
REISVERSLAG 
VAN Hr. Ms. TORPEDOBOOTJAGER VAN GALEN, HONGKONG—DEN HELDER, 
3 MAART TOT 20 JUNI 1952. 
Commandant: Kapitein-luitenant ter zee A. M. Valkenburg. 
 

1.   Nautisch gedeelte. 

 
Op 3 Maart 1952 om 11.00 uur plaatselijke tijd werd te Hongkong ontmeerd. De reis naar Singapore werd volbracht 
onder de kust van Thailand langs, daar hier gebruik kon worden gemaakt van een lichte stroom mee van l/£ 

mr
jl P

er
 
uur

- 

Helder en kalm weer, over het algemeen goede gelegenheid tot bestek. 
Aankomst te Singapore (Pulu Bukum) op 7 Maart om 09.00 uur, vertrek uit Pulu Bukum naar Colombo op dezelfde 

dag om 15.30 uur. 
In Straat Malakka werden vrij veel zware plaatselijke regenbuien ondervonden. 
Aankomst te Colombo 11 Maart 09.00 uur, vertrek 13 Maart 10.00 uur, aankomst Aden 19 Maart 09.00 uur, vertrek 19 

Maart 18.00 uur. 
Tussen Colombo en Aden deden zich geen bijzonderheden voor. Het weer was uitnemend. In de Rode Zee bewolking 
en veel regen. 
Aankomst Suez 23 Maart 05.30 uur, vertrek uit Port Said dezelfde dag 21.00 uur. 
De dag voor aankomst te Suez bij het passeren van de keerkring werd de temperatuur aanzienlijk lager. In het 

Suezkanaal was de temperatuur eveneens lager dan normaal. Die lage temperatuur bleef aanhouden tot Malta. Het 

weer was betrekkelijk helder met een gemiddelde windkracht 4 tot 5. 
Aankomst Malta (La Valetta) 27 Maart 09.15 uur. Op 31 Maart werd ten 10.15 uur naar de Marsaxlokk-baai 

verstoomd voor olie-ladeii. Vertrek naar Las Palmas op diezelfde dag 14.15 uur. 
De windkracht was vrij hoog (6 tot 7), waarbij een zodanige zee stond dat slechts een zeer matige vaart kon worden 
gelopen. Daardoor kwam Hr. Ms. Van Galen een dag te laat te Las Palmas. Het weer was echter helder en ondanks de 

harde wind was er gunstige gelegenheid tot het maken van bestek. Aankomst te Las Palmas 5 April 10.00 uur, vertrek 
naar Porto Grande op 7 April ten 19.00 uur plaatselijke tijd. 
Tussen Las Palmas en Porto Grande was er weinig gelegenheid tot het maken van bestek. Volgens de verwachting 

moest op dit traject een stroom om de Zuid zijn, doch er werd een stroom ondervonden van 0,7 mijl per uur tegen. 
Aankomst Porto Grande 10 April 09.00 uur, vertrek naar Recife op dezelfde dag ten 18.00 uur, aankomst aldaar 15 

April 09.00 uur. Tussen Porto Grande en Recife was er veel bewolking en de slechte kim gaf geen gunstige 
gelegenheid tot het maken van bestek. In de buurt van de evenaar werd een stroom om de West verwacht. In plaats 

daarvan werd een stroom van ongeveer l mijl om de Oost waargenomen. Ook tussen Recife en Rio de Janeiro werd die 

afwijking geconstateerd. 
Vertrek uit Recife op 15 April ten 21.00 uur, aankomst te Rio de Janeiro 18 April 08.30 uur, vertrek naar Buenos Aires 

23 April 10.00 uur. 
Tussen Rio de Janeiro en Buenos Aires heerste slecht weer met hoge deining. De invloed van de stroom kon hier niet 
worden bepaald. 
Aankomst te Buenos Aires 26 April 10.00 uur, vertrek naar Montevideo l Mei 10.00 uur. Aankomst te Montevideo 2 
Mei 09.00 uur, vertrek naar Recife voor het tweede bezoek aan die plaats op dezelfde dag ten 16.00 uur. 
Aankomst te Recife (tweede bezoek) 7 Mei 09.00 uur, vertrek naar Paramaribo 8 Mei 10.00 uur. Tussen Recife en 

Paramaribo werd gebruik gemaakt van een stroom mee van ongeveer 2 mijl. Aankomst Paramaribo 12 Mei 07.00 uur. 
Op 17 Mei om 10.00 uur uit Paramaribo vertrokken voor een reis naar Curagao via Trinidad. 20 Mei 17.30 uur 

aankomst te Willemstad, 22 Mei 21.00 uur uit Willemstad vertrokken voor een reis naar La Guayra en Aruba, 

terugkomst Curagao 30 Mei 12.00 uur. 
Vertrek uit Willemstad voor de thuisvaart via Bermuda en Ponte Delgada 4 Juni, 08.30 uur. 
Op het traject tussen Curagao en Bermuda werd tussen de Mona Passage en Bermuda een stroom om de Oost 
verwacht. In plaats daarvan werd een stroom ondervonden om de Zuid-Zuidoost. Aankomst te Hamilton (Bermuda) 7 

