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EEN WAAR VERHAAL
18 September 1944

Mijn eerste hondenwacht

De dag van de bevrijding van Eindhoven.
Tien dagen voor mijn 18e verjaardag en 14
dagen na mijn weigering om mij in
‘s Hertogenbosch te melden voor de
arbeidsdienst (een tussenvorm van militie
en verplichte werkverschaffing).
Bij Philips waar ik toen 54 uur per week
werkte tegen 14 cent per uur, heb ik me
voor de zekerheid ook niet meer laten zien.

De nacht van de 20ste september 1944 was
voor bijna iedereen de nacht van de angst.
Het was net of de hele stad in brand stond.
De bevrijders hadden met hun voertuigen
overal onder bomen dekking gezocht maar
dat was wel tussen de huizen. Stukken
geschut werden langs de huizen opgesteld
schietrichting Woensel-noord en toen werd
het stil, alleen het hardop bidden
van angstige mensen was te horen. Veel
inwoners hebben die nacht niet geslapen
vooral doordat de stilte onderbroken werd
door het gegons van vele vliegtuigen op
weg naar Duitsland. Of waren het toch
Duitse vliegtuigen die terugkwamen?
Bij ons thuis werden z.g. kermisbedden in
de huiskamer geïnstalleerd en iemand
moest de wacht houden en dat deed ik. Om
me wakker te kunnen houden heb ik ons
voorraadje appels aangesproken, schillen
en opeten tot dat ik er het zuur van kreeg.
Rond vier uur werd de hemel fel verlicht
door lichtkogels van uit de vliegtuigen,
welke? Ik heb iedereen rustig door laten
slapen, och waarom paniek zaaien, dat
deed de luchtbescherming twee uur later
wel.
Het vliegveld van Eindhoven was gelukkig
al in geallieerde handen om contact te
onderhouden met de luchtlandingseenheden in het veld. Ook zochten zij
contact met de bommenwerpers hoog in de
lucht dat zij hun bommenlast nog een
poosje moesten vasthouden en dat is
gelukt, maar de paniekzaaierij was er niet
minder om. Rond zes uur waren mensen
van de Eindhovense luchtbescherming
drukdoende overal aan te kloppen en te
bellen dat men moest vluchten omdat een
nieuw bombardement op komst was. Veel
mensen hebben het hoog nodige bijeen
gepakt en zijn in de richting van bos en
heide vertrokken. Onze familie was bij een
gezin in de Leeuwenstraat in Tivoli terecht
gekomen en een paar dagen gebleven.

De fanatieke Duitse aanhang van de eigen
bevolking was gevaarlijker dan de Duitsers
zelf. Het terugtrekken van een deel der
Duitse infanterie van uit Frankrijk en
Belgíë over Valkenswaard en Eindhoven
was in volle gang.
Dat was een komisch aanzicht, een soort
optocht of aftocht van gevorderde paarden
en karren, fietsen en bakfietsen met
kreupele soldaten. Groenteman van Gelder
van de Leenderweg moest ook zijn paard
afstaan maar kreeg er een hoog zwanger
paard voor terug dat was geluk bij een
ongeluk.
Op 19 september volgde het Duitse avondbombardement verspreid over heel
Eindhoven, dat verstoorde de bevrijdingsroes. De gevolgen waren niet mis, veel
schade aan huizen en 273 doden onder de
bevolking, ook aan de kant der bevrijders
waren veel slachtoffers gevallen.
Een Duits offensief met tanks volgde op
dat bombardement van uit Nuenen naar
Woensel. Bij de houten Soeterbeekbrug
over de Dommel werd door de slimme
Nuenennaar Willem - Hikspoors ontraden
van de brug gebruik te maken omdat die
brug te slecht zou zijn.
Een betere brug lag bij Son, daar heeft die
tankbrigade voor gekozen maar zijn daar
naar mijn weten nooit aangekomen.
Intussen ontsnapte Eindhoven die nacht
aan een veel grotere ramp.
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Iets dergelijks is half oktober nogmaals
gebeurd nadat Duitse vliegtuigen een groot
aantal splinterbommen over Eindhoven
had uitgestrooid. Onze overbuurman is
daarbij in zijn aardappelveldje omgekomen. Ik ben echter niet weg geweest
en heb z.g. op het huis in de Bremstraat
gepast. Er was niets meer geregeld en de
voedselschaarste werd extra nijpend. Alles
was al op de bon en daar had je ook niets
aan want de winkels waren leeg en er was
geen aanvoer. Het werd een grote stroperij
naar alles wat eetbaar was.
Eind oktober kwam nog meer ellende op
ons af. Voor de geallieerde was “een brug
te ver” een feit ze moesten terug en namen
de burgerbevolking mee die voor een groot
deel in Eindhoven werden opgevangen. In
het veemgebouw van Philips was een
opvangcentrum ingericht en van daar uit
bij de burgers geëvacueerd. Wij hebben
ook een vreemd echtpaar uit het land van
Maas en Waal voor vier weken als evacués
in huis gehad terwijl daar eigenlijk geen
plaats voor was. Van alles werd geregeld
door de E.H.B.O. en de hulppolitie de
PAN. Opvallend was wel dat
buurtbewoners met een of geen kinderen
geen evacués in huis hadden.
Breda
Eind oktober was Breda bevrijd door de
Poolse brigade, dat was via Radio Oranje
hier bekend geworden. Vader Verkooijen
had geen rust, hij was Bredanaar en is dat
eigenlijk altijd gebleven. Er was geen
enkele verbinding met zijn broers en hun
familie mogelijk. Wat wel kon als iemand
voor koerier wilde fungeren en dat deed
Kees.
Het was de tweede week in november en
nog steeds goed weer, ik mocht van vader
met zijn nog in goede staat zijnde fiets
proberen om Breda te bereiken. Het was
dinsdag morgen omstreeks tien uur dat ik
vertrok richting Oirschotsedijk. Er was
toen tot aan het Beatrixkanaal geen
fietspad wel druk militair verkeer. De
oorspronkelijke brug was weg maar
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vervangen door een Baileybrug die er nog
jarenlang gelegen heeft. Over de brug was
nog asfalt tot aan de weg links naar het
vliegveld Welschap. Rechtdoor naar
Oirschot was een slechte zandweg met
links achter de berkenbomen het bekende
EMO fietspad uit 1919. Alles ging goed tot
aan het Wilhelminakanaal, daar lag de brug
letterlijk in duigen. Iemand die daar met
een roeiboot aan het spelevaren was of iets
zocht was zo vriendelijk mij met fiets en al
over te zetten.
Even de weg naar Tilburg zoeken en dan
maar rechtdoor dat ging goed alleen die
voortdurende brand- en lijkenlucht van
afgebrande boerderijen en gesneuvelde
soldaten die in greppels lagen afgedekt met
bladeren, bij sommige staken de schoenen
of laarzen daar nog buiten. Bij Moergestel
stond een bord Tilburg 4 kilometer wat me
heel erg meeviel. In Tilburg was het veel
lastiger gezien de vele wachtposten maar
kwam met wat ommetjes toch op de weg
naar Breda terecht. De rest was een fluitje
van een cent.
Bij ome Herman en tante Pieta
aangekomen was ik minder welkom dan ik
dacht, een “mee-eter” en ze hadden het al
moeilijk. Bij Ome Hendrik en tante Truus
was dat anders, zij vonden het prachtig wat
ik gedaan had. Ik kreeg te eten en een bed
aangeboden. Drie dagen ben ik daar
geweest terwijl ze toch zelf negen kinderen
hadden, niets was te veel.
Op vrijdag wilde ik vertrekken maar moest
eerst nog goed eten. Intussen werd een
pakket samengesteld en achter op de fiets
gebonden, dat waren diverse etenswaren
ook uien en een pak zeeppoeder dat
bovenaan in het midden zat. Alles zat
stevig in papier verpakt, ik kreeg nog een
brood extra mee dat ik af moest geven in
het Elisabethziekenhuis van Tilburg. Tegen
een uur ben ik vertrokken richting Tilburg
en daar begon de narigheid met motregen.
Op zoek naar dat ziekenhuis werd ik
telkens omgestuurd en verloor daarbij een
vol uur reistijd maar dat brood kwam op de
juiste plek. Was ik maar niet zo eerlijk
geweest en niet naar dat ziekenhuis
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gezocht want nu begon de ellende pas
goed.
Ik mocht richting Eindhoven nergens meer
door, alleen de weg naar Oosterhout was
nog vrij en van daar moest een weg in de
goede richting zijn. Die lange omweg
bracht me in Moergestel vier kilometer van
Tilburg en toen zonk de moed me in de
klompen. Het regende nog steeds, mijn
blauw gabardine regenjasje was verre van
waterdicht evenmin als mijn klompen aan
de bovenkant. Ook de regenkou had
toegeslagen, gevoelloze vingers en tenen,
water in de klompen en een gerimpelde
huid. Ook het pak achterop was doorweekt
en dat pak gaf me de moed om verder te
gaan, dat moest en zou naar huis. Water uit
de klompen gieten en verder maar weer.
Bij Oirschot kreeg ik een nieuwe inzinking
doordat mijn klompen telkens uitvielen als
ze van de trappers afgleden en heb toen
een eindje gelopen maar dat was al net zo
lastig als fietsen. Van Oirschot binnendoor
naar Eindhoven durfde ik niet meer, hoe
moest dat bij die kapotte brug en de
eenzame heide verderop. De rechte weg
naar Best leek me beter en dat pak moest
naar huis. Ik was al midden op de weg
gaan rijden omdat ik door mijn dooie
vingers een beetje slingerde en rechts
waren bomen en een sloot.
Bij Best was een boerderij langs de weg
zonder sloot voor het huis en een
lantaarnpaal, die paal moest ik hebben
want ik moest verschrikkelijk plassen.
Ik heb die paal omhelsd om zo de fiets
onderuit te laten glijden want gewoon
afstappen ging niet meer. De volgende
moeilijkheid was om de broeksknopen los
te kunnen maken met dooie vingers, dat
lukte dus niet. Er was maar een oplossing
en dat was in de broek plassen en dat
gebeurde dus.
Ik hoor me nog zeggen “ooooh das lekker
warm”. Ook keek ik in de richting waar ik
vandaan gekomen was en zag tot mijn
verbazing een lange witte streep van ver tot
aan mijn fiets. Het pakket dat zo nodig
naar huis moest was doorweekt en
gebroken, het witte spoor was afkomstig

van het pak zeeppoeder dat ook gebroken
langzaam leeg liep.
De bewoner van de boerderij kwam te hulp
en vond dat ik mijn missie moest staken
maar dat wilde ik niet. Het pakket werd
door die boer in een jutezak (plastic
bestond nog niet) zo goed mogelijk samen
gebonden en achter op de fiets
vastgemaakt. Hij heeft me hoofdschuddend
op de fiets geholpen en aangeduwd.
Dit laatste stuk was enorm afzien met het
verstand op nul en de blik op oneindig. In
Woensel wist ik dat het Eindhoven was
maar toch nog ver van huis in deze
toestand. Bij de Sint Joris kerk stond een
verkeersagent met van die klapborden,
stoppen betekende van de fiets vallen en
dat gebeurde ook. Ik kwam letterlijk in de
goot terecht en wilde blijven liggen maar
weer kwam dat pak als reddende engel op
me inwerken.
Het was nog maar een kilometer maar dat
wist ik niet, ik wist niets meer, alleen dat ik
thuis achter op de plaats naast de fiets lag
en niet meer op kon staan. Van het
geherejé der familie leden heb ik niets
gehoord, ik weet alleen dat moeder me
gewassen en verschoond moet hebben en
op een stoel voor het fornuis gezet.
Daarvan kan ik me herinneren dat ik met
mijn gevoelloze voeten in de opengeslagen
fornuisoven zat en dat ik als een baby werd
gevoerd met het vlees van vaders dieet
rantsoen (hij was ernstig diabeticus) tot
grote ergernis van de evacués die dat stukje
vlees ook wel hadden gewild. Ik ben
daarna in bed gestopt, zelf dat weet ik niet,
ik ben in slaap gevallen en pas de volgende
dag ’s middag om 3 uur wakker geworden
met de vraag wat doe ik hier.
Ik voelde me goed, niets wees er op dat ik
longontsteking of iets dergelijks had
opgelopen en wilde weer naar buiten en
vond de verhalen over mijn thuiskomst een
beetje overdreven. Het pakket was thuis,
de fiets was nog heel en ik ook. Over de
familie in Breda hoefde niemand zich
zorgen te maken wat wilde men nog meer.
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Zwerven en bedelen
Van Philips mocht ik enkele malen een
rijksdaalder wachtgeld ophalen in een
houten gebouwtje bij de Roostenlaan
(kerkje) en dat geld gaf je thuis af want dat
hoorde toen nog zo. Er was trouwens voor
jongeren niets te koop en het vermaak
bestond uit op pad gaan naar voedsel en
sigaretten bij de Engelse soldaten. Die
strooptochten deed ik meestal samen met
Berrie Steur. Thuis was nog een oud
fototoestel met fotorolletje erop en dat ging
mee op jacht naar sigaretten. In alle
scholen en dergelijke gebouwen bevonden
zich militairen die wel op de foto wilde
voor het thuisfront. Dat betekende even
een kiekje, het thuisfrontadres op een
briefje en een pakje sigaretten in ontvangst
nemen nog een beetje conversatie in
gebarentaal en klaar was Kees. Op naar de
volgende patiënt, maar na enkele malen
was het rolletje op wat nu? Dan maar een
paar schijnfoto’s maken, ook hadden niet
alle militairen nog sigaretten, nou ja een
blik cornedbeef was ook goed maar daar
ontstond heibel over, waarschijnlijk was
dat blik gepikt. Toen hebben wij de
nepfotografie toch maar gestaakt.
Een ander handeltje ontstond doordat broer
Piet van vooroorlogse zilveren dubbeltjes
souvenir-armbandjes ging maken en die
kon ik aan de man brengen aan de school
van Zesgehuchten. Dat ging zelfs op
bestelling omdat de voorraad dubbeltjes op
was. Na een poosje kon ik weer op pad
maar nu was de besteller overgeplaatst,
geen nood het werd door iemand anders
overgenomen en zo beurde ik een dubbel
portie sigaretten. Dit was natuurlijk
allemaal maar van korte duur.
Er ging een gerucht dat bij Oirschot nog
aardappelen in de grond zaten en die mocht
je hebben maar dan moest je die zelf
steken. Met de geleende fietsen van de
vaders zijn Berrie en ik opzoek gegaan en
niet ver van het Wilhelminakanaal stond
een boer met een weegtoestel (bascule) aan
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een aardappelveld, je kon van hem een riek
lenen en achter op dat veld zoveel gaan
steken als je wilde dan kon je bij hem laten
wegen en afrekenen. Het is toch niks voor
een boer om zelf niet te oogsten, het
waarom niet daar kwamen we snel achter.
Hier was een slagveld geweest met de
luchtlandingstroepen en diverse
boerenhoeven waren in de as gelegd. Er
waren onontplofte granaten achter
gebleven in het veld en misschien ook
Duitse landmijnen, daarom was graven
naar aardappelen geheel op eigen risico.
We zijn dan ook onverrichter zaken
huiswaarts gegaan zo’n helden waren we
ook weer niet.
Het keukenfornuis stond al enige tijd in de
huiskamer, dat was een soort allesbrander
en met de winter in aantocht was
brandstoftekort een groot probleem. Daar
zat iedereen mee, er was op de straatbomen
na geen enkele boom meer veilig, vooral
het bos gebied van de Stratumseheide
moest het ontgelden De PAN (PartisanenActie-Nederland) dat was eigenlijk een
knokploeg maar deed ook dienst als een
soort hulppolitie, die moesten er aan te pas
komen om erger te voorkomen. Sjaak
Leplaa was zo’n “PAN-man” met een
oranje armband om en een geweer aan de
schouder. Hij had toegekeken hoe wij met
vijf man, zes dennenbomenvelden en in de
lengte op drie fietsen te voet als een
optocht afmarcheerde Sjaak liep er naast,
hij bracht ons op met bomen en al. Dat wil
zeggen tot de tunnel van de Varenstraat,
daar wenste hij ons verder succes en was
verdwenen. Ook de bomen verdwenen via
de brandgangen en gangetjes in
verschillende richtingen, bij ons kwam ook
een boom terecht. Deze expeditie kon niet
herhaald worden want de politie kreeg
toestemming om op houtstropers te
schieten.
Van de gemeentepolitie heb ik toen geen
hoogte kunnen krijgen. Een deel was er
nog wel maar een tijdje onzichtbaar, wie
was fout geweest en wie niet en wat is
fout?
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Dat het politiekorps van Eindhoven met
NSB commissaris W. Dijs aan het hoofd
geen beste naam had was alom bekend.
Vóór de bevrijding heeft menig politieman
mensen die de boer op waren geweest hun
buit afgepakt en er werd proces verbaal
opgemaakt. Het ingepikte voedsel werd in
het politiegezin genuttigd en het proces
verdween in de kachel. Een agent zei later:
“Mijn kinderen moesten toch ook eten”.
Nee de meeste politieagenten op straat
waren geen lieverdjes en werden vrij snel
weer in eer hersteld want de wet moest
gehandhaafd worden. welke wet? De wet
van honger en kou?
Ook den Dijs heeft zijn 6 jaar celstraf niet
uitgezeten.
Ik ging er ook alléén op uit en heb mijn
houtstropers-praktijken verlegd naar
Waalre. Ik had een rustig dennenbos
gevonden met mooie rechte niet te dikke
bomen. Het goede kapbijl waarvan
beweerd werd dat vader het zelf gesmeed
had, was aan één zijde hakmes en de
andere zijde een hamer, de steel was iets
gebogen en lag lekker in de hand. Met dat
bijl legde ik twee bomen om, hakte die in
stukken van ca. 80 centimeter en bond dat
als stapeltje achter op de fiets. Ik heb dat
nog een keer herhaald en zonder
problemen mee thuis gekomen. De derde
poging mislukte omdat daar al iemand aan
het hakken en zagen was. Hij had ook een
karretje bij zich en was zo te zien al een
poosje bezig. Prompt ging ik ook aan de
gang maar slechts kort want daar
verscheen een veldwachter en liet zijn
gezag gelden, hij had twee vliegen in een
klap. We moesten onze gereedschappen
inleveren, dat ging niet zomaar, ik hield de
bijl achter mijn rug en liep achteruit. De
diender trok toen zijn dienstpistool en
richtte dat op mij, wat moet je dan nog.
Onder hevig protest heb ik het beste
hakbijl in de wereld afgegeven,
merkwaardig genoeg kreeg ik geen bon.
Wat zou vader hiervan zeggen? Nou dat
was heel veel en ik vond dat allemaal

onrechtvaardig, wat had ik dan moeten
doen.
Het was eind november en de
vooruitzichten waren slechter dan ooit, alle
jongeren van mijn leeftijd lummelden wat
rond. Toen kwam het bericht dat je vanaf
je achttiende jaar in vrijwillig militair
dienstverband kon gaan. Melden kon op de
Keizersgracht in de oude Villa van notaris
Fens. Dat bericht ging als een lopend
vuurtje onder de jongeren met mooie
voorstellingen als gratis goede kleding,
eten en drinken, zakgeld, tabak en
sigaretten, dus alles wat we niet hadden.
Het oorlogsgevaar was voor een militair
die alles had niet groter dan voor een
burger die niets had. Marcheren konden we
eigenlijk al, dat hadden we lang genoeg af
kunnen kijken van de Duitsers, de
Engelsen, de Amerikanen en de
Canadezen. Ik en veel mijn leeftijdgenoten
en ook die enkele jaren ouder waren
hebben zich gemeld. Je kon het
voorkeursonderdeel opgeven, men zou
daar zoveel mogelijk rekening mee
houden. Mijn voorkeur ging uit naar
Koninklijke Marine en dat werd het ook.
De wervingsacties waren op meer plaatsen
zoals in Maastricht, Breda en Middelburg
dat zou later blijken.
Thuis waren ze niet gelukkig met mijn
plannen maar snapten wel dat het zo ook
niet langer kon en hoe zat het met de
dienstplicht in de toekomst.
Thuis wachtte mij nog een karweitje, de
beerput was overvol we hadden nog geen
spoel WC de meeste mensen trouwens niet.
De gemeentediensten werkten slecht of
helemaal niet dus moest je zelf iets
bedenken. Op de plek waar de put zat was
de grond al drassig, ik heb vanaf die plek
tot achter in de tuin bij de rabarber een
soort loopgraaf gegraven om een kuub gier
kwijt te kunnen. Er lag nog 30 centimeter
grond op de putdeksel, toen dat eraf was
kwam het betonnen deksel vanzelf
omhoog. Met de toen nog bekende
strontschepper heb ik de put zover
mogelijk leeg gemaakt in de loopgraaf.
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Natuurlijk was de stank niet mis, maar ja
toen mocht een boom zonder gemopper
zijn blad nog verliezen, een haan nog
kraaien, een kikker kwaken en een klok
nog luiden.
25 December 1944, werd een triest
Kerstfeest. Voedselvoorraden gingen
merendeels naar de nog steeds bezette
gebieden. Daar waren reeds mensen van de
honger omgekomen, de voedseldroppings
vielen vaak in verkeerde handen. Ook was
er grote onrust om dat het groot Duits
Ardennen offensief was ingezet. Ik werd
opgeroepen om op 2 januari in het
marinekantoor aan de Keizersgracht te
verschijnen. Er volgde een kort praatje, een
eenvoudige medische keuring en kreeg een
document dat ik door moest lezen en
ondertekenen. Het was een contract voor
de duur van de oorlog en enige tijd daar na.
Omdat ik een trage lezer ben, lied de
begeleidende officier blijken dat het te lang
duurde, toen heb maar gauw getekend. Met
harde woorden zei hij: “Van nu af aan ben
je militair”. Daar schrok ik toch wel een
beetje van. Wel kreeg ik nog een formulier
mee dat vader moest ondertekenen. Vader
heeft getekend maar ik heb dat papier nooit
ingeleverd, als slag om de arm. De harde
woorden van 2de luitenant ter zee, Jonkheer
de Jonge van Ellemeet hadden twijfels
doen ontstaan.
Die dag waren er in Eindhoven nog Duitse
splinterbommen gevallen
met noodlottige gevolgen
maar dat waren ook de
laatste. Vliegende
bommen (raketten)
kwamen nog wel over,
V1 voor Antwerpen en
V2 voor Engeland.

De overtocht
Tien dagen later kwam het bericht per
koerier dat 16 januari ingescheept moest
worden, om tien uur op de Keizersgracht
en een half uur daarvoor aanwezig zijn.
Die dag werd ‘s morgens op ketelbinkies
manier thuis afscheid genomen. Broer
Herman liep mee naar de Keizersgracht
puur uit nieuwsgierigheid, hij vond het
altijd al een beetje spannend wat ik
uithaalde, dat werd nog versterkt omdat het
op het vertrekpunt een vrolijke boel was
ondanks de vrieskou.
De eerder genoemde zeeofficier kwam
vriendelijk over en riep de namen af van
degenen die in de gereedstaande legertruck
(gemotoriseerde huifkar op luchtbanden)
moesten klimmen. Onder luid gejuich en
een zingende truckinhoud zijn we
vertrokken richting België. We waren met
meer dan 20 man en ik had al gauw door
dat ik een van de jongste moest zijn, dat
was ook en is nog lang zo gebleven. Het
gezang is nog tot over de grens met Belgë
doorgegaan maar dat verstomde omdat de
kou had toegeslagen. We waren op weg
naar Brussel, via diverse controle posten en
andere militaire obstakels.
In Brussel zouden we warm eten krijgen
dat was in ieder geval iets. Daar
aangekomen ging de warme hap niet door.
Een andere huifkarrenclub was ons voor
geweest en om nu al muiterij te voorkomen

Foto: stuk V2 bom

8

1944 – 1949 Kees Verkooijen

EEN WAAR VERHAAL
kregen we een reep chocolade en een pakje
sigaretten. Nu begrijpt niemand van de
antirookbrigade hoe belangrijk een rokertje
toen was en miljoenen mensen daar hun
brood mee verdienden.
We gingen op weg naar Oostende, dat was
nog 2 uur rijden. De stemming was, even
als het weer, onder nul en het werd nog
erger toen we daar eenmaal waren. We
kregen nog wat overschotjes te eten, daar
merkte niemand iets van, we waren immers
niks meer gewend.
Mijn bagage bestond uit een klein leren
tasje met daarin eenvoudig scheergerij, een
portemonneetje (porte met niks), een
piepklein kerkboekje, een rozenkrans, een
zakkammetje en mijn persoonsbewijs, alles
opgeborgen in mijn dikke overjas. We
werden ondergebracht in een
doorgangskamp met barakken voorzien
van houten stapelbedden die van de
Duitsers waren geweest. Die bedden
hadden een lattenbodem maar geen matras,
dat was waarschijnlijk voor de hygiëne, dat
had ik pas later door. Dit doorgangskamp
had dagelijks andere slapers te verwerken,
voor ons was het gelukkig maar voor één
nacht.
Ieder kon 2 dekens krijgen, je bovengoed
kon je het beste oprollen als hoofdkussen
en je mocht vroeg gaan slapen. Ik heb
alleen mijn overjas en mijn schoenen
uitgedaan. Mijn schoenen had ik ook beter
aan kunnen houden want met het
omdraaien kwamen mijn tenen tussen die
latten. Wat er verder om me heen gebeurde
weet ik niet. Ik weet alleen dat het ochtend
was geworden, dat het had gesneeuwd en
dat de groep groter was dan gistermiddag.
Het was een zootje ongeregeld dat
onderleiding van een schreeuwlelijk moest
afmarcheren naar een loods die verderop
stond. We stonden maar wat te trappelen in
de sneeuw sommige op klompen andere
met kapotte schoenen. Na wat oefenen
lukte het toch om netjes in een rijtje te
lopen. In de loods werden opblaasbare
zwemvesten uitgereikt en gedemonstreerd

hoe we daarmee om moesten gaan. Na het
opblazen de vesten aanhouden om te
controleren op luchtdichtheid, dat bleek
geen overbodige luxe. Achteraf was ik van
mening dat er met opzet slechte
zwemvesten tussen waren gedaan. Nu
konden we zien dat het nodig was om die
vesten nog geruime tijd aan te houden.
Het wachten op het schip dat ons over zou
zetten werd weer opgevangen met
marcheren in de sneeuw net een
kleuterklasje “jongens netjes in rij en
mondje dicht” maar dan met andere
woorden en keihard. Om drie uur had een
groot landingsvaartuig afgemeerd de
deuren geopend en de laadklep
neergelaten. Er kwam allerlei rollend
materiaal naar buiten met de nodige
manschappen. Daarna gingen weer
evenzoveel goederen die grote ruimte in.
Er was al eerder aangeraden om voldoende
te eten voor de overtocht naar Londen, er
was toch voldoende voedsel de hele dag
door.
We mochten eindelijk aan boord maar
vertrokken pas een paar uur later in de
avond na indeling in smalle ruimtes voor in
het schip. Langs de wanden zaten in mijn
ogen twee rijen opklapbare veldbedjes drie
boven elkaar, ze werden tanpatjes
genoemd. Dekens waren niet nodig, het
was er warm en waar zou je trouwens je
kleren moeten laten? De overtocht
gebeurde in het pikdonker, door het wiegen
van het schip, het gedreun van de motoren
en de warmte was slapen niet moeilijk
totdat we meende getorpedeerd te worden.
We waren in monding van de Theems
aangekomen en gingen voor anker. Dat
ging voor ons met een oorverdovend
lawaai gepaard omdat ons slaapverblijf
naast de kettingbak was. Ook de flinkerds
die hun zwemvest uit hadden gedaan,
hadden die rare worst nu weer aan. Bij de
dageraad is het anker gelicht en zijn we
afgemeerd aan de kade van Tilbury. Kort
daarna zijn we ontscheept en overgebracht
naar de Londense Shadwell- Docks, daar
lag ons eerste schip.
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SS Oranje Nassau, oorspronkelijk van de
Stoomvaartmaatschappij Zeeland, dat door
de marine in gebruik was genomen als
opkomstcentrum.
We werden ingeschreven, moesten ons
persoonsbewijs inleveren en kregen daar
iets anders voor terug. We moesten weer
gekeurd worden en eventueel ontluisd, we
kregen een ruimte toegewezen dat was het
verblijf. Er was een geluidsinstallatie
aanwezig om af en toe iets om te roepen
(praaien) dat werd dan vooraf gegaan door
een fluitsignaal.
Je moest ook aan het taalgebruik wennen,
“aan je bakken” betekende aan tafel en wat
‘s middags opgediend werd heette “vette
hap”. Alles netjes op borden en schoteltjes
en met mes en vork. De man aan het hoofd
van de tafel heette “baksmeester” en het
tafelgerij “kommaliewant”. De vettehap
kwam uit de kombuis en werd opgediend
door een hofmeester of (zeuntje). Het was
een echte Hollandse pot met aardappelen
vlees en jus maar voor ons die niks meer
gewend waren veel te vet, er waren al
gauw wc’s te weinig.
Er werden kooien uitgereikt, d.w.z. een
soort canvaslap van ruim twee meter lang
en tachtig centimeter breed met aan de
smalle zijde een aantal messing felsringen
en een boel touwwerk. Dat waren twee
dikke lijnen van 2 meter lang, bevestigd
elk aan een flinke ring met scheerlijntjes.
Het geheel moest een hangmat worden “de
kooi” en dat moest je zelf voor elkaar zien
te krijgen. Na veel gepruts waren de
scheerlijntjes door de ringentjes gehaald en
vastgeknoopt en als kooi even
uitgeprobeerd. Dat betekende de kooi
ophangen en aan één kant er in stappen en
aan de ander kant er weer uit kieperen.
Door de touwtjes in lengte te laten variëren
moest de kooi een bootvorm krijgen, als
dat ongeveer gelukt was moest er in de
kooi ook nog een matrasje, een
hoofdkussentje en een echte wollen deken.
De volgende oefening was ook niet
eenvoudig. De kooien moesten ook
opgeborgen kunnen worden en wel iedere
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morgen voor het ontbijt na de kreet
“kooien op”. Van de kooi met deken en
matras werd een soort rolhammetje
gemaakt met een negen meter lange
sjorlijn stevig aangetrokken en vast
geknoopt. De kooi moest in geval van
nood een drijfvermogen van enkele uren
hebben. Het zou nog enige dagen duren
voor dat iedereen goed met die kooi
overweg kon.
De medische keuring was pittig. Ik voldeed
aan alle eisen, alleen was mijn gewicht
maar net voldoende voor mijn lengte, 51,5
kg bij 172 cm, mijn spierkracht werd nog
extra getest maar was toch goed.
In het kledingmagazijn kon de plunje
opgehaald worden en dat was heel veel.
Dat passen en meten had niet zoveel om
het lijf want er waren maar drie maten en
de magazijnmeester had er kijk op. Van
alles twee, of 2 paar en sokken 3 paar.
Mijn baaiehemden waren veel te ruim,
“goed eten” zei de meester. Ook de
kleinste mutsen waren aan de grote kant,
dat kon opgelost worden met een reep
karton of kurk. Wat nog ontbrak zou later
aangevuld worden, dat was o.a. kort
ondergoed. Het dragen van een lange
onderbroek was echt meer dan even
wennen net als de kale nek door de open
kraag.
Wat als buitenstaander zo mooi leek aan
het matrozenuniform, bleef niet veel moois
van over zoals het blauw wit gestreepte
truitje dat slechts een bostlapje was en met
2 sluitspelden aan je hemd bevestigd moest
worden. Ook de braniekraag was een losse
lap met linten dat aan vrouwenkleding
deed denken. Dat gevoel van een
aangeklede aap ging van zelf over. Ook
waren er handschoenen een das en een
overjas, een oliejas, een schoenen en
kleerborstel en naaigerij in etui, het
naaizakje. Gelukkig was er een grote zak
bij waar veel in kon, “de plunjezak”, alles
was van oersterk en degelijk materiaal. Een
klein bruin koffertje completeerde het
geheel, zoveel spullen had ik en velen met
mij nog nooit eerder gehad.
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Bij de medische keuring waren er ook
enkelen minder goed bevonden zoals Sjaak
Leplaa de “PAN-man” uit Eindhoven, hij
had ooit longontsteking gehad en dat was
met de doorlichting nog te zien. Zo waren
bij diegenen die ondergronds in de
kolenmijnen hadden gewerkt stof op de
longen geconstateerd. Deze mensen kregen
geen gehele uitrusting en werden later
herkeurd en voor zover ik weet zijn de
meeste van hen door de herkeuring
gekomen.
Tevens werden we aan een psychologische
keuring voor de selectie en vakaanleg
onderworpen. Voor dat vak mocht je wel je
voorkeur uitspreken, ik gaf me op voor
stoker. Later kreeg ik te horen dat de test
had uitgewezen dat ik het beter in de
elektrotechniek paste en kon een keuze
maken voor de opleiding elektromonteur of
vuurleidingmonteur. Ik koos voor
vuurleidingmonteur omdat ik dat een mooi
woord vond.
Onze burgerkleding werd in speciale
zakken gedaan en in een loods aan de wal
opgeslagen met de vraag of we die kleding
voor het rode kruis wilde bestemmen.
De vijfde dag was alles in kannen en
kruiken we hadden een voorschot op ons
zakgeld (katje) gekregen en mochten we
voor hen die dat wilden mee naar een
kerkdienst dit werd voor de meerderheid
een katholieke kerk ergens in Londen. Na
de mis werden we ontvangen door een
groep nonnetjes die erg enthousiast deden
over die groep vreemdelingen in hun kerk,
we kregen ieder een kunststof kruisje dat
op een chocolaatje leek (ik heb dat nog
steeds).
‘s Avonds mochten we onderbegeleiding
van een onderofficier mee uit. Dat was
naar de “States Door Cantine”, een vrolijke
muziek- en danstent voor militairen. We
kregen een rood clublint en een drankje.
Dat drankje was iets wat ik niet kende n.l.
CocaCola, ik vond het iets aparts en we
werden aangemoedigd vrolijk te zijn door
het liedje van de Andrew Sisters:
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”Drinking Rhum and CocaCola“ en vrolijk
waren we.
H.M.S. Ganges
De volgende dag 23 januari zijn we onder
begeleiding via het hoofdkwartier naar
Ipswich afgereisd, ons opleidingskamp
H.M.S Ganges met een barak voor de
Nederlandse rekruten, de leiding had een
gebouw apart. Het was dus een Engels
kamp met een stukje Nederland in hun
midden. De grote zaal was voorzien van
stapelbedjes, lange tafels met banken en in
het midden kolenkachel. Naast de bedjes
hadden we een kastje voor de dagelijkse
benodigdheden aangevuld met
sportkleding en kaki-kleurige beenkappen
van het kamp.
Niet ver uit de buurt was een gymzaal met
Engelse sportleraren, een overdekt
zwembad met instructeurs, een koepelbarak met schietbaan, een kantine en nog
meer gebouwen. Een groot plein met in het
midden een forse vlaggenmast met ra als
een scheepsmast en voorzien van de
Engelse en de Nederlandse vlag. Elke
morgen werden de vlaggen ceremonieel
gehesen en ‘s avonds gestreken. Het hele
terrein werd als een schip beschouwd en
was omheind, met een grote poort aan de
westzijde wat tevens de wachtpost was,
bemand met enkele Engelse en
Nederlandse marinemensen.
De eerste week mochten we de poort niet
uit, eerst moesten we netjes leren lopen, je
meerderen kunnen herkennen en groeten,
niet salueren want dat doet een aap. Bij
dergelijke uitdrukkingen mocht ik niet
lachen en omdat ik een lachebek was en
vooral bij dingen die fout gingen hardop
lachte heb ik vaak op mijn donder
gekregen. Onze exercitie-instructeur was
tevens onze baksmeester een korporaal
konstabel. ‘s Morgens om 7 uur opstaan
(overal) 7.15 kooien op, het bed moest er
netjes bij liggen en gelegenheid voor
wassen en aankleden in daagsblauw.
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7.30 Aan je bakken (aan tafel). Het ontbijt
was vreemd maar wel goed, o.a. porridge,
(vlokken pap) toast, gebakken ham met
eggs (omelet van eipoeder) en soms een
sausage (worstje). Dat alles moest je naar
mijn idee veel te snel doorslikken want om
7.45 was het baksgewijs (buiten aantreden)
een vorm van inspectie, inrukken en 5 min.
later weer aantreden in sportkleding. Om 8
uur afmarcheren naar het gymlokaal, 20
min. gymoefeningen. In de looppas terug
naar de barak, omkleden in daagsblauw
met de beenkappen aan, het daagsblauw
was niets anders dan het gewone uniform
zonder braniekraag, 8.30 buiten aantreden,
rechtsrichten, nummeren, even nummers
stap naar voren en dan rechts uit de flank
MARS. Je had die puinhoop moeten zien,
het was als of door al dat gejakker niemand
meer wist wat rechts of links was. Wat
moesten we nog veel leren!
Met eindeloos herstellen en een beetje
goede wil lukte dat wel, alleen met 40 man
elk commando precies tegelijk uitvoeren
was toch lastig. Om 10 uur was het
koffiedrinken en onze instructeur was dan
veel aardiger, hij kon ook praten zonder
stemverheffing. Na de koffie volgde uitleg
over van alles en nog wat maar exercitie
bleef de hoofdschotel.
Tussen de middag kwam de warme hap,
geen vette hap zoals op de Oranje Nassau
nee het was eerder een schrale hap. Na
enkele dagen hadden we door dat de
Engelse kookkunst op een laag pitje stond.
Alles werd aangevoerd in braadsleden uit
een groot fornuis, de meest voorkomende
groenten waren grote grasgroene halfgare
erwten die een speciale aanpak nodig
hadden anders sprongen ze meters ver weg.
Ook rode bieten schenen op Engels
grondgebied goed te gedijen of als
wintervoorraad goed te bewaren. De
aardappelen waren wel geschild en in grote
dobbelstenen gesneden maar door een
speciale kook of bakmethode van een
nieuwe huid voorzien die dan ook prompt
aardappels in battle-dress werden
genoemd. Een braadslee met lapjes
(waarschijnlijk) lamsvlees met vettige

randjes zwemmend in een waterig sausje
hoorde erbij. Er was altijd meer dan
voldoende. Als toetje kregen we vla na,
soms ook cake. Volgens Engelse begrippen
werden we knap verwend. Toch viel het op
dat bij elke barak waar gegeten werd een
groot metalen vat stond met het opschrift”
PIGFOOD “, ik denk dat de varkens in het
dorp niks te kort kwamen. Na het eten een
poosje rust gevolgd door een uur theorie en
dan weer naar buiten hollen en stilstaan.
Om 4 uur tea-time, er kwam iemand iets
vertellen wat we zeker moesten weten o.a.
de officier van gezondheid (de dokter). Hij
begon zijn verhaal met: ”Ik zal jullie eens
vertellen wat jullie vader en moeder
vergeten zijn te vertellen”. Het werd een
verhaal over geslachtziektes en de
gevolgen daarvan, om kippenvel van te
krijgen. Er was niemand te vertrouwen ook
het schijnbaar aardigste meisje niet als het
om seks ging. Als je toch naar moeder
natuur luisterde dan was laten ontsmetten
in de ziekenboeg, op straffen verplicht. De
schrik zat er bij de meeste van ons goed in.
Het was inmiddels februari en koud, er
werden geweren uitgereikt en grote
steekwapens in scheden die bajonetten
werden genoemd. De geweren waren groot
en zwaar en moesten in het exercitieprogramma een grote rol gaan spelen. De
korporaal deed de geweer oefeningen voor,
dat moesten we op commando na doen en
allemaal tegelijk en daar mankeerde altijd
wat aan vooral bij het commando “zet af
geweer” moest je één klap horen en geen
rikketikketik. Toen ook dat beter ging
moesten de banjonetten op de geweren en
marcheren zoals altijd met de grootste
jongens voorop de kleinste achteraan. Dat
was maar goed ook want bij het commando
rechtsomkeer mars zouden de kleinen
tussen de groten, koppensnellers geworden
zijn. Luidkeels schreeuwde de korporaal:
“Hou de geweren recht het lijkt wel een
dennenbos” en toen had Keesje-lach het
gevreten, “vent lach als je begraven
wordt”. Bij de volgende miskleun een
ingehouden lach met het hoofd omlaag en
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dat mocht ook al niet. “Vent loop niet naar
niet naar het dek te staren, daar kun je nog
lang genoeg onder liggen”, ik probeerde
het en deed mijn best om nors te kijken
maar de aard van het beestje liet dat niet
toe. Dan was het weer: “Vent haal die
grijns van je smoel”.
De dagen daarna was het nog kouder,
iemand deed de handschoenen uit, als dat
nog een keer gebeurde zouden we allemaal
de handschoenen uit moeten doen. Daar
moest ik niet aan de denken want ik kon
dat geweer haast niet meer vasthouden van
de verstijfde vingers. Gelukkig was de tijd
verstreken en kregen we koffie en daarna
geweertheorie van een korporaal van de
mariniers. Het was een strenge man zolang
andere meerderen of instructeurs in de
buurt waren, was hij alleen met ons dan
was het een lolbroek met mooie verhalen.
Intussen haalde hij een semi-automatisch
geweer geheel uit elkaar en zette het met
de ogen dicht weer in elkaar. Piepte er een
deur dan ging zijn verhaal onmiddellijk
over in “trekken en velden” aanwezig in de
loop van dat geweer. In mijn ogen was hij
een knappe toneelspeler. In de avonduren
ging alles wat soepeler en werd soms na
inspectie avondpermissie gegeven.
Nou was er in de stad Ipswich weinig te
beleven, maar Gerritje van den Heuvel had
een thuisadres van een soldaat bij zich,
opgedaan in een Eindhovens café in de
wijk Stratum. Dat was toevallig in Ipswich,
Reinoldsroad en hij vroeg mij mee opzoek
te gaan naar die familie; met een
plattegrond erbij was dat gauw gevonden.
Daar woonde de moeder van die soldaat
Mrs. Abbott en zij was zeer blij met de
prettige boodschap. Zij vroeg hoe wij
Engeland vonden en Gerrit die een paar
woorden meer Engels kende als ik, kamde
alles af vooral het voor ons vreemde eten.
Op de vraag wat wij dan graag aten, dan
kon zij dat misschien wel maken. Gerrit
aarzelde geen moment en zei “ juinstamp “
daar snapte zij natuurlijk niks van. Toen
kwam de uitleg, onions en potatos, dat kon
mevrouw wel volgen maar de stamp
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bewegingen niet. We moesten nog eens
terugkomen dan zou ze wel iets klaar
maken. We zijn wel terug geweest en, we
konden van alles krijgen maar van de
uienstampot is niets terecht gekomen.
Mrs. Abbott moederde over de nog zo jong
uitziende jongentjes, dat vond ik wat
overdreven en ik vond Gerrit te brutaal.
Later heb ik haar van uit zuid Engeland
nog een aanzichtkaart gestuurd en kreeg
daar een briefje met een fotootje op terug.
De brief moest natuurlijk vertaald worden
en dat fotootje heb ik nog steeds.
Foto: Mrs. Abbott

