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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en 
ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   
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vermeld. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb 
neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke 

toestemming voor te vragen. 
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Met dank aan Theo Doorman…  
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„De Heeren Staaten hebben 
niet te versoeken, maat te 
gebieden en al wierd mij 
bevolen ’slands vlagh op een 
enkel schip te voeren, ik 
zou daarmee ’t zee gaan. 
Waar de Heeren Staaten 
hunnen vlagh betrouwen, 
sal ik mijn leven wagen.” 

Michiel Adriaanszoon de Ruyter 
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Het was geen eenvoudige taak, de kleine vloot op zee aan te voeren in een ongelijke strijd tegen 
een overmachtigen vijand. Het was niet gemakkelijk de geallieerde zee- en luchtstrijdkrachten, die 
tevoren nooit bijeen waren geweest, in onderling verband te leiden. Toch was het van het grootste 
belang de eenmaal op gedegen gronden vastgestelde strategie consequent toe te passen. In deze 
defensieve faze van de oorlog kon alleen een tactisch offensief het tempo van de overrompelende 
aanval vertragen. 
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Wonderwel paste de aangenomen gedragslijn in de eeuwenoude traditie der Koninklijke Marine: 
„De aanval is de beste verdediging”. Niet „domweg”, doch met een klaar besef wat, alles 
bijeengenomen, de kansen zijn en wat er op het spel staat. Naarmate de dagen, de weken, de 
maanden verstreken, werd het steeds moeilijker dat beginsel toe te passen. Er waren vele 
verliezen, versterkingen bleven uit, de mensen werden moe... 
Het was hard voor de hogere leiding de bevelen tot de aanval te geven. Het was echter veel 
harder en moeilijker, die bevelen op zee en in de lucht uit te doen voeren, staande temidden der 
strijders van wie de daadwerkelijke actie werd geëist. 
Die uiterst zware taak heeft Doorman volbracht. Met inzet van zijn leven... 
Hij wist wat het leidend beginsel was, hij begreep de geest van de ontvangen bevelen, hij 
gehoorzaamde en voerde ze uit, met beleid, vastberadenheid en volharding. Hij eiste van zijn 
mensen, zich ten volle te geven. 7.ij gehoorzaamden. Met inzet van hun leven... 
Het is goed, dat zijn naam bewaard blijft in onze historie, dat zijn werken en streven — en 
zijn dood in de strijd voor het Koninkrijk — in dit boek worden vastgelegd. 
Hij, de aanvoerder op de brug, in voorste linie van het front, bij moge voor ons volk een lichtend 
voorbeeld blijven. Wij, in de Koninklijke Marine, zijn trots op hem. 

 
 

De jongen met het scheepje 
 
De jongen met het magere gezicht hield zich met zijn linkerhand vast aan het gras, dat taai 
opschoot uit de walkant van de sloot en met z’n andere greep hij het scheepje uit het water. 
Het was zo’n oud en halfverroest ding van blik, hel grijs en groen geschilderd, met drie dwaze 
lange dunne schoorstenen; uit de middelste ervan stak een kleine schroef en hierop zette de 
jongen een sleuteltje. Hij wond het schip op. 
Daarna zette hij het weer in het zwarte slootwater. Hij gaf het een zetje met z’n ene vrije hand 
en toen ging het er vandoor. 
De jongen keek in verrukking naar het scheepje dat in een grote kring begon rond te varen. Hij 
wist eigenlijk niet, op dat ogenblik wat het mooiste ervan was: de kleine blikken vlag, rood en wit 
en blauw gebaand, de drie schuine schoorsteenpijpen of de vier kanonnen waarvan de lopen 
dreigend naar buiten staken. Voorop stond, met houterige dunne letters: Zeven Provinciën. 
Z’n mond stond een beetje open en hij zuchtte, half-hardop: „Je moest ’r nou echt mee kunnen 
schieten”. 
Maar ’t was alleen een oud en al half kapot speelgoed-oorlogsschip en de vier blikken 
kanonnen waren vastgeschroefd aan het blikken dek, twee links en twee rechts. 
 
„Je moest ’r mee kunnen schieten”, herhaalde de jongen nog eens spijtig. De wind drukte 
fronsen in het water en een libel, zo doorschijnend als een snipper weg dwarrelend cellofaan, 
keek verwonderd naar het kind en het speelgoed. Nog tweemaal draaide de jongen zijn schip 
op, dat beide keren opnieuw metalig-snorrend z’n kringloop beschreef. 
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Toen ging het hem ineens vervelen. Hij trok wat taaie rietstengels uit het water en maakte daar 
handig schuitjes van. Vier van die schuitjes liet hij voorzichtig neer op het water, waarop ze 
wankel bleven schommelen en sidderen. Een zwart torretje kroop tegen één ervan omhoog en 
liet zich drogen in de zon. De jongen wond nu opnieuw z’n oorlogsschip op en zette het midden 
tussen de rieten bootjes. 
„Nou is ’t een hele vloot”, fluisterde hij. 
Toen de cirkels, die het speelgoed beschreef, kleiner werden zag hij dat het niet lang kon duren 
of de rieten vloot zou omver gevaren worden. 
Gespannen keek hij toe. Z’n mond ging nóg wat verder open. De libel danste weg en de wind 
hield even op te suizen door het riet en het gras. 
Op dat ogenblik wierp het oorlogsschip de vier bootjes omver. Over twee ervan voer het heen. 
Dodelijk verschrikt zwom het torretje weg. „Nét een zeeslag”, zei de jongen hardop. En toen: 
„Dat waren de prauwen van de wilden, die het schip aanvielen om de bemanning te 
vermoorden. Jammer toch, dat die kanonnen niet écht kunnen schieten”. 
Spijtig haalde hij het blikken oorlogsschip, waarin het mechaniek nu geheel was afgelopen, uit 
de sloot. 
Hij bekeek het. 
En hij vond het toch wel een prachtig schip. Hij zag de roestvlekken niet en ook niet de dwaze 
schoorstenen en het malle vlaggetje. Hij zag alleen maar dat het een schip was en hij wist dat 
het varen kon. 
Hij draaide opnieuw de schroef op. Nóg eens moest het varen, in mooie grote kringen. Maar hij 
draaide te hard en er klikte iets van binnen in het schip. 
Toen wist hij dat er wat gebroken was en dat het schip nu alleen nog maar kon varen als je het 
een zetje gaf. Maar daar was niets aan. 
Hij keek er wat onthutst naar, de jongen, en nadenkend wat hij nu zou moeten gaan doen liet hij 
het nog eenmaal te water. 
Het lag daar zonder veel leven erin, half in de modder “Op een rif verzeild”, fluisterde hij en dat 
was iets wat hij een dag tevoren in een boek gelezen had.  
De kanonnen aan de ene kant zaten onder water en ineens merkte de jongen dat het schip 
volliep. 
Snel bukte hij zich, nam het speelgoed op en droogde het af. Heel voorzichtig, met een klein vet 
lapje. Met zijn zakdoek wreef hij het na: de huid, de dwaze schoorstenen, de vlag en de rest. Hij 
trok zich op aan het gras van de berm en ging weg. 
De vier prauwen-wrakken dreven weg naar het midden van de sloot. Toen blies de wind ze 
weg, in de grijze schemering van het lenig dansende riet langs de kant van die sloot, aan de 
rand van Amsterdam. 
 

Jeugd. 
 
Karel Doorman hoorde de stem van mijnheer 
Delfgaauw, den hoofdonderwijzer, steeds meer 
vervagen, terwijl de geluiden die van buiten uit de Da 
Costastraat klonken helderder werden. 
Mijnheer Delfgaauw legde iets uit over tiendelige 
breuken en Karel stelde daar hoegenaamd geen belang 
in. Hij kende het kunstje al lang en begreep alleen niet 
dat sommige jongens er geen raad mee wisten,hoe wel 
de  hoofdonderwijzer het toch zeker al twintig keer 
uitgelegd had. 
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Karel kende de geluiden die van buiten klonken precies: dat 
was de piepende en krakende stem van den groenteventer 
wiens kar hij gisteren had laten dompen. En verderop zong 
die magere spichtige dienstmeid, van wie hij altijd de emmer 
omschopte als ze boven op de trap stond en bezig was de 
ruiten te zemen. Hij hoorde ook het slaperig-makend gonzend 
geluid van de houtzagerij. Heel in de verte floot een boot. 
Karel vond het een mooi geluid. Waar zou die schuit 
heengaan? Naar Indië? Of naar Zuid Amerika? Wie weet, 
misschien wel naar Australië. Australië... Australië... wat zou 
hij er graag eens heen gaan. Laatst had hij nog gelezen dat... 
 
De stem van mijnheer Delfgaauw werd zwakker en zwakker. 
Karel Doorman’s gedachten zweefden weg, duizenden 
kilometers weg van de Kreenen-school in de Amsterdamse 
Da Costastraat. Hij dacht niet meer aan de tiendelige 
breuken, niet meer aan z’n broer Peek, niet meer aan den 
hoofdonderwijzer... hij dacht alleen nog maar aan Australië, 
aan het schip dat er misschien heen ging, aan de lagunen en 
riffen, die de mannen zouden tegenkomen, aan de wilden die 
daar nog leefden... ja, hoe heetten die ook weer... Hij kauwde 
op z’n potlood. Toen hoorde hij, van verre, zijn naam noemen. 
„Karel Doorman, vertel jij me eens, hoe reken je uit het zes-
achtste deel van twaalf en een kwart?” 
„Papoea’s mijnheer!” antwoordde de jongen prompt en op het 
zelfde ogenblik keek mijnheer Delfgaauw neer op twee en 
dertig gierend lachende jongens. 
Driftig sloeg hij met z’n stokje op de voorste bank, maar de 
toch al tanende aandacht was verdwenen. En dat alles door 
dien eenen ondeugd daar achteraan, die ieder ogenblik de 
boel op stelten zette, en dacht zich alles maar te mogen 
veroorloven. 
Met vier stappen was mijnheer Delfgaauw bij den schuldige, die met z’n onnozelste gezicht 
rond zat te kijken, pakte hem vast aan z’n rechteroor en trok hem zo de bank uit. 
„Au... au, meneer”, gilde de jongen, veel harder dan noodzakelijk was, maar mijnheer 
Delfgaauw was niet te vermurwen. Hij trok Karel Doorman mee naar de deur, opende die en 
gooide hem op de gang. „Daar, vlegel, en je komt er niet meer in vandaag! En er gaat een brief 
naar je vader”. 
Even later keek Karel Doorman tegen de verveloze achterkant van de deur van zijn klas. Hij 
hoorde mijnheer Delfgaauw opnieuw met zijn stokje op de bank slaan en het lawaai verstomde 
in de klas. 
Dat was vandaag de tweede maal al dat hij eruit vloog, overdacht de jongen. Hij liep langzaam 
over de gang. Keek naar de grote gekleurde platen. Platen met olifanten en tijgers. Zag je hier 
in Amsterdam alleen in het circus. Daar twee schepen van de Oostindische Compagnie, 
specerijen halend. Dat was wel een van de mooiste platen. Wat een kanjers van schepen 
waren dat toch. Maar dat ze niet omsloegen met storm, zo hoog als ze waren, begreep hij niet 
goed. 
Hij liep op z’n tenen langs de andere lokalen. Overal drong een dof geroezemoes tot hem door. 
Buiten loeide weer een boot. 
De jongen dacht: „Zal ik naar de haven gaan?” 
Hij dorst echter niet goed. Er zou een brief naar z’n huis gestuurd worden en z’n vader was lang 
niet gemakkelijk. Dat beloofde vast een week huisarrest. De ouwe heer speelde er niet mee... 
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Maar hier op die gang... zou hij het tóch maar niet doen? Hij kreeg nu toch straf en... 
Hij zag twee rode mutsen hangen. Veel te opvallend rood, dacht hij. Hij haalde ze van de 
kapstok en stopte ze in de zakken van twee jassen, die bij een ander lokaal hoorden. Toen hij 
het deed, trok z’n magere gezicht in één brede grijns-grimas. Wat zouden die binken zoeken, 
straks... Hij voelde in z’n zak. Een proppenschieter zat er in, een zuiger, waarmee je de stenen 
uit het plaveisel kon trekken, tenminste als er geen smeris in de buurt was, en de katapult van 
Peek. Die zou hij vanavond teruggeven. Hij nam z’n pet van de kapstok, liep snel de trap af, 
maakte de voordeur open en stond in de Da Costastraat. 
Het was zomer en hij hoorde heel in de verte de geluiden van de haven. Hij ging de kant van 
het IJ op. 
Toen hij voorbij den man van de groentenkar kwam, wachtte die met het afwegen van z’n 
groenten tot hij voorbij was en hij hoorde nog dat de man tegen het meisje aan de deur zei „Die 
moet je in de gaten houden, dat heerschap. Dat is d’r eentje, dien ze met een stuk hout moeten 
zien klein te krijgen”. 
De dienstmeid verderop kwam gauw naar beneden en ging, met de armen in haar zij, bij de 
emmer staan. De jongen ging in een grote boog voorbij. Toen hij er langs was draaide hij zich 
om, stak z’n tong uit en riep: „Pas op je emmertje, tante!” 
„Schoffie” riep de meid terug. 
„Je zal je zus bedoelen” schreeuwde de jongen terug en hij voegde er aan toe: „Die met die 
bochel”. Hij stak zijn neus in de wind, floot het liedje dat hij gisteren van den slager gehoord had 
en zette het op een lopen. Naar het Y. 
Vader Doorman vroeg, zich wel eens af naar wie zijn twee oudste zoons toch wel een aard 
hadden. Was hij zelf vroeger ook zo onhandelbaar geweest? Hij kon het zich niet goed meer 
herinneren. Ja, hij had wel eens iets uitgevoerd, maar werkelijk, zoals die jongens tegenwoordig 
waren, nee, zó erg was dat stellig niet geweest. Wat Karel bezielde was hem helemaal een 
raadsel. Iedere dag had die iets anders op z’n kerfstok. Nu eens kwamen er klachten van den 
hoofdonderwijzer, mijnheer Delfgaauw, dan weer diende zich een politieagent aan, die kwam 
vertellen dat de oudste zoon van meneer Doorman op de hoek een ruit ingegooid had. En 
vechten dat de jongen deed! Hij kwam iedere week minstens eenmaal thuis met half 
verscheurde kleren, met een kapotte knie of een blauw oog. En driemaal was hij bijna 
verdronken door stiekum, zonder zwembroekje, in de ringvaart te gaan zwemmen. Maar dat 
had hij er nu wel uitgeslagen, dacht vader Doorman. 
Het was een deftig huishouden, dat van de familie Doorman. Mijnheer Doorman was kapitein bij 
de leger-administratie en hij zou nog wel hoger worden, werd verwacht. Alle Doormannen 
hadden trouwens altijd belangrijke posten bekleed in het leger en op de vloot en hij maakte 
daarop geen uitzondering. 
Er waren veel generaals in de familie en het was een uitgemaakte zaak dat de jongens, als ze 
van school kwamen, een militaire loopbaan kozen. 
Dat was iets dat vanzelf sprak. Het was nooit anders geweest. En het zou wel nooit anders 
worden. 
 
