
 

 

Voorwoord : 

 

Het originele manuscript van dit autobiografisch verhaal was voor vele jaren opgeslagen in een paar dozen 

na het overlijden van mijn vader in 1996. 

Toen ik zelf met pensioen ging een paar jaar geleden begon ik door alle geërfde papieren te rommelen en 

vond dit verhaal op oud papier afgedrukt . Het leek me toen dat het historische waarde had, want die 

Marine van voor de oorlog was natuurlijk heel anders dan die van nu. Bij voorbeeld er werd nog in 

hangmatten geslapen en sommige schepen  gebruikten nog kolen als brandstof. Toen ik toevallig op een 

keer op “de bakstafel “ terecht kwam op het internet leek het mij een ideaal forum om het verhaal 

publiceren. Er zullen ongetwijfeld nog  gepensioneerden  zijn die de namen in het verhaal zullen herkennen 

en nu wat meet historisch inzicht krijgen in de ontwikkelingen van die tijd. 

Ik hoop dat ook  zij die de oude Marine niet gekend hebben de toestanden uit die tijd wel   amusant zullen 

vinden. 

Bijzonder dank gaat uit naar Arie Krijgsman voor zijn aanmoedigingen en vakkundig redacties werk.  

 

Bart van Rees, November 2017   Copyright bij A.C.Krijgsman 

 

                                            



 

 

Korte beschrijvingen van de vooroorlogse Marine 1935-1941 

Door E.H. van Rees 

Inleiding: 

Deze autobiografische  verhalen waren samen gesteld door E.H. Van Rees, de 

auteur van “Lucky Joseph” in 1996 vlak  voor dat hij overleed. Het was zijn  

bedoeling het te publiceren , maar dat is er nooit meer van gekomen.  In zijn 

woorden:  

Daar ik tot een langzaam uitstervende generatie behoor die nog in het voormalig 

Nederlands-Indië hebben gewoond, er naar school zijn geweest en er hebben gewerkt 

leek het mij een goed idee om mijn ervaringen op papier te zetten. Vooral ten aanzien van de Koninklijke 

Marine. 

 Voor de tweede wereld oorlog diende het grootste gedeelte van het personeel in de Oost. Daardoor was 

het leven van de Marineman heel anders dan tegenwoordig. Ik heb dat nog net meegemaakt en ik heb 

getracht het in deze memoires tot uiting te brengen. Het verhaal is grotendeels  gebaseerd op 

herinneringen aangezien ik gedurende de Japanse oorlog al mijn boeken, foto’s en documenten ben kwijt 

geraakt. Ik heb niet getracht het mooier voor te stellen  dan het was, en waar ik beschrevene personen zou 

kunnen kwetsen heb ik de namen weg gelaten. Behalve mijn geheugen heb ik gebruik gemaakt van 

fotoalbums van jaar genoten , een aantal jaarboekjes van het Korps adelborsten en gegevens van het 

“Gedenkboek Adelborsten opleiding” samen gesteld door SBN M.J.C. Klaasen. Het Instituut voor Maritieme 

Historie en de Marinebibliotheek van het Ministerie van Defensie waren behulpzaam bij het verschaffen 

van data en informatie over de situatie in Den Helder en de Oost in de dertiger jaren 

Nu hoop ik maar dat deze verhalen door mijn nazaten worden gelezen en hopelijk ook door overlevende 

jaar genoten en vrienden in de Koninklijke Marine, waar ik nog steeds aan ben verknocht. 

Hilversum, 1996    

Inhoud vooroorlogse memoires 

1 Naar het Instituut 

2 De jongste jaars kruisreis 

3 We worden korporaal 

4 De bootjesreis en zeilen met Karel Doorman 

5 Ons laatste jaar als adelborst 

6 Terug naar de Oost 

7 Aan boord van Hr Ms Java 

8 Met het Eskader door de Grote Oost 

  Naar het Instituut, September 1935 

Eigenlijk had ik in een jubelende stemming moeten zijn toen ik met mijn oom en tante, mijn ouders 

woonde toen in Semarang,  in de boemeltrein zat op weg naar Den Helder; maar dat was er niet bij. Het 

door de wind gegeselde vlakke landschap en de veelvuldige oponthouden bij de haltes van opwindende 

gehuchten zoals Heerhugowaard, Koegras en Anna Paulowna droegen niet bij tot een feestelijk gevoel, 

evenmin deden dat de afgeragte wagons met versleten bekleding op de banken en met treeplanken langs 



 

 

de zijkanten.  Zo  af en toe keek ik naar mijn tante die mij bemoedigend  toeknikte, alsof ze wilde zeggen 

dat het allemaal wel mee zal vallen. Er zaten zo te zien nog een tweetal toekomstige collega’s in de coupe 

met hun begeleiders die kennelijk in de zelfde stemming verkeerde als ik, deze 5e September van 1935. 

In de krant had ik de lijst met namen gelezen van de nieuw benoemde adelborsten en ik was bijzonder 

verheugd dat ik daar bij ook de naam J.A. Sillevis aantrof, een sobat uit Semarang. Ik zocht hem thuis op in 

Den Haag waar hij nu woonde. Met Jan samen bezochten we een vriend van hem van het VCL, Bart van der 

Land, die vorig jaar was aangekomen en nu was bevorderd tot korporaal adelborst. Wij keken met ontzag 

naar de gloed nieuwe korporaals strepen op zijn mouwen; dat waren “bananenschillen” zoals ik later zou 

leren; de eerste tekenen van het gezag. Bart vertelde ons over de “baartijd” , een periode van drie weken , 

die wij moesten ondergaan, alvorens wij door de oudere jaars zouden worden erkent als leden van het 

Korps Adelborsten ongeacht het feit dat we drie weken van te voren officieel zouden worden geïnstalleerd. 

Hij leerde ons ook al een aantal marine uitdrukkingen; hij had het over het “gesticht” in plaats van het KIM 

en het “luizenhuis” in plaats van het ministerie van Marine; lieden die daar werkten waren “luizen” en 

officieren die kans zagen daar lang te blijven, kregen EODB, een acroniem voor “eelt op de billen”. 

Een lang gefluit van de stoomlocomotief onderbrak mijn overpeinzingen en , naar buiten kijkend zag ik dat 

we bezig waren  een stadje binnen te rijden. De trein hobbelde over een groot aantal wissels en kwam met 

een hoop gesis  en remmengeknars tot stilstand in het Walhalla van het Noorden, Den Helder, oftewel “De 

Jutterij”. Overal klapten  coupedeuren open en daalden de passagiers de hoge treden af naar het perron. 

We waren van te voren geïnstrueerd dat we een leeg valies moesten mee brengen, meer niet ; in dat valies 

moesten de wegbrengers onze burger plunje mee terug nemen naar huis, want van vandaag af zouden we 

alleen nog maar door de Marine verstrekte kleding mogen dragen, zelfs gedurende verlof of permissie, 

tenzij tijdens het beoefenen van sport. 

Er waren maar weinig taxi's, dus velen , waaronder wij, wandelde naar het Instituut, pardon ….. ik bedoel 

“gesticht”, via de Spoorstraat en door de Rijkswerf, zoals aangegeven in de circulaire die we hadden 

ontvangen. Bij de ingang van het hoofd gebouw tegenover de Van Speykmast  werden  de wegbrengers 

gescheiden van de aspirant adelborsten. Tegenover mij aan het andere eind van de hal die ik betrat was 

een grote dubbele deur, waar boven stond  met grote letters de spreuk : 

                                                           “KENNIS IS MACHT, KARAKTER IS MEER”    

Deze deur was de hoofdingang van het “Zaaltje”, de recreatie ruimte voor de adelborsten. 

Een aantal adelborsten met sergeantsstrepen op de mouwen kwam daaruit te voorschijn. Ik stak mijn hand 

uit naar de dichtstbijzijnde en zei : “Ik ben Van Rees” ; het leek mij op dat moment de aangewezen manier 

van optreden. Hij keek mij een moment meewarig aan, alsof hij wilde zeggen; “deze stumper weet niet 

beter”, alvorens hij mij de hand schudde  en zich bekend maakte als De Boer. Hij bracht mij via een gang 

aan de linkerkant van de hal naar de “bottelarij”. We kwamen langs een grote trap en hier kreeg ik de 

instructie dat ik deze trap nimmer mocht betreden, want dit was de trap van de commandant. We 

vervolgde onze weg naar de bottelier en ik onnozele dacht dat we daar een drankje zouden krijgen als 

eerste kennismaking  en om ons wat op ons gemak te stellen, doch hier kregen we een gedeelte van de 

uitrusting, zodat we gekleed in uniform de installatie plechtigheid konden meemaken. 