Juni 09.30 uur. Op 9 April werd verstoomd naar de Naval Dockyard (Bermuda), vanwaar Hr. Ms. Van Galen dezelfde 

dag 10.30 uur vertrok. Tijdens overtocht naar Ponte Delgada werd geconstateerd, dat de s l room om de West zich 
noordelijker uitstrekte dan in het algemeen op de stroomkaarten staat aangegeven. De stroom om de Zuid splitste zich 

bij San Miguel in een stroom om de West en een om dr Oost, waarbij vooral onder de zuidkust van San Miguel een 

vrij slci'ke stroom van ruim 2 mijl om de Oost werd waargenomen. 
Aankomst te Ponte Delgada 14 Juni 10.00 uur, vertrek 16 Juni 10.00 uur. Aankomst te Den Helder 20 Juli om 19.00 

uur.  
 

2.   Formaliteiten en bijzonderheden betreffende reden en havens, 

 
SINGAPORE. — Ter verwelkoming kwamen een officier van piket namens commander in chief Far Eastern 

station en een vertegenwoordiger van het Nederlandse consulaat-generaal aan boord. 
De commandant van Hr. Ms. Van Galen bracht een bezoek bij de Nederlandse consul-generaal, waarna hij 

tezamen met de consul-generaal bezoekenregisters tekende bij de gouverneur en de hoge commissaris. 



Daarna werd een bezoek gebracht op het hoofdkwartier van de commander in chief Far Eastern station, waar de 

commandant van Hr. Ms. Van Galen werd ontvangen door commodore R. L. Fisher RN., de chief staf f officer, 

daar zowel vice-admiraal Sir Guy Russell als de vlagofficier Malayan area voor een bespreking te Kuala Lumpur 

waren. Voorts werd op dat hoofdkwartier het bezoeken-register van de commissioner-generaal getekend. 
Tezamen met twee officieren was de commandant van Hr. Ms. Van Galen voor de lunch de gast van commodore 

Fisher en zijn echtgenote. Ook de consul-generaal, de heer Van Woerden met zijn echtgenote en enkele Britse 

officieren die deel hadden uitgemaakt van de staf te Sasebo, dus Hr. Ms. Van Galen uit die tijd kenden, zaten 

mee aan. 
Daar het schip te Pulu Bukum lag, een afstand van ongeveer drie kwartier varen per sloep, was overeengekomen 

dat, om het vertrek niet nodeloos te vertragen, de tegenbezoeken van de consul-generaal en de chief staff officer 

als gedaan zouden worden beschouwd. 
COLOMBO. — Bij aankomst kwamen ter complimentering een officier van piket namens de commandant van 

de Ceylon Navy en een officier van piket van HMS. Flamingo aan boord. Van Hr. Ms. Van Galen werd een 

officier van piket gezonden naar de Nederlandse consul. Tezamen met de consul keerde die officier naar boord 

terug. 
Later bracht de commandant van Hr. Ms. Van Galen een bezoek aan de consul, waarna hij zich tezamen met de 

consul begaf naar het hoofdkwartier van de commandant van de Ceylonese marine. Daar werden de heren in 

verband met de afwezigheid van de commandant ontvangen door de chef van de staf, commander Royce de Mei 

RCyN. 

Vervolgens werden de master attendant Colombo, de chairman harbour board en de brigadier commanding 

Ceylon army bezocht. 
Bezoekenregisters werden getekend bij de gouverneur, de prime minister en de senior air commander van de 

R.A.F. 
De consul bood de commandant van Hr. Ms. Van Galen een lunch aan. Des avonds bood de consul de officieren 

van Hr. Ms. Van Galen en de Nederlanders te Colombo een cocktail-party aan. 
Commandant en état-major wisselden beleefdheidsbezoeken met IIMS. Flamingo, HMS. Vyaya en met de mess 

van de Ceylojise marine. 
ADEN. — Op de voormiddag bracht de commandant een bezoek aan de Nederlandse waarnemend consul en aan 

de resident naval officer. In gezelschap van de waarnemend consul werd het bezoeken-K'gister van de 

gouverneur getekend. 
De commandant en twee officieren waren de gast aan een lunch l en huize van de waarnemend consul. Deze en 

de resident naval officer werden later op de dag met hun echtgenoten aan boord ontvangen. 
SUEZ. — Direct na ten anker komen kwam de vertegenwoordiger van de consul aan boord. In verband met de 

korte duur van het verblijf (± 3 uur) en het vroege tijdstip van aankomst en vertrek was er geen gelegenheid voor 

het afleggen van bezoeken. 
Een ter rede ten anker liggend Brits fregat HMS. Magpie, /oud een officier van piket ter complimentering, 

waarvoor door ccn officier van piket werd bedankt. 
L'ORT SAID. - Tijdens het passeren van Port Said bracht een vertegenwoordiger van het consulaat een bezoek 

aan boord. Hij zou ervoor zorgen dat de voor Hr. Ms. Van Galen bestemde post, die nog niet was aangekomen, 

naar Malta werd doorgezonden. 
MALTA. — Na aankomst brachten de consul en de staffofficer inaiiitcnance van de vlagofficier Malta een 

bezoek aan boord. Als „hostship" was aangewezen het vlak bij Hr. Ms. Van Galen op de lioeien gemeerde HMS. 

