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Deel 3
Terug naar de Oost
Met ingang van de 8ste augustus 1938 werd ons jaar benoemd tot officier. Ik was dus nu
een luitenant ter zee der derde klasse en was daar heel trots op. Onze leraar Koolhaas
zou zeggen "hij was zo hoerig als een hond met zeven “lu.....en". Als mijn moeder dit zou
lezen dan zou ze heel boos op me zijn, dus ik beloof u, lieve lezers ik zal deze vreselijke
uitdrukking niet meer gebruiken, hoewel het bijzonder goed aangeeft hoe trots ik wel was.
Daar ik nu wist, dat ik zou worden uitgezonden naar de tropen, moest ik mijn tropenuitrusting in orde brengen. Het was in het algemeen bekend dat de kleermakers in
Nederland niet zulke goede witte uniformen konden maken als de Chinese kleermakers in
Soerabaja. Bovendien werkten de laatsten veel sneller en voor een fractie van de prijs.
Daar in die tijd op de meeste schepen en aan de wal de zee-officieren elke dag "lang wit"
moesten dragen, kwam het er op neer dat je minstens een stuk of zeventien witte
uniformen moest hebben, want aan boord
waren er meestal geen wasserijen dus je was
afhankelijk van Chinese wasbazen aan de wal
of, aan boord, als het schip weg was voor een
langere reis en er een stelletje van die lieden
meevoeren. Iedereen liet daarom hooguit vijf
witte uniformen in Nederland maken en dan
bestelde men de rest zo spoedig mogelijk na
aankomst in Soerabaja. Hetzelfde gold
trouwens voor burger-pakken. Zodra ik dat
zaakje had afgehandeld besteedde ik mijn tijd aan het brengen van afscheidsbezoeken bij
familieleden en kennissen. Het moeilijkste afscheidsbezoek in het vooruitzicht dat mij als
een steen in de maag lag en dat was het afscheid van mijn meisje. Van mijn moeder had

ik een brief gekregen waarin ze me sterk afraadde om trouwplannen te maken "daar was
ik nog veel te jong voor". Daar kwam ook nog bij het nadeel van het "vijfjarenplan" van de
marine. Dit hield in dat een nieuw benoemd officier pas vijf jaar na zijn benoeming in
aanmerking kwam voor een “gehuwden toelage”. Bovendien wilde ik me nog niet binden,
maar mij er helemaal op toe leggen om een goed zeeofficier te worden dus het werd een
moeilijk afscheid. Ik verbleef de laatste weken voor mijn vertrek naar de Oost bij mijn oom
en tante in Den Haag.
Op de 29ste augustus 1938, werd er een groot defilé van de strijdkrachten gehouden voor
H.M. Koningin Wilhelmina ter gelegenheid van Haar regeringsjubileum. Het vond plaats op
de recente naar Scheveningen doorgetrokken Van Alkemadelaan en ik ben toen maar
gaan kijken. Het was schitterend weer, het corps diplomatique was uitgenodigd en ik vond
een plaatsje tegenover de Duitse militaire attachés die en masse aanwezig waren. Ik zal
nooit dat stel arrogante tronies onder die hoge petten vergeten en de minachtende blikken
waarmee ze het defilé gade sloegen. Nu moest ik ook toegeven dat wat er aan onze ogen
voorbij trok niet zo indrukwekkend was, het meest opvallend was nog wel het muziekcorps
te fiets. Ik geef het je te doen om op de grote trom te slaan al fietsende met de snelheid
van een voetganger en dan nog keurig rechtuit te rijden. Maar daar win je natuurlijk geen
tankslagen mee.
Op de laatste dag van de maand Augustus haalde ik mijn broer af die over kwam uit Indië
bij de sluizen van IJmuiden en nam hem mee naar Den Haag waar ook hij zijn verlofadres
zou krijgen bij onze oom en tante. We hadden elkaar in geen drie jaar gezien en er was
heel wat bij te praten in de paar dagen voor de installatie.
De 2de September reisden we samen af naar de Jutterij met de gewoonlijke boemeltrein;
als officiële wegbrenger van Paul was ik gekleed in lange jas met sabel en grote kruizen,
het was de eerste keer dat ik dit tenue droeg. Aangekomen bij het gesticht droeg ik Paul
over aan zijn zeevader, de sergeant adelborst Rudie van Wely, bij de ingang van het
zaaltje. Daarna liep ik binnendoor naar het bokkenveldje en kwam in de gang schipper
Weeda tegen - die altijd een zo’n arm gezicht trok van de staaldraadsplitsen die ik hem
voorlegde - nu maakte hij front, groette mij en zei "Dag meneer van Rees!" met veel
nadruk op het meneer. Ik beantwoorde zijn groet en zei: "Dag Schipper Weeda, naar ik
hoop maak je het goed." Ik was wel zo verstandig hem geen hand te geven want deze
man had een stel handen als bankschroeven.
Op het bokkenveldje ging ik zitten bij de overige wegbrengers en volgde met veel
belangstelling de installatie als toeschouwer. Na afloop van de plechtigheden en de
receptie nam ik Paul mee naar de fotograaf Werner Crone en liet een foto van ons tweeën
maken die ik opstuurde naar onze ouders. Toen we weer op straat waren realiseerde
Paul zich dat hij had vergeten zijn pet mee te nemen en rende snel terug, de pet was er
nog; alle begin is moeilijk!. Voor hem begon nu de baartijd en ik was er niet jaloers om.
Daarna zag ik hem nog een keer voordat ik terug reisde naar Indië, en dat was gedurende
de beëdiging van ons jaar, de dertiende September. Pas acht jaar later zou ik hem weer
zien.