We moesten alles, maar dan ook alles, uitdoen wat we aanhadden en het in het lege valies stoppen en 

vervolgens omkleden  voor de installatie; dat betekende marine ondergoed, zwarte sokken, hoge 

rijglaarzen, een baadje met vest en broek, een overhemd met los boor den manchetten, een zwarte smalle 

das, een pet, een ponjaard en witte handschoenen en bretels om je broek op te houden. Alles was gemerkt 



 

 

met je stamboek nummer, het mijne was 470. Dit verkleden was een heel gedoe, vooral als je bijzonder 

afwijkende maten had, zoals de man met het kale grote hoofd die ik in Den Haag had gezien. Dat bleek Jhr. 

Hans de Jonghe van Ellemeet te zijn, waarvoor special schoenen en een pet moesten worden gemaakt , 

want zijn maten bestonden niet in den lande. 

Toen we eindelijk klaar waren werden we naar het zogenaamde “Bokkeveldje “ gedreven, naar een apart 

hoekje alwaar we kennis maakten met onze divisie chef en waar ons door de sergeant major der mariniers 

Weyland  werd geleerd hoe te “verzamelen en aantreden op twee gelederen” en hoe de militaire groet uit 

te brengen. Daarna legde onze divisie chef, LTZ2 R.M. Crommelin, ons uit wat er ging gebeuren, en wat we 

moesten doen gedurende de installatie. 

Als laatste verrichting werden we door de majoor geinstrueerd wat te doen als de divisie chef ons liet 

inrukken na afloop van de plechtigheid. Hij liet het ons een paar keer doen en we deden reuze ons best om 

geen modder figuur te slaan in het bijzijn van alle wegbrengers en toeschouwers, die nu in kleine groepjes 

naar de voor hunbestemde stoelen gingen. 

 Hier staan we dan, de serieus kijkende 

jonker links is de schrijver 

 

Wij nieuwe jongste jaars (Promotie 1935) 

telden toen in totaal 40 man; 23 zeedienst, 

10 MSD (Marine Stoomvaart Dienst, 

tegenwoordig Technische Dienst) , 3 

mariniers en 4 tarissen (Adminstratie), 

waarvan gedurende de opleiding 3 

zeedienst, 1 MSD en 1 taris afvielen en met 

eervol ontslag gingen *.   

Ons tweede jaar (Promotie 1934) telde 36 man en ons oudste jaar (promotie 1933) slechts 20 man 

tengevolge van de vele bezuinigings maatregelen in die tijd. De totale strekte van het Korps Adelborsten 

was toen nog beneden de 100 man. 

De colonne adelborsten dat aan kwam marcheren voor de plechtigheid was maar weing langer dan dan dat 

van de tamboers en pijpers en de marinekapel waarachtig zij marcheerden. De compagnie adelborsten 

werd  aangevoerd door een kapitein der mariniers die alom de aandacht trok door zijn martiale 

verschijning;  kaarsrecht, slank in een onberispelijk uniform. Terwijl de troep op aanwijzing van de tambour 

maitre  langs de zoom van het bokkeveldje marcheerde  liep hij naar een positie  in het midden van het veld 

en bleef daar stram in de houding staan. En toen hij zijn mond open deed om het eerste commando te 

geven werd het mij duidelijk dat hier een ras artiest aan het werk was. 

“Compagnie……..liiiinks uit de flaaank …. Haaaalt!!  schalde zijn bevel over het bokkeveld, met een volume 

en zuiverheid  van stemgeluid dat Luciano Pavarotti een minderwaardigheids complex zou aandoen ware 

hij er geweest. De muziek hielt op  en de   compagnie hield onberispelijk halt. Ik kreeg er kippevel van , wat 

zouden wij feuten nog een hoop moeten leren!  

Deze compagnies-commandant was de kapitein der mariniers W.A.J. Roelofsen (later Brigade Generaal) 

sinds kort belast met de militaire vorming van de adelborsten, hij beschikte over een prachtige tenor die hij 

op uitnemende wijze inschakelde bij het leiden van parades. En zo ook hier; er moest nog veel ceremonieel 



 

 

plaats vinden, zoals de aankomst van de commandant, het intreden van het vaandel etc., en daarvoor 

waren allerlei commando’s  nodig en het was een plezier om naar zijn stem te luisteren. 

Het hoogte punt voor ons was de toespraak van de commandant van het instituut , de Kapitein te Zee C. 

baron de Vos van Steenwijk (RMWO), waarin wij werden gewezen op de belangrijke stap die wij op het 

punt stonden te nemen en die de rest van ons leven zou beiinvloeden. Ook de ouders, voogden en 

wegbrengers werden toegesproken en tenslotte verklaarde hij dat we waren geiinstaleerd als adelborst. 

Direct daarna marcheerde de compagnie adelborsten met de muziek van tamboers en pijpers af voor het 

maken van een mars door de stelling. Wij jongste jaars mochten ons na het inrukken voegen bij onze 

wegbrengers. De commandant gaf een receptie in zijn kajuit  op de boven verdieping en ik herrinner me 

daar nog van dat ik met mijn oom en tante in de rij stond achter een marine officier met een enorme 

heoveelheid goud en sterren op de mouwen hij was vergezeld van zijn echtgenote en een korte kerel met 

gemilimeeterd haar die ik ook al in Den Haag had gezien toen we werden opgeroepen voor de aan name. Ik 

dact dat deze officier wel een admiraal moest zijn , hetgeen ook bevestigd werd toen de commandant hem 

verwelkomde met de woorden; “Dag admiraal , ik be blij dat u zich kon vrij maken voor het bijwonen van 

uw zoons installatie” Dit bleek de Chef Marinestaf , Vice admiraal J. de Graaf  te zijn die zijn zoon Jaap 

kwam wegbrengen. Evenlater kwamen wij aan de beurt om met de commandant kennis te maken en 

daarna weer plaats te maken voor de volgende nieuweling met begeleiding ….. 

                                                                                   ----------0---------- 

 

* In WWII zijn van deze promotie  drie  man van de zeedienst gesneuveld, vijf  van de MSD en een  van de  

adminstratie. 

 De volgende drie weken werden we intensief bezig gehouden zowel tijdens als buiten de les uren. We 

moesten af worden geexerceerd , zodat we de 26ste September mee konden doen aan de militaire 

promenade door de stad, zonder daarbij het Korps te schande te zetten. Onzettend veel zaken moesten ons 

nog  worden bijgebracht om te weten hoe we ons als militair in de dagelijkse omgang  moesten gedragen. 

Bijvoorbeeld we moesten leren voor wie wel en voor wie niet we de militaire groet moesten uitbrengen; bij 

voorkeur niet voor officieren van het Leger des Heils die een pet droegen met een rode band , maar bij 

voorkeur wel voor generaals van de landmacht die ook een rode band hadden op de pet; en niet voor 

officieren van de koopvaardij die gallons op de mouwen droegen, maar toch wel voor zee-officieren die 

dezelfde gallons droegen. Kortom het militaire leven zat vol met voetangels en klemmen.  Het brengen van 

de militaire groet was moeilijk , vooral voor linkshandigen, of als je op straat liep met met een pakje in de 

hand en om helemaal niet meer te spreken over het zitten op de fiets. 

“Jonker wat doet u als u op de fiets zit en u ziet de commandant van het veldleger aankomen?” 

“Maar gauw een straatje omrijden Sergeant!”  

 “Jonker  komt u strakjes na de exercitie nog effe bij me” 

En daar dan was de infanterie–exercitie , die ons gedurende vele uren moeizaam ploeteren ons werd 

bijgebracht op het exercitie terrein, weer of geen weer. Er waren altijd wel een paar telgangers die telkens 

de verkeerde arm opzwaaiden , of er waren lieden die de verkeerde kant op draaiden bij het rechts-

omkeert maken, en er waren ongelukkige die het geweer op hun voet neerzetten in plaats van er naast. Ik 

had grote bewondering voor deze sergeanten der mariniers, die na enkel weken zo iets als een eenheid 

wisten te bouwen uit ons heterogeene zooitje, zonder daar tureluurs van te worden. 



 

 

Buiten de les uren waren we overgeleverd aan de heidenen ....... pardon , ik bedoel onze oudste jaars die 

ons voortdurend achter de vodden zaten. Deze nobele heeren, beladen met wijsheid  en miltaire ervaring, 

hetgeen werd geaccentueerd door de gouden chevrons op de mouw, hadden de taak om volwaardige 

leden van het korps adelborsten van ons te maken. Dit gebeurde door ons te “feuten” en dat mocht niet 

lichamelijk gebeuren, doch wel moreel. Officieel mochten er geen zogenaamde “herendiensten” worden 

verrricht, maar daar werd zwaar de hand mee gelicht;  als een oudste jaar je verzocht hem af te borstelen 

of zijn kooi te sjorren, dan was het bepaald niet verstandig on zulks te wijgeren. 

