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Inleiding 
Het nu volgende “Levensverhaal” beschrijft het leven van Jan Willem van den Bosch, 
geboren: 18 januari 1931 te Malang (Java, Indonesië). 
Het verhaal is bedoeld voor hemzelf en Suzy, zijn vrouw en de kinderen en kleinkinderen. 
Het is opgesteld door Gulian Crommelin en Ben Ulrich, veel jongere collega’s van hem, met 
steun van hun echtgenotes, aan de hand van diverse deelverslagen en interviews en het 
verzamelen van achtergrondinformatie ter illustratie van zijn verhaal. Deze laatste categorie is 
schuin afgedrukt. Maar het eigenlijke werk moest toch echt door Jan Willem zelf, gesteund 
door zijn vrouw Suzy, gedaan worden. 

 
 
 

Foto 1 Jan Willem aan zijn laptop, Soerabaya, augustus 2013 
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Deel 2 Je zult ze maar treffen 
Deel 2.a. Aankomst in Nederland 1949  
Zonder noemenswaardige herinneringen, behalve reeds eerder vermeld, verliep de reis naar 
Nederland met M.S. Oranje gesmeerd. Voor het binnen lopen van de sluizen van IJmuiden 
lagen we aan de kade en allen aan boord, waaronder ikzelf, hingen nieuwsgierig over de 
reling om te zien wat er beneden aan de wal allemaal gebeurde. Het was winters koud. Daar 
hielpen de vele lagen met dubbele tropen bovenkleding en flinterdunne lange broeken 
nauwelijks tegen, maar wij wilden niets missen van het leven in “ons nieuwe vaderland”. 
Druk gesticulerend en onder het uit uitkraaien van aanwijzingen belegden de walmatrozen de 
voor- en achter Manilla's van de Oranje op de kadebolders. Daarna rende het walpersoneel 
gehaast op en neer om de valrepen te plaatsen. Dit was een voorbode van de enerverende 
wereld, van het naoorlogse Nederland, die ons te wachten staat. Over de reling hangend, 
realiseerde ik me, dat dit een heel andere wereld is dan we in ons “moederland” gewend zijn 
en vroeg ik me af of ik dit wel zou kunnen bijhouden. De toekomst zal het uitwijzen. Plots 
zag ik tot mijn verbijstering een blanke straatveger de straat aanvegen en het vuil opruimen. 
Mijn kornuiten, die om mij heen stonden, attendeerde ik erop: “Kijk nou eens”, die “Belanda 
Totok” (Volbloed Hollanders) vegen zelf de straat schoon!. In ons Indië was het 
godsonmogelijk dat een echte Nederlander de straat aanveegt, dat is alleen weggelegd voor 
Inlanders. Zo was het nu eenmaal in de “Grote Oost“ en dit was voor ons een nieuwe 
ervaring. Op een gegeven ogenblik werd via de scheepsomroep bekend gemaakt dat diegenen 
met een OPK-identiteitskaart (Oorlogs Pleeg Kind), met hun bagage moesten aantreden bij de 
valreeptrap. Daar scheidden zich de wegen van Freddy de Vos en mij. Freddy bleef aan boord 
omdat hij voor zijn studie op eigen kosten naar Nederland kwam en ik op Rijkskosten via de 
Wees - en Boedelkamer reisde. 