Ik had in de kantine iets gevonden wat ik
heel lekker vond, dat was cake met
rozijnen een dikke plak voor sixpence. Die
cake heeft vaak iets vervangen wat ik niet
lekker vond. Er werden overdag ook
dingen bedacht naar Engels voorbeeld
zoals in het zwembad. Je hoefde niet op te
geven of je kon zwemmen of niet dat werd
gewoon uitgeprobeerd, over je sportkleding moest je een Engels tropenuniform
aantrekken dat veel te groot was, het bad in
de lengte over zwemmen en drie minuten
watertrappen. Ik had geen enkel probleem.
Die dat wel hadden werden uit het water
gevist en kregen later zwemles. Een
enkeling met watervrees werd er gewoon
in gekieperd en van de angst afgeholpen, er
is niemand verdronken. Een ander spelletje
op het water was roeien, iedereen had wel
eens in een roeibootje of kano gezeten
maar dit was toch iets anders.
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Een loodzware reddingssloep met riemen
als waspalen, aan een kant afgeplat, aan de
andere kant iets dunner voor de handbediening. Tien man rechts (stuurboord) en
tien man links (bakboord) aan de riemen.
De riemen worden op hun plaats gehouden
in de dollen. Een man voorin is de haakvoor en de man achterin de haak-achter, de
man aan het roer de roerganger en
commandant. Riemen op en riemen af,
haal op gelijk en allemaal tegelijk, dat op
een brede rivier met stroming en getij. Dit
was heel zwaar werk, de sterkste hadden
daar nog moeite mee. Ik werd opgetild en
zou met riem en al over boord gewipt zijn
als men niet te hulp geschoten was. Mijn
werd niks kwalijk genomen en moest de
plaats van de haak-voor in nemen, dat was
wel een stuk makkelijker maar ik vond het
toch jammer dat ik het af moest laten
weten.
Er gebeurde ook altijd wat, op de exercitie
na was er niets eentonig. Zo ging
plotseling het luchtalarm af en dat
betekende zo vlug mogelijk de schuilkelder
in. Even later hoorde je het luchtdoelgeschut van onze buurvrouwen te keer
gaan. Dat was even wennen, mannen in de
schuilkelder en vrouwen achter de
kanonnen. Naast ons kamp was een
vrouwenkamp van de luchtdoelartillerie,
zij bewaakten dag en nacht het luchtruim
met radar. Eens was dat in de nacht, dus
allemaal de schuilkelder in en maar
afwachten. De volgende dag kregen we te
horen dat de dames boven de rivier een V2
hadden neergehaald die onze kant
opkwam, ja het was nog steeds oorlog.
De mariniers hadden ook weer wat bedacht
n.l. Cross-country op zaterdagmiddag,
geen gemekker je bent 24 uur per dag
militair. De juiste afstand weet ik niet
meer, ik dacht zeven mijl door velden en
akkers over prikkeldraad en andere
omheiningen en binnen een bepaalde tijd
terug zijn. Bij een grote plas stonden
controleurs je moest daar doorheen anders
kreeg je een zetje en kwam je in de modder
terecht. Ik kwam niet bij de eerste binnen
maar ook niet bij de laatste. Snel douchen

en het zwembad in, dat laatste had ik beter
niet kunnen doen, ze moesten me op het
droge helpen, ik had de kracht niet meer
om het zelf te doen. Alles doen wat een
ander ook kan ging niet altijd op.
Een ander spelletje was oefenen met
gasmaskers op, eerst uitproberen op
luchtdichtheid dan door een mangat, een
groot metalen rook gevulde donkere kamer
in en op de tast aan de andere kant door
een mangat naar buiten. Toch werd
ondanks de gasmaskers heel wat af
gehoest, eigen schuld dikke bult, je had
beter moeten controleren. Nog lastiger was
een half uurtje exerceren met het
gasmasker op, het kon in de toekomst
allemaal te pas komen.
We kregen op donderdagmiddag les in
lappen en naaien maar met onze nieuwe
plunje was dat flauwe kul, er werd dan ook
overgegaan naar splitsen en knopen dat
was net iets meer dan padvinderswerk.
Met de avondronde om half negen werd
ditmaal extra streng gecontroleerd als
voorproefje voor morgen. Een viceadmiraal zou op bezoek komen. De
volgende dag werd nogmaals geoefend om
in één lijn stram in de houding naast de
bedjes te staan. Als de admiraal iets vroeg
moest correct geantwoord worden met als
toevoeging het woord admiraal. Nu
kwamen enkele jongens van een boeren
dorp zoals Wapstra van Sint Oedenrode (in
de volksmond Rooi). Bij de inspectie door
de vice-admiraal werd aan hem zijn naam
gevraagd en waar hij vandaan kwam, hij
antwoordde correct. Toen de show voorbij
was werd er hard gelachen want Wapstra
zou gezegd hebben “uit Rooi korporaal”.
Hij protesteerde heftig maar heeft dat nog
vaak moeten aan horen.
Aan het eind van de maand was het
KATJE uitbetalen, dat ging heel officieel
aan een tafel met een officier aan het hoofd
en enkele toekijkers. De naam werd
afgeroepen, naar voren komen, groeten,
geld opstrijken, weer groeten en rechts
omkeer maken, dat ging prima. Een heel
maandloon, dat was vier Pond-tien,
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achtenveertig Gulden in Nederlands geld
omgerekend en dat alleen voor je eigen
kop wat een weelde, daar wilde ik nog wel
een poosje voor in de looppas over het
Quater-deck hollen, daar waar de grote
vlaggenmast stond.
In de kantine had ik het nodige postmateriaal gekocht want we mochten naar
huis schrijven als we de vermelding van
onze locatie maar achterwege lieten en
geen foto’s bij insloten. Alle post ging via
het hoofdkwartier in Londen.
Royal Netherlands Navy 4 North Row H.
Q. London W.1. De post naar en vanuit
Nederland werd gecensureerd. Zo heb ik
enkele brieven van thuis ontvangen met
blauwe strepen en een paar regels er tussen
uit geknipt en toch kon je niet zien dat de
enveloppe open was geweest.
Intussen waren steeds nieuwe rekruten
aangekomen en werd het druk op het
exercitieterrein. Bij de nieuwelingen waren
ook weer bekende Eindhovense jongens
zoals Wim Snoeks. De taak van onze groep
zat er bijna op. Er werd nog de longinhoud
gemeten en daar mee kwam ik als een van
de betere uit de bus. Met de keuring op
nachtblindheid had ik geluk omdat ik toen
juist bij tandarts moest komen en ik heb
een vorm van nachtblindheid en
leesblindheid. Beide onvolkomenheden
heb ik altijd kunnen verstoppen.
Het exerceren ging nu bijna blindelings
met en zonder geweer. Schriftelijk en
mondeling werd een examen afgenomen
over de theorielessen. Vooral de baksorde
en de wijze lessen van de dokter kwamen
aan bod. Ook dat de commandant van je
onderdeel altijd de baas is, hij is je vader
en moeder tegelijk en indien nodig je
rechter.
Alle rangen en standen moest je kennen
ook van de lucht- en landmacht, nou ja van
de twee laatste de voornaamste dan. Wij
zijn allemaal geslaagd en werden bij de
zogenaamde vaste bemanning ingedeeld.
Dat betekende in een divisie van wacht en
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werkzaamheden, dit was rond 10 maart
1945.
Een voorlopige oplossing tot dat elders de
vakopleiding van start ging was preisteken
buiten het kamp gevolgd door
verduisteringsverf van de ramen afkrabben
in een barak van de Engelse onderofficieren. Er was nu meer tijd voor
vermaak d.w.z. nu kon je in de filmzaal
dezelfde film drie keer bekijken of in de
kantine naar een biljart staren met veel
gekleurde ballen en zes netjes, “snooker”
was de naam, ik snapte er niks van.
Zo waren er nog meer caféspelletjes die ik
niet door had.
De schietbaan in een lange ruimte met veel
strobalen had iets weg van een schaapskooi. Onder streng toezicht mocht je met
een zwaar kermisgeweer op vrij grote
afstand op een schijf schieten. Dat was niet
gratis, sixpence voor vijf kogels, dat was
een slimme manier om te leren schieten op
eigen kosten en er waren liefhebbers
genoeg. Je kreeg vijf patronen gratis als je
het maximum aantal punten scoorde. Ik
heb ook meegedaan, maar vond kijken naar
anderen ook leuk en voordeliger.
29 Maart was het dan zo ver, inpakken en
wegwezen, nee nog even de schuilkelder
in, we namen afscheid met een vliegende
bom in de buurt. Dan met een grote groep
naar Londen in een rammelend stoomtreintje uit opa’s tijd en met volle vaart.
Eastbourne
In Londen kregen we de eerste Marva’s te
zien die al wat te vertellen hadden in de
paparassenwinkel van het hoofdkwartier
(H.Q.).
De groep die een electro-opleiding ging
volgen, vertrok met de trein naar
Eastbourne dat is aan de kust ten zuiden
van London. Een uurtje in een nette trein,
door een prachtig landschap waar het
voorjaar al ontwaakt was. Ik was ingedeeld
bij de vuurleidingmonteurs die de eerste
zes weken de zelfde lessen zouden volgen
als de elektromonteurs.
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In Eastbourne aangekomen vielen we van
de ene verrassing in de andere, we kwamen
in een villawijk terecht dat behoorde bij
HMS Marlborough dat gevestigd was in
het voormalige Eastbourne College.
Hier waren de technische opleidingen van
de Britse marine ondergebracht, met achter
de gebouwen mooie gazons en sportvelden. Deze keer dus geen barak binnen
een omheining met een schildwacht voor
de poort, nee een heuse vrijstaande villa
met veel kamers, het Pennel House. Toch
nog aan de krappe kant voor 30 man maar
dat was maar tijdelijk. Wij waren de eerste
groep Nederlandse monteurs die hier in
opleiding gingen met onderofficieren als
docenten die het vak door en door kende
maar niet als docent. De disciplinaire
gebeurtenissen waren in handen van een
korporaal van de mariniers.
De eerste paar dagen was er veel werk aan
de winkel om het oude pand leefbaar te
maken voor zoveel man. De eetkamer en
de keuken waren in het souterrain zoals bij
de meeste van dit soort gebouwen. Ik dacht
dat in het begin het eten kant en klaar
aangevoerd werd van uit een centrale
keuken maar dat weet ik niet zeker.
Op 1 april konden we afmarcheren naar
een van de leslokalen met schoolbanken.
Na een paar inleidende woorden volgde de
theoretische grondbeginselen der
elektrotechniek met praktische uitleg. De
instructeur had een handleiding en wij
hadden niets, dat moest nog komen.

zodanig dat je het later ook nog kon lezen,
wat je schrijft is beter te onthouden. We
hebben ons de eerste weken blauw
geschreven, er kwamen geen formules aan
te pas, was iets onduidelijk dan werd het
met voorbeelden van ijscomannetjes en
halve centen aan het verstand gebracht.
Terug in het Pennel House kwamen er toch
ook vrije uurtjes en daar werd dankbaar
gebruik van gemaakt. Er waren rond ons
gebouw al nieuwsgierige meisjes
gesignaleerd die naar de vreemde snoeshanen kwamen kijken, dat is ook heel
natuurlijk en dan komen de gesprekken
van zelf. Nou van zelf ? Ons steenkolen
Engels werd lang niet altijd begrepen en de
gebarentaal leek meer op vliegen wegjagen
en verkeer regelen dan iets duidelijk
maken, het gegiechel was dan ook niet van
de lucht.
Onze koporaal vond dat we te veel vrije
tijd hadden en dat is ongezond. Een
marine-onderdeel zonder een indeling met
wachtdivisies dat kan niet, daar moest iets
op gevonden worden en dat lukte ook. Na
enkele weken toen we de eerste gestencilde
boeken hadden en een ander leslokaal,
werd de “avondstudie onder toezicht”
ingevoerd.
Intussen werd een grotere oude villa, een
paar straten verder, in gereedheid gebracht
voor een nog grotere opvang.
Foto: opening Old Crosby

De daarop volgende dagen bestonden uit
baksgewijs aantreden en afmarcheren naar
het grote gazon om samen met de Royal
Navy een openlucht gebedsdienst van 10
minuten bij te wonen in het Engels
natuurlijk. Het maakte niet uit welk geloof
of ongeloof je had het hoorde bij de dagindeling. Ik verstond alleen de laatste
woorden en dat was “the Holy Ghost
Amen“.
Na de dienst, rechts uit de flank naar het
leslokaal. Nu kregen we schrijfgerei
uitgereikt want er werd van alles
gedicteerd. Dat werd vlugschrift en
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Het was in middels eind april en waren met
52 leerlingen en 10 kaderleden, van hoog
naar laag: 1 luitenant t/z 1e klas dat was
onze commandant, 8 onderofficieren
elektromonteur, waarvan 3 adjudanten, 4
sergeanten-majoor, 1 sergeant en dan nog
onze korporaal van de mariniers.
Deze mensen hadden veel oorlogservaring,
een van hen was twee maal getorpedeerd
geweest. Zij hadden een andere huisvesting
en ieder een eigen kamer. Begin mei
moesten we verkassen naar ons nieuwe
onderkomen dit werd gevierd als een
officiële gebeurtenis compleet met Foto’s.
“Old Crosby” aan de Blackwater Road te
Eastbourne.

Foto: Groep Old Crosby
De inhuldiging
Natuurlijk kwamen er veranderingen en
aanpassingen maar de wasgelegenheid was
nog steeds minimaal. De keuken in het
souterrain werd het domein van enkele
WRENS, dat zijn Britse Marva’s, wij
hadden in die kombuis niks te zoeken. De
culinaire brouwsels waren gelijk aan die
van hun voorgangsters op enkele dingen na
zoals potjes sweetpickles en sweetbeans in
tomatensaus, eerst erg vreemd maar toch
smakelijk. Ook hier werd een sneetje
brood, bread genoemd maar 2 sneetjes op
elkaar en diagonaal door gesneden was een
sandwich, we waren er niet op achter uit
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gegaan. ’s Morgens, voor baksgewijs was
het eerste werk, met zijn allen aardappelen
schillen (piepers jassen). Nu zijn de
aardappelen in mei meestal niet meer zo
best, maar deze grote veenknollen spande
de kroon, je moest er de helft van weg
snijden. Het was nu ook duidelijk waar dat
zakmes voor diende dat bij onze uitrusting
hoorde, het zou voortaan dagelijks te pas
komen. Nu werd ook een paar maal per
week afgemarcheerd naar een oude garage
waar allerlei elektrische scheepsapparatuur
stond opgesteld voor de praktijklessen, dit
boeide mij het meest.
Zondag 6 mei was er plotseling feest in de
stad. Duitsland was
gecapituleerd en dat werd
gevierd. De pubs waren eerder
open dan normaal en wij
lustten ook wel een pilsje,
maar dat kennen ze daar niet.
Een “pint” is en glas van bijna
een halve liter boordevol bier
zonder schuimkraag en geen
prik. Engelse mannen zonder
pub of club dat kan natuurlijk
niet. Ook veel vrouwen
vinden daar hun vertier. Zij
zitten dan meestal in
treincoupé-achtige boxen een
kaartje leggen en gewoon te
babbelen of te roddelen onder het genot
van een drankje. Geen wonder dat de pubs
maar enkele uren per dag open zijn, er
vloeit in korte tijd evenveel gerstenat als
bij ons in een hele dag en dan maar lallen
en brallen. Wij waren met vier man en
hebben er ook een beetje aan mee gedaan,
maar als je niks gewend bent word het al
gauw draaierig in de bol.
Met het donker worden ging voor het eerst
sinds lange tijd de straatverlichting aan.
Dat was een verrassing. Grote glazen
bollen van melkglas op metalen palen
verlichtten de omgeving alsof het volle
manen waren. Ik heb zo’n bol op mijn
manier in het Engels toegesproken met een
beetje dubbele tong.
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We zijn zingend thuis gekomen, maar zijn
gehoord en gezien, door wie weet ik niet.
De volgende dag kregen we van de
korporaal een vermaning terwijl hij zelf
nog naar de rum stonk. Nou was dat niet zo
verwonderlijk want hij beheerde de kruik
pure Jamaica rum. Een slok rum in een
kopje of mok verdunt met water in de
juiste verhouding hoorde bij het
middagmaal van het Engelse marinepersoneel. Dat was van oudsher een
geschenk van het koninklijk huis. Wij
waren bij de Royal Navy in de kost en
hoorde daar ook bij mits men 21 jaar of
ouder was. Ik en velen met mij kwamen
daar dus niet voor in aanmerking. We
hebben van een collega natuurlijk wel eens
mogen proeven maar de beste proever was
toch de korporaal, hij moest als bottelier
toch de juiste verhouding vaststellen.
De eerste zes weken vakopleiding zaten er
op. De vuurleidingmonteurs moesten
vertrekken naar een andere locatie, daar
zou ik ook bij horen maar dat liep anders.
Ik kon zo al met moeite meekomen en het
zou nog veel zwaarder worden.
Vuurleidingmonteur was een dubbel vak,
n.l. elektrisch en mechanisch. De sergeant
had mij in de gaten gehouden en vond dat
ik hiermee beter kon stoppen. Hij had ook
gezien dat ik mijn best deed om bij te
blijven en dat ik er ook in de vrije uurtjes
mee bezig was. Mijn vooropleiding was te
gering om deze cursus tot een goed einde
te kunnen brengen. Met anderhalf jaar
ambachtschool in oorlogstijd en dat in
dezelfde klas was een te smalle basis. Hij
gaf me de kans om het opnieuw te
proberen maar dan als elektromonteur in
de nieuwe klas die juist van start was
gegaan.
Daar kon ik niks op tegen hebben en heb
dat dankbaar aangenomen.
Er waren nog twee afvallers. Een die er
geen zin meer in had, hij was liever
chauffeur en mocht chauffeur van de
commandant worden, hij bleef wel bij ons
aan de bak. De andere afvaller had een pro-

Duits verleden, hij was met een jeugdbeweging naar de Oostmark geweest. Er
werd nog steeds gescreend, daar werd hij
slachtoffer van, tot zijn verdriet moest hij
naar huis en dat vond hij heel erg. In de
nieuwe groep meedraaien was geen enkel
probleem. Ik bleef buiten de lessen wel
plakken bij de groep elektromonteurs die
ik al van Ipswich kende. Eastbourne was
een rustige badplaats aan de voet van een
krijtrots BEACHY HEAD, aan het Engelse
kanaal. Tussen de rotsen is een opening
met de naam duivelskloof “ Devil’s
Chimney “ waar tussendoor de vuurtoren
“Lighthouse “ is te zien. Meer naar het
noorden aan de waterkant is een grofgrind
strand met daarboven een smal zandstrand,
de vloedlijn. Daarboven waren drie
trapsgewijs aangebrachte brede stroken,
waarvan de laagste strook de wandelboulevard is. De tweede hoger gelegen
strook was een perkgedeelte “The Carpet
Gardens”. De derde strook was een rijweg
en lag achter een muurtje, de weg voor de
hotels en naar de stad. Deze omgeving van
het stadje straalde een zekere verloren
deftigheid uit.
Ook hier had de oorlog zijn sporen achter
gelaten. Niet zo zeer door die paar
bommen die hier gevallen zijn maar meer
door allerlei achterstallig onderhoud
ontstaan door de ontvolking. Dit was te
zien aan de vele leegstand der gebouwen.
Aan het strand stond een grote muziekkiosk met de naam “Band Stand” hier
werden nu weer af en toe concerten
gegeven door de een of andere militaire
kapel. Een stuk Noordwaarts was nog een
pier net als bij ons in Scheveningen. Wel
was er aan de strandzijde een flink stuk
tussenuit om te voorkomen dat men van uit
zee de pier als aanlegsteiger zouden
kunnen gebruiken. Het winkelcentrum van
Eastbourne stelde niet veel voor, de
voorlopers van een supermarkt en een doe
het zelf grijpwinkel was er wel.
Vanzelfsprekend de nodige pubs, een
dansgelegenheid en een bioscoop. De
danskelder werd bezocht vanwege de
aanwezigheid van vele jonge dames.

1944 – 1949 Kees Verkooijen

19

EEN WAAR VERHAAL
Het dansen op zich was
maar voor enkele van
ons echt dansen. Voor
de rest was het zweten
en tenentrapperij. Dat
zweten werd mede
veroorzaakt door ons
Jaeger lang ondergoed
en dat in half Mei. Maar
als de nood het hoogst
is…
Diezelfde week nog
werd ons kort
ondergoed verstrekt, 3
prima onderbroeken en
3 dito singletjes, dat
was een vreugde-dansje waard. Iedereen
had inmiddels een of meer Engelse
kennissen opgedaan, dat ging eigenlijk van
zelf, ik denk dat moeder natuur daar de
hand in had. Meisjes via het strand en de
dansclub “Kings Arm’s”, mannen vaak via
de vaders van de meisjes, in de pub of op
het sportveld. Anderen wilde stoer doen en
lieten tatoeages aan-brengen. Een vrolijke
noot in ons midden was “Heike Mulder”,
hij kon tapdansen en zingen. Dat deed hij
terwijl hij zich opdofte om naar die
danskelder te gaan. Al tappent verzon hij
een schuin liedje en zong dan:
En Heike gaat naar de…………. kelder toe,
naar de…….. kelder toe, naar de
………kelder toe,
Dat herhaalde hij een paar keer, stopte en
riep: “ En waar gaat Heike naar toe “? En
dan met z’n allen, naar de ………. kelder.
Vul voor die ………. zelf maar wat in.
Met een knul uit Breda ben ik gaan stappen
en wij hebben twee gearmde en lonkende
vriendinnen aangesproken, alleen al omdat
een van die twee zo verbazend veel op
mijn Breda’s maatje leek. Dat hadden zij
waarschijnlijk zelf ook al gezien. Het werd
een park- en strand wandeling met Engelse
taalles, er werd om onze rare uitspraken
niet gelachen maar verbeterd. Een afspraak
heb ik niet gemaakt, ik moest aan de wijze
lessen van de dokter denken (ik was nog zo
groen). Een korte tijd later heb ik een ander
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meisje ontmoet die iets ouder was en wat
vrijer overkwam. Ik wist niet dat zij die
twee vriendinnen kende en dat er
gebabbeld was. Daar heb ik wel een
afspraakje mee gemaakt en nagekomen. Zij
stelde zich voor als Barbara Shoe Smith en
hebben ook weer een wandeling gemaakt
tot het donker werd. We kwamen in een
donker hoekje terecht en zij begon wat
kleverig te doen, tot een auto ons in het
volle licht zette. Het spelletje was meteen
uit, ik voelde me gered door het licht want
ik dacht weer aan de dokter. Zij wilde niet
gezien worden en ik moest op tijd binnen
zijn, ik meen dat dat 11 uur was.
Minderjarigen hadden geen nachtpermissie. Enkele dagen later ontmoeten
we de twee eerste meisjes weer. Zij waren
al op de hoogte van mijn avances met
Barbara en de ene die niet op mijn maat
leek was knap jaloers. Zij keurde Babara af
omdat die al een vriend had en zij wilde
mij veel meer van de omgeving laten zien.
Toen was in Engeland een vriend voor de
gezelligheid heel gewoon, er waren al zo
weinig jongens en dat had dan ook niks
met verkering te maken, met elkaar jaloers
maken wel.
We waren ruim vier maanden in Engeland
en nu op een mooie plek, wat opviel was
dat er geen spelende kinderen op straat te
zien waren. Op de goed onderhouden
gazons mocht gelopen, gespeeld en zelfs
gepicknickt worden, dat was in Eindhoven
taboe. Daar waren in de wijken zelfs rond
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kleine grasperken nog hekwerkjes met
prikkeldraad aanwezig. Wat ook opviel
was dat meisjes van dertien, zestien jaar
leken, dat had iets te maken met filmsterren die in de bioscopen te zien waren,
het optutten tot en met. Zij kleurden zelfs
hun benen met een poeder als of ze zijden
kousen aan hadden, dan gingen op een
tafel staan en moest iemand met een
kleurenstift achter op de benen een lijn
aanbrengen als of dat de kousennaad was.
De modegekte zat er daar al vroeg in.
Grof mannenwerk werd door vrouwen
gedaan op allerlei gebied, niemand was
werkeloos.
Veel vrouwen waren in wapenrok bij landzee- en luchtmacht, daar hadden ze aparte
kampen voor. Dan was er ook nog de
women land army, boeren dochters in
manchester uniformen, die het land
bewerkte of ander agrarisch werk
verrichtte. Een knaap van onze groep,
ouwe Hein (25) had zo’n knappe dikkerd
tot vriendin, hij noemde haar zijn “Uien
meisje”.
Wat nog meer opviel was de
gedisciplineerdheid van de bevolking.
Nergens lag rotzooi op straat, waar
gewacht moest worden zoals bij een
bioscoop netjes in de rij (de queue) en niet
voordringen. Bij het opbaar vervoer het
zelfde beeld. Wij vonden het toen nog
kinderachtig en slap maar dat ging wel

over. Naar huis
schrijven mocht
voortaan met
vermelding van
ons adres in
Eastbourne
maar de post
ging toch via
het marinehoofdkwartier
in Londen.
Ansichtkaarten
kopen kon wel
maar verzenden
naar Nederland
mocht niet ook
geen foto’s.
Ik heb het toch
geprobeerd met een kopie van een
ingekleurde tekening van Beachy Head, Ik
kreeg hem netjes terug voorzien van drie
afkeuringsstempels. Deze kaart heb ik nog
steeds.
Er zijn meer documenten bij toeval
bewaard gebleven waardoor het schrijven
van deze herinneringen onderbouwd
worden.
De vriendin
Het meisje dat mij een geschikte vriend
vond, heette Pat Lower en was een half
jaar jonger als ik. Zij woonde bij haar
ouders in Hampden park, een uurtje lopen
door een parkachtige omgeving of vier
minuten met de trein van af het station
Eastbourne. Dat station werd ‘s avonds om
elf uur afgesloten met een hekwerk en
‘s morgens om zeven uur weer geopend.
Pat heeft me veel mooie dingen van de
streek laten zien. Het winkelcentrum van
Eastbourne was niet groot, er was al wel
een supermarkt en een warenhuis met de
naam Woolworth. Er was veel meer te
koop dan in ons land maar toch ook niet
alles, hoewel ik van distributie niets
gemerkt heb, bestond dat wel. Samen
hebben we bioscopen bezocht maar ze wou
nooit hebben dat ik voor haar betaalde.
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Zij werkte bij een fotograaf in Eastbourne,
daar heb ik nog een mooie portretfoto aan
overgehouden. Wat later heeft ze me mee
naar huis genomen 14 Glynde Avenue
Hampden park near Eastbourne en aan
haar ouders voorgesteld.
Foto: Eastbourne

Daarna ben ik ook enige malen
uitgenodigd om op zondag te komen eten.
Mrs. Lower deed het zelfde als mrs.
Abboth, zich uitsloven om het me naar de
zin te maken. Het ging er een beetje
restaurantachtig naar toe. Als gast hoor je
daar het eerst met eten te beginnen maar
met welk gereedschap en waar aan, de
grasgroene knikkererwten zeker niet.
Lapjes lamsvlees was niet mijn favoriete
zondags-eten en van het
doorzichtige trilpuddinkje
als nagerecht, kreeg ik
kippenvel. Maar ik heb
het allemaal overleeft
mede door dat Pat het wel
begreep en als tolk
fungeerde om mijn krom
taaltje uit te leggen. Het
gemoeder door Mrs.
Lower was niet van de
lucht. Vader Lower was
een oudere rustige man,
hij zei weinig en wat hij
zei verstond ik niet, hij
praatte zacht slikte de
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woorden half in zoals veel Engelsen dat
doen. Hij nam mij een keer mee naar de
pub, daar had ik alle aandacht maar kon
niks verstaan en aan één pint had ik meer
dan genoeg. Weer wat later vond een klein
incident plaats in de stationshal van
Eastbourne. Een buurtjongen van Pat uit
Hampdenpark kwam aangeschoten in de
stationshal toen ik Pat
naar de trein bracht.
Pat maakte een
aanmerking op zijn
gedrag, toen gaf hij haar
een mep. Ik deed nogal
verbaast meer niet, hij
liep mee door naar het
toilet. Ik vroeg aan Pat
om uitleg want het was
duidelijk dat ze elkaar
goed kende. Hij kwam
terug gewaggeld en wou
een hand geven met een
handschoen aan. Ik heb
hem toen een gesloten
hand gegeven op zijn linker oog en een
schop tegen zijn schenen. Hij begon toen
boksbewegingen te maken maar de
aanwezige militaire politie voorkwam
erger. Die avond heb ik voor het eerst een
gevoel van heimwee gehad, ik had geen
ruzie gewild. Moeder Lower zei later
lachend dat Jimmy? een blauw oog
(blackeye) had maar dat het zijn eigen
schuld was.
Foto: Eastbourne
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Het was ook mogelijk eens in de drie
weken een kort weekeinde weg te blijven.
Daar moest je een verzoekbriefje voor
inleveren met vermelding van je
verblijfsadres en ‘s maandag’s morgens
voor baksgewijs weer binnen zijn. Maar
waar moest ik en met mij velen naar toe ?
Daar had moeder Lower iets op gevonden.
Ze hadden daar een klein logeerkamertje
en heb ik enkele keren gebruik van mogen
maken, ze noemde het zelfs “Kees room”.
De opleiding ging ondertussen gewoon
door, we hadden aanvullende boeken
gekregen, die gingen over diverse soorten
kompassen, windassen met trappenschakelaars, echoloden en nog veel meer
met tekeningen en schetsen. Was de
korporaal even verhinderd om de klas naar
het leslokaal af te laten marcheren dan
wees hij iemand aan, deze keer wees hij
mij aan. Dat ging prima, alles braaf in de
pas en ik er naast, goed en wel de straat uit
deed ik mijn handen in de zakken. dat was
niet voor lang. De korporaal was op
afstand gevolgd en brulde mij terug in het
gelid. Op een dondermiddag kregen we
plunje-inspectie, onze marinier vond dat
onze overjassen slecht genummerd waren.
Dat waren stempels, dat moest met wit
garen over gedaan worden en binnen het
uur klaar en de genen die dat niet deden
kregen straf. Iedereen deed zijn best de
meesten met grove steken. Ik deed het met
een kleine kabelsteek dat was meer werk
maar veel mooier. 4510092, ik miste 92
nog bij de controle en ging op parade bij de
commandant, het nummer was toen wel
compleet maar te laat. Ik kreeg drie dagen
licht arrest, mijn eerste straf. Het was
inmiddels volop zomer en kregen studieverlof, d.w.z. een geheel praktische
werkweek in Portsmouth. Het verblijf was
op een schip van de Engelse Navy.
‘s Morgens werd je met veel kabaal
gewekt, eerst het snerpent fluitje van de
bootsman gevolgd door de omroeper
“Wakey-Wakey rise and shine “ Daarna
waren de Andrew Sisters aan de beurt over
de radio met hun Rhum and CocaCola dat
was toch prettig wakker worden.

Aan de wal was een gebouw als schip
ingericht met allerlei technische snufjes
groot en klein. Hier werd van alles nog
eens uitgelegd, grondig bekeken en betast,
ook vragen gesteld. Een van die vragen
heb ik glad verkeerd beantwoord. Adjudant
monteur Haringa reageerde fel. Wat doe jij
hier, jij kent niet eens het verschil tussen
gelijkstroom en wisselstroom. Een beetje
gelijk had hij wel maar ik had toch liever
een schop onder mijn kont gehad dan deze
vernedering waar iedereen bij was.
Ook leerden we iets over brandpreventie
en hoe te handelen bij brand en met
praktische oefeningen. Op het strand lagen
grote stalen platte bakken gevuld met olie.
Met zware branders werd de fik er in
gestoken. Nu moesten we met een
schuimblusser zo dicht mogelijk bij de
vuurhaard proberen te komen. Ik
verschroeide zo wat en het was nog niet
dicht genoeg bij. Je mocht niet in de
vlammenzee spuiten maar tegen de
binnenwand van de pan dan trok het
schuim over de het vuur en werd dat aan
zuurstof ontrokken en de brand was
geblust. Niet iedereen kreeg een blusbeurt
dat zou te veel tijd in beslag genomen
hebben. In Portsmouth was veel op marine
gebied te zien vooral de slagschepen met al
die kanonnen waren indrukwekkend. Hier
zou zelfs Michiel de Ruyter nog bang van
geworden zijn. Hier kreeg ik ook voor het
eerst met de aantastelijkheden van een
homo te maken, hier had de dokter niets
over gezegd. dat had toch best gemogen.
Door de zeer grote engelse vloot en het
koloniale leger waren gesloten mannengemeenschappen vaak jarenlang van huis.
Verder hoef ik geen uitleg te geven. Als ik
dat wel doe, wordt er gezegd: “ Je lult uit
je nek”...
Terug in Eastbourne ging alles weer het
gewone gangetje met veel herhalingen
want de examenweek stond voor de deur.
Half augustus was de oorlog met Japan ten
einde. We bleven gewoon in dienst maar
konden in september voor drie jaar bijtekenen onder de naam oorlogsvrijwilliger,
dat deed bijna iedereen, ik dus ook.
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We kregen een week verlof om in
Engeland door te brengen. Het prettige hier
van was alleen dat kleine koffertje als
bagage. Ik had van thuis gelezen dat Trees
van Hest, een vriendin van mijn oudste zus
ook in Engeland was en wel als verzorgster
van zwakke kinderen. Dat was bij
Sheffield en dat is niet bij de deur. Met de
juiste reisdocumenten en tijd genoeg maakt
dat niets uit. Via Londen kwam ik in
Sheffield terecht toen nog een zwarte
spookstad. Moesten hier zwakke kinderen
opknappen? Nee dat was in Rotherham ca.
15 km noordelijker, daar aangekomen was
het avond. Hier waren daar meer
Nederlandse meisjes die voor dit werk
uitgezonden waren. Het was er gezellig en
kon daar in de buurt overnachten. Ik ben
daar een paar dagen in die mooie
omgeving gebleven. De terugreis ging via
Lighgreen en Shapeltown, Ipswich en
Londen. Ik moet toch nog ergens overnacht
hebben misschien bij het leger des heils of
op een politie bureau, dat kon daar
allemaal. Die zelfde maand werd ik 19 jaar
dat is ongemerkt voorbij gegaan. Kort
daarvoor was het examen voor de eerste
groep die konden daarna met verlof naar
Holland. Bij hun vertrek verdween ook
adjudant Haringa. Ons examen was in
oktober en iedereen is geslaagd, ik
weliswaar met mijn hakken over de sloot
maar werd net als de andere bevorderd tot
elektromonteur tweede klas, met het recht
op eerste klas na voldoende ervaring. De
vertrekkende groep werd aangevuld met
een nieuwe groep en adjudant Haringa was
ook weer terug. Hij was vol verbazing dat
ik was geslaagd.
Welkom thuis
Voor het zover was had iedereen al weken
lang inkopen gedaan. Dat bestond uit een
paar souvenirs, maar de hoofdschotel was
toch smokkelwaar, die dingen waar in
Nederland een groot gebrek aan was.
Fietsbanden 28x1,5 waren het meest in
trek, toen een gangbare maat in Nederland
en in Engeland veel minder, de meeste
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bike’s hadden minder grote wielen. In de
kortste keren was in en in de verre omtrek
van Eastbourne geen geschikte fietsband
voor ons meer te koop. Andere artikelen
waren, koffie, thee, cacao, tabak en
sigaretten, zemenlappen, naai- en stopgerei, echte sponzen en toiletzeep, zalfjes
en pleisters en nog veel meer.
6 November 1945, 14 dagen met verlof
naar Nederland, daar hadden we naar uit
gekeken. Voorzien van de nodige
reispapieren zijn we met al onze bagage
naar het station van Eastbourne gebracht,
dan met de trein naar Londen. Te Shadwell
werden we ingescheept op de Hr. Ms.
Johan Maurits die toen een pendeldienst
onderhield tussen Londen en Rotterdam.
Douane hebben we niet gezien, alleen
militaire politie en daar hadden we geen
last van. De volgende dag stonden vrachtwagens van de K.M. klaar om ons bij de
nodige adressen af te zetten. Terug naar
Engeland zou op eigen gelegenheid
moeten. Gelukkig waren de Brabanders het
eerst aan de beurt om afgezet te worden. In
Breda kreeg ik een vreemd gevoel over me
en in Best werd ik zenuwachtig dat toch
iets met heimwee te maken had. Ik ben in
de namiddag op de stoep van Bremstraat 2
afgezet met plunjezak, kooi en koffertje.
Dat was een onverwachte thuiskomst. Het
eerste wat ik deed om de zenuwen te
verbergen was een deel van de plunjezak
om schudden. Het leek wel Sinterklaas, er
was van alles behalve fietsbanden om die
te bemachtigen was ik te laat. Ook had ik
het nodige wasgoed bij me, hier was een
wasmachine aanwezig, bij de baas een doe
het zelf wasje in een emmer. Na een paar
dagen was ik geen bezienswaardigheid
meer in de buurt. “Wa proate toch gek” zei
Sjaantje Vorstenbosch, dat was me zelf
nog niet opgevallen. Inderdaad was de
spreektaal verandert, Hollandse marinetaal
aangevuld met losse Engelse woorden, ik
denk dat het bij iedereen zo was gegroeid.
Er was voor mij in Eindhoven niets te
beleven. Vrienden hadden werk of waren
ook weg, veel meisjes hadden al een
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Engels accent en keken niet naar je op of
om. Bij de onverwarmde bioscopen
stonden de bezoekers op een hoop voor de
deur of dat er een ongeluk gebeurd was.
Alles was nog op de bon of helemaal niet
te koop. Niemand was vriendelijk, uit
Duitsland teruggekeerde dwangarbeiders
hadden schurft en hoofdluis meegebracht
en veel huwelijken gingen kapot vanwege
de bevrijdingskoorts. Na een week had ik
het helemaal wel gezien. Nederlanders
waren maar een ongemanierd brutaal
volkje er was in die 10 maanden van
afwezigheid veel veranderd. De tweede
week heb ik in verveling doorgebracht en
had wel naar Engeland terug willen
kruipen. Ik vond dat gedisciplineerde volk
niet kinderachtig of slap meer, we kunnen
er wat van leren. De twintigste november
kon ik eindelijk terug, een gevoel van
heimwee naar mijn geboortestreek heb ik
nooit meer gehad. Die dag ben ik met al
mijn bagage vertrokken naar Tilburg. Daar
moest ik de verlofgangerstrein van uit
Duitsland naar Oostende hebben. Na lang
wachten kon ik terug naar Eindhoven
omdat pas de volgende dag die trein zou
komen. Ik heb mijn spullen daar ergens in
bewaring gegeven. Thuis wisten ze al dat
ik terug was, want iemand had mij langs de
straat zien slenteren voetballend met een
conservenblikje. De 22e november op tijd
terug naar Tilburg maar weer tevergeefs.
Toen ben ik niet meer naar Eindhoven
gegaan maar naar Breda, daar werd ik weer
leuk ontvangen bij ome Hendrik en tante
Truus en kon daar overnachten.
De volgende dag weer terug in Tilburg
kwam om 19 uur de juiste trein afgeladen
vol met militairen en hun bagage. Dat van
mij kon er nog bij, ikzelf eigenlijk niet. Dat
werd een beetje dutten en weer wakker
schrikken tussen plunjezakken, helmen en
andere harde voorwerpen. We kwamen
geradbraakt in Oostende aan en het reeds
bekende doorgangskamp dat een dag- en
nacht bedrijf was geworden. Een Belgisch
madammeke stond achter een grote ketel
met stamppot, zwaaide met een potlepel

