip goed met victualiën te bevoorraden. Alles raakten zo`n beetje op aan 
boord. De trip was al tot ten noorden van de Filippijnen gevorderd toen kort voor het aanlopen 
van Yokohama de reis op 4 september werd afgeblazen. Rechtsomkeert werd er gemaakt. De 
koers werd naar het zuiden verlegd. Terug naar Nieuw Guinea waar we op  
9 september weer te Hollandia binnen liepen. Hollandia, wat nu gekscherend Yokolandia 
genoemd werd. Dit alles gebeurde onder druk van Japan, waarbij de Japanse vakbonden zich 
solidair verklaarden met Indonesië.  
Minister Luns van Buitenlandse zaken was daar weer niet echt blij mee, maar uiteindelijk bezweek 
Den Haag toch voor deze internationale druk. We waren niet gewenst in Japan.  
 
Nu dus, in weer in Hollandia, waar van de nood een deugd werd gemaakt. Het was  tijd voor groot 
onderhoud. Voor ons betekende dat de katapultinstallatie. Beide katapultzuigers, welke als een 
Siamese tweeling in de cilinders onder het vliegdek lagen vervangen moesten vervagen worden. 
Tevens moesten de rubberen afdichtingstrippen van die cilinders over de gehele lengte van de 
katapultbaan vervangen worden. Tijd was er nu voldoende daar in Hollandia want op deze 
stilligperiode was niet gerekend. We zouden immers naar Yokohama in Japan gaan. 

Voortvarend werd er te Hollandia door 
het katapultpersoneel te werk gegaan. 
Een deel van het vliegdek boven de 
katapultbaan ging open. Enkele 
secties van de cilinders werden 
verwijderd. De beide oude zuigers 
gingen er uit en maakten plaats voor 
de nieuwe zuigers. Uiteindelijk, na 
alles afgewerkt te hebben en uitwendig 
gecontroleerd te hebben liep ook deze 
klus op zijn eind. En ja, dan volgt het 
opruimen van de hele boel. Normaal 
niet het lastigste deel.  
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Gereedschap bij elkaar zoeken, 
hier en daar er nog een lap over 
heen halen en klaar is kees. En bij 
een grootte klus, zoals deze, na 
afloop nog een biertje toe ook. 
 
De twee cilinders, met de aan de zuigers 
gekoppelde katapultslede, waaraan de 
trekhaak / shuttle bevestigd wordt welke 
het vliegtuig, via een strop, over de baan 
naar voren trekt. 

 
In dit geval echter moesten beide 
cilinders, waaraan gewerkt was 
inwendig ook geïnspecteerd 
worden. Of er geen sluitringetje, 
gereedschap of vuil 
achtergebleven was. Via een 
mangat in de 
katapultmachinekamer kon je de 
cilinders in. De cilinders welke via het Gouden Bal door liepen tot op de bak in het voorschip. 
Daar had je weer een mangat waar je er uit kon. 

En ja, wie moet er dan door die cilinders heen? De kleinste c.q. jongste stoker komt voor zo`n 
inspectie klus dan in aanmerking. Aan beide criteria voldeed ik met mijn 17 jaren. Dus was ik de 

klos. Gewapend met een zaklamp, wat 
‘getelde’ lappen en een bakje om de 
eventueel gevonden spullen in te doen 
dook ik vanuit de katapultmachinekamer 
de eerste cilinder in. Op mijn buik, als 
een marinier in tijgersluipgang naar 
voren kruipend. Hier en daar kwam je 
wat tegen. Met een lap veegde je het 
teveel aangebracht vet zo nodig weg. 
Vet, ja grafiet vet wel te verstaan. 
Gitzwart van samenstelling. Dol waren 
we daar vroeger als machinisten op.  
Het werd overal voor gebruikt. Daar 
waar maar een beetje temperatuur                                       
bij kwam kijken werd het op bouten, 

moeren en flenspakkingen gesmeerd. Dus was de goede raad, ga er maar met je zwembroek in 
en daar overheen je overal. Die zwembroek was de toen bekende donkerblauwe zwembroek. 
Aan de achterzijde, boven je billen, voorzien van een door je zelf, met rood garen geborduurd 
marine nummer.                                           .                                                                       
Toen ik na een klein uurtje de cilinder aan voorzijde uit kwam kruipen was er geen verschil meer 
tussen de kleur van mijn zwembroek, de overal en mijn gehele body.  
Van top tot teen, nou ja mijn gympies en petkapje welke ik op had hadden wat tegen gehouden, 
was ik gitzwart. De overal en zwembroek hadden zo goed als niets van het grafietvet door het 
vele transpireren tegen gehouden. Mijn gezicht had zo door kunnen gaan voor zwarte Piet.  