Deel 2.a.1. Het pleeggezin 
Met een bus werden wij, de oorlogspleegkinderen, naar het Tropisch Instituut in Amsterdam 
gebracht. Daar werden wij toevertrouwd aan de Nederlandse Indische Onderwijs en Studie 
Klas (NIOESK). Het NIOESK behartigt het onderwijs van de kinderen, waarvan de zorg bij 
de Wees- en Boedelkamer is ondergebracht. Ik werd door dhr. Kurtz, de directeur van het 
NIOESK, ontvangen. Van hem kreeg ik te horen dat alle directe leden van de familie Van den 
Bosch het verzoek om het voogdijschap over mij op zich te nemen, hadden afgewezen. 
Daarom was besloten dat hij mijn voogd zou worden en Dhr. Nijland als mijn toeziend voogd 
zou optreden. 
De afwijzing van het voogdijschap van de beide broers van mijn vader en zijn zwager en 
schoonzus had te maken met de gevolgen van de Duitse bezetting van Nederland. De jongere 
broer Willem Alexander, ik denk dat hij Adriaan werd genoemd, kwam als vrijgezel niet in 
aanmerking. Mijn oom Henk, de oudste broer van mijn vader, Burgemeester van de gemeente 
Leersum en Amerongen, geeft als argument geen plaats te hebben in de Oranjerie van het 
Kasteel Broekhuizen in Amerongen. De zwager van mijn vader, Jhr. van Geen (de 
weduwnaar van de in 1913 overleden zus van mijn vader, Elisabeth Cornelie Cecile) had 
gedurende de jaren van de Duitse bezetting als burgemeester van Putten zwaar geleden onder 
de Puttense affaire. Hij was daardoor niet in staat de verantwoordelijkheid van een 
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wildvreemde neef op zich te nemen. Tot slot was tante Carla er nog (Jkvr. Van Bommel van 
Vloten), de weduwe van de in het Jappenkamp overleden jongste broer Rudolf René. Na de 
oorlog huwde zij Dhr. Holzenspies (toen algemeen directeur van de ANIEM in NOI1) en 
woonde in Huizen bij Naarden. Later zou blijken dat zij de beste was van het gehele 
“exquise” stel. 
Na dit gesprek nam dhr. Kurtz me per trein mee naar Amersfoort waar ik aan de zorg van 
Dhr. Nijland werd toevertrouwd. Ik werd hartelijk ontvangen door het hele gezin, bestaande 
uit Meneer en Mevrouw Nijland die van middelbare leeftijd waren en twee volwassen 
dochters. Mijnheer Nijland is behalve tekenleraar aan de Rijks HBS, ook een bekend schilder. 
Ook is hij als leraar in het Middelbaar Onderwijs heel ervaren en heeft hij zijn sporen 
verdiend. Zo had hij eerder, vóór Amersfoort, in Middelharnis in Zeeland en in Zwolle 
tekenles in het onderwijs gegeven. Hij had de gewoonte om van leraren, die met pensioen 
gingen of langere tijd op school hadden gewerkt, een portretschilderij te maken, dat zij als 
aandenken aan de school meekregen. Ook als professioneel kunstschilder heeft hij bekendheid 
in Nederland verkregen. 

Ik moet zeggen dat ik altijd liefdevol bij hen thuis ben 
ontvangen en behandeld. Onmiddellijk na mijn ontvangst 
werd besloten om warme kleding voor mij aan te schaffen. 
Mevrouw Nijland en haar getrouwde dochter Tineke 
Nijland, waren degenen die daarbij de keuze voor mij 
maakten. Ik kreeg Schotse plusfours oftewel “de 
drollenvangers” en voor op de fiets korte broeken. Ook 
kreeg ik een lange loden jas. Echt ouderwets maar toen in 
de mode en nog nooit zulke zware kleding en van wol 
gebreide sjaal aan gehad. Eén ding is zeker, het is lekker 
warm en onverslijtbaar. Toen ik officier werd, droeg ik nog 
steeds de donkergroene loden jas. Vervolgens naar de 
gemeente om me in te schrijven en ook de “vleesbonnen“ 
te ontvangen. Het rantsoen was 400 gram per 14 dagen. In 
die tijd ontving Nederland Marshall Hulp. Als onderdeel 
daarvan werd in het kader van het zogenaamde Mutual 

Defense Aid Program (MDAP) de mogelijkheid geboden voor de bouw van maar liefst 68 
mijnenvegers, als volgt verdeeld: 14 Beemster2- (MDAP), 6 Onversaagd3- (MDAP), 14 
Wildervank- (MDAP), 18 Dokkum- (Nederlandse rekening) en 16 Van Straelen-klasse, 
waarvan 8 voor MDAP en 8 voor Nederlandse rekening.