naar het toegeschoven bord, met de
woorden aha Hollanderke, en kwak het
bord was vol. Met wat weet ik niet meer
maar het smaakte goed. Hier was het ook
weer lang wachten geblazen. Nu gebeurde
de overtocht in de zeer vroege morgen en
het was erg koud. We werden aan de wal
opgevangen in een Engels tentenkamp. Bij
de tenten stonden olievaten gevuld met
water met daar op een laagje ijs, dat was de
wasgelegenheid. IJs stuk slaan en dan maar
badderen, ik dus niet, al een paar dagen
niet uit de kleren dan kan er een beetje
goor zijn nog wel bij. Die dag konden we
wel doorreizen naar Eastbourne. Daar
aangekomen, alle spullen op de nek en te
voet van het station naar ons Old Crosby,
ik voelde me net een zwervende pakezel.
We werden slecht ontvangen. Onze
plaatsen waren ingenomen door nieuwe
leerlingen. Het was er overvol, voor eet- en
slaap gelegenheid werd verzocht daar zelf
op uit te gaan als dat mogelijk was. Ik had
daar wel oren naar mits de bepakking daar
mocht blijven en dat mocht, dus op naar
Hampdenpark. Ik werd daar door de
familie Lower verrast ontvangen, kon me
opfrissen en “Kees-room” was nog vrij.
Toch zat daar al een ander Jantje op de
stoep, een vriendje van Joyce de getrouwde
zus van Pat, zeiden ze. Maar och wat kon
mij dat schelen ik was weer even onder de
pannen en zonder permissiebriefje. De
volgende morgen heb ik weer afscheid
genomen en met de eerste trein naar
Eastbourne gegaan. Ik kwam na
baksgewijs bij Old Crosby aan en dat was
fout. Men had niet gezegd dat we in
Eastbourne moesten blijven, ik was per
trein naar Hampdenpark gegaan en met de
eerste trein terug en die ging niet zo vroeg.
Ik kreeg geen straf, maar kreeg wel te
horen dat ik mijn marineloopbaan slecht
begon. We werden die dag naar het
hoofdkwartier in Londen gestuurd dan
waren ze in Eastbourne van ons af. In
Londen wisten ze ook zo gauw niet waar
we heen moesten omdat nog meer ex
verlofgangers ergens geplaatst moesten
worden.
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Er werden wat telefoontjes gepleegd met
het gevolg dat 12 elektromonteurs naar de
onderzeedienst in Dundee konden
vertrekken. Nu was ik weer een geval apart
omdat ik daar nog ingeschreven stond als
vuurleidingmonteur derde klas en niet als
elektromonteur. Een sergeant Marva wist
de oplossing, ook naar de onderzeedienst!
Toen nog vreemd dat vrouwen de dienst uit
maakten. De mensen van het marine
hoofdkantoor werden toen de Piccadilly
Navy genoemd. De reispapieren werden in
orde gemaakt plus een kleine eettoelage
voor de lange treinreis via Edenburgh naar
Dundee.
Inschrijving: OZD/wal 26/11/1945.
Onderzeedienst
Deze reis van ca. 10 uur was weer
grotendeels ‘s nachts en niet comfortabel.
Na aankomst in de vroege ochtend werden
we na een telefoontje van het station
opgehaald en naar een oude jamfabriek
gebracht. Dit was nu een duikbootbasis
uitgeleend aan Royal Neth. Navy. Een
aangebouwde loods was een accufabriek.
Bij aankomst moesten we direct aantreden
en werden meteen uitgekafferd door de
bootsman, we zagen niet uit. Er deugde
niets van onze mutsen en de mutslinten
waren te lang of te kort, de jassen smerig
en de schoenen niet gepoetst en zo ging hij
nog even door. Ik vroeg of ik me mocht
wassen na al dat reizen, nou dat mocht ik
na vastwerken (16 uur) tot de hondenwacht
(24 uur) en het was nog geen 9 uur (vm).
Een bootsman is eigenlijk een sergeant
matroos en heeft over alle zaken die direct
met het schip te maken hebben veel te
vertellen en doorgaans een hekel aan
technisch personeel.
Het was nu 1 december 1945. Het was daar
koud en berenstreng door die bullebak van
een bootsman Na het administratief
gebeuren, werden we ingedeeld in het
reewacht-rooster dat wil zeggen 24 uur
wachtsvolk en 48 uur het dagelijks
werkprogramma. Wachtsvolk was die dag
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voor alles inzetbaar. Het werkprogramma
was van na baksgewijs (8 uur 30) tot 12
uur en van 13 uur tot 16 uur. In de acculoods was een takelinstallatie aanwezig om
de afgewerkte accu’s in batterijformatie te
zetten. De accu’s hadden de vorm van een
hoog nachtkastje en waren letterlijk
loodzwaar. Een sergeant monteur
monteerde de binnenwerken van de
kunststof accubakken om ze daarna op hun
plaats te takelen. Een volledige batterij
bestond uit 110 cellen. Op een zwaar
houten bordes stonden zuurtanks
opgesteld. Van daaruit werden door een
speciale ploeg de accu’s met verdund
zwavelzuur gevuld. Dat was al voor een
deel gebeurd voor onze aankomst. De
sergeant accumulator-monteur was de
laatste cellen aan het afwerken, dan kwam
onze taak. Dat was de nodige verbindingen
maken, onder leiding van een sergeantmajoor die ook een groot schakelpaneel
met een generator beheerde. Nu kwam het
continuewerk van formeren aan de beurt
dat was de batterij langzaam opladen via
de generator en het schakelpaneel. Het
ontladen via een weerstand-systeem.
Hiervoor moesten we in een roulerende
drieploegen dienst gaan werken. Dat was
zo gek niet want we waren nu vrij van
wachtlopen in de kou voor de poort en
andere minder prettige bezigheden. Een
groot deel van het werk bestond uit
regelmatig spanning meten en zuur wegen
per cel en alle gegevens noteren in een
logboek. Als je nachtdienst had gehad, kon
je gaan slapen en de kooien mochten
blijven hangen tot de volgende keer. Als je
na zo’n nacht uitgeslapen was, kon je de
wal op, passagieren. Onze bootman
ergerde zich daar groen en geel aan en wij
aan zijn hond die overdag lag te blaffen.
Aan de kade lag een onderzeeboot
afgemeerd, de O27, die moest van nieuwe
accu’s worden voorzien daar was al dat
werk voor.
Het liep tegen kerstmis, we hadden
allemaal al naar huis geschreven en
ontvingen ook al kerstkaarten terug.
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Mijn adres was blijkbaar interessant
genoeg omdat door te geven.
Monteur C. Verkooijen nr. 4510092
H.M.S. Ambrose R.N.N. Caroline Park
Dundee Schotland.
Ik kreeg post van meisjes die ik wel kende
maar niet had geschreven.
Overdag passagieren was prettig, daar er in
en rond de loods een streng rookverbod
van kracht was vanwege ontploffingsgevaar door het vrij komende waterstofgas.
Daarbuiten kon je paffen als je daar zin in
had en waren meer winkels open. Toch
was het in Dundee voor ons maar een
dooie boel. Zo hier en daar liep een oud
militair zijn nostalgie op te blazen met een
doedelzak en in Schotse rok. Even is dat
wel leuk maar dat kattengejank gaat gauw
vervelen. De zondagsrust was helemaal
een dood punt in de saaie week, er was dan
geen enkele vorm van vertier. Dat begon al
op zaterdag na 12 uur. Alles ging dicht,
alleen was tot in de avond een friettent
open met fish and chips. Friet zonder vis
was wel te koop maar vis zonder friet niet.
De gebakken vis was lekker maar de lange
stengels slappe friet gaf ik maar weg aan
rond hangende hongerleiders. Of er een
samenscholingsverbod was weet ik niet,
maar rondhangende jongeren werden door
Bobby’s weggejaagd vooral uit de
portieken. De armoede was daar groot, dat
was een groot verschil met zuid Engeland.
Ik ben door de week naar een film in een
bijna lege bioscoop geweest. Met het
gekochte kaartje ging ik op een verkeerde
plek zitten. Het meisje met de zaklantaren
wees me een plaats aan achter in de zaal
het was een mooie film. In de pauze kwam
ze naast me zitten om een praatje te maken
met het reeds bekende “where do you
come from” enz. Het was een knap- en
aardig meisje, die tijdens de film bij me
bleef zitten. Zo heb ik die film drie keer
gezien, ze heeft mij toen het huisadres van
haar ouders gegeven waar zij bij woonde.
Ik ben daar gaan kijken. Na wat vragen en
zoeken kwam ik in een arme wijk terecht
met huisjes die meer op lemen hutten leken
dan op woonhuizen met een plank in het

gat en een klein raampje, zo’n armoedig
straatje had ik nog niet eerder gezien. Ik
heb niet aangeklopt en ben daar ook niet
meer naar die bioscoop geweest.
Met kerstmis hebben we iets extra’s
gekregen, dat was kalkoen met plumpudding na. Een mok extra melk hadden
we al vanwege het minder gezonde werk
tussen de borrelende accu’s.
Begin januari was dit werk klaar en werden
de accu’s op de bodem van de O27
getakeld. Onze taak was nu om alle cellen
met elkaar te verbinden door middel van
strippen. Ook werd elke cel van
cellomeetdraden voorzien om elke cel
apart te kunnen controleren. Dat betekende
over de batterij heen kruipen bij lantaarnverlichting en erg voorzichtig zijn om geen
elektroshock te krijgen wat soms toch
gebeurde. Nou zeiden ze dat het goed was
voor je zenuwgestel, maar dat betwijfel ik
toch. In de opleiding was al veel verteld
over het binnenste van een onderzeeër.
Nu werd alles zichtbaar, zoals de torpedokamers, boegbuiskamer en hekbuiskamer.
Zware compressoren voor de luchtdruk
waarmede torpedo’s worden afgeschoten
en de generator met dieselaandrijving en
nog veel meer. Opvallend was de geringe
ruimte voor de bemanning.
Na het werk in de scheepsruimte moest de
accuwerkplaats ontmanteld worden tot en
met de zuurtanks op de balustrade. Als
beschermende kleding waren er laarzen en
handschoenen en onze eigen overall. Met
het zwavelzuur hoefden we niet rechtstreeks in aanraking te komen. Maar na de
eerste wasbeurt van de overall bleek deze
zeer veel in- en uitgangen te hebben.
Weggooien gebeurde pas na de aanschaf
van een nieuwe en die moest je zelf
betalen.
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Foto: de O 27 in Rotterdam, kort na de oorlog

Foto: de O 27 terug in Dundee,1945.
Copyright © 1997-2006
Design and content
DutchSubmarines. com

De O27 kon vertrekken naar Den Helder.
De bemanning was van die verwende oorlogsvrijwilligers af en wij van die blaffende
bouvier en dat streng gedoe.
Het was nu 31 januari en een vol jaar gekleed als zeeman, maar van bootje varen was nog
weinig terecht gekomen en daar was het toch om begonnen. Ons volgende adres was
natuurlijk Londen. Daar hadden ze deze keer wel op ons gerekend, de paparassen lagen nu
klaar.
Ik kon voorlopig in Londen blijven en werd op HR. MS. Flores geplaatst als elektromonteur
tweede klas. Dat schip was een kanonneerboot en lag ter reparatie of aanpassing afgemeerd
tegen H.M.S. Margriet en deze lag aan de wal, je moest dus over dit schip op de Flores zien
te komen via loopplanken. Nu hoorde ik wel op de Flores thuis maar mijn verblijf en
werkzaamheden waren op het H.M.S. Margriet en dat was zo voor een groot deel van de
bemanning.
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Foto: Hr. Ms. Flores
bron: Koninklijke Marine

Kiellegging 13 januari 1925
Tewaterlating 15 augustus 1925
In dienst gesteld 25 maart 1926
Uit dienst gesteld 16 september 1968
Waterverplaatsing 1.676 ton
Afmetingen 75,6 x 11,5 meter
Machinevermogen 2.000 pk
Snelheid 15 knopen
Bemanning 136 later 143
Bewapening
3 x 15 cm kanons,
1 x 7,5 cm kanon,
4 x 12,7 mm mitrailleurs,
2 x mitrailleurs (nummer 4)

Hr. Ms. Flores was een Nederlandse flottieljevaartuig van de Floresklasse vernoemd naar
het Indonesische eiland Flores. Het schip werd gebouwd door maatschappij voor scheepsen werktuigbouw Fijenoord uit Rotterdam. Na de in dienst name maakte de Flores samen
met de Soemba de oversteek van Den Helder naar Nederlands-Indië. Tijdens deze reis deden
de schepen de volgende havens aan: Sevilla, Tunis, Port Said, Aden en Colombo. Op 10
augustus 1926 arriveerden beide schepen in de haven van Sabang. In 1935 werd het schip
geclassificeerd als kanonneerboot.[1] Op 12 december 1939 vertrok de Flores vanuit
Nederlands-Indië via het Suezkanaal terug naar Nederland waar het schip op 3 februari
1940 in Den Helder aankwam.
Op 1 april 1946 keerde het schip weer terug naar Nederland, waar het aan de Parkkade te
Rotterdam afmeerde. Tot april 1947 onderhield de Flores een veerdienst tussen Rotterdam
en Londen voor personeel in opleiding. In oktober 1950 werd het schip geclassificeerd als
fregat.
Hr. Ms. Soemba was een Nederlandse flottieljevaartuig van de Floresklasse vernoemd naar
het Indonesische eiland Soemba. Het schip is gebouwd door scheepswerf en machinefabriek
Wilton uit Rotterdam. Na de indienstname maakte de Soemba samen met de Flores de
oversteek van Den Helder naar Nederlands-Indië. Tijdens deze reis deden de schepen de
volgende havens aan: Sevilla, Tunis, Port Said, Aden en Colombo. Op 10 augustus 1926
arriveerden beide schepen in de haven van Sabang.[1] In 1935 werd de Soemba
hergeclassificeerd als kanonneerboot.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerde de Soemba actief patrouilles en konvooidiensten
uit in Nederlands-Indië, de Perzische Golf en de Middellandse Zee.[bron?] Tijdens de landing
op Sicilië ondersteunde de Soemba en de Flores de troepen door het beschieten van diverse
doelen. De beschietingen gingen op zo'n manier dat de Soemba en Flores de bijnaam
Terrible Twins van de Britse oorlogspers kregen.
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Hier ontmoetten we weer mensen van het
eerste uur en eerste opleidingen van 1945.
Het was er een beetje rommelig en niet
echt streng wel alles volgens de regels. Dit
schip, eigenlijk Duits, dat op een of andere
manier aan Nederland is toegewezen. S.S.
betekend stoomschip in dit geval een
ouderwets met kolen gestookt schip wat
toen hier al niet zo vaak meer voor kwam.
Alle aantreden, ook van de Flores, zoals
baksgewijs, wachtsvolk zieken en
gestraften en inspectie voor het pasagieren,
gebeurde hier aan de valreep (intrede) van
deze kolenboot. Om 16 uur vastwerken,
16.15 aan je bakken 16.30 passagieren als
je geen wachtsvolk was.
Hier in Londen was veel te beleven, nu
kregen we de kans een wereldstad te
verkennen met de dubbeldeks bussen en de
metro, ook op zondag. Op zondag waren
de winkels wel gesloten maar de vele
kantines waren de hele dag open zoals de
YMCA’s en het Sailorsrest waar je zelfs
kon overnachten, bed and breakfast voor
één sixspence. Dat was alleen voor
meerderjarige weggelegd als ze b.v. de
laatste metro hadden gemist want die
stations gingen om 24 uur dicht. De pubs
gingen hier zoals bijna overal om
23 uur dicht, dan riep de kastelein “Time
gentleman please, time”. Aan boord was
ook Sjaak Leplaa hij was toch nog goed
gekeurd en kok/hofmeester geworden. Dat
was waarschijnlijk omdat hij in Eindhoven
in een hotel/restaurant had gewerkt en alle
ervaring was voor de baas meegenomen.
Dit werk mocht hij voor de officieren doen
en dat deed hij graag, hij was een harde
werker maar kon erg driftig worden als ze
het hem moeilijk maakte, verder was het
een doodgoeie vent. Sjaak was ook een
feestneus, hij hield aan zijn maandelijks
katje te veel maand over, hij leende soms
wat, ook bij mij, maar gaf het altijd terug
zoals beloofd was. Eens kwam hij een
minuut te laat om te passagieren met de
eerste sloep, zo heet dat ook al ligt het
schip tegen de wal. Hij moest wachten op
de volgende gelegenheid en dat was een
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uur later en dat pikte Sjaak niet. Hij was
woest sloeg om zich heen en ging te keer
als een bezetenen. Hij ging recht naar de
commandant die had hem namelijk
opgehouden en was daardoor te laat. Toen
hij gekalmeerd was kon hij zo van boord
naar zijn afspraakje. Wij zouden hier voor
de bak ingedraaid zijn.
Mijn moeder had in het begin van de
oorlog een ernstige operatie ondergaan en
dat maar ternauwernood overleeft. Zij was
nog steeds herstellende omdat ze de juiste
medicijnen niet kon krijgen. Dat waren
(pancreyon tabletten) als ik het wel heb. In
Londen had ik een apotheker gevonden die
mij daar aan kon helpen maar die moest hij
in Zwitserland bestellen. Die tabletten
waren nog al duur, als ik een deel voor uit
betaalde zou hij ze bestellen maar de
levering kon wel 14 dagen duren. Zo
gezegd zo gedaan, wat kon er nu nog mis
gaan? ALLES !!!
Tien dagen later werd ik overgeplaatst en
met een groepje naar Grangemouth in
Schotland gestuurd, daar lag HR. MS.
Soemba een zusterschip van de Flores. Er
moest snel iets verzonnen worden om de
reeds aanbetaalde medicijnen te kunnen
krijgen. Sjaak durfde ik niks te vragen die
kwam immers altijd geld te kort. Iemand
die ik nog goed kende van de monteurs
opleiding in Eastbourne leek mij wel
geschikt. Hij kreeg van mij het apothekersadres het nog ontbrekende geld plus de
verzendkosten naar de Soemba. Dat was
dan geregeld.
Intussen had ik ook een grote koffer
gekocht, daar had ik me op verkeken want
ik werd de bus uitgezet door de conducteur
omdat ik de doorgang blokkeerde. Ik ben
er mee aan boord gekomen waarschijnlijk
lopend. De reden waarom ik zo’n grote
koffer wilde hebben weet ik niet meer, het
kan zijn dat een handige verkoper met een
kromme neus een koopje had.
Het uitverkoren volk voor de lange trein
reis naar het koude Schotland bestond uit
13 man en het ongelooflijke gebeurde, ik
werd aangewezen als begeleider.
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Het was een groep van de meest uiteen
lopende vakgebieden waarvan geen enkele
bekende. Twee of drie van hen waren veel
ouder als ik maar nog derde klas omdat ze
niet bijgetekend hadden, de anderen waren
korter in dienst ook al was dat maar een
maand. Bij dit gezelschap was een klein
super vervelend ventje dat telkens in de
fout ging, zo pas nog was hij op parade
geweest om dat hij te lange haren had.
Sinds kort hadden we een kapper aan
boord dus moest iedereen er kort geknipt
bijlopen. Ons ventje was naar de kapper
gestuurd maar was de deur voorbij
gelopen. Hij kreeg een rapport aan zijn
broek en zei glashard dat Michiel de
Ruyter veel langere haren had. De
commandant zei dat hij daar gelijk in had
en geen straf kreeg maar hij moest wel
even bij de dokter langs. Deze officier van
gezondheid constateerde hoofdluis en het
enige goede middel daar tegen is kaalscheren en dat gebeurde.
Als begeleider kreeg ik de reispapieren
mee en de instructie dat niemand uit de
trein mocht op de tussenstations. Alles was
goed verlopen alleen die kale klier is een
paar maal ontsnapt om te treiteren omdat
hij wist dat hij in de gaten werd gehouden.
Hr. Ms. Soemba
Het was nu 12 maart 1946. De korporaal
schrijver van de Soemba maakte mij er op
attent dat we recht op reisvergoeding
hadden. Dat geld heb ik gekregen en moest
dat onder ons verdelen, dat is na veel
gewissel gelukt. Een dag later werd ik op
het matje geroepen omdat er te veel was
uitbetaald, dat heb ik teruggegeven uit
eigen zak en moest dat van de andere maar
terug zien te krijgen. Dat is niet helemaal
gelukt. HR. MS. Soemba werd hier in
Grangemouth omgebouwd tot Radar
Instructie Schip. Dit werk was al voor een
groot deel gereed en de bemanning moest
aangevuld worden.
Aan boord was nog weinig accommodatie,
alleen slaap- en eetgelegenheid voor het
wachtsvolk, de rest was ergens in de kost

of pension. Met ons als nieuwkomers erbij
waren we met 35 bemanningsleden. Na
indeling van de wacht en werkzaamheden
was het beter dat wij ook op zoek gingen
naar een kosthuis. Daar kregen we dan
twee Eng. pond per week voor.
Radio monteur Sommeling was in de kost
samen met zijn Engelse vrouw bij een
weduwe met drie kleine kinderen. Deze
mevrouw had nog een kamer over met een
tweepersoons bed. Door toedoen van
Sommeling kon ik die kamer betrekken
samen met matroos tweede klas Johnny
Gerritsen. Het adres was Mrs. McDermoth
15 Devonstreet Grangemouth.
Ons kostgeld was één pond vijftien per
week, dus hielden we 5 shilling over. Dat
betekende wel dat we maar 5 dagen per
week in de kost waren vanwegen 2
wachtsvolk dagen. Dat kostgeld was wel
vooruit betaald.
Dat kosthuis ging in op 19 maart, tevens
tijd om naar de bestelde medicijnen te
informeren in Londen. Mijn oliejas hing
daar ook nog, die kon het beste opgestuurd
worden via het hoofdkwartier, mijn
nummer stond er duidelijk in.
Om vergissingen te voorkomen heb ik het
adres van de Soemba nog eens opgegeven.
Dit heb ik nog twee keer herhaald maar te
vergeefs, ik had geen enkel bewijs, ik was
alles kwijt. Het enige wat ik heb is een foto
uit Eastbourne waar die oneerlijke knaap
ook op staat.
Omdat in het dorp Grangemouth niks te
beleven was gingen we in onze vrije
uurtjes met de bus naar Falkirk, 10 km land
inwaarts. Daar was ook niet veel te
beleven, er was echter wel een danszaal
met een hapje en een drankje.
Het was er best gezellig maar ik heb geen
muzikaal gehoor, dus kwam van dansen
weinig of niets terecht. Daar waren veel
meer meisjes als jongens en die wilde
allemaal wel met Jantje de vloer op. Ik was
dus vaak aan de beurt maar nooit voor
lang, enkele dames wilde mij wel leren
dansen maar ook daar kwam niets van
terecht.
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Pasjes van buiten leren ging wel maar niet
op muziek ik was telkens het ritme kwijt.
Ik hield het wel bij kijken, er kwam na een
poosje mij toch niemand meer de dansvloer op trekken.
Het werk aan boord was onderhoudswerk
zoals het vervangen van beschadigde
marinekabel. Marinekabel was een
zeewater bestendige kabel waarvan de
buitenmantel bestond uit dunne gevlochten
staaldraden in loodmenie gedrenkt. Om
aansluitingen te kunnen maken moet de
kabel ca. 10 cm aangepeld (afgepeld)
worden. Dat is een lastig karweitje omdat
de mantel open gepulkt moet worden
zonder je handen te beschadigen en met
handschoenen aan is dat niet te doen. Je
moest er zelf een handigheidje op
verzinnen. Tijdens de wachtdagen werden
ook monteurs bij de dekwacht
ingeschakeld aan de valreep. Er werd wel
goed voor je gezorgd, je kreeg dan een
lange kaki-kleurige camelsgaren houtjestouwtjesjas met capuchon aan. Tijdens de
hondenwacht was er wel zwarte koffie
maar die was zo koud bij dit vriesweer.
Alles bij elkaar toch beter dan voor de
poort van de onderzee dienst. Toch was
zo’n nacht niks voor mij, er was dan wel
een officier en onderofficier van de wacht
aanwezig die hadden je goede wacht
toegewenst maar kwamen pas met de
aflossing weer te voorschijn. Die
nachtelijke uren leken dagen met
een gevoel van alleen op de
wereld te zijn met angstige
geluiden om je heen. Geluiden
die je overdag niet hoort zoals
het water geklots tegen het schip
en het kraken van de bewegende
stalen aanleg kabels en de
bewegingen van het schip zelf.
Gelukkig is dit niet vaak voor
gekomen. Wel is het nog een
keer gebeurd dat ik door de
officier van de wacht aangewezen werd als onderofficier
van de wacht bij gebrek aan beter
en dat voor een monteur tweede
klas. Een deel van het kader had vanuit
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Den Helder hun echtgenotes over laten
komen en in de buurt van Grangemouth
een onderkomen gehuurd; dan wordt een
dag ziek zijn eenvoudiger. Met mij ging
trouwens iets niet goed, ik kreeg last van
ontstoken tandvlees en daardoor lange
ondertanden. Het was gebrek aan vitamine
C, daar waren wel tabletjes voor maar die
haalde niet veel uit, daar zouden ze in Den
Helder wel naar kijken. Wij zouden over
enkele weken naar Holland gaan, dan
waren de radar installaties gereed, dat werd
half Mei.
Ons kosthuis hebben we 30 april opgezegd
tot ongenoegen van Mrs. Mc Dermoth, zij
moederde niet zoals die twee andere
vrouwen deden, nee zij was meer een
kleine heks die op geld uit was. Dat liet zij
de laatste week nog eens blijken, we
moesten nog een week betalen terwijl we
vooraf hadden betaald. In een Schots
dialect gaf ze te kennen het hier niet mee
eens te zijn, dat was geen best afscheid.
Aan boord van H.M.S Soemba was het
veel drukker geworden met de terugkerende bemanning. Bij de electromonteurs waren vier aspirant korporaals
waar ik mee samenwerkte. Dat waren best
aardige lui vooral de koporaal Broekhuizen
was een vrolijke noot.
Daar in Grangemouth werd aan dek van
HR. MS. Soemba nog gefotografeerd.

Foto: Soemba
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De laatste dag voor het vertrek kwam een
aantal vrouwen en een baby aanboord. 14
Mei zijn we vertrokken met zonnig maar
ruw weer. Na een paar uur waren geen
kakelende vrouwen meer te horen, de
meesten lagen zeeziek op bed, daar waren
de hofmeesters goed mee. De baby lag in
een aan dek vast gesjorde kinderwagen te
kraaien terwijl de moeder over de railing
hing te kotsen.
Waarom de reis bijna 2 dagen duurde weet
ik niet, bij aankomst in Den Helder was het
druk op de kade. Voor er afgemeerd was,
werd er van alles naar de vrouwen
geroepen zoals: zijt gij niet zeeziek
geweest”? Nee hoor! Of een klein beetje!
Nederlanders zijn niet alleen brutaal maar
zij kunnen ook goed liegen.
17 Mei kreeg ik bezoek van Oom Piet
Meeuwisse de broer van mijn moeder. Hij
woonde in Den Helder en was
commandeur in de werkplaats van de
Rijkswerf aldaar. Hoe hij wist dat neefje
Kees ook hier aan boord was is nog een
raadsel. Misschien heeft hij de
bemanningslijst door gekeken en op zoek
gegaan naar wie monteur Verkooijen was.
Die naam kwam ook in zijn familie veel
voor. Natuurlijk moest ik op bezoek komen
zo gauw ik vrij was en dat deed ik ook.
Zijn tweede vrouw was Tante Cisca, zij
was niet gezond en lag op bed. Over haar
gingen allerlei verhalen, zij was de boze
stiefmoeder van oom Piet zijn vijf
dochters. Tegen mij was ze heel
vriendelijk, maar kon verder niks doen dat
deed haar Piet wel, koffie met een koekje
zat er wel aan.
Oom Piet was overdreven bezorgd over
mij, een op en top beschermheer. Den
Helder was in zijn ogen een door en door
slechte stad op zedelijk gebied. Een beetje
gelijk had hij wel maar dat missionarisgedrag van hem ging wel erg ver. Hij heeft
mij heel de werf laten zien en over alles
verteld wat met techniek te maken had. Hij
verzon van alles om mij uit de stad weg te
houden of ging mee. Hij stelde mij voor
aan zijn oudste dochter Tonnie die daar

ook woonde en getrouwd was met
Brinkman ook een werfmedewerker. Ik
denk dat oom Piet mij daar binnen had
willen schuiven voor de vrije uurtjes. Daar
werd niet ingetrapt, een kopje thee met een
koekje en niet te vaak langs komen dat was
duidelijk.
Een zeer groot deel van de Helderse
bevolking was afhankelijk van de marine
en de Rijkswerf. Zij werden niet voor niets
kokmeeuwen genoemd. Doordat zo veel
marine mensen met een rang en vaak met
goud behangen hier woonden, kon je ze in
geen enkele straat ontwijken, je was
verplicht om te groeten. Er werd wel eens
gezegd, als je van boord af gaat, moet je de
rechterhand aan je pet vastbinden. Een
ander vervelend trekje van Den Helder was
de wind, het waaide er meestal hard. De
windhoek van Holland. Wilde je de muts
of pet niet kwijt raken moest je vaak het
stormbandje van de muts om hebben. Aan
het strand waar de Noordwesten wind vrij
spel had werd je kompleet gezandstraald.
Misschien is het niet altijd zo, maar wel die
keren dat ik er geweest ben. Het zand zat
tussen je tanden en in je oren. En wat te
denken van die vieze lucht van rottend
zeewier en dooie kwallen. Pas heel veel
later vond ik het strandleven wel leuk.
Over tanden gesproken, ik kwam via de
dokter bij een tandarts terecht.
De tandarts heeft mijn tandvlees bewerkt
en aangestift met bijtend spul ook kreeg ik
een doos met pillen mee. De pillen moest
ik 3x daags in nemen en hadden een
citroen smaak, ook fruit en zuurkool was
goed, maar daar moest je zelf voor zorgen.
Na enkele weken was de narigheid over.
De Soemba ging diezelfde week voor korte
tijd het droogdok in maar de bemanning
kon aan boord blijven. De onderkant van
het schip kreeg een beurt, de baard moest
er af en in de verf (bitume?) gezet worden.
De baard is allerlei organisme dat zich op
de scheepshuid heeft vast gezet zoals
zeepokken, mosselen en wieren.
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Intussen konden de zuiderlingen ook een
weekend naar huis. Van Den Helder naar
Eindhoven was toen per trein nog een hele
reis met minimaal 2x overstappen en dan
met dat grote koffer waar ik vanaf wilde.
Na de dokperiode werd uitgevaren voor
radar oefeningen. Dat was op en neer varen
langs de kustlijn van Den Helder naar de
Duitsebocht en terug tot in het Engelse
kanaal en terug. Dat werd een weekprogramma; maandagmorgen het zeegat
uit, zeewacht en op vrijdagmiddag weer
binnen, reewacht. Ik denk dat Drs. Pee ook
aan boord was en daar het liedje “Heen en
weer” heeft verzonnen. We konden dus
steeds de kust zien en de vuurtorens tellen,
helaas weet ik de namen daarvan niet
meer.
Foto: Soemba Den Helder

Op een dag gingen we vervroegd naar
binnen. Iedereen moest van boord zelfs de
commandant. Het schip moest door een
ringetje gehaald worden, dat was de
Dégausing-ring. Hiermee werd gedémagnetiseerd tegen magnetische
zeemijnen. Dit werk nam een hele middag
in beslag en wij gewone Jantjes werden de
wei in gestuurd om verplicht te voetballen.
Langs dat grasveld lagen een aantal grote
rioolbuizen, daar konden we in schuilen als
het ging regenen.
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Ik vond een potje pingelen wel leuk maar
er zaten fanatieke voetballers bij die alles
en iedereen onderste boven liepen. Hier
leerde ik Piet van Loon kennen als een
stier in de arena. Piet was een van die
ouderen die niet bijgetekend had maar toch
moest blijven. Hij kwam uit Tivoli bij
Eindhoven, hij was een stevige, behaarde
knaap en had in clubverband gevoetbald,
of was het rugby? Als de bal mijn richting
in kwam was het een kwestie van vlug
ontwijken of wegtrappen anders werd je
onherroepelijk onderuit geschoffeld. dat
zou zo een hele middag moeten duren. Bij
de eerste regendruppels zocht ik de
schuilplaats op om er de rest van de
middag te blijven. Publiek moet er ook zijn
en die mogen sigaretjes roken langs de
kant. Dat was misschien niet gezond maar
beter dan het ziekenhuis in getrapt worden.
Het heen en weer kon hervat
worden dus meer zeewacht als
reewacht wel vermoeiend
maar niet vervelend.
Technisch personeel was er
genoeg maar dekspersoneel
(matrozen) was krap aan.
Dat was de reden dat ik soms
matrozenwerk moest doen,
misschien moet ik zeggen
mocht doen, b.v. leerling van
de wacht. Wat ik al zo vaak
gezien had kon ik dan zelf
doen zoals om 12 uur overdag
8 glazen slaan, dat is aan de
valreep een flinke bel in
beweging brengen, tingtingtingting-tingting-tingting. 4 x 2 = 8 glazen.
Daarna praaide de bootsman aan je bakken.
Of met de avondronde met de officier en
onder onderofficier van de wacht voorop
lopen met een bel en in elk verblijf, ting te
ting vervolgens met luide stem ROND
roepen. Iedereen die niet in zijn kooi ligt
moet dan in de houding gaan staan ook al
is men op dat moment in onderbroek, dat
in de houding was niet voor mij natuurlijk
maar het gaf toch een prettig gevoel.

1944 – 1949 Kees Verkooijen

EEN WAAR VERHAAL
Het was op HR. MS. Soemba zo gek nog
niet. Op zo’n klein schip leer je elkaar snel
kennen en je hebt elkaar nodig.
14 Juni op vrijdag avond mocht ik na de
inspectie met 14 dagen verlof, deze keer
met weinig bagage. Even thuis zijn is wel
aardig maar 14 dagen niks doen is toch te
veel van het goede.
De tuin lag er goed bij vooral de rabarber
die vorig jaar zwart opgekomen was van de
hoeveelheid gier was nu bijna polsdikte.
Het tuintje was me toch te klein en ben de
parken gaan opzoeken langs de rivier de
Dommel. Het was me nooit eerder
opgevallen dat het daar zo mooi was. Hier
mocht men wel over het gras lopen mits
men een visvergunning had, ja vissen dat
was wel iets. Daar had ik in Den helder al
een paar maal naar staan kijken. Bij de
politie “afdeling bijzondere wetten” was de
vergunning verkrijgbaar tegen betaling van
50 cent.
Dat heb ik gedaan, thuis in de schuur stond
nog een bamboehengeltje van 7 cent uit
één stuk dat was van broer Piet geweest.
Daar kon je niet mee over de straat, ik heb
dat ding doormidden gezaagd en een buisje
tussen gezet. Ergens in een klompen
winkel was een kompleet vislijntje te koop
en heb me laten voorlichten wat er aan dat
haakje moest. Ik ben met die spulletjes
naar de Dommel gegaan tegenover de
melkfabriek van Sint Jozef, daar werd goed
gevangen zeiden ze. Ik moest op dit gebied
nog veel leren maar dat was niet erg want
ik had tijd genoeg. Na een poosje kwam
een politieman informeren naar mijn
vergunning nou dat kon, die had ik niet
voor niets gekocht. Dat was in orde maar
nou de andere vergunning? Welke andere
vergunning? Alle viswater is verpacht dus
de Dommel ook, van dit stuk water was
een zekere Torkens uit de Willemstraat de
pachter. Ik was boos geworden en zei dat
ik voor God en vaderland in diep water
mocht verzuipen en in zo’n stinksloot
tijdens verlof niet eens mocht vissen. Dat
mag wel zei de sterke arm maar dan wel
eerst een vergunning halen.