Saintes. Samen met de consul bezocht de commandant van Hr. Ms. Van Galen de vlagofficier Flottillas 

Medilerranean aan boord van HMS. Tyne, welk bezoek later werd lic.miwoord. De consul en de commandant 

van Hr. Ms. Van Galen 

waren op de lunch de gast van de bedoelde vlagofficier aan boord van HMS. Tyne. 
Des avonds waren commandant en officieren de gast bij een onofficiële cocktail-party aan boord van HMS. 

Saintes. 
De volgende morgen bracht de commandant vergezeld van de consul bezoeken aan de gouverneur en aan de 

prime minister. Die avond werd een ontvangst aan boord van Hr. Ms. Van Galen georganiseerd. 
LAS PALMAS. — Na aankomst kwamen officieren van piket namens de commandant der marine, de 

commandant van het leger, de commandant der luchtstrijdkrachten en de commandant van de binnenliggende 

Spaanse oorlogsschepen „Vascon Balboa" en „A 7" ter complimentering aan boord. De vice-consul vergezelde 

de commandant van Hr. Ms. Van Galen bij zijn bezoeken aan de commandanten van de marine van het leger en 

van de luchtstrijdkrachten, bij de gouverneur, de havencommandant en de commandanten der beide Spaanse 

schepen, die beiden aan boord van de „Vascon Balboa" waren. Die autoriteiten brachten des namiddags een 

tegen-bezoek, waarbij de havencommandant tevens de commandant der marine vertegenwoordigde. 



De volgende dag bood de vice-consul de commandant en 3 officieren van Hr. Ms. Van Galen een tocht over het 

eiland en een lunch aan. De in Las Palmas aanwezige Nederlanders werden des avonds aan boord ontvangen. Op 

de dag van vertrek werd de vice-consul een lunch aan boord aangeboden. 
PORTO GRANDE. — Na aankomst kwamen de vice-consul der Nederlanden, de havencommandant en de 

adjudant van de commandant der landstrijdkrachten aan boord. Daarna bracht de commandant van Hr. Ms. Van 

Galen tezamen met de vice-consul bezoeken bij de havencommandant, de plaatsvervanger van de gouverneur die 

zich die dag op een der andere eilanden bevond, en bij de commandant der landstrijdkrachten. 
De commandant van Hr. Ms. Van Galen ontving de vice-consul aan een lunch aan boord. Op de achtermiddag 

brachten de plaatsvervangend gouverneur en de commandant der landstrijdkrachten een tegenbezoek aan boord, 

waarna de vice-consul de commandant van Hr. Ms. Van Galen een korte rit over het eiland aanbood. 

RECIFE. — Ter complimentering en verwelkoming kwamen aan boord de consul alsmede officieren van piket namens 

de maritieme commandant van het 3e district en namens de havencommandant. 
Tezamen met de consul bracht de commandant van Hr. Ms. Van Galen een bezoek aan de chef staf van de maritieme 

commandant van het 3e district, daar deze laatste ziek was, aan de havencommandant en aan de burgemeester. 

Commandant en 4 officieren van Hr. Ms. Van Galen waren de gast aan de lunch bij de consul. 
Op de achtermiddag bracht de chef staf van de martieme commandant van het 3e district een tegenbezoek aan boord. 
RIO DE JANEIRO. - Tijdens het binnenlopen van de Guanan-bara baai kwam een motorsloep van de Braziliaanse 
marine Hr. Ms. Van Galen tegemoet. 
Aan boord van die sloep bevonden zich de Nederlandse gezantschapssecretaris M. W. H. baron Collot D'Escury en de 

Braziliaanse liaison-officier, capitao-tenente Nicolau Fernando Malburg, die gedurende het verblijf aan de 
commandant van Hr. Ms. Van Galen is toegevoegd geweest; bovendien nog enkele Nederlanders. 
Een saluut van 21 schoten werd gegeven aan het Braziliaanse gouvernement, welk saluut direct werd beantwoord. Na 

afmeren langs de kade van het marine-arsenaal op Ilhas da Cobras kwamen verschillende officieren van piket 
complimenteren namens de chef van de marinestaf, de vlootcommandant, de directeur-generaal van het marine-

arsenaal, de commandant van het Ie marinedistrict en de commandant torpedobootjagers. Tezamen met de Braziliaanse 
liaison-officier bracht de commandant van Hr. Ms. Van Galen de Nederlandse gezant en alle bovengenoemde 