                                                 
 
1 Algemene Nederlands Indische Elektriciteit Maatschappij 
2 Ook wel AMS-en (American Minesweeper)of Bleubird-class genoemd 
3 Ook wel MSO’s (Minesweeper Ocean) genoemd. Zie achtergrond informatie Onversaagdklasse Mijnenvegers 

Foto 2 Naoorlogse mode 
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Deel 2.b. Rijks HBS-tijd in Amersfoort 1949 - 1952 
Mijnheer Nijland introduceerde mij bij de directeur van 
de RHBS de Heer Drs. Leopold. Hij vertelde mij dat na 
het verkrijgen van de gegevens van het genoten 
onderwijs in Indonesië, hij had besloten mij in te delen 
in de derde klas. In mijn klas zaten Barry Barends (geb. 
23 jan. 1931) en Oodje die ook afkomstig waren uit 
Indië. Barry was een broertje van Sam Barends 
(promotie 1949 KIM ) en Oodje was een aangewaaide 
Indisch gast zonder enige familie in Nederland, die bij 
Tante Jo, de moeder van Barry en Sam, in huis was. 

Deel 2.b.1. De bijlesklas 
Door de Indië tijd hadden we een achterstand in het kennisniveau van de derde klas van de 
HBS. Daarom was het motto: de lamme leidt de blinde en de derde helpt ons in de afgrond in. 
Met dat laatste werd plagend onze vriend “Oodje “ bedoeld, maar zo erg was het natuurlijk 
niet.  

Daarom kregen we bijles van dhr. Schregardus die 
ons hielp met de B-vakken. Hij was een 
gepensioneerde leraar, een kennis van mijnheer 
Nijland, die lang in Indië had gewoond. Alle drie 
kregen we gezamenlijk bijles voor Natuurkunde, 
Scheikunde en Wiskunde. Twee keer in de week 
zaten we alle drie twee uur bij de Heer Schregardus 
en dat was altijd dolle pret. Niet in de laatste plaats 
omdat Oodje telkens na iedere uitleg van de Hr. 
Schregardus met zo'n “kassian” of wel verlegen en 
met een treurige stem, het kenbaar maakte: “tidak 
negerti“ (ik begrijp het niet). Zodra hij begint te 
mompelen: Wah, weer zo moeilijk, ik word 

“bingung“ (raak in de war) en ben zo “bodo“ (dom), schaterden Barry en ik van vermaak. Bij 
de Marine zou ik later leren dat er geen beter vermaak is dan leedvermaak. Dhr. Schregardus 
kende ook de Indische zwakheden en stelde Oodje dan gerust met “jangan takut, Mas Oodje 
“ (niet bang zijn Jonge Heer Oodje), oefening baart kunst, zo moet je het zien. Maar ook was 
het dolle pret als we de heer Schregardus vertelden over de droge maar originele grappen, en 
in het bijzonder die van Oodje, die wij uithaalden. Zoals deze: we hadden op een keer de 
opdracht gekregen van de kosmografieleraar om bij heldere hemel o.a. de sterrenbeelden van 
de kleine en de grote beer te bekijken en op te tekenen. Toen wij dus tijdens een heldere 
koude nacht voor het opnemen van de sterrenhemel op pad gingen, haalde Oodje een 
“setolop“ (flashlight of staaflantaarn) uit zijn tas tevoorschijn. Op onze vraag wat hij daarmee 
ging doen antwoordde Oodje droogjes en quasi gemeend: nu “om de sterren te zoeken en er 
op te schijnen“. Zulke dwaze voorvallen vergeet je nooit. Nu een andere leuke: We liepen op 
een zekere dag naar de bioscoop en met ons uiteraard ook veel meisjes. Oodje heeft er een op 
het oog en zegt: “Nu moeten jullie opletten wat ik ga doen”. Hij versnelde zijn pas en 
passeerde al lonkend een verderop lopend aardig meisje. Hij vertraagde zijn pas en liet daarna 

Foto 3 De Lamme helpt de blinde 

Foto 4 Oefening baart kunst 
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het meisje hem weer voorbij gaan. Nog op gehoorafstand van het meisje lopend, versnelde hij 
en liep weer met klinkende hakken achter het meisje aan. Zij voelde aan dat Oodje haar op de 
hielen zat waarop zij ook harder ging lopen. Oodje deed dat ook maar sloeg vlak voordat hij 
haar inhaalde een zijstraat in, terwijl zij nog bleef door hollen totdat zij in de gaten had dat 
haar belager er niet meer was. Wij genoten van veraf dat zijn plan gelukt was, voor het zelfde 
geld was het misgelopen. 