Als ik dat nu deed zou hij het hier bij laten.
Ik vroeg wel of ik dadelijk ook nog een
vergunning nodig had om over het gras te
lopen, dat was dus niet. Bij Torkens heb ik
voor één gulden de vergunning gekregen
maar voor die dag was de lol er toch af.
De Dommel is wel blijven trekken, maar
iedere dag gaan vissen was ook niet de
bedoeling. Een beetje zwerven door de
kapotte binnen stad was ook niet alles.
Bij een van die zwerftochten in de stad
kwam ik in de Hema Betsie Engelen tegen.
Dat meisje dat mij met kerst en nieuwjaar
een kaart had gestuurd. Ze was zeer verrast
mij in die zaak te treffen. Zo gingen we al
kletsend de winkel uit en mee naar haar
huis in de Lijmbeekstraat. Dit draaide uit
op een bijna dagelijks weerzien voor de
rest van mijn verlof. Het andere meisje dat
ook geschreven had en inmiddels verkering
had met een jonge politieagent heeft ons op
de Boschdijk gezien waarzij woonde.
Die verkering was zo uit, zij had plotseling
meer belangstelling voor mij. Ze zag er
ook een beetje aantrekkelijker uit dan
Betsie, maar dat ze alleen maar uniformengek was lag er dik boven op. Betsie is ook
mee naar mijn thuis geweest waar het veel
minder een zoete in val was als bij hun. Na
een paar dagen was het dik aan. De laatste
verlofdag kon ik de middagtrein nemen
naar Amsterdam, of de volgende dag de
eerste trein naar Utrecht.
Dat was de trein van 5 uur 12. Als ik in de
Lijmbeekstraat bleef slapen bij broer Louis
zou zij mij op tijd wekken. Louis vond het
best en aldus geschiede. Wat ik niet wist,
was dat de hoofdluis epidemie in
Eindhoven nog niet voorbij was. Dat wist
ik na een paar dagen wel.
De stofkam die ik eerder nodig heb gehad
kwam weer voor de dag en heb nog een
week lang dagelijks moeten harken.
Tijdens mijn afwezigheid was de
bemanning aangevuld, daar was ook Sjaak
Leplaa bij die de pantry van de officieren
ging beheren. Dat was een prettig
weerzien.
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Zo gaf hij af en toe ‘s avonds mij een tip
om achter het luikje van de pantry te
kijken. Daar stond dan een glas melk of er
lag een gehaktbal of een andere verrassing.
Voor die zaken communiceerde we met
gebarentaal. Op een weekend avond had ik
de wacht in de radiohut, het was rustig
aanboord en het was mijn taak de radio te
bedienen. Daar mijn muzikaal gehoor nul
is, was de zender niet goed afgestemd.
Plotseling verscheen de officier van de
wacht met een rode kop en zei dat de
muziek niet om aan te horen was. Als het
niet beter kon moest ik er met mijn poten
vanaf blijven. Hij heeft de zender zuiver
gezet en ik ben er verder met mijn poten
vanaf gebleven.
HR. MS. Soemba was 24 juli gereed om na
vastwerken (16 uur) te vertrekken naar
Engeland en was al verhaald naar een plek
buiten de werf. Er was echter iets mis in de
machinekamer. Het herstel duurde te lang
naar de zin van de commandant zodat de
afvaart uitgesteld werd tot de volgende
dag. Toen werd het sein passagieren
gegeven. Daar heeft een grote groep waar
onder ik gebruik van gemaakt. Ik ben met
een groepje ouderen gaan stappen en in een
café/speelhuis beland. Maar ik moest nog
steeds vóór 12 uur binnen zijn en zij niet.
Doordat we een biertje te veel op hadden
waren we vergeten dat ons schip ergens
anders lag dan de voorgaande dagen. Ik
kwam dus te laat binnen en zij niet. De
onderofficier van de wacht, een sergeant
machinist die anders altijd aardig was, zag
nu niets door de vingers. Ik dacht, och een
paar dagen licht arrest daar merk je toch
niks van als je vaart maar dat was een
misrekening.
De volgende dag zijn we na baksgewijs
vertrokken naar portsmouth. Zaterdag 27
juli hebben we daar afgemeerd en zondag
had ik de wacht. Dinsdags moest ik op
parade komen en tevens waren de radaroefeningen rond het eiland Wight van start
gegaan. Donderdag 1 augustus kreeg ik de
uitslag van dat rapport dat was 5 dagen
licht arrest, 2 dagen meer dan ik had
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verwacht. Tegensputteren mag niet en als
je zegt ik dacht…. wordt dat onmiddellijk
afgehakt met de woorden: “Je hebt niet te
denken er wordt voor je gedacht”. Dat
betekende met het weekeinde niet van
boord en maandag t/m vrijdag buitengaats.
Vrijdag 9 augustus werd een drijvend lijk
gesignaleerd er is toen bijgedraaid en een
poosje rond gevaren maar niks meer
gevonden. Zaterdag morgen 10 augustus
zijn we weer afgemeerd en had nu
weekend permissie. Hoewel ik nooit geen
hekel aan varen heb gehad was het toch
prettig de wal op te gaan. Het was wel een
rare gewaarwording de overgang van 18
dagen een altijd bewegend schip in de
benen te hebben naar de stramme
straatkeien waar geen beweging in zat.
Lopen deed ook het eerste uur pijn in de
kuiten. Dat weekend ben ik nog eens in
Eastbourne gaan kijken en heb daar op het
strand de ouders van Pat nog ontmoet.
Ik wou ze nergens mee lastig vallen en ben
op het politiebureau gaan geslapen,
Eastbourne had geen sailorsrest.
Ik zorgde er wel voor op tijd terug aan
boord te zijn, dat kwam nog bijna in gevaar
door een hinderlijke homo. De kortste weg
van het station Portsmouth naar de haven
was door een groot park met dicht bij de
ingang een openbaar toilet. Daar maakte ik
gebruik van, ik wist niet dat ik gevolgd
was. Een gore figuur ging naast me staan
en begon aan mijn broek te plukken, met
een sla-beweging kon ik hem verjagen.
In het park stond hij mij op te wachten
en daar het donker begon te worden ging ik
niet door het park maar er omheen. Dat
was een grote omweg hoe groot wist ik
niet en ben flink door gaan stappen. Aan de
andere kant van dat park stond hij mij in
een portiek op te wachten. Toen hij mij zag
schoot hij als een snoek naar voren. Ik heb
hem in een mengelmoes van Engels en
Eindhovens de huid vol gescholden. Hij
heeft me nog wel op een afstandje gevolgd
maar niet meer lastig gevallen.
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12 Augustus weer voor 5 dagen oefeningen
met een korte onderbreking voor een
uitstapje op het eiland Wright. Dat eiland
had geen haven, alleen kleine aanlegsteigers voor zeil- en motorboten.
De Soemba ging voor anker en voor de
liefhebbers werden sloepen gestreken om
naar het kermisachtige uitgaansleven in het
plaatsje Sandown te gaan kijken. Dat was
om 7 uur in de avond en om 10 uur zouden
weer opgehaald worden. Het was een
uitgaanscentrum voor vakantiegangers en
bedoeld om je portemonnee lichter te
maken. Muziek, dans en veel gokkasten
alles in een feestelijke verlichting. Alleen
kijken en luisteren is ook gezellig.
Na enkele uren hadden we het wel gezien,
het was tevens tijd om terug te keren naar
de waterkant. Het was hoogwater
geworden met grote golfslag. De sloep kon
al niet meer van de aanlegsteiger gebruik
maken en moest zo dicht mogelijk bij het
strand zien te komen en dat ging niet goed.
De sloep ging te keer als een hobbelpaard
met wilde ruiter, om droog in de sloep te
komen was veel geluk nodig. De schoenen
en sokken uit, in de boot mikken en op het
juiste moment de rand van de sloep zien te
grijpen. Dat was me gelukt maar de sloep
werd een eindje de zee ingezogen,
opgetild, (ik hing even in de lucht) en met
de neergaande beweging tot mijn middel in
de plomp gesopt. De golfslag zit altijd vol
verrassingen.
Het avontuur was nog niet teneinde want
de Soemba moest de sloep ook afhouden
door middel van een naar buiten gedraaide
paal met touwwerk, de baksspier.
De baksspier is op enige afstand van het
schip voorzien van touwladdertjes boven
het water waaraan een sloep gekoppeld kan
worden. Dat werd dus naar boven
klauteren met schoenen en sokken op de
nek van …iemand anders. Het over en
weer hollen met andermans schoenen heeft
nog een poosje geduurd. Ook op een klein
schip met zijgangen en waterdichte
schotten kun je elkaar mislopen. Het zoute
water had mijn broek en mijn schoenen
aangetast, dat is nog lang te zien geweest.

Intussen was bekend dat we rond
koninginnedag Den Helder zouden binnen
lopen. Dat heb ik naar huis en naar Betsie
geschreven, maar dat pakte anders uit.
Tijdens het zaterdag-passagieren in
Portsmouth werden veel inkopen gedaan.
Betsie was bij een handbalvereniging en
was aan nieuwe handbalschoenen toe,
misschien kon ik daar bij helpen. Ik kocht
wat verkoopbare spullen, sigaretten en
tabak, een elektrisch strijkijzer en
fietsbanden.
Op 23 augustus passeerde op korte afstand
het vliegkampschip H.M. Karel Doorman,
die was op weg naar Glasgow om daarna
naar Ned. Oost Indië te varen. Dat passeren
ging gepaard met feestelijke toeters en
bellen.
Toen gebeurde er iets vreemds, alle
monteurs moesten aantreden in de
werkplaats want onze sergeant had
opdracht gekregen om 2 man af te staan
aan de Karel Doorman. Vrijwilligers voor
Indië een pas vooruit!, niemand dus, wie
waren de kortste tijd vaste bemanning ?
Piet van Loon en Kees Verkooijen, dat
betekende voor ons, inpakken en weg
wezen. Wat moest ik nou met mijn
handeltje er moest snel beslist worden. De
sergeant wilde de fietsbanden wel hebben
voor dezelfde prijs als ik ze had gekocht.
De rest ging in een kartonnen doos. Ik had
al een slechte ervaring met iemand in
vertrouwen te nemen. Sjaak Leplaa
woonde in Eindhoven in de zelfde buurt als
ik maar had meestal geld te kort, ik had
geen andere keus. Hij zou die doos bij mij
thuis af geven als hij in Eindhoven kwam
en dat heeft hij wonder boven wonder ook
gedaan.
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Hr. Ms. Karel Doorman -1Een tot vliegkampschip omgebouwd
vrachtschip met de naam H.M.S.
”Nairana”. Door de Engelse marine voor 2
jaar uitgeleend aan Nederland en in maart
1946 omgedoopt tot Karel Doorman.
2 Uur na het eerste bericht van de over
plaatsing in volle zee vertrok de
motorsloep van de commandant met ons en
de gewone zeemansbagage naar de nu stil
liggende Karel Doorman. De statietrap was
neergelaten maar er volgde geen gefluit en
gegroet zo als dat bij hoog bezoek
gebeurde. Eenmaal aan boord werden we
wel begeleid naar de belangrijkste
intekenposten zoals de administratie, de
bottelier, de kombuis en de chef der
equipage.
Dit was op 20 augustus 1946. Het vaste
verblijf was (bak 28 met opbergruimten
voor kooi en plunjezak en het opbergkastje
voor de dagelijkse spullen. Een plek
aanwijzen om ‘s avonds de kooi op te
hangen, ging nog niet want de 23 anderen
van bak 28 hadden een vaste plek.
Natuurlijk werden we in een wachtdivisie
geplaatst en die waren er 4 in plaats van 3,
dat was gunstig omdat de hondenwacht
dan in tweeën werd gesplitst. Dat was goed
nieuws maar werd gevolgd door slecht
nieuws. We zouden in Indië van boord
moeten, we waren bestemd voor het
vliegveld Kemajoran bij Batavia en voor 2
jaar. Dat was een tegenvaller een wal
plaatsing bij de vliegdienst, hoe Piet zich
voelde weet ik niet maar ik had er gloeiend
de pest in. Vooral om dat ik zo kort
geleden aan een verkering was begonnen
en bij het laatste bezoek aan Portsmouth
post had ontvangen met een mooie foto
van haar. Nu had ik nog wel alle tijd om
naar haar en naar huis te schrijven wat er
gebeurd was want dit schip ging eerst nog
naar Glasgow in Schotland om vliegtuigen,
brandstof, bommen, granaten, verf en
proviand te laden. De reis ging door de
Ierse zee, dat was nog twee en een halve
dag varen.
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Half weg werd er gestopt, vooruit dreef
een zeemijn, dat is een grote bol met voelhorens. Een vissersschip voer juist die kant
uit en werd op de hoogte gesteld van het
gevaar en maakte toen rechtsomkeer.
De Doorman had het 4 loops pom pom
geschut al in stelling gebracht, op het
commando vuur kreeg de mijn de volle
laag die ontplofte niet maar zonk wel.
De visser bedankte met diverse seinen en
kon zijn weg vervolgen en wij de onze.
26 Augustus is er afgemeerd in Glasgow
daar werd het nodige geladen en zij die
daar niks mee te maken en geen wacht
hadden konden passagieren en daar hoorde
ik ook bij. Ik had altijd belangstelling in de
bezienswaardigheden van een stad of dorp
een van de redenen dat ik vaak alleen ging
stappen. Van Glasgow heb ik echter weinig
gezien, ik had nog steeds de pest in, wel
heb ik ansichtkaarten gekocht en
verzonden tezamen met de brieven met het
slechte nieuws. Het was niet verstandig om
in die laatste brief te beloven om te
verloven als ik terug kwam. Wat kon er in
twee jaar tijd toch allemaal veranderen.
Het heeft wel een week geduurd voor ik
een beetje de weg wist in het gangenstel
met waterdichte schotten en luiken naar de
verblijven en andere belangrijke ruimten.
De jongens van bak 28 waren grotendeels
bekende van de opleiding in Eastbourne.
Dat was een pluspunt om een goede
slaapplaats te vinden en wat ervaringen uit
te wisselen. Zij waren bijna allemaal
bevorderd tot elektromonteur eerste klas en
hadden helemaal geen medelijden met mij.
Ze waren eerder blij, eerste klassers
hoefden geen zeuntje (ketelbinki) te zijn.
Tweede klassers waren er in deze bak te
weinig voor dat z.g. rotbaantje, en ik was
nog tweede klas en zou dat nog lang
blijven. Piet van Loon was in een andere
bak geplaatst, hij was trouwens
radiomonteur dat was hier aan boord beter
gescheiden dan op de Soemba waar de
vakgebieden elkaar overlapten.
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Karel Doorman -1Hr. Ms. Karel Doorman (QH 1) was de Britse escorte-carrier Nairana. Deze werd gehuurd
door de Nederlandse marine voor de duur van ongeveer twee jaar, en tijdens deze periode
door de Nederlandse marine vernoemd naar Karel Doorman, die in 1942 tijdens de Slag in de
Javazee als eskadercommandant met het vlaggenschip Hr. Ms. De Ruyter ten onder was
gegaan.
De Nairana was een koelschip dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de Royal
Navy werd omgebouwd tot vliegdekschip. De Nairana werd gebouwd door de Britse
scheepswerf John Brown & CO uit Clydebank.
Nadat het schip was teruggekeerd bij de Royal Navy werd het verkocht om weer dienst de
doen als koopvaardijschip onder de naam Port Victor. De ombouw naar koopvaardijschip
vond plaats in Belfast. In juli 1971 werd het schip gesloopt in Faslane.
Vliegtuigen

Het schip kon ongeveer 18 vliegtuigen aan boord nemen. Deze waren van het type Fairey
Barracuda, Fairey Firefly Mk.1 en Hawker Sea Fury.
Bronnen
1. Nederlandse-marine.nl :: Hr.Ms. Karel Doorman -12. Uboat.net :: HMS Nairana (D 05)
HMS Nairana

Kiellegging 20 mei 1943
Tewaterlating 30 december 1943
In dienst gesteld 20 maart 1946
Uit dienst gesteld 28 mei 1948
Waterverplaatsing 14.050 ton
Afmetingen 161 x 21 meter
Machinevermogen 2 x 5.500pk
(dieselmotor)
Snelheid 17 knopen
Bemanning 728
Bewapening
2 x 102 mm kanons,
16 x 40 mm mitrailleurs (4x4)
16 x 20 mm mitrailleurs (8x2)
18 vliegtuigen,
1 katapult
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De Karel Doorman had nu ruim 900 man
aan boord waarvan 600 oorlogsvrijwilligers. De marineluchtvaartdienst
MLD was een groep apart van vliegeniers
tot vliegtuigmakers en blokkentrekkers met
van alles daar tussen in en in alle rangen en
standen. Onder het vliegdek was de
hangaar, verbonden met een lift en
geschikt voor 18 “Fireflies” en reserve
onderdelen. De vliegtuigen werden met
staalkabels in de hangaar vastgesjord zoals
alles aanboord zeevast gesjord werd dat
was nodig omdat ook een groot schip op de
oceaan rare schuivers kan maken.
Onze monteurswerkplaats was een lange
ruimte die voorheen dienst had gedaan als
parachute-packingroom en voorzien van
een flinke patrijspoort. Dit laatste is het
vermelden waard daar alle verblijven
inpandige ruimten waren waar geen
streepje daglicht binnen kon dringen.
De officiershutten waren een etage hoger
en hadden een patrijspoort, nou ja verschil
moet er wezen. De elektroclub had aan het
hoofd een ingenieur, een luitenant 2e klas,
gevolgd door sergeantmajoor Schmol,
sergeant Schaller, sergeant de Jong,
sergeant Vossen en korperaal van
Okkenburg. Wij de jongens in overal
waren met 28 man, mooi om over 4
wachtdivisies te verdelen.
De elektrische installaties waren zeer
omvangrijk. Er waren meer dan 200
elektromotoren, het merendeel voor
afzuiging- en inblaasmogelijkheden.
Diverse pompen, de kombuis, de
verlichting, de kompassen het noodaggregaat, de lieren en nog veel meer, deze
oceaanreus zou geen meter kunnen varen
zonder elektriciteit. De machinekamer was
de meest indrukwekkende fabriek van
allemaal. Voor de aandrijving der
schroeven stonden in de machinekamer
twee reusachtige dieselmotoren, alleen al
de enorme zuigers en krukassen waren
bezienswaardigheden. Twee forse
generatoren met dieselaandrijving stonden
er naast met de nodige regelapparatuur.
Verder compressoren voor de luchtdruk-
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voorziening van de diesels, ook waren daar
veel reserveonderdelen. De machinekamer
was erg diep, je moest met 2 stalen trappen
naar beneden. De wand aan de kopse kant
der machines was voorzien van een bordes
met in het midden een stalen trap. De wand
achter het bordes was het elektrobedieningspaneel zo groot als een
huiskamerwand. Van hieruit werden de
stroomvoorzieningen af en bij geschakeld
met zware trek schakelaars de bevelen daar
toe gingen per telefoon. Je moest dan
gebruik maken van een geluidarme kap om
iets te kunnen verstaan vanwege het
oorverdovend lawaai der machines. Het
regelen der generatoren gebeurde ook van
hieruit in samenwerking met de machinist
beneden. Dit was nu het domein van de
elektromonteur van de wacht, 2 uur lang
aan het schakelbord. In het begin vond ik
het een beetje griezelig helemaal alleen in
die herrie en warmte, bang dat de telefoon
gaat, bang dat je iets fout doet, je kunt met
één verkeerde handeling zoveel kapot
maken. Wel was op het bordes een
schrijven aanwezig waar duidelijk opstond
wat het eerste uitgeschakeld moet worden
bij een calamiteit. Gelukkig wen je aan
alles, zelfs aan gevaar bij een open
spannigspaneel van 220 volt gelijkspanning.
Wat ons nog verder te wachten stond was
om te beginnen een lange reis van ruim
drie weken naar Zuid Afrika. Dit is oude
route naar Ned. Oost Indië om Kaap de
Goede Hoop, vóór het ontstaan van het
Suezkanaal. Ik denk dat die omweg te
maken had met de hoge doorvaartkosten
van dit kanaal en dat schepen met
dieselmotoren zoals in dit geval een
grotere afstand kunnen overbruggen
zonder bij te tanken, stoomschepen moeten
dat eerder doen.
H.M. Karel Doorman was een drijvend
stadje met voorraadmagazijnen voor
voedsel, kleding, gereedschap en een
winkeltje dat alleen in de avond een uurtje
open was “De Toko”.
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Als baantjesgasten waren er een
schoenmaker, een kleermaker en een
kapper, dat was dekspersoneel met een
bijbaantje. Een sergeant van de mariniers
was onderofficier van politie, nog enkele
mariniers hadden een functie b.v. als
facteur of beheer over de geweren en ander
klein schiettuig. Een sergeant-majoor
timmerman gaf les in lek-brandweer en
andere oefeningen. Stokers en machinisten
waren ook bankwerkers en fitters. Er was
een ziekenboeg met verplegers, een dokter
en een tandarts, verder was er nog een
pater (vlootaalmoezenier), en een dominee
(vlootpredikant). 100 Matrozen die met
allerlei scheepsklussen bezig gehouden
werden van dekzwabber tot schilder, van
uitkijk tot roerganger. Dat laatste was op

een vreemde plek. Niet op de brug zoals
men vaak denkt, nee daaronder, wel aan
het grote stuurrad met als enig uitzicht een
filmlint achter glas dat de kompasgraden
aangaf die de roerganger moest aanhouden.
Hij had dan nog wel verbinding met de
brug door middel van een spreekbuis, een
verbeterde uitgave van de 2 conservenblikken met een touwtje. Er was nog veel
meer merkwaardigs. De enige figuren die
ik miste waren de tuinman, de
stratenmaker en de koetssier met paard en
kar.
29 Augustus 1946 zijn de trossen in
Glasgow los gesmeten en met mooi weer

vertrokken. De Ierse zee was een aanloopje
naar de Atlantische Oceaan, toch gingen
we nog eenmaal voor anker. Dat was op 31
augustus koninginnedag, we hadden de
Ierse zee achter ons gelaten en lagen nu stil
bij de zuidelijkste punt van Engeland
(Lands End bij Pensanse). Er werd
gepavoiseerd met heel veel vlaggetjes uit
de toverdoos. Na dit feest werd de tocht
voortgezet langs een spiegelgladde Golf
van Biskaje.
Het eten was niet slecht alleen die voor mij
veel te vette erwtensoep op maandag stond
me tegen. Sommige vonden dat juist lekker
maar ik griezelde er van. Op de Soemba
was er ook op maandag snert maar toch
minder vet en daar net als hier ook vaak
een toetje van Indisch eten wat ik toen nog
niet lustte. Rijstepap met
suiker of rozijnen had ik
zelfs graag, maar deze
droge rijst vermengd
restjes van gisteren (dat
dacht ik) hoefde ik niet
en bami was ook al zo
iets. Maar ja wat een
boer niet kent… Dat zou
wel veranderen, op de
Doorman ging ik aan dat
Indische eten wennen
want je moet toch wat
eten en na een poosje
had ik liever nasi of
bami dan die vette snert.
Foto: Karel Doorman 1
De rest van de week was het voor
baksgewijs piepers jassen, die werden door
het zeuntje naar de kombuis gebracht om te
worden gestoomd. De groenten waren toen
koolsoorten, met een stukje vlees en jus
was het best te pruimen. Andere groenten
soorten hebben we lang op moeten
wachten. De officier van administratie was
de inkoper daar waren we van afhankelijk.
Ik denk dat die goeie man voorheen
gevaren heeft op een koolschuit in de buurt
van Broek op Langedijk, hij kon misschien
de koollucht niet missen.
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Het tafelgeld á een kwartje per dag kreeg
je niet in handen, daar werd het toetje van
bedacht, dat was dan die nasi of bami en
heel soms een sinasappel, appel of een ei,
een haring is 2x voorgekomen.
Eenmaal op de Atlantische Oceaan was het
in de nacht aarde donker op de sterren na
en het licht schijnsel van het schip zelf op
het water. Bij lichte golfslag waren talloze
groene licht flitsen te zien op het water, dat
was lichtgevend plankton. Als er in de
verte andere lichtjes te zien waren werd dat
gemeld zoals bij de Canarische eilanden
later ook bij de Kaap Verdische eilanden.
Tijdens de wacht op ronde, de controle van
honderden motoren die in de nacht
moesten doordraaien, kwam ik ook een
oude bekende tegen, Johnny Gerritsen de
kamergenoot bij Mrs. Mc. Dermoth, hij zei
dan “ha Keesie”.
Het werd steeds warmer aan boord en in de
nacht was het aan dek een aangename
temperatuur, aan het schakelbord in de
machinekamer daarentegen was het
onaangenaam warm. Het vliegdek dat van
te voren was wit geverfd werd nogmaals
behandeld en daarna regel matig nat
gespoten. Met 1000 ton munitie aanboord
kon men niet voorzichtig genoeg zijn.
Voor hen die nog geen tropenuitrusting
hadden en dat was het merendeel, werd
deze kleding uitgereikt in de reeds 3
bekende maten. Dat waren 2 witte
overhemden met vierkante hals en met een
blauw randje (Engels), 2 witte korte
broeken, 2 kaki korte broeken, 2 witte
lange broeken, 2 paar veel te lange witte
kniekousen, 2 witte mutsen, een witte en
een kaki broek band. Kaki lange broeken
moesten nog komen. De halzen van de
overhemden waren te wijd, de korte
broeken te lang en de mutsen te groot.
Alleen de witte lange broeken waren mooi
op maat. Alles moest natuurlijk gemerkt
worden tijdens het lappen en naaien op een
donderdagmiddag. Er was ook een wasserij
aan boord waar je verplicht was tegen
betaling gebruik van te maken.
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De witte was kon je beter niet daar
afgeven, die kwam terug met de kleur van
onbedrukt krantenpapier, dan maar liever
in een emmertje knoeien zoals op de
Soemba. Iemand had een strijkijzer, dat
kon je tegen een kleine vergoeding lenen,
een geperste broek werd onder het matras
in de kooi netjes gehouden. In het
wandkastje met hangslot werden de
regelmatige benodigde kledingstukken
netjes opgevouwen bewaard naast de
sigaretten het snoepgoed, het schrijfgerij,
toiletartikelen en later ook het doosje DDT
poeder.
Inmiddels waren we de kreeftskeerkring
gepasseerd en dus in tropen waardoor ook
de temperatuur benedendeks toe nam en
met die warmte ook het aantal kakkerlakken. Nou doen die beestjes niet veel
kwaad net als vliegen alleen maar lastige
snoepers en ze laten poepjes achter en dat
zijn niet meer dan zwarte stippels.
Op het vliegdek werden verschillende
sporten beoefend, wie hadden daar nou tijd
voor? Dat heeft even geduurd voor ik daar
achter was. Zeewacht aangevuld met de
dagelijkse werkzaamheden en wat
oefeningen zoals lekbrandweer en vliegrol
omdat de hangaar moest luchten denk ik.
Je werd zo bezig gehouden dat ik blij was
als ik een dutje kon doen tussen de middag.
De sporters waren hoofdzakelijk mensen
van de marineluchtvaartdienst zij hoefden
alleen maar te controleren wat al dagelijks
gecontroleerd was en te poetsen wat een
maat zo juist gepoetst had. Hun sport was
volleybal zonder bal maar met een
gevlochten touwring zo groot als een
gymring, een bal zou immers overboord
stuiteren. Ook werd er dekhockey en
dektennis gespeeld eveneens met een
touwringetje. In de vrije uurtjes was het
ook mogelijk te zonnebaden voor de zonaanbidders. Ik hoefde er niet uit te zien als
een gebakken biefstuk, je kleurde vanzelf
bij als je werk aan dek had.
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Neptunus en co.
Bij het naderen van de Evenaar werd het
onrustig aan boord er broeide iets. Er zou
flessenpost opgepikt zijn met de mededeling dat de God der wereldzeeën
Neptunus met eega en gevolg onderweg
was voor een bezoek aan Hr. Ms. Karel
Doorman. De bewuste dag was: 11
september 1946. Het schip moest stoppen
en bijdraaien, Neptunus kwam aan boord
kompleet met drietand en de rest. Door de
scheepsomroep werd alle hens aan dek
gepraaid Het merendeel der bemanning
moest de zeemansdoop ontvangen op het
vliegdek. Allemaal de badkuip in ging
natuurlijk niet daarom waren er 20
dopelingen geselecteerd, allemaal figuren
die op de een of andere manier opgevallen
waren. In onze groep was dat de lange van
Mourik. De plechtigheden werden geopend
met een toespraak die door weinigen is
verstaan door de afwezigheid van een
microfoon, gevolgd door de uitreiking van
onder-scheidingen aan de commandant, de
pater en de dominee op karnavalsmanier.
Bij dergelijke gelegenheden sta ik niet
graag voorop, nu zeker niet dus heb niet
alles kunnen volgen. Wel weet ik dat de
officier van administratie een extra
onderscheiding heeft ontvangen. Dat was
naar horen zeggen: De Orde van de
Koolrups met Spitskoolbladeren. Nu waren
de directe dopelingen aan de beurt die
moesten om de beurt in een kiepstoel gaan
zitten en werden met vieze troep ingezeept.
Na dit ritueel kwam er een groot houten
scheermes aan te pas, als dit mes van
metaal was geweest hadden ze van Goghoortjes over gehouden want het ging er niet
zachtzinnig aan toe. Dan werd er nog
overvloedig met zeeppoeder gestrooid en
de stoel plotseling gekanteld dan ging het
slachtoffer achterover de badkuip van
zeildoek in. Er waren er een paar bij die
achteraf zeiden:” Ik dacht dat ze me wilden
verzuipen”. Deze doop-plechtigheid had al
bijna 2 uur geduurd voordat de laatste aan
de beurt was geweest. Op dat moment
werden de brandkranen opengedraaid en de

brandslangen op de menigte gericht,
sommige werden finaal ondersteboven
gespoten. Ik zag het aankomen en zocht
een veilig heenkomen en de trap af, mijn
doopwater waren slechts wat spetters. Een
poosje later kreeg ik te horen dat Neptunus
met gevolg ook nog ondergedompeld zijn,
dat is het recht van verse dopelingen tot
zeeman zeiden ze. We hebben allemaal een
doopcertificaat ontvangen met een
doopnaam die van mij was mossel.
Zij die de verplichte badkuipduik hadden
ondergaan kregen een mooi ingekleurd
certificaat met fraai handschrift, dat was
ook wel verdiend. Na dit leuke feest werd
het schip weer op koers gebracht en ging
alles weer over in de orde van de dag.
Aan boord was van strengheid eigenlijk
geen sprake op een enkel geval na. Aan
dek hoor je de muts of pet op te hebben,
dat is ook geen enkel probleem, of toch !
Op het achterdek stond een 4 inch geschut.
In de opening daaronder lag een
beschadigde bedieningskabel die moest
waterdicht verpakt worden. Terwijl ik daar
mee bezig was staat er iemand achter mij
en roept wat ben jij daar aan het doen. Ik
kom goed smerig onder dat kanon vandaan
en ja hoor een bootsman. Waarom heb jij
geen muts op? Ik zeg wat ik aan het doen
ben en daar kan ik geen muts bij
gebruiken. Niks mee te maken aan dek
hoor je een pet op te hebben ! Geen enkel
begrip voor je werk, alleen maar voor
regeltjes. Op weg naar Simonstad, de
marinehaven van Zuid Afrika hebben we
een omweg gemaakt om zwaar weer te
omzeilen. Als ik overdag werk had op een
van de bordessen naast het vliegdek ging ik
vaak het vliegdek op om even uit te
waaien. Als je daar, met een kalme zee,
midden op staat, ben je het middelpunt van
een cirkel. Het lijkt dan alsof je midden op
een bewegende schijf staat.
Mogelijk de reden waarom men lang
gedacht heeft dat de aarde een platte schijf
was.
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De overgang van tropen naar subtropen is
de Steenbokskeerkring daar merk je niets
van, dat is alleen op de kaart te zien. Er
vlogen ook nog geen watervogels mee, ten
teken dat het land nog ver verwijderd is.
Benedendeks had ik een flinke zoetwater
pomp gedemonteerd voor een grote beurt.
Daar kwam hardsoldeerwerk aan te pas en
daar was een brander voor nodig, in het
gereedschapmagazijn hadden ze alleen een
zware benzinebrander, nou ja beter wat als
niets. Na het aansteken van die brander
bleek dat ding benzine te lekken en ging
mijn motor in de fik. Ik ben naar boven
gerend, een schuimblusser van de want
gerukt en weer naar beneden, heb het zegel
verbroken een keer schudden met de
blusser en spuiten maar. Nou kwam er
alleen maar vuil sap uit de blusser maar dat
was toch voldoende om snel te blussen
Enkele collega’s stonden te lachen om
mijn paniekerig gedoe. De blusser heb ik
weer op zijn plaats gehangen en heb de
schade aan de motor kunnen herstellen.
Daarna heb ik de Majoor Timmerman
opgezocht om te vertellen dat die
brandblusser was gebruikt. OH JA en heb
je de blusser leeggespoten? Nee natuurlijk
niet want met een straaltje nattigheid was
het brandje zo geblust. O,o,o, toen had ik
het gevreten, ik had die blusser in zee
moeten leegspuiten. Door te schudden
komen twee stoffen bij elkaar en
vermenigvuldigen zich in de vorm van
schuim 16x. De cilinder kan dan
ontploffen, ik moest dat weten, ik had
tijdens de les niet opgelet en ging op
rapport en 2 dagen later op parade bij de
commandant. Daar kreeg ik te horen wat ik
fout had gedaan. Het was wel goed
geweest de brand snel te blussen “ook al
had ik die brand zelf veroorzaakt”.
Dat laatste zat me dwars. Het moest een
wijze les voor mij zijn geweest en dat was
het. Voortaan overal af blijven en gevaar
uit de weg gaan. De berisping had dus een
negatieve uitwerking.
Op het mededelingenbord had de
commandant een briefje laten ophangen,
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waarop stond dat die genen die thuis geen
afscheid hadden kunnen nemen voor deze
reis, zich moesten melden bij de eerste
officier.
Dat waren o.a. Piet van Loon en Kees
Verkooijen en we hebben ons gemeld.
De vraag was: wanneer wisten jullie dat je
naar Indië zou vertrekken, het antwoord
luide 2 uur voor dat we hier aan boord
stapten en in volle zee. Daar werd notitie
van gemaakt, verder niets we konden gaan.
Intussen waren er meer vliegende
meeuwen gesignaleerd, dat hield in dat het
vaste land dichterbij kwam.
Op 20 september liep de Karel Doorman
de haven van Simonstown (Simonsstad)
binnen, een maal afgemeerd was het feest
voor iedereen. Er was ook post, voor mij
een postkaart van Betsie. De wachten en
werkzaamheden werden versoepeld zodat
we ook overdag kon passagieren.
Het katje werd grotendeels of vervroegd
uitbetaald in Zuid Afrikaans geld en we
hadden 5 dagen de tijd om dat te besteden.
Kaapstad -1Dit land was een hoorn van overvloed en
niet duur althans niet voor ons. Het eerste
wat ik daar kocht was een tros blauwe
druiven, die heb ik in mijn eentje soldaat
zitten maken in de zon aan de voet van een
standbeeld. De wereld leek hier op alle
gebied ver vooruit ten opzichte van
Europa.
De eerste avond zijn we met een groep nog
al luidruchtig in een speeltuin terecht
gekomen en als een stel jonge honden te
keer gegaan. De zweefmolen en de
schommels werden zwaar belast maar er
werd niets kapot gemaakt. Wel werd er
nog ’n poosje over de straat gevoetbald
met een kokosnoot.
We werden allen lid van de Nederlandse
club gedurende ons verblijf in Kaapstad.
Een klein probleempje moest uit de weg
geruimd worden, dat had te maken met de
apartheid-politiek van het land.
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Er waren blankies, blackies en kleurlingen
en wij hadden leden van Indische afkomst
in ons midden en zouden dus niet overal
aan kunnen deelnemen. Nou waren wij
inmiddels allemaal al gebruind door de zon
dus was weinig verschil te zien. Bij hen
waar het verschil wel te zien was, och die
waren van Spaanse afkomst zo kun je de
apartheid ook op lossen.

Van Simonsstad naar Kaapstad was
ongeveer 10 minuten met de trein. Velen
hadden de eerste dag al vrienden gemaakt
en konden met de auto naar de club in
Kaapstad. Maar met de trein ging ook
prima. Ik was met een groepje in een
willekeurige coupé gestapt met lachende
zwartjes. Wij zaten fout, er zijn coupé s
voor blanken en niet blanken, wisten wij
veel, nee we wisten niet veel en dat was
maar goed ook.
Alles werd er tweetalig aangegeven, zo
stonden 2 precies de zelfde zitbanken 10
meter uit elkaar voorzien van een de tekst
“only for blackies” (alleen voor zwartjes)
en op de andere bank “only for white man”
(alleen voor blankies). Alles was
gescheiden ook bioscopen en cafés, op het
eerste gezicht was daar weinig van te
merken omdat de zwarte voor de blanke
werkte ook in de Nederlandse club.
Overal waar we kwamen waren de mensen
erg vriendelijk. De zwartjes achter het
buffet stonden overdreven het glaswerk te

boenen en lieten daarbij lachend hun witte
tanden zien of dat ze voor een tandpasta
fabriek werkten. Velen van hen waren uit
centraal Afrika afkomstig, sommige gingen
weer terug als ze voldoende gespaard
hadden. Anderen maakten hun loon op aan
drank en stonden op vrijdag na 5 uur in een
lange rij voor een café “speciaal voor
zwarten” te wachten om aan de beurt te
komen.
De oorspronkelijke bewoners
zijn Bosjes-mannen, die zijn
wel gekleurd maar niet zwart
en willen niet graag voor
blanken werken.
Veel zwarten woonden toen in
de buitenwijken van de stad in
hutten van golfplaten en
karton. Dat waren de aller
armsten, maar ook de zwarte
onderwereld. Daar mochten
wij niet komen daar de kans
bestond ontkleed en gehavend
of helemaal niet meer daar
vandaan terug te komen. Die
voorlichting kregen we in de Nederlandse
club, daar waren zij vóór apartheid waar
wij niet veel van snapten. In de club
werden we op velerlei wijze getrakteerd.
Men was erg nieuwsgierig hoe het in
Nederland nu voorstond, sommige van hen
stuurde pakketten naar familieleden maar
was dat nog wel nodig?
Was het daar nog zo erg als ze hadden
gehoord?
Een jongen die geen Nederlands sprak
maar Engels en Zuid Afrikaans en liever
ons rare Nederlands hoorde dan Engels,
wilde graag een souvenir van de Karel
Doorman hebben. Dat kon, maar dan
moest hij dat aan boord komen ophalen.
Nou dat was wel iets. De knul was in de
club aanwezig met zijn oom die goed
Nederlands sprak en die regelde wel wat.
Er werd een afspraak gemaakt maar er ging
iets mis waardoor hij niet kon komen en
heeft dat met een briefje over de post
geprobeerd op te lossen.
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De brief kwam echter te laat. Op 23 september is de brief gepost en we zij de 25e naar Indië
vertrokken. Op 3 november heb ik de brief ontvangen via het marinepostkantoor in Batavia,
dat was bijna zes weken later. Hij heeft zijn souvenirs nooit gekregen maar ik heb deze brief
in het Zuid Afrikaans als souvenir bewaard.
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De Indische Oceaan op
Na 2 dagen waren er geen zeevogels meer
te zien en dat zou nog enkele weken zo
blijven. Geen scheepvaart niets dan lucht
en water d.w.z. de dolfijnen zwommen als
loodsmannetjes voor het schip uit. Ook de
vliegende vissen waren talrijk, in de nacht
kwam er wel eens een op het laagste dek
terecht. Ze vliegen eigenlijk niet, maar
schieten door hun hoge snelheid het water
uit, spreiden de grote kieuwvinnen uit en
zweven met circa 70 km/h. boven het
wateroppervlak. Ze leggen daarbij
afstanden van 40 á 50 meter af, de snelheid
bereiken ze door de staartvin in trilling te
brengen. Het is eigenlijk een angstvlucht
voor een schip of roofvis.
28 September werd ik 20 jaar, dat zou ik
glad vergeten zijn als ik niet een telegram
van Betsie had gekregen.
In deze periode ben ik enkele weken
zeuntje geweest, vele vonden dat een rot
baantje maar ik vond dat het best meeviel.
Het is eigenlijk een stukje huishoudelijke
dienst of zorgsector in het manschappenverblijf. Het was een dagtaak die in de
morgen direct na “overal” begon.
7 Uur overal, 7uur15 kooien op, 7uur30
aan je bakken. Dat laatste betekende dat de
bakstafel klaar moest staan om te kunnen
ontbijten. Voor 25 man gedekt, voor ieder
één klontje boter, gesneden witte brood zo
veel als men lustte, 2 soorten jam dat de
naam “mariniersbloed” had gekregen
omdat er nooit iets anders was. Men had ’n
kwartier de tijd om het nodige naar binnen
te werken. Brood, boter en aardappelen
had het zeuntje van te voren bij de bottelier
gehaald dat stond daar klaar op naam bak
28. Om 7uur45 was het piepers jassen dat
gold voor iedereen die geen wacht had.
De baksmeester hield toezicht en het
zeuntje kon de tafel afruimen en eten
bewaren voor de ketelaars die nog op
wacht stonden. 8 uur baksgewijs, daar
hoefde het zeuntje niet bij te zijn die had
nog genoeg om handen.