Ondertussen was ik nummer een van ons jaar geworden hetgeen gedeeltelijk te wijten
was aan de straf die ik had gehad wegens het imiteren van Bergen van der Grijp. Daarvan
was ik zo geschrokken dat ik mijn uiterste best deed om het weer goed te maken, en ik
geloof niet dat ik anders zo hard zou hebben gestudeerd. Het was namelijk traditie in die
tijd, en waarschijnlijk nu nog, om elk jaar door de minister een gouden horloge uit te rijken
aan de adelborst die uitblonk qua studieresultaten en gedrag. Maar nu vroeg iedereen
zich af wie van ons dat horloge zou krijgen ....en wat nu met mijn gedrag? De beëdiging
vond plaats in het Anker park en de eed werd afgenomen door de CMR Willemsoord, Vice
Admiraal Kruys. Iedereen was in groot tenue. Ik was het eerst aan de beurt nadat de ban
was geopend om in navolging van de CMR mijn steek af te nemen, mijn rechterhand
omhoog te heffen en hem na te zeggen :
"Ik zweer trouw aan de Koningin
Gehoorzaamheid aan de wet
En onderwerping aan de krijgstucht
Zo waarlijk helpe mij God almachtig!"
En daarna volgde de rest van mijn afdeling. Deze keer er werd geen horloge uitgereikt
aan iemand van de zeedienst in het jaar 1938. Bert Prinsen, de nummer een van ons jaar
MSD, kreeg er wel een. Ik hoorde later van Walma in strikt vertrouwen dat over deze
delicate aangelegenheid lang en breed was gedelibereerd en dat er ook een paar
stemmen waren opgegaan om nummer twee van de zeedienst het horloge te geven, doch
dat vond geen steun en uiteindelijk werd besloten in 1938 geen horloge aan de zeedienst
uit te reiken. De resterende dagen in Nederland bracht ik nog door met uitgaan en
afscheid nemen van vrienden. Het was een prachtige zomer en in Berlijn waar Hitler aan
de macht was werden de Olympische Spelen gehouden. De 100 meter hardlopen werd
gewonnen door Jesse Owens, die een nieuw wereldrecord vestigde voor die afstand. Dit
vond Hitler niet leuk want het paste niet in zijn theorie van de superioriteit van het blanke
ras en hij vermeed Owens de hand te schudden om hem geluk te wensen met zijn
prestatie. Er heerste een toenemend onbehagen over de ontwikkelingen in Duitsland en ik
herinner me nog goed dat ik een wandeling maakte door het Statenkwartier op weg naar
vrienden en dat bijna overal de ramen wijd open stonden vanwege het mooie warme
zomerweer. Dit was tegelijkertijd dat Hitler een redevoering gaf waarnaar iedereen
luisterde op de radio, zodat zijn stem door de straten schalde. Zo te horen was hij midden
in een van zijn ophitsende toespraken tot het Duitse volk dat na veel gebral eindigde in
vele Sieg Heil's van de opgezweepte toehoorders. Het begon steeds duidelijker te worden
dat hier iets dreigde en een gevoel van naderend onheil bekroop me, wat voor potje stond
hier op het vuur?...
Ik vertrok uit Den Haag HS (Hollandsch Spoor) op de 28ste September met de boottrein
naar Marseille. De trein reed middernacht door Parijs van het Gare du Nord naar het
Gare du Lyon en daarna door naar Lyon. Na Lyon nam ik in de restauratiewagen voor het
laatst nog eens een goed Frans ontbijt met heerlijke croissants en kwam daar tot mijn
grote verrassing tegenover Omar Harland te zitten, een Engelsman, die een paar jaar in
ons paviljoen in Semarang had gewoond toen ik de eerste jaren van de HBS doorliep.

Hij hielp mij vaak met mijn huiswerk en leerde mij het goed uitspreken van het Engels, en
dat hielp bij het krijgen van een behoorlijk cijfer op mijn rapport voor die taal. Hij was een
half jaar met verlof geweest, werkte nog steeds voor de British American Tobacco
Company te Semarang en ging nu ook terug met de Sibajak.
Hij wist alle laatste nieuwtjes van Semarang en was ook bij mijn ouders geweest die nu op
de Sirandaweg woonden in Candi Baru. Hij was ook nog al pessimistisch over de politieke
toestand in Europa en zag de toekomst niet erg rooskleurig in.
Een totaal van zeventien jaargenoten was geplaatst in de oost, en reisde allemaal in de
2de klasse van het dubbelschroef motorschip Sibajak van de Roterdamse Lloyd naar
Java. De Itz2 Ru Crommelin, onze divisiechef van het gesticht, reisde ook mee, want hij
was met zijn gezin uitgezonden voor een term en zodoende kon hij ook een oogje op ons
houden. Dit was wel een heel ander Ieven dan op het gesticht waar we constant achter de
vodden werden gezeten. We moesten er wel even aan wennen, dat we nu drie weken
alleen maar dat hoefden te doen waar we zin in hadden. Gedurende de reis hadden we
niet veel anders te doen dan een paar handschoentjes aangenaam bezig te houden of een
spelletje bridge te spelen, of ons een beetje vervelen. Ik herinner me alleen nog van die
periode dat we gedurende het gekostumeerd bal van de eerste klas besloten om daar
eens te gaan kijken. Daar kwamen we terecht in een gedeelte van het promenadedek,
ingericht als harem waarin zich een paar haremdames en odalisken alsmede een al wat
op leeftijd zijn de sjeik ophielden.
Wij hadden ons verkleed als een
stelletje ruige matrozen en werden
met enthousiasme ontvangen door
de dames. Een der harem dames
van wat rijpere leeftijd had het al
direct op Bart Honig ( gesneuveld
Java Zee 1942 a/b Hr.Ms. Van Nes)
voorzien en trok hem naast zich op
de kussens.

Bart had evenals wij al iets achter de kiezen en liet zich dat kraaiend van plezier
welgevallen. Zij dronken samen champagne uit haar glas en gingen daarna dansen en de
haremdame legde met een gelukzalige uitdrukking op het gelaat haar hoofd op de brede
borst van Bart en had kennelijk hiermee haar partner voor de avond gevonden. Dit echter veroorzaakte onrust bij de sjeik die Bart op nog al ruwe wijze van haar scheidde en hem
toebrulde: "Wil je onmiddellijk ophouden zij is mijn vrouw en ik ben overste en tolereer
dergelijk optreden niet van jonge zeeofficieren!" Waarop wij "Boe" riepen en zeiden “dat
elke sjeik wel kon zeggen dat hij overste was”. De man werd toen nog bozer en dreigde
dat hij hier een zaak van zou maken, hij was van het KNIL en zouden hier meer van horen.
Jan Treffers ( gesn. Birma, 1943) had zich tussen deze bedrijven met een odalisk bezig
gehouden, een heel mooi Indisch meisje met een schitterend figuur en een heel licht
getinte huid die men in de Oost "kulit langsep" noemt en in de West "piel canela". Maar
juist toen wij herrie met die sjeik kregen en Jan Treffers zich met de odalisk naar de

dansvloer wilde begeven kwam er een enorm grote en potige haremwachter opdagen die
tegen Jan zei dat hij met zijn poten van z'n vrouw moest afblijven. Ik vond dat de gang van
zaken niet zo in ons voordeel verliep en dat vond Hans ook dus we maanden Bart en Jan
aan om maar eens op te stappen, per slot van rekening hoorden we in de 2de klas thuis
en was het beter moeilijkheden te vermijden in zulks een vroeg stadium van onze
loopbaan.
De volgende dag bespraken we het geval met Ru Crommelin die ons aanraadde excuses
aan te bieden aan de overste en zo werd de zaak gesust. Het bleek dat de haremwachter
en zijn mooie vrouw ook in de 2de klas reisden en de potelaar liet duidelijk aan Jan
merken dat hij uit de kinken moest blijven....
Aangekomen in Tandjong Priok kwam een officier van het Commandement Zeemacht aan
boord met de mededeling dat we ons onmiddellijk in lang wit met sabel en grote kruizen
moesten melden bij de CZM, de vice admiraal H.Ferwerda (promotie 1902). Mijn ouders
stonden op de kade om me te verwelkomen. Het was een emotioneel weerzien na drie
jaren; ze hadden me nog nooit in uniform gezien en vooral mijn moeder was onder de
indruk. Ze logeerden in hotel Des Indes en nodigden mij met een stel vrienden uit op de
rijsttafel, nadat we ons bij de CZM hadden afgemeld. Daar waren we dan met z'n
zeventienen aan het antichambreren toen de adjudant van de CZM constateerde dat
niemand van ons manchetten aan had. Wij keken elkaar met open monden aan, wij
moesten als adelborst bij ons baadje manchetten dragen, maar niemand had ons ooit
verteld dat ook bij lang wit manchetten werden gedragen. De adjudant zei dat we dan
maar eerst naar de stad moesten om manchetten te kopen toen gelukkig de CZM zijn
hoofd ongeduldig om de deur stak en vroeg waar of we toch bleven. De manchetten waren
dus gelukkig van de baan. De CZM, een lange indrukwekkende man verwelkomde ons in
een korte toespraak waarna we bij het bureau personeel onze plaatsingen te horen kregen
met onze reisorders en - lest best -we werden uitbetaald. Ons salaris was niet hoog, in
Nederland kreeg ik tachtig gulden na inhouding van de afbetaling op het voorschot voor de
uitrusting en in Indie werd dat honderdzestig gulden per maand en dat was vanwege
boordplaatsing. In die tijd had ieder officier een rekening-courantboekje waarin door de
taris nauwgezet werd bijgehouden hoe je er financieel voorstond, als het uitbetaling was
dan moest je aftekenen voor wat je ontving. Nu, ik stond er voorlopig nog niet zo best
voor, dat was wel duidelijk. Maar in die tijd vonden wij jongen Turken het geld niet zo
belangrijk, we waren zee-officier en daar waren we trots op.
Ik werd geplaatst a/b van Hr.Ms."Java", een oude bekende, met nog een stel anderen,
waaronder Jan Treffers.