Dhr. Schregardus had altijd een 
zwak voor Oodje. De bijlessen 
hebben voor ons, hoewel Oodje het 
heel moeilijk had, wel vruchten 
afgeworpen, al kregen we maar 
kleine zesjes. Tegen het eind van het 
schooljaar hadden wij voorafgaand 
aan de proefwerken voor de 
overgang naar de vierde klas en het 
diploma driejarige HBS altijd de 
studieweken. Aangezien de HBS van 
Amersfoort een streekschool was, 
bleven de leerlingen van buiten 
Amersfoort tussen de middag over 
om hun boterhammen op te 
peuzelen. In onze klas bleven onder 
andere de gebroeders De Munck 

altijd over en boden dan vaak de helpende hand aan de Amanuenses bij het gereedmaken van 
de praktijklessen Natuur- en Scheikunde. Barry en Oodje waren goed bevriend met hen omdat 
zij ook overbleven, omdat ze te ver van de school woonden om tussen de middag naar huis te 
gaan. Ruim voor de proefwerkweken kwamen de gebroeders bij Barry met proefwerkopgaven 
die ze per ongeluk bij de stencilmachine hadden gevonden. Omdat wij zwakke broeders 
waren en een heleboel moesten inhalen, kregen alleen wij de opgaven. Daarbij wel het 
voorbehoud dat het niet perse de proefwerkopgaven zouden te zijn, dus alle lesstof klooien 
bleef geboden. Bij de eerstvolgende bijlessen hebben wij toen alle afzonderlijke opgaven aan 
Dhr. Schregardus voorgelegd en gevraagd om de oplossing. Uiteraard hadden we hem niet 
verteld dat de opgaven misschien voor het proefwerk was bestemd. Ik had voor de zekerheid 
toch alle lesstof geleerd. Omdat wij bij proefwerken niet altijd goede resultaten haalden, 
moesten wij, voor het geval de gevonden opgaven inderdaad tot het proefwerk behoorden, een 
strategie uitstippelen. We zouden niet alles klakkeloos feilloos invullen, doch gewoon fouten 
laten insluipen. Daarbij moest wel in de peiling worden gehouden dat er in elk geval genoeg 
goede antwoorden zouden zijn voor een zesje. Op het moment suprême, komen we met 
geknepen billen op ons “strafbankje“. Toen vervolgens de opgavenblaadjes werden 
uitgedeeld, bleken de opgaven niet meer of minder te zijn dan de ons bekende. Wij keken 
elkaar opgelucht en geruststellend aan en ik heb nooit zo heerlijk rustig een proefwerk 
gemaakt. Barry en ik gingen respectievelijk met een zeven en een zes en half voor beide 
vakken over. Oodje kreeg zijn diploma 3 jaar HBS met zessen voor beide vakken en dankzij 
deze “manipulatie“ is hij als directeur van een bijkantoor van de Posterijen in Den Haag 
geëindigd. 

Foto 5 Jan Willem met Barrie Barends en Oodje 
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Deel 2.b.2. Het dagelijks leven in Holland 

Het leven in Holland begon 
mij aan te sporen om 
koortsachtig te werken aan mijn toekomst. Naast het, vrijwel 
dagelijks tot diep in de nacht, studeren, was er toch nog tijd over om me te ontspannen. Zoals 
het volgen van danslessen bij een bekend Dansinstituut Dan Bearda. Mijn gevoel voor muziek 
en ritme was minder. De slow step is mijn favoriet, vooral als mijn partner goed geschapen is 
en gewillig aan mijn borst gedrukt wil worden. Dus eerst proberen, is het OK dan direct boter 
bij de vis, en je “willetje” strelen, stevig drukken maar altijd “netjes“! Als ik me goed 
herinner was Dan Bearda ook leraar tijdens de bokken paren op het Gesticht. 