Seahawk Mk 50 
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Nu ik toch al gitzwart was nam ik ook maar de tweede cilinder voor mijn rekening. Maar daar had 
ik later toch wel spijt van. Bij die eerste cilinder was het kort na aanvang werkzaamheden geweest 
dat ik er in ging. Even voor half acht in de morgen. Bij de tweede run stond de zon al ongenadig 

op het dek te branden. Gelukkig 
had iemand dat al voorzien en 
had ik ook water bij me. Maar 
ondanks dat moest ik toch af en 
toe stoppen om “bij te komen.” 
Maar uiteindelijk bereikte ik nu 
toch ook weer het mangat op de 
bak.  
 
De volgende vraag was, hoe die 
zwarte troep er weer af te 
krijgen? Wel, een grote lekbak, 
om olie op te vangen van de 
vliegtuigmotoren, werd 
aangerukt.  
 
 
 

Daar, op het vliegdek, er middenin staande onderging ik, min of meer piemel naakt, een sop 
beurt met dieselolie en ander reinigend spul.  Hierna werden, met wat medicinale 
 schoonmaak spullen uit de ziekenboeg de belangrijkste delen van mijn hoofd en lichaam 
schoongemaakt. Uiteindelijk, na een uurtje soppen en boenen onder de douche, begon ik weer 
ergens op te lijken. Maar zoals gezegd, vele dagen later werd ik pas echt weer schoon.  
Hoofdzakelijk door het uit te zweten op het blauw wit geblokte matras en kussen overtrek wat 
we toen in onze kooi gebruikten. 
Op 30 september werd Ned. Nieuw Guinea verlaten. Via weer Australië, de Grote Oceaan, 
Chili, Kaap Hoorn en Brazilië gingen we op huis aan. Mijn eerste reis bij de baas zat er op.  
 
En zwart worden? Ja, dat gebeurde nog een keer. Weliswaar minder erg dan toen. Het was 
kort, of liever gezegd direct daarna al bij Wilton Fijenoord te Schiedam. Ik was deel geen 
uitmaken van het machinekamer personeel en de schoorsteen moest inwendig gereinigd 
worden. Heeeele lange schoorsteen wanden waren dat. 
 
                   Bart Nijeburght 
 

Stukje zeemanschap…… 
Reisverslag van Hr. Ms. Wamandai 
8 APRIL-27 MEI 

 
Den Helder - Plymouth - La Coruna - Lissabon - Santa Cruz de Tenerife - Sao Vincent - 
Trinidad - Curaçao 
 
Commandant: luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie F. Th. de Bree 

 
Voorbereidingen 
Na het verkrijgen van de opdracht om in het voorjaar met Hr. Ms. havensleepboot Wamandai 
de uitreis naar de Nederlandse Antillen te maken, werd begonnen met het vaststellen van een 
zo gunstig mogelijk reisschema. 

  Grumman Avenger                                                        
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Gezien de geringe afmetingen van dit enkelschroefschip verdiende het aanbeveling om in 
slechtweer gebieden voldoende vluchthavens binnen kort bereik te hebben. Zodat besloten 
werd, hoewel de actieradius van het schip groot genoeg is, (4000 mijl bij 10,3 mijlsvaart), niet 
de route langs de Azoren te volgen doch de eigenlijke oversteek te beginnen vanaf Sao Vincent 
op de Kaap Verdische eilanden. 
Op deze route mocht gerekend worden op een extra duwtje in de rug van de noordoost passaat 
en de hierdoor veroorzaakte Noord Equatoriale stroom. Een extra punt van overweging was 
verder de wetenschap dat Hr. Ms. Van Ewijck eind mei de thuisreis naar Nederland zou maken 
waardoor bij een eventueel mankement tijdens het oversteken van de Atlantische Oceaan een 
rendez-vous met dit fregat tot de mogelijkheden ging behoren. 
 