vlagofficieren een bezoek. 
Om 12.00 uur werd aan boord een persconferentie gehouden. Op de achtermiddag bracht de gezant een tegenbezoek 
aan boord, waarna de commandant tezamen met de gezant en de Braziliaanse liaison-officier de minister van marine 

bezocht, de minister van buitenlandse zaken, die zich wegens ziekte deed vertegenwoordigen door zijn secretaris-
generaal, en ten slotte de prefect van het federale district 
Des avNamens de minister van marine en de vijf bovenvermelde vlag-officieren brachten op 19 April officieren 

met de rang van kapitein-luitenant ter zee tegenbezoeken aan boord. 
In het Capacabana Hotel bood de chef van de marinestaf die dag een groot déjeuner aan. Onmiddellijk daaraan 

voorafgaande reikte deze aan de commandant en eerste officier van Hr. Ms. „Van Galen" de onderscheidingen 

uit van resp. „official" en „caballero" da Ordem do Merito Naval. 
De commandant van het Ie marinedistrict bood de équipage tezelfdertijd een excursie met koffiemaaltijd aan; 

daarbij bezochten de onderofficieren het Suikerbrood, de korporaals en manschappen de Corcovado, de 

beroemde berg met het Christusbeeld. 
Een avondfeest voor de gehele bemanning in de Bofotago Foot-ball Club, aangeboden door de Nederlandse 

kolonie, besloot de dag. 
Op 20 April bood de gezant een déjeuner aan, waarbij de hoogste Braziliaanse marine-autoriteiten, de 

commandant en eerste officier van Hr. Ms. Van Galen en de Braziliaanse liaison-officier waren uitgenodigd. Op 

de achtermiddag werd de gehele bemanning in de gelegenheid gesteld tot het bijwonen van de races in de Jockey 

Club. De dag eindigde met een dansavond voor de officieren ten huize van de gezant. 
In de ochtend van 21 April legde de commandant in tegenwoordigheid van de gezant en de commandant van het 

Ie marinedistrict een krans bij het standbeeld van admiraal Marques de Tamandare. Des avonds werd de 

Nederlandse kolonie aan boord ontvangen. 
Op 22 April bezocht de commandant met enkele officieren het marine-arsenaal. Opzet en outillage der 

verschillende werkplaatsen voor werktuigbouw en bewapening zijn hoogst modern. 
De gezant en de drie hoogste Braziliaanse vlagofficieren waren de gast bij een déjeuner aan boord. Na afloop 

daarvan vertrokken de commandant, de eerste officier en een officier tezamen met de gezant en de Braziliaanse 

liaison-officier naar Petropolis, waar de president van de Verenigde Staten van Brazilië hen in audiëntie ontving. 
Des avonds was er een ontvangst aan boord voor Braziliaanse marine-autoriteiten en buitenlandse marine-

attaché's. 
Persoonlijke saluten werden niet gegeven, omdat zulks in Brazilië voor gemeerd liggende schepen verboden is. 

De gezant was daar vooraf van in kennis gesteld en ging er dan ook mede accoord, dat voor hem geen saluut 

werd gegeven.onds ontving de gezantschapssecretaris commandant en officieren van Hr. Ms. Van Galen. 



BUENOS AIRES. — Bij het passeren van de Argentijnse marine-basis Rio Santiago werd op 26 April orn 08.05 

uur het Argentijnse gouvernement gesalueerd met 21 schoten, welk saluut onmiddellijk werd beantwoord door 

het Argentijnse opleidingsschip „Presidente Sarmiento". 
Te Buenos Aires werd gemeerd te Puerto Nueva in de haven Darsena. Aan boord kwamen de Nederlandse 

gezantschapsraad mr. R. Neuerburg, de vice-consul G. van Tienhoven, de pers-attaché dr. J. van As, de 

Argentijnse liaison-officier teniente de navio Emilio A. Galmarini, die aan de commandant van Hr. Ms. Van 

Galen werd toegevoegd en verschillende officieren van piket namens de commandante de operaciones navales, 

namens de prefecto nacional maritimo en namens de commandant van de in de haven liggende groep 

transportschepen der Argentijnse marine. 
De commandant bracht eerst een bezoek aan de Nederlandse gezant B. Kleyn Molekamp, die in de loop van de 

middag een tegenbezoek bracht. Daar verschillende Argentijnse autoriteiten tijdens het weekend uitstedig waren, 

kon de commandant van Hr. Ms. Van Galen eerst Maandag 28 April met de Nederlandse gezantschapsraad 

bezoeken afleggen bij admiraal Ernesto Raul Vil-lanueva, commandante de operaciones navales, en bij de 

minister van marine. Daar werden kransen gelegd in het mausoleum van generaal San Martin en bij het 

standbeeld van almirante Brown. Vervolgens werden bezoeken gebracht bij de burgemeester en bij de prefecto 