Ook het dagelijks leven buiten schooltijd was het 
boodschappen doen bij de groenteboer met paard 
en wagen en de melkslijter aan huis een gewone 
zaak van de dag. De bakker bracht ook op 
bestelling het brood aan huis. Tenslotte was er de 
rijdende boodschappen wagen waar ik eindelijk, 
voor het eerst sinds mijn kinderjaren van voor de 
Japanse inval, mijn lieveling chocoladesnoep 
weer kon krijgen. Heerlijk zijn de repen 
chocolade 

die wij 
kregen als 
beloning, 

bij 
verjaardagen, op reis en voor allerlei hoogtijdagen. 
Deze nostalgische heerlijkheid kan ik nu zo maar aan 
huis kopen. De leuze op de repen: Alle ogen zijn gericht 
op KWATTA zal ik nooit vergeten en ook de SRV 
(Samen Rationeel Verkopen) boodschappenwagen niet. 
Het eerste jaar van mijn eerste grote vakantie, nadat ik 
naar de vierde klas was overgegaan, heb ik drie weken 
bij een banketbakker gewerkt voor een rijksdaalder per 
dag. Daar moest ik voor de komende Sinterklaas de hele dag amandelen met toevoegingen 
voor de marsepein malen. In het begin lekker snoepen en uiteindelijk kotsmisselijk worden. 

Foto 7 Groenteboer 
Foto 8 Melkboer 

Foto 6 Bakker 

Foto 9 De SRV man 

Foto 10 Kwatta 
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Het was hard werken geblazen. Barry en Oodje werkten bij de vleesfabrikant Bunnink en 
ontvingen daar vijftig cent per uur, dus kregen elke dag vier gulden in het handje. Je bent gek 
om voor een rijksdaalder zo hard te werken zeiden ze, je kunt beter bij ons werken. Toevallig 
was er een plekje over en werd ik te werk gesteld bij de pasteurisatieketel voor vlees in blik. 
De vleesblikken gaan via een lopende band door de ketel en het was mijn taak om het gaatje 
in elke vleesblik dat het kijkvenster passeert, met een speciale soldeerbout dicht solderen. 
Oodje en Barry hadden het veel leuker in de verpakkingsafdeling van de kleine 
leverworstblikjes waar ze een heleboel lol maakten met de mooie inpaksters. Dus genoeg 
gelegenheid om afspraken te maken voor de Zaterdagavond. Ikzelf moest genoegen nemen 
met een saaiere taak, maar kreeg daarvoor wel vijf gulden per dag. In die tijd was het een 
heleboel geld voor vakantiewerk. 

Deel 2.b.3. De fietsvakantie naar Parijs 
De grote vakanties duurden ongeveer twee maanden. Derhalve hadden we besloten de helft 
van de vakantie te werken en daarna plezier te maken. We besloten op de fiets naar Parijs te 
gaan. Deze stad had een magnetische aantrekkingskracht op ons vanwege o.a. Moulin Rouge 

(mooie naakte danseressen), St. Germain 
(kunst), Quartier-Latin, Notre Dame 
(gebochelde man) en de vele Franse films, 
die het in die tijd de moeite waard 
maakten om zo’n reis te ondernemen. 
Barry had een eigen fiets, voor Oodje en 
mij kregen we er een te leen van de Fam. 
Nijland. Bij het inpakken van de bagage, 
steigerde de fiets van Oodje als het paard 
van Zorro de Onoverwinnelijke; veel te 
veel rotzooi. Kortom het inpakken op zich 
was al vermakelijk en schaterlachend 
leuk. Alles moesten we lenen, van een 