De vader, Karel Willem Frederik Doorman, was getrouwd met Anna Kleyntjens. Anna 
Kleyntjens was een fijne, stille figuur. Een mooie vrouw waarvan gezegd werd dat zij in haar 
jeugd een schoonheid was geweest; intelligent, muzikaal en zeer belezen en die opging in 
bewondering voor haar man en in de liefde voor haar vier kinderen. De komst van elk der vier 
kinderen was een bron van intense vreugde voor haar geweest. Eerst was Karel geboren. Dat 
was in April 1889, in Utrecht. Twee jaar later volgde het andere jongetje, dat was toen ze in 
Gouderak woonden. In ’92 werd de familie in Gouda verblijd met de geboorte van een meisje, 
dat ze Hetty noemden en opnieuw twee jaar later, in Delft, kwam er nog een jongen; dat was 
Jan. 
Karel, de oudste, was moeilijk te regeren, en volgens het personeel viel er met dat venijnige 
duiveltje geen goed garen te spinnen. Moeder Doorman probeerde het steeds opnieuw met 
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vriendelijke woorden en Karel beloofde haar ook telkens opnieuw gouden bergen. Het bleef 
echter klachten regenen en de politie had gezegd dat van dezen jongen, die de schrik van de 
buurt was, niets terecht zou komen. Hij groeide op voor galg en rad en z’n ouders zouden er 
nog wat van beleven. 
Vader Doorman sprak er vaak over met zijn broer Robert, die luitenant-generaal was geweest in 
het Indische leger. Oom Robert, die ook wel vond dat Karel het wat al te bont maakte, had 
echter een zwak voor den jongen, en hoewel hij z’n broer de raad gaf er een eind hout over te 
leggen ging hij vaak weg met een knipoogje tegen den langen, mageren jongen, die z’n neef 
was. 
Vader Doorman zorgde als militair van de oude stempel, dat alles ordelijk in zijn huis verliep en 
Karel zorgde er op zijn beurt voor dat hij zo ver mogelijk uit de buurt bleef van vaders 
rechterhand, die soms ongemakkelijk los kon zitten. Hij was blij als oom Rob thuis was. Die kon 
schitterend vertellen over zijn avonturen in Indië, met generaal Van Heutz met wien hij samen 
gevochten had. Ademloos luisterden hij en Peek, z’n broer, dan. Moeder zat te borduren, vader 
rookte zijn sigaar en oom Rob had de gave om zo te vertellen, dat je dacht er zelf bij te zijn. 
Het gezin werd telkens overgeplaatst. Gouda, Delft, Breda en daarna Amsterdam. Daar bleef 
de familie geruime tijd. Tot het jaar 1902. Karel wist zich nog vaag te herinneren dat hij in Delft 
bij juffrouw Verbeek op de bewaarschool was en deze tot wanhoop gebracht had omdat hij altijd 
vocht met de jongens van het klasje. Driemaal was juffrouw Verbeek bij zijn moeder geweest 
om deze dringend te verzoeken den jongen toch maar weer thuis te halen. Hij verstoorde de 
orde van de klas en hij was met goede noch boze woorden tot bedaren te brengen. Zo’n kind 
had ze nog niet meegemaakt en ze ging toch al heel wat jaren mee. 
Moeder had gehoopt dat het op de lagere school wel beter zou gaan, maar dat was een 
teleurstelling geworden. Karel bleef onhandelbaar, lastig en ongezeggelijk. Ze begreep niet wat 
er toch in die jongen stak. Van wien had hij dat toch? Hoe had ze niet gehoopt op een zoon en 
toen hij geboren werd was dit een der heerlijkste dagen in haar leven geweest. In haar hart wist 
ze, dat hij haar liefste kind was. Ze zou nooit vergeten dat Karel in zijn uniform bij haar bed zat 
en dat ze samen op dat nietig hoopje mens neerkeken. Wat was het een klein, onooglijk kindje 
geweest, in het begin. Maar dat werd beter toen hij groeide. Het werd een lange, slanke jongen 
en hij had een paar ogen in z’n hoofd die de wereld klaar en vrij aanzagen. 
Hij was verzot op lezen. En vooral over schepen en zeeslagen. Hij verslond „Het leven van 
Michiel de Ruyter” en „De Heldendaden van Piet Hein”. Maar ook de boeken die vertelden van 
Sindbad, den zeeman en van kapitein Marryat. „Stuurman Flink” en „De Vliegende Hollander” 
had hij zeker al tienmaal gelezen en iedere keer vond hij ze even mooi. 
Als hij niet las was hij op straat. Hij plaagde de meisjes, vocht met de jongens uit de buurt, 
voetbalde en slenterde met zijn vrienden langs de havens. Ze stonden te praten met matrozen 
van vreemde schepen en deden boodschappen voor hen. Ze schommelden op de vlotten en 
kropen onder de steigers. Karel en z’n broer konden het samen goed vinden. Ze beraamden 
samen hun plannen; maakten samen de buurt onveilig en lieten elkaar nooit in de steek. 
De onderwijzers op school vonden het een bezoeking een van hen in de klas te hebben omdat 
het de belhamels waren. Eén ding moesten ze toegeven: ze hadden allebei een heldere kop. 
Leren deden ze niet, maar het leek wel of de wijsheid die in de boekjes stond, hen aangewaaid 
kwam. 
Met leren hadden de jongens nooit enige last. 
Toen Karel en z’n broer de lagere school afgelopen hadden zonder in een der klassen te zijn 
blijven zitten, ondanks de ontelbare malen dat ze weggestuurd waren, gingen ze naar de 
Hogere Burger School aan de Keizersgracht, de eerste 5-jarige van Amsterdam. De school 
waar mijnheer Costerus directeur was. 
Binnen drie dagen was Karel er thuis en had hij het leiderschap van de eerste klas. De leraren 
keken hem wantrouwend aan. Wat was dat voor een heerschap, met z’n brutale ogen en 
eigenwijs gezicht. Daar zouden ze nog plezier aan kunnen beleven. 
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Ze krégen er plezier aan. Want Karel was niets veranderd, sinds hij de lagere school verlaten 
had. Hij sloeg binnen een half jaar alle records waar het strafbonnen betrof en het regende 
strafwerk op z’n hoofd. Maar hij vond het leven mooi en hoopte spoedig van school te zijn. Het 
leren bezorgde hem geen enkele moeite, maar hij kon z’n gedachten niet concentreren op 
datgene wat de leraren vertelden en hij luisterde altijd maar met een half oor. 
Hij had voor veel dingen tegelijk aandacht. De jongens waren graag zijn vrienden, doch de 
meisjes moesten niets hebben van dien wilden, ruwen jongen die nooit enige aandacht aan hen 
besteedde. Voor meisjes had hij het ook veel te druk. Er waren andere dingen die hem bezig 
hielden. 
 
Karel Doorman had de naam alles te durven; wilden zijn vrienden hem iets laten uithalen waar 
ze zelf niet voor opdraaiden, dan was het gewoonte tegen hem te zeggen: „Zeg, Karel, durf /jij 
dat?” En hij durfde het altijd. Eenmaal zei een jongen tegen hem: „Ik wed dat je niet van de trap 
van ’t pothuis aan de Prinsengracht durft springen”. De blauw-marmeren stoep van dat huis 
telde één en twintig treden. Karel ging op de bovenste staan, lachte eens tegen z’n klasgenoten 
en sprong. Dat hij z’n benen niet brak was een wonder. 
Hij kon echter bijna niet lopen. Peek, z’n broer en een andere jongen brachten hem tussen zich 
in naar huis. Hij leed verschrikkelijke pijn. 
Vader Doorman hoorde die avond dat Karel van school thuis wilde blijven, omdat hij zich zo’n 
pijn had gedaan. Hij kwam naar den jongen toe en zei: „Je kunt doen en laten wat je wilt, maar 
je gaat naar school. Je moet voortaan de gevolgen maar eerst onder het oog zien”. Vader 
Doorman vond dat zijn zoon als man diende te worden opgevoed. Tenslotte moest hij officier 
worden. Waarschijnlijk luitenant ter zee, want de jongen was vervuld van verlangen naar de zee 
en de schepen. 
Een andere keer had hij ernstige keelpijn. Hij kon niet meer praten en had koorts. Zijn moeder 
wilde hem thuishouden, doch de vader weigerde. Een jonge kerel bleef niet thuis. 
Tenslotte kwam de dokter, die ernstig keek en den jongen in bed stopte. Onder protest gaf de 
vader toe. Hij wilde van zijn zonen kerels maken en geen moeders zoontjes. 
Het waren heerlijke jaren op die Amsterdamse H.B.S. Wilde jaren. De ene school vocht tegen 
de andere en Karel was de leider van zijn klas. Hij had inzicht in het vechten en hij bleek een 
kwade tegenstander. Hij vocht met een boksbeugel, met de riem van zijn boekenzeiltje en met 
stenen. Hij was onbevreesd en zijn kameraden bewonderden hem om zijn moed. 
De leraren, de buren en de politieagenten vonden hem echter een nagel aan hun doodkist, 
want brutaler, ongezeggelijker en onwilliger knaap was niet denkbaar. 
Hij voetbalde met z’n vrienden op het veldje bij de Westertoren. Van de boeken en de jassen 
werden goalpalen geïmproviseerd. Ze maakten dat ze weg kwamen als de politieagenten 
opdaagden en Karel vergat doorgaans zijn cape en pet mee te nemen. 
Thuis werd hij dan door zijn vader duchtig onder handen genomen, die zijn handen niet 
spaarde. De jongen was echter sportief en begreep dat zijn vader in zijn recht stond. Hij hield 
van zijn vader en bewonderde dien om zijn levensstijl. Van zijn moeder hield hij zielsveel, en het 
speet hem vaak dat hij haar zoveel verdriet deed. Maar hij kon zich niet bedwingen. Hij had 
geen rust, hij moest altijd iets doen als anderen zich beheersen konden. Thuis regeerde vader 
met strenge hand. Die keek de school-agenda’s van de jongens na en controleerde het werk. 
Hij was dikwijls verbaasd te merken hoe gemakkelijk de jongens de leerstof tot zich namen en 
dat practisch zonder studeren. Ze hadden blijkbaar goede Doorman-koppen. Het kwam keer op 
keer voor dat Karel, als hij met zijn gedachten bij geheel andere dingen langs de grachten naar 
huis stapte, rakelings langs de waterkant, achteloos zijn boeken uit het zeiltje in het water liet 
vallen. Dan zwaaide er wat thuis. Erger was het als hij thuiskwam met een gat in zijn hoofd of 
met bloedkorsten bedekte benen. Zijn vader nam hem mee naar boven, gaf hem een pak slaag 
toe en zei daarbij: „Stommerd dat je bent, het had maar een haar gescheeld of je had geen 
officier kunnen worden”. Zo verliepen de eerste H.B.S.-jaren van Karel Willem Frederik Marie 
Doorman. 
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Hij vond zelf dat hij een prachtige jeugd had. Hij was opgewekt, leerde gemakkelijk en alle 
jongens waren zijn vrienden. Alleen de leraren smeekten dat de voorzienigheid hen spoedig 
van dit enfant terrible zouden afhelpen.  
 
Hoofdstuk 2 
 
In April 1902 werd vader Doorman overgeplaatst naar Harderwijk, in de functie van 
Kwartiermeester bij de militaire administratie. 
De jongens zouden nog enkele maanden in Amsterdam blijven tot het lopende schooljaar was 
beëindigd. Dat betekende voor Karel dat de kust vrij was, dat de rem tijdelijk verdween. Hij 
maakte er een goed gebruik van. De boeken werden nu in het geheel niet meer aangekeken en 
de leraren beklaagden zich erover, dat het lot hen met zó’n vlegel had opgescheept. 
Nauwelijks was het laatste schooluur afgelopen, of Karel en Peek haastten zich naar het 
voetbalveld. Ze waren beiden lid van het schoolelftal D.E.V. Ook cricketten ze veel op het 
IJsclubterrein. 

Het waren een paar mooie maanden, vond Karel, 
maar hij slaagde er nu toch werkelijk in te blijven 
zitten. Hij „bakte” op grandioze wijze en hoewel z’n 
vader hem een aframmeling gaf die hem horen en 
zien deed vergaan, er hielp niets aan. 
Ze vertrokken uit het huis in de P. C. Hooftstraat en 
gingen naar Harderwijk. Vader had besloten zijn 
zoons op de H.B.S. in Amersfoort te laten lopen, de 
bekende onderwijsinrichting van den heer G. J. 
Buis. Ze zeiden hun Amsterdamse vrienden vaarwel 
en gingen naar Harderwijk, nieuwsgierig naar de 
nieuwe omgeving, brandend van verlangen naar 
andere avonturen, andere vrienden en een andere 
omgeving. 
In de tweede klas zaten Karel en Peek naast elkaar. 
Dat moest wel, omdat de broers samen één stel 
boeken bezaten. 
De school van mijnheer Buis begon om half negen, 
wat betekende dat ze om kwart voor zeven het huis 
in Harderwijk verlieten, om op tijd voor het 
lokaaltreintje te zijn. In dat treintje maakten ze 
kennis met hun nieuwe vrienden. Hierin brachten ze 
de bejaarde conducteurs tot wanhoop, door 
bovenop en onder de wagens te klimmen en hierin 

zaten ze, als ze zich begonnen te vervelen, te kaarten. Het is gebeurd, dat ze zo ingespannen 
zaten te spelen dat ze niet eens bemerkten dat Amersfoort bereikt was en dat ze dit eerst 
ontdekten toen de trein al weer op de terugweg was, halverwege Amersfoort en Harderwijk... 
’s Avonds laat en in de nacht lag Karel te lezen in de boeken, die hij leende en van zijn vader 
kreeg. Met kloppende slapen en bonzend hoofd las hij van de avonturen van Nelson op zee. 
Dat was nog eens een kerel! Hij zag hem in gedachten op de brug van het admiraalsschip 
staan. Zijn officieren bevelen gevend en de slag leidend tegen den vijand. Wat moest zo’n 
admiraal zich gelukkig voelen, om de leiding te mogen geven aan zo’n ontzaglijke vloot. Hij 
moest zee-officier worden en hij verlangde met nauwelijks te bedwingen ongeduld dat hij naar 
Willemsoord zou gaan, waar het opleidings-instituut voor zeeofficieren was. 
En hij las en droomde. Hij las de boeken van Jules Verne en van Paul d’ Ivoi. Hij probeerde elk 
boek te bemachtigen dat schreef over de avonturen van Nederlandse en buitenlandse 
kapiteins, commandeurs en admiraals. Hij kreeg nooit genoeg van het lezen van 
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zeegeschiedenissen en heimelijk betreurde hij het dat hij niet meer leefde in de tijd dat de 
Engelsen zeeoorlogen voerden met de Republiek. Hij had er ook bij willen zijn. 
Hij droomde er alle nachten van en sprak er urenlang met z’n broer Peek over. 
 
