
Levensbeschrijving van F.H.C. Aarts 
door Oud Lloyd-WTK Frans Aarts 

 

 
 
 
Op 11-06-1912 werd hij, Franciscus Hubertus Cornelis Aarts, te Bergen op Zoom, als eerste 
zoon van de ouders: Cornelis Franciscus Aarts geboren: 17-12-1883 en Maria Sibilla 
Hubertina van Rummelen geboren: 29-11-1885.  
                    

 
Geboortebewijs F.H.C. Aarts 

Op 22. Juni 1914 werd zijn zusje Hubertina Cornelia Maria Aarts geboren en die is op 23 juni 
1914 overleden. Op 12 dec 1915 werd zijn broer Cornelis Henricus Wilhelmus Aarts geboren 



en dat is mijn vader. Zijn gehele jeugd heeft hij in Bergen op Zoom doorgebracht en was een 
geliefd mens met een eigen karakter. Hij ging graag zijn eigen weg al zocht hij vaak het 
gezelschap van zijn vrienden en vriendinnen op. Vaak gingen ze zwemmen in het 
zoutwaterzwembad vlak bij de spiritusfabriek. Ook wat verderop was het gezelschap vaak te 
vinden op de ‘kop van het hoofd’, de haveningang te vinden.  Ook aan de zeekant waren ze 
vaak te vinden. Hij was geliefd bij de meisjes. Dat weet ik van mijn moeder die hem ook graag 
mocht. Hij scheen een speciaal klikgeluidje te maken bij het geven van een knipoog als hij een 
meisje leuk vond. Meerdere vriendinnen heeft hij dan ook gehad maar voelde zich niet snel 
echt gebonden. Hij hield van zijn vrijheid. Zijn vader was militair bij de bereden cavalarie op 
de Wilhelminakazerne. Door een val van zijn paard is hij deels invalide geraakt door een 
blessure aan zijn heup. Frans vond de paarden en al dat militaire gedoe wel interessant maar 
dat was toch niets voor hem. De zee lokte hem vele malen meer en in 1930 ging hij naar de 
Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam waar hij op 3 september werd ingeschreven.      
 

 
Trots op zijn nieuwe uniform van de Amsterdamse Kweekschool voor de Scheepvaart-1930. 

 
Deze school heeft hij in drie jaar doorlopen. Hij was een gemiddelde leerling getuige zijn 
rapport en met name zijn tweede jaar was niet gemakkelijk. Hij haalde in 1932 zijn diploma 
niet. Uit navraag bij het archief van de Kweekschool der Zeevarenden ( webmaster@vok.nl ) is 
gebleken dat hij ook geen lid is geweest van de leerlingenvereniging. (e-mail van 
wil.koper@hetnet.nl ). Wat dat voor oorzaak had is niet bekend maar gezien zijn prestaties op 
het gebied van het vrouwelijk schoon zou daar best eens een de oorzaak kunnen liggen! Op 
20 februari 1932 werd hij ingelijfd bij het leger en kreeg stamboeknummer: 5940Z ( Z= zee 
militie) en kreeg op 24 februari 1932 uitstel van de eerste oefening tot 24-02-1934. In juni 
1932 behaalde hij dan toch zijn diploma B. 
 

 



Frans Aarts heeft op de ss “Burgerdijk” zijn stagetijd doorgemaakt met onderstaande reizen. 
 

 
 

29 juli 1933 van Rotterdam naar New Orleans 
6 augustus 1933 Uitreis Beaumont (Bij Houston USA) 
5 september 1933 Thuisreis passeerden Scilly? 
11 september 1933 van New Orleans naar Antwerpen? 

17 oktober 1933 uitreis van Boston 
27 november 1933 155 mijl ZZW Lands End 
27 november 1933 Telegram verjaardag Moeder Groeten Greet. 
8 december 1933 Telegram verjaardag Vader en broer Kees. Groeten Greet. 
2 januari 1934 van New Orleans naar Rotterdam 
10 april 1934 van New Orleans   
2 juli 1934 92 mijl w Scilly 

