
 

 

 
 
 

Deel 2 
 
II. Het Korps Adelborsten 
Het woord adelborst is van Duitse oorsprong, verwant met Bursche (knaap) en Burse (huis 
met studenten die leefden uit een gemeenschappelijke beurs). Een adelborst was een 
'borst' van adel. Al in de zeventiende eeuw werd een aspirant-officier in 's lands vloot 
adelborst genoemd, na 1815 was adelborst der eerste klasse de laagste officiersrang. 
 
Het korps als element van de opleiding 
 
Het korps bood en biedt de adelborsten gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden, organisatievermogen en bestuurlijke capaciteit. De intensieve omgang met 
elkaar leidt tot saamhorigheid, maar dwingt ook tot zelfdiscipline. Onderlinge vriendschap, 
loyaliteit en 'maatjesgeest', maar ook sociale controle, kritiekloos conformisme en naijver 
waren en zijn aspecten van de adelborstengemeenschap. De hiërarchische verhoudingen 
binnen het korps, komen ook tot uitdrukking in de 'opvoeding' van het jongste jaar door het 
oudste jaar, zowel in korpsgewoonten en tafelmanieren als in essentiële zaken als de 
normen en gedragscodes van aanstaande officieren. De gedragscode van eerlijkheid en 
betrouwbaarheid die de adelborsten elkaar voorhouden, heeft zich sinds omstreeks 1915 
toegespitst tot het 'vertrouwenssysteem', van oorsprong een tussen instituutsleiding en 
adelborsten gemaakte afspraak dat adelborsten niet zullen spieken bij repetities en 
tentamens. In de loop der jaren is het zelfopgelegde spiekverbod uitgegroeid tot een 
gedragscode die eerlijk handelen voorschrijft. Overigens werd deze uitbreiding van het 
werkingsgebied van het vertrouwenssysteem niet door alle adelborsten als vanzelf-
sprekend beschouwd. Immers, de gedragscode kon in de ogen van adelborsten door de 
KIM-leiding ook te onpas van kracht worden verklaard, bijvoorbeeld bij overtreding van de 
huisregels van het instituut. Het handhaven van het vertrouwenssysteem kwam ook wel 
eens in conflict met de maatjesgeest: moest je een spiekende klasgenoot aangeven of 
niet? De discussies rond het vertrouwenssysteem hebben er in de jaren zeventig toe 
geleid het systeem als middel tot voorkoming van fraude bij repetities af te schaffen. Uit de 
onvrede die daar weer uit ontstond volgde al na korte tijd herinvoering. In 1982 stelde het 
korps schriftelijk een gedragscode vast die kort samengevat luidt: 'een adelborst liegt, 
steelt en bedriegt niet'. 
 
Het belang van de vorming van persoon en karakter werd en wordt bij de leiding van het 
instituut onderkend. Aan het Korps Adelborsten zelf wordt een belangrijke rol in de per-
soonsvorming toebedeeld. Boven de ingang van het 'Zaaltje', de ontmoetingsplaats van de 
adelborsten bij uitstek, is meer dan zeventig jaar geleden de spreuk 'Kennis is macht, 
karakter is meer' aangebracht. Een wezenlijk aspect van de opleiding tot officier is in deze 
uitspraak bondig samengevat. 
 
Kennis- en karaktervorming, de studie en de korpsactiviteiten, gaan in de opleiding hand in 
hand, maar het samengaan is niet altijd in harmonie. Beide opleidingselementen leggen 
beslag op de beschikbare opleidingstijd. De karaktervorming, waar vooral de 
korpsactiviteiten een middel toe zijn, dreigt de aandacht voor de studie te verdringen, 
terwijl uitsluitend aandacht voor de kennisverwerving een onvoldoende voorbereiding op 
het officiersberoep zou betekenen. Overleg tussen KIM-leiding en senaat, docenten en 
adelborsten, moet zorgen voor het juiste evenwicht tussen beide opleidingselementen.  