Het slapen in een hangkooi, opgehangen tussen twee horizontale stangen (de klamaaien) was trouwens 

een heel gedoe want die zeildoekse “hangmatten” moesten bij overal  (reveille) in enkele luttele minuten 

model worden gesjord. Daar kregen we ook les in van onze baksmeester en vice-baksmeester. Die kooien 

moesten allemaal precies even hoog hangen, hetgeen allen mogelijk was als ze werden gericht, voor het 

kooien richten werd je bij toebeurt aangewezen. Vooral de eerste dagen gaf dat slapen in een kooi de 

nodige problemen; het kwam nog al eens voor dat je er te snel instapte en dan viel je er aan   de andere 

kant weer uit. Het was een kunst om te mikken zodat je erin een schoot zonder het evenwicht te verliezen. 

En als je er dan goed en wel  in lag was het voor mij – en ik neem aan voor vele van mijn maten eveneens – 

onwennig om met zoveel lui in hetzelde vetrek te slapen. Ik bofte want ik lag op de kleine slaapzaal, maar 

toch was daar een cacophonie van geluiden gedurende de nacht, zodat ik wel eens wakker werd en niet 

direct meer insliep. Daar ware snurkers die er op los zaagden, sommigen bleven er bijna in, dan waren er 

de flatulenten die gemene dampen uitstootten en de hard op dromers die plotseling luidkeels verhalen 

gingen houden of om hun moeder riepen, om maar niet te spreken van de jonker die slaap wandelde en 

zich op de hondewacht in piyama bij de sergeant aan de poort melde voor weekend verlof. En tenslotte 

herinner ik mij als de dag van gisteren, de ongelukkige die zijn kopeind niet goed had vast gemaakt  en in 

het holst van de nacht met een donderende klap naar beneden viel, eerst met zijn hoofd tegen een kastje  

en daarna de vloer. Hij kwam er af met een lichte hersen schudding en werd een paar dagen opgenomen in 

de ziekenboeg voor observatie .... 

Aan al deze dingen mostje wennen en ik nam aan dat zulks ook het geval was bij mijn collega’s.  

We waren ingedeeld in bakken en je zat met je bak aan een tafel in de eetzaal. Ik zat aan de bak naast onze 

vice-baksmeester, de sergeant –adelborst voor de MSD G.A. Lens, bij zijn jaargenoten bekend als “opa”, 

maar zo mochten we hem natuurlijk niet noemen. Ik mocht hem graag, hij was een vaderlijke figuur. Zo 

waren ze niet allemaal; zijn collega’s Scholten, Brinkhuis en de Bruijn bijvoorbeeld konden heel goed 

feuten; als een van hen je een kwartiertje te grazen had genomen, dan zag je het niet meer zo zitten en 

vroeg je jezelf af hoe je op het rampzalige idee was gekomen om adelborst te worden. 

Mijn zeevader was ook van de MSD, Jan de Wit, een heel prettig en rustig iemand, en dat moet ik nog 

vermelden Ehrenburg bijgenaamd Kobus Knor, die bijzonder pienter was , en die zo’n grote mond had dat 

hij daar zonder weining moeite een biljartbal in kon steken, een huzaren stukje dat hij graag 

demonstreerde. Ik heb daarna nog nooit iemand ontmoet die dit kon nadoen. 

De avonden moesten we doorbrengen in het zaaltje ter beschikking van de OJ’s.; dan werden we duchtig 

aan de tand gevoelt of we hun stamboeknummers al uit het hoofd kenden, of we wisten wie de 

Commandant der Zeemacht (CZM) was , en waar hij woonde, en wat voor tijdsein op het dak van het paleis 

werd gegeven om twaalf uur ’s middags. Dat bestond namelijk uit vier zwarte schijven die plotseling 

omhoog wipten en die bekent stonden onder de naam “ de ballen van de admiraal”, en o wee als je dat niet 

wist. Of we werden ondervraagd over de bewapening van de schepen, kortom we werden ondervraagd 

over alles en nog wat, en als je iets niet wist, wat vaak voorkwam, dan werd je een of andere straf 

opgelegd, zoal een week de schoenen poetsen van de ondervrager, of in het zaaltje gaan staan en met 



 

 

gespreide armen moest ronddraaijen en daarbij een periodiek gebrul uitstoten om dat je niet wist wat de 

“Lange Jaap “ was en of die ook een mistsein gaf. Vooral als een stel OJ’s naar de “Breuk” (lokale kroeg)  

was geweest en een paar borrels achter de kiezen hadden moesten wij het ontgelden. Dat zag je al als zij 

het zaaltje binnenkwamen met een kegel van jewelste, dan werd er geschreeuwd,  “Jongste jaars kom 

hier”, en dan deed je het verstandigste om onmiddelijk te komen en je model te melden. 

En zo gingen de dagen snel voorbij, als een soort roes. Tijd om tot jezelf te komen was er niet bij, zodra de 

tonen van het “overal” weerklonken door de gangen van het gesticht dan klonken er kreten zoals : “duik er 

uit, uit je strontzakken jongste jaars!” en dan was het haasten om je kooi te sjorren – en ook die van de 

baksmeester als het je beurt was – en daarna snel wassen en aankleden, snel naar  beneden naar de 

pijjekker kamer om je af te borstelen en schoenen te poetsen en als je niet de pech had dat je een OJ moest 

bedienen dan kon je nog even op adem komen voor het signaal “baksgewijs” klonk. 

Het ritueel baksgewijs inspectie vond tweemaal per dag plaats; ’s ochtends en ’s avonds op het voorterrein 

of bij regen in de “zweedsche” het gym locaal. We traden aan onder de leiding van de adelborst-van-dienst, 

die het geheel rechts liet richten en daarna de baksmeesters liet uittreden om ons te controleren op 

aanwezigheid en en netheid van tenue. De officier van de wacht met sabel en koppel aan had hierbij het 

oppertoezicht en liep dan rond als een sneupend roofdier om wellicht nog een of andere ongelukkige te 

snaaien die zich niet goed afgeborsteld had of die zijn petveer had ingekort, of zijn ponjaardketting had 

verlengd. Vooral de heer T.A. Vos, de officier MSD der 2e klasse  (bijgenaamd Teun Arie) was daar goed in. 

Hij zag alles met zijn doorborende blauwen ogen die half in het duister waren gehuld onder de klep van zijn 

pet. Hij had sterk ontwikkelde kaken en als hij een ongerechtigheid meende te zien, dan zag je zijn 

kauwspieren snel heen en weer schieten, net als bij een cougar die zich gereed maakt voor de sprong. Dan 

stond hij opeens naast je en zei sarcastisch vriendelijk: “Van Rees hoeveel dagen heb je dat boordje al 

aan...... daar kan je soep van koken .... en je haar is te lang ... baksmeester maak hier rapport van !”. Als alle 

bakken waren geinspecteerd, rapporteerden de baksmeesters bij de adelborst-van-dienst, die op zijn beurt 

rapporteerde bij de officier van dienst, die dan als alles in orde was bevonden, de order gaf om baksgewijs 

in te rukken, tenzij de eerste officier er bij was, want dan moest deze het rapport ontvangen van de officier 

van dienst en mochten we daarna pas inrukken. 