gaskomfoortje, waterketel en allerlei kookgerei tot de niet te vergeten slaapzakken en 
regenjassen. We besloten tijdens de reis te overnachten bij boeren in de hooiberg en 
jeugdherbergen, zodat we de hoeveelheid “barang” zoveel mogelijk konden beperken. De 
fietsreis werd uitgestippeld via de B-wegen en voerde langs Zundert, Kortrijk, Lille, Amiens 
tot Parijs. Totaal hadden we voor dit uitstapje 2 weken uit en thuis uitgetrokken, waarvan er 
één in Parijs zou worden doorgebracht. Het traject in Noord Frankrijk was het zwaarst. Of de 
duivel er mee speelde kreeg Oodje meestal een lekke band bij het dalen van de weg hetgeen 
Barry, die van huis uit bijgelovig was, het advies ontlokte: “door de koeienpoep rijden 
Oodje”. Na het plakken van de band, waarbij de Simpson lijm met het bekende voorgesneden 
rubberplakkertje werd gebruikt, zocht Oodje dan ook de grootste koeienpoep hopen op. Maar 
desondanks was het strijk en zet zijn band die weer lek raakte, waarop hij Barry verweet: 
“Allemaal onzin“. Verder steunde en zuchtte hij bij bergop en telkens hielden we hem voor: 
“Als je op de top bent, zo hard mogelijk naar beneden fietsen en niet freewheelend”. Daarna 
lachten wij ons beide kapot wanneer hij gemaakt nog harder begon te steunen. Echt waar, we 
waren simpele jongens en kregen daarom ook de slappe lach van de meest simpele stunten en 
uitdrukkingen. Ook was ik degene die bij de Nederlandse, Belgische en Franse boer moest 
vragen om daar te mogen overnachten. Ik vond het zelf leuk dit te doen, vooral voor de 

Foto 11 Pasteuriseer machine 



Deel 2.b. Rijks HBS-tijd in Amersfoort 1949 - 1952 

 
7 
 

bevrediging als ik resultaat boekte. Vooral de Franse boer probeerde ik te vermurwen met het 
verhaal dat we arme stakkers waren die op de fiets naar Parijs reden om in de Moulin Rouge 
de mooie danseressen te bewonderen: “Nous sommes trois amies et n'avons pas beaucoup 
d'argent et voulons admirer les danseuses exotiques en Moulin Rouge“. 
Zodra de boer wat ontvankelijk werd, herinnerde ik me de lessen Frans van mijnheer Postma. 
Ik vond het vooral moeilijk, omdat ik met mijn Indisch accent telkens erover struikelde om 

met de accent aigu (é) en accent circonflexe (ê ) om te 
gaan. De hele klas lachte zich de pleuris over mijn uitspraak 
van woorden als “épouvantable“(vreselijk1) en ook 
“débarbouiller“(gezicht wassen) (de lezer moet zelf in het 
Franse woordenboek opzoeken en kijken of ik het goed 
geschreven heb aangezien ik op dit moment te lui ben en 
ook geen Frans woordenboek ter beschikking heb). Kortom 
toen ik in het Frans op dreef was, vroeg ik tevens waar we 
zouden kunnen verblijven “monsieur puis je savez dormir et 
débarbouiller“. Als alles begrepen was en het antwoord “ja“ 
luidde, mochten we op het terrein vrijuit bewegen om op 
verkenning uit te gaan. In de hooiberg maakten we van de 
vierkante hooibalen heerlijke slaapplaatsen omdat we een 
goede nachtrust nodig hadden. Daarna vielen er 
onwillekeurig kreten als: “ik ben doodmoe en Parijs is zover 