nacional maritimo. 
Admiraal Villanueva en de prefecto nacional maritimo brachten persoonlijk tegenbezoeken, terwijl de minister 

van marine zijn adjudant zond. Die ochtend werd een officier van piket gezonden naar de commandant van de 

groep transportschepen aan boord van de „Bahia Buen Suceso" om te bedanken voor het zenden van een officier 

van piket bij aankomst. 
Tijdens het bezoek aan admiraal Villanueva had de commandant van Hr. Ms. Van Galen deze in kennis gesteld 

van het feit, dat Hr. Ms. Van Galen op 30 April ter gelegenheid van de verjaardag van H. M. de Koningin zou 

pavoiseren. Daar echter alleen twee oude transportschepen binnenlagen, die niet voor pavoiseren waren 

ingericht, werd later medegedeeld dat deze alleen van top zouden vlaggen. 
Op 26 April hield de gezant een grote receptie voor Argentijnse, 

buitenlandse en alle Nederlandse marine-officieren en voor de leden van het corps diplomatique. 
De gehele bemanning werd op 27 April in de gelegenheid gesteld. de rennen bij te wonen. Aan de commandant en 
enkele officieren werd in het bij het raceterrein behorende restaurant een lunch aangeboden. Gezantschapsraad mr. R. 

Neuerburg bood des avonds een cocktailparty aan. 
Op Maandag 28 April organiseerde de Argentijnse marine voor 80 officieren, onderofficieren en manschappen een 
bustocht door Buenos Aires en omstreken, waarbij ongeveer 40 Engels sprekende Argentijnse officieren, 

onderofficieren en manschappen als gids optraden. Na afloop werd het gehele gezelschap in de escuela mechanica van 

de Argentijnse marine ontvangen voor een barbecue of asado. Daarvoor werden vijf schapen en een kalf aan het spit 
gebraden. Voor de maaltijd speelde de marinierskapel het Wilhelmus en het Argentijnse volkslied. Na de maaltijd 

volgde een Nederlands-Argentijnse voetbalwedstrijd. Met de marinierskapel voorop, de beide elftallen er achter en ten 
slotte de keurig in gemengd gelid lopende Argentijnse en Nederlandse supporters ging het naar het voetbalveld. Wij 

verloren met 2—0. 
Des avonds werden de officieren ontvangen in de officiersclub, terwijl de onderofficieren de gast waren in de Circulo 
de Officiales del Mar. 
Op Dinsdag 29 April bezichtigden 20 officieren der Argentijnse marine het schip. Des middags werd Hr. Ms. Van 

Galen voor het publiek opengesteld. 
Aan boord gaf de commandant die dag een lunch, waarbij aanzaten de gezant, de gezantschapsraad, drie hoge 

Argentijnse marineofficieren en de Argentijnse liaison-officier. 
Ter ere van de verjaardag van H. M. de Koningin hield de gezant die avond in de Automobielclub een receptie voor 

alle opvarenden en voor de gehele Nederlandse kolonie. Na die receptie volgde een diner met dansen voor alle 

opvarenden, aangeboden door de Nederlandse kolonie. 
In de ochtend van 30 April zond de minister van marine zijn adjudant om aan de commandant van Hr. Ms. Van Galen 

zijn gelukwensen over te brengen met de verjaardag van H. M. de Koningin. Bovendien liet hij een mand bloemen 

bezorgen. Verschillende Argentijnse vlagofficieren zonden die dag schriftelijke gelukwensen, die zij des avonds op de 

aan boord  gehouden  cocktailparty mondeling herhaalden. Tijdens die party bood de commandante de operaciones 

navales de commandant van Hr. Ms. Van Galen een persoonlijke herinnering aan. Gedurende de voormiddag 

had de Nederlandse Raad een excursie georganiseerd voor een gedeelte van de manschappen. De commandant 

gaf een lunch aan boord voor een aantal Nederlanders. 
Ook tijdens het verblijf te Buenos Aires werden geen saluten gegeven, daar dit hier voor een gemeerd schip niet 

gebruikelijk is. Voorts bleek, dat l Mei in Zuid-Amerika een vrije dag is. Het scheepvaartverkeer ligt geheel stil 

en loodsen of sleepboten zijn dan niet te krijgen. Bij uitzondering hadden de marine-autoriteiten het mogelijk 

gemaakt, dat Hr. Ms. Van Galen toch die dag overeenkomstig het reisprogramma kon vertrekken. 
MONTEVIDEO. — Doordat op l Mei alle scheepvaartverkeer en alle werkzaamheden stilliggen, kon Hr. Ms. 

Van Galen die dag niet binnenkomen. Even buiten het betonde vaarwater werd ten anker gegaan. Bij het 

binnenlopen werd de volgende dag een saluut van 21 schoten gegeven, dat onmiddellijk werd beantwoord. Na 

het voor beide ankers ten anker komen in de haven kwamen de Nederlandse zaakgelastigde en officieren van 



piket namens de inspecteur-generaal der marine, namens de chef van de marinestaf en namens de prefecto 

general del porte ter complimentering aan boord. Samen met de zaakgelastigde bracht de commandant van Hr. 