Door Plymouth en La Coruna op te nemen in het vaarplan bleven de af te leggen afstanden 
klein en kreeg de commandant de mogelijkheid om bij slechte weersomstandigheden af te 
wijken van de in het reisplan gestelde data zonder dat daarmee het tijdstip van een eventueel 
rendez-vous met Hr. Ms. Van Ewijck werd beïnvloed. 
 
Op 17 februari werd begonnen met het deconserveren van Hr. Ms. Wamandai, op 2 maart vond 
de indienststelling plaats en in de periode van 10 tot 20 maart werd het schip intensief beproefd 
op de rede van Texel en buitengaats. 
Tijdens een vaarproef van 16 maart bleek het schip, varend van lichtschip Texel naar lichtschip 
Goeree en vice versa, ook bij windkracht 5 tot 6 goed zeewaardig te zijn, hoewel het verblijf aan 
boord bij deze weersomstandigheden in verband met de korte slingertijd (ongeveer 5 seconden) 
en het zware stampen niet bepaald aangenaam was. 
Bij het vaargereed maken voor de uitreis werd uiteraard extra aandacht besteed aan de 
zeewaardigheid, waarbij enige voorzieningen noodzakelijk bleken. 
Dank zij het gewicht van het grote pakket reserve machineonderdelen met de vele droge stores 
en dranken moesten de beide 20 mm opstellingen met de bijbehorende munitie en 
detailgoederen van boord af en separaat worden verzonden. 
Het grote luik van het trossenruim werd verzekerd met drie stalen U-balken tegen het vele water 
dat, vooral bij zee achterlijker dan dwars, voortdurend op het sleepdek komt, terwijl al eerder, 
om dit water snel te kunnen lozen, twee extra lenspoorten in de verschansing werden gesneden 
om zo de kans op een schadelijk vrij vloeistof oppervlak te minimiseren. 
Aan bakboord werd tegen het dekhuis een opblaasbaar reddingvlot voor 20 personen 
aangebracht voorzien van slipinrichting en hydrostatische ontkoppelinrichting. 
De reserve voortstuwer werd met een stalen pot zeevast op het sleepdek bevestigd. 
 
 
De verdere uitbreiding van de scheepsuitrusting hield in: een extra ontvanger en 
middenfrequent zender voor de telegrafist, een Arma Brown gyrokompas met bijbehorende 
omvormer en P.S.A., een barograaf en de aanpassing van het 
navigatiegevechtsinformatiedetail aan de navigatie in open zee.  
Gezien de, als gevolg hiervan, gewijzigde gewichtenverdeling aan boord bij een 
diepgangsvermeerdering van ongeveer 19 centimeter werd op 31 maart opnieuw de stabiliteit 
van het schip door middel van een hellingproef bepaald, waarbij bleek dat Hr. Ms. Wamandai 
ook bij deze belading voldeed aan de eisen, welke aan een sleepboot in het algemeen mogen 
worden gesteld. 
 
Nautisch gedeelte 
Op 8 april werd na het traditionele afscheid te Den Helder begonnen aan de eerste etappe bij 
een zuidwestenwind met kracht 4 en golvende zee. 
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Gevaren werd via de lichtschepen Goeree, Noord Hinder, West Hinder, Sandettie, Varne en 
Royal Sovereign naar Owers en vervolgens via St. Catherine Point, Anvil Point, Start Point en 
Penlee Point naar Plymouth alwaar het schip de breakwater op 10 april te 08.00 uur passeerde. 
 
Te Plymouth werd het weer nauwlettend bestudeerd aan de hand van home fleet forecast 
messages en de weather charts and forecasts van het Royal Air Force meteorological office 
aldaar. 
Tussen een vrij stationair lagedrukgebied ten zuiden van IJsland en een stationair 
hogedrukgebied ten westen van de Azoren trokken voortdurend fronten over het Kanaal waarbij 
de wind draaide tussen zuidwest en noordwest met kracht variërend van 4 tot 6. 
Toen uit de weerkaart bleek dat op 13 april de wind, na de frontpassage, uit het noordwesten 
zou gaan waaien met kracht 4-5 en ’s avonds zou krimpen naar west besloot de commandant 
om niet tot 14 april te wachten, maar reeds op 13 april te 10.00 uur te trachten, om de zuid 
varend, het slechte weer te ontlopen. 
Aeolus had evenwel andere ideeën want tot op de eerste wacht van 14 april, ongeveer 100 mijl 
voor La Coruna, bleef de wind in een zuidwestelijke hoek, maar gelukkig met een niet grotere 
kracht dan 4 Beaufort. 
Na Ushant op de eerste wacht te zijn aangelopen en vervolgens te 00.15 uur Ile de Sein op 17 
mijl dwars te hebben gepeild, werd koers gezet naar La Coruna alwaar Hr. Ms. Wamandai, 
uiteraard een dag te vroeg, op 15 april te 09.15 uur afmeerde. 
Ook in deze haven werd het weerbeeld aan de hand van de weerberichten en zelf getekende 
weerkaarten nauwgezet gevolgd. 
 