Omdat onze ouders op Java woonden mochten wij eerst een week met verlof want ons
schip lag namelijk in de tien weekse onderhoudsperiode in Soerabaja en de bemanning
was gedebarkeerd in de kruiserkazerne op de Marinebasis aldaar. Van daaruit werd de
bemanning in ploegen naar het verlofcentrum van de marine in Malang gestuurd tijdens de
onderhoudsperiode. Het was heel prettig om in het ouderlijk huis weer eens te worden
verwend. Sirandaweg 43 was niet ver van ons vorig huis aan het Burgemeester de
Jonghplein en tegenover ons waren geen huizen en liep het terrein glooiend af naar de
benedenstad zodat we steeds een briesje vingen. Ik moest natuurlijk mee naar de soos en

ik had de grootste moeite om mijn moeder te overtuigen dat ik daar in burger heen ging
want uniform werd 's avonds nu eenmaal alleen bij min of meer officiële gelegenheden
gedragen.

Marine Kazerne Soerabaja
Deze week ging snel voorbij en spoedig reisde ik met de NIS terug naar Soerabaja, een rit
van ruim vier uur via Tjepoe. Mijn vader betaalde mijn enkele reis eerste klas en dat kostte
een tientje! Voorwaar niet duur want het was een afstand van 340 km. In de derde klas
gold het tarief "satu sen satu kilometer" dus dan was je voor f. 3,40 in Soerabaja. De
inheemse bevolking maakte dan ook zeer druk gebruik van de trein. Een nieuwtje was dat
de eerste klas was uitgerust met luchtkoeling; dat werd ook al in enkele bioscopen sinds
kort geïntroduceerd. Het was een eentonige reis door de Noord-Javaanse laagvlakte die ik
verkorte door een piepslag te maken.
De reis eindigde in het station Pasar Toerie te Soerabaja. Toen ik uit de gekoelde coupe
stapte was het een schok om omvat te worden door de geweldige namiddaghitte die als
een warme vochtige deken om je heen sloeg. Bij het station stond als gewoonlijk een rij
wachtende taxi's van klein formaat; de meeste waren Austin's en Morris Minors. Deze
waren karakteristiek voor Soerabaja, de "Krokodillenstad", van die tijd. Ze waren
spotgoedkoop, heel populair en veel sneller dan de sadotjes, de demmo's en de betjaks,
en werden daardoor dan ook veel door de marineklanten gebruikt.
Aldus spoedde ik mij met mijn barrang in een minitaxi naar de Udjung alwaar het Marine
etablissement was. De chauffeur bediende het gaspedaal met z'n grote teen en
manoeuvreerde met aapachtige behendigheid door het bonte en drukke verkeer. Met
uitzondering van de marinierskazerne te Gubeng had de marine zich genesteld ten oosten
van de civiele haven van Tandjung Perak aan de Udjung.

Om daar te komen moest men eerst via de brug
over de Kali Mas door het Chinese kamp rijden,
door Panggoeng een typisch Chinese
winkelstraat, die in marinekringen bekend stond
als de "stink steeg”. Die benaming was niet
overdreven want er hing daar steeds een
afgrijselijk penetrante lucht van gedroogde vis,
trassi, gedroogde hagedissen, ratten, slangen
en allerlei andere heerlijkheden.

Via de Oedjoengweg langs de Kali Mas kwam men terecht bij de kruiserkazerne, waar de
bemanning van de Java was ondergebracht voor de duur van de onderhoudsperiode. Het
schip lag voor de kazerne aan de kruiserkade. Er was vrijwel geen kop te zien want een
gedeelte van de bemanning was in Malang en op dit tijdstip van de dag -Zondag namiddag
- was iedereen die niet tot de wachtdivisie behoorde de wal op, je kon er een kanon
afschieten....
Ik mocht na me te hebben geïdentificeerd aan de poort doorrijden tot het officiersgebouw
met de longroom, die uitzag op de straat van Madura. Daar was steeds wat te zien, er
waren veel her en der zeilende prauwen en af en toe ging er een zeeschip voorbij. De
lichten op de wal van het eiland Madura waren duidelijk te zien en vormden een mooie
achtergrond. Het was heel rustig in de longroom, ik meldde me bij de officier van de wacht
die een krantje zat te lezen op het terras en me aanraadde me snel te verkleden zodat ik
hem gezelschap kon houden bij het avondeten, er was kennelijk niemand anders
aanwezig. Een Indonesische hofmeester bracht me naar mijn kamer, die ik deelde met
Hans Ellemeet en Jan Treffers blijkens de naamkaartjes op de deur, maar zij schitterden
door afwezigheid.
Het was een heel ruime kamer op de eerste etage met een voorgalerij die uitzag op de
straat van Madura waar een heerlijk een briesje door blies.

Ik ging direct naar de mandikamer want ik had dringend behoefte aan een bad en ik wilde
op tijd aan tafel zijn. Overigens had ik me niet hoeven te haasten want toen ik in het lang
wit gestoken in de longroom arriveerde gebaarde de officier van de wacht naar de stoel
naast de zijne. De hofmeester kwam aan zeilen met een karafje ijskoude jenever en vroeg
of de tuans een paitje (borrelhapje) wilden hebben. Daarna kwam hij met borrelgarnituur.
Ik realiseerde me nu pas dat dit mijn eerste maaltijd als officier in de longroom zou
worden, ik had daar niet bij stil gestaan; het leven als jonker was afgelopen, ik was nu een
"meneer"....