De maaltijden in de eetzaal werden ook baksgewijs genuttigd onder het waken oog van de baksmeesters en 

vice-baksmeesters: de adelborst-van-dienst gaf de signalen voor stilte voor het gebed en riep daarna “uit 

de ketting” zodat het maal kon beginnen en voor “laag water” ; het einde van de maaltijd. We werden 

bediend door militaire werklieden, gekleed in blauwe broek en een witte kiel. Dat waren brave lieden, die 

graag nog een centje wilden bijverdienen boven hun kleine pensioentje. Ik herrinner me nog heel goed Van 

Unen, die een eenorm dikke duim stak in de soepterrien of sauskom om deze vast te klemmen, met 

medewerking van zijn vingers natuurlijk , die aan de buitenkant van het vaatwerk kleefden. Aan zijn gezicht 

kon je zien of het lekker was of niet.  Het eten ging wel ; hoogtepunten waren de wekelijks rijst met 

rotmok, de snert op maandag en de gaatjes dag op vrijdag. Het laagtepunt was het ontbijt op maadag 

ochtend , met ouwe en kouwe pillen. Er was altijd roggenbrood bij het ontbijt en koffie maaltijd, dat waren 

de “zoetjes” en boze tongen beweerden dat de officier van administratie daar kamfer in liet doen, opdat de 

adelborsten niet al te potent zouden worden. Ik heb dit laatste nooit kunnen verifieeren. Als wij feuten ons 

maar rustig hielden waren de maaltijden perioden van betrekkelijke rust voor ons in de baartijd, maar je 

moest wel voorzichtig zijn, dat je niet “jutte”, te veel nam, als er iets lekkers was , of dat je iets voor je 

beurt nam , want dan kon je de straf worden opgelegd voor het consumeren van een “muzikale pil” 

voordat je iets anders mocht eten. Een muzikale pil was een boterham rijkelijk besmeerd met mosterd, 

zout en peper, en het consumeren daarvan was geen genoegen. Het verhaal ging dat enkele jaren tevoren 

een Jongste jaar een dik besmeerde muzikale pil manhaftig verorberde omdat hij zich niet wilde laten 



 

 

kisten en dat de tranen in zijn ogen sprongen vanwege de scherpe smaak, waarop de baksmeester op 

zoetsappige toon vroeg: “waarom kijk je zo bedroefd?” waarop het slachtoffer antwoorde ;”ik huil omdat jij 

nog tot de levenden behoort!”. Dat glasharde antwoord werd bestraft met het op eten van een boterham 

dik besmeerd met sambal, maar het slachtoffer was een indische adelborst die gek was op sambal  en het 

maakte hem niets; hij was wel zo verstandig dat niet te laten merken. 

Onze dagen in de baartijd waren behoorlijk gevuld, maar gelukkig waren er ook nog enkel geneugten, zoals 

het “mandieen”, waarvoor we waren ingedeeld in mandie-ploegen, en dat bovendien verplicht was na de 

gynastiek les. Het kwam er op neer dat we gregeld moesten douchen . Dit gebeurde in een grote douch 

ezaal bij de zweedsche; vroeger waren er geen tussenschotten tussen de douches, doch een vrouwelijk lid 

van een tweede kamer commissie  die een bezoek bracht aan het KIM vond dat “shocking” en maakte er 

werk van zodat er schotten en gordijnen werden aangebracht. Niemand trok echter ooit de gordijnen dicht 

en de tussenschotten leenden er zich bij uitstek voor om als trommels te worden gebruikt om ons gezang 

te begeleiden. Dit werd ook aangemoedigd door de OJ’s, en er werd nooit wat van gezegd door de officier 

van dienst. Er was altijd voldoende warm water  en datwas een luxe waar vooral de indische adelborsten op 

gesteld waren , die gewend waren om dagelijks te mandieen. 

De Indische adelborsten waren zij , die in Indie waren aangenomen en waarvan de ouders in Indie 

woonden. Hoewel ik in Nederland was aangenomen rekende ik mij ook tot indische adelborsten omdat 

mijn ouders in de Oost woonden. Van mijn jaar zeedienst  waren er totaal vier . Voor ons was nieuws van 

huis uit Indie extra belangrijk , er was toen sinds enkele jaren een wekelijkse luchtpost verbinding met de 

Oost ingevoerd en mijn moeder schreef me trouw zodat ik goed op de hoogte was van het wel en wee van 

de rest van de familie. De post werd ’s middags na vast werken door de adelborst van dienst uitgerijkt en 

als ik de kreet “van Rees facteur!” hoorde was mijn dag goed.  

Op een dag, vanwege mijn te lange haar nam mijn zeevader mij mee naar de kapper in de Spoorstraat  

waar hij altijd heen ging; er was toen noch geen barbier in het gesticht. Ik had al gauw door waarom hij 

naar deze kapper ging, want er stond een prachtig mooie ontwikkelde jonge dame aan de kassa die 

luisterde naar de naam  “Alie” waar hij me aan voorstelde. Ik realiseerde me toen dat ik al in geen weken 

enig vrouwelijk schoon had gezien, destijds waren er geen Marva’s of vrouwelijke adelborsten in het 

gesticht , en de enige vrouwspersonen die we zagen waren de werksters, afgeleefde schepsels die moesten 

werken om rond te komen in een tijd toen AOW een onbekende kreet was. 

De baartijd ging toch snel om. We werden af geexerceerd onder het wakend oog van de kapitein der 

mariniers Roelofsen en deden onze uiterste best want er volgde een mars door de stelling en daar wilden 

wij graag aan meedoen. Groot was de vreugde toen de kapitein zich tevreden verklaarde met onze 

prestaties. 

De 26ste September was de grote dag waarop we voor het eerst met dicht geknoopt baadje en kragen, met 

geweren en leergoed aan onze plaats innamen in de voltallige compagnie adelborsten .  We maakten die 

middag een mars door de stelling met het vaandel voorop en de tamboers en pijpers met de marine kapel 

aan het hoof van de stoet. Wij jongste jaars waren zo trots als pauwen en toen op de Hoofdgracht de 

muziek inviel kreeg ik er kippevel van. Na drie weken van intens ploeteren had ik een gevoel van voldoening 

om dat we net zo goed marcheerde als de OJ’s. 

Die avond was het “ontbaring” (niet te verwarren met openbaring, hoewel het dat wel was). Na een 

bullefuif met het oudste jaar werd er bischopswijn geschonken en Van Dapperen, de president van de 

senaat hield een speech waarin hij verklaarde dat wij nu waren opgenomen in het korps. Tot slot zongen 

wij het adelborsten lied...... 



 

 

Dit Adelborstenlied is toegevoegd door de redactie........ 

 

 

  

 

 

Waar de Ruyter eens moest sneven, 

Waar een Tromp zijn roem behield,  

Staan wij aan 't begin van 't leven, 

Maar met hoop en moed bezield.  

Wordt nog eens in later dagen 

Neêrlands vlag ten strijd ontplooid,  

Stervend zullen wij haar schragen, (bis) 

Maar die vlag verlaten.... nooit!  (bis) 

 

  

Slaat de Luipaard eens zijn klauwen 

Naar het vrije Neêrland uit,  

Mocht de Adelaar 't beschouwen 

Als gemakkelijke buit,  

Tromp, de Ruyter zal herleven, 

In het vrije Nederland, 

 't Voorbeeld door van Speyk gegeven, (bis) 

Volgen wij met hart en hand. (bis) 

 

Ja, wij slaan het oog naar boven, 

Waar zij wappert, dag aan dag,  

En wij zweren, wij beloven 

Eeuw'ge trouw aan Neêrlands Vlag.  

Wordt nog eens in later dagen 

't Rood-wit-blauw ten  strijd ontplooid.  

Stervend zullen wij het schragen,  (bis) 

Die gelofte schenden       . nooit!  (bis) 



 

 

 

 
 

 

Ik moet hier even ons oudste jaar zeedienst onder de loupe nemen, een stelletje aardige kerels die het 

beste met ons voor hadden. Het waren er maar zes dankzij de commissie Idenburg en daarvan werden er 

vijf officier, want De Fouw viel af in het derde jaar. Hij was heel lang en keek wat somber de wereld in . Als 

hij ons feutte was op zijn gezicht lezen hoe bezorgd hij zich over ons maakte en hoe dom het van ons was 

om deze loopbaan te kiezen, want wij waren zulke nietsnutten. En dit zei hij dan met een meewarige stem 

alsof hij ons wilde condoleren. De Fouw is tandarts geworden in de USA en zal het financieel wel het beste 

geboerd hebben van allemaal. 

Jan van Dapperen was president van de senaat, een geweldige kerel, hij was de kortste van het stel en had 

altijd moeite om een assaut –invite te vinden die niet langer was dan hij zelf. Zijn jaargenoten hadden 

daarom een rek-commissie ingesteld , bestaande uit zes van ons die hem elke avond moesten uitrekken; 

helaas was dat geen success. Wijnand Langeraar was de intellectueel van het stelen hij kon ook heel goed 

feuten. Simon de Boer was de verpersoonslijking van de ruwe zeekapitein, wanner hij ons feutte 

glinsterden zijn pretoogjes en zat zich inwendig te verkneuteren. Jurgen Dencher had dat ook en dan was er 

nog Jan Swellengrebel, na de Fouw de langste van het stel, die spreken op Dirk Stikker leek en ons bij het 

feuten behoorlijk kon aanpakken.  

Het weekend na de baartijd mochten we naar huis, en zo liepen we in groepjes door de Spoorstraat naar 

het station om ons in te schepen in de boemel naar Alkmaar en ons vandaar over heel Nederland te 

verspreiden, ondertussen goed uitkijkend dat we elke meerdere de militaire groet brachten. 