Aanvankelijk hadden de jongens van Harderwijk die twee stadsjoggies nogal wantrouwend 
aangezien. Het zou wel niet veel zaaks zijn. En ze keken de kat uit de boom. 
Karel en Peek bleken echter mee te vallen en zodra de Harderwijkers bemerkten dat ze 
nergens bang voor waren, dat ze sneller in de bomen achter de eekhoorns aanjoegen dan 
zijzelf, was het pleit beslecht en werden ze opgenomen. 
Harderwijk werd, met zijn zee en bos, voor Karel en Peek een klein paradijs. Ze voetbalden in 
het Amerfoortse Quick-elftal, haalden kraaiennesten uit de populieren langs de weg, maten hun 
snelheid bij het achtervolgen van eekhoorns, gingen spelen met bootjes in de Zuiderzee, 
vochten met letterlijk iedereen en spaarden daarbij boeken- riemen noch boksijzers. 
Karel werd een lange jongen, die zijn mannetje stond. Hij was ijzersterk en groeide snel in de 
lengte en de breedte. Als voetballer was hij een gezochte partij en er waren er niet veel die 
tegen hem op konden lopen. In die tijd deed hij een vreemde ontdekking. Hij zat met nog twee 
vrienden en Peek in een der hoogste populieren langs de hoofdweg om bij een eekhoorn te 
komen. De takken bogen onder zijn gewicht door en de jongens beneden riepen dat hij terug 
moest komen. De takken bogen nog meer door en kraakten. Karel luisterde er niet naar. 
Toen riepen Peek en de twee anderen dat hij niet verder kon. „Je valt dood, Karel!” schreeuwde 
een Harderwijker. 
Hij keek achter zich. Hij liet de tak even dóór-buigen. Ze kraakte heviger maar hij geloofde niet 
dat ze breken zou. Drie meter hoger zat de eekhoorn op het uiterste puntje van de wiebelende 
twijg. Wel wis en zeker... hij zou hem bereiken. 
Toen kroop hij verder omhoog. 
Recht tegen die zwaaiende, deinende en wiegelende populieren-tak op. De jongens beneden 
zagen het met schrik en verbijstering aan. Die tak kon het niet lang meer houden en Karel zou 
dood vallen op de weg. 
Een paar draaiden zich om en renden weg. Wilden het niet zien. 
Karel kroop hoger. Totdat hij met zijn hand bij de eekhoorn kon komen, die radeloos van angst 
toezag en als een bruin-mahonie beeldje daar zat. Hij aaide het dier over zijn kop en liet zich 
zakken. Luid en doordringend kraakte de tak en ineens, met een scherpe knal, brak ze. Maar 
net op tijd liet de jongen zich vallen op de volgende en luid-lachend klom hij naar beneden. Hij 
sprong van drie meter hoogte op de grond en zei: „Nou, wie volgt... ’t is reusachtig leuk”. 
De jongens staarden hem aan en een van hen vroeg: „Maar was je dan niet bang, daar boven?” 
„Bang, wat is dat?” vroeg Karel Doorman. 
„Hoor hem”, zeiden ze, „hij doet net of ie niet weet wat dat is”. 
Ze wisten niet dat ze gelijk hadden toen ze dit zeiden. Hij wist niet wat angst was. Hij kende dat 
gevoel niet en ook later zou hij het nooit leren kennen. Het was een der karaktertrekken van 
een geslacht, dat in rechte lijn dertien generaals onder zijn zonen telde. 
De vader zorgde er nu voor dat de jongens overgingen op school en hij had zijn handen vol aan 
hen. Karel bleef lastig, ongezeggelijk, brutaal als de beul tegen anderen, roekeloos in het spel, 
maar vlug in het leren. Hij was in hoge mate intelligent en behoefde slechts zelden een boek in 
te zien. Peek, zijn broer, leerde zo mogelijk nóg gemakkelijker. Mijnheer Buis, de directeur, zei 
vaak: „Het zijn bandieten, vooral Karel, maar ze hebben tenminste geen zaagsel in hun 
schedel”. 
De keren dat Karel Doorman van school gejaagd werd zijn legio. Een wonder dat hij het er 
enkele jaren op uit hield, want menigen leraar heeft hij tot wanhoop gebracht. Hetzelfde gold 
voor de politie-mannen die de bossen en landerijen in de omgeving van Harderwijk bewaakten. 
Met het gehele korps „schutten”, zoals deze bewakers genoemd werden, lag Karel overhoop. 
Hij was hen altijd te vlug af en daarom loerden ze zonder ophouden op hem. Ze wisten dat hij 
strikken zette in de bossen, maar hij deed het zo handig dat ze hem nooit konden betrappen. 
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Vader Doorman bezat een karabijn die hij vaak gebruikte als vreemde katten zijn tuin onveilig 
maakten. Zo vaak als Karel de kans schoon zag drukte hij het wapen achterover, en, met de 
loop in z’n mouw en de kolf in z’n broek, poetste hij de plaat, het bos in. Als een echte jager 
sloop hij door het groen en oefende zich in het schieten. 
De vrije middagen werden door Karel en Peek doorgaans gezamenlijk doorgebracht. De 
jongens waren onafscheidelijk. 
Omdat ze iedere keer nieuwe streken uithaalden bedacht vader Doorman een middel, dat 
inderdaad enig effect sorteerde. Hij dwong zijn twee oudste zoons het kleine broertje Jan mee 
te nemen. Karel en Peek keken wel zuinig, maar daar trok de oude heer zich volstrekt niets van 
aan. Jan moest mee. Kleine Jan ging mee, als ballast voor de jongens en inderdaad had dit ten 
gevolge dat zij zich, met dit „jeugdige struikelblok” aan hun been, minder snel uit de voeten 
konden maken, als de schutten hen op de hielen zaten. 
Ze vonden het overigens een buitengewoon onsportieve daad van hun vader en als ze kans 
kregen ontdeden ze zich van den jongsten Door- man-telg die nog onbewust was van de rol die 
hem opgedragen was. 
Met de Harderwijkers speelden ze vaak aan de zeekant. Karel en Peek zwommen als ratten; 
dat hadden ze al heel jong in Amsterdam geleerd. Ze zwommen beter en sneller dan de 
Harderwijkers, die met bewondering stonden te kijken naar die twee stads-jonkers die toch best 
meegevallen waren in de omgang. Ze hadden een enorm plezier met de kleine, platboomde 
vaartuigjes, waarmee ze zeerovertje speelden. Keer op keer sloegen de labiele vaartuigjes om 
en kwamen de jongens drijfnat thuis. Tenzij het zomer was. Want dan kleedden ze zich uit, 
droogden hun onder- en bovengoed op het gras en wachtten tot ze het weer konden 
aantrekken. 
Ze speelden alle spelletjes die jongens tussen de twaalf en de zestien jaren spelen en ze 
genoten intens van hun prachtige jeugd. Ze speelden met in het water gerolde boomstammen, 
met vlotjes en modderpramen. Ze formeerden hele vloten en gingen elkaar te lijf, onder een 
oorverdovend gekrijs en gebrul. Karel en Peek hadden hierbij steeds de leiding en beurtelings 
was Karel of Peek admiraal van de vloot. En als de een voor admiraal speelde was de ander 
schout bij nacht. 
Ze verdeelden de hoogste functies broederlijk en ridderlijk en zorgden ervoor dat ze de absolute 
leiding behielden. En die behielden ze omdat de Harderwijker jongens vonden dat die twee van 
Doorman zo geweldig veel afwisten van schepen, van varen en van vechten. 
Eenmaal had die jongen van Henkemans de nijdige opmerking gemaakt dat Karel niet eens 
wist wat zo’n schout-bij-nacht eigenlijk voor iemand was, maar hij had lelijk op z’n neus gekeken 
toen de ander hem haarfijn had uitgelegd dat een schout-bij-nacht vroeger uit de 
scheepsbevelhebbers werd uitgezocht en de opdracht kreeg om de achterhoede van de vloot 
bij nacht te schouwen, er dus op te passen dat geen enkel schip van het smaldeel achterbleef. 
Die van Henkemans had niets gezegd, omdat hij wel begreep dat het zo zou zijn. Die Doorman 
had ’r een berg boeken over gelezen. 
Thuis liet hij z’n moeder vaak lachen als hij loskwam met zijn dwaze en fantastische verhalen. 
Hij kon in enkele minuten ’t hele huis in rep en roer brengen. Hij vloog over stoelen en tafels 
heen, hij klom in de gordijnen, liet zich vallen achter de ruiten, kortom, hij bracht zijn moeder en 
zijn tante, een zuster van zijn grootvader die in huis vertoefde, tot wanhoop. Dan pakte hij 
opeens zijn blokfluit en zette zijn moeder voor de piano. Die was zeer muzikaal en Karel 
begeleidde haar met z’n „klaaghout”, zoals hij het instrument noemde. Hij kende geen noot zo 
groot als een koe, maar hij begeleidde vlot Beethoven en Mozart. En zijn moeder verwonderde 
zich over dit kind, dat nooit muziek geleerd had en op die fluit van een gulden zo prachtig 
begeleidde. Ze vond hem een bijzonder kind. 
Met vrees dacht ze aan de dag dat Karel en Peek weg zouden gaan, om de opleiding voor de 
marine te gaan volgen. Het was al jaren geleden besloten, doch ze zag er erg tegen op dat de 
jongens haar voorgoed verlaten gingen. Ook Karel, het enfant terrible, voor wien ze altijd een 
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apart plaatsje in haar hart bewaarde. Hij was toch haar eerste geweest en... was hij de liefste 
niet? 
Vader Doorman staarde vaak in gedachten naar zijn oudsten zoon en hij vroeg zich dan 
bezorgd af hoe die het zou moeten klaren op het Instituut voor de Marine. Als hij niet oppaste 
werd hij daar binnen een week van afgetrapt. De opleiding was uiterst streng en ze speelden er 
niet mee. 
 
Dan nam hij Karel terzijde en sprak met hem over z’n toekomst. „Wil je officier worden of niet, 
Karel?” 
„Ja vader, dat is toch al besloten, dacht ik?” 
„Ja, dat is het ook, maar als je zo doorgaat houd je het er geen week uit, begrijp je dat wel?” 
„’t Komt best terecht vader, ik zal wel zorgen dat ik ’t er klaar”. 
„Ik hoop het voor je. En denk je er aan dat je je familie geen schande aandoet? Ik geloof dat ik 
je de benen breek als je weggestuurd wordt”. „Ik word niet weggestuurd vader, maakt U zich 
maar geen zorgen”. 
„Afgesproken, en denk er aan: je behoeft niet thuis te komen, ik trek dan mijn handen van je af”. 
„Ja vader”. 
 
Hij was het een halve minuut later al weer vergeten, zo’n gesprek. Hij liep naar buiten, en altijd 
waren er wel een paar Harderwijkers die met een balletje aan het schoppen waren. Dan 
schopte hij mee, net zolang tot de politie hen kwam verjagen of er een ruit ingeschopt was. Hij 
had het verschrikkelijk druk. Met z’n bootjes, met het voetballen, met kaarten in de trein, lezen, 
met strikken zetten, met zwemmen in de zomer en schaatsenrijden in de winter en soms, ten 
tijde der repetities, met z’n leren. Want alleen bij repetities zag hij z’n boeken in. Voor meisjes 
had hij nog steeds geen belangstelling. Er waren teveel andere dingen die hem in beslag 
namen. Ieder ogenblik van de dag was gevuld en hij kwam altijd tijd te kort. 
Hij was een wilde, ongeremde jongen, met wien iedereen vriend wilde zijn, omdat hij alles 
durfde, alles waagde en overal voor opdraaide. Hij was de eerste onder de jongens en ze 
erkenden hem als leider. Het was in die jaren dat reeds iets bleek van die twee merkwaardige 
eigenschappen die men telkens ontmoet in iedere generatie Doorman: geen angst en een 
aangeboren leiderschap. Maar de leraren van de H.B.S. van mijnheer Buis vonden hem alleen 
maar een ongelooflijken lastpost en een ordeverstoorder en ze haakten naar het moment dat 
hun fatsoenlijke school van dat heer verlost zou worden. Dat moment was zeer aanstaande.  
De dag kwam dat Karel Doorman en zijn broer naar Den Haag reisden om gekeurd te worden 
en examen te doen voor toelating tot het Koninklijk Instituut voor de Marine. Ze werden 
goedgekeurd en ze zagen spoedig daarna de stad Den Helder aan het Marsdiep. 
Op Karel maakte het vrije water van de Noordzee, die hij zag vanaf de Zeedijk, een diepe 
indruk. Hij keek in een ruimte, die blauw-grijs was tot aan de verre horizon. Hij zag botters 
deinen op kruivende golven, met bollende grijsrode zeilen. Hij zag voor het eerst bruinvissen 
duikelen en hij hoorde hen hoesten en proesten als ze van golf .tot golf doken. Hij keek naar de 
witte meeuwen die over de pieren zwierven en hij luisterde naar hun doordringend en fel gekrijs. 
Hij rook de geuren van taan en pik en oude schepen en hij zag de mannen van de marine. 
Matrozen, onderofficieren en officieren. 
Het was een nieuwe wereld voor hem, die ineens wijd open ging. Het was moeilijk dat alles in 
eenmaal te begrijpen, te omvatten, te verwerken. Zelfs voor de jonge Doormannen, die zich niet 
spoedig lieten overdonderen. 
Karel was opvallend stil. Hij zag hier nu, in de haven en op de grote marinewerf, schepen van 
allerlei vorm. Hij zag een pantserschip, een fregat, korvetten, kanonneerboten en een heel oude 
monitor, een soort museumstuk. Hij zag marcherende marinemannen. Hoe kranig liepen ze! Je 
kon er wel een liniaal langs leggen. En met welk een zwier zwaaide de tamboer-maitre het in de 
voorjaarszon flonkerend teken van zijn waardigheid. 
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En de pijpers floten een bekende melodie, waarvan de klanken terugkaatsten tegen de muren 
van de loodsen, die langs de haven stonden. 
Hij zag nog meer: daar waren, op het Marsdiep, haringtrekkers en korders, vletterlieden die 
rondslenterden aan het havenhoofd, in reusachtige broeklaarzen. Hij zag de baliekluivers, die 
aan het vissen waren aan de Dijk en hij liet zich de mannen wijzen die in de wilde stormnachten 
achter de wrakgeslagen schepen aan joegen.  
Want het was hier een gevaarlijke hoek voor de scheepvaart en er ging geen jaar voorbij of de 
Keizersbult, de Razende Bol en de Pannekoek eisten hun tol. 
 

 
 

Het geslacht Doorman 
 

Eerste rij van links naar rechts: 
 
Willem Hendrik Doorman, generaal-majoor der artillerie, 1868—? 
Willem Hendrik Doorman, generaal-majoor der infanterie, 1831—1911 
Pieter Lodewijk Gerard Doorman, generaal-majoor der intendance, 1834—1916 
Gerard Doorman, schout-bij-nacht, 1838—1914 
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Christoffel Lodewijk Doorman, luit.-generaal der artillerie, gouverneur der residentie, 1835—? 
Gerard Doorman, generaal-majoor der artillerie, 1880— 
 
Tweede rij van links naar rechts: 
 

Albartus Samuel Doorman, majoor der grenadiers, 1867—? 
Jacob Doorman, kapitein der artillerie, 1800—1864 
Willem Hendrik Doorman, luitenant-generaal der artillerie, 1799—1873, ridder M.W.O. (Citadel 
Antwerpen) 
Hendrikus Johannes Doorman, 1813—1890 
Johannes Doorman, kapitein-pl.adj., 1859—? 
 
Derde rij van links naar rechts: 
 

Augustus Johannes Doorman, oud-majoor der genie, secr.-generaal D.v.O., 1855—? 
Augustus Johannes Doorman, kolonel der artillerie O.I.L., 1819—1892 
Jan Diederik Doorman, generaal-majoor der artillerie, 1770—1827, ridder M.W.O. 3e klasse 
(Quatre-bras) 
Hendrik Jan Diederik Doorman, kapitein der artillerie O.I.L., 1820—1894 
Willem Hendrik Carel Doorman, luitenant der genie, adm. der Billiton Mij., 1870—? 
 