Aan boord van Hr Ms Java
Ik zat op het stoeltje aan
bakboord op de brugvleugel
van Hr.Ms."Java" naar het licht
van Gili Genteng te kijken,
gedurende de HW op een dag
in januari 1939 toen het schip
voor anker lag. Het was
verlichte zeewacht, de
commandant sliep achteruit,
dus dat was rustig en de officier
van de wacht, de Itz1 A.J.van
Hemert lag in kooi en moest
worden gepord tegen het eind
van de wacht. Ik had het rijk alleen, samen met de seiner van de wacht van Bennekom.
Na de nachtschietoefeningen op de EW waren we voor anker gegaan bij de Gili's, een
groepje onbewoonde eilanden in de straat van Madura, bezuiden het oostelijk deel van dat
eiland. Ik had niet veel meer te doen dan de ankerplaats te controleren aan de hand van
peilingen en te zorgen dat de uit kijken hun plicht deden. Het was mooi weer en er stond
een zacht briesje en ik liet mijn gedachten de vrije loop; We waren sinds het begin van de
maand weer in de vaart en ons programma was er geheel op ingesteld om het schip zo
snel mogelijk individueel op te werken zodat we gereed waren voor oefeningen in
eskaderverband. De verhuizing van de kruiserkazerne naar het schip was voor ons derde
klassers bepaald geen verbetering van accommodatie want we zaten nu met z'n allen in
de nor in plaats van de ruime kamers van de kazerne. Bovendien mochten we alleen in
de longroom komen gedurende de maaltijden en mochten zelfs niet de longroom
gebruiken als doorloop van de nor naar de campagne. Het was ons wel duidelijk
geworden, dat we nu in een andere marine waren, waar de matrozen bamboehoeden
droeg en in plaats van mutsen en waar een gedeelte van de schepelingen I.V. was,
hetgeen betekent met Indisch dienst Verband en waar de ongegradueerde hofmeesters
waren vervangen door Indonesische bedienden. Om door een Indonesische hofmeester te
worden gepord was iets heel anders dan in Nederland. Als een Europeaan je porde
bestond dat meestal uit een flinke duw en een luide stem die zei dat het tijd was. Bij de
Indonesiërs ging het heel anders. De Indonesische hofmeester wist dat tijdens je slaap de
geest buiten het lichaam is en dat die voorzichtig moet worden teruggeroepen om trauma's
te vermijden en daarom begon hij eerst met heel zachtjes op je schouder of teen te tikken

en zachtjes te zeggen "Tuan..tuan..mesti bangun" en dat werd dan enkele malen herhaald
terwijl het tikken langzaam harder werd totdat hij zeker was dat je werkelijk was ontwaakt.
Het Indische personeel had ook een aparte kombuis met een Indische kok en daar werd
verrukkelijk Indisch gekookt; als ik de wacht had stond ik er op dat mij ook een proefbordje
uit die kombuis werd aangeboden, een van de weinige compensaties voor het harde
bestaan van een "vierde klasser" aan boord van een kruiser. (Nieuw benoemde ltz 3’s
werden “Vierde klas” genoemd door de oudere officieren omdat ze nergens voor deugden)

Er waren toen nog geen officiële wasserijen aan
boord maar ergens in de ingewanden van het
schip huisden de Chinese wasbazen,
broodmagere kerels die de ganse dag bezig
waren onze uniformen te wassen, te strijken en
weer hagelwit af te leveren via de hofmeester
tegen een kleine vergoeding. Ook deze lui aten
uit de Indische kombuis. Ik werd in mijn
overpeinzingen gestoord doordat aan dek acht
glazen werden geslagen met het mes; de nieuwe
wacht kwam op. Charles Leeksma kwam mij
aflossen en Ltz1 P.C.Wouters verscheen ten
tonele met "Arie Jan" van Hemert om de wacht
over te nemen.

als 4e klas aan dek op Hr.Ms. Java

Ik moet hier terzijde vermelden dat Ltz. Wouters door ons "Woutertje Pieterse" werd
genoemd en dat Ltz van Hemert de bijnaam had van "Baron van Hemert tot
Zwaantjesdroogte" omdat hij eens in zijn jongere jaren terwijl hij de wacht had met het
schip op de lichtopstand aan het Oostelijke einde van de straat van Madura was
vastgelopen. Ik vulde het journaal voor hem in en nadat hij het had ondertekend dook ik
snel in kooi want ik viel om van de slaap. We liepen als derde klassers zeewacht,
reewacht in drie divisies en kregen nooit een vrije prik dus we konden elk uurtje slaap
goed gebruiken. Bovendien waren enkelen van ons stukscommandant en waren
zodoende ook op post tijdens de nachtelijke schietoefeningen, zoals ik deze avond
gedurende de eerste wacht en direct daarna de hondewacht.
Als mentor hadden we de Ltz1 Otto de Booy (promotie 1921), een onderzeedienstman, en
een fijne kerel waar we mee wegliepen. Een andere officier waar we heel enthousiast over
waren was de artillerieofficier, de Ltz1 Jhr. A. van Geen (promotie 1922) een knappe man
die altijd kalm bleef, waar een natuurlijk gezag van uitging en met veel gevoel voor humor.
Hij had de gave om de mensen die voor hem werkten aan te zetten tot topprestaties.

Elk jaar werd er door de EC (de eskadercommandant) een "schietbeker" uitgeloofd voor
het schip met de beste schiet resultaten en in 1938 was die gewonnen door de Java,
hetgeen een doorn in het oog was van het vlaggeschip, Hr. Ms. de Ruyter. Immers dat
schip had de modernste vuurleiding en als artillerieofficier J.Ph.Perks (tevens stafofficier
artillerie eskader), bijgestaan door Ltz2 Paulus de Gelder, ook iemand met een goede
reputatie. Maar ondanks dat behaalde Lex van Geen met zijn rakkers meer treffers en een
hogere vuursnelheid.
De schietoefeningen culmineerden in de nachtelijke gevecht schietoefeningen waarbij
werd geschoten met vol kaliber en verminderde oorlogslading. Daarbij werd het
nachtgevecht nagebootst door het schip in donkere nacht met hoge vaart tussen een
aantal willekeurig geplaatste schijven door te laten varen. Dat was uitermate spannend. Ik
was toen stukscommandant van kanon 2 vlak onder de brug, de stuksbemanning bestond
uit mariniers, een heel enthousiast stel, die er tuk op waren er zo veel mogelijk salvo's uit
te jassen. Vanwege kanon 2 ’s nabijheid van de brugvleugels - waar de nacht
richttoestellen zich bevonden konden wij meteen horen als er een doel werd ontdekt en
wisten dan van te voren dat de vuurleidingbel een korte stoot zou geven om de richters en
baksers te waarschuwen dat de volgwijzers in dekking moesten worden gebracht waarna
het eerste salvo eruit barstte, en direct daarna kwam de laadploeg in actie met hun
zwetende lichamen om weer een nieuwe lading aan te brengen en daarna weer
BENGGG... vloog het volgende salvo eruit, kortom het was pandemonium.
Ook de zoeklichtbemanningen hadden het druk want die moesten er voor zorgen het doel
in hun stralen bundels gevangen te houden. Na de runs met centrale vuurleiding werden
een aantal runs gemaakt met zelfstandig vuur, dan werd elk kanon aangewezen een doel
onder vuur te nemen onder leiding van de stukscommandant en daar waren wij tuk op. Ik
herinner me dat je de granaten in de zoeklichtbundels naar het doel kon zien snellen en na
enige oefeningen kon je aan de hand daarvan al correcties geven. Tegenwoordig is dat
allemaal anders vanwege de radar en de infrarood detectie; toen hadden we alleen nog
maar nachtkijkers en de zoeklichten... De volgende dag was alle hens in de weer om de
schijven te bergen die uit Soerabaja waren meegenomen en de gaten te tellen. Daarvoor
moesten de motorsloepen worden ingeschakeld en de derdeklassers waren "onderofficier
van de sloep" bij dit feest want dat verhoogde onze vaardigheid in het manoeuvreren.
Op de terugweg naar Soerabaja werden de tenten weer opgetuigd en mochten alle
poorten weer open. Het werd altijd snikheet in het benedenschip als alle poorten werden
gesloten voor oefeningen. Na vast vuren kon het konstabelsvolk z'n hart ophalen aan het
schoonmaken en opnieuw invetten van alle vuurmonden en alle bij de batterij ingedeelde
officieren hadden een bespreking over de resultaten onder leiding van de artillerieofficier
over de gehouden oefeningen. We waren nu als schip officieel "afgeschoten" en zouden
na een stilligweek in Soerabaja met het eskader meegaan voor een kruisreis door de
"Grote Oost" waarbij ook onderzeeboten en vliegtuiggroepen waren ingeschakeld.