 

 

Ik ging naar mijn oom en tante in DenHaag. Toen ik uit de tram stapte aan het begin van de Jan van 

Nassaustraat zag ik aan de overkant een prachtig zwart paard aankomen , bereden door een meneer in 

uniform met een grijze knevel, hij had een rode pet op en een gesloten kraag, en ik dacht net dat hij geen 

postbode was en ook niet iemand van het leger des heils toen een donderende stem klonk: “Adelborst kan 

je niet groeten!”. Ik schrok mij een hoedje  en maakte meteeen front en groette en riep :”Mijn excuses 

meneer ......pardon Generaal!” De ruiter gaf zijn paard de sporen zwaaide met zijn zweepje en ........ 

verbeelde ik me het of lachte hij toen hij weg reed? 

Ik vertelde dit voorval met de meneer op het paard aan mijn oom en tante. Zij wisten direct dat dat de 

Commandant van het Veldleger was , de Luitenant Generaal baron van Voorst tot Voorst die in de buurt 

woonde en met wiens echtgenote mijn tante geregeld bridge speelde....... een hele aardige man! 

                                                                    -------------0------------- 

Na de baartijd volgde er een periode van hard werken tot de week voor kerstmis. We kregen een nieuwe 

baksindeling zodat wij jongste jaars verspreid werden over de bakken en  kregen een nieuw lesrooster voor 

de rest van het jaar. Daarin kwamen onderwerpen voor zoals zeevaartkunde, hogere wiskunde, cijferen, 

zeemanschap, practische zeemanshap , Maleis , natuurkunde, scheikunde en zelfs dansles. Daarna had je 

ook nog tuchtrecht, schermen en practische militaire forming (PMV). De dansles was helaas niet met 

jongedames uit de stelling; de dansleraar Polak kwam dan – soms met een van zijn mooie zusters – naar het 

gesticht en dan hadden we les in het zaaltje. De ene helft van de klas moest de rode kraag van het baadje 

plat  leggen, dat waren dan de dames en de rest waren heren; dit was zover mij bekend de eenvoudigste 

sex-veranderings operatie in de wereld, en daar werden veel grollen over gemaakt. De eerste dansles werd 

besteed aan salon manieren volgens het boekje over etiquette genaamd “wenken voor aanstaande 

officieren  van de Zeemacht (W.O.Z.), waarin stond hoe je op de juiste wijze , met een hoofdsche buiging 

een dame ten dans te vragen. Dit gaf natuurlijk in het begin aanleiding  to veel hilariteit, zoals  bijvoorbeeld  

de “dame” die voor een dans werd uitgenodigd met neergelagen ogen zei : “Och meneer kijkt u me niet zo 

aan , dat maakt mij verschrikkelijk nerveus” . Maar op de lange duur kwam de afwezigheid van echte 

jongedames niet ten goede aan de dansles. 

De Zaterdagen werden besteed aan landingsdivisie en athletiek; vrije zaterdagen kende men toen nog niet. 

Wel was er af en toe een middag vrij en dat heette dan een Engelse zaterdag. 

We werden zodoende aardig bezig gehouden. We mochten nu ook “passagieren” na vast werken maar 

moesten weer vrij vroeg binnen zijn. Een geliefkoosd uitje was met een stelletje maten naar de “Breuk”  te 

gaan, zo noemde men het hotel “Den Burg” bij het havenhoofd, dat er niet meer is. We dronken daar dan 

een borrel en aten er croquetten, bitterballen of uitsmijters bij voor zolang het zakgeld strekte. 

We leerden elkaar zo langzamerhand beter kennen; Ik had een bijzonder aardige zeebroer, Wim Wolters 

die bij de MSD was evenals mijn beste vriend Bart Honig. Van de zeedienst waren Hans Ellemeet, Jan 

Doorenbos, Wim van Trigt, Jan Sillevis , Piet Bussemaker , Jan Treffers en Bas ter Brake mijn geregelde 

passagiermaten.  Onze mentor was de Ltz1 Walma van de Molen, die les gaf in zeevaartkunde en cijferen. 

Een andere belangrijke en tevens kleurrijke figuur was de kltz Coolhaas, beter bekend als “Haas” , die les 

gaf in zeemanschap. Hij was nogal ruw in de mond , maar lang niet zo kwaad als hij deed voorkomen. Voor 

artillery hadden we de ltz1 J.Ph. P., bijgenaamd “Jan Poephark”, een lange slanke man die nooit uit de plooi 

kwam. Hogere wiskunde werd gedoceerd door de burger leraar Dr. L.W.Nieland, een heel pienter en heel 

kort mannetje. Hij was - zo ging het verhaal-  zelfs nog korter dan Pietje de Jong en daarom beschouwde 

men hem als “een oneindig kleine der tweede orde” zodat men hem kon verwaarlozen. Bij ons had hij de 



 

 

bijnaam “de kleine l....”, maar hij was een goed instructeur en was niet voor de poes als hij dacht dat er een 

loopje met hem werd genomen.. 

Gelukkig waren er ook lessen in de buitenlucht, zoals sloep roeien, waarvor we bootsman Dekker hadden. 

Deze man had een droge humor en sprak langzaamen plechtig als een predikant. Als we onder de brug 

door moesten naar de buitenhaven dan leunden er steevast een stelletje opgeschoten jongedames over de 

brugleuning die opmerkingen maakten zoals “Och kijk es wat een zieltjes” en ons uitlachten; de bootsman 

gaf dan het commando “lopen .... riemen!” en zei “Jonkers er wordt alleen geluisterd  naar de Bootsman”. 

En zo gleden we zwijgend onder de brug door, begeleid door het gegiechel van deze dames, waarna de 

bootsman “riemen toe” commandeerde  en vervolgens “haalt op  ....  gelijk" en dan roeiden we verder 

richting Marsdiep. 

Mijn zeevader vertelde mij dat deze dames altijd tuk waren om met een jonker te scharrelen en daarom bij 

het korps bekend stonden als  ”scharrels”. Ter identificatie hadden ze allemaal bijnamen zoals “Dulle 

Marie” en “Hete Bep” om er maar een paar te noemen. Dit voorkwam dat twee jonkers niet het risico 

liepen om met dezelfde jongedame een afspraakje maakte op het zelfde tijdstip.  

Andere activiteiten die in de buitenlucht plaats vonden waren de landinsdivisie en het schijf schieten. Dat 

gebeurde in de duingebieden bij Huisduinen, weer of geen weer. In de winter was dat niet altijd even leuk  

en trokken dan ettelijke lagen ondergoed aan, waaronder flanellen pantseronderbroeken om toch maar 

enigzins warm te blijven. 

Een ander belangrijk evenement vlak voor het kerstverlof was het “Assaut”. Dit feest was bedoeld als geste 

van ons Korps om iets te stellen tegenover de gastvrijheid ondervonden door de adelborsten van families in 

de stelling. Dit jaar -1935-  viel het in de week van 13 December. Hier werd veel werk van gemaakt en het 

repeteren van de verschillende nummers die werden opgevoerd nam altijd vele avonden en weekeinden in 

beslag. Nummer vijf van het programma van dit jaar was getiteld”  “Petite morale nautique”; het bestond 

uit het lied van de uiterton, en uitgerekend werd ik – tegen wil en dank- aangewezen door het oudste jaar 

om dat lied te zingen, omdat ik volgens Simon de Boer daar de juiste kop voor had met mijn grote neus. Dat 

gedicht van vele coupletten vertelde het verhaal van een officier , die als zijn schip voor enige tijd uitvoer , 

zijn trouwring in de uiterton van het Schulpengat wierp , zodat het gemakkelijker was zijn echtgenote te 

vergeten  wanneer hij in den vreemde fraaie dames ontmoette.  Als de reis teneinde was, dan viste hij bij 

het binnenvaren de ring weer uit de ton en deed alsof er niets was gebeurd, behalve die ene keer toen zijn 

collega’s hem een poets bakte en de ring er stiekem van te voren uithaalde ...... toen zwaaide er wat bij de 

thuiskomst want marinevrouwen zijn behoorlijk bij de pinken  en laten zich niet makkelijk om de tuin 

leiden. Voor dit nummer werd een uiterton van karton gefabriceerd  met een topteken dat teveneens 

fungeerde als deksel  en in die ton zat ik verkleed als luitenant ter zee der tweede klasse. Ik mocht de Atjeh 

jas en pet van Pampie van Dulm lenen, de divisie chef van het tweede jaar. Op de uitvoering kwam ik dan 

schommelend met die ton het zaaltje binnen en deed in het midden het deksel open en begon te zingen, 

het waren wel tien coupletten voor zover ik mij herinner en ik had groot success en stond daarna bekend  

als de adelborst van de uiterton. 