Vierde rij van links naar rechts: 
 

Laurens Reinhart Doorman, le Lt. der artillerie, 1833— 
Robert Gerrit Doorman, luitenant-generaal O.I.L., 1860—heden, Ridder M.W.O. (Atjeh) 
Carel Willem Frederik Doorman, luit.-kolonel-kwartiermeester, 1853—1930 
Willem August Hendrik Doorman, generaal-majoor hoofdintendant, 1857—1932 Hendricus 
Johannes Doorman, generaal-majoor der artillerie, 1867—? 
Willem Hendrik Doorman, majoor der artillerie, 1889— 
 

Vijfde rij van links naar rechts: 
 

Jan Willem Robert Henri Doorman, lt.-kol. der infanterie O.I.L. 1894—- 
Pieter Lodewijk Gerard Doorman, generaal-majoor der Gen. Staf, 1896— Ludovicus Antonius 
Carel Marie Doorman, Vice-admiraal, 1891— 
Karel Willem Frederik Marie Doorman, schout-bij-nacht, 1889—1942, Ridder M.W.O. 3e klasse 
(Javazee) 
Jetze Doorman, majoor der artillerie, 1881—?, oud wereldkampioen sabel 
Johan Gerard Henri Doorman, oud Luit, ter zee, 1893— 
 
Die nacht stak een harde Zuidwesten wind op en heel vroeg in de morgen was Karel Doorman 
al aan de haven. Hij had het in het bed in het grote hotel niet kunnen uithouden. Hij had de 
halve nacht liggen luisteren naar het breken van het water op de bazalten dijk, naar het 
vreemde, nooit eerder gehoorde geluid van sissend-uitlopend water op de zware zeewering.  
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Toen hij buiten kwam zag hij iets dat zijn hart luider deed 
slaan: een paar botters kwamen over de vloed naar binnen. 
Ze poogden tegen de wilde Zuidwester de haven in te laveren, 
en voor de eerste maal in zijn leven zag de jonge Doorman 
mensen vechten tegen water. Het maakte een onvergetelijke 
indruk op hem en jaren later, toen hij zelf al ontelbare malen 
een schip naar binnen geloodst had, bleef hij de herinnering 
bewaren aan het ogenblik dat hij daar alleen aan de haven 
stond en voor het eerst zag hoe ontzaglijk sterk het water kan 
zijn en hoe moeizaam de mens heeft te strijden om het water 
te overwinnen. Zelfs in die latere jaren meende hij nog het 
geluid te horen van de woest slierende schoottakels tegen de 
ijzeren overlopen bij het roer van die botters. 
Beide broers besloten hun studie aan de Amersfoortse H.B.S. 
in de vierde klas; ze waren overgegaan naar de vijfde, doch 
maakten dat jaar niet meer mee. Op de vierde September 
1906 deden zij hun intrede in het Koninklijk Instituut voor de 
Marine in Den Helder. 
Het was de vierjarige opleiding, de zogenaamde „oude” 
opleiding, maar voordat zij werden opgenomen had de 
installatie plaats van de eerstejaars door den commandant 
van het Instituut, kapitein ter zee G. F. Tydeman. 
Het was een dag van grote spanning. Zowel voor de beide 
jongens en hun collega’s als voor de ouders die allen 
aanwezig waren om het treffend schouwspel van een 
adelborsten-installatie mee te maken. Hoe werden de jongens, 
die thans Jonkers waren, bewonderd door hun vaders en 

moeders! En wat keken de nichtjes en neefjes hen aan. En hoe trots voelden de Jonkers zich, 
in hun prachtig-blauwe uniform met aan de hals de vuurode kraag.  
Ze waanden zich op dat ogenblik al half zee-officier, deze groep adelborsten 3e klasse van de 
3e afdeling. Na de installatie door den commandant, die een gloedvolle speech afstak, 
waarnaar Karel aandachtig probeerde te luisteren, hetgeen niet meeviel omdat z’n gedachten 
steeds afdwaalden naar andere dingen  
rondom hem (het was hem wat waard geweest als hij geweten had waarom die ene hoge 
officier al die sterren had gekregen) werden zij gefeliciteerd door de familie en daarna 
overgeleverd aan de oudstejaars, teneinde de ontgroening te ondergaan. Aan deze ontgroening 
ontkwam geen enkele jongstejaars en de baren, zoals hun naam was, hadden het lijdzaam te 
aanvaarden. 
 
Zo nam de leertijd van Karel Doorman een aanvang. 
Ze waren met hun zeventienen aangenomen in de 3e afdeling en dat waren, behalve Karel en 
Peek Doorman, J. P. Abbinga, C. J. Baron van Asbeck, J. W. Henny, F. M. Idzerda, M. C. de 
Jong, J. W. D. Kuyl, J. W. Langeler, J. M. Luden, D. J. Baron van Lynden, K. Muller, C. Noyen, 
W. H. C. Palm, F. P. Snethlage, J. Th. Stroeve en H. J. Top. Het was met den laatste dat Karel 
een zeer intieme vriendschap sloot, die bestendigd zou blijven gedurende zijn gehele verdere 
leven. Soms gingen er jaren voorbij dat ze elkander niet zagen, dan weer ontmoetten zij elkaar 
op de meest onverwachte plekken van moeder aarde en ze schepten er dan beiden een 
onuitsprekelijk plezier in de oude herinneringen op te halen, die zo onverbrekelijk aan hun jeugd 
in Den Helder verbonden waren. 
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Karel had al spoedig begrepen en dat was maar goed ook, dat het Instituut, dat overigens door 
de Jonkers als het „Gesticht” aangeduid werd, in geen enkel opzicht te vergelijken was met de 
Amersfoortse H.B.S. Er heerste in het „Gesticht” een ongemakkelijk strenge discipline en van 
gekscheren werd hier niet geweten. Er was een reglement van orde en hieraan viel niet te 
tornen. Het werd den baren trouwens terstond door de ouderejaars adelborsten aan het 
verstand gebracht, dat je niet moest denken voor je plezier op het Instituut gekomen te zijn. Wie 
dat dacht vergiste zich en kon beter maar met de eerstvolgende trein naar huis terugkeren. Hier 
werd gewerkt, van de vroege ochtend tot de avond, men had niets anders in te brengen dan 
volstrekt lege briefjes en je had als jongstejaars slechts te luisteren naar en te doen wat de 
ouderejaars zeiden en opdroegen. Ze konden er niet genoeg de nadruk op leggen dat een baar 
eigenlijk volstrekt niets was; alleen maar een sta-in-de-weg, een stukje overcompleet. En ze 
mochten blij zijn dat er op de wereld nog ouderejaars adelborsten waren, voor wie ze 
boodschappen mochten doen. En snel als de weerlicht dan! 
Karel Doorman sloeg zich er doorheen zonder al te veel kleerscheuren en Peek klaarde het 
eveneens. 
 
 
Er werd hard gewerkt op het Instituut.  
De commandant regeerde met ijzeren discipline en wie grappen wilde verkopen moest hier niet 
zijn. 
Karel had geen moeite met de leerstof, hoewel deze zeer veelzijdig was en uitgebreid; hij had 
een heldere kop die zonder moeite de talrijke soorten lessen kon verwerken. Sommige vakken 
hadden zijn voorliefde en een ervan was de practische zeevaartkunde en scheepsbouw, 
gedoceerd door den luitenant ter zee Oudemans. Ook de lessen in zee-artillerie, gegeven door 
den luitenant ter zee Albarda, hadden zijn volle aandacht. 
Er was op de weekdagen niet veel tijd beschikbaar voor amusement, omdat het systeem was 
de Jonkers vrijwel van minuut tot minuut bezig te houden. En daarin slaagde de leiding van het 
Instituut volkomen. Karel vond het echter heerlijk dat er veel gelegenheid was aan sport te doen 
en er was geen enkele tak waaraan hij niet deelnam. Hij voetbalde, schermde, deed aan 
athletiek, en daarbij was hij een onvermoeid roeier. Zondags zat hij vrijwel de gehele dag in het 
Kanaal, bezig met de gieken, kano’s of wherry’s van het Instituut en hij toonde na enkele weken 
reeds een inzicht en handigheid in het roeien en zeilen die opvallend was. De eerste maal dat 
hij de haven uitzeilde met de sloep keken een paar jutters hem na en de een zei: „Dat ventje 
zeilt scherp bij de wind, die leert het nog wel”. Hij kreeg gelijk: Karel Doorman leerde het wel. Hij 
bezat een aangeboren handigheid en een zeer speciaal gevoel voor moeilijke situaties. 
Hij wist zich er altijd uit te redden. 
In het „Gesticht” was Karel Doorman wederom een gezochte kameraad. Al zijn jaargenoten 
waren gesteld op dien weliswaar wat wilden, maar volmaakt eerlijken en ridderlijken „Tank”, 
zoals vrijwel van begin af aan z’n bijnaam geweest is. 
Ook hier was hij de belhamel en waar hij de kans kreeg haalde hij z’n streken uit, voorzover dat 
bij de strenge Instituuts-tucht mogelijk was. Al spoedig had zich een clubje rondom Karel 
gevormd, hetwelk luisterde naar de welluidende naam van „De Haantjes”. Deze „Haantjes” 
trokken iedere Zondagavond naar „De Breuk”, zoals het deftige Hotel Den Burg op het Hoofd 
genoemd werd en laafden zich daar, in zoverre hun geldelijke toelagen van thuis dit mogelijk 
maakten, aan het vette der aarde, hetwelk in het Instituut nogal karig aanwezig was. 
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Karel nam nooit een blad voor z’n mond en 
zeker niet als hij meende dat er onrechtvaardig 
gehandeld werd. Hij had een uiterst vrijmoedige 
natuur en liet zich door niemand de mond 
snoeren. Dit bevorderde natuurlijk in niet 
geringe mate zijn populariteit. Eveneens werd 
die bevorderd doordat hij er nooit tegen opzag 
kameraden, die iets minder vlot meekwamen 
met de studie, te helpen. Hij bezat een 
merkwaardig heldere methode om anderen iets 
te verklaren en uit te leggen, een eigenschap 
die men in latere jaren eveneens steeds bij hem 
aantreft. Voor Peek, zijn jongeren broer, kwam 
hij altijd op en de hartelijke verhouding tussen 
beiden nam zo mogelijk gedurende de 
Instituuts- jaren nog toe. Het waren goede 
vrienden die elkander hielpen waar ze konden 
en dat zijn ze gebleven, tot het einde toe. 
Karel Doorman was geen uitblinker op het 
Instituut. Hij deed zijn werk en zijn aangeboren 
intelligentie zorgde wel dat hij vlot van de ene 
afdeling naar de andere ging. Hard studeren 
deed hij echter niet. Hij vond dit niet nodig. En 
hij ging er van uit dat niemand beter dan hijzelf 
wist wat er wel en niet nodig was. 
Zijn belangstelling voor studie en sport was 
zeer groot en met name voor de practische 
vakken was geen moeite hem te veel. Hij joeg 

zijn jaargenoten op voor sportbeoefening die hij uiterst belangrijk voor hen achtte en als hij 
eenmaal iets in z’n hoofd had was het onmogelijk zich daartegen te verzetten. Hij wist altijd 
precies wat hij wilde en hij had een geheel eigen manier om bij anderen z’n zin door te drijven. 
In de gymnastiekzaal verbaasde hij z’n collega’s met zijn halsbrekende toeren. Hij was letterlijk 
voor niets bang en de Jonkers vroegen zich dikwijls af of die oudste Doorman soms door 
Engelen bewaard bleef als hij een van z’n stunts uithaalde. En niet alleen in de gymnastiekzaal, 
ook in de sloep op het Marsdiep, en tijdens de oefeningen in de duinen vertoonde hij de 
gevaarlijkste waagstukken. 
De leraren wisten al vrij spoedig wat ze aan hem hadden. Ze begrepen wel dat ze den oudsten 
Doorman scherp in het vizier moesten houden, wilde hij hen niet door de vingers glippen, doch 
anderzijds koesterden ze sympathie voor den aanstekelijk-vrolijken knaap, die zó vrij en brutaal 
de wereld in keek, alsof die geheel en al van hem alleen was en alsof hij die zo meteen wel 
even zou gaan veroveren. 
Zo verliepen de Instituutsjaren voor Karel Doorman. Het was in deze tijd dat hij voor het eerst 
bemerkte dat er ook andere wezens op de wereld rondliepen dan vrienden en leraren. Hij zag 
plotseling dat er meisjes waren, maar wist niet dat de meisjes reeds veel eerder hèm gezien 
hadden. 
Eens in het jaar, in de winter, vierden de adelborsten een groot festijn, het assaut, of, zoals het 
populair aangeduid werd: de lammerenmarkt. Op deze lammerenmarkt verschenen de zusjes, 
nichtjes en achternichtjes van de adelborsten en jonge officieren en menige verlovings- band 
werd hier gesmeed of de eerste steen voor een langdurige liefde gelegd. 
Karel vond plotseling alle meisjes even aardig en daar het zo geviel dat ook de meisjes hem 
heel geschikt vonden waren deze assauts ook voor hem feestelijke mijlpalen, waarnaar reeds 
maanden van tevoren uitgezien werd. 
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Als dan de „feeëntrein” binnenkwam en de jongedames met de hen begeleidende chaperones 
verwelkomd werden, waren de partijen doorgaans onderling allang verdeeld en had iedere 
Jonker zijn speciale assaut-fee reeds „besproken”. Maar ondanks de assauts, ondanks de 
genoegens van „De Haantjes” in Hotel Den Burg, ondanks de streken die Karel en zijn maats 
ook nu nog uithaalden, werd er duchtig hard gewerkt op het Instituut, waar men het systeem 
huldigde dat er alleen goede zee-officieren gekweekt konden worden met zware tucht. Wie zelf 
de tucht niet gekend heeft kan haar nooit anderen opleggen. En hoewel de paedagogie 
gedurende de laatste decennia in geheel andere en modernere banen geleid is kan men niet 
beweren dat dit systeem verkeerd gezien was. 
En de zware tucht zal den jongen Doorman, die vrije vogel, met zijn uitdagende ogen en 
lachende kop, geen kwaad gedaan hebben. Hij had haar hard nodig en de straffen die hem in 
het „Gesticht” gegeven zijn zullen ongetwijfeld heilzaam op hem ingewerkt hebben. Het was 
trouwens de voortzetting van het systeem van zijn vader... 
 

 
Karel Doorman kreeg in zijn adelborstenjaren straffen voor vergrijpen tegen de tucht en de orde 
van het Instituut en hij kreeg kroontjes voor de goede vorderingen die hij maakte. En als men 
zijn boekje uit die jaren openslaat, ziet men, dat hij op 4 September 1906 aangenomen werd als 
adelborst der 3e klasse, dat hij 1 September 1908 te boek loopt als adelborst der 2e klasse en 
op 24 Augustus 1910 als adelborst der 1ste klasse. 
Hij vergaarde de kennis die een aankomend zee-officier moet bezitten, wil hij voor zijn taak 
berekend zijn. Hij legde zich toe op practische en militaire vorming, hij leerde de reglementen 
en bekwaamde zich in wapenleer, zee-artillerie, zeevaartkunde, oceanografie, meteorologie, 
sterrenkunde, maritieme strategie, zee-tactiek, practische scheepsbouw, militaire 
aardrijkskunde, electro-techniek, hogere wiskunde, analytische meetkunde, internationaal 
zeerecht, scheikunde, Maleis en in nog tal van andere vakken. Daarnaast verwaarloosde hij 
nooit de sport en hij bleef hierin een motor voor de anderen. Hoewel hij in geen der sporten 
feitelijk speciaal uitblonk, beoefende hij ze alle, zonder een enkele uitzondering, en hij werd niet 
moe steeds opnieuw de anderen op het grote nut ervan te wijzen. 
Hij haakte naar het ogenblik dat hij zijn studie zou kunnen beëindigen en praktisch mocht gaan 
werken op de vloot. Hij had de schepen gezien, hij had enkele malen een dek onder z’n voeten 
gehad, en nu wilde hij varen. Varen, verder dan het Marsdiep en de Haaksgronden. Hij wilde de 
wereld zien, als het kon de hele wereld. Hij had een onlesbare dorst naar alle kusten van de 
zeven zeeën en hij was z’n ongeduld maar nauwelijks de baas. 
Hij had grote plannen voor de toekomst en hij wist precies wat hij wilde. Hij sprak er met 
niemand over, doch de gedachten aan wat later zou komen, verlieten hem zelden. 
Het was in de dagen dat de eerste vliegtuigen zich in de lucht vertoonden en deze kleine, 
stuntelige machines hadden hem onzegbaar geïmponeerd. Hij was even gaan twijfelen wat 
heerlijker moest zijn: met een schip wegvaren of in een vliegmachine zitten en door het wijde 
blauw van de hemel jagen. Hij wist het ineens niet meer. 
Hij had een zwak voor maritieme strategie en zeetactiek en las er alles van wat hij in zijn 
handen kon krijgen. Wat hij in de boeken aantrof vond hij simpel en het was hem alsof hij het 
allang geweten had. 
Het leek hem een van de mooiste dingen in het leven om met schepen te manoeuvreren zoals 
een schaakspeler dat met zijn stukken doet. Er was op de vloot iemand die een dergelijke 
functie bezat: de eskader-commandant. Karel Doorman kon zich niet voorstellen dat er iets 
begerenswaardiger ter wereld mogelijk was dan de positie van eskader-commandant. Maar of 
hij ooit de kans zou krijgen?... Er waren zo veel officieren en zo weinig schepen. En zou men 
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ooit zoveel vertrouwen in hem stellen dat men hèm de schepen van ’s lands vloot zou 
toevertrouwen? 
Hij was in hart en ziel marineman. Hij begreep dat de marine een hoge taak te vervullen heeft 
en dat het een eer is haar te mogen dienen. De Nederlandse marine is een traditie-marine en 
ook dat voelde hij duidelijk. Dat betekende dat je moest treden in de voetstappen van de 
mannen, die eens de marine haar grote naam gegeven hadden. Dat waren de mannen over wie 
hij zoveel en zo vaak gelezen had in de boeken, die het leven beschreven van de vlootvoogden 
uit vroeger jaren. 
In de kranten las hij de kritiek op de marine, de schimpscheuten, en de verwijten. Dit ergerde 
hem. Hij ergerde zich nog meer aan de van ieder begrip gespeende beschouwingen in de 
bladen, die op neerbuigend-beschermende wijze over de marine schreven. Maar alle spraken 
erover als van een geld- en personeel-verslindend apparaat, waarvan het nut feitelijk 
onbewezen was, tenminste in deze jaren. Er zou nooit meer oorlog komen, dat wist iedereen en 
dus... 
Het was als vroeger: als de oorlog voorbij was, kon Jan Kaas naar huis gaan. Hij was niet meer 
nodig, hij was een lastig en duur overcompleet. 
 