Met het eskader door de grote Oost
Op een Donderdag op de voormiddag meerden we af in het kruiserbassin nabij de kruiser
kazerne. Het vlaggeschip, Hr.Ms. De Ruyter, lag al afgemeerd aan de kade tegenover
ons. Zodra de vaIrepen waren opgetuigd kwam er een stroom van allerlei lieden aan
boord. Onder de eersten waren de rekeninglopers van de Simpang Club en de Sociëteit
"Modderlust" en dan de overige waren schuldeisers zoals kleermakers en dan waren er de
wasbazen die was kwamen ophalen, leveranciers van de gamelles, etc. Meestal waren we
na de eerste dagen aan de wal al door ons geld heen en dan ging je weer verder met
bonnen schrijven. Een heel aparte figuur was "Mien Telor", een Indonesische vrouw die
enorm bij de pinken was en eieren aan het eskader verkocht. Alle inkopers kenden haar
en haar helpsters. Ze wist altijd precies wanneer en waar de schepen aankwamen en dan
wachtte ze die op bij de valreep met haar manden vol met die lekkere kleine Javaanse
eitjes. Ze moest er wel bij varen want ze had altijd mooie sarongs en kebayas aan met
prachtige gouden spelden om het zaakje dicht te houden. Ze was niet op haar mondje
gevallen en kon vloeken als een ketter bij het onderhandelen, vooral als ze te doen had
met de marinier Kristel, die inkoper was voor de schepelingen van de dekdienst en het
detachement mariniers aan boord van de Java. Mien Telor had ook de nodige helpsters bij
haar, meestal knappe jonge meisjes, en daar werd natuurlijk druk mee geflirt door lieden
die naar het onderhandelen kwamen kijken. Een andere heel nuttige figuur was de
"tukang sepu" met zijn warong. Bij deze man kon je je knopen, schouderbedekkingen en
petemblemen inleveren en al waren deze nog zo groen uitgeslagen door het vocht en
zout, je kreeg ze na een dag weer als nieuw terug, keurig verpakt in roze vloeipapier. Daar
konden de stomerijen in Nederland niet tegen op. Dat kostte je een paar guldens en ze
waren weer voor maanden goed. Uit nieuwsgierigheid ben ik een keer blijven kijken om te
zien hoe hij dat deed. Hij omwikkelde de schoon te maken voorwerpen met een dun lint
dat verguld leek en daarna gingen ze in een bad waarin ik een soort pitten zag zitten.
Toen ik hem vroeg wat of er allemaal in dat bad zat begon hij verlegen te lachen en zei dat
hij dat niet wist; hij wilde kennelijk geen beroepsgeheim verklappen.
De meeste gehuwden woonden in de stad en gingen direct na 13.00 uur de wal op en
keerden s' ochtends weer terug in auto kumpulans. Het was in die tijd toegestaan om bij
het lang wit een witte tropenhelm te dragen die koeler was dan de pet en veel lieden
maakten daar gebruik van; het was altijd een grappig gezicht om dan op de Udjungweg al
die groepjes witte helmen af en aan te zien rijden in open voertuigen. Wij budjangs bleven
meestal aan boord en gingen na de middagrust sporten of zeilen. Ik was lid geworden van
de tennisclub "Modderlust" en liet me door een sloepje daar naar toe overzetten om daar
te spelen.
Als je kennissen in de stad had was het zaak om vroegtijdig een dame te piketteren om
daarmee uit te gaan, want leuke meisjes waren dun gezaaid. Later, na de bezetting van
Nederland, bleven meer meisjes na de middelbare school in Indië en werd de keus veel
ruimer. Een populair uitje was de bioscoop en daarna kon men de straat over steken en op
het terras gaan zitten van de Simpang club waar je kon dansen en souperen. Ik herinner
me nog heel goed hoe ik de eerste keer dat ik met een paar maten op dat terras zat mijn
oudstejaar Simon de Boer op de dansvloer zag met een heel lief meisje, hij keek zeer
glunder en ik dacht "hij heeft het weer gefikst".

Ook gingen nog al wat lieden naar de sociëteit "Modderlust" waar je heel goed kon eten
voor redelijk geld op het terras met prachtig uitzicht op de straat van Madura, Perak en het
marine etablissement. Bovendien woei daar s' avonds doorgaans een verfrissend koel
briesje. In de weekends was je met auto of trein in een uurtje in de bergoorden Tretes,
Prigen of Selecta en Batoe die allemaal op de hellingen van de dubbelvulkaan
Ardjuna/Welirang waren gelegen en de stad Malang waar het ook koeler was en waar je in
het marinekamp Malang kon logeren als je verlof had of een vrije prik . Malang had ook
een gezellige soos. Tenslotte waren er ook verschillende tenten des vermaaks in
Soerabaja, zoals de nachtclub "Cercle Hellendoorn" (de Cercle) waar je je katje makkelijk
kwijt kon. Kortom de Krokodillenstad en omgeving boden van alles en het was geen
wonder dat wij jonge officieren gauw blut waren in de loop van de maand, en waren
eigenlijk blij als we weer weg gingen met het eskader zodat je je niet verder in de schulden
stortte. En zo verging het mij ook.
Na de stilligweek vertrokken het eskader voor een oefenreis door het oostelijk deel van de
Archipel - alles ten oosten van Java - dit uitgestrekte eilandengebied werd de "Grote Oost"
genoemd. Behalve de twee kruisers bestond het eskader uit een divisie jagers onder de
CDTJ (Commandant Torpedoboot Jagers) en een flottielje onderzeeboten onder de CFOZ
(Commandant Flottielje Onderzeeboten). De kruisers hadden elk twee vliegtuigen van het
type Fokker C11W aan boord, De Ruyter had een catapult, doch de Java niet. De Java
vliegtuigen moesten eerst met een kraan te water worden gelaten. Gedurende deze reis
was er ook een groep lange afstand watervliegtuigen van het type Dornier 24 aan het
eskader toegevoegd. Deze waren uitgerust met moderne 20 mm Oerlikon bewapening.
Het waren prachtige driemotorige kisten die onder het bevel stonden van
groepscommandanten zoals de officieren vlieger Burgerhout en W. Reijnierse.
De EC (Eskader Commandant) was Ktz G. W. Stove (promotie 1906); Het was
gebruikelijk dat voor het vertrek alle nieuwe derde klassers zich op het vlaggeschip
moesten melden om aan hem te worden voorgesteld.
Als CDTJ maakte ik eerst mee Kltz A.S. Pinke (promotie 1912) en daarna Ltz 1 jhr.H.A.
van Foreest, bijgenaamd Hannes. Vooral onder Pinke werd met de jagers
gemanoeuvreerd dat het een lust was voor het oog; daar stond hij voor bekend.
CFOZ was Ltz1 M.A.J.Derksema, alias Zwarte Piet, alias de MOFOZ (Mooiste Officier
Flotielje Onderzeeboten) gezien zijn voor de dames onweerstaanbare "good looks".
Gedurende zo'n eskaderreis werd druk geoefend aan de hand van de wekelijks door de
eskaderstaf uitgegeven oefenprogramma's. Het accent lag nu op tactische oefeningen
waaraan alle aanwezige typen strijdkrachten deelnamen, zowel overdag als 's nachts.
Omdat aan vrijwel alle oefeningen de boordvliegtuigen ook deelnamen voorverkenning,
aanslagwaarneming, bommen werpen etc. moesten de boordvliegtuigen geregeld worden
gehesen en gestreken; dat gebeurde met de "vliegtuigrol" die op het laatst zo gesmeerd
ging, dat we met een vaart van tien knopen nog konden strijken en oppikken. De vliegers
hadden een aapachtige behendigheid ontwikkeld om de vliegtuighaak uit of in te pikken.
We hadden toen twee officieren vlieger aan boord, Sillevis (een neef van mijn jaargenoot)
en Margadant en een paar onderofficieren en manschappen voor het onderhoud.
Bijzonder opwindend waren de torpedoaanvallen van de jagers - vooral de nachtelijke daarbij werden ook rookschermen gelegd en lichtgranaten gebruikt.

