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ONDINA: OVERWINNING TWEEMAAL GEKAAPT 
 

 
 
De overwinning van 11 november 1942 twee keer gekaapt: 
in 1942 en 2020 
 
drs. Willem Geluk  
 
Over de inzet van de Nederlandse Koopvaardij tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn talloze verhalen te vertellen. 
Een van de bekendste is het zeegevecht van de 
tanker Ondina van Petroleum maatschappij La Corona. 
Op 11 november 1942 raakten de Nederlandse 
tanker Ondina en de Brits-Indische mijnenveger Bengal  in 
gevecht met de Japanse raider Hokoku Maru en Aikoku 
Maru in de Indische Oceaan.  
Aanvankelijk besloot de Bengal alleen af te koersen op de 
vijandelijke schepen, zodat de Ondina kon ontsnappen. 
Willem Horsman, kapitein van de Ondina, liet 

de Bengal niet in de 
steek. Hoewel 
de Ondina slechts 
bewapend was met een 
enkel 10,2 cm groot  
         Willem Horsman (als 4e stuurman)                   

kanon, wist het de Hokoku Maru met een voltreffer 
tot zinken te brengen. 
 
De geallieerde schepen hielden tevens enige tijd 
stand tegen de Aikoku Maru, welke gewapend was 
met grotere kanonnen en torpedo’s. Door handig 
manoeuvreren en het met beleid afvuren van de 
granaten wist de bemanning van de Ondina zich te 
weren in het zeegevecht.  
 
Ltcdr Andrew Wilson, commandant HMIS Bengal 
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Nadat de 40 meegekregen granaten waren opgeschoten besloot Willem Horsman de 
witte vlag te hijsen. De bemanning kreeg het order om het schip te verlaten. De 
Aikoku Maru bleef echter vuren op de Ondina, en bij een van deze treffers kwam 
kapitein Horsman om. De Aikoku Maru voer terug naar de zinkende Hokoku Maru om 
haar crew te redden; 76 bemanningsleden van de Hokoku Maru kwamen om. De 
Aikoku Maru kwam vervolgens terug naar de Ondina; met mitrailleurvuur werd op de 
reddingssloepen geschoten. Een groot deel van de bemanning van de Ondina werd 
verwond; vier bemanningsleden werden gedood. De Bengal wierp een rookgordijn 
op en zette koers richting Colombo; de bemanning van de Ondina werd aan haar lot 
overgelaten. 
Na het zeegevecht klom de bemanning terug aan boord van de zwaar 
gehavende Ondina. De motor bleek nog te repareren en het lukte de crew om de 
tanker terug te varen naar Fremantle, Australië. 
De HMIS Bengal kwam ten slotte aan in de haven van Bombay. 
 

   
Naval message aan HMIS Bengal, 29 november 1942 
 

 
In India was het voor de Britse Vice Admiraal 
Sir Herbert Fitzherbert van zeer veel waarde 
dat het resultaat van het zeegevecht op 11 
november 1942 geheel op de creditzijde van 
de Bengal zou komen. De daad zou tot in de 
diepste hoeken van India doordringen; het 
zou de oorlogsgeest stimuleren. Japan 
moest weten dat de Royal Indian Navy iets 
heeft gedaan. Zo zou de Royal Indian Navy 
niet worden beschouwd als een ‘quantité 
négligeable’. Verder heeft deze zienswijze 
tot gevolg gehad dat het zelfbewustzijn van 
de Indiërs werd versterkt.  
 

 
 
 
 

       
 

Eer voor de bemanning van de HMIS Bengal; Bomba, 8 december 1943 
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De sherrif van Bombay naam een parade af en bood de bemanning van de Bengal 
een lunch aan. De commandat van de Bengal, Wilson, had instructies gekregen wat 
in het publiek te zeggen en wat niet. 

 
Op de lunchkaart 
schreef Wilson 
echter: “To ‘Ondina’: 
The credit is yours, 
together with us.” 
Wilson gaf te kennen 
dat, indien de 
Ondina haar eigen 
weg zou zijn gegaan, 
het het er voor de 
Bengal slecht zou 
hebben uitgezien. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Decennia later is er in India nog steeds respect voor het zeegevecht in de Indische 
Oceaan op 11-11-1942: 
Op 2 october 2020 publiceerde Cmdre Srikant B Kesnur via “The Daily Guardian” ter 
gelegenheid van de verjaardag van MAHATMA Gandhi de herinnering aan het 
traject die de Indiase marine vóór de onafhankelijkheid had afgelegd. 
In het bijzonder werd aandacht besteed aan het verhaal van de HMIS Bengal en de 
lof van Vice Admiraal Sir Herbert Fitzherbert voor de schepen van de Royal Indian 
Navy. 
In november 2020 werd “Remembrance Day” herdacht. Hier werd tevens stilgestaan 
bij de rol die de Royal Indian Navy gespeeld had tijdens de Tweede Wereldoorlog. En 
ook nu weer was er speciale aandacht voor de HMIS Bengal. Ashwini S. Nawathe en 
Saba Purkar publiceerden op 11 november 2020 via “The Daily Guardian” over de 
moed van de HMIS Bengal.  
Zie het artikel:   https://thedailyguardian.com/tiger-tale-of-bengal-bravery/   
 
Doel van deze twee publicaties is, te laten zien wat de geschiedenis van de  Indian 
Navy voor India betekend heeft en nog heeft te betekenen. 
 
 
 
 
 
Bronnen:  
archief Willem Geluk en Andrew Wilson 
 
 
 
 