De baksmeester moest dat wel melden
even als degenen die op wacht stonden of
om andere redenen niet aanwezig konden
zijn. Het zeuntje bracht de geschilde
aardappelen naar de kombuis en bracht
heet water mee terug voor de afwas. Dat
gesjouw met de ketels (gamellen) trap op
trap af naar de bottelier, naar de kombuis
en de stortkoker om vuilwater en afval te
lozen, was het enige lastige aan het
ketelbinkie zijn. De kunst was zuinig met
het heet water om te gaan want de kombuis
was ver van ons verblijf vandaan.
Om kwart voor tien was er koffie, dat was
ook de zorg van het zeuntje en om tien uur
was iedereen weer het verblijf uit, weer
afwassen en poetsen.
Voor de middag het dek (de vloer) na de
middag de kastjes een grote beurt met een
sterk soort soda. Twaalf uur 8 glazen,
tingting-tingting-tingting-tingting, aan je
bakken, dat betekende dat het zeuntje de
warme hap al opgehaald moest hebben, de
tafel dekken, het vlees verdelen enz.
De moeilijkheid was soms het toetje want
b.v. sinaasappelen zijn niet allemaal even
groot en mooi en ’n toetje kreeg je niet
elke dag. De oplossing, niks uitdelen, het
mandje per ongeluk omstoten op tafel en
een ieder laten grijpen. Je wordt van zelf
handig en vindingrijk.
Zo kregen we ’n keer haring uit het vat ik
had er 25 bij de bottelier opgehaald maar
ze moesten nog schoongemaakt worden.
Dat had ik nog nooit gedaan maar wel
gezien aan zo’n haringkarretje in
Amsterdam en Alkmaar. Maar hoe was dat
ook weer ? Haring in de linkerhand op een
plankje, de buik open snijden, ingewanden
er uit, kop er af, maar dan hoe moet de
graat er uit. Dat heb ik langs de buikzijde
geprobeerd, dat ging wel maar er bleven te
veel graatjes achter, dat was te veel gepruts
en de delicatesse werd er niet mooier op.
Met een sneetje in de rugzijde, deden dat
die Scheveningse vrouwtjes niet?
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Deze nieuwe poging lukte beter, de
buitenkanten even afstrijken, netjes op een
bord leggen, en bij de 25e voelde ik me een
goede haringslachter. Ik heb het afval weg
gewerkt, daar waren de haaien goed mee,
de hulpmiddelen in een sopje en handen
goed gewassen en klaar was Kees.
Niemand heeft geklaagd of opmerkingen
gemaakt. Wel is veel later een ander
zeuntje met haring schoonmaken belast
maar bracht daar niets van terecht. De
baksmeester heeft me toen van m’n werk
gehaald en gevraagd of ik wilde redden
wat er nog te reden viel. Dat heb ik gedaan
met goed gevolg. We hadden ook nog een
toezichthouder op orde en netheid, ”de
provoost”, in dit geval een opperschipper,
toen de hoogste rang onderofficier van het
dekspersoneel.
Deze man was vriendelijk, kwam een
kijkje nemen in het verbijf, vroeg of het
eten smaakte, of er klachten waren
enzovoort. Alles smaakte en er waren geen
klachten, was de goede man weer weg, dan
waren er wel klachten, vooral over het
ventilatie systeem. Volgens sommige
zouden we op zijn minst allemaal TBC
krijgen. Het werd weer warmer vooral
benedendeks dat had te maken met het
tropisch klimaat van de Indische Oceaan.
De lange oceaandeiningen liet het schip
onverwachts rare schuivers maken. Tafels
en banken waren zeevast op het dek vastgezet maar de borden op de tafel gingen
soms schuiven, vast houden dan. De
maandag snert was altijd dik en ging niet
zo gauw over de rand van het bord, maar
het was toch een komiek gezicht hoe de
soep scheef in de borden overhelden en
even later aan de andere kant. Op de
zondagen werden de kerkdiensten in een
ruimte benedendeks gehouden dat kan ook
anders dacht de aalmoezenier. Waarom
niet aan dek, daar was het niet zo warm.
Hij had een paar misdienaars geronseld en
een openluchtkerkje gemaakt met banken
en een altaartje. Het was net of er voor
deze gelegenheid meer katholieken waren
dan anders.
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De pater had zijn koffer uitgepakt op het
altaar, vooral de kaarsen in speciale hulzen
tegen het uitwaaien zagen er prachtig uit.
De H. Mis was nog maar net begonnen
toen het schip een forse schuiver maakte
alle heilige spullen schoven op een hoop
maar zijn niet gevallen omdat de pater er
bovenop gedoken was. Ik weet niet of het
heiligschennis was, maar ik rolde bijna van
de bank van het lachen. Hoe de anderen dit
ervaren hebben weet ik niet want ik durfde
niemand aan te kijken om de slappe lach in
te houden. Ik denk dat het Lieve Heertje
zeeziek was anders had hij die rare
schuiver voor later bewaard. De pater heeft
zijn werk in een versneld tempo af kunnen
maken, open lucht diensten op het voordek
“de bak” zijn er in volle zee niet meer
geweest.
Vanaf het vliegdek was mooi te zien hoe
zo’n groot schip tegen een waterberg
opklimt en er weer afglijdt als een
notendop in een golfslagbad. Recht vooruit
kijkend zie je de ene keer alleen maar lucht
en het volgende moment alleen maar
water.
In deze Oceaan speelde zich een ernstig
ongeval af. Met voorbereidingen voor een
oefening met het pom pom geschut viel
een matroos konstabel vanaf 8 meter
hoogte overboord. Er werd meteen alarm
geslagen, een boei uitgeworpen, het schip
van volle kracht vooruit naar volle kracht
achteruit. Ook paniek in de machinekamer
want door deze snelle omschakeling knalde
de luchtslangen van de diesels af. De
dokter rende met apparatuur over de
gangen. Vanaf de brug had men de
drenkeling nog gezien. Er werd een sloep
uitgezet en er is nog 2 uur gezocht maar te
vergeefs. Hij zal wel in paniek geraakt zijn,
het schip verwijderde zich met 25 knopen
per uur, dan is vanaf het wateroppervlak in
enkele seconde geen schip meer te zien.
Een mens in zo’n ruim sop is dan veel
minder dan een vlieg in de soep. Het schip
werd weer op koers gebracht en de reis
voortgezet.
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Het slachtoffer was niet minder dan
Johnny Gerritsen mijn slapie bij Mrs. Mc
Dermoth in Grangemouth. Ik kreeg het
koud toen ik dat hoorde en nu nog nu ik
het schrijf. Johnny was een sportman en
kon goed zwemmen maar tegen paniek is
weinig bestand. De stemming aanboord
was ver onder de maat en daar werd wat op
gevonden. De afleidingsmanoeuvre
bestond uit een wedstrijd touwtrekken op
het vliegdek.

tabletjes en goede raadgevingen te krijgen.
Een ander vervelend voorval was brand in
een van de munitie-opslagplaatsen, niet ver
van onze werkplaats. Daar lag een luik
open waar rook uit kwam en toen ik dat
zag heb ik niks afgewacht en moest ik snel
naar een karweitje op het voorschip. Later
hoorde ik dat er iets gesmeuld had en dat
men dat snel onder controle had door het
overboord te zetten wat dat precies was
weet ik niet. Ook was ik
ingedeeld bij de
lekbrandweer maar
voorop lopen was mijn
sterkste zijde niet.
Java

Een vervelende bijkomstigheid was dat het
zoetwater in de tanks vuil werd, er zaten
roestvlokken in en mocht niet meer
gebruikt worden. Er was wel een
verdamper aanwezig maar die kon de
vraag naar drinkwater niet aan. In de
waslokalen was alleen
maar zoutwater daar
hadden we meer dan
genoeg van. Het
zoetwater werd
gerantsoeneerd zodat de
eigen maak limonade van
citroen-poeder, lem lem
(vitamine poeder) ten
dele achterwege moest
blijven. Wel was er in de
toko voortaan een ijsje te
koop dat de tokobaas zelf
maakte. In de ziekenboeg
waren ook nog vitamine

Op 11 oktober 1946
arriveerde de “Karel
Doorman” in de
Indische wateren. De
koers werd zodanig
gewijzigd dat de
vliegtuigen tegen de
wind in konden
opstijgen. De vliegrol was nu geen
oefening maar werkelijkheid.
Alle luiken en patrijspoorten werden
gesloten en er was een algeheel
rookverbod totdat alle “Fireflies” waren
opgestegen en uit het zicht verdwenen.
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Foto: Vliegrol

De vliegtuigen zijn allen goed geland op
het vliegveld Kemajoran bij Batavia.
Er waren ook andere berichten van horen
zeggen en daar moesten we het de
komende tijd mee doen.
Dat had waarschijnlijk te maken met de
bemoeienissen van de Marinestaf in
Batavia. (Jakarta) Bij onze seiners werden
van hen berichten en tegenberichten
ontvangen, dat werkt de kletspraatjes wel
in de hand. Nu werd er koers gezet naar
Tandjong Priok de havenstad van Batavia,
dat was nog bijna twee dagen varen via de
Straat Soenda. Daar werden we nog in
open water opgewacht en verwelkomt door
een Catalina vliegboot en Hr. Ms. Jan van
Galen.

Nog voor we de haven
binnen waren kwam een
vieze lucht op ons af en
werden we omringd
door allerlei kanoachtige
boten met koopwaren.
De koopwaren stelden
niet veel voor en waren
eigenlijk meer bedelacties, de armoede
straalde er vanaf. De
afmeertrossen werden
voorzien ronde schijven
plaatmateriaal tegen de
ratten maar ook tegen
degenen die aan boord wilde klauteren.
We werden uitbetaald in Roepias en ruim
in de gelegenheid gesteld om te
passagieren. Mijn eerste indrukken waren
niet best, niet alleen de armoede maakte
diepe indruk maar ook het gebrek aan
medische hulp voor hen die met open
wonden en zweren rond liepen. Blinden en
kreupelen begeleid door kinderen liepen of
zaten bij de vele openluchtwinkeltjes aan
de rand van de weg, de passar.
De vreselijke stank kwam hoofdzakelijk
van de opslagloodsen vol dierenhuiden
waar vele maden over de weg kropen.

Foto: Catalina vliegboot
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Japanse krijgsgevangenen waren nog
gedeeltelijk uniform en liepen daar vrij
rond zij bogen als een knipmes als ze je
passeerde. Niet ver van de haven was een
kampong die kampong Kotja werd
genoemd het werd echter aangeraden om
daar weg te blijven om te voorkomen dat je
daar allerlei ziektes kon oplopen. Aan de
waterkant werd kleding gewassen, gebaad,
vrouwen met de kleren aan, getoiletteerd,
gezwommen en wonden uitgewassen en
dan van een klot klei voorzien. Na een paar
dagen konden we voldoende Maleise
woorden om op de passar te winkelen waar
je niet moest betalen wat er gevraagd werd,
de helft was genoeg en vaak nog te veel.
Wat daar als fruit e.d. aangeboden werd,
was niet zo best zoals kleine bananen met
bittere smaak, dat waren onrijpe bakbananen en mango’s waar kevers in zaten.
Er was maar weinig goed fruit, de mensen
hadden het zelf niet en wij moesten nog
veel leren om onderscheid te kunnen
maken. Bakken en braden op een
petroleumstelletje rook wel goed maar zag
er niet smakelijk uit en het verpakkingsmateriaal was een stuk bananenblad. Bijna
alles ging in gehurkte houding de Indische
hurkzit.
Foto: Indische hurkzit

Als hun handel aangevoerd of verplaatst
werd gebeurde dat aan lange stokken op de
schouder, ongelooflijk wat ze op die
manier allemaal mee sjouwden. Dat was
dan meestal op blote platvoeten en in
chimpansee houding. Ze kwamen van
heinde en verre. De “Karel Doorman” had
meer bemanning dan alle andere schepen
bij elkaar die in de haven lagen, er viel iets
te verdienen, dat ging als een lopend
vuurtje per tam tam of gamelan.
Er werd de gelegenheid geboden om in
Batavia te passgieren, daar kon je op
openvrachtwagens naar toe. De kleding
moest echter in lange witte broek. Ik dacht
dat ik die twee had en die ene die ik had
moest nog gewassen worden, dat heb ik op
advies bij een chinees laten doen. Dat was
in een dag gelukt en mooi wit, het was
echter een kuitbroek geworden, ik liep er
mee voor gek. Dan maar niet naar Batavia
misschien kwam ik daar nog vaak genoeg,
ik was toch voor het vliegveld van Batavia
(Jakarta) bestemd of toch niet?
Die onwetendheid zat me danig dwars.
Er was al honderd man overgeplaatst maar
ik en Piet van Loon nog niet, maar dat kon
altijd nog, er was immers niets beloofd.
Niet te veel aan denken, maar ja dat
bovenkamertje staat nooit stil. Het was om
zeven uur al donker maar het gewinkel
langs de straat ging gewoon door en was
een leuk gezicht bij al die olielampjes.
Ook het geroezemoes hield niet op en daar
kwamen dan allerlei nachtgeluiden bij
zoals van krekels en gekko’s en andere
nachtdieren. Het donker en het licht
worden ging heel snel met twaalf uur
verschil en in de nacht koelde het
nauwelijks af. De negatieve gedachten
gingen er toch een beetje van af, dit was
“de tropen”, het Verre Oosten, Ned, Oost
Indië waar we op de lagere school zoveel
over hadden geleerd. Door de Japanse
bezetting was er veel veranderd vooral de
ouderen die hier eerder een goede tijd
hadden beleefd waren onder de indruk van
wat ze nu zagen. Het eens zo mooie
Batavia zag er voor hen nu vervallen en
chaotisch uit.
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Na acht dagen van schoonmaken,
bunkeren, passagieren en honderd man van
boord, zijn we de Javazee op gevaren
richting Soerabaja waar de munitie gelost
moest worden. Bij Semarang op werd de
reis 22 oktober onderbroken en gingen we
daar voor anker, het hoe en waarom ben ik
niet te weten gekomen. In de Longroom
(officiers verblijf) werd van alles
bekokstoofd en de Commandant had
regelmatig contact met de Staf in Batavia
(Jakarta). Van de hofmeesters en seiners
werden we ook niet veel wijzer, het was
net of dat zij een zwijgplicht hadden. Het
werd op 23 oktober onverwacht een dagje
uit.
Een grote landingsboot vol militairen van
de landmacht kwamen ons bezoeken en wij
mochten met die zelfde boot hun
kampement komen bekijken. Met wij
bedoel ik degenen die dat wilde en geen
wacht hadden en daar hoorde ik deze keer
ook bij.

Foto: dagje uit Semarang
Aan de wal werden we opgewacht door
enkele Indische jonge dames die goed
Nederlands spraken en uitleg gaven over
wat ons te wachten stond. Een aantal open
legervoertuigen bracht ons door de stad
naar het legerkampement. De stadswijken
zagen er op het eerste gezicht beter uit dan
bij Tandjong Priok.
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Op de weg lag een dode slang waarvan de
kop platgereden was, niemand scheen daar
aandacht aan te besteden behalve wij dan,
we griezelden toch een beetje.
Bij aankomst in een kazerne-achtige
omgeving werden we in het hoofdgebouw
hartelijk ontvangen. Hier werden we
voorzien van een hapje en een drankje en
kregen we voor het eerst iets te horen over
vijandelijkheden met inlanders die
“plopors” werden genoemd. Dat waren
sluipschutters die al slachtoffers hadden
gemaakt. We werden uitgenodigd om de
vooruitgeschoven posten te bezoeken, we
hoefden niet bang te zijn want als er wat
gebeurde dan was dat in de nacht. Op een
paar honderd meter van de gebouwen
waren schuttersputjes gegraven met daarin
een of twee militairen met geweren en
verrekijkers. In de verte zagen we mensen
lopen, dat kon geen kwaad zeiden ze, dat
waren mangaplukkers. Hoe zij onderscheid
konden maken tussen vriend en vijand was
me niet duidelijk. Wel
viel op dat de jongens in
die bloedhete kuilen nog
al zenuwachtig waren,
ook de leidinggevende
figuren in de gebouwen
kwamen niet ontspannen
over. Zij hadden
eigenlijk een gebrek aan
alles zelfs de sigaretten
waren slecht, die werden
“Heimwee” sigaretten
genoemd. Het was
duidelijk dat wij als
scheepsvolk er veel
beter aan toe waren dan
de landmacht. De korte
uitwisseling was niet voor niets geweest,
ook al hadden zij onze haring met
wittebrood opgegeten. In de avond werden
er uit veiligheids overwegingen schijnwerpers op de ankerketting gezet. Na een
poosje kriejoelde het van zeeslangetjes in
het lichtschijnsel op het water. Een aantal
matrozen zag daar een vermaak in om een
stel slangetjes in een putsemmer op te
vissen.
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Op het bordes van de neergelaten stacytrap
werden die mooi gekleurde slangetjes (ca.
80 cm. lang) met bezemstelen geklierd.
Deze sperde hun bekken ver open en beten
dan in hun collega’s. Dit had lang genoeg
geduurd om veel kijkers te lokken.
Ook de dokter kwam een kijkje nemen,
toen was de dierenbeulerij zo af gelopen.
De uiterst giftige zeeslangentjes zoals hij
ze noemde moesten onmiddellijk in het
water terug gezet worden en dat gebeurde
ook.
De volgende dag werd het anker gelicht en
koers gezet naar Soerabaja.
De hangaar was leeg en stond aan de kopse
kanten open waardoor het daar koeler was
dan in de rest van het schip en aan een
soort sporthal denken. De eerste dieren
waren ook al aan boord gesmokkeld
kakatoes, dat werd aanvankelijk
oogluikend toegelaten.
We gingen 25 oktober 1946 twintig mijl uit
de kust voor Soerabaja voor anker. Later
bleek dat dat een idee was van kolonel De
Booy was. Hij voelde er namelijk niks om
tegen de scheepswrakken te varen die daar
in de vaargeul lagen. Tevens waren daar
nog een groot aantal magnetische
zeemijnen aanwezig en daar was onze
commandant van op de hoogte. Het was
geen prettig vooruitzicht om vier weken
lang op de zelfde plek stil te liggen in de
hete tropenzon. Voor het lossen van de
1000 ton munitie en de vele tonnen
reservemateriaal voor de luchtvaartdienst
waren twee landingsvaartuigen ingehuurd.
Deze hadden Japanse krijgsgevangenen
aan boord voor het zware sjouwwerk.
Die kleine gele mannetjes in hun
luierbroekjes wisten van aanpakken. Er
was een drie ploegen dienst ingesteld zodat
dag en nacht één ploeg in touw was. De
samenwerking tussen onze mensen en de
Jappen liep zeer goed. De Japanse
middagploeg kreeg de middagpot net als
wij uit onze kombuis maar dan in hun
etensblikjes. Bestek hadden ze niet nodig,
want ze gingen de vette hap met stokjes te
lijf.

Nu hadden we vaker rijst omdat we door
de aardappelen heen waren en Indië is geen
aardappelland. Dat kwam voor onze gasten
goed uit. Maar de dikke vette snert op
maandag hoe zouden ze dat doen met die
stokjes? Er was van onze kant veel
belangstelling om dat te zien. Onze gele
ridders bogen weer als een knipmes naar
de toeschouwers en zetten hun etensblikjes
gewoon aan hun mond, er was een
teleurstellend geluid te horen. Het
merendeel dat niets met de
drieploegendienst te maken had gewoon
het dagelijks werk en reewacht. Dat
betekende veel vrije tijd en zo ver uit de
kust was passagieren niet mogelijk. Er
werd toch van alles bedacht om verveling
tegen te gaan. Massale ochtendgymnastiek
gegeven door de mariniers was al eerder
een flop geweest omdat juist de flinkere
jongens van hun stokje waren gegaan. Er
was al een revuegezelschap ontstaan
compleet met orkest, die hadden in de
hangaar nu alle ruimte om te fantaseren en
te oefenen. Daar was dan ook iets moois
uitgegroeid zelfs met een sneltekenaar en
goochelaar. Waar ze alle spullen vandaan
hadden gehaald mag Joost weten, het zag
er professioneel uit. Zij hebben wat later
een prachtige voorstelling gegeven onder
de naam “Revue wind en water”.
Rond het schip werden dagelijks haaien
gesignaleerd in gezelschap van
loodsmannetjes. Het was prachtig om te
zien hoe meestal 4 van die loodsvisjes
vooruit zwommen gevolgd door een grote
logge haai met nog 2 van die vissen op zijn
rug. Iemand wist te vertellen dat haaien
slecht zien en dat de loodsmannetjes als
begeleiders een prooi aangeven. De 2 op
de rug van de haai zitten met een zuignap
ondersteboven te rusten tot ze aan de beurt
zijn voor de aflossing van de wacht. Deze
haaien zouden tijgerhaaien zijn die alles
opvreten wat ze tegen komen tot flessen en
blikken toe. Een verhaal deed de ronde dat
kort geleden tijdens een storm, op een van
de mijnenvegers daar in de buurt een man
overboord was geslagen.
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Even later werd hij terug aan boord
gespoeld, half opgevreten door een haai.
Dit slachtoffer was een zekere
Smeets uit Limburg die met mij op de
opleiding in Eastbourne was geweest.
Een stel ruige matrozen besloot op
haaienjacht te gaan vanaf het laagste dek
op het achterschip. De eerste pogingen
mislukten maar al doende leert men. Het
materiaal werd zwaarder en de haaien
slimmer, ze hapten niet meer naar alles wat
in het water terecht kwam. Een lange lat
diende als hengel met daar langs een stevig
touw op een windas (een lier) de angel was
een spekhaak die men bij de bottelier had
losgepeuterd. Vleesafval werd als aas
gebruikt en als lokvoer. Het zag er alle
maal degelijk uit en dat vonden de haaien
ook dus bleven ze overal van af.
Wij als toeschouwers geloofden er niet
meer in en dropen af. Een tijdje later
hoorden we dat men toch beet had gehad,
het latwerk was afgebroken en de spekhaak
recht gebogen, dus weer niks. De vissers
gaven echter niet op, er werd in een van de
werkplaatsen een nog zwaardere haak
gesmeed. De nieuwe hengelopstelling
verbeterd en maar weer afwachten,
plotseling ging er een gejuich op. Men had
niet alleen beet maar ook een 8 meter lange
haai aan boord getakeld,
Ik dacht als publiek op enige afstand, “als
we het visserslatijn eraf trekken blijft er
nog ruim 6 meter gevaarte over” dat daar
tekeer lag te gaan. Even het haakje uit de
bek halen was er niet bij. De dapperste
naderde het dier met een lange houten
balk, hield de kopse kant voor de bek. Het
beest hapte onmiddellijk en versplinterde
het voorste balkgedeelte. Na kort overleg
ging de balk de open muil in en werd als
een stormram tot in de maag doorgedrukt.
De slagersmessen deden de rest, het werd
een bloederigge massa met een
afschuwelijke stank. Het dek moest
afgespoten worden maar de slachtpartij
ging nog een poosje door. Daar hoefde ik
niet bij te zijn, het was toch al of die vieze
lucht niet meer bij me weg wilde.
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Later hoorde ik dat in de maag van de haai
allerlei rommel zat waar onder een
benzineblik. Er werden haaienonderdelen
in de zon gedroogd, de staartvin werd toen
als een windvaantje op de kloot van de
vlaggenmast gemonteerd en heeft daar nog
vele maanden op gezeten. De haaietanden
zijn onder de slachters verdeeld. Ik vroeg
aan een van hen die ik beter kende, of ik
zo’n tand kon krijgen. Nee dat ging niet
want hij had er nog maar 12.
Later is nog een haai gevangen maar de
spanning was er toch af. Wel was hier een
loodsmannetje bij van ongeveer een halve
meter en de moeite waard om eens goed te
bekijken. Die vissen zijn veel groter dan ze
in zee lijken. Ze hebben op de kop en deels
op de rug een zuignap in de vorm van een
rubber schoenzool met ribbels. Men wilde
de vis in een wasbak laten zwemmen, dat
lukte niet, het dier keerde zich om en zoog
zich aan de bodem vast en was niet meer
los te krijgen. Die enorme kracht heeft hij
met de dood moeten bekopen want zonder
water kwam hij ook niet los.
In de verblijven werd het steeds warmer,
dat was alleen prettig voor de krekels en de
kakkerlakken die vermeerderden snel.
Velen van ons zochten een slaapplaats aan
dek op, omdat beweerd werd dat je
benedendeks in de kooi “in je eigen zweet
kon verzuipen”. Ik sliep ook niet meer in
m’n kooi maar gewoon op de bakstafel met
de kussens van de zitbanken als matras. In
je kooi aan dek was prettiger maar de kans
om last te krijgen van rondvliegend
ongedierte was niet denkbeeldig. Zo ver uit
de kust is de kans om door muskieten
gestoken te worden uiterst klein maar wat
brachten de dagelijks aanleggende
vaartuigen van de wal mee? Van jeukende
zweetpukkeltjes had iedereen last en
sommige hadden ook al last van ringworm
dat is een hardnekkige huid aandoening.
Het lossen van de spullen voor de
luchtvaartdienst vorderde snel. Daar was
vier weken voor uitgetrokken maar het
karwei werd in twee weken geklaard.
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De harde werkers hebben daar ook een
pluim voor gekregen en daar zijn ze bij de
marine niet scheutig mee.
Celebes (Sulawesi)
Alles werd in gereedheid gebracht voor de
tocht naar Makassar de hoofdstad van
Celebes. De zeewacht was weer even
wennen maar de meeste waren toch blij dat
we weer konden varen.
Ik in het bijzonder want ik was nog steeds
aan boord en alles liever dan een onzekere
walplaatsing. De trip duurde maar twee
dagen en had nauwelijks afkoeling
gegeven, iedereen was het erover eens dat
dit schip een goed schip was maar niet
deugde voor de tropen. Er werd ook overal
weer roest gebikt en geschilderd en
voorzien van de borden met het opschrift
“AWAS TJET BAROE”, Maleis voor (pas
op nieuw geverfd). Het woord “tjetten”
was toch al een marine-uitdrukking voor
verven, ik gebruik dat woord soms nog.
13 November 1946 zijn we afgemeerd aan
de kade van Makassar een handelsstadje
met veel Chinese winkeltjes.
De 7 december divisie van de landmacht
was ook zojuist aangekomen en net als wij
aan het winkelen geslagen. Hier was een
overdaad aan souvenirs te koop er werd
wel aangeprezen maar niet brutaal
opgedrongen zoals de soldaten in het
midden oosten hadden ondervonden.
Er werd van alles door elkaar heen gekletst
maar de gebarentaal doet wonderen.
Je mocht de koopwaar in de handen nemen
en van alle kanten bekijken, dan werd een
prijs genoemd. Dat gebeurde bij een
soldaat, die keek mij aan, ik zei dat is veel
te duur je word bedonderd. Nee nee ik
bedonder niemand zei de Chinese
winkelier in onvervalst Nederlands, daar
schrok ik even van. Ik heb toen een
zilveren ring gekocht maar niet voor de
vraagprijs. Later heb ik nog voorwerpen
van zilverdraad (Kandari zilver) gekocht
als souvenirs, dit zijn vrij goedkope
kunstwerkjes uit het dorp kandarih.

Ook heb ik nog een stukje houtsnijwerk
aan geschaft, voorstellende een vliegende
vogel. Er was daar ook een levendige
handel in dieren vooral vogels, het aantal
dat aan boord gebracht werd liep uit de
hand. In ons verblijf waren ook al twee
kleine kakatoes, die kregen na enkele
dagen tropenkolder en gingen dood. Dit is
in meer verblijven en hutten gebeurd. Het
duurde niet lang of we hadden ook een aap
aan boord, meer dieren werden toen niet
meer toegestaan. Het verkeer in de lange
straten van Makassar bestond toen
hoofdzakelijk uit militaire vrachtwagens en
driewieler voertuigen de “BETJA’s”.
Foto: oude Betja

Dit zijn bakfietsen met een halve open bak
voorzien van een tweezits bankje en een
hemeltje daar boven.
Voor 2 Roepia, (ca. 2 gulden) werd je door
de fietser, beter bekend als Toekang Betja
geruime tijd van hot naar haar gereden.
Het merendeel van de bevolking was te
voet en bijna iedereen barrevoets dat is wat
wij noemden op blote kakken dat is in het
Maleis “ kaki telandjang”. Eerst dacht ik
dat het iets met armoede te maken had, dat
is niet zo, ze hebben een hekel knellend en
broeierig schoeisel.
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Eenvoudige slippers werden door sommige
vrouwen wel gedragen. Op de vraag of ze
niet bang zijn om in een scherp voorwerp
te trappen was het antwoord “nee, je moet
uitkijken waar je loopt”.
Toch was er allerlei veelkleurig schoeisel
en lederwaren te koop en “stille kracht
amuletten” met kralen. Voor alles is wel
een talisman al of niet met een geneeskrachtig voorwerp. Dit was het hart van de
Oosterse wereld met al zijn geheimzinnigheden, verschillende culturen en geloven.
Toch heb ik geen enkele onderlinge ruzie
waargenomen, de verdraagzaamheid was
groot.
Een van ons had een wondermiddel
gekocht dat was “Kajoepoetih olie” de
juiste naam is “Munjak Kajoepoetih”.
Hij had een hele fles van dat duur spul
aangeschaft omdat het tegen alle kwaaltjes
en in het bijzonder tegen spierpijn en
reuma werkzaam zou zijn. Dit werd door
enkele oudgedienden bevestigd. Er waren
meer van dat soort middeltjes, maar mijn
twijfels hebben zij niet weg kunnen nemen
daar de gemiddelde leeftijd van die mensen
een stuk lager lag dan bij ons. Wel is
opgevallen dat ik geen dikke mensen kan
herinneren, terwijl de meeste
waarschijnlijk eelt op hun kont hadden van
het zitten.
Wij zijn met een groepje gaan stappen,
eerst naar een mooie theetuin, de enige
borrelsoort die men daar had was rijstbrandewijn “Arak”. Dat was een sterke
drank van het gemeenste soort, iedereen
werd er beroerd van en ik in het bijzonder.
Waarschijnlijk omdat ik niet gegeten had,
ik zou onderweg wel een paar bananen
eten, liefst pisang Ambon, Dat is een
groene maar smakelijke banaan, daar is het
niet meer van gekomen. Ik werd per betja
naar ons schip gebracht, wel vooruit
betalen Toewan. Dat was gebeurd maar bij
de loopplank vroeg hij weer om geld, dat
feest ging niet door. Als het er op
aankwam kenden zij meer woorden
Nederlands dan wij Maleis.
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Gelukkig was ik snel opgekapt want er was
een lang weekeinde in de bergen beloofd
en dat wilde ik niet missen. Eerst moest ik
nog een deel hondenwacht aan het schakelbord afwerken. Ik werd tegen twee uur
gewekt om een maat af te lossen die er zijn
twee uren op had zitten, maar ik was weggezakt en niet overeind gekomen.
Het had niets met die Arak te maken want
er zat nog een dag tussen, maar wel met
het feit dat ik een enorme slaapkop ben en
dat is nog steeds zo. De brave jongen is tot
vier uur blijven staan en heeft dit verzuim
niet aan de grote klok gehangen, hij heeft
me later wel teruggepakt. Die morgen
stonden na het licht worden een aantal
militaire vrachtwagens klaar om ons naar
het marine rustoord te brengen op grote
hoogte. De bergen bij Makassar variëren in
hoogte van 1500 tot bijna 4000 meter.
De vrachtwagens werden bestuurd door
zeer jonge Indische jongens maar zij deden
het prima. De voertuigen kreunden
omhoog over een bochtige smalle
zandweg. Tegen twaalf uur waren we waar
we zijn moesten.
Het hoofdgebouw was een kantine met
slaapzaal. De beheerder was een sergeant
die in de oorlog een arm was kwijtgeraakt.
Met behulp van Indisch militair personeel
werd het eten geregeld. De chauffeurs aten
niet met ons mee, zij hadden hun maaltje in
een tot tasje gevouwen bananenblad bij
zich en aten gewoon hun rijst met de
handjes. Dit kamp op ruim 1500 meter
hoogte had de naam Malino en was van
alle gemakken voorzien, het water was er
echter erg koud. Dat waren de nachten ook,
in de vroege ochtend zelfs dicht bij het
vriespunt er waren daarom extra dekens
aanwezig. Overdag en ‘s avonds was het
heerlijk weer. Er was ook een tennisbaan
en een manege met ponypaardjes,
“Malino’s”. Nou manege, het was meer
een schuilplaats onder een boom. Ik vond
het maar niks dat zware kerels als Piet van
Loon op die kleine paardjes jakkerden.
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Foto: Malino (klein paard)
Het was wat wij een wolkbreuk
noemen die weer even abrupt
stopt, een jaargetijde verschijnsel
waar maar weinig rekening mee
wordt gehouden, niet meer dan
even voeten wassen in de plassen.
Twee dagen later zijn we weer
bergafwaarts gegaan naar
Makassar en is er nog lang over
deze mooie dagen nagepraat.
We hadden nog een paar dagen de
tijd om rond te neuzen in deze
stad met grote tegenstellingen.
Het buitenleven van de inlanders
sprak mij erg aan.
Het prachtige landschap boeide me het
meest, de vergezichten en de lager gelegen
geribbelde groene velden, de Sawa’s. Het
vroeg donker worden had zo zijn charme,
op en rond het caféterras met romantische
verlichting was het zeer aangenaam.
De bediening was in van handen een
Indische bediende die wel het geld inde
maar niet wisselde, daar moest hij voor
naar zijn blanke baas. Dat ging eerst goed
maar met het vorderen van de tijd duurde
het steeds langer voor de knul terug was.
Op het laatst kwam hij helemaal niet meer
terug de baas wisselde niet meer omdat hij
zelf zijn beste klant was geweest en
poepzat op een bank lag.
Ik heb het einde niet meer
afgewacht het werd
trouwens te fris buiten.
Ondanks de voorzorgsmaatregelen waren velen
toch verkouden geworden
door de grote temperatuurverschillen in zo’n korte
tijd. Ook de hoge luchtvochtigheid had daarmee te
maken het was immers
“natte moesson”. Het heeft
tijdens onze aanwezigheid
niet vaak geregend, maar
als het regende, werden
daarboven de sluizen
plotseling open getrokken.

Nog voor we vertrokken van Makassar
kregen we te horen dat daags na ons
vertrek uit Malino, het rustoord
aangevallen was door opstandelingen.
Er zouden doden zijn gevallen, de juiste
toedracht werd verzwegen, het kon voor
ons bedoeld geweest zijn. Wat er allemaal
van waar was moesten we maar aannemen.
De commandant had telegrafisch vanuit
Batavia opdracht gekregen 400 ton Djatihout op te halen bij het eiland Moena bij
Baoe-Baoe en Boeton een eilandengroep
ten Zuid Westen van Celebes.
Foto: Passar te Makassar
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Ook daar waren enkele dagen voor
uitgetrokken. We zijn op 20 november
1946 daarheen vertrokken en kwamen een
dag later bij Baoe-Baoe aan en gingen daar
voor anker. In een ommezien waren we
omringd door kano-achtige bootjes met
koopwaar. De kleine prauwen hadden
vooral veel vruchten te koop maar ook
hertengeweien papaaien en andere vogels.
Aan boord komen mochten die inlanders
niet maar op de statietrap werd druk
gehandeld wel onder toezicht van de
officier van de wacht om te voorkomen dat
meer dieren aan boord zouden komen.
Die zijn wel aanboord gekomen en wel op
een heel andere manier. De Karel Doorman
is bij die eilanden enige malen van
ankerplaats veranderd, het hoe en waarom
is ons niet verteld.
Foto: bootjes Baoe Baoe

Bij Moena lag een kreek vol boomstammen die aan boord getakeld moesten
worden. Op de boomstammen die als
vlotten aan elkaar gemaakt waren werkte
inboorlingen die er een eigen taaltje op na
hielden. Ik heb het al vaker over arme
mensen gehad maar deze hadden zelfs
geen broek aan hun kont, wel een stukje
bananenblad voor, misschien uit schaamte
voor ons. Zij waren super verlegen. Toch
waren zij bedreven in het omgaan met die
zware boomstammen (400 ton) die één
voor één aan boord werden gehesen en in
de hangaar over dat dek werden verdeeld.
Tijdens de werkzaamheden gooide de
bottelier een groot leeg boterblik over
boord dat kwam op zo’n vlot terecht. Dat
blik zo groot als een emmer blonk in de
zon als goud. Maar niet voor lang, onze
dappere helpers lieten het werk voor wat
het was en storten zich op dat blik om
eigenaar te worden, dat ging met veel
geweld gepaard. Het scherpe deksel sneed
een van de vechtjassen zijn been over een
flinke lengte open. Er werd naarstig naar
bladeren gezocht om de wond dicht te
plakken. Hij werd tegen zijn zin aan boord
gehaald en in de ziekenboeg netjes
verbonden. Toen hij weer op het vlot
verscheen met een mooi wit verband om
zijn been van boven de enkel tot onder de
knie, werd hij door zijn maten minachtend
aangekeken. Hij was daar duidelijk niet
gelukkig mee. Ik denk dat het verband niet
lang om zijn been heeft gezeten, zij hebben
andere middelen die wij niet kennen. Of
die echt helpen is zeer twijfelachtig, ik heb
te veel verminkte Indonesiërs gezien.
Na vier dagen was het karwei geklaard, in
de hangaar lagen de lange dikke
boomstammen driehoog gestapeld.
Intussen was op een van die eilanden de
gelegenheid gegeven om te jagen op groot
wild, dat moest in de vroege ochtenduren
gebeuren. Er waren twee ochtenden voor
uitgetrokken. Ik wou eerst de kat uit de
boom kijken hoe het de eerste dag verliep.
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Het was allemaal weer goed geregeld, met
sloepen naar de wal, waar vrachtwagens
klaar stonden om de rimboe in te trekken.
Een groep officieren was zeer vroeg
vertrokken om op herten te kunnen jagen
diep in de rimboe. De wilde zwijnen jagers
vertrokken tegen het licht worden. Van de
officiersjacht hebben we weinig gehoord,
er zijn door inlanders wel enkele herten
aan boord gebracht. Van de zwijnenjagers
des te meer, er is vanaf de vrachtwagens
langs elkaar heen geschoten, gelukkig
zonder ongelukken. Wie wel over de
bodem durfde lopen bleven dicht bij de
wagens om niet door hun maats overhoop
te worden geschoten. Een van de helden
had een biggetje gevangen, maar niet op de
moeder gerekend, die met een rotvaart op
hem afkwam en hem ondersteboven butste
en er met haar kroost vandoor ging.
Toch was de buit aanzienlijk, de helpers en
dragers kregen hun aandeel en de rest werd
bij de twee botteliers afgeleverd.
Deze twee zijn enkele dagen aan het
slachten geweest.
Er werd nog iets bijzonders aan boord
gebracht. Voor op de bak werd een grote
kop van een karbouw tegen de wand
geplaatst, ook die was geschoten. Bij nader
inzien bleek deze grote stier aan een
ketting te staan, alleen de kop is als trofee
meegenomen. Dit muisje had echter een
staartje. Er kwam een boze eigenaar
opdagen en eiste een forse vergoeding, dat
was logisch. Maar wat niet logisch was dat
er een tweede ja zelfs een derde geldeiser
op de proppen kwam. Het was heel
waarschijnlijk dat ze geen van drieën
eigenaar waren en niet eens wisten van wie
dat beest wel was. Tussen de oude hap
(oud gediende) waren officieren en
onderofficieren die deze spelletjes kenden.
Ik denk dat de schuldeisers met een pakje
sigaretten zijn afgescheept. De jacht voor
de tweede dag ging echter ook niet door.
De karbouwenkop heeft nog een paar
dagen voor op de bak gestaan maar was
plotseling verdwenen. Iemand zal zich
over de hoorns ontfermd hebben als trofee.
De rest zal aan de haaien zijn opgevoerd.

Foto: karbau

De Molukken
26 November 1946 zijn we vertrokken
naar het hart van de Molukken. Het eten
was weer een beetje ver-Hollandst door de
inkopen in Makassar. Er waren zelfs
aardappelen in gevlochten manden
aangevoerd. De patatjes waren wel erg
klein dus lastig te schillen maar goed van
smaak. De oude vleesvoorraad moest eerst
op voor dat men aan de zwijntjes begon,
dat is niet helemaal waar want in de
maandagsnert was al het een en ander
verwerkt. Dit Molukken-gebeuren leek en
beetje op een zwerftocht of vlagvertoon
langs de eilanden. Mijn werk was toen
vaak op de geschutsbordessen, zo kon ik
mooi zien hoe zeilende prauwen op een
afstandje ons welkom heetten met muziek.
Bij het naderen van Ambon waren enkele
prauwen versierd en van een gamelan
voorzien. Dit is een groot soort xylofoon
aangevuld met opgehangen grote en kleine
metalen klankborden. Die gamelan hadden
we al eerder gezien en gehoord, ik vond
het maar ketelmuziek maar over het water
klonk dat veel mooier, misschien ook al
omdat de zee zo glad was als een deinende
spiegel.
Op 29 november zijn we aan de kade van
Ambon afgemeerd en was er groot feest.
We zijn ontvangen alsof het heel ons
koningshuis betrof inclusief de hofhouding. Hier was van enige opstand geen
sprake, er werd gezongen voor Koningin
en vaderland en het Wilhelmus gespeeld.
Zij beschouwden de Molukken als een
Nederlandse provincie.
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Dat terwijl niemand een Europees gezicht
had, zelfs velen meer op Papoea families
leken vanwege hun krulharen. Hoe wij
daar in de watten gelegd zijn is niet uit te
leggen, dat moet je meegemaakt hebben.

Op 3 december zijn we onder grote
belangstelling en met muziek vertrokken
naar de Banda eilanden.

Ambon was een geheel militair eiland van
het Koninklijk-Nederlands-Indisch-Leger,
het KNIL. De kazerne was meer een dorp
waar ook de families woonden met een
van-alles-winkel waar wij ook konden
kopen wat voorhanden was en dat voor een
prikje. Er werd een voettocht door de
rimboe naar een Desa (dorp) georganiseerd
onderweg vol dierengeluiden, sommige
van die dieren waren ook te zien. Ook
inlandse volksdansen kwamen er aan te
pas.

4 december 1946 aankomst bij het oude
ford uit 1655? zie de gedenksteen van
Pieter Bot, Gouverneur Ned. Indië
provincie Banda.
Ook hier alleen maar aardige mensen die
allerlei oude glorie wilden laten zien in en
rond dat ford, maar ook diverse tuinen
waar specerijen werden gekweekt. Vooral
de muskaatnoten waren rijkelijk aanwezig,
die kon je gewoon langs het pad plukken.
Dat heb ik ook gedaan en enkelen
ontmanteld, dan komt er een tweede
mantel te voorschijn, dat is een rood/geel
vel met de naam foelie. Daaronder zit de
harde noot die geraspt
wordt op onze groenten
als smaakverbeteraar.
De foelie wordt gedroogd
en gebruikt in de soep.
Enkele van die Bandaeilanden zijn geheel
vulkanisch en werden
Goenoeng Api genoemd
wat vuurberg betekent, de
algemene naam voor alle
vulkanen.
Het schip is een dag later
naar een van die eilanden
“verhaald”. Rond die
eilanden is de Bandazee
erg ondiep waardoor we
een eindje uit de kust
moesten blijven om voor anker te gaan.
Een mooie baai en een klein stukje
bewoonde wereld. Deze bestond uit enkele
gezinnen met weinig kleding en
bezittingen. De behuizingen waren
degelijke bamboehutten op palen met een
galerij van ongeveer een meter breed.
Onder de hutten scharrelden een paar
kippen met een touw aan een van de poten
en verbonden met een van de palen.

Foto: Ambon, historische dans

Voor we dit vriendelijke volkje verlieten
was er nog een defilé van oudstrijders
waarvan verschillende dragers van de
Militaire Willemsorde. Oud gedienden uit
de Atjéh oorlog. Andere gaven een
demonstratie klewang (zwaard) slijpen op
een grote wetsteen alsof er zo dadelijk
weer gehakt moest worden. Kortom deze
mensen hebben zich uit gesloofd om het
ons naar de zin te maken.
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Er waren rond dit simpele dorpje toch
voldoende mogelijkheden om in eigen
onderhoud te kunnen voorzien. Een
gedeeltelijke invalide inlander die goed
Nederlands sprak was met een kano van
een ander eiland gekomen om als tolk te
fungeren.