Karel Doorman leerde varen. Hij was op de oude schepen, die Ever en Bulgia heetten en leerde 
de onderdelen uit eigen aanschouwing kennen. Hij leerde een roer bedienen en hoe men moet 
navigeren onder alle denkbare omstandigheden. 
Hij zeilde dolgraag. Hierbij toonde hij een opvallende flinkheid, besluitvaardigheid en 
handigheid. Hij was het tegendeel van een lijntrekker en koekebakker, en hij was de eerste die 
er weg mee wist om op de enig juiste manier een bezaan te bergen, een breefok te hijsen, een 
stormkluiver weg te nemen of welke andere zeilmanoeuvre ook uit te voeren. Hij leerde splitsen 
en knopen en het stellen van een bepaalde koers langs een bepaald licht. Kortom, hij 
bekwaamde zich snel tot een jong zeeman, die alleen met nauw bedwongen ongeduld de dag 
kon afwachten dat hij „losgelaten” zal worden. Hij was er van overtuigd dat hij het zou klaren en 
hij wilde dat tonen. Maar vier jaren „Gesticht” zijn viermaal twaalf maanden en ze kunnen 
tergend langzaam voorbijgaan. 
 
Als hij kon was hij op een schip. Hij genoot van de sfeer aan boord van de schepen der marine. 
Hij keek naar het werk van de matrozen, hij liet zich vertellen over de navigatie en hij had 
belangstelling voor de machineonderdelen van het schip. Hij was een handige jonge kerel, en 
oudere officieren vertelden hem graag uit hun ervaring. Ze hadden een dankbaar gehoor aan 
hem. 
Bij de vlaggen-parade, die iedere morgen op een vastgesteld uur aan boord van ieder schip der 
marine gehouden wordt, miste hij, als hij aan boord was, nooit. Hij vond het een plechtig 
ogenblik en ergerde er zich aan als er opvarenden waren die dit traditioneel eerbetoon aan de 
vlag niet begrepen of wilden begrijpen. 
De commandanten der schepen waarop hij wel eens een enkele keer een bezoek mocht 
brengen, beschouwde hij eveneens met eerbiedige ogen. Hij bewonderde deze mannen, die 
het zover gebracht hadden, dat ze hun schip konden laten varen waarheen en wanneer ze het 
maar wilden. 
Hij wilde ook commandant worden. Als het kon van een groot schip. En later, heel later, zou er 
misschien, misschien een kans komen om een geheel eskader te mogen leiden. 
Maar hij wist dat dit dromen waren die wel nooit verwezenlijkt zouden worden. Er waren te 
weinig schepen en te veel officieren. 
Die kans zou hij nooit krijgen. 
Maar commandant wilde hij worden. Hij wilde zijn, zoals hij het honderden malen gelezen had, 
„naast God schipper op zijn schip”. Als hij dat maar eerst bereikt had. 
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Zo verliepen de Instituutsjaren van Karel Doorman. Hij leerde de marinewijsjes, zoals ze 
gespeeld werden door de stafmuziek onder aanvoering van kapelmeester Hazebroek. Hij werd 
een bekwaam schermer, een der beste leerlingen van sergeant Van Weeren. Hij speelde op 
zijn „klaaghout” in de muziekvereniging „Euterpe” en hij hielp de adelborstenvoetbalclub winnen 
tegen het Rotterdamse V.O.C. En hij was een goed danser, aan wien de lessen van den heer 
Polak wèl besteed waren. 
De laatste twee jaren kwam een nieuwe commandant op het Instituut: kolonel Van Asbeck 
volgde kolonel Tydeman op. De tucht nam zo mogelijk nog toe, en er werd extra hard gewerkt 
door de Jonkers van het oudstejaar. 
Het laatste jaar voor Karel en Peek. Dat was het jaar waarin de oudstejaars-kruisreis gemaakt 
werd als adelborst 2e klasse op de kruiser „Friesland”. Het werd een prachtige reis voor de 18 
oudstejaars, onder commando van kapitein ter zee De Haan. Van 16 April tot 30 Juni kruiste het 
schip over de Atlantische Oceaan, en op deze reis toonde Karel opnieuw dat het hem aan 
handigheid, paraatheid en inzicht niet ontbrak. Hij behoorde tot de beste Jonkers en meer dan 
eens stond de commandant met plezier naar den voortvarenden adelborst te kijken, die kwiek 
en lenig z’n werk deed en wel zó aanstekelijk, dat alle anderen door zijn tempo werden 
aangezet. 
„Die komt er wel”, dacht kolonel De Haan. 
Hij kwam er ook. 
Het grote moment naderde: de beëdiging tot officier. Na thuiskomst van de kruisreis moest alles 
zo snel mogelijk in gereedheid gebracht worden. Eerst was daar het eindexamen, waarmee 
Karel geen last had. Als nummer twee kwam hij er door. Peek, zijn broer, was nummer één. Ze 
waren er dus. 
Daarna volgden in duizelingwekkende opeenvolging honderd en één opdrachten. Alles in 
gereedheid brengen voor de beëdiging. Het inkopen van de kleding: epauletten, broeken, 
sommige met goud op snee, Atjeh-jasjes, zijden dassen, Indische jassen, netgaren pyama’s, 
enzovoorts. 
En toen kwam de dag. 
Vader en moeder Doorman waren aan boord van de Tromp aanwezig waar de commandant de 
beëdiging verrichtte. En ook Hetty en Jan waren er. Van verscheidene oudstejaars was de 
familie gekomen en het werd een zenuwachtige drukte op het schip. De zon overgoot het dek, 
waarop de stafmuziek stond aangetreden, temidden van de bemanning. Het was alles recht 
feestelijk! 
Karel Doorman stond tussen zijn collega’s in en hij was zich volmaakt bewust van de ernst van 
het ogenblik. 
Over enkele ogenblikken zou hij de eed afleggen tot officier. Dat betekende dat hij zwoer dat hij 
zijn plicht zou doen voor zijn vaderland. Dat hij nooit zou versagen, ook niet tijdens de 
moeilijkste ogenblikken in zijn leven. Dat betekende dat hij trouw zwoer aan de Koningin, trouw 
aan de wetten die boven hem gesteld waren. Hij wist het alles en hij begreep in zijn hart dat dit 
moment veel meer was dan alleen maar een leeg symbool. Hij stond hier op een keerpunt in 
zijn leven. Hier eindigde zijn jeugd, hier begon het man-zijn. 
Hij werd nu opgenomen in het korps officieren der Koninklijke Marine en er werd van hem 
verwacht dat hij zichzelf zou wegcijferen als het er op aan kwam. 
Zichzelf wegcijferen... 
Hij nam zich voor dit te doen. Heel ernstig, hoewel hij dit al vele malen tevoren gedaan had. 
Toen hield de commandant zijn toespraak en daarna luisterde Karel als in een droom naar de 
eerste vijf maten van het „Wien Neêrlands Bloed”; hij zag het geweer presenteren, hij hoorde 
het voorlezen van het Koninklijk Besluit. 
Ineens stond hij recht voor den commandant. Hij deed twee passen naar voren en hij zei het, 
met heldere, klare stem, die duidelijk hoorbaar was voor allen die daar stonden op het zonnige 
dek van het schip: „Ik zweer trouw...” 
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Zijn moeder had tranen in haar ogen toen ze haar beide zonen feliciteerde. Vader Doorman, in 
zijn beste uniform, keek stram voor zich uit en deed flink zijn best zijn ontroering te verbergen. 
Hetty keek met trots naar haar broers. 
Het werd een heel bijzondere dag voor Karel Doorman. Hij was zich bewust een drempel te 
hebben overschreden en hij staarde over die drempel in een nieuwe wereld. 
Hij voelde zich nog wat vreemd daarin, maar hij wist dat dit wel beter zou worden. 
Enkele dagen later hoorde hij dat hij naar Indië zou vertrekken, binnen drie maanden. Hij had 
het verwacht, doch de tijding vervulde hem met grote vreugde. Eindelijk... eindelijk zou hij de 
wereld dus gaan zien. 
En hij zou aan boord gaan van een groot oorlogsschip. Hij zou een der officieren zijn. Ze 
zouden alle landen, waarvan hij gelezen had in de jaren die nu achter hem lagen, voorbijkomen 
en misschien aandoen. Het zou alles mooi en goed worden. 
Hij voelde zich tevreden en hij stapte vol moed het leven binnen. 
Een paar dagen na de beëdiging was hij getuige van het overnemen van het commando van 
een schip. Hij hoorde het bootsmansfluitje klinken over de dekken, de valreepsgasten 
oproepend. Hij zag dat de schildwacht de komst van den nieuwen commandant reeds gepraaid 
had en hij zag de valreepsgasten de voorgeschreven groet brengen. Daarna werd de 
commandant door den schipper overgefloten en verwelkomd door den eersten officier en den 
officier van de wacht, om vervolgens naar de kajuit geleid te worden. 
Met gespannen aandacht volgde hij dit ceremonieel en alles wat er daarna volgde. En de 
gedachte kwam bij hem boven: zou hèm dit nog eens gebeuren? 
Zou hij het ooit zo ver brengen? 
Soms twijfelde hij er aan. Er moest nog zo veel gebeuren en hij was nog zo jong. 
Maar het moest kunnen. Als je aanpakte... en je herinnerde je steeds de eed, dan moest het 
kunnen. 
En hij wilde het! 
Zo kwam het einde van de adelborstentijd van Karel Doorman. Hij zocht zijn boeken en andere 
bezittingen bij elkaar. Wat hij niet nodig had stuurde hij terug naar huis. De rest ging in de kisten 
en koffers, die mee naar Indië moesten. 
Aan het inkopen kwam haast geen einde en hij was bang dat hij niet alles op tijd in zijn bezit 
zou hebben. 
De laatste avond in Den Helder borg hij z’n adelborstenjaarboekje op. Het viel uit z’n handen en 
kwam open neer op de bruine hutkoffer. Karel raapte het op en zag dat het opengevallen was 
op de bladzijde waarop het Adelborstenlied stond. 
Hij las het lied langzaam en aandachtig door, hoewel hij het uit zijn hoofd kende. Zo luidde het: 
 

Waar De Ruyter eens moest sneven, 
Waar een Tromp zijn roem behield, 
Staan wij aan ’t begin van ’t leven, 

Maar met hoop en moed bezield. 
Wordt nog eens in later dagen, 

Neêrlands vlag ten strijd ontplooid, 
Stervend zullen wij haar schragen, 
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Maar die vlag verlaten... nooit. 
 
Karel Doorman sloeg het boekje dicht, maar het lied behield hij in zijn hart. 
Zijn leven lang.  

 
 

ZEE EN HEMEL 
 
  

Op een mistige Novembermorgen in 1910 vertrok Karel Doorman als officier aan boord van Hr. 
Ms. Tromp onder commando van den kapitein ter zeer E. de Haan naar Indië. Hij was opgelucht 
toen het oorlogsschip eindelijk de haven uitvoer en de laatste klanken van de militaire kapel 
door de wind weggevaagd werden. Opgelucht dat het afscheid achter hem lag; hij hield niet van 
dat steeds opnieuw vaarwel zeggen, hij had iets tegen de geforceerde sentimentaliteit bij zo’n 
vertrek. Het speet hem in het geheel niet dat hij wegvoer. Het was zijn doel geweest en nu was 
het zo ver. 
Hij deed zijn dienst aan boord en als hij vrij was stond hij vaak aan de reling van het schip in de 
verte te turen. Hij hield van het water. Hij vond het mysterieus en lokkend. Het water was iets 
dat zichzelf nooit gelijk was. Het veranderde voortdurend van kleur, van diepte en beweging. 
Hij keek naar de boeggolf die de Tromp opwierp. Hij zag de sprankels maanlicht in het schuim 
sidderen. Hij hoorde het doffe bruisen van het water tegen de flanken van het schip, dat zich 
rustig een weg baande door die baaierd van groen-zwart water. Hij hield van het schip. Niet 
omdat de Tromp zijn eerste schip was, maar omdat hij van ieder schip, waarvan hij de kiel 
onder zich voelde, hield. 
Hij had belangstelling voor ieder onderdeel van het schip waarop hij voer. Hij nam elke 
werkzaamheid van iederen man aan boord in zich op en onthield haar. Hij beperkte zich niet tot 
zijn plicht, doch poogde van ieder onderdeel van het mechanisme dat scheepsdienst heet, de 
finesse te weten te komen. En omdat hij een vlotte, opgewekte kerel was mocht de bemanning 
hem graag. Zowel de officieren achter de mast als de matrozen voorin en de onderofficieren in 
de midscheeps. 
 
De dag brak aan dat hij in Indië aankwam en toen ging eerst recht zijn zoveel jaren gekoesterde 
jongensdroom in vervulling. Hij was ontroerd toen hij de eerste eilanden van de archipel 
aanschouwde en ontroering was een onbekend ding voor Karel Doorman. Maar hierop had hij 
ook zo lang gewacht. Tot aan het einde van 1911 diende hij op het eskader in Indië, om daarna 
overgeplaatst te worden aan boord van het hydrografisch opnemingsvaartuig Hr. Ms. Lombok. 
Het was met dit schip dat hij deel nam aan kaarterings-werkzaamheden aan de kust van Nieuw 
Guinea. 
Het werk tussen en bij de talloze eilanden en vrijwel onbekende kusten had zijn gehele 
belangstelling en het was juist iets voor zo’n krachtigen sportieven jongen kerel als Karel 
Doorman, om zich geheel te geven aan deze opdracht. Wel had hij nog slechts een bescheiden 
aandeel in het eigenlijke kaarteringswerk, dit nam niet weg dat de commandant van het schip al 
spoedig ontdekte dat de jonge Doorman geen automaat was die zijn plicht deed en verder niets. 
Tijdens deze periode kreeg hij een mooie gelegenheid om zijn oude liefde, het jagen, weer uit te 
vieren, en elk ogenblik dat hij kans kreeg om uit te breken ging hij er vandoor; gewapend met 
zijn geweer, op jacht naar alle levende have die zich vertoonde. 
Met zijn oudste plunje aan verliet hij het schip, meestal alleen, omdat zijn collega’s er andere, 
doorgaans rustiger liefhebberijen op na hielden. Hij roeide naar de kust, trok van kreek tot kreek 
in de kleine sloep, en loerde op het wild op het land of op krokodillen en andere bewoners der 
wildernis. Hij trok zich niets aan van tropische regenbuien en nog minder van riviertjes, riffen en 
stroomversnellingen als hij een prooi op de korrel had. Het was tijdens een dier roekeloze 



 

24 
 

achtervolgingen dat hij met zijn blote voeten over een messcherp rif rende en zijn rechtervoet 
deerlijk verwondde. Hij zag nauwelijks kans aan boord terug te komen en de scheepsdokter 
vertelde hem die avond dat hij een ernstige bloedvergiftiging opgelopen had. Hiermede lag hij 
enige weken in zijn kooi, doch het temperde in geen enkel opzicht zijn jacht-ambities. 
 
