De Memoires VADM. BD. van E.H. van Rees
1935 / 1941

Deel 2
Ons laatste jaar als adelborst
Vanwege de bootjesreis was de overnaadse vier waarmee we in Breda
zulk succes hadden gehad uit elkaar gevallen, maar de twee
overgebleven roeiers, te weten mijn zeebroer Wim Wolters en Jan Van
As, hadden een twee gevormd met Dick de Jong als stuurman en dat
werd een klaterend succes. Gedurende de tijd dat wij op bootjesreis
waren veroverden zij prijs na prijs in een aantal belangrijke races; zij
wonnen de Hollandia wedstrijden te Alphen aan de Rijn tegen de
roeiclubs “De Amstel” en “Poseidon” en verbeterde een baanrecord. Ook
wonnen zij de wedstrijden van de “Koninklijke” op de Boschbaan die
werden geopend door H.M. Koningin Wilhelmina waar zij de door
“Nereus” uitgeschreven wedstrijden wonnen in een zeer zware finale
tegen de Amstel twee.
Na het zomerverlof wachtte ons een drukke en ook verantwoordelijke
tijd, want we waren nu oudstejaars. In verband met het bezoek van de
“Gorch Fock”, een viermast bark met Duitse adelborsten aan boord,
kwamen we al de 30ste augustus terug van verlof. Dus dat betekende
uitwisselingen van bezoeken.
Ik was zeer onder de indruk van hun straffe discipline en geoefendheid.
Ze gaven ons een demonstratie van het uitleggen op de ra’s en het
werken in het want waar absoluut niets aan markeerde. Alles was
perfect, maar ik miste die sfeer van camaraderie die we hadden met de
Spaanse en Franse adelborsten; deze lieden( de Duitsers) hadden een
soort gedrevenheid die geen ruimte liet voor humor.
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De 31ste was Koninginnedag met de daarbij horende parade. De 3de
september arriveerde het nieuwe jongstejaars, dat weer groter was dan
het vorige, te weten 39 zeedienst, 14 MSD, 3 kikkers (mariniers) en 6
tarissen. Dat betekende dus werk aan de winkel; ieder van ons kreeg
twee of drie zeezoons en die moesten worden opgevoed en wij
zeevaders werden geacht gedurende de baartijd een oogje in het zeil te
houden. Wij moesten ons beschikbaar houden voor onze zoons als ze
met problemen zaten.
Via mijn ouders wist ik, dat Wim Bagchus - onze buurjongen uit Semarang
- was aangenomen als adelborst voor de zeedienst en ik zorgde er voor dat
hij mij werd toegewezen als zeezoon. Wij moesten als oudstejaars
natuurlijk het voorbeeld geven en dat hield onder andere in dat:
- we ervoor moesten zorgen niet op het dagelijkse pijjekker-rapport te
worden vermeld, wegens delicten zoals het hebben van haren in je kam,
een slecht opgerold frokje, etc.
- we geen "arrestgoedjes" moesten hebben wegens het laten slingeren
van eigendommen; immers na twee keer arrestgoedjes te hebben gehad
kwam je op rapport bij de divisiechef.
- we ervoor moesten zorgen niet op rapport te moeten komen bij de
divisiechef, want dat kon tot gevolg hebben dat je door hem op parade
bij de commandant werd geslingerd. Dit alles paste niet voor een
sergeant adelborst.
Tot nu toe had ik sinds het begin van het jongstejaars een keer in het
strafregister gestaan wegens het achterzeilen van de Van Meerlant te
Amsterdam met een stel maten en ik was vastbesloten dat het daarbij
moest blijven.
De derde september arriveerde het nieuwe jongstejaars en was het met
de rust in het zaaltje gedaan. Ik ondervond nu dat feuten minstens even
vermoeiend is als gefeut te worden en ik was er niet rouwig om toen de
24ste september de baartijd was afgelopen.
De zevende september werden de nieuw benoemde officieren in het
Ankerpark beëdigd door de CZM en daar waren de tarissen van ons jaar
bij, te weten Miel van Renesse, "Boy" Asbeek Brusse alias "De asbak"
en Drabbe Noteboom. De eerstgenoemde van dit nobele stel kreeg "Het
gouden horloge" en hield zodoende de eer van promotie 1935 hoog.
Daarna maakten wij zo als gebruikelijk een mars door de stelling. Naast
dit soort activiteiten begonnen de theoretische lessen steeds meer tijd te
vragen en moest er meer worden gerepeteerd in verband met het
naderende eindexamen. Ik volgde met bijzondere aandacht de
voordrachten van de nieuwe eerste officier - Kltz van den Donker - die
een prettige verteltrant had, doorspekt met droge humor. Hij was een
heel ander type dan zijn voorganger en zag eruit als een degelijke
huisvader op middelbare leeftijd, maar hij was behoorlijk "bij de tijd" en
had alles in de gaten.
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Naar mijn smaak hadden we met dit vak - zeekrijgswetenschappen eerder in de opleiding moeten beginnen en er meer tijd aan moeten
besteden ten koste van artillerie. De tijd besteed aan het leren van
sluitstukken van de kanons en het in- en uit elkaar halen daarvan vond ik
maar matig. Ik herinner me nog dat van den Donker in zijn college
zeekrijgswetenschappen (maritieme strategie) speciaal aandacht
vestigde op het concept van de "fleet in being"; het idee dat een
zwakkere vloot zich niet laat vangen en vijandelijke strijdkrachten bindt
en zodoende een factor blijft waarmee rekening moet worden gehouden.
Een goed voorbeeld hiervan is hoe de kleine Amerikaanse vloot de
Engelsen bezig hielden tijdens hun onafhankelijks oorlog. Lukt het echter
de sterkere om de zwakkere tot een beslissend gevecht uit te lokken en
naar de zeebodem te zenden dan is het voor het zwakkere land
afgelopen en kan het sterkere zich concentreren op andere zaken. Ik
vond dit een heel nuttig idee dat mij van groot belang leek voor een
zwakke vloot als de onze.
Afgezien van mijn studieresultaten was ik niet zo tevreden over mijn
prestaties in het algemeen. Zo zat het mij dwars dat vele van mijn maten
in de zeedienst, mijn jaargenoot van de MSD Niek van Marie en de
tweede jaar taris Frits Bouman in het bezit van het brevet schipper
waren, terwijl dat mij niet was gelukt. Bovendien had ik mijn NOC ook
nog niet gehaald omdat ik nog geen proef in een verdedigingssport had
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afgelegd. Dat moest anders en ik gaf me daarom op voor de onderlinge
schermwedstrijden die in november werden gehouden; ik koos voor de
sabel. Dat ging boven verwachting goed, ik weerde me duchtig en
hoewel ik niet in aanmerking kwam voor een prijs had ik toch kennelijk
een goed figuur geslagen want na afloop van het sabel toernooi kwam
de kapitein der mariniers W.J. van Rhijn naar me toe en
complimenteerde mij met het behaalde resultaat. "Ik zal je voordragen
voor het diploma MN0C3" zei hij, "dat heb je ruimschoots verdiend". Hij
hield woord want een week later werd mij het blauwe lintje uitgereikt, dat
voortaan een plaats kreeg op mijn borst naast de Huwelijksmedaille en
het Vierdaagse kruis.
Ondertussen was de maand december alweer aangebroken met
St. Nicolaas en de voorbereidingen voor het assaut. De St. Nicolaas
viering verliep dit jaar niet zonder incidenten. Ik kwam de avond van de
4de december na avondstudie in de grote slaapzaal om me naar kooi te
begeven, maar dat ging niet zo makkelijk want een stel onverlaten had
alle schoenen die ze maar konden vinden met een wortel of gras erin
rond het hoerenlicht gezet. Voor de niet ingewijde lezer zij vermeldt dat
het "hoerenlicht" een lamp was, aangebracht in het midden van de
slaapzaal op tien centimeter boven de vloer, bij wijze van
nachtverlichting. Omdat het licht zo "laag bij de grond” was werden de
meest groteske schaduwen van die schoenen op de omringende kooien
en muren geprojecteerd. Het was een krankjorum gezicht deze zee van
schoenen die het hele middenpad in beslag nam, waar ik doorheen
moest waden om bij mijn kooi te komen. Ik was blij dat ik niet de dienst
had en dook snel in kooi, want ik had geen zin hierin te worden
betrokken. De volgende dag met overal heerste er alom grote verwarring
omdat velen hun eigen schoenen niet meer terug konden vinden.