Bij de nachtelijke onderzeebootoefeningen kon je door het oplichten van het plankton in
het zeewater de torpedo's zien aankomen en al of niet onder het schip zien doorgaan en
dat was nogal wat luguber, vooral als men wat fantasie had en zich trachtte voor te stellen
wat daar beneden in het schip in werkelijkheid zou gebeuren als zo'n explosieve sigaar
inslaat......... Helaas is de Java zo aan haar eind gekomen in 1942.
Met al deze oefeningen vlogen de weken om. Tijdens de reis werden de weekeinden
doorgebracht in baaien of op de reeden van plaatsen op de kleine Sunda-eilanden.
Ook kwam het af en toe voor dat we een bijzondere opdracht kregen, zoals toen een
Japanse marinetanker kwam olieladen in Tarakan. Het beleid was toen om bij zo'n
evenement altijd een Nederlands oorlogsschip aanwezig te doen zijn. De Java werd
aangewezen nabij deze tanker te ankeren en aldus acte de presence te geven. Ik kan me
de naam van dat schip niet meer herinneren, het was een of andere "Maru", maar ik
herinner me wel toen de Japanse officier van piket bij ons aan boord kwam, en hoe
smetteloos de motorsloep eruit zag, en hoe vaardig de kwieke Japanse matroosjes gestoken in onberispelijk witte uniformen - met die sloep langszij kwamen en
manoeuvreerden.
Er was natuurlijk ook en uitwisseling van longroom bezoek; ik werd aangewezen om aan
boord van de tanker te lunchen. Het schip zag er keurig uit en iedereen liep er even netjes
bij. In de Japanse longroom zat men op kussens om lage tafels.
Er werd sake aangeboden bij de diverse schotels die we kregen opgediend. Het was
koppig spul want ik had die middag een behoorlijke spijker in mijn kop als souvenir.
Destijds werd beweert dat de Japanners niet zo goed waren en waarschijnlijk was dat voor
een deel te wijten aan de kwaliteit van de Japanse export. Het predicaat "Made in Japan"
was destijds equivalent met een inferieur, goedkoop, niet al te solide product. De markt in
Indië werd overstroomd met goedkope fietsen en speelgoed uit Japan dat meestal gauw
kapot ging. Bovendien bestond destijds nog het vooroordeel dat Oosterlingen sloom waren
en daardoor minder geschikt als piloot en organisator. Kortom de Japanner werd niet hoog
aangeslagen en er werd vaak de gek gestoken met hun zeer hoog opgebouwde
oorlogsschepen; men noemde dat de varende pagode's. Maar ik herinner me nog duidelijk
dat dit bezoek mij aan het denken bracht en dat ik mij afvroeg of die Japanse marine wel
zo tweederangs was....
We bezochten de Saleh baai deze reis met het gehele eskader, een heel uitgestrekte
inham van het eiland Sumbawa die een ruime beschutte ankerplaats bood voor alle
schepen, hulpschepen en vliegboten. Gedurende zo'n weekeinde werden besprekingen
gehouden, er werden zeil- en roeiwedstrijden georganiseerd en 's avonds bioscoop
voorstellingen. Op de kruisers werd de achter vlaggestok afgetuigd om plaats te maken
voor een groot bioscoopscherm en alle hens die geen wacht had keek dan toe; officieren
op het lage achterdek en de overigen op halfdek en 40mm dek.
Deze filmvoorstellingen waren niet alleen populair bij de bemanningen maar ook bij de
inheemse bevolking van de Saleh baai en omstreken. Voor zover het oog reikte was de
zee achter de schepen bedekt met een tapijt van prauwtjes en vlotjes vol met vissers en
hun familie om ook naar de film te kijken, die duidelijk zichtbaar was aan de achterkant
van het doek. Dat was een tafereel om niet te vergeten; een nacht in de tropen in een baai
vol met schepen, onderzeeboten en vliegtuigen en dit alles overgoten met het zilveren licht

van een volle maan en achter elk schip dat een film draaide een vloot van prauwtjes met
pa, ma en de kindertjes aan boord. Dat publiek leefde ook intens mee gelet op het gejoel
dat opging als er zich liefdes scènes afspeelden op het doek. Dat vonden de
eilandbewoners gewaagd en geweldig en als er een Wild West film werd vertoond waren
de kreten van opwinding helemaal niet van de lucht.
Ik moet nog even een komisch incident beschrijven dat plaats vond bij het binnenvaren
van de baai van Saleh. ( Deze episode is ook beschreven in het boek “Lucky Joseph” ,
maar word herhaalt voor degene die het boek niet kennen).
We voeren met „de Ruyter" in frontlinie door de Saleh baai. Het was prachtweer, zoals
gewoonlijk in de Oost, de tenten waren opgetuigd en alles was even rustig en vredig, het
was bovendien die middag lappen naaien.J) Ik liep toen nog ondergeschikt de wacht op de
brug onder een Ltz. II die thans (1957)ook nog in de Marine is, zij het dan versierd met
eikeloof. Wij derde klassers in de nor hadden toen al in de gaten, dat hij wel zijn eikeloof
zou krijgen, want hij had een combinatie van twee eigenschappen waar je het in de Marine
ver mee brengt: hij was namelijk pienter en lui. Dat hij lui was, blijkt reeds direct uit mijn
verhaal, want hij zat op het zadel van B.B’s nachtrichttoestel (de Ruyter was aan SB) te
knikkebollen. Hij had tegen mij gezegd: „Je hebt ‘m." Dus ik was in feite alleen op de brug
en voelde de verantwoordelijkheid zwaar op mijn schouders drukken, die toen nog slechts
van een streep waren voorzien. Dus Ik speelde zoet met de peilkompassen en hield braaf
de plaats van het schip bij, gaf zo af en toe „vijf klapjes meer" of „vijf klapjes minder" naar
de machinekamer, om op post te blijven en vond dat ik het eigenlijk verdomd aardig deed.
Wat ook heel rustig was, de kolonel was in geen velden of wegen te zien, mijn chef op BB
brugvleugel bijna in slaap . . . Om kort te gaan, geen vuiltje aan de kim! Doch plotseling
werd echter mijn gemoedsrust wreed verstoord. Aan boord van “de Ruyter" die de
standaard van de eskadercommandant voer, begon een seinlamp te flitsen naar ons.
Ik las mee „. . . van EC aan JVA = verzoeke beter letten op tenue aan dek = 1511."
Opeens voelde ik me weer een kleine derde klas. Ik keek schuins naar BB's brugvleugel,
waar mijn chef rustig knikkebolde. Vervolgens liet ik snel de onderofficier van de wacht
roepen en gaf hem opdracht een rondje te maken en alle zonnebaders naar beneden te
sturen. "Wat stom van me dat ik er niet aan had gedacht want de EC was zo fel was op
tenue aan dek. Maar vijf minuten later kwam de bootsman terug en rapporteerde me dat
hij overal was geweest en dat er niemand aan dek was behalve de wacht, die keurig in
tenue was. Ik begreep er niets van en keek hulpeloos naar het vlaggeschip, alsof daar het
antwoord vandaan zou komen. En ja hoor, daar begon die vermaledijde seinlamp weer.
„Van EC aan JVA = gij dient sneller gevolg te geven aan mijn order."
„Lust je nog peultjes," jammerde ik binnensmonds en wilde mijn chef erbij halen. Deze
had echter als geroutineerde officier van wacht dank zij zijn zesde zintuig onraad gevoeld
en begaf zich naar stuurboord brugvleugel. „Wat is er loos ?" vroeg hij, zich de slaap uit
de ogen wrijvend. Ik vertelde hem het gebeurde. “Natuurlijk een streek van de EC!" zei hij,
zijn kraagknoopjes dicht makend. (Toen droeg men nog lang wit aan boord). Hij ging naar
het stuurboordsrichtttoestel, deed de klep van de kijker omlaag, stelde in voor maximale
vergroting (28 maal) en tuurde naar het vlaggeschip.