Ms. Van Galen bezoeken bij de inspecteur-generaal der marine, de chef van de marinestaf en de prefecto general 

maritimo. 
De Urugueese schepen „Maldonado", „Salto" en ,,Rio Negro" zonden voorts een officier van piket. Een officier 

van piket van Hr. Ms. Van Galen bracht tegenbezoeken. 
De chef van de marinestaf en de prefecto general maritimo reden de commandant van Hr. Ms. Van Galen rond 

door de prachtige stad, waarna de beide heren hun echtgenoten afhaalden voor een bezoek aan de Nederlandse 

zaakgelastigde, die een lunch aanbood in de Golf club. 
Even voor het vertrek brachten de zaakgelastigde met zijn echtgenote en de chef van de marinestaf nog een kort 

bezoek aan boord. 
TWEEDE BEZOEK AAN RECIFE. - Na aankomst werden de Nederlandse consul en officieren van piket 

namens de commandant van het 3e marinedistrict, namens de havencommandant, van het  Braziliaanse 

schoolschip „Guanabara" en van het fregat „Bauru" aan boord ontvangen. Een officier van piket van Hr. Ms. 

Van Galen bracht beide schepen een tegenbezoek. De commandant van Hr. Ms. Van Galen bezocht samen met 

de consul de commandant van het 3e marinedistrict en de havencommandant, waarna de consul de commandant 

van Hr. Ms. Van Galen te zijnen kantore ontving. Daarop bracht de chef staf namens de commandant van het 3e 

marinedistrict een tegenbezoek aan boord. 
De commandant van het 3e marinedistrict nodigde de commandant van Hr. Ms. Van Galen met drie officieren 

samen met de consul op een lunch te zijnen huize. Verschillende Braziliaanse officieren en enkele Nederlanders 

waren mede te gast. Vervolgens bracht de commandant in gezelschap van de consul een bezoek aan de 

burgemeester en aan de gouverneur van de staat Pernambuco. Voor 70 leden van de bemanning had de consul 

des ochtends een tocht en een zwempartij georganiseerd. Des middags volgde wederom een bustocht voor 70 

man. 
In de vooravond waren de officieren de gast van de Nederlandse familie Bosschaerdt, waarna de officieren en 

enkele onderofficieren de gast waren van de consul op een receptie en een feestavond in de Golfclub. Behalve 

een groot aantal Braziliaanse autoriteiten en marine-officieren waren hier ook de leden van de Nederlandse 

kolonie uitgenodigd. 
PARAMARIBO. — Na aankomst werd tijdelijk geankerd. Een saluut van 21 schoten werd gegeven, dat 

onmiddellijk werd beantwoord. Vervolgens ging Hr. Ms. Van Galen anker op om langs de steiger te meren. De 

commandant landmacht zond een officier ter verwelkoming, waarna de commandant van Hr. Ms. Van Galen een 

bezoek bracht aan de commandant landmacht en vervolgens met hem samen aan de gouverneur, aan de 

plaatsvervangende minister-president en aan de commandant van de afdeling mariniers Suriname. Tijdens de 

platvoet bracht de gouverneur een tegenbezoek aan boord. Bij zijn vertrek aan boord werd een saluut van 15 

schoten gegeven. De commandant landmacht en de commandant der mariniers brachten de volgende ochtend een 

tegenbezoek aan boord. 
Op 13 Mei werd de commandant van Hr. Ms. Van Galen in de gelegenheid gesteld de opening van de Staten bij 

te wonen. Hij werd toen tevens uitgenodigd bij de ontvangst ten paleize van de gouverneur, waar alle ministers 

en Statenleden en de commandanten van landmacht en mariniers werden ontvangen. 
Des avonds waren de commandant en enkele officieren van Hr. Ms. Van Galen de gast aan een diner ten paleize. 

Daarna volgde een cocktailparty aan boord. 
Het leger had een uitgebreid en zeer geslaagd programma opgesteld van dansavonden, voetbal- en 

zwemwedstrijden, een toneelvoorstelling enz. Ongeveer 80 man maakten per autobus een tocht naar de 

bauxietmijnen te Paranam. Op vele gebouwen was de Nederlandse vlag uitgestoken. De militaire kapel was bij 

aankomst aanwezig. 
Op een ochtend kregen de Statenleden gelegenheid het schip te bezichtigen, hetgeen zeer op prijs werd gesteld. 
De directeur van de Surinaamse bank hield voorts een grote ontvangst waarbij alle officieren van Hr. Ms. Van 

Galen waren uitgenodigd. 
PORT OF SPAIN (TRINIDAD). - Na aankomst werd de consul aan boord ontvangen, waarna de commandant 

met hem samen een bezoek bracht aan de gouverneur. De consul bood de commandant voorts een autotocht aan 

over het eiland en een lunch in de club, waar bovendien enkele officieren van Hr. Ms. Van Galen te gast waren. 
WILLEMSTAD. — Bij aankomst voor St. Annabaai werd een saluut gegeven van 21 schoten dat direct werd 

beantwoord. Tijdens het olieladen in de Caracasbaai, dat vooraf ging aan de aankomst te Willemstad kwam een 

officier van piket namens de commandant der marine in de Nederlandse Antillen ter complimentering aan boord. 