weg“. Slaapzakken lekker gespreid terwijl de overtollige kleding in een kussensloop werd 
gestopt voor een “bantal” (kussen). Al gauw had ik in de gaten waar de kippen nestelden en 
waar de eieren gelegd werden. Met ons steenkool Frans kregen wij van vrijwel alle boeren die 
wij hebben bezocht, gratis volle melk en kochten we stokbroden bij de dichtstbijzijnde 
bakker. Voor het bereiden van de maaltijden en het ontbijt gebruikten we ons gammele 
gaskomfoor, maar we vroegen altijd naar een ruimte om ons eten te koken. Vaak gebeurde 
het, dat als de boerin of een stalknecht ons zag klungelen met die eenpitter en ons summiere 
kookgerei en ons zagen wachten op het volgende gerecht, zij spontaan aanboden dat wij hun 
meerpitskomfoor konden gebruiken. Barry was onze kok en was toen al afgeoefend op de 
eenvoudige keuken. Door 1 deel rijst met 1½ deel water, in een pan op een heel klein pitje te 
koken, krijg je heerlijk rulle gekookte rijst die fantastisch is voor nasi goreng. Vervolgens de 
knoflook, sjalot en bacon fijn “ranjangen” (fijn snijden) en in een wadjan “song-seng” (heen 
en weer met de spatel) dan met sambal badjak “gorengen”, (ik krijg honger en watertand, als 
ik dit schrijf) en daarna de rulle rijst toevoegen en de nasi goreng gaar bakken tot er damp 
uitkomt. Vervolgens “tjeplok” of “mata-sapi” van twee eieren dubbel gebakken opdienen. Na 
zo 'n lange fietstocht van plus minus 90 km/dag wordt zo 'n maaltijd als een “coup d’oeil“ 
weggewerkt en gevolgd door een tweede portie. Voor het ontbijt ging ik eerst in het 
kippenhok eieren halen en melk vragen aan de boerin om broodpap te maken. Het oude brood 
van gisteren wordt in gekookte melk gebracht met rauwe eieren en suiker langzaam roerend 

                                                 
 
1 Dit woord is in de beleving van Jan Willem onlosmakelijk verbonden aan de lerares Frans, een vreselijke 
vrouw of wel een heks 

Foto 12 Een uiltje knappen 
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gaar gekookt. Lekker en voedzaam. Heel eentonig en doch enkel voor anderhalve week 
fietsen wel te doen.  
Uiteindelijk kwamen we, na een heleboel vragen, aan op het adres van de jeugdherberg 
midden in Parijs, dat door de Communistische Partij werd beheerd. Voor ons was het geen 
probleem, als de bedden en het ontbijt goed zijn is alles oké, en dat was ook het geval. 

Alles wat ons op school is verteld, zoals het 
Louvre, het Quartier-Latin, de Sorbonne 
hebben we bezocht. Ook de Notre Dame dat 
bij ons vooral bekend was door de beelden 
uit de film van 

“de 
gebochelde 

van de Notre 
Dame“. Maar 
het mooiste 
vonden wij 
(zeer zeker ik) 
de Can-Can 
shows van de 

Moulin Rouge. Met de goedkoopste kaartjes kwamen we in de 
nekloge terecht. Gelukkig mochten we regelmatig van onze 
naaste mede toeschouwers een verrekijker lenen wanneer er 
een nieuwe act was. Ik kan me voorstellen dat de schilders 
zoals Toulouse Lautrec en Monet in hun leven hebben genoten 
van al het moois dat de danseressen van de Moulin Rouge te 
bieden hadden. Zij zaten nooit verlegen om modellen. 
Als afscheid van Parijs wilden we een duur maar onvergetelijk gebeuren niet versmaden, een 
beroemde Café Pure genieten in het wereldvermaarde Café de La Paix. Alle drie bestelden we 

een kopje koffie, met gebak. Natuurlijk veel te 
duur; daarvoor moesten we 3 dagen bij de 
banketbakker of 1½ dag bij de vleesfabriek 
werken. Ongelofelijke uitbuiters zijn het, ik 
moest mijn geld terug verdienen. Ik merkte op 
dat als twee tafels dicht bij elkaar vrijwel 
tegelijk bezoekers kregen en de obers de 
bestellingen opgenomen hadden, zij daarna 
beiden naar binnen gingen. Dat is het moment 
om aan onze palen te trekken, zo bedacht ik bij 
mezelf. Barry voelde al aan dat ik snode 
plannen had. Hij waarschuwde mij in het 
Javaans zodat niemand ons kon verstaan: 
“Odjok njolong Bol, aku budal disi, ake Ober-
Ober, nengko di-tangkep Polisi“ (niet stelen 

Bol, (in Indië is dit mijn bijnaam), ik ga eerst weg, er zijn veel obers, straks word je opgepakt 

Foto 13 Quasimodo 

Foto 14 Moulin Rouge 

Foto 15 Café Pure  
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door de politie). “Odjok kewatir, aku wis ngero, akal-le“ (ik weet precies wat we moeten 
doen, als ik zeg: wegwezen, mij volgen.) Mijn kopje was leeg en ik maakte onopgemerkt het 
kopje met een servet schoon en ook van Oodje kreeg ik permissie zijn kop en schotel schoon 
te maken. Daarna vroeg ik l' addition en betaalde de rekening. Nu maar blijven wachten tot de 
juiste tafels bezocht werden en toen de obers de bestellingen opnamen, liet ik beide kop en 
schotels in mijn tas verdwijnen. Toen de obers naar binnen gingen, gaf ik de kreet wegwezen. 
We liepen bedeesd weg van het terras. Zo mag ik voor mij aan Café de la Paix toewensen; 
“boontje komt om zijn loontje“. 