 

 

De adelborsten van het KIM te Medemblik, waar de historie van het huidige Korps 
Adelborsten begint, vormden een eenheid omdat het instituut een internaat was en zij 
voortdurend met elkaar verkeerden. Een eigen identiteit als korps was er nog niet. Die 
ontstond in de loop der jaren door verwerving van korpsattributen als een vaandel, een 
adelborstenlied en een jaarboekje 

 
Hr.Ms. driemastschoener Urania 1867-1908 opleidingsschip voor adelborsten. 
  
Het Vaandel 
Op 14 september 1904 werd het vaandel door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina uitge-
reikt. Naar de herkomst van het vaandel werd eerst in 1904 en daarna in de jaren 1929 tot 
1931 door de toenmalige kapitein der mariniers H.F.J.M.A. von Frijtag Drabbe, officier-
instructeur bij het Koninklijk Instituut voor de Marine, een zeer uitgebreid onderzoek 
ingesteld, doch een positief resultaat heeft dit niet opgeleverd. Wel kan als zeker worden 
aangenomen, dat het op i januari 1830 nog niet bestond, terwijl dat wel het geval is op  
1 oktober 1840. 
Bij de opheffing van de opleiding te Medemblik in 1850 werd het vaandel afgegeven aan 
de Rijkswerf te Willemsoord. Op 3 september 1857 werd uit het magazijn van die werf aan 
het nieuwe Instituut te Willemsoord afgeleverd "1 stuks Vaandel met draagband en 
zeildoeksche overtrek". 
 
Toen in 1940 bleek, dat de vesting Holland niet langer stand kon houden tegen de 
overmacht van Duitse troepen en vliegtuigen, werd besloten het vaandel in veiligheid te 
brengen, opdat het niet in vijandelijke handen zou vallen. 
 



 

 

Via Portsmouth werd het 
overgebracht naar het tijdelijke 
Instituut Enys House nabij Falmouth. 
Toen in het najaar van 1941 de 
opleiding van de groep Adelborsten 
van de promotie 1939 op Enys 
House beëindigd werd, besloot de 
marineleiding het Vaandel over te 
brengen naar het in 1940 in 
Soerabaja in dienst gestelde 
Instituut, waar inmiddels de in 
Nederlands Oost-Indië (N.O.I.) 
aangenomen Adelborsten van de 
promotie 1940 hun opleiding waren 
begonnen. 
 
 
 

Begin januari werd de reis voortgezet naar Curaçao, waar het Vaandel werd overgedragen 
aan de Algemeen Militair Commandant, Ktz. C.J. baron van Asbeck, de vroegere 
commandant van het Koninklijk Instituut te Den Helder. Inmiddels was N.O.I. door de 
Japanners overmeesterd, en het Vaandel bleef daarom in de West totdat het eind 1944 
werd teruggebracht naar Enys House. In 1946 na de weder indienststelling van het 
Koninklijk Instituut te Den Helder werd het naar Willemsoord getransporteerd 
 

 
het zaaltje 1927 
 
Adelborstenlied 
Naast het vaandel is het adelborstenlied een belangrijk korpsattribuut. Het eerste adelbor-
stenlied werd in 1877 door een adelborst (W.D.H, baron van Asbeck) gedicht en op 
muziek gezet door kapelmeester W.L. Weckesser. Het was een afscheidslied voor een 
geliefde en misschien daarom toch niet zo geschikt als korpslied voor aanstaande 
officieren. Het lied werd in ieder geval in 1887 door een krijgshaftiger editie vervangen: het 
huidige adelborstenlied, geschreven door de adelborst A.A. Visser en gecomponeerd door 
kapelmeester J. Koning. Tekst en melodie zijn nog altijd dezelfde, ondanks de kritiek die er 
op beide is. Ooit is gezocht naar een andere tekst, maar omwille van de traditie blijft het 
adelborstenlied van 1887 gehandhaafd.  