 
In die tijd kreeg hij uitstel van opkomst voor de eerste oefening tot 02-09-1935. Op die datum is hij 
opgekomen voor zijn eerste oefening en ging op 26 oktober naar de Willemsoordkazerne en op 27-jan 
1936 werd hij overgeplaatst naar Vliegkamp ‘De Kooy’ bij Den Helder. Op 1 mei 1936 ging hij met 
groot verlof. Van mijn vader weet ik dat hij er niet direct in slaagde om weer werk te vinden als gevolg 
van de ‘Groote Depressie’ in die jaren. Hij woonde thuis maar had nauwelijks inkomen. Hij schijnt 
nog met encyclopedieën langs de deur zijn gegaan om nog iets te verdienen. Of dat lucratief is geweest, 
weet ik niet. 
Een sollicitatie bij de ‘Rotterdamsche Lloyd’ leverde hem zijn begeerde baan op en op 01-05-1937 
ging hij op het passagiersschip ms ‘Dempo’ varen. Onderstaan schema gevonden in het Stadsarchief-
Rotterdam nr.1052. 
 

 
ms Dempo 

 
Naam schip Vertrek Reis Functie Code 
ms Dempo 1 mei 1937 27 Stuurman A.R. 1052 

 24 juli 1937 28 Stuurman  
 26 nov 1937 29 Stuurman  
 29 jan 1938 30 Stuurman  
 23 april 1938 31 Stuurman A.R.1056 

 
Vóór de oorlog heeft hij ook op de volgende schepen nog dienstgedaan: 



ss Sibontoe 12-07-1938 43 4e st.mn A.R. 2456 
ms Kota Gedé 02-08-1938 33   

 22-12-1938 34  A.R. 2457 
ms Bantam 10-02-1939 35   

 29-05-1939 35  A.R. 2458 
 30-06-1939    
 16-07-1939 Port Said   
 24-07-1939 Marseille   
 01-08-1939 Rotterdam   

 
Ik heb14 brieven in zijn handschrift in mijn bezit. Mijn oma, zijn moeder heeft die brieven jarenlang 
met zich meegedragen in haar handtas en daar mocht niemand aankomen! Na haar dood heeft mijn 
vader die brieven geërfd en later aan mij geven. Die brieven geven een kleine inkijk van zijn leventje 
aan boord, zijn plannen met zijn verloofde en aan de wal in Indonesië waar hij regelmatig was.  
 
Na aankomst in Nederland op 1-08-1939 heeft hij niet lang van zijn verlof kunnen genieten want op 
04-08-1939 werd hij opgeroepen voor herhalingsoefeningen en op 28 augustus 1939 werd de 
algemene mobilisatie afgekondigd. Op 06-09-1939 werd hij overgeplaatst naar de Militaire kazerne 
Willemsoord bij Den Helder en later gestationeerd in Oude Schild op Texel. Op 18 november 1939 
schrijft hij een brief vanuit Oude Schild aan mijn vader waarin hij gewag doet van zijn 
toekomstplannen. Daaruit blijkt at hij het eigenlijk toch best naar zijn zin had en maakte zelfs 
plannen om te gaan trouwen. Hij schrijft over aankoop van de uitzet samen met zijn verloofde. Hij 
heeft nu een geregelder leven dan op zee. Zover zou het niet komen want op 23 november 1939 kreeg 
hij scheepvaartverlof en zijn volgende brief komt van de m.s. “Sibajak” waarmee hij op 29-11-1939 ’s 
nachts om 03.00 uur vertrekt als 4e stuurman voor reis no 48 (Archief Rotterdam nr. 4640). Om 
13.00 uur arriveerde ze bij de Downs vlak bij Engeland waar ze voor anker gaan voor douanecontrole 
door de Engelse marine. Het lag daar vol met schepen waarvan de meesten Hollanders waren. Hij 
moest meteen lang op de brug staan, liefst 19 uur aan een stuk, kennelijk op de uitkijk voor mijnen. 
Hij schrijft dat hij geen mijn heeft gezien al wordt er gewag gemaakt van een mijn die met een 
paravaan geknipt zou zijn. De reddingsboten waren buitenboord gedraaid en alle passagiers liepen 
met een reddingsvest aan op dek. Er is verder niets gebeurd maar spannend vond hij het wel. Op 30-
11-1939 vertrok het schip weer en voer langs Ushant (Ouessant: Frans eiland bij Bretagne) en 
arriveren op 04-12-1939 in Gibraltar. Daar werd het schip aangehouden door een torpedojager en 
opgebracht naar Gibraltar voor controle.  Vandaaruit de Middellandse zee over en komt op 10-12-
1939 aan in Suez. Op 11-12-1939 voeren ze via het Suezkanaal naar Singapore (25-12-1939) en 
varen via Batavia (27-12-1939) naar Soerabaja waar zij op 31-12 1939 aankomen. Uit zijn brief vanuit 
Soerabaja blijkt dat hij niet veel doet. Soms een paar kleine reisjes in de omgeving en verder burgert 
hij aardig in als Soerabajaan en heeft zelfs een abonnement op het “Sourabaijasch Handelsblad” 
genomen. Dit was een hele rustige periode voor hem. Diverse malen ging hij op bezoek bij kennissen 
en vrienden aan de wal. Ook had hij over correspondentie via telegram met zijn verloofde in Nederland 
over de aankoop van een deel van de uitzet. Hij zinspeelt ook op de mogelijk om voor zijn tweede rang 
op te gaan als hij weer thuis is. Ook deze plannen zullen nooit uitgevoerd kunnen worden. Op 09-
02-1940 werd hij overgeplaatst naar de Bantam en ging als 3e stuurman varen. Hij heeft tot 29-07-
1940 op de Bantam gevaren en heeft in de periode een grote reis gemaakt naar Amerika en weer terug 
naar Indonesië.  