Ten gevolge van een uitdiepend lagedrukgebied boven Europa met een centrum boven 
Valentia en de Zuid Hebriden naast een hogedrukgebied boven de Azoren waren vele 
stormwaarschuwingen van kracht op de dag van vertrek. Windkracht 8 uit het zuidwesten met 
aanschietende zee hielden Hr. Ms. Wamandai langszij de steiger. 
Ten einde een zo goed mogelijk overzicht te krijgen van de weersverwachting werd contact 
opgenomen met het meteorologisch instituut te La Coruna alwaar uit de grote weerkaart bleek 
dat, nadat het huidige front gepasseerd zou zijn, gerekend mocht worden op een tijdelijke 
afname van de wind. 
Het volgende stormgebied was echter al op de kaart getekend en naderde de Golf van Biskaye. 
Omdat Hr.Ms. Wamandai na het ronden van Kaap Finisterre naar het betere weer toe zou 
stomen, besloot de commandant om de volgende dag, 21 april, te trachten deze kaap te ronden 
indien de barograaf een stijgende lijn zou vertonen en de wind zou zijn afgenomen tot kracht 5.  
 
Door bij deze aflandige wind kort onder de kust te varen mocht op een redelijk vlakke zee 
worden gerekend. 
Op 21 april werd te 08.30 uur zee gekozen bij westzuidwesten wind kracht 5 en een hoge 
deining met golfhoogte van ongeveer 5 meter. 
Na achtereenvolgens Cabo Villano en Cabo Torinana op ongeveer 2 mijl afstand te zijn 
gepasseerd kon te 15.05 uur kaap Finisterre worden gerond en een zuidelijke koers worden 
bepaald naar Lissabon. 
De wind draaide geheel volgens de verwachting geleidelijk naar noordwest en ging over in de 
Portugese noord met kracht 2-3, terwijl de zee genoegzaam afzwakte. 
Op de platvoet van 22 april werd via het Canal do Sol Lissabon aangelopen en ondanks het 
heiige weer was de lichtenlijn goed zichtbaar. De radar liet het schip wederom in de steek en 
zou dat steeds meer gaan doen totdat nabij de Kaap Verdische eilanden het laatste plaatje van 
deze reis te zien zou zijn. 
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Na drie en een halve dag verliet Hr. Ms. 
Wamandai op 26 april te 08.30 uur de 
stad der Fado’s om, na de Taag te 
zijn afgevaren, koers te zetten naar 
de Canarische eilanden. Omdat 
nog geen ervaring was 
opgedaan ten aanzien van de 
nauwkeurigheid waarmee aan 
boord stersbestekken konden 
worden gemaakt, liep de koers 
in de kaart via Alegranza, noord 
van het eiland Lanzarote, opdat 
de kans om op de onverlichte 
Salvage eilanden te verdagen zo 
klein mogelijk zou zijn. 
De aanvankelijk zuidwesten wind draaide al 
spoedig naar noordwest tot noord met sterkte variërend 
van 3 tot 5, waardoor bij ieder stersbestek en middagbreedte 
bleek dat het behoud 1 1 mijl bedroeg. Vrij spoedig werd een aapachtige behendigheid 
verkregen in het sterren schieten op het zeetje zodat er mooie plaatjes verschenen in de 
bestekschriften en er tot aan Trinidad nimmer twijfel behoefde te bestaan omtrent de ware 
plaats. Alegranza werd op de achtermiddag van 28 april in de verwachte peiling verkend, het 
licht La Isleta op Grand Canaria op de hondewacht van 29 april gepeild en Santa Cruz de 
Tenerife op dezelfde dag te 07.00 uur binnengelopen. 
Het oorspronkelijke plan om via de Noord Afrikaanse kust naar de Canarische eilanden te varen 
werd, gezien de gunstige weersomstandigheden, verlaten opdat niet op de voormiddag van 
Koninginnedag in Santa Cruz zou behoeven te worden gemeerd. Iets wat bij het opstellen van 
het vaarplan geheel aan de aandacht was ontsnapt. Nu was het mogelijk om daags te voren 
een en ander met de consul te bespreken. 
Teneinde ook Sao Vincent niet te vroeg binnen te lopen verliet Hr. Ms. Wamandai op 3 mei 
Santa Cruz eerst te 20.25 uur voor de volgende etappe naar de Kaap Verdische eilanden. 
Besloten werd om van de te Santa Cruz opgetuigde zonnetent alleen het tentdoek weg te 
nemen omdat dit een duidelijk merkbare invloed had op de stabiliteit en het schip minder wreed 
maakte. Iets wat op de eigenlijke overtocht van Sao Vincent naar Trinidad niet gebeurde omdat 
tegen het einde van de reis de metacenterhoogte al merkbaar zou worden gewijzigd door het 
water-, brandstof- en victualie verbruik (afname van ongeveer 4 centimeter = ongeveer 6 
procent). Dank zij de met kracht 3-4 tussen noordoost en noordwest variërende wind kon ook 
op dit traject 11 mijl worden behouden zodat reeds op de eerste wacht van 6 mei Sao Antonio 
in zicht kwam, terwijl op 5 mei te 06.30 uur de noorderkeerkring was gepasseerd. Gedurende 
de nacht werd op en neer gehouden in de 8 mijl brede straat Sao Vincent en op 7 mei te 07.50 
uur afgemeerd te Mindelo. 
 