 

 

Het wordt gezongen bij officiële korpsevenementen. Elke adelborst wordt geacht de drie 
coupletten van het lied uit het hoofd te kennen. 
 

 H.M. Koningin Wilhelmina 
bezoekt het KIM ter 
gelegenheid van het 
vijfenzeventig jarig bestaan 
in Den Helder,  
21 september 1929. 
 

Jaarboek 
Het eerste jaarboekje onder 
redactie van adelborsten 
verscheen in 1871. Het 
eerste adelborstentijdschrift 
werd onder de naam 
Willemsoord gepubliceerd 
in 1946.  

Het jaarboekje zou blijvend zijn; de adelborstenperiodiek zou verdwijnen en weer 
verschijnen maar door de jaren heen niet levensvatbaar blijken. 
 
 
 
Vanaf 1904 kregen de 
adelborsten toestemming 
een senaat te kiezen. 
Men beoogde hiermee 
de emancipatie van het 
Korps Adelborsten te 
bevorderen en de 
adelborsten enige 
zelfstandigheid te geven. 
In januari 1904 trad na 
verkiezingen de eerste 
senaat in functie. 
 
 
 
De baartijd 
 
De adelborsten die op het instituut te Medemblik hun opleiding begonnen, doorliepen een 
inwijdingstraject, dat als baartijd - periode van baroe - van de vloot was overgenomen. De 
baartijd was dus niet een soort studentengroentijd, maar een zeemansgebruik. De baroe, 
nieuweling, moest begrijpen dat hij tot een bijzondere groep ging behoren en een hoge 
toegangshorde moest nemen. De baartijd lijkt - zeker in de herinnering - door de meesten 
die deze inwijding hebben ondergaan gunstig te worden beoordeeld. Er viel in de baartijd 
toch ook vaak te lachen, niet alleen door de oudstejaars 
 
 
 
 
 



 

 

 
De grote beëdiging op 7 mei 1993 
 
Het assaut 
 
Het assaut werd voor de eerste maal gevierd in 1871, als feest van de in ditzelfde jaar 
opgerichte adelborstenschermvereniging Olympia. Een assaut is dan ook een 
demonstratie of wedstrijd in het schermen De eerste assauts op het KIM waren ter ere van 
de koning en een dankbetuiging voor personen die betrokken waren bij de opleiding en 
voor families in Den Helder die de adelborsten thuis gastvrijheid boden. Sinds 1871 is het 
assaut om uiteenlopende redenen slechts een keer of vijftien niet gehouden. Het feest 
behoort dus overduidelijk tot de tradities van het Korps Adelborsten. Behalve een feest is 
het assaut een oefening in organiseren en uitvoeren van een groot evenement en heeft 
het als zodanig waarde. Het werken aan het assaut bevordert bovendien bij de 
adelborsten de gemeenschapszin en het gevoel van saamhorigheid. Redenen om het 
feest te handhaven, maar wel op passende wijze. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Hr.Ms. Fregat Neptunus, ex. Evertsen 1858-1914. ...logementsschip, 1904. 

 
 

 
III. Gebouwen van het KIM 
 

 
Het hoofdgebouw na de restauratie van de buitenzijde in 2000 - 2001. 



 

 