 
Naam schip Datum Vertrek/aankomst 

Bantam 22-01-1940 Vertrek Belawan 
  Vermoedelijk lang verblijf in Soerabaja 

 23-02-1940 Vertrek Batavia 
 25-02-1940 Vertrek Signapore 
 27-02-1940 Vertrek Penang 
 28-02-1940 Aankomst Belawan 
 04-03-1940 Vertrek Belawan 
 15-03-1940 Vertrek Durban 
 18-03-1940 Vertrek Tafelbaai 
 06-04-1940 Aankomst Boston 
 11-04-1940 Brief 9 
 16-04-1940 Aankomst New York 
 17-04-1940 Ankomst Philadelphia 
 20-04-1940 Vertrek Philadelphia 
 20-04-1940 Aankomst Norfolk 



 20-04-1940 Vertrek Hampton 
 25-04-1940 Aankomst New Orleans 
 01-05-1940 Aankomst Baltimore 
 04-05-1940 Vertrek Baltimore 
 05-05-1940 Aankomst Norfolk 
 05-05-1940 Vertrek Norfolk 
 06-05-1940 Telegram vanuit Norfolk 
 08-05-1940 Aankomst New York 
 10-05-1940 Oorlog breekt uit in Nederland 
 25-05-1940 Vertrek New York 
 31-05-1940 Cristobal (Panamakanaal) 
 03-07-1940 Aankomst Batavia 
 07-07-1940 Vertrek Batavia 
 08-07-1940 Aankomst Soerabaja 
 16-07-1940 Vertrek Soerabaja 
 23-07-1940 Aankomst Penang 
 24-07-1940 Vertrek Penang 
 24-07-1940 Aankomst Port Swettenham 
 26-07-1940 Aankomst Singapore 
 29-07-1940 Vertrek Singapore 
 29-07-1940 Aankomst Batavia 

 
Daarna werd hij op 29-07-1940 weer overgeplaatst naar de Sibajak als 3e stuurman. Ook op dit schip 
heeft hij een reis naar Amerika gemaakt. 
 

 
Lloydkade-Rotterdam, het ms Sibajak ligt links van het midden. 

 
Op 23 -11-1940 werd hij overgeplaatst naar de Berhala onder kapitein L.J. Tymans. Dat was een 
Duits koopvaardijschip de “Rheinland” die op 10 mei 1940 in Padang lag en werd geconfisqueerd 
door de Nederlandse marine. Dit schip werd op 23-05-1941 door de U-38 getorpedeerd op positie 
09.50 NB 17.50 WL. Hij heeft met dit schip een rondreis gemaakt in de oost tot 29-12-1940. Op dit 
schip zou hij blijven varen tot zijn ondergang op 30-04-1943 in konvooi: TS 37 voor de Ivoorkust door 
torpedering door de U151 onder commando van Werner Henke. Op 03-01-1941 vertrok het schip uit 
Tandjok Priok voor reis 33a en ging op 18-01-1941 in konvooi met de ms Brastagi, ms Kota Baroe en 
ms Kota Nopan onder begeleiding van Hr. Ms. Java om de oost naar de Ajoe-eilanden waar op positie: 
03.00 ZB 161.25 OL het konvooi werd ontbonden. Via het Panamakanaal voeren zij verder langs de 
oostkust van Amerika. (Stadsarchief Rotterdam nr. 2667) 
 