Er werd voor ons een excursie
georganiseerd naar de krater van de 800
meter hoge vulkaan begeleid door twee
inlandse gidsen. Langs de minst steile,
begroeide helling was het toch nog twee
uur klimmen. Half weg kwamen we een
groepje officieren tegen die met de
afdaling bezig waren. Een van hen wist te
vertellen dat daar boven een goed café
was, dat was plagerij. Er was aan de top
alleen maar zwaveldamp waar je bijna in
stikte, je kon niet eens in de krater kijken
door de gele zwavelwolk die er boven
hing.
De terugweg ging heel wat sneller, maar ik
kreeg een scherp voorwerp in een schoen
en moest even afhaken. Eer ik weer
normaal kon lopen was de groep uit het
zicht verdwenen en toen kneep ik hem
omdat ik aan slangen moest denken.
Voorlopig zou niemand mij missen, op een
holletje naar beneden lukte niet want ik
ging over de kop en rolde als en bal een
eind omlaag. Achter struikgewas en onder
klapperbomen zat de groep uit te rusten en

te wachten op de gids die in zo’n boom
geklommen was en een aantal noten liet
vallen. Je houdt het niet voor mogelijk
maar die inlanders lopen als het ware tegen
een klapperboom omhoog en achteruit
weer omlaag.
De jonge klappernoten (klapper moeda )
zitten goed ingepakt in een
natuurlijk kokosmatje en
de schaal daar onder is
nog zacht, daar binnen zit
een groot glas klappermelk. De gids sloeg met
zijn kapmes met één haal
de kop van de noten af
zoals wij dat doen van een
zacht gekookt eitje. Om de
beurt konden we onze
dorst lessen met de onwaarschijnlijk koele
klappermelk en dorst
hadden we. Beneden
aangekomen hadden we
nog tijd over eer we met
de sloepen opgehaald werden. Sommigen
wilden in de baai gaan zwemmen en
vroegen of dat daar haaien waren. Maar of
onze inlandse vrienden de kreten (tida
haai?, tida haai?) begrepen betwijfel ik
toch, ze lachten alleen maar. Toen de
zwemmers hun bovenbroek uittrokken en
daar nog een onderbroek onderaan hadden
was de verwondering en belangstelling erg
groot.
Ik was bij de grootste hut op de galerij
gaan zitten om een shagje te draaien, nou
dat wilden die mannen ook wel. Mijn
tabaksdoos ging rond, toen ik hem terug
kreeg was hij leeg. Waar zij de handigheid
vandaan hadden om vlot van die
“torpedootjes” te draaien de zogenaamde
“strootjes”, was voor mij een raadsel.
De man die naast me zat, had de lege
shagdoos gezien en riep iets in de in de
opening van de donkere hut. Er kwam een
oude vrouw naar buiten met een mandje
vruchten, dat fruit moest ik aannemen. Wat
ik er mee aan moest wist ik niet, ik heb
alleen de manga opgegeten en de rest
weggeven.
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Eenmaal terug aan boord liep een luitenant
ter zee met een geweer in de aanslag op het
achterdek. Deze officier noemden wij het
“vleugelmoertje” omdat hij er merkwaardige streken op na hield zoals nu.
Iemand had gezegd dat bij het achterschip
een haai te zien was, ons vleugelmoertje
zou dat varkentje wel even wassen.
De vermeende haai veranderde niet van
plaats dat was raar en onze kwibus heeft
dus niet geschoten. Dat was maar goed ook
want er was geen haai maar een blad van
de bakboordschroef die door het heldere
water te zien was.
Op zes december zijn we
vertrokken vanuit de Bandazee
naar de Javazee om drie dagen
later bij Soerabaja voor anker
te gaan. Hier werden twee
gestrafte mariniers aan boord
genomen om in Nederland voor
de krijgsraad te komen. Wat ze
uitgevreten hadden wisten wij
niet, het zal wel ernstig
geweest zijn want ze moesten
aan boord ook de knijp in.
Diezelfde dag zijn we nog naar
Batavia d.w.z. Tandjong Priok
vertrokken om daar nog acht dagen te
blijven. Er werd schoonschip gemaakt en
ruimschoots gebunkerd voor de grote
oversteek naar Zuid Afrika. Er waren weer
meer dieren aan boord dan toegestaan was,
daar was een heel mooie aap bij. Maar
geen pardon alleen de eerste aap en
kaketoe mochten blijven de rest moest
weg. De eerste aap was trouwens aan de
aandacht ontsnapt en had zijn toevlucht
genomen in de hangaar op de
boomstammen en liet zich niet meer
pakken. Eten nam hij alleen maar aan op
grote afstand, alleen voor een eitje kwam
hij voorzichtig dichterbij griste dat weg om
het een eindje verder triomfantelijk op te
peuzelen. In alles was het type kwajongen
te herkennen.
We kregen nog een passagier mee, dat was
matroos Jan Zwart die ernstig ziek was.
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Hij werd geplaagd door malaria en nog
enkele tropische ziektes die hem sloopte.
Hij zou de reis in de ziekenboeg moeten
doorbrengen. Het afscheid van Indië werd
uitbundig gevierd, hoofdzakelijk bij de
officieren tot in de kleine uurtjes.
De volgende morgen 20 december 1946
zijn we met behulp van een sleepboot
vertrokken, ik was nog aan boord maar
vertrouwde het nog steeds niet.
Foto: Fort Pieter Bot

Na twee dagen varen was mijn angst om
nog ontscheept te worden helemaal over.
De Indië-ervaring zou veel prettiger
geweest zijn als we dit van tevoren hadden
geweten. Piet van Loon dacht daar ook zo
over.
Op de oceaan stond een behoorlijke
deining. Onze werkplaats lag vrij hoog
boven de waterlijn waardoor de grote
patrijspoort meestal open stond, zonder
enig gevaar. Ik had een flinke elektromotor
onder handen en had de zware waaier juist
in de menie gezet op de werkbank, toen er
toch een zeetje binnenkwam. De kracht
van zo’n slok water is zeer groot. De
waaier zwiepte van tafel af alsof het een
speelgoed dingentje was en de hele
werkplaats stond in een klap blank.
Golfslag ligt altijd op de loer en juist op
een moment als je dat niet verwacht.
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We naderden Kerstmis, de stemming onder
bemanning was niet slecht tot dat op eerste
Kerstdag de commandant over de radio een
verhaal hield over Kerstmis thuis. Gevolgd
met de trieste mededeling dat onze zieke
passagier Jan Zwart plotseling was
overleden. Omdat er in de verste verte
geen land te bekennen was zou het voor
Jan een zeemansgraf worden. Hij werd
zoals gebruikelijk in zeildoek ingepakt, dat
dichtgenaaid werd en met een ballastschuitje verzwaard.

De volgende dag tweede Kerstdag was de
begrafenis met militaire eer en onder grote
belangstelling. Predikant, aalmoezenier en
commandant deden hun zegje op het
vliegdek. Met de lift werd een dek lager
het stoffelijk overschot aan de oceaan

toevertrouwd, met de woorden “EEN
TWEE DRIE, IN GODS NAAM”
voorafgegaan door saluutschoten.
Het doet aan oude zeemansverhalen
denken, maar dat je dit zelf van dichtbij
zou meemaken stond buiten alle
verwachtigen.
Foto’s:
Zeemansgraf Jan Zwart

In de Kerstweek was de
stemming aan boord
voelbaar achteruit gegaan
en het triestige weer
werkte daar ook nog aan
mee. Met oudjaar zaten
we in een dichte mist, we
voeren nog maar op halve
kracht en het voortdurende
geluid van de misthoorn is
ook niet om vrolijk van te
worden. Om de stemming
wat op te krikken was de
toko langer open dan
normaal er waren daar
zelfs grote flessen bier uit
de oude voorraad van Zuid
Afrika te koop.
De commandant hield een
toespraak over de radio
volgens mij met dubbele
tong. Hij zei onder andere,
“We zitten in een dichte
mist maar daar komen we
wel weer uit…” en nog
een paar van die
opmerkingen die we zelf
ook hadden kunnen
bedenken.
Er zijn om twaalf uur ook
nog vuurpijlen
afgeschoten, daar heb ik
echter niks van gemerkt. Ik was blij dat ik
in mijn kooi kon kruipen want de wachten
gingen gewoon door ook al werd de klok
om de drie dagen bijgesteld. (Naar het
Oosten vooruit –naar het Westen achteruit)
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Daar de stemming aan boord nog steeds
niet optimaal was, werd op twee januari
1947 iets nieuws bedacht door onze
mariniers. Schietwedstrijden op het
vliegdek. Grote verwisselbare
schietschijven kwamen er aan te pas en een
schietbaan van honderd meter werd
uitgezet. Er moesten zo veel mogelijk
schutters aan deel nemen. Mijn beurt
verliep prima, een der mariniers dacht in
mij een scherpschutter gevonden te
hebben. Mijn volgende beurten waren
echter allemaal afzwaaiers, dus toch geen
scherpschutter. Mijn ellebogen deden ook
zeer op dat ruwe vliegdek.
Foto: Schietwedstrijden

Op nog twee dagen varen van Zuid-Afrika
kregen we bezoek van twee zeer grote
zeevogels, die ons vele uren volgden. Zo’n
enorme drijvende vogel leek op het eerste
gezicht alsof er iemand over boord was
gevallen. Dit waren albatrossen met een
spanwijdte van meer dan drie meter. Een
heeft nog een poosje op het vliegdek
gezeten en liet zich lekker meevaren.
Er zijn foto’s van gemaakt maar die geven
de werkelijkheid vertekend weer, er leek
een flinke meeuw te zien, meer niet.
Kaapstad -2Iedereen verheugde zich er op om
Kaapstad terug te zien en het katje van
december hadden we nog
te goed. Een merkwaardig
verschijnsel bij zeelui is
en bij mij dus ook, als
men een poosje voor anker
op de rede of afgemeerd
voor de wal ligt, weer wil
gaan varen. Na een poosje
varen mag er weer een
haven in zicht komen.
Dat was nu de baai van
Kaapstad, we zijn
afgemeerd tegen de kade
die nu vrij was, het was
inmiddels 9 januari 1947.
Foto: Albatros
De belangstelling van
mensen van Nederlandse
afkomst was weer groot.
Buiten de reewacht was er
veel ruimte om te passagieren en dat deden we
ook. Nu moest ik nog een
belofte aan Betsie waarmaken want ik had voor
de reis naar Indonesië
geschreven bij terugkeer te
willen verloven. Ik had
toen echter geen vermoeden dat de uitzending
van twee jaren ongedaan
gemaakt zou worden.
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Nu ging het lijken op een uitstapje van
alles bij elkaar acht maanden, de terugreis
was nu een feestje. Het was misschien een
beetje overdreven maar ik heb toch
verlovingsringen gekocht in Kaapstad
mede door de lage goudprijs in Zuid
Afrika.
Na enkele dagen was ik in de binnenstad
uitgekeken en liep door een van de mooie
winkels te slenteren. Een dame sprak mij
in goed Nederlands aan en vroeg hoe ik het
hier vond en ik antwoordde dat ik het
gezien had voor zover mijn benen dat
toelieten. Daar keek ze van op en zei:
”Kom maar mee misschien is mijn man
nog thuis, hij kan je meer laten zien”.
Zij begon te hollen en ik had moeite om
haar te kunnen volgen, straat in straat uit.
Bij een riante woning kwam juist een man
naar buiten en liep naar zijn auto zij riep
wacht even, er was een korte woorden
wisseling met een knikje naar mij. Het was
vrijdag betaaldag en meneer moest zijn
personeel gaan uitbetalen op de bouw; hij
was aannemer en ik kon mee als ik dat
wilde. Nou ik wilde wel maar was toch een
beetje terughoudend en toen ging mevrouw
ook mee om mij gerust te stellen.
Deze mensen waren van Friese afkomst en
zijn in de crisisjaren naar Kaapstad
verhuisd, hij kon daar als timmerman aan
de slag en was inmiddels aannemer.
Er werd in dat havengebied veel gebouwd.
De bouwvakkers waren allen zwartjes,
alles wat ze deden was handwerk en
niemand had haast. Om vijf uur was het
uitbetalen, voor die tijd werd er in de
bouwkeet koffie gezet voor ons maar
mevrouw moest niets hebben waar de
zwarthandjes aan gezeten hadden. Na nog
enkele plekken bezocht te hebben, bood
meneer aan om meer van het Kaapschiereiland te laten zien. Zaterdag had ik
de wacht maar zondag was ik vrij. Nu werd
ik eerst naar de Karel Doorman gebracht
om op zondagmorgen om 10 uur weer te
worden opgehaald.
Na de inspectie konden we vertrekken.

Voor mij stond een auto klaar, dat konden
de meesten niet zeggen, ook het kader niet.
Meneer en mevrouw hebben mij de
mooiste plekjes van het Kaapschiereiland
laten zien, teveel om op noemen of te
onthouden. Slechts enkele namen heb ik
onthouden, zoals de Tafelberg met
Duivelspiek en de landgoederen Wijnberg
en Grote Schuur.
In de namiddag moest ik bij die mensen
mee-eten, het diner, met een grote
hoeveelheid tafelzilver waar ik geen raad
mee wist, ik zat er wat verlegen bij te
kijken. Toen schoof er nog iemand van ons
aan, een sergeant die daar in huis de weg al
kende van de eerste reis, in mij ogen was
dat een brutale vlerk. Ook hadden die
mensen een verwende zoon die vertikte het
om aan tafel te komen, hij bleef op zijn
kamer en wilde daar bediend worden. Het
was een moeilijke tiener die het zijn
moeder erg lastig maakte. Na het eten werd
de zwerftocht voortgezet, moeder bleef
thuis en de sergeant ging mee.
Zo hebben velen van onze bemanningsleden kennissen verworven in dit mooie
land met vriendelijke mensen.
Maar er waren ook mensen met andere
bedoelingen, dat ondervond ik een paar
dagen later toen ik bij de eerste
gelegenheid de wal op was gegaan om nog
wat inkopen te doen.
Ik werd door een deftig uitziende blanke
meneer in het Engels aangesproken, hij
nodigde mij uit om ergens wat te gaan
drinken. Dat vond ik best maar de
bedoelde drinkgelegenheid was gesloten en
toen drong tot me door dat voor de middag
geen enkel café open was. De heer wilde
me ergens anders heen lokken en daar had
ik geen zin in.
Met het smoesje dat ik nog een afspraak
had probeerde ik weg te komen. Maar waar
ik ook heenging hij bleef met me meelopen
anderhalf uur lang, Toen moest hij
plotseling in een winkel zijn waar de deur
van open stond en vroeg of ik even wilde
wachten, ik zei ja maar bedoelde nee.
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Er was een groepje van onze Jantjes om de
hoek gekomen, dat had mijnheer de homo
al gezien en was daarom die winkel in
gevlucht. Toen ik schreeuwde dat ik door
een flikker werd lastig gevallen schoot de
man als een haas de winkel uit, hij
verstond blijkbaar dit Nederlands heel
goed. De dreigementen van onze jongens
waren overbodig want hij was de straat al
uit. Dit was niet de eerste keer dat ik lastig
gevallen ben en het zou ook niet de laatste
keer zijn.
De laatste avond voor ons vertrek uit
Kaapstad zijn we nog met een groepje gaan
stappen. Er moest nog ergens gedanst
worden dus kwamen er weer dames aan te
pas, ik stond nogal snel buitenspel. Een
poosje toeschouwer zijn is wel aardig maar
dat moet ook weer niet te
lang duren.
De groep dames was overwegend rond de twintig jaar
oud, een van hen was minder
mooi en enkele jaren ouder.
Juist zij kwam mij gezelschap
houden en in het ZuidAfrikaans een gesprek op
gang brengen over
allerdaagse dingen. Met wat
fantasie en goede wil is dat
leuke taaltje aardig te volgen
en dat was wederzijds. Het
groepje aangevuld met dames
wilde nog naar een andere
gelegenheid maar mijn
gezelschap voelde daar niets
voor. Zij wist inmiddels van
mij dat ik gezien mijn leeftijd
op tijd aanboord moest zijn
en daar wilde zij wel voor
zorgen. Zij was het type van
een beschermengel, had zelf
een militaire loopbaan achter
de rug en had nu een baantje
op een sigarettenfabriek. Ik
had blijk gegeven dat het
Kaapschiereiland met zijn
prettige klimaat en
leefomgeving iets voor mij
was in de toekomst. De dame
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in kwestie vond dat wel leuk en gaf me
haar correspondentie-adres toen ze me aan
boord bracht. De volgende dag werd kort
voor ons vertrek nog een pakje voor me
afgegeven met daarin 100 sigaretten.
18 Januari 1947 zijn we onder grote
belangstelling en met een afscheidsparade
op het vliegdek uit de haven van Kaapstad
vertrokken. De familie die mij had
opgevangen en zoveel had laten zien
zwaaide ons met witte zakdoeken,
meelopend uit. Later had ik wel een
bedankbriefje willen schrijven maar ik wist
van deze mensen geen naam en geen adres,
stom hé. Waar ik wel een adres van had
heb ik ook nooit naar geschreven.
Foto’s: vertrek Kaapstad
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Bij het afscheid van Kaapstad met mooi
weer zoals meestal, waren de weerberichten uit Nederland niet zo best. Bij
onze aanwezigheid in Indonesië, was in
november al gemeld dat het in Nederland
erg koud was. Dat was nu in januari nog
steeds zo, voor ons moeilijk voor te stellen

We hadden naast de ziekenboeg wel een
operatiekamertje, maar de dokter vond het
raadzamer naar de dichtstbijzijnde stad met
haven en ziekenhuis te varen. Dat was
Dakar, de hoofdstad van Senegal. Na twee
dagen met volle kracht vooruit zijn we daar
voor anker gegaan. De patiënt had die
dagen met ijszakken op
zijn buik in bed gelegen
en werd nu van boord
gehaald. Met de
motorsloep van de
commandant werd de
zieke naar de haven
gebracht, vandaar met een
ambulance naar een
ziekenhuis vervoerd waar
de operatie met goed
gevolg is uitgevoerd.
Hij was eerder terug in
Nederland dan wij.
Foto’s: ziekenvervoer

daar menigeen nog onder
de tropische pukkeltjes of
ringworm zat en de
kakkerlakken nog steeds
met gezinsuitbreiding bezig
waren. We hadden de
Oceaan weer opgezocht
richting evenaar en de
stemming aan boord was
prima, alleen de aap Jacco
was ziek die had een pot
geweervet leeggegeten
maar liet zich in die ruime
hangaar toch niet pakken.
Na tien dagen varen op de
Atlantische Oceaan in
noordelijke richting en ver
uit de kust d.w.z. er was
alleen maar water en lucht
te zien, kwam er een
onderbreking.
Een matroos was ernstig
ziek geworden, en werd in
de ziekenboeg opgenomen.
De dokter constateerde
blindedarmontsteking.
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Het was nu 31 januari. Aankomst en
vertrek uit Dakar en op weg naar NoordAfrika, Casablanca, toen nog Frans
Marokko. Wat we daar te zoeken hadden is
me nooit duidelijk geworden, misschien
een kleine vergoeding omdat we de
Arabische wereld bij het Suez kanaal en de
Rode zee gemist hadden. Eerst moest
echter nog een flink stuk gevaren worden.
Op 2 februari passeerden we de Kreeftskeerkring. We waren uit de tropen maar
het was evengoed nog bloedheet.
Het was 5 februari 1947, toen we de haven
van Casablanca binnenliepen maar het
afmeren aan de wal was een groot karwei
door de zware branding. Van strand in de
buurt van de haven was geen sprake, de
oceaan werd gekeerd door zeer grote
rotsblokken. Bij hoog water sloegen de
golven over deze huizenhoge rotsen heen.
Er werden veel meer kabels en trossen
gebruikt dan normaal, wat nodig was
omdat sommige kabels knapten.
Overwogen werd om van de kade af te
gaan en aan dukdalven (meerpalen) te gaan
liggen. Dat is gelukkig niet gebeurd, dat
zou het passagieren bemoeilijkt hebben.
We hadden vanaf het schip kijk op een
merkwaardig bouwproject. Het werd een
stenen muur van naar schatting 100 meter
lang en 2 meter hoog die haaks op de
rotsformatie kwam te staan, waar veel
mannen gekleed in jurken
aan werkten. Enkele malen
per dag werd opgeroepen
tot gebed, het werk werd
onmiddellijk gestaakt en
iedereen ging in slagorde
geknield in het stof liggen
met het hoofd naar het
Oosten.
Het meest wonderlijke was
dat die muur in de week
van onze aanwezigheid
werd gebouwd en…. ook
weer afgebroken.
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Misschien was het een werkverschaffingsof leerproject. Natuurlijk is het prettig om
een vreemd land te mogen bezoeken maar
hier zaten nog al wat problemen aan voor
ons als passagiers.
Er was van te voren gewaarschuwd niet
alleen op stap te gaan en “op straffe van”,
verplicht uit bepaalde wijken weg te
blijven, ook waardevolle spullen konden
beter aan boord blijven. Geld hadden we
wel, dat moest je veilig in je kleren
verstoppen en dat was nodig ook want dit
overdreven aardig volkje kon niet van je
lijf afblijven.
Bij de winkels naar uitgestalde spullen in
de etalages kijken was al een ramp.
De winkeliers rende met hun gevolg naar
buiten om hun waren aan te prijzen en
konden daarbij hun handen niet thuis
houden. Van die vriendschappelijke tikjes
waren we niet gediend, de heren in
Arabische kleding wisten dan meteen waar
je beurs zat en probeerde er achter te
komen wat je kon besteden. Klete, klete,
mooie klete en dat in verschillende talen,
zo’n tapijtje kostte niet meer dan wat je
juist in de knipbeurs had. Dat hebben
sommigen ervaren. In Indië waren we wel
wat gewend maar dit overtrof alles op
gebied van handel. Met ruilmateriaal de
wal op was verstandiger, zoals sigaretten
dat wil zeggen, je moest wel door de
Franse douane.
Foto’s: Casablanca
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Die keken in je tas, braken een slof
sigaretten open, pikte daar twee pakjes
sigaretten uit en dan kon je doorlopen.
Corrupt? welnee, lekker makkelijk.
Dit was een land vol tegenstellingen van
modern met mooie winkels en paleisachtige gebouwen tot middeleeuwse
toestanden.
Luxe auto’s in de brede straten en waterverkopers met een waterzak van ezelshuid
op hun nek te voet in de smalle straten.

Casablanca
De eerste avond zijn we met een groep
naar een modern uitgaanscentrum geweest.
We zaten binnen en toch buiten, dat merkte
ik pas na een poosje toen ik zag dat het
plafond bewoog, dat was de blote sterrenhemel. Deze prettige ervaring werd een
dag later gevolgd door een minder prettige
gebeurtenis. Door ons uniform vielen we
natuurlijk op en dat was voor de
opgeschoten jeugd aanleiding om in
groepjes om ons heen te zwerven als
vliegen rond de stroop met alle vervelende
gevolgen van dien. We liepen met vijf man
op een brede boulevard en het duurde niet
lang of we werden door even zoveel
jongeren lastig gevallen. Dat begon dan
met vriendelijk zijn, handjes geven en
schouderklopjes en dan werd je helemaal
bestast. Met allerlei afleidingsgebaren door
de een, had de ander mijn horloge bijna
ontfutseld. Ik zeg bijna want de metalen
band bleef achter mijn duimknobbel haken
wat pijnlijk was. Mijn vuist schoot omhoog

langs het gezicht van de dief af en toen was
het hek van de dam. Alle vriendelijk was
weg, ze probeerde ons onderuit te
schoppen, werden uitgejouwd, achtervolgd
en met steentjes bekogeld. Een van ons had
een fles wijn bij zich en hield die bij de
hand als slagwapen als dat nodig mocht
zijn. We zijn uiteindelijk een bioscoop
ingevlucht met een doorlopende film die
voor ons niet te volgen was. De lantaarnjuffrouw gebaarde dat we geen tassen op
de grond moesten zetten, maar tussen de
knieën vasthouden voor de veiligheid. We
hebben dit een half uurtje volgehouden en
toen was de kust weer veilig.
Korporaal X had het er slechter afgebracht,
hij was toch naar de verboden wijk gegaan
en een bordeel bezocht. De trucs om alles
kwijt te raken waren bekend en niet
overdreven. Hij had het er wel levend
afgebracht maar was alles kwijt op zijn
onderbroek na, toen hij zich aan boord
meldde. Hij kon een overall aantrekken en
meteen de knijp in (de bak) en hoefde niks
in te leveren want hij had niks. Er was nog
iemand die het er slecht afbracht, hij had
ergens aan de sterke drank gezeten terwijl
hij wist dat hij daar niet tegen kon.
Deze anders zo rustige knaap was woest te
keer gegaan en had ergens een ruit
ingetrapt. De Franse politie die hem
oppakte, heeft hij geschopt en geslagen.
Hij werd in de boeien geslagen en aan
boord gebracht, hij leek toen rustig.
Toen hij van de politieboeien werd ontdaan
kreeg hij scheepsboeien aan en werd hij
weer razend met slaan en schoppen.
De officier van de wacht gaf bevel tot
ingrijpen, toen werd hij door zijn eigen
maten in elkaar geknuppeld en naar een cel
afgevoerd. Dagen later waren aan hem de
gevolgen van die mishandeling nog goed te
zien. Een dag later ben ik samen met
matroos de Winter nog even de wal op
gegaan, we zijn door niemand lastig
gevallen. We hebben wat marktachtige
straatwinkels bezocht. Ik heb daar wat
souvenirfoto’s gekocht en tien kilo
Marokkaanse sinaasappelen.
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Deze rijpe vruchten waren bijzonder
lekker, dat was een verrassing voor thuis
dacht ik, de thuisvaart was toch
aanstaande…?
Op de terugweg stopte een mooie auto
naast ons, een vriendelijke chauffeur sprak
ons in het Nederlands aan. Hij vroeg of we
op weg waren naar de Karel Doorman, dat
was zo, dan konden we wel meerijden
want hij moest daar ook zijn. We zijn
ingestapt maar we moesten voorzichtig zijn
met die tassen op de autobekleding.
Hij vroeg naar onze ervaringen in deze
mooie stad. Hij was vol verbazing dat we
ons een beetje negatief uitlieten, dat had hij
zo niet ervaren en hij woonde hier toch al
een tijdje.
Deze aardige meneer had niet gezegd wie
hij was maar toen hij zijn auto niet ver van
de loopplank parkeerde, brak de hel aan de
valreep los. Het fluitconcert van de
bootsman duidde op hoog bezoek en
iedereen vloog stram in de houding, wij
ook, naast de auto.
Zo even nog gezellig zitten keuvelen met
een jofele peer die plotseling een hoge Piet
bleek te zijn.
Hij was n.l. de Nederlandse
Consul in Marokko.

12 Februari 1947 zijn we vol goede moed
vertokken naar Amsterdam.
Drie dagen later in de Golf van Biscaye,
met mooi weer en kalme zee voelde het
een stuk koeler aan en kwamen binnen het
bereik van de Nederlandse radiozenders.
Er waren nieuwe liederen uit gebracht
zoals: “Er hangt een paardenhoofdstel aan
de muur”. Dat scheen iedereen mooi te
vinden want dat werd in de avonden vaak
ten gehore gebracht.
Toen werd het 18 februari 1947 een dag
om nooit te vergeten. We waren in de
nacht bij IJmuiden voor anker gegaan, met
het licht worden zouden we het Noordzeekanaal op varen. Op de brug wisten ze al
dat het niet eenvoudig zou zijn. De
dageraad liet zien dat we hier op zee
rondom in het ijs lagen als of we in de
poolstreken terecht gekomen waren.
Foto: zonnen op het vliegdek, tijdens het
passeren van de Kreeftskeerkring, ter
hoogte van Casablanca

We hebben hier nog lang
om kunnen lachen, vooral
om dat de Consul niet wist
wat hij het land uit
smokkelde, zoals mijn
sinaasappelen. Het
opbergen van die
sinaasappelen aan boord
was minder eenvoudig, dat
kon wel in de plunjezak
maar die lag in de berging
en er moest toch regelmatig
gecontroleerd worden op overrijpheid en
dat heb ik geweten.
Gekoeld kun je sinaasappelen gemakkelijk
10 dagen goed houden maar op zo’n warm
schip was dat na een week al een
probleem. Ik heb er dagelijks 3 á 4
opgepeuzeld en weg gegeven om
verrotting te voorkomen.
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Foto: Kees Verkooijen, Casablanca 1947
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Het anker werd gelicht.
Er werd koers gezet naar de sluizen van
IJmuiden, door een steeds dikker wordende
ijsmassa. Het schutten in de sluizen was
ook al niet eenvoudig, het schip leek te
breed maar het lukte toch. Er kwamen twee
ijsbrekers aan te pas om verder te varen
maar die raakte zelf in de problemen in het
ijs van meer dan 15 centimeter dik.
Commandant de Booy wist dat ons schip
een stalen neus had van 12 centimeter dikte
en had op Moermansk gevaren in het
Noordpool gebied. Dit schip was zelf een
ijsbreker!, de commandant zei dus:
”Weg met die speelgoedbootjes, en gaf
opdracht voor “volle kracht vooruit”.
Het voorschip dook boven op de ijslaag en
veroorzaakte een oorverdovend lawaai
vooral door de ijsschotsen die langs de
scheepshuid
schuurden. Het
was vooral
benedendeks
een angstaanjagende
herrie. Dat ging
zo door tot een
Amsterdamse
kade, ik dacht
de Ruyterkade
maar ik kan me
daar ook in
vergissen.
Het spelletje
was nog niet uit
want het meer
dan tweehonderd meter
lange schip kon
niet even een bochtje nemen om het ijs
tussen de wal en het schip te kraken.
Er zijn nog wel pogingen ondernomen met
een stuk achteruit en dan weer vooruit met
enkele herhalingen maar het haalde niets
uit. De oplossing werd gevonden in:
‘ver van de wal afmeren en de valreep
voorzien van twee aan elkaar gekoppelde
loopbruggen naar de wal’.
Het was nu tien uur, een thermometer op
het voorschip gaf aan…
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MIN 20° CELCIUS!
Op de kade zag het zwart van het volk om
ons te verwelkomen, merendeels
familieleden van de bemanning.
Of de erewacht op het vliegdek bij
binnenkomst is doorgegaan in die bare kou
weet ik niet, ik denk het wel de marine
kennende maar dat zal geen pretje geweest
zijn. Op de wal hebben de belangstellenden
die felle kou uren lang getrotseerd, maar
zij waren al deels geacclimatiseerd en wij
niet. Familieleden mochten voor een groot
deel ook aanboord komen. Het was dubbel
feest want er was een prinsesje geboren.
Foto: aankomst Amsterdam

Omdat ik geen familie verwachtte en
voorlopig nog niet naar huis kon, had ik
met toestemming van de sergeant de wacht
overgenomen van iemand die gasten had
en in de buurt woonde. Tot mijn verbazing
kwam er voor mij ook bezoek en zou mijn
wachtaandeel, tot ongenoegen van de
sergeant, aangepast moeten worden. Ik
mocht mijn gasten toch ontvangen.
Dat waren mijn zus Corrie en mijn
vriendin Betsie met haar broer Josef.
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Hun eerste opmerking was dat ik zo mager
was en zo geel. Dat geel was 8 dagen terug
nog bruin maar dat verandert snel met dit
klimaat. De gasten mochten mee naar ons
verblijf van bak 28.
Wij zagen er niet militair uit in onze
overall, trouwens een groot deel van het
schip leek door burgers bezet. Voor onze
gasten was het een hele belevenis vooral
langs de steile stalen trappen naar beneden
de machinekamer in en daar weer omhoog
naar het grote schakelbord, het elektro-hart
van het schip waar ik zoveel uren heb
doorgebracht. Tussen de middag mochten
ze mee-eten daar hadden ze in de kombuis
op gerekend. Wat normaal niet kon was nu
wel mogelijk het was ’n beetje een
gekkenhuis tot ver in de middag.
Mijn gasten hadden sinaasappelen voor mij
meegebracht, zij wisten niet dat die zowat
mijn neus uitkwamen. Ze mochten ze mee
terug nemen samen met het restant van
mijn voorraadje Marokkaantjes en het
snoepransoen met zwarte stippeltjes
(kakkerlakken scheetjes). Wat niet weet
wat niet deert.
De extreme kou hield ons zo veel mogelijk
binnen. Door het lekwater vanaf het
vliegdek naar een dek lager (de bak) was in
korte tijd een ijspegel ontstaan van meer
dan twee en een halve meter lang en
bovenaan ruim dertig centimeter dik.
Onder uit de plunjezak werd het, eens zo
verwenste, winterondergoed naar boven
gehaald en van alles over elkaar
aangetrokken om naar buiten te gaan.
We hadden tijdens de binnenvaart een
douanepapier moeten invullen want
iedereen had wel wat aan te geven en dat
zou gecontroleerd worden zeiden ze.
Ik had nog 5 sloffen sigaretten van mijn
rantsoen en een paar gymschoentjes en
moest tot mijn verbazing 20 gulden betalen
dat was meer dan een weekloon. Eigen
schuld, zeiden mijn maatjes, je moet niet
zo eerlijk zijn en gecontroleerd werd er
ook niet. Toen de naam van het nieuwe
prinsesje bekend werd waar van ik alleen
de eerste voornaam onthouden heb

namelijk prinses Marijke, werd aan ons een
oorlam uitgereikt. Dat was een borrel oude
jenever met de zelfde rotsmaak als de
Indische Arak, ik heb hem maar
weggegeven.
Dat Nederland nog worstelde met de
lidtekens van de oorlog werd snel
duidelijk. We waren enkele dagen later na
het avondmaal met een groepje in
Amsterdam gaan passagieren en we
zochten al gauw naar een binnengebeuren.
Dat was een bioscoop die was echter maar
op halve kracht verwarmd. De film was
ook niet hartverwarmend en ondanks mijn
dikke kleding zat ik te bibberen van de
kou. Hoe de anderen er aan toe waren weet
ik niet, maar een van hen trakteerde op een
…. ijsje, het zal wel een geintje geweest
zijn want er werd om gelachen.
We zouden niet lang in Amsterdam blijven
want de bomen moesten worden gelost en
daar-voor moesten we naar de Waalhaven
in Rotterdam.
24 Februari zijn we uit Amsterdam
vertokken, het Noordzeekanaal was verre
van ijsvrij maar toch goed bevaarbaar.
Doordat de Karel Doorman als grote
ijsbreker had gefungeerd, was door
meerdere vaartuigen gebruik gemaakt van
deze vaarroute. De Nieuwe Waterweg naar
Rotterdam was ook niet geheel ijsvrij maar
dat licht drijfijs was geen probleem en het
vastijs aan de kanten was voor de
scheepvaart geen probleem.
25 Februari zijn we in de Waalhaven
afgemeerd en kon het bomen-lossen
aanvangen en wat ik belangrijker vond was
dat ik met het weekend naar huis mocht.
Dat ging hier allemaal veel officiëler dan
destijds op Hr. Ms. Soemba. Hier moest je
op vrijdagmorgen met baksgewijs een
verzoekbriefje inleveren voor weekendverlof. Dat werd door de toelis (schrijver)
verwerkt tot een pasje met eenmaal per
maand een vrijreizen document voor de
spoorwegen. Ik bofte want ik had nog 8
dagen verlof te goed en kon dat de eerste
week van maart opnemen dus inpakken en
wegwezen.
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Er was niet zoveel in te pakken daar ik al
het een en ander met de bezoekers mee
gegeven had, de rest kon aan boord blijven
De 4 of 5 kokosnoten uit Indonesië had ik
al eerder weg gegooid omdat ze bedorven
waren, zelfs waarschijnlijk al toen ik ze
kocht. Nee mijn bagage was niet meer dan
wat strijk- en ondergoed plus souvenirs en
tafelbestek uit Kaapstad, een wekker en de
ringen natuurlijk. Betsie kwam me aan het
station van Eindhoven afhalen, gearmd
liepen we in de richting van de beruchte
Woenselse overweg. Een kapitein van de
landmacht verstoorde de twee parkieten
door ons staande te houden. Waarom groet
je niet matroosje? Dit was het bekende
treiteren door landmacht-officieren als je
met een meisje gearmd loopt. Ik was niet
dat groentje wat hij in mij zag. Ik had
Betsie losgelaten en vervolgens keurig in
de houding op twee pas afstand, een
overdreven groet gebracht met de
woorden: ”Ik had u niet gezien kaptein“.
“Voortaan beter opletten jongeman”. “Ja
kaptein”. Weer groeten, rechts omkeer
maken met het nodige stampvoeten en
afmarcheren. Als je zulke fratsen niet goed
afwikkelt kun je in de problemen komen,
je bent 24 uur per dag militair.
Er moet natuurlijk orde en regelmaat zijn
maar de overdreven poppenkast er omheen
stond me tegen.
Van het beloofde verloven hebben we geen
poppenkast gemaakt. We hebben in de
huiskamer aan de Lijmbeekstraat elkaar de
ringen aangeschoven, in het bijzijn van hen
die toevallig aanwezig waren. Er werden
handjes geschut en een kop koffie
gedronken en daar was de kous mee af.
De afstand tussen de Lijmbeekstraat in
Woensel en de Bremstraat in Stratum was
ongeveer 6 kilometer. Die weg heen en
terug is vaak door ons gelopen er was toen
niet anders, we hadden zelfs geen fiets.
De naoorlogse armoede straalde overal
vanaf, het bonnen-distributiestelsel was
nog steeds in werking. Met mijn verlofpas
was het mogelijk de nodige bonnen af te
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halen op het distributiekantoor, ik meen dat
dat toen aan de Smalle haven in Eindhoven
was.
Met de verlofpapieren van 1945 die in het
Engels waren gesteld, waren veel meer
mogelijkheden, naast het royaal in bezit
komen van voedselbonnen.
Bij alle geallieerde horeca-instellingen was
het mogelijk gratis of tegen een kleine
vergoeding te eten of zelfs te slapen.
Zo kon in de kelder van V&D bij de
Amerikanen gegeten worden, dat kwam ik
echter later pas te weten. De geldsanering
met het tientje van Lieftinck had toen al
zijn werk gedaan. De tijd van 1 gulden
voor één ei en 1 tientje voor één brood was
voorbij.
De zich snel verrijkende mens die nu
evenveel had als de arme massa, ook niets.
Van die geldsanering hadden we buiten
onze grenzen niets gemerkt.
Zie hieronder:
Na de oorlog werd Lieftinck minister van
financiën in de kabinetten SchermerhornDrees (1945-1946), het eerste kabinet Beel
(1946-1948), het kabinet-Drees/Van
Schaik (1948-1951) en het eerste kabinet
Drees (1951-1952). Lieftinck was
grotendeels verantwoordelijk voor de
monetaire herinichting van Nederland na
de Tweede Wereldoorlog.
Hij was onder andere verantwoordelijk
voor de devaluatie van de gulden op 22
september 1949, waarbij deze dertig
procent minder waard werd. Ook was hij
de naamgever voor het begrip 'het tientje
van Lieftinck', de tien gulden die iedere
Nederlander in de zomer van 1945 kreeg
tijdens een actie tegen zwart geld.
Bron:
Wikipedia, de vrije encyclopedie
Terug naar mijn verlof in maart 1947.
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Die week was snel voorbij en ik moest me
weer op tijd melden aan de Karel Doorman
in Rotterdam. Daar was veel gebeurd,
zoals een dodelijk ongeval. Bij het strijken
van een sloep was een kabel losgeschoten.
Het takelblok sloeg tegen het hoofd van de
in de sloep aanwezige matroos die
daardoor de veiligheidslijn moest loslaten.
De ongelukkige kwam waarschijnlijk
bewusteloos in het water terecht en was
niet meer te redden. De hangaar was leeg
en de aap was ook weg. Er waren duidelijk
minder manschappen aan boord. Dat had te
maken met verlofgangers maar ook met
overplaatsingen.
Dat hield zo nog enkele weken aan, terwijl
het schip een opknap-beurt kreeg op de
werf van Wilton Feijenoord bij Schiedam.
Daar werd op andere schepen ook
’s avonds gewerkt, zo ging bij het zwakke
licht van plaatselijke lampen, het klinken
van zwaar plaatmateriaal gewoon door.
Het was een prachtig gezicht hoe de
klinknagels in een smidsvuur rood/wit
gloeiend werden gestookt. Daarna met een
tang op het juiste moment uit het vuur
gevist, naar de nagelvanger gegooid en in
een tang opgevangen. De nagel werd gezet
en met veel kabaal geklonken.
Ik heb daar lang naar gekeken, het ging
geen enkele keer mis.
Ook kwamen er nieuwe gezichten bij zoals
in onze bak 28. Dit waren oorlogsvrijwilligers van na de oorlog en hadden
hun opleiding in Nederland gehad.
Het merendeel der nieuwkomers kwam van
de twee Hollandse provincies en met een
andere mentaliteit als we gewend waren.
De winter was voorbij, er werden voorbereidigen getroffen voor een nieuwe trip
in april. De bedoelde trip ging naar
Londen, dat was op 12 april 1947
vertrekken en 2 dagen later aankomen in
Chatham. Daar lag een Engels schip met
de naam: ”H.M.S. Beachy-Head”.
Dat schip moest omgedoopt worden tot een
Nederlandse zeebodem.