Na de Assaut week begon het Kerstverlof dat twee weken duurde en dat eindigde op de 5e Januari 1936. De 

dag na onze terugkomst moesten wij Jongste Jaars van de zeedienst (ZIII), embarkeren a/b van Hr.Ms. 

Hertog Hendrik voor een kruisreis waarvan we pas op 2 April zouden terugkeren.  

Deze reis die  bekendstond  als de “jongste jaars kruisreis” ging meestal naar de Middellandse Zee, maar dit 

jaar deden hardnekkige geruchten de ronde dat we ergens anders heen zouden gaan. 



 

 

1.  De Jongste jaars Kruisreis 

Ik zat in een volle coupe van de stoptrein van de stad Alkmaar naar Den Helder; de tijd van aankomst aldaar 

was één uur tien, de zesde Januari 1936 en dezelfde dag zouden wij, van de afdeling ZIII, ons inschepen aan 

boord van Hr.Ms.”Hertog Hendrik”. Buiten heerste een inktzwarte duisternis er regenstriemen sloegen 

tegen het coupé raam, de boemel bonkte met een eentonige regelmaat over de spoorstaven 

.....................ketjeboem.................... ketjeboem............. ketjeboem en dat was slaapverwekkend. De trein 

was vol met van Kerstverlof terugkerende adelborsten en het was nogal stil in de coupé want we waren 

Schagen al voorbij en we hadden sinds het verterk uit Alkmaar onze verlofservaringen uitgewisseld en 

waren nu allen nog maar slaperig en verlangde naar het eind van de reis. Voor ons was Alkmaar toen zo’n 

beetje de grens van beschaving; na deze stad was er allen nog stoom-tractie. De trein van 1.10 was de een 

na laatste trein en als je die miste was je te laat op het gesticht. Dat laatste stuk na Alkmaar duurde 

schijnbaar een eeuwigheid en vormde altijd het katterige einde van een verlof. 

                                                                            ----------0--------- 

In de loop van die dag, de 6e Januari, embarkeerden we aan boord van de Hertog Hendrik, in de wandeling 

genaamd de “Henk”, een oud pantser schip uit “tempo dulu”, volledig verouderd en eigenlijk thuis horend 

in de periode van voor de eerste wereld oorlog, maar nog steeds bruikbaar voor opleidingen, wegens de 

vele sloepen die met de hand konden worden gehesen of gestreken, en de aanwezigheid van lange masten 

met grote ra’s. Daar het schip alleen nog maar voor opleidingen werd gebruikt was de achterste toren van 

24cm verwijderd om plaats te maken voor een dekhuis,  de “papagaaienkooi” waarin zich officiershutten en 

leslokalen bevonden. Door het verminderen van gewicht achter werd het ship koplastig en kon het 

hardnekkig op voor inkomende zeeen liggen te hakken, maar datwas goed voor de jonkers om ze van de 

zeeziekte af te helpen. Behalve het ene overblijvende kanon van 24 cm beschikte de “Henk” ook nog over 

vier kanons van 15cm in een schild, er was echter  geen centrale vuurleiding voor deze batterij. 

We begonnen het jaar 1936 met twee man minder want we hadden twee afzwaaiers. Er waren namelijk 

twee jaargenoten met dezelfde gecompliceerde achternaam ; “Quarles van Ufford” , en  beiden gingen met 

eervol ontslag vlak voor het kerstverlof, zodat we nu 21 man sterk waren. We werden verdeeld in drie 

groepen van zeven man en werden ingedeeld bij de wachtdivisies A,B en C van het schip. 

Ons verblijf , genaamde de “nor”, was in de midscheeps gelegen en had een koekoek op het hoofdek achter 

de koekoek van de kombuis zodat we vaak etensluchten roken die ons erg hongerig maakten. Ieder kreeg 

een klein kastje toegewezen waarin we onze barrang in moesten proppen. De nor diende ook als 

slaapverblijf, dus in de nacht hingen er kooien boven de tafels . Omdat de nor te klein was om iedereen een 

plaats te bieden was er ook een aangrenzend stuk van de whalegang voor ons gereserveerd om kooien op 

te hangen gedurende de nacht. Het was ook toegestaan om aan dek te slapen maar daar werd nu nog 

weinig gebruik van gemaakt vanwege de koude. Het was niet bepaald een luxe accomodatie en het kon 

voorkomen dat je aan het ontbijt zat en iemand van de hondenwacht uit zijn kooi kwam en met zijn voet in 

het botervlootje stapte, maar wie daarop lette was een kniesoor. 



 

 

                      

                                            De Hertog Hendrik omstreeks het jaar 1900 

Ik was ingedeeld bij wachtdivisie B en had de eerste nacht op zee de hondenwacht in de machinekamer, 

oftewel de “vetput”.  

Om vier uur in de namiddag werd er "meerrol" geblazen en moesten we aantreden aan dek om het vertrek 

nar zee gade te slaan onder het wakend oog van onze mentor ltz1 Walma van der Molen en onze 

divisiechef ltz2 Crommelin. Het was guur en koud ener stond een harde wind uit het Zuidwesten, er waren 

storm waarschuwingen afgekondigd voor de hele Noordzeekust. Direct na het ontmeren passeerde het 

schip het paleis en werd er front gemaakt voor de commandovlag van de CZM die strak wapperde  in de 

harde wind. Nadat het schulpengat was gepasseerd brgon het schip te stampen tegen de recht voorin 

komende golven. Ik was na aftrap reewacht op de eerste platvoet uitkijk op het seindek onder de leiding 

van de seiner 1e klasse Wieringa, een lange uitgedroogde kerel die somber de wereld in keek en die zich 

door niets en niemand voor het lapje liet houden. Hij was deze wacht chef seindek en moest ons inwijden 

in het seinersvak.  Hij wees op een licht dat recht vooruit in zicht kwam en vertelde mij hoe ik dat door de 

spreekbuis moest doorpraaien aan de officier van de wacht op de brug. Soms was er wel eens een 

eigenwijze leerling die opmerkte dat ze dat op de brug toch ook zagen doch dan werd deze stumper 

uitgelegd dat we hier twee dekken hoger waren dan de brug zodat wij het eerder zagen ; “U moet niet 

vergeten dat de aarde een enorme kloot is Jonker, zoals zovelen die er op rondlopen”. Ik moest eerst de 

brug attendeeren dat er iets kwam  en daartoe roepen : “brug ..... hier seindek” en dan werd er 

teruggeroepen  “brug” en dan riep ik weer terug “licht in zicht recht vooruit” ..... en daar werd weer 

opgeantwoord “ei .. ei” en dat betekende dat de brug het had begrepen. Wieringa drukte mij op het hart 

dat ik dat “ei ... ei” beslist niet mocht gebruiken tegen een meerdere. En als diezelfde eignewijze leerling 

opmerkte dat het “aye ...aye”  moest zijn dan werd hem door Wieringa de mond gesnoerd met de uitleg 

dat de Engelsen de uitdrukking van ons hadden over genomen doch dat ze het niet goed uit konden 
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spreken en het verbasterd hadden to “aye ....aye”. Aldus werd ik geinstrueerd in het gebruik van een der 

oudste en eenvoudigste communicatie systemen aan boor van schepen; de spreekbuis. We konden ook per 

spreekbuis communiceren met het radio station en daar doorheen met een emmertje aan een touw 

berichten uitwisselen. “Het beste verbindingsmiddel, Jonker”, zei Wieringa, “iedere oliebol kan het 

repareren”. 

Het licht vooruit bleek afkomstig te zijn van de uiterton van het Schulpengat , we gingen er vlak langs, en ik 

moest denken aan het lied dat ik had gezongen op het assaut. Ik zag echter niemand zijn ring in de ton 

gooien.  Het was trouwens een ijskoud bedrijf hierboven, de wind maakte een huilend geluid door de 

stagen en de sein-wippers en ik dook zo diep mogelijk in mijn pijjekker om nog wat lichaamswarmte te 

bewaren. Na een lange tijd werd er eindelijk op de scheepsbel vier glazen geslagen; “teng teng ......teng 

teng”. Het was zes uur  en mijn wacht zat er op. 

Jan Treffers van divisie C kwam mij aflossen voor de tweede platvoet, ook hij had het koud , hij zag er uit als 

een zieke kraai diep in zijn pijjekker gedoken en vond het jammer –net als ik- dat we niet op de Javazee 

waren. Ik gaf hem alle bijzonderheden over, welke lichten in zicht waren en wat het wachtwoord was voor 

de nacht, melde me af bij Wieringa en daalde af naar de nor , naar de warmte en de gezeligheid. Ik hoopte 

dat ik niet zeeziek zou worden en ging direct na teewater naar kooi om nog wat te slapen voor de 

hondewacht, maar dat lukte niet zo goed en ik was nog half wakker toen ik tien minuten voor middernacht 

werd gepord.  