De avond dat de permissiegangers terugkwamen van St. Nicolaas-verlof
had ik helaas wel de dienst; een dag die me lang zou heugen. Nico
Bergen van der Grijp was officier van dienst. Het was erg rumoerig op de
slaapzalen vanwege de vele in euforische staat verkerende jonkers die
terugkwamen met de trein van 01.10 uur. Vooral op de grote slaapzaal
was er een aantal lieden die maar bleven kletsen hoewel ik hun al een
paar keer had gewaarschuwd om hun "koppen dicht te houden en
onmiddellijk in kooi te duiken". Toen ik na een laatste rondje weer
binnenkwam merkte ik dat hetzelfde stelletje nog aan het kletsen was en
toen kwam ik op een rampzalig idee; ik sloop tot vlak bij die lieden en de
zachte en klagende stem van Bergen van der Grijp imiterend beval ik dat
ze onmiddellijk naar kooi moesten gaan. De uitwerking was verbluffend,
ze verdwenen als bij toverslag met een snoeksprong in hun kooien
hetgeen onderdrukt gelach veroorzaakte bij de omliggenden. Maar toen
ik mij omdraaide stond daar een boze mijnheer Bergen van der Grijp in
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de deuropening die kennelijk het laatste had gehoord en mij wit van
woede toevoegde dat ik hierover morgen meer zou horen. Om een lang
verhaal te vermijden; ik belandde via de divisiechef op parade bij de
commandant wegens het "belachelijk maken van een meerdere". De
kapitein luitenant ter zee C.J. Baron van Asbeck was toen commandant.
Dit was voor het eerst dat ik bij de "puppes" op parade moest komen in
het vriendenkringetje van de eerste officier, de divisiechef, de rapporteur
en de chef d1equipage. Daar stond ik dan, in het midden van de kajuit in
de houding en alle leden van het kringetje mij aanstarend. Ik voelde me
heel klein. Het duurde niet lang; toen na de uitleg van het gebeurde door
de divisiechef de commandant vroeg of ik nog iets te zeggen had
antwoordde ik dat ik niets had aan te merken op het relaas van de
divisiechef, maar dat het mijn bedoeling was geweest om het stelletje
lawaai makers zich dood te laten schrikken; en niet om mijn meerdere
belachelijk te maken. Daarop zei de commandant dat hij mij streng zou
straffen en dat was het eind van de ceremonie.
Jaren later was ik zelf commandant
en stond er een ander bij mij op
parade, ik wist precies hoe de man
zich moet hebben gevoeld ( zie
foto hiernaast )

In de middag moest ik bij de
divisiechef komen die mij
mededeelde dat ik was
gestraft met een dag
verzwaard arrest wegens
onmilitair optreden als
adelborst van dienst.
Direct na het laatste lesuur kwam de onderofficier van politie mij halen
en bracht mij naar een van de provoostcellen op de zolder. Ik moest mijn
bretels, schoenveters en col (stropdas) inleveren opdat ik niet in de
verleiding zou komen mijzelf op te hangen en daarna werd de deur
achter mij gesloten. Ik was woedend op mijzelf; wat een stommiteit had
ik begaan, al mijn goede voornemens waren voor niets geweest! Het
was hier geen opwekkende omgeving, de wind suisde om het dak en af
en toe hoorde ik de klok van de werftoren en - gedempt - de bel in de
hal; dat waren de enige geluiden die hier doordrongen. Mijn maaltijden
werden mij aangereikt door de militaire werkman Rijkers die mij stiekem
een knipoog gaf zodanig dat de onderofficier van politie dat niet kon zien.
De goeierd had blijkbaar medelijden met mij.
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De volgende dag na vast werken werd ik uit mijn arrest verlost en weer
in de gemeenschap losgelaten en kon later op kerstverlof gaan.
Na de 4e januari keerden we terug op het gesticht en brak er een
periode van hard werken aan want de 14e maart begonnen onze
eindrepetities, voordien echter was er nog een heel bijzondere
gebeurtenis. Ik zat 31 januari te werken in de bibliotheek die Rudie
Elbers en mij diende als studiekamer toen we werden opgeschrikt door
een kanonschot. We vroegen ons af of er oorlog was uitgebroken, maar
toen met regelmatige tussenpozen kanonschoten bleven volgen,
realiseerden we ons dat het om iets anders ging want we hoorden
rumoer in de gangen en er werd rond gepraaid "alle hens voor de boeg
in de Zweedse voor de gehele bemanning". Er was dus iets
buitengewoons aan de hand, waar niet alleen de jonkers, maar ook de
vaste bemanning bij moest zijn. Toen iedereen stond aangetreden ging
de eerste officier de commandant halen; na enkele minuten van
spanning kwamen ze terug en werd ons door een ontroerde
commandant bekend gemaakt dat er een kroonprinses was geboren,
H.K.H. prinses Beatrix, en dat moeder en dochter het goed maakten.
Iedereen was blij; er werden op het fluitje van de schipper drie hoezee's
uitgebracht en toen - ik zal het nooit vergeten - werd mijn naam
afgeroepen en moest ik bij de commandant komen. Ik was volkomen
verrast en had er geen idee van waarvoor dit was. Kltz van Asbeck was
een lange man, een imposante figuur, en een hoofd groter dan ik, zodat
ik moest omhoog kijken maar zag een vriendelijke glimlach op zijn
gezicht. Hij zei: "Van Rees ik reik je hierbij deze beloning uit als blijk van
vreugde over de geboorte van onze Kroonprinses!" Hij schudde mij de
hand gaf mij het getuigschrift voor goede studie en liet mij weer intreden.
Hij had me dus kennelijk vergeven; dit was een pak mijn hart. De
kleermaker naaide het bijbehorende “klooi” kroontje op mijn linkermouw
na het alle hens.
De volgende dag, de eerste februari, hadden we Zondagse dienst en
werden er gekostumeerde voetbalwedstrijden gehouden. Die avond
hadden we een feestmaal bij kaarslicht en na afloop een filmvoorstelling
in het zaaltje; ik kan me niet meer herinneren wat voor film werd
gedraaid, maar wel met hoeveel meer optimisme ik de toekomst
tegemoet zag. Deze beide dagen vormden een grandioos intermezzo
gedurende een periode van intensief klooien tot de eindrepetities die
werden gehouden van 14 tot 16 maart.
Omstreeks deze tijd werd bekend dat we niet a/b Hr. Ms. "Hertog
Hendrik" zouden zijn gedurende onze oudstejaars-kruisreis zo als
gebruikelijk was, doch dat we met Hr.Ms. "Java" zouden meevaren tot
Colombo en dan weer terug zouden reizen a/b van Hr.Ms. "Sumatra" die
aan het eskader in Indië zou worden onttrokken om een zelfde
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modernisatie te ondergaan als Hr.Ms. "Java". Ik herinner me nog goed,
hoe we in onze nopjes waren hierover, de "Henk" kenden we al en nu
zouden we kennis maken met een veel moderner schip, waar we zeer
waarschijnlijk als jong officier nog op zouden dienen.
De eindrepetities op de 14e en 15e vielen me mee; ik had het gevoel dat
ik ze heel goed had gemaakt. Er brak nu een periode van eigen studie
aan tot de aanvang van de eindexamens op de 28ste maart. Gedurende
deze eigen studie periode hadden we nog een interessant evenement
want de Java hield een aantal proeftochten in de Noordzee en tijdens
een daarvan mochten we een dag meevaren aan boord van dat schip
dat al een tijd had liggen repareren bij de Rijkswerf en nu werd klaar
gemaakt voor vertrek naar Indië. De vuurleiding van de Java was
grondig gemoderniseerd, er was een nieuw centraal richttoestel
aangebracht in de voormars voor de hoofdbatterij van 15 cm en op het
achterdekhuis was een nieuwe luchtafweerbatterij van 40mm met
afstandbesturing geïnstalleerd conform Hr.Ms. de Ruyter en de beide
batterijen waren voorzien van automatische correctie voor "helling
tappenas". Voor de sturing van de batterijen waren twee Anschutz
tolkompassen geïnstalleerd van het laatste type. De artilleristen waren
hier erg trots op en vooral wanneer die helling tappenas ter sprake kwam
trokken ze gelukzalige gezichten alsof ze een lekker hapje hadden
geproefd. Onze instructeur artillerie, ltz1 Perks, had deze excursie voor
ons georganiseerd. Hij was al aangewezen om als artillerieofficier van
Hr.Ms. "Java" mee naar de Oost te gaan "voor een term" zoals dat toen
heette. Dat betekende een groot verlies voor het KIM, want hij was
populair bij de jonkers als artillerie-instructeur.
