
 

 

Voordracht van Ment Pronk ter gelegenheid van de dodenherdenking in Duindorp op 
4 mei 2019 
 

 
Wie waren zij? 

Een naam uit vele namen. 
 
Het is dit jaar zijn 100e geboortedag. Hij woonde hier in Duindorp in de Zeezwaluwstraat. Hij 
was de oudste zoon uit een gezin van vader, moeder en 3 zoons. Zijn vader zat op de grote 
vaart, zijn 2 broers, Maart en Arie, op de visserij. Hij was dienstplichtig militair en diende de bij 
de Marine. In april 1940, hij was toen 20 jaar oud, ging hij na een kort verlof terug op weg naar 
zijn dienstonderdeel in Den Helder. 
 
Hier, op dit plein waar we nu staan, nam hij de tram naar het station. De huizen hier om ons 
heen zijn dezelfde huizen van toen en als de muren konden spreken zouden ze zeggen: “Ja, 
we weten het nog, het was een mooie voorjaarsdag, we zagen die trotse matroos hier langs 
komen”. 
 
Hij zou er nooit meer terugkeren. 
 
Zijn naam was Ment Pronk. Ik ben een zoon van zijn jongste broer die mij naar Ment 
vernoemde. 
 
In de meidagen van 1940 was hij in Den Helder gestationeerd en week met zijn eenheid uit 
naar Engeland. Hij werd later ingedeeld bij Nederlandse motortorpedodienst in Dover. 
Motortorpedoboten (MTB’S) hebben vanuit Engeland ongeveer 3½ jaar aan de strijd ter zee 
deelgenomen en zich uitstekend verweerd. Hier ontmoette hij ook de Scheveninger Jacob de 
Mos, de Engelandvaarder die in 1942 met een gekaapte logger naar Engeland ontkwam. 
 
In de nacht van 26 op 27 juli 1944 werd vanuit Dover een patrouille uitgevoerd op de 
Ridensbank ter hoogte van Calais. Daarbij sneuvelden door een ongelukkig incident 2 
opvarenden van de MTB 418. De Britse torpedobootjager “Obedient” maakte eveneens deel 
uit van deze patrouille en zag helaas de MTB 418 voor een Duitse “E-Boot” aan. Zij opende 
om 01.30 H het vuur waarbij korporaal van Briemen op slag werd gedood. Tot overmaat van 
ramp raakte Ment Pronk bij het opheffen van een weigering van een mitrailleur zwaar gewond 
en bezweek een uur later aan zijn verwondingen. Hij werd, 24 jaar oud, te Dover begraven. 
 
De muren zagen de ontreddering van dit plein tijdens de bezetting, waren getuige van de 
wederopbouw, zien ons hier nu staan en zeggen: “U bent niet vergeten dat U hier nu in vrijheid 
leeft dankzij hen die zich daarvoor hebben ingezet en waarbij velen het leven lieten”. 
 
Een van hen was Ment Pronk……. 
 