Het was minister van Marine Brocx, zelf oud officier-instructeur, die de aanzet gaf tot het 
opzetten van een goed geoutilleerde wetenschappelijke walinrichting, ter vervanging van 
het gammele wachtschip en de primitieve werflokalen. Voor dit plan kon hij op de steun 
van het parlement rekenen, dat alleen vraagtekens plaatste bij de gekozen vestigings-
plaats. Echter Brocx zette door en plaatste, 20 mei 1869, eigenhandig de eerste steen. 
Het hoofdgebouw werd ontworpen door Cornelis Outshoorn, onder andere bekend door 
het Paleis voor Volksvlijt, het Amstel Hotel en het Hoofdpostkantoor te Amsterdam. 
Het was een sober en functioneel ontwerp, zonder overdadige versierselen, aan binnen- 
en buitenzijde. De bouw vond plaats vanaf 1869, door P. van Limburg uit Rotterdam, voor 
de som van f 193.000,=  Een jaar later, op 1mei 1870 werd het gebouw opgeleverd. Vier 
maanden later ging de adelborstenopleiding van start in het nieuwe onderkomen. 
Kenmerkend voor de creaties van Outshoorn was het veelvuldige gebruik van gietijzer, 
waar hij als eerste op grote schaal gebruik maakte. Zo bevonden zich op de slaapzaal 
maar liefst 60 gietijzeren kolommen, wier horizontale verbindingsstangen dienden om de 
zeildoeken hangmatten aan op te hangen. Het gebouw werd opgetrokken op de plaats 
waar voorheen de ontspanningsruimte van de adelborsten had gestaan, het zogenaamde 
zaaltje, een naam die nog lang in gebruik bleef. 
 
Net als bij het KIM te Medemblik werd voor het instituut te Willemsoord de aan ].C. J. van 
Speyk's geëxplodeerde kanonneerboot toegeschreven scheepsmast als vlaggenmast 
geplaatst. 
 

 
Het hoofdgebouw met op de 
voorgrond het in 1954 door de 
Helderse burgerij geschonken 
borstbeeld van schout-bij-nacht 
K.W.F.M.Doorman 
 
Een van de meest interessante 
ruimten in het gebouw is de Van 
Speyk zaal, die herinnert aan de 
heldendaad van Van Speyk.  
 
Naast een tweetal schilderijen bevat 
de zaal ook een aantal relikwieën. 
 
 

 
 



 

 

Interieur KIM, 1913. 

 
 
Sport nam in het lesrooster een steeds belangrijker plaats in. Gymnastiekonderwijs werd 
in 1890 en ook al daarvoor door onderofficieren van de mariniers gegeven. In 1880 
werden achter het gebouw van het KIM een gymnastiekzaal en een tuigzaal gebouwd, 
door een verbindingsgang binnendoor bereikbaar vanuit het hoofdgebouw. Achter dit 
gebouw was al eerder, in 1872, een overdekte kegelbaan neergezet. In 1889 volgde in 
diezelfde achtertuin de aanleg van een schietbaan. 
In 1904 werd een nieuw lesgebouw in gebruik genomen. In het verlengde van de tuigzaal 
werd een natuurkundig laboratorium met leslokalen voor onder meer scheikunde en elek-
trotechniek (sinds 1901 een nieuw vak) gebouwd. Het gebouw kreeg de bijnaam 'villa van 
Jahn'. Jahn was de koosnaam voor de docent natuur- en werktuigkunde dr. H.|. Oosting, 
die veertig jaar lang als docent aan het KIM was verbonden. 
 

                     
 
Het KIM kreeg in 1919 de beschikking over een machinelaboratorium, gebouwd aan de 
westzijde van het terrein achter het hoofdgebouw van het KIM en haaks aansluitend op de 
'villa van Jahn'. In 1923 werd de volledige aspirant-machinistenopleiding ondergebracht op 
het KIM en de benaming aspirant-machinist vervangen door die van adelborst voor de 
Marine Stoomvaart Dienst (MSD). 
Verdere uitbereidingen volgden; de uitrusting van het KIM uitgebreid met een bibliotheek 
en aula. Gebouw Zuid werd in 1939 gebouwd op de plaats waar de kegelbaan had 
gelegen, aan de zuidzijde van het zogenoemde 'Bokkeveldje', het met dit nieuwe gebouw 
nu geheel omsloten achterterrein van het hoofdgebouw. De benaming van het veldje vindt 
zijn oorsprong in de 'Bokken' die er op te vinden waren, i.e. Jonkers. 