Tussen 03-01-1941 en 27-02-1942 (Slag in de Javazee) heeft hij diverse reizen gemaakt tussen 
Indonesië en de USA. Na de bezetting van Indonesië op 08-03-1942 voer hij tussen de oostkust van 
USA en de Oost via de Atlantische Oceaan. Een van die reizen (reis nr. 33b) is terug te vinden in het 
Archief Rotterdam nr. 2668. Tussen 06 en 13 juni 1941 werd een 14-inch kanon geplaatst op het 
achterdek. En op 14 juni zijn buitengaats schietoefeningen gehouden. Volgens mijn gegevens was hij 
vuurleider. Op 7 dec 1941 was de Japanse aanval op Pearl Harbour. Tijdens reis nr. 35 (Stadsarchief 
Rotterdam 2669) was operatie “Paukenslag” gaande. Dat is de beruchte tijd waarin de Duitse 
onderzeeërs veel schepen voor de Amerikaanse Oostkust te zinken werden gebracht omdat er weinig 



voorzorgmatregelen werden getroffen. Wat hij daarvan meegekregen heeft weet ik niet. Op 27 februari 
1942 was de slag in de Javazee gevolgd door de bezetting van Nederlands-Indië door Japan. Op 17 
april 1942 vertrekken ze uit New York voor reis nr. 36 (Stadsarchief Rotterdam nr. 2670). Op 7 mei 
1942 vertrokken ze uit Halifax vermoedelijk in konvooi: SC83. Daar heb ik geen verdere gegevens 
van. De reis ging naar Table Bay, Karachi, Cochin, en via Table Bay, Freetown naar Liverpool. Konvooi 
SL-121. Daar zou hij van 23 t/m 25 september 1942 nog een Oerlikon-cursus hebben gevolgd. Op 8 
november 1942 vertrokken zij uit Liverpool voor een reis terug naar de Oost. Hier zijn geen gegevens 
meer te vinden in het archief. Het zou het konvooi: TS.16 kunnen zijn geweest. Tijdens die reis heb 
ik nog een vermelding van konvooi ON-145 gevonden maar heb daar geen verdere gegevens van.  
 

                 
                ms Kota Tjandi                                                                              U-515 
 
Bij Freetown werd het konvooi TS-37 samengesteld en zou naar Liverpool afreizen. Echter ’s avonds 
om 22.58 werd de ‘Kota Tjandi” getorpedeerd door de U-515. De torpedo kwam precies op het 
scheidingsschot tussen ruim een en twee terecht zodat er twee ruimen tegelijkertijd volliepen. 
Daardoor zonk het schip in ongeveer zes minuten over de boeg rechtstandig naar de kelder. (zie 
scheepsverklaringen). Bij deze ondergang zijn behalve mijn oom ook zes Indiase bemanningsleden 
om het leven gekomen. Die lagen in het vooronder te slapen. Dat waren: 
 
1/ Abu Bakar          Seaman 
2/ Faqir                   Cassab 
3/ Ismail.                 Bhandary 
4/ Manga.                Greaser 
5/ Nana Bhai.          Seaman 
6/ Nur Muhammad. Seaman 
 
Bronnen:    -    Geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij in de tweede 
                        wereldoorlog door K.W.L. Bezemer. Blz. 891 t/m 894. 

- Oorlogsvloot van de Rotterdamsche Lloyd ’40-45 van Nico Guns en Frans Luidinga. 
Blz. 289 t/m 296 

 
Bij die nachtelijke aanval van de U-515 werd in totaal 7 schepen getorpedeerd. Dat waren: 
1. Bandar Shahpour 2. Corabellaa 3. Kota Tjandi 4. Nagina 5. City of Singapore 6. Clan 
Macpherson 7. Mokambo. 
 
Door dit grote verlies aan schepen en materiaal in een zo korte tijd schijnt Winston Churchill woedend 
te zijn geweest en nog meer aangedrongen op intensievere bestrijding van de U-boten. 
 