Kort na aankomst werd een persconferentie aan boord gehouden. Deze werd bijgewoond door de commandant 

der marine in de Nederlandse Antillen. 
Commandanten en officieren van de marinebasis Parera, van Hr. Ms. Willern van der Zaan van Hr. Ms. Ceram 

en van het squadron M.L.D. hielden des avonds een receptie in de longroom van de marinebasis. 
De volgende ochtend bezocht de commandant van Hr. Ms. Van Galen de gouverneur der Nederlandse Antillen 

en de gezaghebber van Curagao. Aan boord werd daarna bezoek ontvangen van kapitein ter zee J. E. Flynn van 



de Amerikaanse marine, van de gezaghebber en van de adjudant van de gouverneur namens deze. In de avond 

scheepte de gouverneur zich met zijn echtgenote en zijn adjudant in aan boord van Hr. Ms. Van Galen voor een 

officieel bezoek aan Venezuela. 
LA GUAYRA. — Bij aankomst ter rede werd een saluut van 21 schoten gegeven dat dadelijk werd beantwoord. 

In verband met het officiële bezoek aan La Guayra kwamen direct na het meren aan de nieuwe pier van het 

Terminal de Pasajos aan boord de consul, de garnizoenscommandant, de directeur van de marine-

opleidingsschool, de directeur van het centrum voor zeevaart-training, de havencommandant, de prefect van het 

federale district Vargas, de administrateur der douane en de liaison-officier die aan de commandant van Hr. Ms. 

Van Galen was toegevoegd. 
In verband met het officiële bezoek van de gouverneur der Nederlandse Antillen kwamen daarna aan boord de 

Nederlandse gezant dr. H. Riemens met verschillende leden van het gezantschap en dr. Edgard Vibas Salas, die 

aan de gouverneur was toegevoegd tijdens diens verblijf. 
Kort daarop verliet de gouverneur tezamen met de gezant en het gevolg het schip. Daarbij werd een saluut van 

15 schoten gegeven. 
Vervolgens kwam een officier van piket van het Venezolaanse korvet „Independencia" aan boord, welk bezoek 

werd beantwoord door het zenden van een officier van piket. 
Tezamen met de consul en de liaison-officier bezocht de commandant de Venezolaanse autoriteiten te La 

Guayra, die allen verzameld bleken ten burele van de prefect van het federale district Vargas. Daar werd tevens 

een persconferentie gehouden. 
Op de achtermiddag werd per auto naar Caracas gereden, waar de commandant bezoeken bracht bij de minister 

van buitenlanse zaken, de commandant der zeestrijdkrachten en de Nederlandse gezant. De commandant en een 

officier van Hr. Ms. Van Galen bleven als gast van de Venezolaanse regering in het Hotel Potomac. De vice-

consul bood des avonds ter ere van het bezoek van de gouverneur en van commandant en officieren van Hr. Ms. 

Van Galen een cocktailparty aan. 
Op de voormiddag van 24 Mei legde de gouverneur en de commandant   van Hr. Ms. Van  Galen een krans bij   

het graf  van  Simon Bolivar. Een gewapende wacht van Hr. Ms. Van Galen verrichtte de nodige eerbewijzen. 

De gezant was bij die plechtigheid aanwezig. 
De commandant der Venezolaanse zeestrijdkrachten bood een lunch aan in het Potomac Hotel. Behalve 

commandant en officieren van Hr. Ms. Van Galen zaten daarbij aan de gezant, de gezantschapssecretaris en een 

groot aantal Venezolaanse officieren en buitenlandse marine-attaché's. Des avonds bood de gouverneur van het 

federale district een receptie aan ter ere van het bezoek van de gouverneur der Antillen, waarbij de commandant 

van Hr. Ms. Van Galen eveneens was uitgenodigd. 
Het elftal van Hr. Ms. Van Galen verloor een voetbalwedstrijd, die het op de voormiddag van 25 Mei speelde 

tegen een locaal elftal, met 2-1. 
Op de lunch was de commandant van Hr. Ms. Van Galen de gast van de gezant. Des middags reikte de 

commandant op de rennen een beker „Destructor Hollandés Van Galen" uit aan de winnaar van de voornaamste 

race. 
De gezant bracht een tegenbezoek aan boord, waarna aan boord een cocktailparty volgde voor Nederlandse en 