„Kom hier vierde klas2) en kijk," zei hij, mij achter de kijker duwend. Ik keek en zag
verrassend dichtbij de campagne van „de Ruyter" door het dradenkruis zweven en een
eenzame figuur die bij toren drie naar ons te kijken door een prismakijker; op ‘s mans
schouderbedekkingen zag ik een ontelbaar aantal strepen!
„Wat zie je suffie?"
„De eskadercommandant, meneer, hij bespiedt ons door een kijker!"
„Waar kijkt hij naar?" „Het lijkt wel of hij omhoog kijkt meneer." Op dat moment liet de
eskadercommandant zijn kijker zakken en zelfs op deze afstand zag ik een grijns van
vergenoegen op z'n gelaat.
“Wat ga je nu doen suffie?" vroeg mijn chef. Hij hoefde me niets meer te zeggen want ik
klom de gevechtsmast al in, overpeinzende dat mijn chef inderdaad niet alleen lui, maar
ook pienter was. En ik maar klimmen!
Het zoeklichtbordes was verlaten, dan was er nog maar een kans: de mars. Ik keek eens
om me heen, het was hier torenhoog. Op de campagne van het vlaggeschip zag ik een
eenzaam wit figuurtje naar me staren. „Die lacht zich rot," dacht ik. Ik klom de laatste vijf
meter en belandde op het bordes om het marshuisje, waar het centrale richttoestel
instond. Niets te zien ... Onder mij zag ik twee grote schoorstenen hun rook uitbraken.
Ik wilde net weer naar beneden gaan, toen er opeens iets op mijn hoofd viel, dat daarna
op het bordes neerplofte. .. een pom-poesje! Ik klom op het hekwerk van het bordes (30
meter boven dek) en steunde mijn handen tegen het marshuisje en ja hoor, daar lag hij in
zijn volle lengte op het marshuisje . . . de luitenant van de mariniers, tevens officier van het
benedenschip, met evenveel aan als toen hij ter verlostafel verscheen! Uit wraak gaf ik
hem een behoorlijke ruk aan zijn teen. Eerst kwamen er een hoop woorden los die ik op
grond van artikel 1A van het reglement op de krijgstucht hier niet kan vermelden en
vervolgens eindigde hij met de bewering dat hij er een bijzonder arm gezicht van trok, door
iemand met zo weinig dienstjaren op zo'n manier te worden gewekt. Ik antwoordde slechts
door naar het vlaggeschip te wijzen. „O", zei de luitenant, schoot z'n pendekje aan en z'n
badjas en verdween snel naar beneden. Ik er achter aan.
Op het seindek gekomen zag ik de twee seiners haastig een grijns verbergen. De oudste
kwam naar mij toe, groette akelig model en duwde me een briefje in de hand. “Sein van
„de Ruyter" meneer! ". Ik las: Van EC aan JVA = Uw officier van de mariniers wijzen op
eskader order 27 inzake tenue aan dek=."
Op deze reis lagen we ook een weekeinde op de reede van Singaraja aan de noordzijde
van Bali. Jan Treffers en ik die de Zondag geen wacht hadden huurden een taxi en
trokken er op uit, want we wilden wel wat meer zien van dit schitterende eiland. We reden
eerst naar het bergoord Kintamani gelegen op de helling van de vulkaan Agung, nabij het
meer van de vroegere krater en genoten van de vergezichten. Daana reden we via Bangli
naar het dorpje Sanur waar we de chauffeur bedankten. We maakten een wandeling langs
het strand en raakten verzeild in een tuin vol met kembang sepatu en melatti en we
vroegen ons net af of dit privé terrein was, toen we een door de zon gebruinde in sarong
gehulde Europeaan tegen het lijf liepen, die ons op vriendelijke toon vroeg wat of we
kwamen doen. Toen hij hoorde dat we passagierende marineofficieren waren maakte hij
zich bekend als de Belgische kunstschilder Le Mayeur en nodigde ons uit bij hem het
middagmaal te gebruiken. ( Deze kunstschilder was later heel populair bij Soekarno na de
onafhankelijkheid. (Ik bezocht Bali weer in 1987 met mijn vrouw . Het huis was er nog

steeds maar het was een museum geworden. Le Mayeur was eind vijftiger jaren
overleden en Pollok overleed in 1985. Alles was nog even mooi als vroeger.) We namen
dat volgaarne aan en hij ging ons voor naar een uit hout en bamboe opgetrokken
bungalow, gelegen in de schaduw van een paar waringins. In de voorgalerij kwam ons een
beeldschone Balinese vrouw tegemoet, gekleed in een mooie sarong die niet hoger reikte
dan haar slanke middel. Onze gastheer stelde haar aan ons voor als zijn echtgenote,
genaamd Pollok. Alles aan haar was even mooi; prachtige slanke handen en voeten, een
mooie poitrine, kortom we waren er stil van. Er kwam ook nog een nichtje van Pollok te
voorschijn, ook heel knap, maar ik ben haar naam vergeten. We gingen om een lage
bamboe tafel zitten en werden door de meisjes bediend.

Ni Pollok poseert hier voor een schilderij
Le Mayeur vertelde ons dat hij hier al jaren woonde en leefde van de opbrengst van zijn
schilderstukken waarvoor de beide meisjes als model dienden. Hij vertelde dat Pollok
danseres was geweest.
Hij had veel schilderijen aan Amerikaanse toeristen verkocht. Het was een interessante
middag en we hadden best willen blijven overnachten toen ons dat werd aangeboden,
maar daar hadden we helaas geen permissie voor. Na de lunch luierden we op de
voorgalerij met een "kopi tubruk" en keken onder de bomen door uit op het strand en de
zee. Met frisse tegenzin aanvaardden we de terugtochtnaar de haven en kwamen tegen
de avond weer terug aan boord en de rauwe werkelijkheid.
Tijdens deze reis werd ook nog Bandaneira bezocht, Fak Fak en Ambon. Op Bandaneira
stonden nog een aantal pakhuizen uit de tijd van de Compagnie. Op het eiland is een
vulkaan, de Gunung Api, die door vrijwel de gehele bemanning werd beklommen.