De dag dat wij aan boord waren, zou een schietoefening met
oorlogslading worden gehouden met de 15cm batterij op een grote
gevechtsschijf getrokken door een sleepboot, en daarbij zouden volle
kracht proeven worden gehouden. De Java lag op de Reede dus we
werden door een sleepboot naar het schip gebracht. Het was mooi weer
maar er stond een koude wind. We werden eerst naar de nor gebracht
waar we koffie kregen en een uitleg van de ltz2 J.A. Bientjes, die
vuurleider was en ons een kort overzicht gaf van wat er ging gebeuren.
Zodra het schip buitengaats was werd vaart vermeerderd, men kon
horen dat er werd overgegaan op de hoofdvaart-turbines. Vervolgens
werd er alarmrol geblazen zodat elk lid van de bemanning naar zijn
gevechtspost ging. Ons was het achterste gedeelte van het seindek
aangewezen zodat we "uit de kinken" waren van de artillerie, want de
schootsvelden moesten vrij blijven. Heel in de verte was de
gevechtsschijf te zien. Op het seindek werd het vuursein omhoog
gehesen en het eerste salvo van zeven oorlogsladingen van 15cm vloog
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eruit. Er ging een zware schok door het schip die ik tot in mijn maag
voelde. Uit elke vuurmond kwam een wolk. Het was een imposant
gezicht vanaf het seindek dat vlak bij de bovenkant van de
voorschoorsteen was gelegen. Er heerste een enorm lawaai hier want de
lucht raasde door de ventilatieschachten die rond de schoorstenen
waren gegroepeerd en de wind was keihard want we liepen nu minstens
dertig knopen en daarbij kwamen met steeds kortere tussenpozen de
salvo's, die enorme klappen gaven. Men kon het mondingsvuur goed
zien en enkele minuten later rezen om de schijf enorme fonteinen
omhoog waar de granaten insloegen. Op een gegeven moment ging het
hele schip plotseling overhellen en draaide op tegenkoers, om nu de
batterij aan het andere boord de beurt te geven. Met een kijker kon men
de aanslagen waarnemen. Kort na elk salvo was een groepje granaten
snellende door de lucht te zien. Na de run over het andere boord werd er
"aftrap alarm" geblazen en het schip begon onmiddellijk vaart te
verminderen. We waren verkleumd van de kou doch hadden er niets van
gemerkt totdat we nu afdaalden naar de warmte van de nor. Daar
aangekomen zagen we dat er een fan van de wand was afgevallen en
dat er stukken isolatie van het plafond op de vloer en de tafel lagen.
Er ging een applausje op toen de hofmeesters een paar grote vuurvaste
schalen op tafel zette die een hele smakelijke jachtschotel bleken te
bevatten. We kwamen in opperbeste stemming in de namiddag weer
terug in het gesticht om met hernieuwde ijver ons te werpen op de studie
voor het eindexamen. Het enige dat ik me nog van de eindexamens
herinner is dat het allemaal heel goed ging, net als vier jaar geleden bij
mijn eindexamen HBS. Zelfs bij Haas die me uithoorde over het binnenen buitenaanvarings-reglement miste ik geen vraag.
Voordat het Paasverlof in ging de 13e april werd de resultatenlijst
bekendgemaakt en bleek dat ik nummer een was geworden, gevolgd
door Rudie Elbers en Jaap de Graaff. Dit wilde ook zeggen dat ik oudste
van ons jaar was geworden en gedurende de aanstaande reis moest
zorgen dat iedereen op tijd overal aanwezig was. Mijn eerste belangrijke
daad in het Paasverlof was, mijn uitrusting bij Herberman te bestellen in
Amsterdam, want daar had ik nog niets aan gedaan en na het alle hens
van 31 januari zag ik het wel weer zitten. Ons jaar bofte niet want hoewel
het vorige jaar nog een tegemoetkoming kreeg van achthonderd gulden
kreeg voor de uitrustingskosten werd dat in een vlaag van zuinigheid bij
ons geschrapt en vervangen door een voorschot. Mijn vader gaf mij een
sextant en een kijker cadeau, wat enorm hielp.
De 20ste zat het verlof er weer op en begonnen de detacheringen van
ons jaar (minus de tarissen en de mariniers) bij de marinevliegkampen
"De Kooij" en"De Mok", dat was een interessante periode waarbij we niet
alleen theorie kregen maar ook een aantal malen mee de lucht ingingen.
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Het was wel duidelijk dat de marineleiding het luchtwapen op zee nog
hoofdzakelijk zag als een hulpwapen voor verkenning en waarneming.
Het enige offensieve vliegtuigtype dat we te zien kregen was een
torpedobommenwerper en daar waren er maar weinig van, en voor zover
ik mij herinner was er geen een in de Oost.
We bleven gedurende deze detacheringen op het KIM overnachten en
omdat we binnenkort a/b Hr.Ms. "Java" zouden vertrekken en we na
terugkomst a/b van Hr.Ms. "Sumatra" de dag daarop voorgoed het KIM
zouden verlaten, maakten we van deze periode ook gebruik om in de
avond afscheidsbezoeken te brengen.
De laatste dagen op het gesticht waren druk bezet met allerlei
evenementen. De 28ste april vond de officiële Senaatsoverdracht plaats
gecombineerd met de overdracht van het commando over de
Compagnie Adelborsten van kapitein der mariniers Roelofsen aan de 1e
luitenant der mariniers Romswinckel. Voor het laatst hoorden we die
prachtige commandostem over het Bokkenveldje galmen.
Hans Ellemeet droeg het Vaandel over aan Jan Haaijen en daarna was
er een mars door de stelling. Ik had toen een gevoel van naderend
afscheid; en realiseerde mij dat dit de laatste keer was met het Korps
een mars door de stelling te maken en dat bracht mij in een ietwat
weemoedige stemming.
De 28ste hadden we
na de mars een
afscheidsthee in de
receptiezaal met de
officieren en leraren
en later die avond
senaatsoverdracht in
het zaaltje gevolgd
door de traditionele
bullenfuif waarna ik die
avond uitgeput in kooi
zeeg.
Alles ademde afscheid; "partir c'est mourir un peu”.
Omdat het in geen jaren was voorgekomen dat er jonkers tussen de
keerkringen zouden komen was er niet gerekend op een tropentenue.
Na enige experimenten werd als tenue aan boord voor ons het witte
onderofficiersuniform vastgesteld, maar dat mochten we niet dragen
gedurende recepties aan boord en bij passagieren. Dan moesten we bij
de witte broek het baadje dragen zodat we toch waren te onderscheiden
van de reguliere onderofficieren...en dat baadje was voor de tropen heel
warm, dat zouden we nog ondervinden.
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De 2e mei werd in beslag genomen door "ons" embarkement a/b van
Hr.Ms. "Java". Het schip lag in de buitenhaven tegenover het Paleis dus
we hoefden niet ver met onze spullen heen en weer te sjouwen. Omdat
Walma helaas niet met ons meeging kregen wij een andere mentor
gedurende deze reis; de ltz1 J.A. Rauws van de promotie 1919. Er
waren wel ettelijke oude bekenden aan boord, waaronder kapitein
Roelofsen en onze jaargenoot Miel van Renesse die al officier was
(ltza3); hij was toegevoegd aan de taris van het schip de ltza1 mr. R.J.
Brunner, stiefvader van Johnnie van Delden. En dan niet te vergeten ltz1
Perks die meeging als officier van artillerie.
Op de vierde mei stond het zwart van de mensen op de wal tegenover
het schip want dit was geen gewoon vertrek. Hr.Ms. "Java" vertrok
immers voor een onbepaalde tijd naar de Oost en een belangrijk deel der
bemanning ging daarheen voor een term. Er waren dus veel afduwers en
de overige adelborsten stonden, als toen gebruikelijk was, nabij het
Wierhoofd om het schip uitgeleide te doen. De kapel en een gewapende
wacht waren ook van de partij en vlak voor het losgooien van de laatste
trossen kwam de CZM nog even aan boord om de commandant een
goede reis te wensen. Er werd meerrol geblazen en wij adelborsten van
Zl en SI begaven ons naar het dek van kanon 2 voor zover wij geen
wacht hadden, want dat was onze post voor meer- en paradeerrol.