Venezolaanse genodigden. 
De volgende dag bezochten leerlingen van de Escuola de Sub-officiales tecnicos de Venezuela en van het 

centrum voor zeevaart training het schip. Des avonds gaf de gezant een groot diner in de Caracas Club. 
Voor een vaartocht naar Puerto Caballo kwamen op 27 Mei een officier en 15 leerlingen van het centrum voor 

zeevaart-training aan boord. Diezelfde dag werd ontmeerd. 
Tijdens het verblijf te La Guayra zijn 160 leden van de bemanning naar Caracas gebracht, waar zij een hele dag 

werden verzorgd door Nederlandse families. De scheepsband verleende medewerking aan een dansavond. 
PUERTO CABALLO. — Bij aankomst werden de consul en de plaatselijke marinecommandant aan boord 

ontvangen. Samen met de consul en twee officieren werd bij de marinecommandant een tegenbezoek gebracht, 

waarbij de marinebasis werd bezichtigd. Daarna volgde een rit in de omgeving. De officier en de leerlingen van 

het centrum voor zeevaart-training gingen van boord. 

TWEEDE BEZOEK AAN WILLEMSTAD (30 Mei tot 4 Juni). -Voor de commandant en enkele officieren was een 

ontvangst georganiseerd ten huize van de commandant der marine in de Nederlandse Antillen, terwijl de commandant 
en enkele officieren voorts de gast waren van de gouverneur bij een zwempartij en picnic aan de Caracasbaai. 

Ongeveer 100 man waren de gast op een barbecue van de C.P.I.M. te St. Joris. Voorts waren er voetbalwedstrijden, 
films op de marinebasis Parera, zwemgelegenheid in de Michielsbaai en een dansavond in het R.K. Zeemanshuis. Op 3 

Juni werd aan boord een cocktailparty gehouden, waar o.m. de gouverneur en de commandant marine met hun 

echtgenoten aanwezig waren. 
HAMILTON (BERMUDA). - Direct na het afmeren langszij HMS. Sheffield kwamen een officier van piket van dat 

schip en de Nederlandse. vice-consul ter complimentering aan boord. Samen met de vice-consul werden de 

opperbevelhebber Antillas and West Indies en de gouverneur bezocht. De opperbevelhebber, vice-admi-raal W. C. 



Andrewes, bracht een tegenbezoek aan boord. Aan de lunch was de commandant de gast van de commandant van 

HMS. Sheffield. 
Na de lunch bezochten de commandant en de vice-consul kapitein ter zee Dunlap van de Amerikaanse marine 

(U.S.N.O.B.). Des avonds waren commandant en een aantal officieren de gast van vice-admi-raal Andrewes, terwijl 

honderd man waren uitgenodigd op een dansavond bij de Britse marine. Voorts werd voor tachtig man een tocht over 
het eiland georganiseerd. 
PONTE DELGADA. — Ter complimentering kwamen na aankomst de consul, de havencommandant en een officier 

van piket van de Portugese torpedobootjager „Vouga" aan boord. Even later bracht de commandant van de „Vouga" 
een bezoek. 
Samen met de consul bezocht de commandant van Hr. Ms. Van Galen de havencommandant, de gouverneur en de 
commandant der landstrijdkrachten. Des middags werd een tegenbezoek gebracht bij de commandant van de „Vouga". 

Bij het betreden van het fort voor het bezoek aan de commandant der landstrijdkrachten stond het muziekcorps 

opgesteld, dat zowel het Wilhelmus als het Portugese volkslied speelde. De ceremonie herhaalde zich bij het vertrek. 

De commandant van Hr. Ms. Van Galen bedankte de commandant der landstrijdkrachten hiervoor en maakte hem 

zowel als de kapelmeester zijn compliment voor de uitstekende wijze waarop het Wilhelmus werd gespeeld. Des 

middags brachten de vice-gouverneur namens de gouverneur en een vertegenwoordiger van de commandant der 

landstrijdkrachten tegenbezoeken. Des avonds ontving de consul commandant en officieren van Hr. Ms. Van 

Galen. 
Des Zondags waren de commandant en negen officieren de gast van de consul voor een tocht over het eiland en 

voor de lunch. Des avonds zaten de consul en de commandant aan aan een diner ten paleize van de gouverneur 

ter ere van het bezoek van de Portugese minister van defensie. Na afloop waren drie officieren de gast ten 

paleize voor een grote ontvangst en dansavond. 
Die ochtend was het Canadese oorlogsschip „Crescent" binnengelopen om olie te laden. Een officier van piket 

werd gezonden. Deze jager vertrok nog diezelfde avond, zodat er geen gelegenheid was voor het bezoeken over 

en weer. 
3.   Bijzonderheden. 
Twee zieken moesten in het hospitaal te Malta worden achtergelaten. 
Het schip heeft tijdens het passeren van een typhoon in de nacht van 14 op 15 October 1951 bewezen een 

uitmuntend zeeschip te zijn. 
In de Nederlandse Antillen werden tezamen met Hr. Ms. Willem van der Zaan, Hr. Ms. Ceram en squadron l van 

de M.L.D. zowel overdag als des nachts oefeningen gehouden. 

 

 

 

 