Op 11 mei begon Hr. Ms. Wamandai aan de langste etappe. Alleen op de laatste dag van de 
oversteek was het, in verband met de bewolking, onmogelijk om een stersbestek te maken en 
toen op de dagwacht van 19 mei Little Tobago in zicht kwam behoefde geen koers te worden 
gewijzigd. Dankzij stroom en wind was het behoud 11,2 mijl. 
Het echolood gaf aan de overkant duidelijk de 50 vademlijn aan hetgeen een mooie controle op 
de aanloopkoers was. Dat de overtocht Sao Vincent-Trinidad buiten de route ligt, is overigens 
acht dagen lang overduidelijk gebleken want men zag geen enkele maal een schip of vliegtuig. 
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Dank zij de aanwezigheid van vele peilpunten op Trinidad en Tobago leverde de stroom geen 
enkel probleem op en kon Port of Spain op 19 april te 16.45 uur worden binnengelopen. De 
verkleuring van het water voor de golf van Paria was, ten gevolge van het door de Orinoco in 
zee gebrachte slib, werkelijk opvallend en het aantal enorme mantaroggen dat voor de 
toegangen naar de golf van Paria werd gezien overtrof alle verwachtingen. 
Aangezien aan de commandant der zeemacht in de Nederlandse Antillen geseind was dat Hr. 
Ms. Wamandai op 27 mei te 10.00 uur te Willemstad zou arriveren, werd Trinidad op maandag 
25 mei te 14.00 uur verlaten teneinde koers te zetten naar Curacao. 
Ten gevolge van de laaghangende bewolking was het moeilijk om aan de hand van de vele 
bergtoppen op de noordkust van Venezuela een goede positie te bepalen zodat op gegist 
bestek werd gevaren totdat na zonsondergang de vuren op de wal in zicht kwamen. 
Het Margarita channel werd op de hondewacht genomen zonder al te veel navigatorische 
problemen en het echolood bewees wederom uitstekende diensten voor het controleren van de 
positie. 
Isla la Tortuga dreef op de voormiddag van 26 mei op korte afstand voorbij waarna koers werd 
gezet naar Klein Curacao. Bonaire toonde op de hondewacht het eerste Nederlandse lichtje 
sinds twee maanden. 
Precies 10 uur op 27 mei werd front gemaakt over stuurboord voor het Wilhelmus en de 
gewapende wacht, welke stond aangetreden voor het gouvernementshuis te Willemstad. 
 