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Dit vertrek maakte een enorme indruk op ieder want er waren de nodige
betraande gezichten van marinevrouwen die manlief een tijd zouden
moeten missen, er waren kindertjes die riepen: "Dag pappie", er werd
gewuifd met sjaals, er werd geroepen naar opvarenden door kennissen
aan de wal en ondertussen deed de meerploeg van het wachtschip zijn
werk om het schip te ontmeren. De sleepboten voor en achter trokken
het schip van de wal en de telegrafen gingen op "zeer langzaam ". De
muziek aan de wal speelde en mengde zich met het schrille concert van
de tientallen meeuwen die rondcirkelden, de adelborsten op het
wierhoofd stonden in de houding en brachten de militaire groet uit en
vervolgens op een teken van de president van de senaat een driewerf
"hoezee" voor Hr.Ms. "Java" deze gleed ondertussen langzaam in rustig
voorjaarsweer de haven uit. Niemand wist toen dat het schip nooit meer
terug zou komen.

Hr.Ms. "Java was wel wat anders dan de goeie ouwe Henk". Iedereen
was er trots op met een groot gemoderniseerd schip naar zee te gaan;
een schip met een lengte van 155m, een breedte van 17m en een
waterverplaatsing van 6000 ton. Hier geen "armen en benen werk" maar
stoomturbines; een turbine voor de kruisvaart en drie lage druk en hoge
druk turbines voor snelheden boven de 15 knopen, dat werd "hoofdvaart"
genoemd. Er waren drie assen met vaste (niet verstelbare) schroeven,
drie machinekamers en vier ketelruimen. De bewapening bestond uit tien
kanons van 15cm in een schild en de reeds genoemde batterij van
40mm Bofors mitrailleurs in vier dubbelopstellingen. In Indië zou een
boordvliegtuig worden geëmbarkeerd.
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De kapitein ter zee L.F. Klaassen (promotie 1907) was commandant en
de kapitein luitenant ter zee H.C. Nieuwenhuisen (promotie 1911) was
eerste officier. Ik kan me niet precies meer herinneren hoeveel officieren
aan boord waren, maar hun aantal bedroeg wel tegen de twintig.
Het benedenschip was heel groot en de voorlongroom - in de wandeling
genaamd "de nor" - was aan bakboord gelegen vlak voor de longroom.
Alles glom van de nieuwe verf. Deze voorlongroom was bestemd voor de
"vierdeklassers" zoals de kersvers van het gesticht komende luitenants
ter zee der derde klasse werden genoemd die voor het eerst bij het
eskader in Nederlandsch Indië dienden. Pas na een jaar begon je mee te
tellen en werd je een reguliere "derde klas". Maar nu waren er geen
derdeklassers dus was de voorlongroom het domein van de jonkers van
Zl en SI. Er waren vaste kooien in de nor, maar niet genoeg voor alle
hens, dus een gedeelte sliep in de meegenomen kooien van het gesticht
die werden opgehangen in de whalegang bij onze douchecellen.
Direct na passeren van de uiterton van het Schulpengat werd aangezet
tot maximum kruisvaart (15 knopen) en koersten we door het Kanaal op
de Straat van Gibraltar af. De scherpe kruisersteven sneed als een mes
door het water van de Noordzee; welk een verschil met de "Henk"! De
eerste belangrijke taak die ons wachtte was het escorteren van schepen
onder Nederlandse vlag door de straat van Gibraltar teneinde te
voorkomen dat Spaanse belligerenten ( oorlogvoerenden of partijen die
oorlog voeren) van de burgeroorlog zich daarmee zouden bemoeien.
Daarom prevaleerden gedurende onze opmars naar het operatieterrein
de artillerieoefeningen naast het repeteren van de diverse rollen. De
hoofdbatterij van 15cm was niet opgesteld in torens, maar in schilden,
zoals eerder vermeld, dit betekende dat elk kanon een eigen
munitieaanvoer had, rechtstreeks vanuit de bergplaats en via rails in het
hoofddek. Het munitieaanvoer systeem moest vaak worden beoefend
want vooral het werken met de munitielieren vergde spierkracht en
behendigheid; daarom was een afzonderlijk hoornsignaal vastgesteld
waarmee alleen het personeel van de munitieaanvoer op post kon
worden geroepen.
Dit signaal heette: "Een karretje dat op de zandweg reed", de eerste zin
van het bekende kinderliedje. En dat signaal hoorden we "ad nauseam”
gedurende onze opmars naar Gibraltar en gedurende het konvooieren.
(noot van de redactie: ad nauseam is een begrip uit het Latijn en
betekent "tot misselijkheid toe" of "tot walgens toe".)
De adelborsten van Z1 liepen de wacht op de brug, aan dek en in het
benedenschip, maar niet in de vetput; dat voorrecht viel ten deel aan
onze collega's van S1. Maar dat wilde niet zeggen dat wij nooit in de
machinekamers kwamen, want wij moesten een grondige kennis van het
schip hebben en alle systemen en dat werd gecontroleerd door het
"memoriaalwerk". We kwamen dus vaak in de MK'S en de ketelruimen
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(waarin acht ketels) en dat was een totaal ander bedrijf dan bij de Henk.
In de machinekamers zag je geen bewegende delen; op weg naar
Gibraltar voeren we op de kruisvaartturbine die een hoog fluitend geluid
maakte en klein van afmeting was; voor vaarten boven de 15 knopen
gingen we over op "hoofdvaart" en dan werden de hoge en lage druk
turbines ingeschakeld, dan voeren we op drie assen. Deze turbines
hadden hun eigen karakteristieke gezang. In de MK's was het altijd
warm, maar in de ketelruimen, die alleen toegankelijk waren via
luchtsluizen heerste een overdruk veroorzaakt door de ketelfans die
enorme massa's buitenlucht aanzogen zodat het "op de plaat" koeler
was, ook was het bijzonder schoon want er werd met olie gestookt en er
was dus geen kolenstof en rommel. Het was een indrukwekkende
installatie die beschikte over een top vermogen van 72000 APK en dat
was niet voor de poes en als al die paarden werden losgelaten dan was
het een inferno dat me deed denken aan het lawaai in de krater van de
vulkaan Papandajan in de Preanger op Java, die ik als kleine jongen met
mijn oom Dolf had bezocht. Dan stonden in de machinekamers tussen
de gillende turbines en generatoren de machinisten met vergenoegde
gezichten te kijken als trollen in een Walpurgis-nacht ( voorchristelijk
feest ) al loerende naar wijzerplaten met trillende naalden en daarbij de
onvermijdelijke dot werk in de hand.
En bij het hoofdmanoeuvreer bord met veel grote handwielen en meters
stonden de oppergoden toezicht te houden op dit helse orkest: de chef
van de wacht en zijn rakkers, de HMK en de Oudste Ondergeschikte. In
de vier ketelruimen waren dan onder alle acht ketels alle branders vol
opengezet door de olielieden op de plaat en die branders zogen enorme
hoeveelheden lucht die naar binnen raasden via de luchtinlaten die
waren gegroepeerd rond de beide schoorstenen.
Op de brug en aan dek was het een indrukwekkend gezicht om het schip
met hoge vaart door de golven te zien klieven. Om de navigatie bij te
houden bij zo’n vaart moest je behoorlijk snel werken, dan kon je niet
langer op je dooie akkertje een peiling in de kaart zetten zoals a/b van de
goeie ouwe Henk, want dan holde je achter de feiten aan.
Achteruit op het lage campagnedek was het een fraai gezicht om het
water langs je heen te zien stuiven en te zien hoe het zog als het ware
werd weggeschoten door de drie snel wentelende voordstuwers...