Van het schip af zag je een lint van witte uniformen langs de kale berghelling om hoog
gaan, tot aan de platte kraterwand toe....
Na weer terug gekeerd te zijn in Soerabaja volgde er een stilligweek, waar ik van gebruik
maakte om de omgeving te gaan verkennen. Samen met Hans Ellemeet reed ik naar
Malang en gingen vandaar naar Selecta, een bergoord dat per auto was te bereiken via
Batu, op ruim duizend meter hoogte gelegen op de Zuidelijke helft van de vulkaan Arjuna.
Het was - en is - een rit door prachtig bergterrein en het berghotel Selecta beschikte over
een mooi zwembad met kristal helder berg water dat behoorlijk koud was; na de eerste
duik moest je even naar adem happen, maar op het grasveld in de zon kwam je weer snel
op temperatuur. Dat zwembad is er nog steeds (1987)

Die week werd er een galabal in de sociëteit Modderlust gegeven in het kader van een
marinefilm die pas gemaakt was getiteld "Het zal waarachtig wel gaan", onder auspiciën
van de MARVO. De officieren waren in wit avondbaadje en broek met goud gallon. Het
feest werd bijgewoond door de CZM die met zijn gevolg uit Batavia was overgekomen
voor deze gelegenheid en het zodoende een officieel tintje gaf.
Gedurende deze week werd onze commandant afgelost door de Ktz. van der Kun
(promotie 1909) een ongemakkelijk heer, een heel verschil met z'n voorganger
Ktz. Bueninck. De week na het feest vertrok het eskader weer naar zee voor een paar
maanden, ditmaal via de straat van Malakka naar Sabang en vervolgens door de Indische
Oceaan langs Sumatra's westkust weer terug.
Een weekeinde werd in Sabang door gebracht waar druk werd gewerkt aan het aan
leggen van een landingsbaan voor de nieuwe luchthaven.
Het was een prettig bezoek; de kleine Europese gemeenschap verheugde zich op ons
bezoek en er werd alles gedaan om het iedereen naar de zin te maken.

Al oefenend stoomden we langs de oostkust naar Padang.waar we afmeerden in de
Emma haven, een mooie natuurlijke haven met kristalhelder water. Van daaruit werd
een tocht georganiseerd per trein naar Fort de Kock, oftewel Bukit-tingi, een
schitterend traject met tandradbaan die door de Anei-kloof liep.
Dit was omstreeks 1 September 1939 toen Duitsland Polen aanviel, en Engeland en
Frankrijk oorlog verklaarde aan Duitsland. Om de Nederlandse neutraliteit te
handhaven werd het eskader verdeeld en de Java en een paar schepen werd
opgedragen de westerse toegangen van de archipel te bewaken en de De Ruyter
werd oostwaards gezonden.

Hier eindigt het originele manuscript. De schrijver was te ziek op dit punt om het af te
maken. Ik heb geprobeerd om de laatste stukken van zijn vooroorlogse verhaal in het kort
samen te vatten , hetgeen gebaseerd is op verhalen die hij mij vertelde gecombineerd met
informatie uit boeken.
Bart van Rees, 2017

De Java patrouilleerde de waterwegen tot eind 1939, en ging daarna in onderhoud aan het
einde van het jaar 1939. De gehele bemanning kreeg kerstverlof zoals gewoonlijk, en op
de 2e januari werd weer naar zee gegaan. Omstreeks 10 Mei, 1940, toen Duitsland
Nederland was binnengevallen, werden verscheiden Duitse schepen in beslag genomen in
de haven van Padang. Deze schepen hadden eerder schuil gezocht in deze neutrale
haven om aan de Engelsen te ontsnappen. Kennelijk ging het enteren van deze schepen
zo snel dat de Duitsers geen tijd hadden om communicatie apparaten en codeboeken te
vernietigen. Op een van deze schepen werd een “Enigma” machine gevonden, en deze
werd doorgrondelijk bestudeerd door de mensen van de verbindingsdienst , waaronder
mijn vader. Wat er later met die machine is gebeurt is niet bekend.
Op 16 Augustus 1940 werd het hele jaar van de promotie 1935 bevorderd tot Ltz 2 en
werden velen overgeplaatst naar andere schepen en inrichtingen.
Mijn vader werd overgeplaatst naar de Motor Torpedo Booten Dienst die uit Soerabaja
opereerde. Hier kreeg hij zijn eerste commando , de “Hr.Ms. TMB 8”.

Deze TM booten waren in Indie gebouwd en waren uitgerust met afgedankte vliegtuig
motoren en torpedo buizen van uit dienst gestelde Z-booten. De TMB 8 had twee Hispano
Suiza motoren. Deze dingen ontwikkelde behoorlijk veel kracht maar maakte een enorm
lawaai en slurpten de brandstoftank gauw leeg. Daardoor was de actie radius enigszins
beperkt, maar ze konden een snelheid van meer dan veertig knopen halen. In verband
met drie andere TM booten werd er druk geoefend op lanceren en werden er ook
verschillende lange patrouille tochten gemaakt . (zie de verschillende foto's op het einde).
Op 1 Augustus 1941 werd hij overgeplaatst naar de Verbindingsdienst in Soerabaja toen
de boot in onderhoud ging, doch in februari 1942, toen de oorlog met Japan was
uitgebroken, werd hij terug geplaatst bij de TM dienst en nam het commando van de TMB
8 weer over. Volgens het “Gedenkboek Adelborsten opleiding te Willemsoord 1854-1954”
werden in die periode verschillende patrouilles gevaren op de noord kust van Java, de
straat van Madoera en de Banjoewangi straat. De TM booten werden ook ingezet in de
actie tegen de landing van Japanse troepen bij Rembang en Tanjoeng Awar-awar.
Hierover is niet veel bekend. Hij vertelde mij wel dat het bloedheet was op die tochten en
velen ook enorm van zonnebrand op het gezicht te kampen hadden.

Op de 27e Februari vond de slag op de Javazee plaats dat eindigde in een ramp voor de
ABDA (Australian British Dutch American) vloot. De Nederlandse kruisers Java en De
Ruyter werden getroffen door de Japanse “Long lance” torpedo's en zonken snel daarna.
Op de 2e Maart, 1942 werd het bevel gegeven voor de vernietiging van de Marine basis en
sommige schepen waaronder de TM boten. Volgens mijn vader was dit het droevigste
moment van zijn marine carriere.

Het Nederlands Indische gouvernement gaf zich over op 8 Maart 1942.
Hierna probeerde hij, en zo vele anderen uit Java te ontsnappen via de zuidkust samen
met zijn jaargenoot Jaap de Graaf en hun respectieve verloofdes. Helaas werden ze door
een Japanse leger eenheid onderschept en gevangen genomen. Tijdens die beschieting
kreeg hij een kogel door zijn arm die miraculeus geen ader raakte, maar alleen een
vleeswond veroorzaakte, die later is genezen. Kort daarna werd hij naar Japan verscheept
onder onvoorstelbare toestanden en heeft daar de rest van de oorlog doorgebracht in
verschillende kampen. Dankzij de brandbom aanval op Osaka in 1945 en later de
atoombom heeft hij het overleeft. (Details van zijn gevangenschap zijn beschreven in het
boek “De Koninklijke Marine in de tweede wereld oorlog” door Dr. Ph.M. Bosscher, pagina
15)
Dit is het eind van het vooroorlogs verhaal.