Een andere keer was hij op krokodillenjacht. Hij voer weg met de vlet van het schip, in 
gezelschap van een kwartiermeester, twee matrozen en een inlandsen jongen, die de weg zou 
wijzen. De krokodil, waarop het gemunt was, een enorm exemplaar, werd ontdekt en door Karel 
onder vuur genomen. Hij was een goed schutter en de kogels troffen precies het doel. De 
krokodil geselde het water met zijn staart, wierp fonteinen schuim op, om daarna snel te 
sterven.  
Met de buik boven bleef het dier in de kali drijven. 
Met gezamenlijke krachten werd het onfortuinlijke amphibie in de vlet gehesen en op de bodem 
neergelegd. Toen zag de Indische jongen plotseling dat het dier nog niet geheel dood was; er 
zat nog leven in de staart. Terstond werd het, teneinde op alles voorbereid te zijn, aan de doften 
vastgebonden, terwijl Karel met een stuk tros de bek dichtbond. 
 

 
 
Zo werd het schip bereikt, waar in verband met de Zondagmiddagrust volkomen stilte heerste. 
Iedereen sliep en wie niet sliep had het zich benedendeks gemakkelijk gemaakt. Er was geen 
kop aan dek te zien. Karel liet de buit naar boven hijsen en op het halfdek leggen. Er zat nu 
geen spoor van leven meer in en hij was ervan overtuigd, dat de geest van deze krokodil zich 
reeds lang gevoegd had bij die van zijn voorvaderen. 
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Hij begaf zich naar beneden, doch nauwelijks was hij daar aangekomen, of hij hoorde den 
Indischen jongen angstig schreeuwen. Hij rende de stalen trap op en op dek aangekomen, 
ontdekte hij tot zijn ontsteltenis dat de reeds doodgewaande krokodil rustig, zij het enigszins 
invalide, over het halfdek wandelde. Met het eindje tros om zijn bek. 
Karel aarzelde geen moment. Eer er ongelukken zouden gebeuren, achtte hij het verstandiger 
het beest nu grondig af te maken. Hij greep zijn geweer, zette er twee lopers op en haalde over. 
In het hart getroffen gaf de krokodil eindelijk de geest. 
Men kan zich voorstellen hoeveel ontsteltenis het losbranden van de geweerschoten aan boord 
van het in Zondagsrust verzonken schip veroorzaakten. Iedereen ontwaakte met schrik, niet 
wetende wat er aan dek gebeurde. De 1ste officier rende naar boven en het eerste wat hij zag 
was de dode krokodil en de enigszins schuldig kijkende Doorman. 
Natuurlijk had deze krokodillen-geschiedenis een bar onaangenaam staartje, want dergelijke 
rustverstoringen „nam” de commandant niet. De jonge Doorman droeg zijn straf echter gelaten. 
 
In 1913 vertrok Karel Doorman met Hr. Ms. De Ruyter naar Nederland. Zijn eerste Indische reis 
zat er op en bruiner, flinker, sterker en zelfstandiger dan bij zijn uitreis kwam hij aan in 
Nederland, waar zijn bevordering plaats vond tot luitenant ter zee 2e klasse. Begin April 1914 
volgde plaatsing aan boord van Hr. Ms. kruiser Noord Brabant, met welk schip hij ook de 
historische reis naar Albanië maakte, teneinde het stoffelijk overschot af te halen van den 
aldaar gesneuvelden luitenant-kolonel Thomson. Deze tocht vond plaats van 18 Juni tot 14 Juli 
1914. 
Op de Brabant heerste een goede en uiterst kameraadschappelijke geest. 
 
 

De jonge officieren bemerkten dat zich onder hen 
verscheidene muzikale talenten bevonden en dus werd 
terstond een muziek-gezelschap geformeerd, waarin 
Karel Doorman met zijn klaaghout niet ontbrak. Hoewel 
hij nog steeds geen noot zo groot als een koe wist te 
onderscheiden, belette dit niet dat hij de eerste partij 
blies op z’n guldens-fluit, dat wonderding, waarvoor hij 
altijd een zwak was blijven behouden. 
Hij werd ouder en ernstiger, doch bleef dezelfde 
geziene kameraad die hij ook voorheen geweest was. 
Aan vrienden ontbrak het hem nooit en dat was geen 
wonder, omdat hij een goed en trouw vriend was. Karel 
Doorman had iets over voor een ander en egoïsme 
behoorde niet tot zijn karaktereigenschappen. 
 
De wereldoorlog brak uit. Lang had het vuur in midden-
Europa gesmeuld en eindelijk had het brandbare 
materiaal vlam gevat. Die vlam sloeg over en binnen 
enkele dagen was de oorlog van oost tegen west in 
volle gang. 
Het was in die tijd dat Karel Doorman steeds meer ging 
verlangen deel te nemen aan het grootste technische 

wonder van die jaren: het vliegwezen. Vliegtuigen boezemden hem een machtig belang in en 
die belangstelling zou in feite nooit meer tanen. Hij las alles wat hij in handen kon krijgen over 
het vliegwezen en de vliegtuigen en op alle mogelijke en onmogelijke manieren probeerde hij 
een functie te krijgen op Soesterberg, waar door collega’s van de landmacht reeds gevlogen 
werd. Hoe vaak was hij er niet wezen kijken. Hoe vaak niet had hij staan staren als de kleine 
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toestellen omhoog gingen; onwezenlijk armetierige stukjes grote-mensen-speelgoed, die ze 
„vliegtuigen” noemden, doch die men met meer reden als vliegende doodkisten kon betitelen. 
Het vliegen stond in de kinderschoenen en iedere man die de courage bezat zich in een dier 
gammele toestelletjes te begeven, stortte zich in een avontuur, waarvan de uitslag iedere keer 
opnieuw hachelijk was. Hoe langer Karel Doorman er over nadacht en hoe vaker hij de 
vliegende doodkisten de lucht in zag schommelen, des te zekerder was hij ervan dat de 
vliegdienst voor hem het grote doel was. Vliegen... dat was het avontuur. Vliegen... hij droomde 
ervan, overdag en ’s nachts en al zijn relaties bij de marine spande hij ervoor om zijn zin door te 
drijven. 
Hij was een taaie volhouder, Karel Doorman. 
En in 1915 werd hij gedetacheerd bij de Luchtvaartafdeeling der Marine op Soesterberg, 
teneinde te worden opgeleid tot vliegenier voor de nog op te richten marine-vliegdienst. 
 
Hij stortte zich volledig in het avontuur. Hij wist dat een Doorman geen angst kende, maar het 
was toch een zonderlinge gewaarwording toen de luitenant vlieger, F. van Heyst, hem mee naar 
boven nam, teneinde den jongen Doorman de eerste lessen te laten ondergaan. Ze vlogen in 
een kleine Farman F 22 en Van Heyst meende zijn instructeurschap niet beter te kunnen 
demonstreren dan de luchtdoop zo radicaal mogelijk te doen plaats vinden. 
„Zie je d’r tegen op, Doorman?” had hij gevraagd, den nogal onverschillig doenden jongen zee-
officier een beetje meewarig aankijkend. 
„Waar tegen op, Van Heyst?” 
„Nou, tegen je luchtdoop. Je kon er wel eens hoofdpijn uit overhouden, zie je”. 
„Ga maar naar boven, dan merk ik het wel”. 
En ze joegen de blauwe hemel in, die zich strak welfde boven het vliegveld van Soesterberg. 
 
Hij zag de aarde onder zich wegvallen, hij hoorde het donker-loeien van de motor voor hem. Hij 
zag wat sidderende spandraden en trillende stukjes zeildoek. Hij vroeg zich af door welk 
natuurwonder de orkanende wind niet dwars door dat doek heensloeg. Hij begreep niet dat het 
belachelijk kleine broze staartje, dat wel van sigarenkistjeshout gemaakt leek, niet 
wegdwarrelde naar beneden. Hij zag de wereld onder zich. Groen en grijs land, doorsneden 
met sloten, vaarten en kanalen. Het was een zeldzaam mooi gezicht, vond hij. Zoiets had hij 
nog niet eerder gezien. 
Van Heyst meende op dat ogenblik dat hij maar moest beginnen met Doorman „er-in” te laten 
komen. Hij liet het toestel een serie loopings maken, deed het daarna vooruit stormen, om het 
vervolgens onverwachts in een scherpe bocht te gooien. Hij dook, steeg plotseling weer ten 
hemel, kortom, hij haalde alle luchtacrobatiek uit die er in die tijden te maken viel en toen 
keerde hij terug naar het vliegkamp. Karel Doorman had het alles ondergaan. Hij had zijn 
vuisten dichtgeknepen en begreep van tevoren dat Van Heyst er alles op zou zetten om hem 
klein te krijgen. Maar dat zou hij er niet op laten zitten. Hij zette zich schrap in het vliegstoeltje 
en hield de beugels stevig vast. Hij hoorde de wind aan komen daveren. Hij voelde door het leer 
van zijn kap heen de ijzige druk van de storm. Hij hoorde het razend wentelen van de schroef 
voor zich. Hij viel... viel... zouden ze verpletterd worden op de hei... nee... daar steeg Van Heijst 
weer, loodrecht tegen het hard-blauwe hemeldak op. Ha... dat was eerst leven... dat was 
spanning... nu voelde hij dat hij leefde. Iedere zenuw was gespannen... hoger... hoger... recht 
op de zon af. Loeiend beukte de luchtdruk op de spandraden, op het voddige en opgelapte zeil 
over de vleugels. Het toestel trilde en kreunde. In de looping was het alsof de wereld om hem 
heen draaide. Hij voelde zijn bloed gonzen en suizen in zijn hoofd. Hij voelde zich ijskoud en 
bloedheet worden. Even werd hij onpasselijk... En opnieuw joeg Van Heyst de Farman omhoog, 
om daarna in volle vaart terug te duiken naar de aarde. Even later daalde het toestel behouden 
op het kamp. 
Van Heyst sprong er uit. Hielp zijn leerling uit de romp, niet anders verwachtend dan dat er een 
totaal verschrikte en half-zieke Doorman uit zou komen. 
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„Wel, meegevallen, Karel?” vroeg hij ironisch. 
„Ik dacht dat het erger was, Van Heyst. Is dat alles?” 
De instructeur draaide zich om. 
Op 30 October van dat jaar werd aan Karel Doorman reeds het vliegbrevet van de F.A.I. 
uitgereikt. 
Hij had de kunst onder de knie. 
Hij was vliegenier. 
 
Het vliegen was in die dagen een avontuur. Iedere vlucht die gemaakt werd was in feite 
pionierswerk en de ongelukken die plaats vonden waren legio. Een groot deel der mannen van 
die eerste ploeg luchtvaart-pioniers vond de dood met die kleine, gammele stukjes staal, hout 
en zeildoek die men „vliegtuigen” noemde. Die het overleefden hadden geluk. 
Als Karel Doorman voor het eerst een toestel, waarin hij nog niet gevlogen had, gereed maakte 
voor de start, werden er door het grondpersoneel opmerkingen gemaakt als: „Denkt U eraan, 
deze kist moet U niet te sterk in de lucht gooien” of „Morrelt U vooral boven niet te veel aan de 
rechtervleugel. Dat is slecht voor Uw gezondheid”. Het was noodzakelijk dat voor de Marine 
een kern van vliegtuig- commandanten gevormd werd en Doorman was de vierde marine-
vlieger van Nederland. Eigenlijk waren hij en zijn collega’s reeds te oud om met vliegen te 
beginnen, doch er was geen keus. 
Hij vloog alle toenmalige typen. Farmans, Fokkers en Thulins. Hij vloog ze in, oefende er dag-
in, dag-uit mee en steeds keerde hij behouden terug op de kroezige hei van Soesterberg. 
Hij was een perfect vliegenier en bezat alle eigenschappen daarvoor: rustig, beheerst, snel in 
reactie en observatie en als het er op aan kwam weinig emotioneel. Hij wist precies wat hij wilde 
en liet zich door geen enkele situatie, hoe precair ook, van de wijs brengen. Koel en nuchter 
beschouwde hij de meest onverwachte en kritieke situaties en zo klaarde hij het in de lucht te 
blijven. 
 
Het was een wilde tijd, de vliegperiode van Karel Doorman. Hij was niet roekeloos, doch hij 
besefte, dat hij vaak met de dood samen in het vliegtuig vloog. Er was met dit materiaal niet zo 
heel veel nodig om niet meer heelhuids beneden te komen. Er gingen er zoveel van zijn 
collega’s: Duinker, Van Oosten, Perk en Land. En er waren er nog meer. 
Als het werk er op zat, namen zij er een goed leven van. Er bestond een zeer 
kameraadschappelijke geest op Soesterberg, en de jonge officieren waren onafscheidelijk 
verbonden na beëindiging van het werk. Des avonds vonden zij elkaar in de sociëteit, in de 
bioscoop of in het cabaret van de toen 17 lentes tellende Fientje de la Mar. Ze waren dol op de 
revue’s en menigmaal trok Karel Doorman zijn toestel ’s-morgens vroeg op, terwijl hij de laatste 
schlagers van Fientje en haar vriendinnen luidkeels uitzong. 
Hij had goede vrienden op Soesterberg. Daar was Thomson, toen luitenant ter zee 2e klasse, 
die later zou overgaan naar de burgerluchtvaart, en een der prominenten der K.L.M. werd. En 
daar was Versteeg, de latere directeur van de K.N.I.L.M. 
In 1916 werd Karel Doorman benoemd tot instructeur. Hij vloog de Farmans F 22, de beruchte 
2-dekkers met open staart, en een topsnelheid van 90 kilometer in het uur, geleverd door een 
80 P.K. motor. Hierin gaf hij les aan hen, die het vak wilden leren en hij was een goede 
instructeur. Hij had een aparte feeling om vast te stellen of de adspirant-vliegenier aanleg bezat. 
Hij voelde intuïtief als deze er niet voor geschikt was en zei dat terstond. Hij vond het de meest 
normale zaak ter wereld dat er mensen waren die wél en niet voor het vliegen geschikt waren. 
Niet iedereen bezat de eigenschappen om in de „gaspijpen-met-vleugeltjes”, zoals de 
vliegtuigen genoemd werden, de hemel te bestormen... 
Hij had leerlingen die een opmerkelijke aanleg bezaten. Daar waren jonge kerels die het later 
ver in de kunst zouden brengen. Evert van Dijk en Schmidt Crans waren leerlingen van hem en 
ze hebben hun waardering voor hun instructeur nooit onder stoelen of banken gestoken. 
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Tijdens de oorlog zond de regering Doorman uit naar Zweden in verband met de aankoop van 
Thulins. Deze toestellen waren zeer lastig te vliegen en aanvankelijk was hij de enige die ze 
kon behandelen. Hij zorgde er echter voor dat men ze op Soesterberg snel onder de knie kreeg, 
deze een-dekkers, zogenaamde jachtvliegtuigen die de voor die tijd respectabele snelheid 
bereikten van 155 kilometer per uur. 
 