De aankomst in Gibraltar was op zondag 8 mei alwaar het schip werd
afgemeerd op een boei. In de haven lagen een flottielje Engelse
jagers,een onderzeeboot en nog wat klein grut. Er heerste een opgewekt
familieleven na afloop van de kerkdiensten gezien de van af en aan
varende sloepen naar de wal en tussen de schepen onderling. Dit was
voor de jonkers ook een goede leerschool want wij deden dienst als
onderofficier van de sloep en dat betekende via de bakspier aan boord
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gaan en vice versa en het manoeuvreren om langszij valrepen of
steigers te komen. De bakspier was een verraderlijke stellage voor de
nieuweling; aan elk boord was er een, en bij voor anker gaan was het de
goede gewoonte om op het moment dat het anker viel tegelijkertijd de
bakspieren uit te vieren en de sloepen te strijken die er aan moesten
hangen. Aan de bovenzijde van de bakspier bevond zich de
"kippenplank", een smalle plank met dwarslatjes waar je overheen moest
lopen om daarna via een jakobsladder in de sloep te komen.
Parallel aan de bakspier liep een handleider om je aan vast te houden bij
het lopen over de kippenplank; een koorddanser zou het zonder kunnen,
maar lieve lezer, koorddansen was geen eis om bij de marine te komen,
dus vandaar die handleider. Ik zou niet graag een tientje willen neer
tellen voor elke nieuweling die ondanks de handleider toch zijn
evenwicht verloor en zijn lichaam in de vreemdste bochten wrong om
weer op die kippenplank te komen en niet in zee te vallen. Maar als
oudstejaars adelborst overkwam ons dat niet meer en we vonden het
leuk om met de sloepen te varen en te manoeuvreren en dienst te doen
als "onderofficier van de sloep" hetgeen wilde zeggen dat je de baas was
aan boord.

Het was zeer interessant onderofficier van de barkas te zijn wanneer die
werd ingezet voor de passagiersregeling naar de wal. Dat kon af en toe
tactvol optreden vereisen wanneer bij de laatste sloep een aantal lieden
mee moesten die aan de wal wat diep in het glaasje hadden gekeken.
Ook konden we worden aangewezen om onderofficier te zijn op de
commandantsloep en dat was een hele eer want dat betekende dat je
prestaties op de andere sloepen gunstig werden beoordeeld.
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Die maandag werd er olie en water geladen en dinsdag de 11e mei
vertrok het schip naar de Straat van Gibraltar voor het doen
konvooidiensten tot de 13e. Gedurende het escorteren werd er in
verlichte oorlogswacht gevaren met een gedeeltelijk bemande
hoofdbatterij met een aantal oorlogsladingen aan dek, zodat zo nodig
onmiddellijk vuur kon worden afgegeven als dat noodzakelijk was. Het
signaal van het karretje klonk dan weer door het schip. Zo gebeurde het
op een goeden dag toen kanon 2 bij de brug op post moest komen dat
jonker "X" die de munitielier bediende een korf met 15cm granaten naar
boven liet komen en door een misverstand de tros om de lier te vroeg liet
slippen zodat die korf weer door de opvoerschacht naar beneden viel en
met een daverende klap op het laadplatform in de munitiebergplaats
terecht kwam. Iedereen in de omgeving zag lijkbleek, maar gelukkig
gebeurde er niets want er was nog geen nieuwe korf op het platform
beneden gezet aldus werkten de veiligheidsmaatregelen in de munitie
ruimte blijkbaar heel goed. Jonker "X" werd nog lang gepest doordat
men in zijn buurt het liedje zong:
- een karretje dat op de zandweg reed
- de maan scheen helder de weg was breed
- de jonker lei te ru..usten...
waarmee weer was aangetoond dat je het van je collega’s maar moet
hebben.
Gedurende de konvooidienst had de verbindingsdienst het enorm druk
want vrijwel alle aanvragen voor escorte kwamen binnen via de radio en
het rendez-vous maken kon wel eens moeilijk zijn, afhangend van de
scheepvaart en het zicht. En er gingen heel wat schepen door de Straat,
soms leek het wel de Kalverstraat op een zaterdagmiddag en pik daar
dan maar eens het juiste schip tussen uit. Dit alles impliceerde veelvuldig
gebruik van de seinlamp en de seinvlaggen zodat ons brevet seinen hier
goed van pas kwam.
Ook kwamen er stille perioden voor en dan werd voor anker gegaan om
brandstof te besparen en werd er verlichte zeewacht gehouden teneinde
de bemanning meer rust te geven. Zo werd drie keer op de Reede van
Tanger geankerd en legio malen ten Oosten van de rots van Gibraltar
nabij Europa Point; dat betekende geregeld gebruik van de ankers wat
veel oefening met zich mee bracht voor de jonkers. Dit gaf ook
gedurende de nacht goede oefening voor het nemen van een sterbestek
want dan kon de nauwkeurigheid van de metingen worden gecontroleerd
door de resulterende positie te vergelijken met die van de ankerplaats op
de kaart.
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De 13e mei werd de Straat verlaten en stoomde het schip op naar
Napels, daar waren we niet rouwig om want het konvooieren werd wat
eentonig en wij jonge en onrustige lieden wilden weer eens wat anders
en na Napels te hebben gezien zouden we tenminste met een gerust
hart kunnen sterven.
Gedurende de opmars naar Napels werd er weer veel met de artillerie
geoefend; een populair nummer op de dagelijkse orders was de oefening
snelladen voor de stuksbemanningen van de hoofdbatterij. Daarvoor was
een speciaal snellaadkanon aan dek opgetuigd en daar konden de
laadploegen zich op uitleven; het ging erom het grootste aantal ladingen
per minuut er uit te jassen in een bepaalde tijd, en op die manier bestond
er een scherpe competitie tussen de tien ploegen.
De konstabels vormden de kern van het artillerievolk; een apart
dienstvak waar veel matrozen en mariniers zich voor opgaven. De ware
konstabel was een potelaar die een 15cm granaat van 60 kilo met
evenveel gemak in zijn armen kon dragen als een pasgeboren baby en
die daarna met een welgemikte smak in het laadgat wist te deponeren
(de granaat, niet de baby). En onmiddellijk daarna ramde zijn maat met
de aanzetstok die granaat verder en direct daarna ramde een andere
maat de koperen huls met de lading erin en stak zijn hand op als teken
voor de wigman dat deze het sluitstuk kon dichtsmakken en vervolgens
weer openrukken zodat de huls er met kracht werd uitgeworpen en dan
kon het spel opnieuw beginnen. Om een geroutineerde laadploeg dit te
zien doen was een boeiend schouwspel en als dat eens een enkele keer
werd bedreven als het schip langs de kant lag, trok dat altijd
toeschouwers, speciaal in de jutterij. Er waren dan meestal een aantal
scharrels onder het publiek die ontroerd keken naar die sterke
mannenlijven. Het was een wonder dat er nooit eens een hand of een
paar vingers tijdens deze senebladoefeningen werden afgekneld. Onder
de konstabels waren altijd een stel goede zwemmers die, als een schijf
moest worden opgetuigd langszij het schip, gewapend met tuigmes en
schiemansgaren overboord sprongen om dat werkje bliksemsnel uit te
voeren; een marinier scherpschutter hield dan de wacht met een geladen
geweer om eventuele haaien te verjagen.
En route naar, Napels werden er schietoefeningen op de gierschijf
gehouden en werd de saluutrol gerepeteerd. Dinsdag de I7e mei op de
dagwacht liep het schip de Golf van Napels binnen maar helaas was er
een laaghangende mist zodat we het beloofde prachtige panorama niet
konden zien tijdens het binnenlopen van de baai. Met loods aan boord
werd de haven binnengelopen. Daar moest vanwege de plaatselijke
orders worden afgemeerd over de achtersteven, terwijl gedurende deze
manoeuvre de beide ankers werden gepresenteerd, zodat de voorsteven
niet kon zwaaien. Deze manier van afmeren was usance bij de Italiaanse
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marine in de Middellandse zee; de Engelsen noemden dat de
"Mediterranean berth", bij deze wijze van meren kon men zeer snel en
zonder hulp van sleepboten vertrekken.
Het verblijf in Napels duurde tot zaterdag 21 mei 1938. In die tijd
zwaaide Mussolini de scepter in Italië, deze man was er in geslaagd orde
te scheppen in dat land en dat hij een dictator was vond men toen nog
niet zo erg. Napels was niet alleen een mooie stad, maar ook een
brandschone stad want Mussolini had in alle steden een grote
schoonmaak bevolen die zich niet beperkte tot het verwijderen van
rommel maar ook van straathoeren, dronkaards en bedelaars.