Voor de bevoorrading en voor deze
officiële plechtigheid was Hr. Ms. Karel
Doorman naar Londen gehaald.
Dit voor ons nieuwe schip, kreeg de naam
“Hr. Ms. Vulkaan”. Het was geen echt
oorlogsschip maar omgebouwd als een
drijvende werkplaats voor allerlei
technische vakgebieden. Hoofdzakelijk
voor de mijnenvegers die het toen erg druk
hadden met allerlei soorten mijnen te
ruimen en niet zonder gevaar. Er ontplofte
nog wel eens wat, misschien vandaar de
naam Vulkaan.
Met het passagieren in Londen was nog al
wat misgegaan met enkele brutale
Hollandertjes die de stoere binken hadden
uitgehangen in pubs. Er was gevochten,
vernield en meisjes lastiggevallen en
vervolgens in de ondergrondse gepist.
Dit had grote gevolgen voor ons allemaal,
de disciplinaire touwtjes werden strak
aangehaald, alsof we een opleidingsschip
waren. In ons verblijf was het ook minder
aantrekkelijk door die nieuwelingen. Henk
Stuyt kwam uit Amsterdam, was best
aardig maar had altijd honger, hij lustte
alles wat eetbaar was en had ’n keer mijn
portie opgegeten toen ik de wacht had.
Hij zat daar niks mee, lachte ’n keer en zei:
”In de toko hebben ze nog wel een koek”.
Nog een rustige figuur kwam uit Delft, de
fabriek van Calvé lag hem na aan het hart,
zijn naam ben ik vergeten.
Nog twee nieuwkomers waren in onze bak
ondergebracht, dat waren Rotterdamse
flinkdoeners met veel branie en lef met
dreigende taal. Even bij toeval tegen de
voeten gestoten dan zeggen de Engelsen
“sorry”. Maar zij: ”Ga van mijn zuurtjes of
ik geef je een puist voor je haren”. Dat
waren Joop van Tol en Johnny van Rooijen
die op de wal de KM geen beste naam
bezorgden. Dit paar apart komen we later
in dit verhaal nog tegen. In Londen ben ik
een avondje op stap geweest op mijn
manier. Een kaartje kopen voor de metro,
instappen en willekeurig ergens uitstappen.
Hier zit een verrassingselement in, ook
toen.
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Dicht bij het station waar ik was uitgestapt,
was een bioscoop met foto’s en reclameplaten die ik ging bekijken. Dat deed nog
iemand, het was een net uitziende dame in
een korte bontjas. Ik heb haar iets over de
film gevraagd die al een poosje aan de
gang was, een latere film kwam niet goed
uit. Na nog wat gepraat stelde ze voor om
bij haar ouders die daar niet ver vandaan
woonden iets te gaan gebruiken. Dat vond
ik best, ze wilde ook wat meer weten van
die vreemdeling in deze Londense uithoek.
We kwamen in een door de oorlog zwaar
gehavende arbeidersbuurt terecht.
De voordeur van het bewuste huis werd
met kistenplanken bijeen gehouden. Via
een korte gang kwamen we in een slecht
verlichte keuken / kamer terecht waar twee
oude mensen bij een totaal versleten
fornuis zaten te keuvelen. Toen de kachel
werd bijgestookt kon je zien dat veel van
dat ijzerwerk met ijzerdraad bij elkaar
gehouden werd. Tussen twee keukentafeltjes stond een stoel, daar kon ik gaan
zitten en kreeg een kop sterke thee met een
plak cake. Er werd druk gepraat waar ik
weinig van verstond. De dame die me daar
mee naar toe genomen had, deed haar
bontjasje uit en legde dat boven op een
berg dameskleding die al op een andere
tafel lag. Toen volgde een vreemde show,
er kwam een jonge meid binnen, trok haar
jas uit mikte die op de stapel en trok dat
bewuste bont jasje aan, zei wat en
verdween weer. Dit gebeurde even later
met nog een paar andere meiden van
ongeveer de zelfde leeftijd. Wat de een
uittrok deed de volgende aan, even zeggen
waar ze naar toe gingen en weg waren ze
weer. Mijn verbazing viel natuurlijk op en
kreeg daarom uitleg. De oudjes waren
beide voor de tweede keer getrouwd en
hadden toen ieder enkele dochters, allen
met weinig leeftijdverschil. Ze wilde toch
een beetje met de mode meedoen ondanks
de armoede. Kleren afdragen van een ander
bestond in ons land ook, maar dit leek
meer op een film. Ik was iets te lang bij die
mensen blijven plakken, het dichtst bij
zijnde metrostation was al dicht, dat werd

78

dan een uurtje lopen. Een iets kortere weg
was door een lange maar goed verlichte
tunnel, ik denk onder de Thames (Theems)
door looptijd ca. 20 minuten. Dat heb ik
toch maar gedaan en was daardoor ruim op
tijd terug aan boord. Nou was mijn vaste
slaapplaats bezet, ik heb zonder pardon die
kooi met inhoud laten zakken en die van
mij opgehangen. De dader was een van die
lieverdjes en had dat met opzet gedaan om
mij uit te dagen. Als je met een van die
twee Rotterdammertjes aan de stok had,
wat niet zo moeilijk was, had je ze beide
tegen, want ze spanden altijd samen. Ik had
niet eerder met iemand ruzie gehad maar
nu wel. Ik kreeg steun uit onverwachte
hoek. De Amsterdammer Henk Stuyt lustte
de twee branieschoppers wel rauw, hij
greep ze beide bij de stropdas, rammelde
ze een paar maal goed door elkaar met
bijbehorende harde taal en de strijd was
afgelopen.
Er was drie maanden eerder wel iets
vervelends geweest wat op ruzie had
kunnen uitdraaien, dat had te maken met
mijn tropenmutsen (petten). Die hadden we
twee waarvan er een van mij overboord
was gewaaid. Ik moest dus zuinig zijn op
dat ene overgebleven exemplaar om aan
dek te kunnen verschijnen zoals met
baksgewijs. Als zo’n pet nieuw is heeft dat
ding iets weg van een gestreken
pannenkoek op een verhoging en dat wil
niemand. De behandeling bestond uit een
warm sopje en het inkorten van de veer die
de bovenkant strak moest houden, een
hapje uit de achterkant van de kurken
omvang en op je hoofd laten drogen in de
zon. Dat werd dan een krakpetje genoemd
voor ouwe jongens. Mijn overgebleven
witte petje had de juiste vorm en was goed
herkenbaar door een blauw vlekje
afkomstig van een onrijpe banaan, een
vingerafdruk. Die pet was van mijn kastje
verdwenen toen ik sliep. Ik heb dat bij
onze baksmeester gemeld want zonder pet
op het ochtendappel (baksgewijs) kon niet.
Hij moest dat regelen en dat lukte.
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We hadden toen ook al ’n showbink in het
verblijf, die had altijd sterke verhalen over
wat hij op de wal uitspookte, het was een
schuinsmarcheerder eerste klas waar wij
verder geen last van hadden. Hij had
enkele dagen later na het verdwijnen van
mijn pet, een leuk petje op dat duidelijk te
klein was en er zat zo’n zelfde blauwe
vlekje op als op mijn pet. Ik heb hem wel
aangesproken maar dat had geen zin, het
was zijn pet. Mijn nummer stond toch op
de leren binnenband, nee hoor kijk maar,
het hele binnenwerk was weggesneden
anders paste de pet helemaal niet, hij had
een groter hoofd als ik. Gelukkig waren we
een paar dagen later in Marokko en
mochten we weer blauwe petten dragen en
die had ik nog beide. De bewuste
pettenheld was de Bredanaar Henk Nuyten
die volgens zijn zeggen hier in Londen ook
weer verkering had. Dit tussendoortje was
even nodig om de smaakmakende
leugenaars en flinkerds op een rijtje te
zetten. Van de twintig andere collega’s van
bak 28 weet ik weinig en ben bijna alle
namen vergeten.
Nog een knaap was opgevallen en dat was
Matjeu Jacobs omdat hij in de tropen
ringworm had op gelopen, de rode kringen
in zijn gezicht zijn nog lang zichtbaar
gebleven. Op 19 april zijn we van Londen
naar Rotterdam vertrokken en daar op 21
april afgemeerd aan meerpalen bij de
Boompjes. Daar hebben we drie weken
gelegen, dat was lastig want
passagieren moest met de
sloep naar de wal en ’s
avond om tien uur ging de
laatste sloep terug. Ik heb
enkele malen naar
Eindhoven gepassagierd
met de trein en stond dan
om half tien weer aan de
kade om de laatste sloep
zeker niet te missen. Nou
was daar een cafeétje aan
de haven waar een oude
vrouw aan een piano zat,
het leek een beetje op z’n
Frans. Ze verwelkomde

iedereen die daar een wachttijd kwamen
doorbrengen. Ze speelde echter geen noot
muziek en dronk alleen maar borreltjes
waarschijnlijk op de zak van de gasten en
vertelde verhaaltjes. De drie of vierkeer dat
ik daar geweest ben, zat zij daar maar
woonde daar toch niet. Eenmaal terug aan
boord was daar een andere opvallende
figuur dat was een bootsman. Als hij
onderofficier van de wacht was stond hij
aan de valreep met een verrekijker de
verlichte vensters van de huizen van (
Katendrecht?) af te gluren. Vreemd want
hij was toch niet elke avond onderofficier
van de wacht. Hij genoot zichtbaar van
goedkope life sexfilms achter glas op grote
afstand.
Op 14 Mei 1947 zijn we weer uitgevaren
met de bedoeling dat er vliegoefeningen
zouden worden gehouden in volle zee. Dat
gebeurde met kleine vliegtuigen van de
marineluchtvaartdienst die opstegen vanaf
het vliegveld Valkenburg bij Katwijk.
Ze vlogen wat rondjes om vervolgens op
het vliegdek van de Karel Doorman te
landen. Door gebruikmaking van een
sleepkabel en vangkabels en indien nodig
een vangnet werd afgeremd om niet door te
schieten en in zee te kieperen.
Indien nodig werd in de hangaar gesleuteld
die bereikbaar was via een lift zie Foto:
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Deze oefeningen gebeurden net als
voorheen onder de naam “vliegrol”.
Dat betekende alle patrijspoorten en
waterdichte schotten sluiten en een
algeheel rookverbod.
Dat was ook nodig want er ging wel eens
wat mis, er zijn toen echter geen ernstige
ongelukken gebeurd.

Een week later, 21 mei zijn we weer
afgemeerd aan een kade in Rotterdam, en
ik kon een weekend naar huis.
Om op maandagmorgen op tijd voor
baksgewijs aan boord te zijn moest ik op
zondagavond of op maandagmorgen eerste
gelegenheid van huis af. Ik had al eerder
voor dat laatste gekozen, de trein van
5uur12 via Utrecht naar Rotterdam. Deze
trein bestond uit twee gedeelten, het
voorste deel ging naar Rotterdam DP,
(Delfdse Poort) nu is dat Rotterdam
Centraal, het achterste deel haakte af in
Gouda en ging vervolgens door naar Den
Haag. Dit was al een paar keer goed
gegaan, je voelt het al aan, nu ging het fout
en kwam ik in Den Haag terecht in plaats
van Rotterdam. Op zich was dat geen ramp
want met een taxi was die afstand binnen
een half uur te overbruggen. De taxi was
geen probleem maar de chauffeur wel, hij
“hoorde mij uit”.
Er waren nieuwe politieke stromingen
gaande tegen het militarisme en toen de
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chauffeur wist dat ik een vrijwilliger was
ging hij langzamer rijden. Ik had haast
maar hij niet. Hij maakte omwegen en
kwam voor een open brug te staan, kortom
ik kwam een kwartier te laat wat niet nodig
was geweest. Ik kon praten als brugman ik
kwam op rapport en kreeg drie dagen
lichtarrest aan mijn broek.
Onze charmeur Henk
Nuyten kwam vaker te
laat, kwam dan wel op
rapport maar dat werd dan
afgedaan dus geen straf. Ik
heb hem gevraagd hoe hij
dat voor elkaar kreeg. Dat
is heel eenvoudig zei hij,
je moet nooit de waarheid
vertellen maar een
waterdicht verhaal
verzinnen waar je zelf in
geloofd. Dat wilde ik bij
gelegenheid wel
uitproberen.
28 mei zijn we weer
uitgevaren, het spelevaren
met vliegtuigen werd met 14 dagen
uitgebreid.
Men zei dat er gelegenheid gegeven werd
om mee te vliegen, of dat werkelijk ook
gebeurd is weet ik niet. Na deze reis zijn
we op 12 juni afgemeerd in Amsterdam,
dat was toch een stuk prettiger dan in
Rotterdam. In ieder geval was alles beter
bereikbaar van station en haringkarretje tot
chineesrestaurant met een bevolking vol
flauwe humor. We kregen een excursie
aangeboden naar de Amstelbrouwerij.
Het was prachtig weer en we werden
afgehaald met een platte dekschuit waar
veel mensen op konden. De tocht ging
door een aantal Amsterdamse grachten met
de nodige versiering. Dat was natuurlijk
puur reclame. Zo’n excursie is de moeite
waard vooral het sluitstuk. Beneden was
een mooie tapperij, daar kregen we een
gratis biertje aangeboden en zelfs een
tweede. Dat gaat er wel in met dat warme
weer.
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Toch was het geen gewoon cafépilsje want
van twee pilsjes raak je niet een beetje aan
geschoten en dat was toch bijna iedereen.
We waren het er allemaal over eens dat dit
reclamebier meer alcohol bevatte dan
normaal. Was dit een slimmigheidje van de
brouwer? We hadden aan boord meestal
een ander merk waar niemand van twee
flesjes bier scheef ging lopen. We zouden
enkele weken in Amsterdam blijven een
mooie gelegenheid om in de vrije uurtjes in
het hart van Amsterdam rond te neuzen.
Het straatleven was het meest interessant
vooral omdat de winkels zo kort na de
oorlog nog niks te bieden hadden. De
bejubelde Amsterdamse grachten vond ik,
mede door het warme weer, maar
stinksloten. Daar werd ook van alles in
gekieperd, toen nog geen fietsen die waren
er weinig of geen.
Op de wallen was het altijd druk en waren
ook meestal enkele politiemensen aan het
surveilleren. Daar kwam af en toe een
knokpartijtje voor en wat opviel was dat de
aanwezige politie zich omdraaide en de
andere kant uitliep, ik trouwens ook.
In de grachten werd ook met de hengel
gevist. Slechts een man heb ik wat zien
vangen en dat was een chinees met een
hoofd als van een Chinese prent. Hij had
keer op keer beet en zijn leefnet was al
goed gevuld, hij stopte toen hij te veel
belangstelling kreeg en verdween met zijn
buit.
Op het Rokin had ik een
Chinees restaurant
gevonden waar je goed en
goedkoop kon eten. Dat
was dan nasi met alles er op
en er aan maar ik wilde
niets wat iets met vis te
maken had. De gedachte
alleen al aan die visser die
zijn vissen ophaalde tussen
rond drijvende menselijke
drollen.
Iets dergelijks had ik in
Rotterdam ook al gezien,
daar werd door de jeugd
ook nog in gezwommen.

De trip naar het Noorden
24 Juni 1947, zijn we uit Amsterdam
vertrokken voor tactische oefeningen met
twee andere schepen, die we pas later te
zien kregen, en een beleefdheidbezoek aan
Noorwegen en IJsland.
Dit werd een Fjordentocht wat Noorwegen
betreft. Op de landkaart lijkt dat maar een
stukje varen, maar we deden er toch 10
dagen over om in de monding van de
Hardangerfjord te komen. Dat had te
maken met de oefeningen en voorzichtige
navigatie met zo’n groot schip voor de
Noorse kust die geheel uit eilanden bestaat
met de daarbij behorende ondiepten.
Wij zijn de Hardangerfjord opgevaren bij
daglicht. Zo’n fjord is een flinke waterweg
met aan weerszijde hoge merendeels
beboste bergen. Niet ver van de waterkant
staat hier en daar een huis met een tuintje
of een gereedschapsloods wat met
houtindustrie of boswachterij te maken
heeft. De afstanden van de ver uit elkaar
liggende huizen werden door de bevolking
te voet overbrugd, vaak hard lopend,
heuveltje op en heuveltje af.
De hoge bomen meest sparren die gekapt
waren, werden als gebundelde palen langs
staalkabels als liftstoelen neergelaten.
Foto: Noorwegen, Odda
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Daar hadden die verspreid staande huizen
mee te maken.
Na een halve dag varen in de fjord kwam
het stadje Odda in zicht en zijn daar voor
anker gegaan. Ondanks de afgelegen plek
op deze aardbol maakte Odda geen
armoedige indruk. Wij konden daar ook
passagieren maar er was weinig te beleven.
De weinige winkels die er waren
verkochten hoofdzakelijk regen kleding
omdat het daar een zeer vochtig klimaat is
als het niet vriest. De weergoden waren
ons gunstig gezind, het regende niet, toch
liepen er mensen rond in regenjassen.
Misschien uit voorzorg of hadden ze niets
anders in de zomer. Ons korte verblijf was
meer op de natuur gericht, we hadden
immers geen Noors geld.
Met Engels of Amerikaans geld was wel
iets mogelijk, daar werd dan onderling een
beetje mee gehandeld. Ik heb een paar
foto’s kunnen kopen en heb verder genoten
van de natuur zoals de bergstroompjes met
de vele watervallen.
De bevolking was overigens erg
vriendelijk, met gebarentaal en enkele
woorden Engels was een kort gesprek wel
mogelijk. Van de schaarse foto’s die daar
gemaakt zijn heb ik er enkele op de kop
getikt.
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8 Juli zijn we weer vertrokken, de lange
fjord door in omgekeerde richting naar
open zee, met de bestemming IJsland.
Dat werd nog 3 dagen varen, van de hoog
zomer temperatuur was niet veel meer
over. We zijn voor anker gegaan in de
Berufjord bij het nietig dorpje Djupavoge,
dat is op een kaartje van IJsland niet eens
te vinden, wel iets wat er op lijkt, zie
kaartje.
Dat dorpje leek meer op een nederzetting
van 200 jaar geleden, alleen een
golfplatenloods deed wat hedendaags aan.
De bevolking leefde van de visvangst
hoofdzakelijk kabeljauw. Dat was te zien
aan een onafgedekte stortplaats van grote
viskoppen en graten met een afschuwelijke
stank. Iets dichter bij de houten huizen was
een stokvisdrogerij, het geslachte
kabeljauwvlees lag op waslijnen te drogen
in de zon. De huizen waren opgetrokken
uit balken die aan de uiteinden als een
blokkendoos in elkaar pasten. Op de daken
lag een dik pakket zoden met een laag mos.
Er groeide in heel de omgeving geen
enkele boom of struik.
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Alles wat die mensen aan levensmiddelen
nodig hadden werd eenmaal per week met
een vrachtauto van uit een stad
aangevoerd.
Foto: stokvisdrogerij IJsland

Dat was op vrijdag juist toen wij daar
waren en er tevens een veiling gehouden
werd van een inboedel van een van die
huisjes. Het was allemaal oude rommel wat
het op een vlooienmarkt goed zou doen.
Hier ging alles onder de hamer als of het
om kostbaarheden ging en het vond
allemaal vlot aftrek. Ons passagieren
bestond uit ons vergapen aan de eenvoud
waarin deze mensen konden leven.
Dat we hier geen geld hadden was geen
probleem want er was niets
te koop, ik heb daar
trouwens helemaal geen
geld gezien.

steeds onder je voeten. Dat kwam neer op
3 meter klimmen en dan 2 meter terug
glijden, uiteindelijk kwamen we op een
mosplateau. Bij het derde mosplateau
hebben we het gelaten, de berg in de verte
leek nog even ver weg. Hier graasde een
kudde schapen die brachten hier de zomer
door zonder toezicht. Een
gestorven dier bleef
gewoon liggen en werd
door de natuur opgeruimd
dat was te zien aan enkele
karkassen die er lagen. Bij
het beklimmen van de
heuvels had ik tussen het
gesteente een mooi
gevormd stukje kwarts
gevonden. Ik zei dat het
kristal was en dat wou
iedereen zien, het ging de
rustende kring rond maar
kwam niet meer bij mij
terug. Allen hadden het
doorgegeven en niemand had het nog, ik
kon wel raden wie het weg gemoffeld had
maar kon niks bewijzen. Ik heb het clubje
gefotografeerd met een oud boxje dat van
thuis afkomstig was maar het filmrolletje
rolde slecht. Achteraf bleek de film
gescheurd te zijn vandaar de slechte
weergave met de lievertjes Joop van Tol,
Johnny van Rooijen, Henk Stuyt en de man
uit Delft.

De natuur intrekken was de
oplossing. In de verte was
een hoge besneeuwde berg
te zien daar zouden we met
een groepje heen gaan. We
moesten wel een aantal
heuvels beklimmen en dat
was niet eenvoudig. Het
vulkanisch gesteente
waaruit die heuvels
bestonden verbrokkelde
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Op de terugweg heb ik nog enkele stukjes
kwarts gevonden maar die hadden niet die
mooie vorm als de eerste vondst. Beneden
aangekomen was het daar 15 graden
Celcius wat die mensen erg warm vonden,
wij hadden de overjas aan wat niet
overbodig was.
De volgende dag 13 juli zijn we weer
vertrokken, eerst nog even verder naar het
noorden om de Noordpoolcirkel te
passeren. Dat werd
niet gevierd alleen
bekend gemaakt,
tevens met het
bericht dat aan
stuurboord een
walvis inzicht was.
Dat heb ik niet
kunnen zien, eer ik
aan dek was de
waterreus
verdwenen.
Er werd weer koers
gezet naar
Noorwegen en zijn
daar de Sognefjord
opgevaren naar
Laerdalsören, aankomst 18 juli 1947.
Omdat daar niet veel te beleven was, is een
tochtje met de sloep naar Balholmö
georganiseerd voor het natuurschoon, ik
ben niet mee geweest. De laatste dag was
aan boord een afscheidsdansavond van
Noorwegen op het vliegdek met de
bevolking van Laerdal. Veel jongeren van
Laerdal waren hierop afgekomen. Daar
sommige Jannen met een slok op meer
wilden dan een dansje ontstond ruzie, dat
was weer het bekende verpesten van de
vrijheden. Daar mijn danskunst nul is heb
ik alleen maar even toegekeken.
20 juli zijn we de Sognefjord weer af
gevaren naar de Noordzee waar het
inmiddels behoorlijk spookte.
Hr. Ms. Soemba en Hr. Ms. QueenWilhelmina die vanaf IJsland volgens
zeevaartbegrippen steeds in de buurt waren
geweest, kregen we in ons kielzog.
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Torpedobootjager Hr. Ms. QueenWilhelmina was de kleinste van de twee en
was door de hoge golven soms helemaal
niet meer te zien. Dat was spannend om
naar te kijken, zo van “komt die notendop
dadelijk nog wel boven”. Dat vooral omdat
er geseind was dat het merendeel van de
bemanning zeeziek was. Een van de
bemanningsleden was de toen 20 jarige
Coen Dillen uit Eindhoven, die later
bekendheid kreeg als het kanon van PSV.

Foto: Hr. Ms. Queen-Wilhelmina
Dit was de zwaarste storm die ik tot dan
toe had meegemaakt, je moest van het
vliegdek wegblijven, daar kon je zo van
afwaaien. Ik was al eens eerder van het
vliegdek af komen kruipen omdat te
voorkomen. We zijn een paar dagen later
met z’n allen veilig in Nederland
aangekomen voor ons was dat Rotterdam.
In Noorwegen had Johnny van Rooijen in
het mandie-lokaal (wasruimte) een
polshorloge gevonden. Hij ging er vanuit
dat een van die Noorse gasten het vergeten
was en deed dat klokje om als souvenir.
Enkele dagen later zag iemand dat en
vroeg “hoe kom jij aan dat horloge dat is
van mijn, dat was ik kwijt”. Ondanks
bepaalde kenmerken die de eigenaar
noemde hield Johnny vol dat hij dat klokje
in Rotterdam gekocht had.
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Dit leugentje kwam hem duur te staan.
De eigenaar liet het er niet bij zitten en
schakelde de onderofficier van politie in en
die wist er wel raad mee. Nu moest Johnny
met die sergeant van de mariniers mee naar
die juwelier waar dat horloge zogenaamd
vandaan kwam. De juwelier kende het
horloge niet en had zelfs dat merk nooit
verkocht. De dief viel door de mand en de
eigenaar kreeg zijn klokje terug met de
opmerking dat hij voortaan beter op zijn
spullen moest passen. Johnny hoefde niet
de bak in maar mocht ook niet meer van
boord af tot dat hij voor de krijgsraad
moest verschijnen voor diefstal en liegen.
Of zijn maatje Joop er ook iets mee te
maken had weet ik niet, die was na een
tijdje ook verdwenen, maar hij was niet de
enige, het was inmiddels augustus,
vakantietijd. Velen hadden nog verlof te
goed en dat gold ook voor mij.
Dat werd een uitstapje naar België met
Betsie. De mooie zomer was nog steeds
gaande, daar hebben we van geprofiteerd.
De reis ging per trein naar Bergen op
Zoom en met een bus naar Ossendrecht en
dan te voet verder naar de grens met
België. Dit was een burger grensovergang
dus mocht ik als militair daar de grens niet
passeren, de militaire passage was een paar
kilometer meer naar links bij Putten. Van
daaruit naar Zandvliet aan de Schelde, alles
bij elkaar een zeer lange wandeling.
We konden logeren bij een tante van
Betsie, tante Louisa die woonde in een
groot huis van de familie de Ridder als
intern personeel. Zij moest met haar man
(Krul) die ook nog ergens anders intern
werkte de boel onderhouden als de Ridders
weg waren. Dat was nu ook het geval en
tante Louisa was nu alleen in dat grote huis
en was ons bezoek zeer welkom.
We mochten van bijna heel het huis
gebruik maken behalve het toilet, dat was
voor ons buiten. Zo’n houten keetje met
een open hartje in de deur en binnen een
plank met een gat er in en daar onder de
toen nog bekende ton. Dat zag er erg
onhygiënisch uit.

Het eten was op z’n vlaams, dus zeer goed,
zoals tomaten uit eigen tuin gevuld met
garnalen. In de avonduren kwam een hele
berg ongepelde garnalen op tafel en die
moesten gepeld worden. “Maar we hebben
al garnalen genoeg gehad dacht Betsie”, zij
had niet direct door dat het hier om een
bijverdienste ging. Wij moesten ook wat
doen voor de kost dus iedere avond
garnalen pellen.
Overdag zijn we met een tram naar
Antwerpen geweest en naar een klooster.
In dat klooster was neef Louis een zoon
van tante Louisa broeder. We zijn daar
goed onthaald en bij het middagmaal was
zelfs een pint bier.
Het warme weer heeft ons naar de Schelde
gelokt waar veel mensen verkoeling
zochten. Nou was dat Scheldewater ook
niet erg proper, vooral de doorgaande
schepen loosde alles wat ze graag kwijt
wilde. Wij konden dan evenals zo velen
pootje baden en hebben dat ook gedaan, je
zakte wel tot over de enkels in de modder
weg. Dat was zwarte prut die er moeilijk
weer af te krijgen was. Dat moet bezinksel
zijn van afvalwater en andere smeerlapperijen van de steden Brussel en Gent
en de vele kleinere steden en dorpen en
natuurlijk Antwerpen zelf. Op wat grotere
afstand van het strandje liepen geklede
mannen met een mand op de rug in het
water met de stroom mee een net aan een
stok voort te duwen.
Dit waren de garnalenvissers die zorgden
voor de garnalenaanvoer. Nadat de
garnalen gekookt waren, mochten wij ze
weer pellen…
Ik ben een dag goed ziek geweest, of dat
was van het Scheldewater, de garnalen of
dat smerig toilet weet ik niet. Na alles
uitkotsen ging het weer een stuk beter.
We hebben in de buurt van Antwerpen ook
een bezoek gebracht aan een kazerne van
de rijkswacht. Daar was Honneré een
andere neef van Betsie in opleiding voor
officier. Bij die strenge boel mochten we
niet verder komen als het poortgebouw.
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Daar mochten we wachten op een
rustpauze en daarna tien minuten met
Honneré praten, het was toch wel een
leuke ontmoeting. De vakantieweek was zo
voorbij, de terugtocht naar Eindhoven
verliep zonder problemen evenals als de
terugweg naar de Karel Doorman.
Eind augustus ben ik nog een keer thuis
geweest en ben opzettelijk te laat aan
boord terug gekeerd, het probeersel.
“Ik had op zondag bukkum (bokking)
gegeten en was daar ziek van geworden”.
Dat laatste was niet waar, ik zou op
maandagmorgen “een dokter moeten
raadplegen” en heb dat niet gedaan.
Na het zogenaamde uitslapen voelde ik me
een stuk beter en kon op reis gaan maar
had de eerste en tweede trein gemist.
Dat bokking verhaaltje geloofde ik nu
bijna zelf, althans die ziekte.
Terug aanboord ging ik natuurlijk meteen
op rapport en heb mijn verhaal zonder
blikken of blozen gedaan. Maar zo
eenvoudig kwam ik er niet van af.
Ik werd eerst naar de dokter gestuurd met
de vraag of hij dat ziekteverschijnsel kon
achterhalen. Hij zei “dat hij geen
helderziende was”.
De eerste officier, de luitenant ter zee der
eerste klasse, Von Frijtag Drabbe, geen
onbekende in de marine wereld, zou mijn
verdediger zijn bij de commandant.
Hij voelde me eerst danig aan de tand en
geloofde mij tenslotte en ik kwam er
zonder straf vanaf. Een ding wist ik zeker,
dat ik zulke geintjes nooit meer uit zou
halen dat kon ik beter aan onze vriend
Nuyten overlaten.
Als er bij toeval iets mis gaat oké maar
opzettelijk onzin verzinnen om er
ogenschijnlijk beter van te worden dat
hoefde van mij niet meer.
Niet lang daarna moest ik weer bij de
dokter zijn, maar nu was het geen onzin.
Ik kreeg een gezwollen linker duim die
verschrikkelijk pijnlijk was. Ik had het
doktersbezoek al een dag of wat uitgesteld
maar ik moest er toch aangeloven.
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Dat ziet er niet goed uit zei de dokter, hij
spoot een ontsmettingsmiddel op de duim
en riep “kijk de andere kant uit” en sneed
pardoes mijn duim open. Dat was volgens
mij onverdoofd aan de stekende pijn te
oordelen. Hij kneep de pus en vuil bloed
uit de wond en plakte die dicht met
pleisters en verband. De arm in een mitella
en alles moest een paar dagen blijven
zitten, “en nou aan je werk was het
advies”. Mijn duim is, na een paar maal
van verband verwisselen bij de verpleger,
prima genezen.
Toch was dit het begin van veel meer
narigheid waar ik maanden last van had
namelijk een serie steenpuisten op gekste
plekken. Nou was ik niet de enige die last
van steenpuisten had. Het waren juist
diegenen die lagers- en hun vette handen
reinigde met dieselolie.
“Het bloed is vervuild en dat moet er uit
met puisten en trekzalf” werd gezegd.
De laatste puist was een zogenaamde
negenoog op mijn borst, daar was ik goed
beroerd van. Hier is nog speciale zalf aan
te pas moeten komen om het gat dicht te
krijgen.
Met het grote lidteken is thuis nog gijn
gemaakt, “er is een kogel van teruggeketst”. Er is echter zo ver ik weet nooit
op mij geschoten.
In de maand september werden voor de
kust weer vliegoefeningen gehouden met
kleine vliegtuigen (Austers) en een
volgschip…, staat ergens geschreven. Dat
zal wel maar er was nog veel meer, wat
deden we bij Doggersbank op de
Noordzee? Daar is voor anker gegaan en in
de vrije uurtjes gelegenheid gegeven om in
volle zee te zwemmen. De statietrap was
neergelaten en twee sloepen gestreken voor
de veiligheid. Dat was nodig want er stond
een sterke stroming, het zeewater was met
die warme zomer niet echt koud.
Toch waren er niet veel liefhebbers. Zij die
met de stroom mee hadden gezwommen
hadden zich vergist en moesten uit het
water worden gehaald.
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Tegen de stroom op was alleen voor de
sterkste en dan was terug met de stoom
mee een makkie. Enkele helden sprongen
van het vliegdek af, dat was 17 meter
boven de waterlijn. Zij vonden het
geweldig en dat voor zoveel toeschouwers
maar deden het toch geen tweede keer.
Ik hoefde aan zulke dingen niet te
beginnen, ik was nog steeds een
lichtgewicht van nog geen 55 kg.
Er werd ook gevist, daar heb ik wel aan
meegedaan. Uit het kabelgat had iemand
een klos vissersgaren gehaald. Iemand
anders had palinghaken, waarschijnlijk uit
IJsland afkomstig (die lagen daar bij een
aanlegsteigertje voor het oprapen,
souvenirs). Uit de machinekamer kwamen
zware voorwerpen vandaan zoals flinke
moeren. Dat was het lood en het aas kwam
uit een harington waarvan een restant op
het dek stond. Ik moest nog al snel
opgeven want de lijn trok mijn handen
kapot door de sterke stroming. Enkele
matrozen hadden werkhandschoenen aan
en die hebben ook wat platvis en makreel
gevangen.
Een ander voorval was dat zelfde najaar.
Ik was 28 september 1947, 21 jaar
geworden en kon dat weer op zee vieren.
We zijn kort daarna voor anker gegaan, ik
dacht bij Portsmouth en konden ook
passagieren. Ik hoefde nu niet om 24 uur
binnen te zijn, de laatste sloep was zoals
gewoonlijk om 22 uur en die heb ik
opzettelijk gemist. Ik ben naar eens naar
een “Sailorsrest” gegaan en me laten
inschrijven voor de nacht. Dat kostte incl.
bed and breakfast één Sixpens,
vergelijkbaar met ongeveer een kwartje.
Ook hier moest je om 12 uur binnen zijn
maar dat was geen punt, het ging mij alleen
maar om het idee. Ik was al voor elven
binnen en wilde om half zeven gewekt
worden om rustig te kunnen eten en de
eerste sloep te hebben om half acht.
Ik was nu meerderjarig en wilde dat ook
zijn.

Foto: vliegrol

Toen ik wakker werd gemaakt schrok ik
even, want naast mij op een ander bedje
lag een neger te snurken. Mijn kleren lagen
nog netjes op de stoel naast mij en ik miste
niks. Och die neger was ook een gewone
militair en kon waarschijnlijk ook nergens
goedkoper overnachten. Alles verliep zoals
het bedoeld was en ik was weer een
ervaring rijker.
Foute boel
Waar gewerkt worden fouten gemaakt
maar bij de marine mag dat niet ongestraft,
tenzij het te verdoezelen is.
In de ruim twee jaren tot nu toe op de
Karel Doorman kan ik me drie door mij
gemaakte werkfouten voor de geest halen
met goede afloop.
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Op een van de machine-controles tijdens
de wacht, heb ik kortsluiting gemaakt.
Dat was in een diepe ruimte waar een
noodaggregaat met dieselaandrijving stond
te draaien. Tussen de machines en het
daarbij behorende open schakelpaneel was
niet veel ruimte en daar stond ik vonken te
trekken. De lichtflits verblinde me totaal,
om erger te voorkomen ben ik op de grond
gaan zitten. Langzaam, zeer langzaam
kwam mijn gezichtsvermogen terug om te
zien wat ik had gedaan. Langs het stalen
laddertje ben ik naar buiten gekropen en
heb dit voorval aan niemand verteld, ik heb
van deze fout veel geleerd ook voor later.
Een ander voorval wat verkeerd had
kunnen aflopen was bij de accuwerkplaats
ook in zo’n diepe ruimte. Henk Stuyt was
belast met het laden en verzorgen van 12
volts autoaccu’s in die ruimte. Die accu’s
werden als dat nodig was door een mangat
opgehesen of neergelaten gewoon aan een
touw met wat knoopwerk. Dit was al vaak
goed gegaan maar juist met mij aan dat
touw ging het mis. De accu schoot uit de
strop en spatte voor de voeten van Henk
Stuyt uiteen. Onze majoor stond er bij en
keek er naar en ik kreeg de volle laag, aan
de minder leuke bewoordingen te horen.
Dat dit ongeval met goede afloop te wijten
was aan het ontbreken van een goed
takelsysteem, deed er op dat moment niet
toe, ik was de kwaaie pier.
Dat had eigenlijk een andere oorzaak en
dat kwam er nu uit. Wij hadden naast een
kleermaker ook een koporaal schoenmaker
aan boord die geld mochten vragen voor
gedaan werk. De schoenmaker had een
schuurmachine waarvan de motor onder
water had gestaan. Hij had aan de majoor
monteur gevraagd of die motor nog
opgeknapt kon worden. We kunnen het
proberen, maar als het lukt moet er wel iets
tegenoverstaan was het antwoord van de
majoor. Ik kreeg dat karweitje, maar zag er
tegenop om van die roestklomp nog iets te
maken. Met veel kruipolie en geduld is het
gelukt de motor te demonteren.
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De droogkast en veel poetswerk deden
wonderen, schellak, verfjes, nieuwe lagers
en koolborstels deden de rest. Ik had wat
overdreven mijn best gedaan, de motor zag
er als nieuw uit en liep als een treintje.
Als beloning vroeg ik aan de schoenmaker
of hij voor mij een paar leren slippers
wilde maken en dat deed hij. Nu kreeg ik
van de majoor te horen dat ik “dat werk in
de baas z’n tijd had gedaan”. En wel op
zijn verzoek, dus hadden er voor hem wel
een paar schoenzolen af gekund.
Nou kon je de majoor al op grote afstand
horen aankomen omdat hij van die grote
kraakschoenen droeg. Had ik dat dan voor
iemand met zo’n groot salaris antikraakzolen moeten regelen? Waarschijnlijk
wel. Dat de uitbrander van dat akkefietje
met die accu me niet beviel heb ik laten
merken door te zeggen: ”Ik weet wel waar
de schoen wringt”, toen liep hij op zijn
krakende kistjes weg en heeft er niets meer
over gezegd.
In de herfst van 1947 lagen we ergens een
poosje voor anker en werd wel aan
afleiding of amusement gewerkt. Zo was in
de hangaar in de avond een filmvoorstelling waar veel belangstelling voor
was. Ik had schakelbordwacht en moest in
samenwerking met de machinist van de
wacht beneden in de machinekamer en ik
boven op het bordes een omschakeling tot
stand brengen. Er stonden nog twee
generatoren te draaien terwijl de stroomafname fors was gedaald en een generator
voldoende was. Dat vermogen overhevelen
van de een naar de andere dynamo moest
rustig gebeuren met een pienter pookje op
mijn schakelpaneel.
Daarna werd met een druk op de knop de
generator van onvermogen door een breker
uitgeschakeld. Dat deed ik en meteen viel
het licht uit, ik drukte onmiddellijk weer
op de AAN-knop maar het kwaad was
geschied. Ik had de verkeerde dynamo met
vol vermogen uit- en weer ingeschakeld en
dat had een hevig machinegekreun tot
gevolg en een jankende telefoon van de
machinist.
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Ik riep ik wist niet wat er aan de hand was,
“het overschakelen lukt niet, laten we het
opnieuw proberen” en toen lukte het
natuurlijk wel.
Alleen de majoor vroeg later waarom het
licht plotseling overal uitging.
Antwoord: “dat weet ik ook niet, het
overschakelen ging ook al moeizaam”.
De machinist snapte er ook niets van. Hij
heeft de aandrijfdiesel voor de zekerheid
nog een poosje door laten draaien en heeft
er niets meer over gezegd. Ik heb daar niets
over in het logboek geschreven en hij
waarschijnlijk ook niet.
Bij nader inzien is zo’n fout makkelijk te
maken omdat de drukknop-systemen veel
te dicht bij elkaar zaten.
Op 21 november werd onze commandant,
kapitein ter zee A. de Booy afgelost door
kapitein ter zee J. M. Logger. Dit was
voorlopig onze nieuwe commandant, ik
kan me de goede man niet meer
herinneren.
Rond kerstmis ben ik wel thuis geweest
maar toen was ik juist zo beroerd van die
karbonkel.
Begin 1948 was het twee jaar geleden dat
Hr. Ms. Karel Doorman voor twee jaar was
geleend van de Engelse marine. Dit schip
moest terug en er zou een ander
vliegkampschip voor in de plaats komen.
Op 9 maart 1948 zijn we met Karel
Doorman (1) voor de laatste maal uit
Nederland vertrokken. De aangevulde
bemanning bevatte de eerste zeemiliciens
van na de oorlog, ook enkele kersverse
beroepslui en adelborsten (officieren in
opleiding).
We gingen de lente tegemoet naar de
havenstad Plymouth in zuidwest Engeland.
Na enkele dagen varen hebben we aan een
van de vele kaden afgemeerd te Plymouth.
Er was daar geen strand maar wel een
prachtig park en na enkele weken in
lentetooi.
Ongeveer 500 meter van de Doorman lag
een vliegkampschip in een droogdok met
de naam HMS Venerable.