Thomson bewonderde zijn ouden leerling en hij sprak vaak met hem. Ze wisselden onderling 
hun ervaringen uit en hadden waardering voor elkanders prestaties. Het was in die tijd dat het 
Thomson opviel dat de Tank de gewoonte kreeg iets voorover te gaan lopen. Vaak sloeg hij 
hem met z’n hand op de schouder en riep: „Loop recht man, ga je soms gebukt onder de 
zorgen?” 
Zorgen waren het niet. Het was een gewoonte geworden en een gewoonte die hij niet meer zou 
afleren. 
 
De ploeg marine- en landmacht-vliegers bewoonde een gemeenschappelijk huis in Huis ter 
Heide. Daar hadden Karel Doorman, Vreeburg, Duinker, Thomson, Van Oosten en Muller hun 
kamers en daar vonden de feestelijke bijeenkomsten plaats. 
Op een avond kwam Doorman laat binnen. Tersluiks hadden de anderen reeds herhaaldelijk op 
de klok gekeken en zich af gevraagd of er iets gebeurd zou kunnen zijn. 
Er was ook iets gebeurd. 
Op zijn laatste vlucht die dag was een contra-gewicht van de klepstang, een klein rond kogeltje, 
afgebroken. De motor liep uit en er zat niets anders op dan zo snel mogelijk een noodlanding te 
maken. Karel stuurde het toestel naar het vliegveld en zag kans dit netjes op de grond te 
plaatsen. Over de hei liep hij naar huis. 
De maan hing als een enorme lichtgele patrijspoort aan de hemel en goot haar licht over de hei. 
Het was een schone avond. Plotseling zag Karel Doorman iets glanzen tussen de hei. Hij bukte 
zich en raapte een klein voorwerp op. 
Het was het contra-gewicht dat uit zijn toestel gevallen was. 
Hij stak het bij zich en bewaarde het als mascotte. 
Toen hij het zijn vrienden vertelde, geloofden ze hem niet. 

 
 
Het was bekend bij de marineleiding dat Karel Doorman een voortreffelijk vlieger was en men 
wist ook, dat hij over bijzondere eigenschappen beschikte. Een van die eigenschappen was zijn 
leiderschap. Hij was iemand die z’n hersens gebruikte en in moeilijke situaties zijn kop er bij 
hield. 
In de hogere marine-regionen begon men zijn naam te noemen. De naam Karel Doorman 
begon klank te krijgen. 
Op 18 Augustus 1917 wordt hij dan belast met het commando van het eerste in Nederland 
aangelegde marinevliegkamp De Mok op Texel en dit was de bekroning van zijn werk als 
luchtvaart-pionier op Soesterberg. Een verdiende promotie, die hem door al zijn collega’s van 
harte gegund werd. 
Dan begint zijn ster snel te stijgen. 
Hij is vlieger van naam en zijn reputatie bekend in heel de Koninklijke Marine en bij de snel 
opkomende burgerluchtvaart, die pogingen doet om hem te bemachtigen. Doch daar voelt 
Doorman niets voor. Hij is marineman in hart en ziel en hij zal dat blijven. Hij kan niet anders, 
ofschoon hij niet blind is voor misstanden en onjuiste opvattingen in de marine. Hij neemt geen 
blad voor zijn mond. Sommige superieuren vinden hem een eigenwijze en brutale kerel. 
Waarschijnlijk was hij dat ook. Maar hij kon moeilijk zijn mond houden als hij meende gelijk te 
hebben en hij trachtte steeds zijn eigen inzichten ingang te doen vinden. 
Als luitenant ter zee moest hij Prins Hendrik naar De Mok vliegen. De Prins was een sportief 
man en stelde voor op een der vleugels te gaan zitten. Doorman weigerde het. 
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De Prins lachte en nam tóch op de vleugel plaats. Doorman salueerde en gelastte den Prins 
binnen in het toestel plaats te nemen, aangezien er anders niet gevlogen werd. De Prins lachte 
opnieuw en volgde het bevel van den blonden luitenant ter zee op. 
Daarna volgde zijn benoeming tot 1sten officier van het marinevliegkamp De Kooy en 
vervolgens die van commandant daarvan. Hij vloog veel en er ging geen dag voorbij of hij' zat in 
de lucht. Hij voelde zich vertrouwd in ieder type vliegtuig en verbaasde de burgerij van Den 
Helder menigmaal met gewaagde lucht-stunts. Hij vloog gelukkig. 
Hij boekte in die jaren 33 noodlandingen, doch geen enkele werd hem fataal en geen enkel 
vliegtuig bracht hij vernield naar beneden. Hij had een haast spreekwoordelijke veine. Het was 
dan ook geen wonder, dat de waarnemers bij voorkeur met hém vlogen. Men wist van tevoren 
heelhuids beneden te komen, met dien glasharden kerel, die onder geen enkele omstandigheid 
zijn tegenwoordigheid van geest verloor. 
Hij leerde een meisje kennen in Den Haag. Dat was Justien Schermer. Het werd tijd dat hij een 
vrouw nam, die kans zou zien zijn leven in wat geregelder banen te leiden. Justien hoorde 
menigmaal ’s-morgens een loeiend gezoem boven de woning van haar ouders aanzwellen. Als 
ze naar buiten rende zag ze een klein vliegtuig, en uit een der zijkanten wuifde een witte doek. 
Karel bracht haar een ochtendgroet. Ze bewonderde hem, doch was met zorg vervuld over zijn 
roekeloze daden. Ze vergiste zich: hij was niet roekeloos. 
Daarvoor dacht hij te logisch, te systematisch na. Het had 
echter sterk de schijn van roekeloosheid. 
Zij die met hem vlogen wisten dat. 
 
Karel Doorman kwam altijd terug. 
Er was een feestje in de Marineclub in Den Helder, waar alle 
vrienden van Doorman verenigd waren. Hij zelf was er nog 
niet. Hij vloog die dag een watervliegtuig van De Mok naar 
Delfzijl, doch op de terugweg kreeg hij pech. 
In de Club werd gewacht. Het werd 9 uur. Het werd 10 uur. 
Het werd 11 uur. Geen Doorman, geen bericht. 
De spanning nam toe. Er werd weinig gesproken over den 
afwezigen vlieger, doch ieders gedachten waren van hem 
vervuld.  
Zou de man met het eeuwige, onbegrijpelijke geluk, 
ditmaal...? Justien Schermer was er ook en ze sprak met 
Anthony Fokker, die een der aanwezigen was. 
„Wat denk je ervan, Fokker?” 
„Hij komt thuis, Justien, ik weet het zeker”. 
„Maar het is al zo laat, en ik ben zo ongerust”. 
„Maak je nergens bang over. Karel komt altijd terug. Ik ben 
er volkomen gerust op”. 
En hij keerde terug. Moe, onder de modder, met een half 
kapot uniform. Noodlanding gemaakt ergens op de Wadden. 
Maar de kist was behouden en... hier was hij zelf. 
Hij had een wonderbaarlijk geluk. 
 
 
In 1918, ten tijde van zijn 1ste officierschap op De Kooy overkwam hem een ernstig ongeluk.  
Het was winter en het Noordhollands Kanaal lag dichtgevroren. Iedere morgen en iedere avond 
schaatste Karel Doorman van en naar het vliegkamp. Maar op een avond, toen de duisternis 
zich over het ijs gelegd had, reed hij in volle vaart in een wak en hij zag geen kans op eigen 
kracht uit het water te komen. Hij riep om hulp en die kwam in de vorm van twee rasechte 
jutters. Er waren toen echter drie kwartier verstreken en Doorman voelde zijn krachten 
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bedenkelijk slinken. Hij vond het wel een vervelende situatie, temeer omdat hij hiermede nog 
geen ervaring had. 
De jutters wierpen hem een jas toe en deze greep hij beet met zijn tanden, omdat zijn armen 
verstijfd waren en niet meer te gebruiken. Aan zijn tanden sleurden ze hem tegen de rand van 
het wak op. Toen grepen ze hem bij de verstijfde armen. 
Doorman schreeuwde dat ze hem los moesten laten, omdat zijn armen half bevroren waren. Ze 
zouden ze breken... 
Maar de jutters waren niet van zins hun buit op te geven en ze sleurden hem toch aan zijn 
armen naar boven. Hij werd gered, doch lange tijd bleef een der armen stijf en nooit heeft hij 
deze meer geheel omhoog kunnen krijgen. 
Overigens was men het er over eens dat ieder normaal mens dit avontuur van drie kwartier in 
het ijswater niet zou hebben overleefd. Hij wel. Hij was dóór en dóór gezond en ijzersterk. 
 
Karel en Justien trouwden op 6 Mei 1919. Hij was toen 28 jaar. Het huwelijk bracht drie 
kinderen voort: Karel Willem Frederik Marie, Anna Justine Maria en Simon Jozef. 
Karel stelde Justien voor het vliegen op te geven, omdat hij zag dat ze zich zorgen maakte. Ze 
was een dappere vrouw, die begreep dat ze niet moest treden op de weg die haar man ging, 
maar ze kende de gevaren van het vliegen en hij wist dat haar hart van angst vervuld was als 
hij vloog. 
Zij verbood hem het vliegen op te geven. 
En dus vloog hij door. Hij maakte z’n loopings, vloog nieuwe toestellen in, organiseerde het 
vliegwezen op het kamp en bracht de prestaties van het personeel op steeds hoger plan. 
Nóg vloog hij graag, hoewel hij meende iets te gaan bemerken van datgene wat men „vlieg-
moe” noemde. Hij vloog echter door, doch besloot te stoppen zodra hij er van overtuigd was dat 
zijn tijd gekomen was. Heimelijk begonnen de zee en de kiel van een schip hem weer te 
trekken. 
Hij was een goed kameraad en een gezien club-lid. Als hij thuis kwam van het kamp werd er 
snel gegeten, waarna hij zich veelal naar zijn vrienden begaf. Justien begeleidde hem niet altijd. 
En zo ontstond er in de loop der jaren een verwijdering tussen beiden, die later tot een 
definitieve breuk zou leiden. 
In November 1920 werd hij bevorderd tot luitenant ter zee 1ste klasse en nog steeds vloog hij. 
In 1920 en 1921 was hij commandant van De Kooy, op uitzonderlijk jeugdige leeftijd, maar hij 
wist nu dat zijn tijd gekomen was. Hij was van oordeel dat hij te oud begon te worden voor het 
werk in de lucht. Er waren jongeren gekomen, er was een kern van goedgeschoolde 
instructeurs aanwezig. Het werk kon voortgezet worden zonder hem. Hij wilde het roer 
omgooien. Hij had een plan in zijn kop, waarover hij met niemand sprak. Hij reisde vaak in die 
dagen naar Den Haag. Sprak met hoge marineofficieren. Aan hen vertelde hij wat hij wilde: een 
plaats op de Hogere Marine Krijgsschool in Den Haag. Om zich ten volle te bekwamen in de 
maritieme en krijgskundige wetenschappen. Hij voelde dat hem nog te veel ontbrak, als hij wilde 
bereiken wat hij wilde. 
 
Eind September 1921 verliet hij de Marine luchtvaartdienst en werd geplaatst bij de Hogere 
Marine Krijgsschool. Tegelijk met hem was ook de luitenant ter zee Helfrich op de school. 
Beiden als leerling. Beiden vervuld van plannen voor de toekomst.  
Grote plannen. Doorman was oudstejaars toen Helfrich jongstejaars was. 
Later zouden hun wegen elkander nog vele malen kruisen. Maar dat wisten zij toen nog niet. 
 
Hij was een der beste leerlingen van de school. Hij werkte zo hard als een paard. Hij 
doorworstelde de lectuur en leverde uitstekend werk af. Het was theoretisch werk, doch hij wist 
dat hij die theorie niet kon missen bij zijn plannen. Twee jaar volgde hij de studies en toen hij de 
school verliet werd hij 15 October 1923 voor de tweede maal naar Indië uitgezonden. Hij vertrok 
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met de Patria van de Rotterdamsche Lloyd en werd na aankomst geplaatst bij het ministerie 
van Marine te Weltevreden. 
Justien was bij hem. 
Zijn carrière nam van toen af een snel verloop en uit de volgende plaatsingen blijkt, dat Karel 
Doorman voor belangrijke posten uitgekozen wordt. Op 14 Mei 1926 wordt hem de functie 
opgedragen van officier van artillerie op het vlaggeschip van het toenmalige eskader De Zeven 
Provinciën. 
Hij had weer een kiel onder zich. Eindelijk! 
Hij voer met het schip weg, weken lang doorkruisten ze de Archipel en hij voelde zich gelukkig 
in het vertrouwd milieu. Hier was hij op zijn plaats. Hij voelde geen spijt dat hij de vliegdienst 
vaarwel gezegd had. Hij had trouwens nooit spijt van een genomen beslissing, omdat hij steeds 
precies wist wat hij deed. In Januari 1928 gaat hij terug naar Holland, om 12 Maart van dat jaar 
geplaatst te worden bij de Marine Staf in Den Haag en toegevoegd aan den Chef Staf. Deze 
functie vervult hij slechts kort, want 14 Juli reeds wordt hij overgeplaatst naar vliegkamp De 
Kooy als 1sten officier. De functie is belangrijk omdat hij de leiding op zich moet nemen bij de 
overname van vliegtuigen die in Papendrecht voor de Marine gebouwd werden.  
Hij doet proefvluchten met de Dorniers en zorgt er voor dat de marine het best mogelijke 
materieel krijgt. 
Het leven gaat verder. Karel Doorman krijgt veel routinewerk te doen, werk dat hij zelf niet altijd 
even belangrijk vindt. Hij weet echter dat hij hier doorheen moet. Hij is ouder geworden. De 
jongen is nu man. Hij loopt iets gebogen en zijn ogen zijn harder geworden. 
Hij heeft de naam een voortreffelijk zeeofficier te zijn, een kerel die terdege weet wat hij wil en 
die recht op zijn doel afgaat. Hij is een scherp waarnemer en nooit aarzelt hij om bezwaren en 
klachten daar te uiten waar de hoogste marineautoriteiten ze ter ore krijgen. Men vindt hem wel 
eens lastig, doch men geeft toe dat hij uitstekende eigenschappen bezit. 
Hij is een zeer nuchter man, maar niemand weet dat hij diep in zijn hart zijn oude droom 
koestert. De droom van zijn jeugd, de droom uit zijn adelborstentijd. Hij wil werken met 
schepen, met een voltallige vloot. Maar de vloot is klein en er zijn nog altijd weinig schepen. 
Waarom zijn er zo weinig schepen? Er zal zeker nog een oorlog komen. En als er oorlog is zal 
het te laat zijn om die schepen te bouwen. Er zullen ook te weinig vliegtuigen zijn. Hij dringt aan 
op het bouwen van meer schepen en meer vliegtuigen. Zijn stem is dringend en manend. 
Er wordt naar hem geluisterd, er wordt instemmend geknikt. Hij heeft gelijk, maar hij vergeet dat 
het Nederlandse volk een taai volk is, met weinig fantasie en een uitgesproken zuinigheids-
complex. Er wordt hem wel eens verweten dat hij te eenzijdig op de marine ingesteld is, maar 
geërgerd weigert hij dit verwijt te aanvaarden. 
Hij vreest dat er dingen gaan gebeuren die niet iedereen voorziet. Hij spreekt er over met zijn 
collega’s, die hem soms spottend aanzien. En er is een oude admiraal die hem toefluistert dat 
hij niet past in de kleine marine van zo’n klein land. 
 