Ik herinner me niet veel meer van dat bezoek, maar een cultureel
hoogtepunt was een tocht naar Pompei die voor de bemanning werd
georganiseerd, ik gaf me daarvoor op want ik had voor mijn eindexamen
HBS het boek "The last days of Pompei" gelezen van de Britse auteur
Bulwer Lytton en nu had ik de kans om de prachtige omstreken van de
stad Napels met eigen ogen te zien.

De Vesuvius vertoonde een fraaie rookpluim doch hield zich verder
rustig en toen de mist was opgetrokken om plaats te maken voor zonnig
weer kon men onbekommerd door de ruines van Pompei konden
rondwandelen. Het moet een prachtige stad zijn geweest met mooie
ruime huizen en publieke faciliteiten. De Romeinen moeten een frivool
leven hebben geleid, te oordelen naar de mozaïeken op de muren van
hun badinrichtingen. Zulke erotische taferelen hadden we beslist niet op
de muren van onze mandiekamers op het gesticht mogen schilderen,
want dan had er wat gezwaaid.
De dag dat ik de reewacht had was ik blij verrast toen door de
helderblauwe Middellandse Zee een enorm groot schip met grote witte
snorren kwam aanstuiven en aan een pier tegenover ons aanlegde; het
was de "Conte di Savoia" die ik al eerder in de haven van Genua had
gezien toen ik daar in 1934 met de "Marnix van Sint Aldegonde"
aankwam uit Indië. Na een paar uur vertrok deze oceaanreus weer.
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Op de laatste dag ging ik
met een stelletje collega's
naar Capri, een dagtocht
die door de mooiste
streken van de wereld
voerde. We klommen naar
het hoogste gedeelte van
het eiland en bezochten
het huis "San Michèle" van
Axel Munthe.

Ook dat boek, "Story of San Michèle" had ik voor mijn eindexamen
gelezen. Ik moet hier vermelden dat het reisprogramma zo was gepland,
dat er tijd beschikbaar was om voor de bemanning tochten te
organiseren, dit bij wijze van afscheid van Europa, immers de meesten
zouden voorlopig dat werelddeel niet meer terugzien. Zo stond er voor
zaterdag, de dag van vertrek, een kort bezoek aan Capri op het
programma zodat de niet wacht hebbenden een bezoek aan de Blauwe
Grot konden brengen. Helaas bleek er een krachtige deining door te
staan zodat de wereldberoemde grot voor toeristen was gesloten.
Na het vertrek stoomden we door naar de straat van Messina; met
uitzondering van ons bezoek aan Alexandrië was de verdere route tot
Colombo mij bekend vanwege de reizen met mijn familie aan boord van
de "Prinses Juliana" en de "Johan de Witt" van de Stoomvaart Mij.
Nederland. Alexandrië was in die tijd een mooie en ook een mondaine
plaats. Hier werd op twee boeien afgemeerd.
Er werd voor de bemanning een dagtocht georganiseerd naar de
piramiden van Gizeh, waaraan ik ook deelnam. Per bus werden we naar
Gizeh gereden waar de nodige kamelen klaarstonden om iedereen veilig
naar de grote piramide van Cheops te vervoeren. Ik herinner me ook nog
goed hoe bloedheet we het hadden in onze baadjes, het tropentenue
was namelijk nog niet afgekondigd. Maandag 30 mei vertrokken we uit
Alex met bestemming Port Said waar het schip tot de middag moest
wachten op de boeien voordat het Suez kanaal in mocht worden gegaan.
Hiermede zeiden we de Westerse wereld voorlopig vaarwel, en mochten
ons verkleden in tropentenue waarop iedereen een zucht van verlichting
slaakte. Het werd een lange wacht voor onze commandant want we
stoomden door het Suez kanaal gedurende de nacht, stopten even bij
het begin en eind van het kanaal om het gebruikelijke zoeklicht op te
halen en weer af te geven aan de Kanaal Maatschappij na middernacht
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en vervolgden daarna weer onze opmars naar het zuiden met maximum
kruisvaart.
Het werd steeds warmer en vrijwel iedereen ging aan dek slapen. De 2e
juni was een belangrijke dag want gedurende de hondewacht
passeerden we de Noorderkeerkring en kwamen zodoende in de tropen
en dat betekende extra werk voor de tarissen want nu kregen we
"tropenkat", en dat hield in dat de "ketip-molen" (een ketip is een
dubbeltje) tweemaal zo snel ging draaien. Boze tongen beweerden dat
het HMK die ervoor bekend stond altijd een slag om de arm te nemen
thans een paar extra slagen uit de mouw schudde om dat tijdstip zo snel
mogelijk te doen ingaan. Ook hadden de luizen die de verordeningen der
KM schreven (de VKM's) in hun oneindige wijsheid bepaald dat de tijd in
de tropen doorgebracht dubbel telde, immers in de tropen werd men
sneller oud en dat moest meetellen voor het pensioen. En daar er toen
nog geen computers waren betekende dit veel extra schrijfwerk voor het
schrijversvolk om in alle conduiteboekjes en rekening courantboekjes dit
belangrijke feit te boekstaven. Ik moet hier even terzijde vermelden dat
men het destijds had over "de VKM's", tot na de tweede wereldoorlog
een luis het briljante idee kreeg dat het beter was om te spreken over
"VVKM's" omdat we immers een Verzameling van VKM's hadden. Hij zal
er wel een onderscheiding voor hebben gekregen. Op de 2e juni werd
een telegram ontvangen van Poseidon, de Heerser over de Oceanen,
dat hij de volgende dag aan boord zou komen om al diegenen die nog
nooit een keerkring hadden gepasseerd aan een doopritueel te
onderwerpen. Daar sloften de adelborsten die uit Indië kwamen dus vrij
van, zo ook ik. Het telegram bevatte gedetailleerde instructies, waaruit
onder andere bleek dat Poseidon zou zijn vergezeld van zijn gemalin,
twee zeemeerminnen, twee leden van zijn lijfwacht en een barbier. Zij
zouden om 09.00 aan boord komen en er moest een doopbad gereed
zijn voor het onderdompelen van de nieuwelingen.
De volgende dag stopte het schip even voor negen uur en werd alle
hens voor de boeg gefloten. Op de plaats waar anders de barkas stond,
was nu van zeildoek" een soort doopfont gemaakt. De barkas kwam
langs met Poseidon en zijn gezelschap, er werd front gemaakt over
stuurboord en het hoge gezelschap kwam via de statietrap aan boord
waar Poseidon werd opgewacht door de Commandant, die hem namens
de bemanning welkom heette. De hofmeester van de Commandant
kwam Poseidon een oorlam aanbieden in de vorm van een glaasje oude
klare om hem gunstig te stemmen en toen kon het doopfeest beginnen.
De opperschrijver riep de namen der dopelingen af, die door de
zeemeerminnen werden ingezeept, door de barbier geschoren en
vervolgens door de twee leden van de lijfwacht in het bad werden
gedompeld. De rol van Poseidon werd gespeeld door de adjudant
Pagina 19

konstabel, een enorm grote man en voor de leden van zijn gevolg waren
ook potelingen uitgezocht. Het was een ruig gezelschap waarmee je
geen ruzie moest zoeken, zelfs de zeemeerminnen hadden spierballen.
Iedereen had de grootste lol, vooral toen een dopeling een valse greep
deed naar de nepboezem van een der zeemeer¬minnen waarvoor hij
werd beloond met een extra onderdompeling. Iedere dopeling kreeg een
fraai diploma uitgereikt waarna Poseidon de Commandant permissie
verleende om door te varen en met zijn gevolg weer vertrok....
Zaterdag 4 juni arriveerden wij in Aden, dat toen nog onder Brits bestuur
was, om olie te laden. Het was er voortdurend bloedheet en er was niet
veel te doen aan de wal. Wij maakten er het beste van door veel met de
sloepen te zeilen en onderweg te zwemmen, tot we hoorden dat het in
deze wateren krioelde van de haaien. In de avond zaten we op de
veranda van het Shepherd Hotel en trachtten we ons koel te houden met
gin and tonics en we hoopten hier nooit meer terug te komen.