En zo ging ik dan voor het eerst de vetput in van de Henk. Via een stel steile trappen ging ik naar beneden 

terwijl er steeds meer geluiden op me af kwamen. De Henk werd namelijk voortgestuwd door twee triple 

expansie machines, de lui van de MSD  noemden dat “armen en benen werk”. Die machines maakten 

vreemde geluiden  die in een regelmatig tempo terug kwamen .......”tjeklaff boem klaff ... pshh ..... tjeklaff 

boem klaff ....pshhh”..... enzovoorts, ad nauseam, en dan zo af en toe daartussen door een klagende zucht 

die steeds luider werd en dan abrupt eindigde, alsof een gemartelde uiteindelijk de geest gaf. Ik maakte mij 

daar zo ongerust over dat ik een passerende olieman vroeg of iemand niet goed was” .”Welnee jonker, dat 

is de voedings  pomp” was het antwoord. Ik daalde steeds verder af in dit inferno langs kerels die op meters 

kekenen me aanstaarden alsof ze wilden zeggen “wat komt die zooiensteker hier uitvoeren”. Uiteindelijk 

kwam ik terecht bij een majoor machinist die aan een soort lessenaartje zat met allerlei meters en een paar 

grote handwielen en die mij vriendelijk toeknikte. Ik melde mij model en hij zei: “Aha, u hoort bij dat 

groepje studenten , welkom Jonker!”.   Hij maakte zich bekend als majoor machinist Danel en legde mij uit 

dat hij  chef van de wacht was in de bakboord machinekamer. Ik vond hem een prettig en huplvaardig 

mens, dat altijd klaar stond om vragen te beantwoorden en dat waren er nogal wat , want ik moest een 

studie maken van de lensleidingen en moest dat in mijn memoriaal vermelden. We moesten namelijk alles 

wat we deden of hoorden in het memoriaal optekenen; op ons dagelijks orderbriefje heette dat 

“memoriaal werk” en dat nam veel tijd in beslag. Het was heel belangrijk om het goed te doen want de 

memoriaalen moesten geregeld worden ingeleverd bij de divisiechef  voor inspectie. 

Door de ligging van de machinekamers voelde je de bewegingen van het schip niet zo erg en deze eerste 

hondewacht vloog voorbij want er was zoveel te zien en zoveel te vragen en majoor Danel ging uitvoerig in 

op al mijn vragen. Tien voor vier werd ik afgelost dor een college van divisie C en even na vieren lag ik in 

mijn kooi te knorren na een lange dag. De volgende ochtend werd ik wakker door de onder mij ontbijtende 

collega’s die van de dagwacht waren afgekomen. Ik dook dus uit mijn kooi en kon nog net vermijden in een 

pot jam te stappen ............. 

Behalve ZIII waren er ook nog andere opleidingen aan boord, te weten een klas matrozen uit Vlissingen 

voor de opleiding kwartier-meester. Deze laatste bestond uit ervaren matrozen 1e klas en dat waren 



 

 

potelaars met vele tatouages op de armen. Zij droegen een band om hun linkerarm  waarop de letters 

“DDKW” stonden voor “Dienstdoend kwartier meester”. Ik herinner mij nog in het bijzonder de matroos 1 

Schakel, een boom van een kerel, die bij een sloep roeiwedstrijd een riem aan stukken trok alsof het een 

lucifer houdje was. Deze lieden konden ook enorme hoeveelheden voedsel verzwelgen; ik had eens de 

dienst in het benedenschip tijdens het middagschaften en zal nooit de borden met bergen aardappels en 

gehaktballen overgoten met vette jus vergeten die in een ommezien werden verorberd. Voordat ik mijn 

verhaal vervolg moet ik eerst nog even iets melden over de etat major. 

De commandant was Kltz Wakerlin, bij genaamd “Knagellijntje, de eerste officier was Ltz1 J.B. (Japie) Meijer 

(later vlagofficier personeel). Behalve de gebruikelijke bezetting aan Ltz’s 1 en 2 waren er drie kersverse 

ltz’s 3 aan boord die in September 1935 waren beeedigd, namelijk de oudere broer Willem van onze 

jaargenoot Hans de Jonge van Ellemeet, Frans Steinmetz en Frans Kroesen. Zij deden dienst als 

ondergeschikt officier van de wacht. Met Steimetz maakte ik al gauw kennis want hij was ook van divisie B 

en ik had 7 januari de EW op de brug als leerling. De officier van de wacht was de ltz2 van der Brugh, 

bijgenaamd Jan Pap, van de promotie 1923. Hij was de oudste ltz2 van de divisie en deed alleen de donkere 

nachten. Ik herrinner mij die nacht nog heel goed. Het woei nog steeds stevig en het was goed zicht. We 

waren nu in het nauw van Calais aangekomenen het was druk met scheepvaart in beide richtingen ; 

bovendien ritselde het van de lichten en in het begin kon ik er geen touw aan vast knopen welk licht wat 

voorstelde., laat staan waar het op de kaart te vinden. Jan Pap was een kort aangebonden heer en nadat hij 

de wacht van zijn voorganger had over genomen gaf hij Steinmetz de order om het bestek bij te houden en 

“jij helpt meneer Steinmetz” werd mij toe gevoegd. Daarna ging hij op een bankje zitten op de 

stuurboordsbrugvleugel en deed alsof hij verder niets met de zaak te maken had, dat was echter schijn 

want niets ontging hem. Er waren in die dagen nog geen navigatie satellieten, geen Loran, radar of Decca, 

dus we waren aangewezen op peilingen en peilen deden we dan ook om de haverklap. Steinmetz nam de 

peilingen en ik moest ze opschrijven en telkens met hem meelopen naar de kaartenbak waar hij ze in de 

kaart zette. 

Het was om af te dorren van de kou en mijn ogen traanden door de harde wind, maar ik vond het peilen 

hoogst interessant en begon lanzamerhand inzicht in de situatie te krijgen. Voor de adelborsten was er een 

extra kaart in de kaartenkamer beschikbaar en zodra ik tijd had nam ik ook zelf peilingen en zette die op de 

kaart. We moesten ook het adelborsten journaal bijhouden en de adelborst van de dagwacht moest het 

inleveren bij onze mentor voor inspectie. Door alle activiteiten ging ook de wacht snal voorbij en mijn 

vriend Anton Elbers loste me af voor de HW (hondewacht). 

Onze eerste haven in den vreemde was Funchal, waar we de 16e januari in de voormiddag om 10.00 

werden verwacht. Met onze vaart van 7.5 knopen konden we dat halen en zo ploegde onze trouwe Henk 

onverstoorbaar door de geleidelijk groter wordende golven en begon steeds meer te stampen en slingeren. 

Ik had een stille hoop dat het weer zou meevallen , maar dat was helaas niet het geval, er was een nieuwe 

oceaan-depressie in aantocht en we stoomden veel te langzaam naar het zuiden om die te ontlopen. De 9e 

januari was mijn verjaardag , maar ik had geen behoefte dat heugelijke feit aan mijn maten mede te delen 

want ik voelde me misselijk  en ik had de DW dus ik ging vroeg naar kooi waar je de bewegingen van het 

schip niet zo voelde. 

Toen ik tegen vieren werd gepord slingerde en stampte het schip hevig. Ik had samen met Rudi Elbers de 

wacht in het voorste ketelruim waar we de nobele kunst van het kolen stoken moesten leren. Toen we daar 

beneden aankwamen en we ons wilden aanmelden bij de chef wachte ons een schouwspel waar we beslist 

niet op waren voorbereid. Hier was een totaal ander bedrijf dan in de machinekamer; warmer en viezer. 

.....hier heerste chaos. Doordat het schip zo hevig slingerde en af en toe op een oor bleef liggen vloeide het 



 

 

lenswater naar de lage kant en kwam dan  boven de vloerplaten uit en als het schip weer terug slingerde 

stroomde het vieze water met een rotvaart naar de andere kant, brokken steenkool met zich meenemend. 

Onder het uitstoten van de kreet “onderuit” zochten de lieden op de stookplaat dan een goed heenkomen 

door aan een of andere stang , buis of leiding te gaan hangen om geen natte voeten te halen. Wij hadden 

moeite om tussen de zwarte duivels op de plaat Jan Sillevis en Wim van Trigt te herkennen; ze zaten van 

onder to boven onder de zwarte vegen. We moesten ze aflossen en ze wilden ons net het een of ander 

vertellen toen er weer iemand “onderuit”   riep en daar kwam de hele reutemeteut water en brokken kool 

weer van de andere kant weer terugen moesten we snel het vege lijf redden. Ik pakte deze eerste keer een 

gloeiend hete buis aan zodat ik mijn vingers brande en zondigde tegen het regelement van de krijgstucht 

door uitbundig te vloeken; dit tot groot vermaak van iedereen. Jan Sillevis duwde mij zijn schop in de hand 

en zei ; Je heb hem Neus” en verdween naar boven, evenals Wim van Trigt. 