Havens en formaliteiten 
 
Plymouth 
Na het passeren van de breakwater kwam, met de loods, de officier van piket namens de 
Commander-in-Chief Plymouth ter verwelkoming aan boord. Bij eb werd gemeerd langszij het 
fregat HMS Penelope van de nieuwe Leander-klasse waarmee longroombezoeken werden 
gewisseld. Bovendien werd dankbaar gebruik gemaakt van de aangeboden badkamer 
faciliteiten. Aangezien de Commander-in-Chief Plymouth afwezig was, werd bezoek afgelegd bij 
en tegenbezoek ontvangen van zijn chef-staf. 
Voor liaisonzaken was een chief-petty-officer aangewezen, die werkelijk alle problemen heeft 
weten op te lossen. 
 
La Coruna 
Aangezien Hr. Ms. Wamandai voor was op het reisschema werd La Coruna 24 uur te vroeg 
binnengelopen. De loodsboot kwam, ondanks het gehesen verzoek, pas langszij toen reeds op 
eigen gelegenheid een ligplaats werd gezocht. 
 
Er bleek een ligplaats vrij te zijn vlak bij de Club Nautico en de telefonisch gewaarschuwde 
consul kwam daarna vrij snel aan boord. Met hem werden informele bezoeken af gelegd bij: 
Commandante de Marina, Gobernador Militar, Gobernador Civil en Alcalde. Tegenbezoek aan 
boord werd ontvangen van de Commandante de Marina persoonlijk en de secretaris van de 
Gobernador Civil. De vertegenwoordiger van de Alcalde kwam op 16 april zijn verontschuldiging 
aanbieden dat hij verhinderd was. 
Een liaisonofficier werd niet toegewezen en alle problemen werden opgelost via de 
Nederlandse consul. 
Commandant en oudste officier hadden cocktails bij de consul thuis, dineerden verscheidene 
malen met hem in de stad en werden, qualitate qua, geacht lid te zijn van de Club Nautico. 
Voor de bemanning kon niets worden georganiseerd en zij hebben voornamelijk hun 
passagierstijd doorgebracht aan boord van de te La Coruna gestationeerde Duitse zeesleper 
Seefalke of op de geëigende manier aan de wal. De bemanning bezocht meerdere malen een 
matroos van de Koninklijke Nederlandse stoomboot maatschappij, die was opgenomen in het 
Sanatoria Santa Lucia te La Coruna. 
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Lissabon 
De havenloods kwam aan boord nabij de toren van Belem waarna werd gemeerd aan de Doca 
de Marinha vlak bij de oude Portugese wijk Alfamma. Er bleek vlak onder de wal een sterke 
neer te staan waarvoor de loods niet tijdig waarschuwde en het was alleen aan de grote 
manoeuvreerbaarheid van Hr. Ms. Wamandai te danken dat de meermanoeuvre niet mislukte. 
Bij aankomst was aanwezig de ambassade-attaché, mr. H. J. van Oordt, en een officier van 
piket, die Hr. Ms. Wamandai welkom heette namens de Commandante da Forca Naval de 
Continent. 
 
Aangezien in Portugal kennelijk prijs wordt gesteld op officiële bezoeken werden (op verzoek 
van de ambassade mèt sabel) op 23 april Hr. Ms. ambassadeur, dr. R. Flaes, en de 
Commandante da Forca Naval de Continent, Comodoro Antonio da Cunha Aragao, bezocht. 
Tegenbezoek aan boord brachten Hr. Ms. ambassadeur en een officier namens Comodoro 
Aragao en hoewel hieraan vrijwel de gehele bemanning te pas moest komen was het toch 
mogelijk om de hand te houden aan alle voorgeschreven eerbewijzen. 
Diezelfde dag gaf Hr. Ms. ambassadeur een informeel dejeuner te 13.00 uur voor commandant, 
oudste officier en een deel van de Nederlandse kolonie. Dank zij de plezierige medewerking der 
Portugese marine kon een gesprongen koelwaterleiding worden vervangen en daarmee kreeg 
de bemanning de gelegenheid om met warm water te mandiën aan boord van een marine-
sleepboot, welke voor assistentie langszij kwam. 
 