Na het vertrek uit Aden werd koers gezet naar Socotra wat de volgende
dag werd gepasseerd; evenals destijds met de "Johan de Witt" het geval
was kwamen je terecht in de zeer sterk doorstaande zuidwest moesson
en Hr.Ms. "Java" die ranker was dan het eerstgenoemde schip maakte
vervaarlijke kaaiers. Als je achter op het seindek stond was je het ene
moment hoog in de lucht en het volgende vlak bij het water en af en toe
sloegen er massieve stortzeeën over de bak en de midscheeps, zodat
de passage over het opperdek was verboden. De wind nam geleidelijk
toe tot kracht negen volgens de schaal van Beaufort.
In het benedenschip was alles vastgesjord en je moest je overal aan
vasthouden om niet te vallen, eten aan tafel was een probleem, het was
het beste om jezelf in een hoek knijp te zetten zodat je niet met stoel en
al omviel. Na een tijdje besloot de commandant koers te veranderen om
de zuid tot de parallel van negen graden was bereikt, waarna koers werd
gezet naar Minikoi (Mientje kooi voor de Marineman) dat op zondag 12
juni werd gepasseerd.
Op deze zuidelijke route was de moesson beduidend zwakker en
bovendien kwam de deining wat voorlijker in zodat het schip rustiger lag.
Gedurende de oversteek naar Colombo waren de jonge ltz's en wij elke
schemering "en masse" op brug en seindek om stersbestek te nemen.
Het werd een dagelijkse wedstrijd wie het eerste klaar was om het
bestek in te leveren bij de mentor. Omdat we elke avond bestek namen
wisten we van tevoren welke sterren we zouden schieten en met de
gegiste plaats erbij rekenden we zoveel mogelijk ook van tevoren uit,
zodat we binnen korte tijd na de metingen de plaats al hadden bepaald.
Voor het middagbestek rekenden we uit waar Venus zou moeten staan
en het was een grote voldoening als je de sextant op die plek richtte en
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je inderdaad Venus in het vizier kreeg, zodat je een snijding kon krijgen
van de middaghoogte en de hoogtelijn van Venus. Ik vond dit leuk werk
en moest terug denken aan de reis met de Johan de Witt toen ik klein
was en met mijn vader op de brug mocht komen om te kijken naar de
stuurlieden die stersbestek namen, ik vroeg me toen af of ik ooit zo knap
zou worden dat ik dat ook zou kunnen doen.
We passeerden Minikoi op Zondagmiddag de I2de juni om twee uur in
de achtermiddag en de moesson bleef verder rustig - niet meer dan
kracht 5 - tot aan Colombo toe, waar wij de 14de juni om acht uur binnen
liepen. Hr.Ms. "Sumatra" (in de wandeling genaamd "de Sum") onder het
bevel van de kapitein ter zee Karel Doorman (de Tank) lag al op ons te
wachten.
Het schip was nog maar nauwelijks afgemeerd op de boeien of er ontstond
een druk sloepenverkeer tussen de twee Nederlandse kruisers. Dat was
geen wonder want er moest het een en ander gebeuren, zoals o.a.:
- beide schepen moesten olie laden
- onze Commandant en Karel Doorman moesten verwisselen van
kruiser
- Er werd personeel uitgewisseld, zij met I.V. (Indisch Dienstverband)
moesten naar de Java
- de opleidingen uit Nederland - waaronder wij - moesten overstappen
op de Sum
- personeels- en andere bescheiden moesten worden uitgewisseld
- een geldtransport moest worden overgebracht naar de Sum
- etc.
Wij gingen de tweede dag over met onze mentor en ik herinner me nog
als de dag van gisteren dat ltz1 Rauws me opdroeg om nadat we ons in
de nor hadden geïnstalleerd met Z1 achteruit aan te treden op de
campagne. Zo stond ik daar met het hele stel aangetreden toen ik
Rauws zag aankomen en ik commandeerde: "Geeft acht!" en
rapporteerde dat iedereen present was. De mentor zei: "Mooi, zet ze
maar op de plaats rust" en dat deed ik dan ook en het commando werd
perfect uitgevoerd en met een doffe klap werden 21 rechtervoeten op het
dek gezet. Op dat moment schoot als een duvel uit een doosje de Tank
uit zijn kajuit en beet onze mentor toe of hij gek was geworden om de
middagrust te verstoren van de officieren die beneden waren en hun rust
hadden verdiend en of we maar onmiddellijk opkrasten. Dat was het
laatst wat we van hem zagen want de volgende dag ging hij over naar
Hr.Ms. "Java". Maar wel hoorden we nog de nodige verhalen over hem.
Zo was er een pas afgestudeerde vlootpredikant aan boord die
gedurende zijn eerste preek in academisch jargon sprak over oorlog en
vrede en hoe slecht het was om te doden. Na afloop van de dienst werd
Pagina 21

de dominee in de kajuit ontboden en daar zei de Tank hem doordringend
aankijkend en met duim en wijsvinger aan zijn neusvleugel trekkend:
"Dominee, aan boord van dit schip wordt gekookt volgens het kookboek,
gestraft volgens het Reglement op de Krijgstucht en ik wens dat er wordt
gepreekt volgens de Bijbel. Hou je daaraan anders sticht je alleen maar
verwarring."...
En nu kwamen wij terecht op een schip dat de laatste jaren in Indische
wateren had geopereerd en deel had uitgemaakt van het Eskader
Nederlands Indië. Het schip rook naar de Oriënt, naar de Chinese
wasbazen die aan boord waren geweest, naar het Indische personeel en
de "roko kreteks" ( noot van de redactie: kreteks zijn sigaretten in
rijstpapier met een smaak van kruitnootjes ) die ze hadden gerookt en
naar de vele Indische gerechten die in de kombuis waren klaargemaakt.
En dan waren er als teken van de Oost de kleine kakkerlakken die
wegrenden naar alle hoeken en gaten als je eraan kwam en die -als ze
niet voordien zouden worden vergast - gedurende de komende winter in
een koud schip zouden creperen. Kortom de Sum "wasemde Indië" en
de meegekomen opvarenden hadden maar een doel voor ogen aan het
eind van hun term en dat was, terug naar "moeders" en verder geen
gedonder. Dat kwam echter niet helemaal overeen met de plannen van
het luizenhuis in Den Haag. Weliswaar wilde men het schip zo snel
mogelijk moderniseren, repareren, opknappen, gassen en wat dies meer
zij en wederom uitzenden naar de Oost, maar er moest ook nog worden
gekonvooieerd gedurende negen dagen.
Het kwam er op neer dat gedurende de thuisreis er werd gestopt te
Aden, Port Said en Gibraltar voor zolang nodig om olie en victualiën te
laden. Zodra het olieladen in Gibraltar was afgelopen begon op vrijdag 8
juli het konvooieren, dat duurde tot zondag 17 juli. Vooral de opvarenden
uit Indië vonden dit maar matig. Gedurende de perioden dat er geen
schepen waren om te escorteren lagen we als een waakhond aan de
ketting bij de Rots of op -de rede van Tanger. Het waren eentonige
dagen en iedereen was blij toen zondag op de hondewacht de straat
werd verlaten en koers werd bepaald op Kaap Sint Vincent.
Deze zondagavond waren alle adelborsten om zes uur
uitgenodigd voor het diner bij wijze van afscheid. Wij
vonden dit een hele eer en meldden ons klokslag zes op
de campagne voor de borrel, netjes opgepoetst in onze
eerste plunje. Gedurende het diner zaten we verspreid
tussen de officieren. Ik zat aan de linkerzijde van de
eerste officier, de kapitein luitenant ter zee J.W.G. van
Hengel (promotie 1909), een lange indrukwekkende man
die gezag uitstraalde; hij werd later vice admiraal.
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Dank zij de zorg van onze gastheren, die van het begin af aan alles
deden om ons op ons gemak te stellen, werd het een bijzonder
geanimeerde avond. Het was voor ons een heel evenement om voor het
eerst in een grote longroom deel te nemen aan het diner. Het was
stijlvol; bij de eerste officier stond een mooie zilveren tafelbel waarmee
hij stilte voor het gebed verzocht, dat werd uitgesproken door de
dominee Oegema die ook in Colombo was overgestapt. Na de
hoofdgang luidde de eerste officier weer de tafelbel en richtte zich in een
korte speech tot ons. Hij zei dat hij gedurende de reis met genoegen
onze verrichtingen had geobserveerd en wenste ons een succesvolle
carrière toe. Gelukkig had ik mij hierop voorbereid en vroeg aan het eind
van het dessert permissie om ook iets te zeggen. Ik dankte namens ons
allen de officieren voor wat ze ons hadden geleerd, wenste hen een
spoedige hereniging toe met hun gezinnen en bedankte hen voor de
genoten gastvrijheid....