Dat zou de Karel Doorman (2) moeten
worden. Dit schip was veel moderner dan
KD (1), had al een staat van dienst en was
aan een opknapbeurt toe vandaar de
dokligging. Er waren geen voorzieningen
aan boord, alles moest via een hoge lange
loopplank aangevoerd worden ook de
elektriciteit. De onderhoudswerkzaamheden werden door Britse
marinemensen uitgevoerd, het was nog een
Engels schip.
Het duurde niet lang of een deel van onze
bemanning moest gaan helpen.
Dat betekende dat elke morgen na
baksgewijs een groep moest afmarcheren
naar de Venerable en tussen de middag
terug. Er werd met de Engelsen iets
geregeld om aan boord van hun schip te
kunnen eten en slapen. Op de wal waren
toiletten en een wasgelegenheid ingericht,
wel ongemakkelijk maar toch beter dan op
en neer lopen van het ene schip naar het
andere.
Karel Doorman -2Begin april is de eerste groep overgeplaatst van de Doorman naar de
Venerable. Het werd daar steeds drukker
aan boord en het bleef behelpen.
Het af- en aan marcheren hield nog een
tijdje aan en daar werd misbruik van
gemaakt door ons als pakezels te
gebruiken. Dit leek een stukje film uit de
tijd van de slavernij toen er nog geen
vrachtauto’s bestonden, er werd alleen niet
geslagen.
De laatste maal dat ik mee in de pas moest
lopen, kort voor mijn overplaatsing, had ik
een pul verf op mijn nek van meer dan 10
kilo. Op de hoge loopplank ging ik bijna
door mijn knieën, ik kon nog net op de
been blijven. De ergernis was groot en heb
nog vaak gedacht, wat zou er gebeurd zijn
als dat vat met verf in de diepte van het
dok gevallen was.
Op 26 april 1948 was mijn overplaatsing
naar de Venerable een feit.
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Mijn werk als knechtje van een Engelse
onderofficier beviel prima. Deze was
belast met het onderhoud in de
“breakerroom” waar veel elektromagnetische schakelaars in waterdichte
kasten zaten opgeborgen. De deksels van
die kasten waren rijk voorzien bouten die
allemaal los gesleuteld moesten worden,
allemaal handwerk. Het schakelmechanisme kreeg een opknapbeurt en de
kast kon weer waterdicht worden gemaakt,
dat was nog het meeste werk.
De opstaande platte kanten werden
schoongemaakt en van een nieuwe vette
afsluitveter voorzien. Het deksel kon er
weer op en de bouten worden aangedraaid
op de tegenoverstaande manier. In het
midden van het deksel zat een ventiel dat
gekoppeld werd aan een vacuümpompje.
Als de kast minstens 20 minuten vacuüm
bleef was de schakelkast waterdicht.
Marinepersoneel dat in de oorlogsjaren een
andere baas heeft gehad en nu weer
aanwezig met een rang hoger, of daar op
hoopte, waren veelal van die ouderwetse
bullebak types. Van dat soort waren er nu
een stel op de Venerable om leiding te
geven. Zij hadden een onderkomen op de
wal en hadden van onze aanpassingsproblemen geen last.
Een groepje dienstplichtigen kwam uit
Volendam, het was een stelletje
palingvissers met een trekharmonica.
Zij hielden zich afzijdig en zongen zelfgemaakte liedjes met begeleiding van dat
trekorgel. Op zich was dat wel leuk maar
wij moesten uit de buurt blijven omdat zij
een hekel aan vrijwilligers hadden. Zij
waren dienstplichtig en voelde zich
gestraft. Omdat daar aan boord verder geen
vertier was wilde ik na het werk gaan
stappen, maar dan eerst wassen en scheren
in de hokken op de wal. Op die loopplank
was het dus een komen en gaan van
wasbeurtgangers. Bij het schip was juist
een vrachtwagen aangekomen met spullen
voor de Engelse Store.
Normaal hadden wij daar niks mee te
maken maar korporaal bullebak, een
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uitslover, maakte misbruik van de
omstandigheden. Iedereen die de loopplank
passeerde kreeg een kistje op de nek en
moest dat aan boord brengen naar de Store.
Ik was net opgeknapt en pakte dat kistje
niet aan, ik zei waarom roep je het
wachtsvolk niet op dat is er toch voor, dit
is misbruik maken van de omstandigheden.
De korporaal op zijn beurt, niks mee te
maken, dit is een order. Ik bleef weigeren
en ging op de bon, hier had ik wel een paar
dagen lichtarrest voor over. Nu had die
korporaal op dat rapport dienst weigeren
gezet en dat betekend dat ik voor de
krijgsraad zou moeten komen. Toen ik
opgedoft aan de valreep kwam om te
passagieren, kon ik mijn passagierkaartje
inleveren. Het mutslintje af doen de veters
uit de schoenen de overal aan en meteen de
bak in.
Die korporaal had dus ook nog misbruik
van zijn bevoegdheden gemaakt, want je
hebt tenslotte 24 uur per dag dienst.
De bak was een echte Engelse knijp, een
vergeten hoekje onder de waterspiegel
voor in de punt van het schip met een
houten bank als bed. Ik mocht wel het
matras uit mijn kooi halen. Ik heb de hele
kooi binnen gesmokkeld en met touwwerk
en al onder het matras verborgen. Aan zo’n
kooi zit voldoende touwwerk om 25 man
op te hangen, dat is wat anders dan een
paar schoenveters.
Voor de stalen deur met kijkgat stond een
schildwacht met een band om de arm waar
dat woord opstond. Hij had ook nog een
knuppel in de hand om de gevangenisboef
neer te knuppelen als dat nodig mocht zijn.
Deze jongens waren kersverse matroosjes
die je angstig bekeken als je naar het toilet
wilde en dat toilet was op de wal.
Die afstand moest de knul mee om de boef,
want zo zagen zij dat, te begeleiden.
Na 2 dagen moest ik voorkomen, mijn
verdediger was een oude bekende namelijk
het “Vleugelmoertje”. Hij liep op en neer
te drentelen en te herején dat ik voor
dienstweigeren voor de krijgsraad moest
komen.
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Ik zei dat ik geen dienst had geweigerd
maar een order niet opgevolgd. Het was
buiten diensttijd en er is misbruik gemaakt
van de omstandigheden. Met bevende stem
zei ik langzaam “Befehl ist Befehl” mag
niet meer gebeuren ik ben niet voor niets
oorlogsvrijwilliger geworden.
Hier schrok “Vleugelmoertje” van en
stamelde iets over zijn ervaringen bij de
Jappen. Ik heb toen geantwoord, kom maar
op met je krijgsraad. De korporaal is op het
matje geroepen en kreeg de opdracht het
rapport te veranderen en “dienstweigeren”
te schrappen. Toch kreeg ik 4 dagen streng
zonder aftrek van 2 dagen voorarrest.
De onderofficier van politie, een sergeant
van de mariniers, kwam ook eens kijken en
vroeg grijnzend of ik geestelijke bijstand
nodig had. Van mij mocht de pater best
komen maar ik heb hem niet gezien. Ik had
me niet meer gewassen en geschoren en
had het koud, ik zal er niet florissant
uitgezien hebben.
Ik heb om de dokter gevraagd, die kwam
en keurde de knijp meteen af. Toen ben ik
overgebracht naar de Karel Doorman -1-.
Die knijp was een ongebruikte officiershut
met een elektrisch verwarmingskacheltje,
een patrijspoort en… een echt matras.
Er stond nu wel een heuse schildwacht
voor de deur met de bajonet op het geweer.

Hij begeleidde me naar het toilet en
wasgelegenheid maar kon niet voorkomen
dat me van alles werd toegestopt zoals
sigaretten. In mijn huiskamer, want daar
leek het op, ging de patrijspoort open, met
de kop naar buiten zeelucht happen en
sigaretjes paffen. Jammer, het was maar
voor 2 dagen, hier werd ik niet voor een
boef maar voor slachtoffer aangezien.
Eenmaal terug op de Venerable was men
ook veel vriendelijker en wilde men weten
wat ik eigenlijk had uitgespookt.
Vooral de Engelse collega’s snapte niet dat
voor zo’n kleinigheid zo zwaar gestraft
werd. Ik kreeg tijdens de middaghap overmatig veel rum toegeschoven, maar daar
moet je voorzichtig mee zijn.
Ook de palingvissers met hun trekorgel
keken me niet vijandig meer aan.
De bewuste korporaal was overgeplaatst
“voor zijn eigen bestwil”, zo heet dat.
Die paar dagen terug op de Doorman -1hadden me echt goed gedaan en voelde die
straf niet eens meer als straf, meer als een
ervaring.
De overheveling van de bemanning ging
steeds sneller en op 28 mei 1948 vond de
officiële overname en teruggave der
schepen plaats. HMS Venerable werd
omgedoopt tot Hr. Ms. Karel Doorman -2-.
Foto: Hr. Ms. Karel Doorman -2- in
Rotterdam. (bron: MARVO)
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Karel Doorman -2Hr. Ms. Karel Doorman (R 81) was het tweede en laatste vliegdekschip van de Koninklijke
Marine. Het was tevens het grootste schip dat ooit bij de Nederlandse marine heeft gevaren.
Het schip behoorde tot de Colossusklasse en was op 17 januari 1945 bij de Royal Navy in
dienst gesteld als HMS Venerable. De Royal Navy heeft het schip tijdens de Tweede
Wereldoorlog in de Grote Oceaan ingezet. In Nederlandse dienst is het schip vernoemd naar
schout-bij-nacht Karel Doorman, die in 1942 tijdens de Slag in de Javazee als
eskadercommandant met het vlaggenschip Hr. Ms. De Ruyter ten onder was gegaan.
In 1948 kwam het bij de Koninklijke Marine in dienst ter vervanging van het eerste
vliegdekschip, met dezelfde naam, dat vanaf 1946 gehuurd was. Van juli 1955 tot juni 1958
werd het bij de Schiedamse scheepswerf Wilton-Fijenoord verbouwd om het geschikt te
maken voor gebruik door straaljagers. Daarbij werd een hoekdek aangebracht van acht
graden, de hydraulische katapult werd vervangen door een stoomkatapult en er werd een
deklandings-spiegelsysteem geïnstalleerd. Het schip bood aanvankelijk ruimte aan ongeveer
30 vliegtuigen. Door het gebruik van grotere en zwaardere toestellen na de verbouwing waren
dat er nog 20.
Aanvankelijk deden Fairey Fireflies patrouillevlieguigen en Hawker Sea Fury
jachtvliegtuigen dienst. Na de verbouwing kwamen Grumman Avengers en Hawker Sea
Hawks aan boord.

Hr. Ms. Karel Doorman (R81) met twee jagers
Bron: Koninklijke Marine
Kiellegging
Tewaterlating
In dienst gesteld
Uit dienst gesteld
Waterverplaatsing
Afmetingen
Machinevermogen
Snelheid
Bemanning
Bewapening

3 december 1942
30 december 1943
28 mei 1948
8 oktober 1968
19.790 ton
214 x 43 meter
40.000 pk (dieselmotor)
24 knopen
1509
10 x 40 mm mitrailleurs,
2 dieptebomrekken,
± 20 vliegtuigen
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”Wie hier een SIGARET opsteekt
is voorgoed de SIGAAR, die zal
ik een dusdanige PIJP laten roken,
dat hij er voor altijd TABAK van
heeft”.
Het vaar- en oefenschema van
juni staat in voorgaande Kadopost
vermeld. Dat wordt vervolgd met
het schema van de maand juli.
Van Nieuwediep (Den Helder)
weer naar Rotterdam, aankomst 2
juli op eerste platvoet. (tussen 16
en 18 uur) Rotterdam, vertrek 10
juli op de v. m. Op weg naar
Morray Firth……, aankomst
aldaar 12 Juli op de dag wacht.
Daarna tot en met 23 juli 1948,
oefenen met deklanden met
vliegtuigen van de Marine Luchtvaart Dienst. Op dit schip werd
voor het opstijgen gebruik
gemaakt van een hydraulische
katapult. Dat komt neer op vliegtuigen afschieten. Vertrek Morray
Firth, 23 Juli 1948 voor middag
Aankomst Rotterdam, 26 juli
1948. Van 27 juli tot 16 augustus
was een verlofperiode, ik had hier
nooit eerder van gehoord.
Ik heb alleen verlof gehad als dat
uit kwam en dat was nu ook weer.

Foto: De overdracht
Een dag later zijn we vertrokken naar
Rotterdam. We hadden al enige tijd een
periodiek Karel Doorman krantje onder de
naam KADOPOST. Het was niet meer dan
een stenciltje dat op het prikbord werd
geprikt. Nu was het uitgebreider en kwam
in elk verblijf terecht. De thuisvaart van de
nieuwe aanwinst staat hierin prima
beschreven.
Tijdens een vliegrol was er een streng
rookverbod. Uit de KaDoPost:
Advies aan onze Commandant.
Een bordje ophangen met het opschrift:

Ik ben toen wel enkele dagen thuis geweest
tegelijk met Herman. Dat is mijn twee jaar
jongere broer die ook bij de marine terecht
kwam maar dan als dienstplichtige.
Op 2 februari 1948 opkomst in
Voorschoten bij Den Haag en na vier
dagen ingedeeld in een vakgebied. Hij
werd schrijver derde klasse vanwege zijn
administratieve achtergrond.
Op 6 februari werden ze over geplaatst
naar Hilversum nabij station Hollandse
Rading in een voormalig Duits militair
barakken kamp. Daar vond de eerste
militaire vorming plaats tot en met 30
maart.

1944 – 1949 Kees Verkooijen

93

EEN WAAR VERHAAL

94

1944 – 1949 Kees Verkooijen

EEN WAAR VERHAAL
Op 1 april werden ze overgeplaatst naar de
radioschool in de oude Alexanderkazerne
in Den haag. Daar volgde een opleiding
van twee maanden in telefoneren,
telexeren, coderen, morse en algemene
vorming in communicatie. Daarnaast
schietoefeningen op de Waalsdorper
vlakte.
Na afloop van de opleiding werd Herman
omgedoopt van schrijver III naar matroos
III speciale diensten. Zij kregen les in
Passar-Maleis en een voorlopige plaatsing
tot dat ze naar Indië werden gezonden.
Die plaatsing was op Hr. Ms. Vulkaan, die
in IJmuiden lag. De drijvende werkplaats
voor allerlei technische vakgebieden zoals
we een jaar eerder al zagen.
Nu was de Vulkaan met een 200 koppige
bemanning bestemd als moederschip voor
vier flottilles mijnenvegers. Ook hier
hadden de mijnenvegers net als in Indië de
zware taak de kustgebieden en zee-armen
vrij te houden, van door storm losgeslagen
en zwervende zeemijnen van diverse
soorten. Daardoor had de Vulkaan ook een
zwervend bestaan met een commandant die
tevens commandant van heel het gebeuren
was.

tijdens de zomer-verlofperiode. Herman
had 18 dagen verlof, ik korter maar zijn
toch een poosje tegelijk thuis geweest daar
hebben we een leuke foto aan
overgehouden.
Op 6 september 1948, was het in
Amsterdam kroningsfeest van prinses
Juliana tot koningin. Veel schepen lagen
op het IJ voor anker, gepavoiseerd d.i. met
vlaggetjes versierd. Ook de Vulkaan en de
Karel Doorman lagen daar, wel ver uit
elkaar. Herman had als verbindingsman
een sloep met bemanning tot zijn
beschikking en moest in de middag nog
wat boodschappen over water af werken.
In de avond zijn we samen gaan Chinezen
op het Rokin voor mijn een goed
Amsterdams adres met een pilsje voor en
één twee na. De tijd was te snel gegaan
waar door ik mijn sloep miste. Herman
heeft toen met veel moeite kunnen regelen
dit ik met de sloep van de Vulkaan naar de
Doorman werd gebracht. Ik kon me dat
laatste niet meer herinneren. Ik heb
gezegd, Herman jij hebt een veel beter
geheugen als ik. Waar op hij zei: dat kan
wel maar jij had een biertje te veel op en
dat is niet goed voor het geheugen.

Het toeval wil dat de Karel Doorman -2en de Vulkaan beide in Nederland waren
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het feit dat we
op deze Karel
Doorman niet
goed de weg
wisten. Veel
meer aparte
compartimenten
zoals voor het
schakelbord met
veel meetapparatuur en
drukknoppen.
Dat zag er wel
allemaal veel
beter uit en de
kans om per
ongeluk
verkeerde
handelingen te

Foto: Bremstraat 2, Eindhoven
Herman stond nog op de lijst om naar Indië
uitgezonden te worden maar door gebrek
aan verbindingspersoneel en veel soebatten
van de verbindingsofficier is dat toch niet
doorgegaan.
Tegenvaller
Mijn diensttijd zat er op en ik dacht te
kunnen afzwaaien, maar dat ging niet door.
De marine had nog onvoldoende
vervanging voor die duizenden
oorlogsvrijwilligers. Ons contract werd
verbroken en voorlopig met 3 maanden
verlengd. Dat hadden ze achteraf gezien
beter niet kunnen doen. Door in één klap
zoveel manschappen tegen zich in het
harnas te jagen was de kans om onder ons
beroepspersoneel te werven zeer klein
geworden. Er waren al wat mensen door
omstandigheden verdwenen en door
nieuwe beroepslieden vervangen.
Zo had ik een nieuw maatje gekregen die
voor zes jaar had getekend, dat was Peet
Kievit. Een Rotterdammer maar deze keer
geen brutale flinkdoener, nee zelfs een heel
aardige knul. Hij had er ook begrip voor
dat wij oorlogsvrijwilligers er een beetje de
pest in hadden. Dit had ook te maken met
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verrichten was kleiner.
Er waren twee machinekamers met
dieselmotoren maar met de machinisten
hadden we alleen nog telefonisch contact.
Dat was trouwens ook zo met de brug en
de stuurhut, de kombuis, de lift bij de
hangaar, kortom het was een ongezellig
gevaarte. En dat was niet alleen mijn
mening, voor de kersverse nieuwkomers
was dat anders, zij wisten niet beter.
Over de laatste drie maanden weet ik maar
weinig en dat heeft niets met bier te
maken.
28 September was ik 22 jaar geworden,
waar? We zijn nog enkele keren uitgevaren
voor oefeningen maar wanneer? Ik heb er
ook niets over kunnen vinden in boeken of
tijdschriften, ook niet op internet. Wel
weet ik nog een voorval waarvoor ik
gestraft had kunnen worden.
Dat was in november van dat jaar, we
lagen ergens voor anker, het was donker en
koud. Aan de baksspier lagen 2 sloepen die
voorzien waren van een dieselmotor. In
koude toestand starten die motoren niet of
slecht daarom werd daar een gesloten
elektrische kachel tegenaan gelegd. Die
baksspier is niets anders dan een 90 graden
naar buiten gedraaide paal, nat en glad 3
meter boven de waterspiegel.
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Foto: Bremstraat 2
Een beetje vergelijkbaar met een
evenwichtsbalk bij het turnen, echter
langer, dunner en zonder poten. In het
midden zijn 2 touwsladdertjes een eindje
van elkaar aangebracht en met de sloepen
verbonden. Langs die touwladdertjes
hangen de kabels voor de kacheltjes. Langs
een lijn naar boven en binnen boord voor
de aansluitingen.
Bij het keren van het tij, draaien ook de
sloepen 180 graden en zouden de kabels in
elkaar draaien en de kachels van hun plaats
trekken. De kachels moeten dus van plaats
verwisseld worden. Dat is werk voor de
monteur van de wacht, en dat was ik.
De officier van de wacht gaf mij opdracht
dat klusje te klaren.
Op de kop van de baksspier hing een
lantaarn en op de sloepen was ook een
lamp gericht. Door de bewegingen van het
schip en het water is dat alleen maar lastig
bij het klauteren omdat de spiegeling op
het water steeds veranderd. Kortom ik had
hier geen zin in en vroeg aan de officier, of
ik nu op het einde van mijn loopbaan nog
moest verongelukken. “Zoek hier maar
iemand anders voor”.

Daar had hij me voor op de bon kunnen
slingeren maar deed dat niet. Hij zei “als jij
iemand weet ga je gang” en ik wist wel
iemand. Dat was Peet Kievit maar die lag
al in zijn kooi en was geen wachtsvolk.
Peet mopperde wel maar heeft het
karweitje toch geklaard om mij te helpen
maar ik moest zoiets nooit meer doen.
Dat heb ik beloofd.
Begin december was men toch gestart met
eervol ontslag te verlenen aan de
oorlogsvrijwilligers van de Koninklijke
Marine. Eerst werd zachte drang
uitgeoefend om bij te tekenen dan kon je
naar een korporaalsopleiding. Ik ken
niemand die daar ingetrapt is, ook al
moesten velen nog werk zoeken.
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Navy vaarwel
Het was 13 december 1948, Hr. Ms. Karel
Doorman lag aan een kade en na
baksgewijs kon een groep waaronder ik
inpakken en wegwezen.
Er stond een marinetruck klaar om ons weg
te brengen, je had dat zootje ongeregeld
moeten zien dat de loopplank afstormde.
Men viel over elkaars bagage, een
radiomonteur had handen te kort en nog
een soldeerbout aan een arm hangen.
De rit ging naar de oude Alexanderkazerne in Den Haag. Daar was het al erg
druk maar men had er opgerekend.
Administratief moest nog heel wat
verwerkt worden. Zij die het dichtst bij
woonden waren het eerst aan de beurt.
Het gekanker was niet van de lucht zo van
“het zuiden hangt weer aan de achterste
mem”. Toch was dat logisch want er moest
uit deze groep ook wachtsvolk geregeld
worden. Althans zo dacht de daar
aanwezige bullebak van een schipper er
over en de verst weg wonende kunnen
vandaag toch niet meer thuis komen.
Het was geen prettige gedachte om de
laatste uren nog met een geweer op de nek
aan de poort te staan. Ik zag nog een oude
bekende binnenkomen en hij zag mij ook
toen vluchtte hij weg. Het was die Zeeuw
uit Terneuzen die mij niet had geholpen
maar in Londen had bestolen van het
medicijnengeld. Hij liet zich daar niet meer
zien waardoor hij later aan de beurt kwam.
Rond vier uur had ik alle nodige
paparassen voor het ontslag dat op 14
januari 1949 zou ingaan. Ik had dus nog 4
weken verlof te goed, kreeg ook nog het
daarbij behorende katje en een vrijreizenbiljet. Nu kon ik nog gemakkelijk die
dag thuiskomen maar Schipper bullebak
had me al op de lijst gezet voor de
hondenwacht. Ik verweerde me fel, ik was
klaar om te gaan terwijl er buiten nog
nieuwkomers waren en ik kreeg gelijk.
Nu maar hopen dat die Zeeuw de klos was
want die moest nog naar Zeeuws
Vlaanderen.
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Met zoveel bagage naar en met de trein
was toch een hele opgave. Een volle
plunjezak en een kooi met extra deken en
een draagtas want nu moest alles in één
keer mee.
In Eindhoven kwam het lastigste deel van
de reis, er was geen enkele vorm van
vervoer, dat was sjouwen geblazen. Met af
en toe even rusten onder een lantaarnpaal
deed ik er een kwartier langer over dan
normaal om thuis te komen.
Thuis waren ze natuurlijk verrast, het was
ook allemaal zo snel gegaan en niemand
had in die tijd een telefoon.
De volgende dag heb ik in mijn eentje een
kroegentocht gehouden, van Stratum naar
Woensel, dit had ik me zelf beloofd.
In elk café een pilsje, de start was bij Broer
Koolen op de Leenderweg en de volgende
bij de Huifkar, splitsing Aasterweg
Leenderweg. Vervolgens bij Waterreus, t.
o. het Wandelpark. Nu vond ik het beter
om alleen maar aan de rechter kant van de
weg te blijven. Toch heb ik me vergist in
dat aantal cafés, er zijn er meer dan
bakkers, slagers en kruideniers bij elkaar.
Ik heb het ook maar opgegeven op één na
dat was bij Verbiest in de Lijmbeekstraat
en toen liep ik al niet recht meer.
Bij Betsie thuis heb ik gezeverd over 4 jaar
en 12 dagen, in het toilet alles uitgekotst,
wat gegeten en toen was het over, de
missie was volbracht en niet voor
herhaling vatbaar.
Bij gelegenheden is daar nog vaak over
gesproken. Och zo’n vergissing moet een
keertje kunnen, er zijn er die zich
wekelijks vergissen en nog lastig zijn ook.
SLOT
Ik had helemaal geen burgerkleding, alleen
een Amerikaanse overjas die ik in Den
Haag had meegekregen, samen met een
bon voor een goed kostuum. Officieel
hoorde ik nog 4 weken het uniform te
dragen, dat was geen punt want ik had niet
anders. Schoenen, sokken, broeken en
ondergoed heb ik nog jaren kunnen dragen
dat viel niet op, het was sterk spul.
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Moeder is mee geweest voor dat kostuum,
we zijn geslaagd. Een mooi blauw
kamgaren pak met een streepje, natuurlijk
voor de zondag. Dat pak heb ik nog jaren
gedragen. Nog een paar overhemden,
aangevuld met mijn marine trui en een
gekregen jasje, klaar was Kees.
Met kerstmis en nieuwjaar was ik dus thuis
dat was lang niet meer gebeurt. Betsie
werkte toen bij de Hema en maakte lange
dagen voor weinig geld. Dat werd bij haar
thuis afgegeven, dat was toen heel
normaal.
Een week na nieuwjaar 1949 ben ik bij
Philips gaan informeren wanneer ik weer
kon gaan werken want ik verveelde me
nogal. Dat had ik beter bij de toekomstige
baas niet kunnen zeggen, er werd naar mijn
gevoel misbruik van gemaakt. Ze hadden
me eigenlijk niet meer nodig maar moesten
me terugnemen want ik had destijds geen
ontslag gehad.
Omdat ik in Indië had gediend, had ik recht
op een loonvoorschot. Mijn vraag was
moet ik dat dan terug geven, het antwoord
was “ja natuurlijk”. Waarop heb gezegd
hou het dan maar. Ik was blij weer aan de
gang te kunnen en heb niet naar de
loonschaal gevraagd en zelfs op 12 januari
begonnen dat was 2 dagen te vroeg.
Achteraf (enkele maanden later) was ik
wel nodig en behoefde dat voorschot na
een jaar dienst niet te worden terugbetaald.
Ik was ingedeeld in een “ongeschoolden
groep” en dat noemde ze “de geoefende
groep”.
Bij de marine was ik elektromonteur eerste
klas, dat is iets, hier was ik in één klap niks
meer. Dit was de burgermaatschappij waar
ik naar uitgekeken had en er was geen weg
terug.

Na veel gezoek heb ik voor 30 gulden een
tweedehandsje gevonden, die heeft moeder
betaald. dit was mijn eerste fiets. Het was
tevens een fietsenmakerscursus want er
mankeerde vaak wat aan. Daar ik in 4 jaar
niet meer had gefietst, was ik geen held in
het toenemende verkeer en dat is eigenlijk
zo gebleven.
Een paar dagen na de ontslagdatum kreeg
ik bericht van het ministerie van marine dat
ik ingelijfd was bij de zeemacht. Nu als
gewoon dienstplichtige met vrijstelling van
eerste oefening en herhalingsoefeningen
tot 1 oktober 1961.
De volgende stap terug, moeder kreeg mijn
karig loon en ik zakgeld, dat was even
wennen. Ook wennen waren de regels van
het huis, zoals op tijd thuis zijn, om tien
uur s’avonds moest het licht uit en de deur
op slot, dat ging bij mij niet meer op.
Op het werk, wat overigens niks
voorstelde, hing een droge benauwde lucht,
dat kwam door de centrale verwarming, ik
werd er niet goed van. Zette ik een raam
open dan was dit zo weer dicht en kreeg te
horen dat ik “overal af moest blijven”.
De burgermaatschappij was één grote
tegenvaller.
Ik heb nog gedacht aan emigreren, daar is
door allerlei omstandigheden niets van
terecht gekomen.
Misschien was het toch maar beter zo!

EINDE

Om op en neer naar het werk te kunnen
gaan was een fiets nodig, maar die bleken
erg schaars. Er waren er nogal veel in
Duitsland terecht gekomen.
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Kees, Eastbourne 1945

Een waar verhaal
Kees Verkooijen, Eindhoven, 2010
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Erkenning OVW´ers
Reparatie van de gebrekkige uitvoering van het KB van 1-10-1944.
Na gesprekken door het Hoofd Sectie Onderscheidingen van het Ministerie van Defensie
met vertegenwoordigers van de Directeur Personeel Koninklijke Marine, de Directeur
Generaal Personeel, de Vereniging OVW´ers KM en van het Veteranen Platform (onder
meer namens de oud-OVW'ers van de KL), is medio 1998 besloten de Minister van Defensie
een “reparatievoorstel” voor te leggen.
De voorgestelde reparatie hield in dat alsnog:
De bij de Koninklijke Marine in de praktijk gegroeide situatie, formele Ministeriële
goedkeuring zou krijgen en de OVW-KM draagspeld dus de status zou krijgen van het in het
Oorlogsvrijwilligersbesluit bedoelde bijzonder onderscheidingsteken en
alle OVW´ers van de Koninklijke Landmacht gerechtigd zouden zijn het reeds in 1946
ingestelde bijzonder onderscheidingsteken voor de OVW´ers KL te dragen, derhalve zonder
de in de Ministeriële beschikking van 1946 opgenomen beperkingen.
Bij zijn beschikking van 21 september 1998, P/98006832 heeft de Minister van Defensie aan
dit tweevoudige voorstel zijn goedkeuring gehecht.
De betreffende draagspelden zijn op een van de volgende wijzen te verkrijgen:
Oud - OVW’ers Koninklijke Landmacht:
de VOMI-NL, te bestellen via de pennigmeester of bij de beheerders van het Fonds Sociale
Zorg, zoals gepubliceerd in Sobat (bestuur VOMI-NL, p/a Albatrosstraat 14, 2352 EG
Leiderdorp).
Oud - OVW’ers Koninklijke Marine:
de Vereniging OVW’ers KM, (bestuur Vereniging OVW-KM, p/a G. Gezellelaan 391, 4624 GL
Bergen op Zoom).

OVW-draagspeld KM

OVW-mouwembleem KL
(oorspronkelijke uitvoering)

1944 – 1949 Kees Verkooijen

OVW-draagspeld KL
(actuele modellen)
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Samenvattend
1. De Oorlogsvrijwilligers-draagspelden zoals hieronder afgebeeld, zijn de
onderscheidingstekens zoals bedoeld in artikel 6 van het Koninklijk besluit van 1 oktober
1944 (het Oorlogsvrijwilligersbesluit).
2. Het KB van 1-10-1944 bepaalt in algemene zin dat OVW'ers een nader vast te stellen
onderscheidingsteken dragen. Om die reden is er dus geen sprake van een persoonlijke
toekenning of Ministeriële oorkonde.
3. Bij beschikking van de Minister van Defensie van 21 september 1998 is alsnog volledig
uitvoering gegeven aan art. 6 van het Oorlogsvrijwilligersbesluit en zijn alle oud-OVW´ers
van de Koninklijke Landmacht en van de Koninklijke Marine, zonder voorbehoud, qua
erkenning als OVW´ers in een gelijke positie gebracht.
De situatie anno 2004.
Aangezien de OVW’ers reeds lange tijd niet meer in actieve dienst en derhalve niet meer
uniformdragend zijn, mogen de speld respectievelijk het embleem thans op het civiele tenue
worden gedragen. In plaats van het oorspronkelijk in stof, later onder meer in metaal
uitgevoerde OVW-embleem KL, dat reeds lang niet meer verkrijgbaar is, mag uiteraard ook
de rechtstreeks daarvan afgeleide en alom bekende OVW-draagspeld worden gedragen.
Door Defensie is in 1998 aan het bestuur van de vereniging oud-OVW'ers KM en onlangs
aan het bestuur van VOMI-Nederland, op hun verzoek, een forse stapel extra exemplaren
verstrekt van de Ministeriële besluiten van 21 september 1998, ter verstrekking aan oudOVW'ers van KM en KL.
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Aanvullende informatie blz. 28

Member of Class
O 21

Boat
O 27

Sister Ships
O 21, O 22, O 23
O 24, O 25, O 26, O 27

O 27 in
Rotterdam,
sometime
after World
War II.

For more O 21 class images check out the O 21 class photo special.
1938
8 July 1938: K XXVII is ordered.
1939
3 Aug 1939: K XXVII is laid down at the R. D. M. shipyard in Rotterdam.
At some stage (exact day/year unknown) during the construction the K XXVII is renamed O
27.
1940
10 May 1940: Germany attacks the Netherlands.
12 May 1940: Majoor torpedomaker P. Zeegers is killed by a mortar during the German
attack on Rotterdam (Netherlands). According to other sources this happened on May 14th,
which is confirmed by the text on his gravestone.
When the Germans invade the Netherlands, the yard personnel scuttle the O 27. Because of
the unexpected and swift occupation of the Southern Maas bank the Dutch yard personnel
does not have enough time for a successful destruction of the boat.
The Germans also captured the "getrimd diesel systeem" or "snort system" with the O 25, O
26 and O 27. The Royal Netherlands Navy was the first navy to install such a system on their
submarines (O 19 and O 20).
The Germans complete the O 27 and rename the boat U-D5.
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1941
Exact period unknown: The Germans test the snort of 'O 26'. Late 1941 the tests are broken
off (against the wishes of U-Boat designer Christoph Aschmoneit) and the BdU orders the
removal of the snorts of U-D3, U-D4 and U-D5.
26 Sep 1941: U-D5 is launched.
23 Nov 1940 or 26 Apr 1941 or 26 Sep 1941: O 27 is launched.
Nov 1941 - Aug 1942: U-D5 is attached to the 5th training Flotilla in Kiel. The U-D5 will not
be commissioned before January of 1942 !
1 Nov 1941 - Jan 1943: U-D5 is under the German command of KptzS. B. Mahn.
7 Dec 1941: The USA declares war on Japan after Japanese forces attack Pearl Harbour.
Approximately 7 hours after the attack the Netherlands also declares war on Japan.
14 Dec 1941: Japanese planes bomb Tarempah (Anambas Islands) which is Netherlands
East Indies territory.
27 Dec 1941: Japanese invaders occupy Tambelan Islands, Dutch territory, between Borneo
and Singapore.
1942
30 Jan 1942: U-D5 is commissioned to the German Navy as U-D5.
Aug 1942 - Jan 1943: U-D5 is attached to the 10th Flotilla in Loriënt and conducts war
patrols west of the Cape Verde Islands.
30 Aug 1942: U-D5 departs for a patrol in the Central Atlantic.
Oct 1942: U-D5 is operating West of Freetown (South Africa).
29 Oct 1942: U-D5 sinks the British freighter Primrose Hill (7628brt).
12 Nov 1942: U-D5 arrives in Loriënt (France).
Dec 1942 - Jan 1943: U-D5 is under the German command of Oblt. K. D. König (deputized)
1943
Jan 1943 - May. 1945: U-D5 is attached to the U-Abwehrschule in Bergen, Norway, and is
used as a school boat.
Jan - Feb 1943: U-D5 is under the German command of Kptlt. Horst-Tessen von Kameke.
Feb 1943 - May. 1945: U-D5 is under the German command of Kptlt. H. U. Scheltz.
Mid July 1943: During a tactical exercise (probably off Gotenhafen) the U-D5 practices
submerged supplying from the supply U-boat U-490 .
American Navy Interrogation Report of Survivors from U-490, sunk 12 June 1944 mentions
that: . . . . . Prisoners stated that the Engineer Officer of U-490 had made a study of the
problem of transferring fuel oil from one U-boat to another while submerged. During the
tactical exercises in July 1943, this officer actually practiced submerged supplying from the
Dutch submarine UD-5. The prisoners knew almost nothing about the procedure employed.
They believed that hose and cable connections between the two boats were made on the
surface. A telephone connection was then established and the boats submerged after which
oil was pumped from one to the other. . . . .
Some other sources report it was U-D4, and not U-D5.
It is reported that after U-D4 is converted to a tanker U-Boot she is used to train U-Boat
crews in submerged refuelling in the Baltic. This was first practised in Sept/Oct 1943. Until
the end of 1944 she is been used for about 220 submerged refuelling exercises.
These reports are not confirmed by any published source.
1945
Feb 1943 - 30 May 1945: U-D5 is under the German command of Kptlt. Hans-Ulrich Scheltz.
8 May 1945: Germany surrenders.
9 May 1945: U-D5 surrenders at Bergen (Norway).
30 May 1945: Germany has surrendered and the U-D5 plus 23 other captured German
submarines sail from Bergen (Norway) to Lissahally (Northern Ireland) in order to be scuttled.
This operation is called 'Operation Deadlight'.
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Because of her different silhouette and the typical Dutch fisher girl painted on the conning
tower the U-D5 is recognized as a former Dutch submarine and, instead of being scuttled, is
returned to the Royal Netherlands Navy.
A Dutch crew is send to Lissahally and the U-D5 returns to Dundee.
O 27 returning to
Dundee in 1945.
Note the German
call sign (D-5) and
the painted Dutch
fisher girl on the
conning tower.
13 July 1945: O 27 is commissioned in Dundee to the Royal Netherlands Navy as O 27.
13 July 1945 - 9 Oct 1946: O 27 is under the command of ?
15 Aug 1945: Japan surrenders.
Until her decommissioning, the O 27 served as a torpedo trial boat, piggy boat, and training
vessel (for the submarine service in Den Helder) and was used for trials.
1946
8 Feb 1946: O 27 arrives in Rotterdam.
Nov - Dec 1946: O 27 makes a trip to British waters. After her return she is de-commissioned
for maintenance and reconversion (she had wuite a lot of German equipment installed).
9 Oct - 21 Dec 1946 (Apr - Nov according to H. M. van der Veen): O 27 is under the
command of Ltz. II H. M. van der Veen.
1947
1 May 1947 - ?: O 27 is under the command of ?
10 May 1947: O 27 is re-commissioned (pennant S 807). She will be used as 'inschiet boot'
(torpedo trial boat).
10 May 1947 - ??: O 27 is used as an torpedo trial boat.
Do you have any comments, corrections, additions or do you have
material like stories, photos or other data available for this or any other
page on this website? Then please do not hesitate to contact us at
webmaster@dutchsubmarines. com
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Aanvullende informatie blz. 92
HMS Venerable (R63) was a Colossus-class aircraft carrier of the Royal Navy. She served
for only the last few months of World War II, and in 1948 she was sold to the Netherlands
and renamed HR. MS. Karel Doorman (R81) and taking part in the military clash in 1962 in
Western New Guinea (now, Papua and Papua Barat, in Indonesia).
HMS Venerable was laid down at Cammell Laird in Birkenhead on 3 december 1942,
launched just over a year later, and commissioned on 17 January 1945[1]. As with others of
the class completed just before the ending of hostilities, HMS Venerable immediately headed
to the Far East to join the 11th Aircraft Carrier Squadron (Colossus, Glory and Vengeance) of
the British Pacific Fleet. Each carrier had around 40 F4U Corsair fighters and Fairey
Barracuda torpedo bombers on board.
After the end of hostilities, HMS Venerable repatriated prisoners of war to Canada and
Australia, before returning to the UK. Venerable only served three years in the Royal Navy
before being sold to the Dutch as HR. MS. Karel Doorman. In 1969, after a boiler-room fire,
she was sold to the Argentine Navy and renamed Veinticinco de Mayo, later taking part in
the Falklands War.
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Bronnen:
Eigen aantekeningen en fotoalbum 1944 - 1949
Gegevens van de Vereniging voor Oorlogsvrijwilligers van de Koninklijke Marine.
Gegevens van oud O.V.W.ers, Ad Giesenaar en Kees Rombouts, Veldhoven.
Correcties Maleis, Mevrouw Paol, Eindhoven.
Herinneringen Herman Verkooijen, Eindhoven.
Gegevens Internet, Wikipedia encyclopedie, Marine-archief.
KadoPost 1948.
Eindredactie en vormgeving Ad Verkooijen, Geldrop, mei 2010.

Gerelateerde websites:
http://www.veteranen-online.nl/wom
http://www.unithistories.com/units_index/default.asp?file=../units_dutch/navy_gunboats.asp
Oproep voor contact:
http://www.defensieforum.nl/Forum/index.php?threadid=2580;start=0
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