Santa Cruz de Tenerife 
Na op 29 april te 08.00 uur te zijn gemeerd werd de Nederlandse consul te Santa Cruz via de 
loods van de komst op de hoogte gebracht. 
In tegenstelling met alle andere havens behoefden geen bezoeken te worden afgelegd of 
ontvangen. 
In verband met het uitzonderlijk zonnige weer werd tropentenue bepaald en de zonnetent 
opgetuigd. 
De verjaardag van Hare Majesteit de Koningin werd traditioneel getrouw gevierd met onder 
andere de officiële ontvangst aan boord van burger en militaire autoriteiten, leden van de 
Nederlandse kolonie en officieren van binnenliggende Nederlandse coasters, allen op verzoek 
van de commandant uitgenodigd door de consul. Met deze circa 40 gasten kon op het sleepdek 
onder de tent een dronk worden uitgebracht op het welzijn van Hare Majesteit. 
 
Na enig passen en meten kon normaal van top worden gevlagd en gepavoiseerd. Acht man van 
de bemanning hebben in de loge van de consul een, volgens zeggen, uitstekend stierengevecht 
gezien en op zaterdag 2 mei hebben verscheidene leden van de Nederlandse kolonie de 
gehele bemanning -met uitzondering van de wachtdivisie — over het eiland rondgereden en 
halverwege een lunch aangeboden. Bij het vertrek verraste de consul de commandant en de 
oudste officier met een kistje zwarte sigaren. 
 
Sao Vincent 
 
Nadat op 7 mei te 07.50 uur te Mindelo op aanwijzing van de havenloods was gemeerd, kwam 
de via een shipchandler gewaarschuwde Nederlandse consul aan boord. 
Hij vergezelde de commandant bij de officiële bezoeken aan: His Excellency Capitao-Tenente 
Leao de Tavares Rosado do Sacramento Monteiro -gouverneur; Colonel de Artillaria Joaguim 
Mendonfa - havenofficier; Ex. Senhor Manuel Louis Fontes - administrateur; Ex. Senhor Doctor 
Henrique Teixeira de Sousa - burgemeester. 
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Alle autoriteiten hebben persoonlijk een tegenbezoek afgelegd met uitzondering van de 
gouverneur, die zich liet vertegenwoordigen. 
Ook hier was het mogelijk om aan alle formaliteiten te voldoen, een gelukkige bijkomstigheid, 
want het was duidelijk dat de Portugezen er zeer veel prijs op stelden. 
Het kontakt met de legerofficieren was uitermate hartelijk en vooral de adjudant van de kolonel, 
Capitao de Cavalaria Flameno Jorge Malheiro Jarcia, was zeer gastvrij en nodigde 
commandant en oudste officier voor een diner thuis. 
De commandant en oudste officier waren tevens aanwezig bij de opening van een restaurant 
alwaar na het diner de avond op en rond de dansvloer bij de tonen van een lokale band gezellig 
werd voortgezet. 
Op zondag maakten de consul en de adjudant van de kolonel met hun dames voor het eerst 
kennis met de rijsttafel. 
Het eiland Sao Vincent is overigens een dorre, kale, stoffige rots met als enige recreatie een 
schelpenstrandje met prachtige zwemgelegenheid. Voor de bemanning reed er op zaterdag een 
bus heen en het was jammer dat dit door de administrateur beschikbaar gestelde vervoer op 
zondag de geest gaf zodat er niet gezwommen kon worden. 
 
Aangezien het vliegtuigje dat de verbindingen tussen de Kaap Verdische eilanden onderhoudt 
defect was, moest de post per schip worden gebracht. Het hulpschip Commandante Almeida 
Cavalho liep daartoe op zondag Mindelo binnen en tussen haar commandant en de 
commandant van Hr. Ms. Wamandai werden beleefdheidsbezoeken gewisseld. 
Alles gaat op Sao Vincent kalm aan en het was tekenend voor de sfeer dat het vertrek op 7 mei 
anderhalf uur moest worden uitgesteld omdat de lang van te voren bestelde brandstof en 
victualie te laat aan boord kwam. Water moet per tanker van een der andere eilanden worden 
gehaald en is derhalve erg duur. Ook alle voeding is import doch de prijzen daarvan waren niet 
schrikbarend hoog. 
 