Enkele dagen tevoren was er via het radiostation een bericht ontvangen
uit Den Haag, dat we de 22ste juli te negen uur bij de brulboei van Hoek
van Holland moesten zijn om daar de examencommissie op te pikken
voor het afnemen van het praktische eindexamen van de adelborsten,
evenwel de Inspecteur van de MSD en de Intendant van de marine te
Willemsoord. Dat betekende nog weer een dag later aankomst in het
moederland, want we waren daags tevoren al bij Scheveningen, waar we
op de achtermiddag in zicht van de wandelpier "de haak erin gooiden".
Dat was wel een soort Tantalus-kwelling voor de meeste; het was heel
mooi weer en in de avond zagen we geleidelijk aan alle lichten
aanfloepen; van de wandelpier, van de boulevard, de hotels, van het
Seinpost theater en de overige tenten des vermaaks en dat was een
pracht schouwspel over de gladde zee. Scheveningen had haar
verleidelijkste gewaad aan getrokken en lokte janmaat met de zak vol
tropenkat naar zich toe:"Kom maar jongens, het bier is hier best en de
vrouwen verlangen naar jullie!" Maar voorlopig bleven we nog ketelaar.
veel lieden keken nog lang naar dit fraaie uitzicht alvorens naar kooi te
gaan. Het is merkwaardig dat die nacht voor anker bij Scheveningen me
nog zo levendig voor de geest staat en dat ik me niets meer van de
examens herinner die we de 22ste op de VM en de AM moesten
ondergaan. Gedurende deze periode werd tevens de technische dienst
geïnspecteerd en de Intendant controleerde de administratieve dienst en
terwijl iedereen dus driftig bezig was elkaar te inspecteren dan wel
examineren verscheen tussen deze bedrijven door een deel van de
Britse Home Fleet onverwacht ten tonele onder bevel van de "Vice
admiral second in command Home Fleet" die zijn vlag voerde in de
masttop van HMS "Nelson" zoals even later bleek.
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Het hoornsignaal "Jagers van Van Dam" weerklonk tweemaal door het
schip en de bemanning van de saluutbatterij kwam op post, examen of
geen examen. Er was in het begin een wat geagiteerde discussie over
de rang, doch jonker "X" die wat goed had te maken en die de wacht had
op de brug hield door zijn kijker de af en toe uitwaaiende commandovlag
goed in de gaten en riep luidkeels "Neen, het is een vice admiraal want
hij heeft maar een bal!" Er heerste even doodse stilte op de brug
iedereen keek wie deze vermetele was en de commandant keek jonker
"X" onderzoekend aan vanonder zijn dikke grijze wenkbrauwen, doch
concludeerde blijkbaar dat "X" het goed bedoelde en dat hij nog gelijk
had ook want er was inderdaad een rode bal in het St. George Cross van
de commandovlag; we hadden dus niet te maken met de CinC.
Vijftien saluutschoten werden afgegeven en het saluut werd prompt
beantwoord door de grijze kolos met drie drielingtorens van 40cm op het
voorschip. Even later begon een seinlamp te knipperen ergens in de
massale bovenbouw en ik las af "You seem to be very busy, have a
good trip home." Majestueus als een zwaan omgeven door haar jongen
verdween HMS"Nelson" met haar escorte van jagers in het heiige
verschiet en wij gingen weer door met exami¬neren en inspecteren. In
de nor vroeg iemand later "Zeg "X" ben jij zo intiem met Britse
admiraals?" Aan het eind van de AM ging Hr.Ms. "Sumatra" voor anker
op de rede van Nieuwediep en gaf een saluut af van 15 schoten aan de
vlag van de CMR. Dit was onze laatste avond aan boord en nu kregen
we een bezoek waar niemand gelukkig mee was; namelijk van de
douane. Iedereen kreeg de gelegenheid om dingen aan te geven en de
accijnsvrije dranken en tabaksartikelen van de toko's aan boord werden
verzegeld.
Nadat het schip was vrijgegeven werd het anker gelicht en voer de
buitenhaven in waar omstreeks 20.00 met hulp van twee sleepboten
werd afgemeerd tegenover het marinehospitaal. Onze reis zat er op; wat
een dag, we waren dood moe...
-------------0----------De volgende dag gebruikten we om te debarkeren en al die spullen bij de
bottelier van het gesticht in te leveren die we niet als officier konden
gebruiken, zoals baadjes en dergelijke. Onze ponjaards, leerboeken en
dictaten mochten we houden, ook de rest van onze plunje, zoals jekker,
mantel, hemden, etc. De taris van het KIM, een man die er altijd uitzag
alsof hij zijn laatste cent had uitgegeven vroeg of ik een atjeh-jas van
hem wilde overnemen voor een tientje en dat deed ik en liet er bij de
kleermaker derdeklas galons op aanbrengen en gouden ankers op de
revers, zo had ik voor twintig gulden een "krakjasje" zoals men dat
noemden. Ik had nog een koffer met een burgerklofje erin op de
kofferzolder dat ik meenam en de rest liet ik door de bottelier naar mijn
verlofadres zenden.
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En dat deden de meesten van ons. Nadat we bij de divisiechef waren
geweest om onze voorkeur voor een plaatsing aan te geven mochten we
met verlof naar huis in afwachting van onze orders. Ik vroeg plaatsing
aan in de Oost bij het eskader, omdat mijn ouders in Indië woonden.
In de trein naar Den Haag had ik tijd om de brieven door te nemen die op
me lagen te wachten en tot mijn grote verrassing las ik dat mijn broer
Paul zich had opgegeven voor de opleiding in Willemsoord en dat hij
medisch was goedgekeurd. Ik vond het fijn om een broer in de marine te
krijgen. Mijn eerste zorg nadat ik met verlof was betrof het in orde maken
van mijn uitrusting. In die tijd was dat een dure zaak; naast het dagelijkse
blauwe uniform, bestaande uit atjeh-jas, vest en broek waren verplicht
het groot tenue met steek en epauletten, het ceremonieel tenue met
lange jas en epauletten, het groot avondtenue en het klein avondtenue.
Bij het groot tenue en het ceremonieel tenue moest een broek met
goudgallon worden gedragen. Dit alles werd geleverd in trommels tegen
het vocht want je moest het ook meenemen naar de tropen waar destijds
voor Koninginnedag het groot tenue was voorgeschreven en voor
officiële ontvangsten, zoals bij de GG (Gouverneur generaal) en bij
huwelijken het ceremonieel tenue. Voor het groot en klein avondtenue
was gelukkig een wit avondbaadje voorgeschreven voor de tropen. En
dan kwam daar nog bij de sabel met groottenue-koppel en wachtkoppel,
een sextant en een kijker. Alles bij elkaar was je zo tussen de duizend en
tweeduizend piek kwijt en de meesten, waaronder ik, namen daarvoor
een voorschot op, want ons jaar kreeg geen tegemoetkoming.
De achtste augustus stond het Koninklijk Besluit van onze benoeming in
de kranten en een week of wat later kreeg ik bericht dat de beëdiging
zou plaats hebben op de 13de september in het Ankerpark te Den
Helder door de Commandant der Zeemacht, en dat ik mij daarna moest
inschepen op de Sibajak van de Rotterdamse Lloyd, die op 21
september uit Rotterdam zou vertrekken en op 29 september uit
Marseille. Ik koos voor de boottrein en vertrek uit Marseille. Tenslotte
kwam er een brief dat mijn broer was aangenomen als adelborst voor de
zeedienst en dat hij op 31 augustus te IJmuiden zou aankomen a/b van
de Christiaan Huygens van de Stoomvaartmaatschappij Nederland en of
ik hem kon afhalen. Dat impliceerde dat ik hem zou begeleiden naar de
installatie op 2 september. Voorts moest ik nog zorgen voor witte
uniformen, dus ik kreeg het bijzonder druk.
Op de achtste augustus 1938 werd ons jaar officier en mochten we Hare
Majesteitsrok dragen en werden we bovendien meerderjarig ook al
waren sommigen nog niet 21 jaar oud. Ik beschouwde dit als het einde
van mijn jeugd.
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