 

 

 



 

 

Voor de officiersopleiding moest na mei 1940 buiten Nederland een vervanging komen. 
Immers, de marine zou de strijd tegen Duitsland voortzetten en de opleiding van aspirant-
officieren bleef dus noodzakelijk. De naar Engeland uitgeweken adelborsten hervatten 
vrijwel direct na aankomst in Falmouth hun studie, aanvankelijk aan boord van het 
Nederlandse passagiersschip Westernland en vanaf begin juni aan boord van de Batavier 
II. Een maand later kwam het landhuis Enys House bij het dorp Penryn voor de KM 
beschikbaar. Op 12 juli 1940 werd dit gebouw als KIM in ballingschap in gebruik genomen. 
De onderwijsstaf van Enys House was uiteraard klein en het opleidingsprogramma was 
mede daardoor beperkt tot de meest noodzakelijke vakken. Zeevaartkunde en 
Zeemanschap, artillerie, torpedokennis, verbindingen, stoomwerktuigkunde, turbines en 
motoren, tactiek, wapenleer, veldversterkingskunst, krijgstucht, militair straffen tuchtrecht, 
praktische militaire vorming, Engels en Maleis stonden echter alle op het rooster. 
 

 
Enys House als KIM in ballingschap. 
 
De grote toeloop van adelborsten in 1946 en de jaren daarna vergde een uitbreiding van 
de huisvestingscapaciteit van het instituut. Bombardementen hadden in de oorlog de KIM-
gebouwen niet al te ernstig beschadigd, maar het naast het hoofdgebouw gelegen 
marinehospitaal was al in juni 1940 verwoest. Ziekenbarakken en bijgebouwen waren 
echter gespaard gebleven. Op de plaats waar het hospitaal had gestaan werd een nieuw 
schoolgebouw neergezet. Het werd in 1948 en in 1949 in twee fasen in gebruik werd 
genomen en door zijn ommuurde binnenplaats kreeg het de bijnaam 'Klooster'. 
 
De slaap- en recreatieruimten in het hoofdgebouw werden in aantal en omvang uitgebreid; 
zo werd aan het Zaaltje een stuk aangebouwd zodat het oppervlak bijna verdubbelde. 
In 1987 stelde de Admiraliteitsraad een verbouwingsplan op, dat onder meer voorzag in de 
bouw van een schoolgebouw, een machinelaboratorium en een sporthal, renovatie en 
gedeeltelijke herinrichting van het Hoofdgebouw en het Klooster en sloop van de 
zogenaamde 'villa EO' en de vooroorlogse gebouwen rond het Bokkeveldje. De sporthal - 
de Zweedse genoemd -werd het eerst opgeleverd, in 1988. Het nieuwe schoolgebouw, 
waarin ook een bedrijfsrestaurant was ondergebracht, werd in 1990 in gebruik genomen.  
 



 

 

 
Het KIM, met logementschip Hr.Ms. Neptunus. 
 
Het kreeg de naam Enys House ter herinnering een het verblijf op dat Engelse landgoed. 
Het machinelaboratorium werd voltooid in 1996 en Medemblik gedoopt. De renovatie van 
hoofdgebouw en Klooster werd pas in de tweede helft van de jaren negentig ter hand 
genomen. In het Klooster werd bovendien de bibliotheek ondergebracht. De sloop van de 
gebouwen rond het Bokkeveldje werd aanvankelijk uitgesteld en ten slotte geannuleerd en 
omgezet in renovatie, waardoor het veldje in zijn historische beslotenheid behouden 
bleef. Een belangrijke aanwinst voor het KIM was de futt mission bridge simulator die in 
1994 in een voorlopige behuizing door kroonprins Willem-Alexander in dienst werd gesteld 
en in 1998 verplaatst werd naar een aan het 'Klooster' grenzende aanbouw. Inde 
brugsimulator konden karakteristieken van verschillende scheepstypen worden ingevoerd 
waardoor ook scheepsteams van de vloot gebruik konden maken van dit bijzondere en 
veelzijdige leermiddel. 



 

 

 
 
Het nieuwe legeringsgebouw "Neptunus"1974 
 



 

 

 

                               
 