Karel Doorman droomt van schepen. Van een harmonisch samengestelde vloot. Van een vloot 
waarmee het land naar voren kan komen, die ontzag kan afdwingen als het ogenblik gekomen 
zal zijn om woorden met daden te bekrachtigen. 
Men gelooft hem niet. 
Het is een taai volk, op welks vloot hij vaart. En het heeft niet zo heel veel fantasie. En leger en 
vloot zijn tóch al zulke kostbare apparaten. In de volksvertegenwoordiging komt iedere 
uitbreiding, iedere verbetering er slechts door met eindeloos gepraat en de vloot blijft beperkt tot 
een derderangs vloot. Er zijn vrijwel geen vliegtuigen, er zijn geen slagschepen, geen grote 
kruisers, niet voldoende jagers. Er is van alles te weinig en Karel Doorman vraagt zich af of dit 
volk dan ziende blind is voor de dingen die zich in de wereld gaan afspelen. Hij blijft dromen van 
het oude ideaal, zijn grote wens, die hem nooit verlaat: eskader-commandant van de vloot in 
Indië te mogen zijn. Het is zijn hoogste ambitie en hij koestert zijn droom iedere dag opnieuw. 
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De luitenant ter zee 1ste klasse Karel Doorman wordt ontheven van de functie van 1sten officier 
van vliegkamp De Kooy en benoemd tot commandant van de mijnenlegger Prins van Oranje en 
de torpedojager Witte de With. Aan boord van het eerste schip vaart hij ten derde male naar 
Indië, om bij aankomst aangesteld te worden tot commandant van de Evertsen, tevens belast 
met de functie van commandant van groep I der torpedojagers, bestaande uit Evertsen en Piet 
Hein. Hij is energiek, doortastend en uiterst vitaal. Hij laat zich gelden als commandant. Niets 
ontgaat hem, hij is uiterst deskundig en dat weet het volk aan boord. Men vindt hem streng, 
doch roemt zijn rechtvaardigheid. Hij heeft alle eigenschappen van den goeden Hollandsen 
zeeman en de matrozen en onderofficieren varen graag met hem. Zijn persoonlijkheid is aan 
boord van elk schip merkbaar en de naam Doorman begint iets te betekenen in de Nederlandse 
marine. 
De matrozen zien hem vaak staan op de commandotoren van zijn schip en ze wijzen hem 
elkaar, als hij lange tijd achtereen uitstaan over de grijsblauwe golven die voort deinen van 
horizon tot horizon. 

 
 
Karel Doorman was gezien bij het volk op de vloot, doch hij werd niet altijd begrepen. Men wist 
niet goed wat er in die bruinverbrande kop omging. Men wist niet altijd hoe hij stond tegenover 
de belangen van hen, die voor de mast vertoefden. 
De matrozen, de korporaals en onderofficieren hebben nooit geweten hoe hij voor hun 
belangen opkwam. Velen van hen hebben gemeend dat hij een commandant was die alleen 
maar het belang van het schip en zijn plicht zag en zich verder weinig bekommerde om de 
mensen die op het schip voeren. 
Ze hebben zich vergist. 
Karel Doorman zag duidelijk de misstanden in de marine, waarvan hij zelf een onderdeel was. 
Hij zag klaar dat er door de leiding vaak fouten gemaakt werden, ernstige fouten. Al te vaak was 
de leiding te weinig democratisch; zag men het volk, dat diende op ’s-lands vloot, te veel als 
„personeel”. Als levend, doch onmondig materiaal. 
Karel Doorman was een streng commandant. Hij eiste volmaakte discipline, en zijn schepen 
kenmerkten zich zonder uitzondering door een onverbiddelijke tucht.  
Hij was echter rechtvaardig en op de bureaux der marine, in Indië en in het moederland, bracht 
hij de belangen en noden van de mensen naar voren. 
Hij deed het voortdurend en met een taaie vasthoudendheid. 
Het volk wist het niet, omdat hij weigerde er mee te koop te lopen. Hij was volstrekt ongevoelig 
voor op deze wijze verkregen lof. Die interesseerde hem niet, ze liet hem volmaakt 
onverschillig. En eens zei hij tegen zijn vriend Van der Kun in Indië: „Het laat me ijskoud hoe ze 
over me denken als ik zelf overtuigd ben dat ik m’n plicht gedaan heb. En voor de rol van 
„Liebling des Volkes” voel ik wel het allerminst. 
Als hij de gelegenheid had zeilde hij. Hij bleef sporten, wanneer hij er de kans toe had. Hij las 
veel. Bij voorkeur werken over strategie en internationale politiek. Daar tussendoor verslond hij 
Engelse novellen en Franse romans.  
  
Zijn grote passie bleef, alle jaren door, het schip en de zee. Hij was een geboren zeeman en 
eens, in 1932, zei hij tegen een goeden vriend dat er voor een zeeman maar één dood was: de 



 

33 
 

zeemansdood. De ander keek hem ironisch aan en vroeg of hij begreep wat hij zei. Karel 
Doorman herhaalde zijn woorden en hij was volmaakt ernstig. 
Hij was een volkomen loyaal uitvoerder van de bevelen der hogere marineleiding en hij bleef 
dat tot het laatste uur van de laatste dag in zijn leven. Ten tijde van de gebeurtenissen met Hr. 
Ms. Zeven Provinciën, het muiterschip dat het publiek van vijf werelddelen deed lachen over de 
Nederlandse marine, bewees hij précaire situaties snel de baas te zijn; enkele weken voor de 
muiterij deden er zich in Soerabaia ongeregeldheden voor onder de matrozen, die wegens 
salaris-eisen weigerden uit te varen. Karel Doorman was toen commandant van Hr. Ms. 
Evertsen. 
Een bootsman kwam hem melden dat de bemanning geen gevolg gaf aan het bevel aan te 
treden, in verband met het uitvaren van het schip. 
Doorman stond op, deed rustig de knopen van zijn uniform toe en zei, terwijl hij een cigaret 
opstak: „O, dat is niets, laat mij het dan maar even opknappen; geef het signaal „alle hens aan 
dek”. 
Het signaal werd gegeven. 
En alle hens verscheen aan dek. De atmosfeer was geladen met explosief materiaal. Morrend 
en onwillig stond een groot deel der bemanning aan dek. Sommigen een vloek verbijtend, met 
haat in hun ogen. Ze wisten wat ze doen zouden... er zou niet gevaren worden. Ze verdomden 
het langer voor een hongerloon te varen, zich langer te versjacheren voor een grijpstuiver ten 
gerieve van de olie- en koffie- baronnen van Indië. Ze verdomden het zich te laten afbeulen in 
dit klimaat voor een habbekrats en ze verdómden het, dubbel en dwars, om de heren langer 
naar de ogen te zien. De leiders hadden gesproken en de leiders hadden hen gemaand de boel 
er bij neer te gooien. Dan zouden de heren wel anders piepen... 
Karel Doorman verscheen aan dek. 
Er speelde een glimlach om zijn mond en hij zag er vriendelijk uit. Langzaam, met afgemeten 
stappen, liep hij langs de bemanning van Hr. Ms. Evertsen. Met belangstelling zag hij elk van 
zijn mensen aan en toen liep hij terug. Hij kende ze bijna allen persoonlijk. 
Hij sprak hen toe. Een enkel kort woord. Hij hield niet van lange toespraken. Waarom dertig 
woorden als het er met drie kan? 
Hij vroeg hun één voor één: „Wil je gehoorzamen?” 
En ze antwoordden hun commandant, de een zei „Ja” en de andere „Neen”. Hen die weigerden 
liet hij terstond in arrest stellen. 
Het schip voer, met een aangevulde bemanning, naar zee. 
En de dienst ging door. 
Elk schip waarop hij voer, droeg het teken van zijn persoonlijkheid, van zijn tempo en zijn 
voortvarendheid. Er moest actie zijn, er moest gewerkt worden. Wie de lijn wilde trekken was bij 
Doorman aan een slecht adres en dit gold wel in de eerste plaats voor de officieren. Van hen 
eiste hij zonder voorbehoud het volle pond, eerder dan van de minderen. Zelf gaf hij het 
voorbeeld. 
Het was bekend dat hij uit het schip en de bemanning haalde wat er uit te halen was. Dit 
bewees hij met de kanonniersopleiding op de Zeven Provinciën, waarop hij officier van artillerie 
was en die een voorbeeld werd genoemd voor de gehele vloot. En dit was niet het enige schip 
dat profiteerde van zijn leiding. 
Van 1928 tot en met 1932 werd hij geplaatst bij de Marinestaf in Den Haag; in November 1930 
vertrok hij voor vier weken als militair deskundige naar de Geneefse Ontwapeningsconferentie, 
waarna hij, in ’32 dus, wederom naar Indië ging. 
Op 1 Februari 1933 werd hij bevorderd tot kapitein luitenant ter zee en 13 Januari 1934 vertrok 
hij van Sabang naar Patria, alwaar hij op 2 Maart aankwam, met de groep jagers. 
Hij zag de duinen van zijn land aan de horizon glooien en hij was blij dat hij even een frisse 
neus kon halen. Hij zag de Nieuwe Waterweg en een dag later werd de uiterton van het 
Schulpengat verkend. Hij staarde, staande op de brug van het schip, dat hem thuisbracht, naar 
het Falga-licht in de duinen, dat honderden herinneringen aan zijn adelborstentijd opriep. De 
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duiven van den admiraal vlogen joelend en krijsend over de Evertsen en Piet Hein en nog een 
uur later voeren ze de haven van Nieuwediep binnen. 
Hij was weer thuis. 
Er was niets veranderd. 
Op 4 Juni volgde zijn benoeming tot Chef van de Marinestaf aan het Commandement te 
Willemsoord, een bewijs dat men zijn prestaties op de vloot in Indië op waarde had weten te 
schatten en hem de verantwoordelijke positie van Chef Staf toevertrouwde. 
Tot Juli 1937 behield hij deze functie. 
Hij was geen landkrab. En omdat hij dit niet was kostte het hem vaak moeite niet te rebelleren 
tegen het lot, dat hem deze positie bezorgd had. Een functie die weliswaar eervol was, doch die 
hem dwong veel aan de wal te zijn. Te veel, naar zijn oordeel. 
Dat zinde Karel Doorman niet. Hij was geen man van de wal. Hij haatte in zijn hart het 
bureauwerk, of zoals hij het zelf tegen zijn vrienden uitsprak: „Bij mij past geen inktpot, ik moet 
een kiel onder me voelen”. 
Er kwam een grote verandering in het leven van overste Doorman. Het huwelijk leed schipbreuk 
en Justien en Karel besloten uit elkaar te gaan. Op 8 October 1934 trad hij opnieuw in het 
huwelijk, thans met Isabella Julie Jacqueline Jeanne Heyligers, een dochter van een rechter 
aan het Internationale Hof van Justitie te Alexandrië. In de Kloosterkerk te Den Haag vond het 
huwelijk plaats, in tegenwoordigheid van de beste vrienden van Karel en Isa. Ze gingen wonen 
in Den Helder. 
24 Juli 1935 werd een zoon geboren. Ze noemden hem Theo. 
Soms voelde hij spijt dat hij diende bij een marine, die hem zo weinig mogelijkheden bood. Hij 
was Chef Staf, doch Willemsoord bezat maar één haven en in die haven lagen maar weinig 
schepen. Er was van alles te weinig voor zijn levendige geest. 
Hij wees er steeds opnieuw op dat de zuinigheid van ’s lands regering de wijsheid ging 
bedriegen. De spanningen namen toe op het wereldtoneel en hij voelde instinctmatig dat er 
grote dingen te gebeuren stonden. Hij wist zeker dat Japan een gevaarlijk spel aan het spelen 
was in de Pacific. Hij vertrouwde die gele kerels niet, die ieder ogenblik zogenaamd 
verdwaalden in de Nederlandse archipel, deze onschuldige vissers en zoekers naar nieuwe 
visgelegenheid. 
Met zijn chefs kon hij het goed vinden. Ze hadden waardering voor het gezonde inzicht van den 
energieken Chef Staf, wiens denkbeelden en inzichten zij wel eens te revolutionnair vonden, 
doch wiens werklust en activiteit aanstekelijk waren. 
Hij diende in Den Helder onder de marinecommandanten Brutel de la Rivière en Kruis en met 
beiden werkte hij aller prettigst samen. 
Zijn vriend Van der Kun was in die periode sous-Chef Staf in Den Haag. Ze spraken elkaar 
dikwijls in die jaren en hadden een goed contact. 
Hetzelfde gold voor de verhouding tussen de beide broers. Karel en Peek ontliepen elkander 
practisch niets in functie en het verheugde steeds den een als de ander promotie maakte. 
In de intieme en zeer goede vriendschap van hun jeugd was in geen enkel opzicht verandering 
gekomen. Zowel in Indië als in Nederland lieten zij geen gelegenheid lopen elkaar op te zoeken 
en de wederzijdse ervaringen uit te wisselen. Het is nooit anders geworden tussen beide 
broers. 
Karel gaf zich aan zijn Stafwerk zoals hij zich aan elke vorm van dienst gaf: ten volle. Hij vroeg 
zich niet af of hij liever op de vloot in Indië had gevaren, dan zich hier te moeten specialiseren 
op duizend en één theoretische vraagstukken en problemen. 
Hij deed zijn werk en hij deed het goed. Hij transigneerde niet met zichzelf en niet met de 
belangen van de dienst. 
Van hem werd verteld dat hij bezig was een der voortreffelijkste officieren van de Koninklijke 
Marine te worden. Van hem was bekend dat hij van ieder vraagstuk terstond de grote lijnen zag. 
Hij bemoeide zich bij voorkeur niet met detail-kwesties, doch als het moést, kon hij zich wel 
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degelijk in details verdiepen. En dan verbaasde hij chefs en ondergeschikten door zijn 
opvallende scherpzinnigheid. 

Dan volgt zijn promotie tot kapitein ter zee op 6 
September 1937, waarna kolonel Doorman voor 
de vierde maal naar Oost-Indië vertrekt en daar 
aangekomen belast wordt met het commando over 
Hr. Ms. kruiser Sumatra. 12 Maart 1938 wordt hij 
ontheven van dit bevel en benoemd tot 
commandant van Hr. Ms. kruiser Java. Op 13 
Augustus van dat jaar volgt de ontheffing van dit 
bevel en plaatsing op het vliegveld 
Morokrembangan. 
Het is op de 17de Augustus van dat jaar dat men 
hem het bevel opdraagt van de gehele 
Luchtvaartdienst in Nederlands-Indië. 
 
Het zijn jaren van hard en ingespannen werken 
voor kolonel Doorman, maar hij vindt de tijd om 
zich met Theo te bemoeien. Ineens heeft hij 
gemerkt dat hij van dit kind houdt. Er is iets dat 
hem zegt aandacht aan dezen jongen te besteden. 
Hij weet niet waar die impuls vandaan komt. En hij 
weet ineens niet meer voor wie hij ’t meest voelt; 
voor Karel, Joop en Anneke uit ’t eerste huwelijk of 
voor Theo. 
Hij is gelukkig met den jongen en het kind houdt 
van zijn vader. Het grijpt in de donkere haren die 
glad liggen over de bruine kop van den man met 
het mooie, witte uniform, met de vele gouden 
versierselen. De jongen lacht en vecht en stoeit 
met zijn vader en die vader, de ernstige militair, 
wordt nooit moe met Theo te spelen, te lachen en 
te stoeien. 
Isa ziet het tweetal aan en voelt zich gelukkig. 

Theo is maar een klein, schraal kereltje. Hij is gek met scheepjes en zijn vader heeft gezegd dat 
hij spoedig mag leren zwemmen. Hij hoopt in de gelegenheid te zijn hem behoorlijk op te 
voeden en er een Doorman van te maken. 
Hij denkt terug aan zijn eigen jeugd en hoopt dat Theo nooit zal weten hoe lastig en 
ongezeggelijk hij zelf geweest is. Hij spreekt met Isa af dit geheim te houden tot Theo groot is. 
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Isa lacht. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wordt vervolgd…. 
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