In de bijlagen onderaan staat ook een kopie van het logboek van de U-515 van 29 april. Daarin staat 
een aanval met dieptebommen beschreven waardoor de U-boot bijna was gezonken. Een voltreffer op 
de U-boot had veel verlies kunnen voorkomen! Later ben ik met mijn vader nog bij de heer Zuidweg 
geweest die in ‘s Gravenpolder woonde. Hij was tijdens de torpedering vierde machinist en zat in de 
reddingboot waar Frans in eerste instantie ook inzat. Later is hij chef werkplaats geworden bij de 
Rotterdamsche Lloyd. Hij heeft verteld wat er is gebeurd nadat bevel was gegeven om het schip te 
verlaten. De reddingsboten waren al buitenboord gedraaid. De torpedo kwam precies op het 
tussenschot van ruim één en ruim twee terecht zodat beide ruimen tegelijkertijd volliepen. In het 
vooronder lagen zes Laskaren te slapen die de ontploffing en de ondergang niet hebben overleefd. 
Daardoor zonk de boot over de boeg in zes minuten naar beneden. Dientengevolge vielen de touwen 
ook in de boot en bestond er gevaar dat die mee naar beneden zou worden getrokken. Mijn oom en 
de vierde stuurman zijn met de touwen overboord gesprongen en dus de sloep met inzittende gered 
van de ondergang. Door de duisternis van de nacht was het zicht zeer beperkt. Op een gegeven 
moment zagen ze een lichte vlek op het water drijven en dat bleek de vierde stuurman te zijn die erg 



blond haar had. Hij is aan boord getrokken maar mijn oom is niet teruggevonden. Vermoedelijk is hij 
verward in de touwen mee naar beneden getrokken. Ze werden opgepikt door een Engels escorteschip 
“Birdlip” die hen naar Freetown bracht. Daar heeft de geredde bemanning een poos doorgebracht en 
later werden ze naar Liverpool gebracht in afwachting van plaatsing op een ander schip. Op een dag 
werd er bij de eerste stuurman aangeklopt en hij kreeg een pakketje overhandigd. Daarin zat zijn 
koffertje met persoonlijke spullen die hij altijd in zijn hut klaar had staan om in geval van nood direct 
mee te kunnen nemen. Echter doordat de “Kota Tjandi” zo snel over de boeg wegzonk had hij daar 
geen gelegenheid voor gehad. Dat koffertje is dus toch op de een of andere manier boven komen 
drijven en later ergens aangespoeld. De eerlijke vinder heeft de moeite genomen om het te versturen 
wat vermoedelijk via het rode kruis is gegaan maar daar heb ik geen bewijs van. 
 

                                             
                                         
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlagen 
 

           
  
 
 

             
 
 
 



 
 
 
 Logboek U-515 tijdens dagen van de aanval. 
 
Hierboven het logboek ban de U-515 ten tijde dat die bij Freetown voer. Hier worden de 
gebeurtenissen beschreven wat er gebeurde. Zo kunnen we lezen dat hij ook bestookt is met 
dieptebommen afgeworpen vanuit een Catalina vliegtuig. Helaas troffen die geen doel en kwam de U-
515 er ongeschonden vanaf. Indien hij wel getroffen was had dat 7 schepen gered van de ondergang!  
Op blad vier is te lezen dat het eerste torpedo omstreeks 22.56 uur werd afgevuurd en dat die een 
schip van 6000 brt heeft getroffen. Dat was de “Kota Tjandi”! 
 
Een hunter-killer group onder leiding van Daniël Gallery opereerde op de Atlantische oceaan en joeg 
op U-boten. Hij heeft een 24 uurs patrouille georganiseerd waardoor er veel meer kans was om de U-
boten effectief te bestrijden. Hij heeft ongeveer een jaar later op 09 april 1944 de U-515 boven water 
gedwongen en tot zinken gebracht waarbij een aantal bemanningsleden om het leven zijn gekomen. 
De commandant Werner Henke werd wel gered en aan boord van de USS “Guadalcanal”. Later zijn 
er diverse verklaringen afgelegd naar het onderzoek van de gebeurtenissen na de torpedering. 
Hieronder staan scheepsverklaringen omtrent de torpedering van de Kota Tjandi van Kapitein 
Tendyck 

 



 
 

 

 