Een van de stokers deed ons voor hoe de kolen op het vuur moest worden gegooid.  Als je het deksel onder 

de ketel opendeedsloeg er een verzengende hitte naar buiten en was het zaak om snel kolen op te gooien  

en daarna het deksel meteen weer sluiten. De kolen moesten uit een gat halen onder in de bunker. Af en 

toe moest er met een lange staaf in het vuur worden gepord om de slakken te verwijderen. 

Gelukkig belde de chef op de plaat naar de chef in de machinekamer met het verzoek lens te pompen en 

toen nam de watervloed af zo dat we ons beter konden concentreren op het stoken en wat daar nog 

bijkwam. De bewegingen van het schip namen overigens niet af en mijn zeeziekte ook niet en op een 

gegeven mmoment kon ik het niet langer houdenen offerde uitbundig aan Poseidon in een lege pul  die in 

een hoek nabij stond. Even later werd ik op de schouder getikt en de chef vroeg “of de jonker die pul effe 

boven aan dek weer even schoon wilde spoelen want die was niet voor kots maar voor gebruikte dotten 

werk”...... 

Dit was de aanvang van mijn eerste verjaardag bij de Marine en de woorden van dat oude zeemanslied 

“was ik nu maa-aar bij moeder thuis geble-even “ kreeg een diepere betekenis voor me  toen ik weer 

aafdaalde met de schone pul naar de ingewanden van het schip. 

Maar aan alles komt een einde en zo was het gelukkig ook met mijn zeeziekte. We passeerden in de loop 

van de middag Ouessant en de machines maalden onverstoorbaar doorgedurende onze oversteek door de 

golf van Biscaye. De deining kwam meer van achterenen de bewegingen van het schip werden wat rustiger 

evenals mijn maag. Geleidelijk aan wenden we aan het schepsleven. We leerden plunje wassen  en te 

“lappen naaien”. Er werd ook beter gegeten want de gamelle-gelden buitensgaats waren hoger. Ook 

wende men aan het tekort van slaap en vielen niet meer in slaap tijdens de theoretische lesuren. Er werd 

besloten – op suggestie van de korporaal telegrafist LeMaire- en met goed vinden onze mentor , om en 

bloc het brevet seiner te halen. Dat vergde vele extra lessen om het Morse-alfabet te leren en te seinen 

met de toplamp en de gerichte sein lamp. Daarbij kwam ook nog het leren van armseinen en geluids morse 

seinen . Tenslotte moesten we ook de urgente seinen uit de Lettercode en de eenletterseinen uit het 

Internationaal Seinboek uit het hoof kennen inclusief alle internationale sein vlaggen. 

Zo verstreek de ene dag na de andere en het werd steeds minder koud hoe meer zuidelijk we kwamen . 

Vanwege de meer aangename temperaturen gingen steeds meer lieden aan dek slapen. De adelborsten 

kregen een stuk van het dek aangewezen waar een gedeelt van de papagaaien kooi aan grensde om onze 

kooien op te hangen gedurende de nacht. Van deze gelegenheid werd dankbaar gebruik gemaakt door ons 

, tot groot ongenoegen van de Ltz1 Schoo die een hut had in de papagaaien kooi en die nu , wanneer hij op 

wacht ging of terug kwam zich een weg moest banen tussen de kooien van snurkende jonkers. En 

aangezien Ltz1 Schoo een nogal zure man was en bovendien de oudste “zwabber” (een officier zonder 

specialiteit) moest daar mee rekening worden gehouden en moesten de kooien zo worden opgehangen dat 



 

 

hij daar geen last meer van had. Het leer programma was behoorlijk vol, we moesten de sterren leren 

kennen aan de hand van sterren kaarten en moesten met een sextant leren omgaan. Ook kregen we 

regelmatig les in splitsen en knopen  en leerden met het handlood om te gaan. Er werden ook schiet 

oefeningen gehouden met de geweerschiet-inrichting van het kanon van 15cm. De sergeant-konstabel gaf 

ons les in de lichte wapens in gebruik bij de landingsdivisie en liet ons zien hoe de sluitstukken  van de 

kanons uit elkaar te halen en daarna weer in elkaar te zetten. Het werd ons ook duidelijk gemaakt dat bij de 

Marine, speciaal bij de artilleristen, het bijzonder burgerlijk was om het over “kanonnen” te hebben en dat 

het juiste meervoud “kanons” is. 

Behalve deze al deze en nog vele andere activiteiten  die ik hier niet  noem hadden we ons normale schema 

van de zeewacht. Maar we vonden het allemaal prachtig en hadden het gevoel dat we iets leerden. 

Zoals ik reeds eerder zei zouden we de 16e januari omstreeks tien uur op de reede van Funchal aankomen 

en dan moest er een saluut worden afgegeven voor het Portugese gouvernement en de 25ste moesten we 

het zelfde doen te Las Palmas voor het Spaanse gouvernement. Dit betekende veelvuldig oefenen met de 

saluut batterij. Voorts moesten de jonkers worden voorbereid op de gevaren van de havenplaatsen dus dat 

betekende een lezing van de officier arts betreffende  de nare ziektes die je kon opdoen, gepaart met 

illustraties van de verschrikkelijken gevolgen (in kleuren druk!) daarvan wanneer je vereiste 

voorzorgsmaatregelen niet in acht nam als je het snode plan had om aan de wal je prive-saluut batterij te 

gebruiken. Ik geloof niet dat na het aanschouwen van de plaatjes nog iemand daar zin in had. Bovendien 

kregen we een hele interessante lezing van onze divisiechef over het eiland Funchal en de Canarische 

eilanden en werd er een tocht over het eiland georganiseerd onder leiding van de mentor en divisie chef op 

zondag de 19e voor zij  die geen wacht hadden. 

Een paar dagen voor aankomst  werd het merkbaar warmer en we kwamen met prachtig weer aan in 

Funchal. Van dit bezoek aan dit mooie eiland herinner ik mij nog maar twee dingen; de armoede en  

primitieve toestanden  in het vissersdorp Camara de Lobos dat we bezochten en de hoeveelheid Engelsen 

die hier overwinterde. Er waren een paar hele mooie hotels die erg Engels aandeden; ik maakte na afloop 

van onze tocht die zondagavond met Hans E. nog een laatste passagiersslag naar het mooiste hotel dat we 

hadden gezien en dat een prachtige tuin had met een groot terras dat op de zee uitkeek en ook op 

onze”Henk” die in volle glorie in de haven lag. Ik be de naam van het hotel vergeten; voor zover ik weet is 

het er nog, een typisch Engels luxe hotel met een mooie lobby waarin keurig oude dames met een 

handwerkje of een boek zaten al of niet vergezeld van echtgenoot, gepensioneerd van de krijgsmacht of de 

buitenlandse dienst dei de “Times” lazen en die dat onderbraken om naar ons te kijken want we waren 

jonge kerels in uniform. We vonden het maar een dooie boel en liepen door naar het terras, waar Hans me 

opeens aanstoote en wees op een tafeltje naast twee leuk uitziende grieten, een ware verademing tussen 

alle ouderdom die hier aanwezig was. Deze dames hadden ons ook in de peiling en toen we eenmaal zaten 

vroegen ze ons in goed Nederlands wat of de Marine hier kwam uitspoken. Het ijs was direkt gebroken , het 

bleken twee jongedames uit Wassenaar te zijn waarvan de echtgenotes alweer terug naar huis waren om 

het geld te verdienen. Het werd een gezellige avond gedurende welke nog ettelijke Madeira’s werden 

achterover geslagen en we het leven steeds meer  rooskeuriger gingen inzien, tot het moment toen de 

scheepsklok van de Henk over het water klonk en de harde realiteit ons terug riep naar het schip, en het de 

hoogste tijd was om naar boord terug te keren. Na een uitwisseling van adressen en teder afscheid hadden 

genomen kwamen we enigzins buiten adem nog net op tijd terug aan boord. Ik heb die lieve dames nog 

nooit meer meer gezien, ik weet niet of dat ook gold voor Hans , hij heeft het me nooit verteld ...... . Zo 

eindigde onze laatste avond op Funchall.                                                                                                                                                                                                         

        Wordt vervolgd............... 