Port of Spain 
Om redenen van verbindingstechnische aard was het niet mogelijk om Hr. Ms. Wamandai in te 
lichten dat niet in Port of Spain doch aan een steiger van het United States Naval Station 
Trinidad diende te worden afgemeerd. Bij aankomst voor het gebaggerde kanaal naar de haven 
van Port of Spain bleken enkele van de in het water gebouwde houten bakens te zijn vervangen 
door boeien. Omdat de lichtenlijn erg moeilijk te onderscheiden is en men de stuurboordbakens 
door rode tonnen had vervangen, kostte het aanvankelijk enige moeite om de juiste 
aanloopkoers te bepalen. Eenmaal in de haven bleek de belangstelling vanaf de wal nihil. 
Nergens was een ligplaats te bekennen en geen loods verscheen. Voorzichtig manoeuvrerend 
werd de haven afgezocht tot uiteindelijk, helemaal aan het stuurboordseinde, langs een houten 
steiger een plaatsje vrij bleek te zijn. 
Gelukkig bleek daar slechts voor de helft van de steiger juist genoeg water te staan, want 
hoewel voor het binnenlopen van de haven de koppeling werd beproefd, reageerde deze 
tengevolge van de hoge temperaturen zo traag, dat het slechts aan de modder was te danken 
dat het schip niet al te ver doorzette en een plezierjacht maar juist werd gemist. 
De oudste officier wist op de wal na enige moeite telefonisch te weten te komen, dat er op een 
der steigers van de Amerikaanse basis een meerploeg stond te wachten. 
 
De ontvangst bij de Amerikanen was uitstekend geregeld. 
Een liaisonofficier kwam met alle beschikbare gegevens aan boord, samen met een 
vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade. Gewoontegetrouw kreeg de bemanning 
toestemming om gebruik te maken van alle op de basis aanwezig zijnde faciliteiten en er werd 
door hen geregeld gekegeld, naar de film gekeken, gedanst in de Enlisted Men-club en inkopen 
gedaan in de PX. 
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De commandant legde bezoeken af bij: 
 
Rear-Admiral J. A. Tvree Jr. USN, Commander South Atlantic Force United States Atlantic 
Fleet; Captain J. Dinneen USN, Commander United States Naval Station Trinidad; FIr. Ms. 
buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur, mr. I. C. Debrot; His Worship Counsellor 
Edward Taylor, burgemeester van Port of Spain; His Excellency Mr. Kenneth Sealy, permanent 
secretary of external affairs; de commandant van HMS Decoy, welk schip aan dezelfde steiger 
lag afgemeerd. 
 
Een officieel tegenbezoek werd ontvangen van Admiral Tyree, terwijl FIr. Ms. ambassadeur en 
Captain Dinneen onofficieel het schip kwamen bezichtigen. Admiral Tyree nodigde bovendien 
de commandanten van HMS Decoy en Hr. Ms. Wamandai bij hem thuis voor de lunch, terwijl de 
liaisonofficier, Lieutenant R. E. Allsopp USN, zich met zijn vrouw zeer gastvrij hebben getoond. 
 
Zijne Excellentie mr. I. C. Debrot bood de officieren bij hem thuis op donderdagavond een 
gezellige borrel aan en op vrijdagavond werd met veel genoegen een cocktailparty aan boord 
van HMS Decoy bijgewoond. Voor zondag 24 mei verzorgde de ambassade voor de bemanning 
een dagtrip over het eiland met twee taxi’s. 
 
Opvallend was dat door de Amerikaanse marine-autoriteiten er meerdere malen op werd 
gewezen dat Nederlandse oorlogsschepen steeds van harte welkom zouden zijn op de basis, 
vermoedelijk omdat men de strategische waarde van deze basis duidelijk aan het zelfstandige 
Trinidad wil tonen. Het nadeel van de ligplaats is de grote afstand tot Port of Spain - ongeveer 8 
mijl - welke per taxi moet worden overbrugd. Er rijdt wel een bus, doch erg onregelmatig en niet 
’s avonds laat. De prijs van een taxi bedroeg 2 dollars BWI naar de stad en 4 dollars BWI terug 
naar de basis hetgeen neerkomt op ongeveer 13 gulden. 
 
 

 
Volgende week…..o.a. 
 

Reisjournaal Johan Maurits van Nassau deel 5  
Kruisreis A II – 1971 
Lichtschepen en Vuurtorens 
Knipsels – Marine club anderhalve eeuw…. 
De ondergang van het VOC schip Westerbeek 
Patrouillemotorboten van de S klasse, vervolg… 
 
En nog veel meer…………. 
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