Zo zoetjesaan schoten de dagen in Parijs 
voorbij en vatten wij de terugtocht naar 
huis aan. Met frisse moed klommen we 
op onze solide ouderwetse geleende 
stalen rossen. De eerste twee fietsdagen 
liepen eigenlijk goed af, maar door de 
neiging om snel huiswaarts te keren, 
maakten wij teveel kilometers. Ook de 
overnachtingen bij de boer waren roef-
roef en laat in de middag met weinig 
animo in een tafeltje dekje rustkuur te 
regelen. Een gezellig warme avondhap 
en een stevig krachtgevend ontbijt waren 
er niet meer bij. Geen tijd en zo snel 

mogelijk naar huis. Wij hielden onszelf op de been met alleen stokbrood om tijdens het 
fietsen op te peuzelen en boterhammen met hagelslag en groene Zwitserse kaas in 
poedervorm (deze zijn nu nog in doosjes van toen verkrijgbaar). Ons enthousiasme begon te 
tanen en toen wij in Amiens door de stad reden en het grootse treinstation zagen, 
verwoordden alle drie Parijsgangers op het zelfde moment hun gedachte: “We nemen de trein 
naar huis.” Zo gezegd zo gedaan en we regelden de terugreis voor drie personen met fiets en 
bagage. Als wij de fietsen zelf naar de bagagewagon 
brachten, mochten we voor minderprijs, doch op 
opklapbare stoelen, bij de fietsen zitten. Natuurlijk was 
dit douceurtje voor onze portemonnee en het gemak om 
bij onze “barang” te blijven, ons zeer welkom. De trein 
was een verkapte intercity Parijs-Amsterdam, die alleen 
stopte in de grotere steden en vertrok alleen in de nacht. 
We moesten derhalve tot het vertrek in de stad 
rondkuieren. Na een lekkere warme maaltijd van Entre 
Côte met Frites voelde je je een heel ander mens worden. 
Na onze batterijen te hebben opgeladen hadden we nog 
genoeg tijd voor een bezoek aan de kathedraal van 
Amiens die de twee grote wereldoorlogen heeft overleefd. 
De theatraal bewerkte beeldhouwwerken van vele 
Heiligen vormen voor de kerkganger het object om in hun 
oprechtheid Onze Lieve Heer te vereren en vormt het 
hoofddoel van hun kerkgang. Ikzelf voelde mij klein en Foto 17 Kathedraal Amiens 

Foto 16 Station van Amiens 
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nietig toen ik dit Heiligdom binnen kwam. In die tijd beleed ik het geloof van mijn 
leermeester pater Wessels strikt. Ik vergeleek de Bergkerk in Amersfoort met dit 
onwaarschijnlijke door mensenhanden gemaakte kunstwerk voor de verering van God. Dit 
kan alleen gemaakt zijn met Gods hulp, zo groots is de bijna goddelijke uitstraling. De warme 

rust en het eerbiedige gevoel dwingt 
je, of beter gezegd nodigt je uit, om je 
dank uit te spreken aan Onze Lieve 
Heer, dat ik de gelegenheid heb 
gekregen dit te mogen aanschouwen. 
Ik wenste en vroeg aan God of ik in 
dienst van Hem missiedokter kon 
worden. Het is heel anders gelopen als 
ik dit schrijf. Doch uiteindelijk is het 
bewaarheid dat ik met mijn huidige 
“bezigheden“ geen “patiënten“ 
genees, maar in plaats daarvan wel 
veel “arme“ mensen een boterham, en 
als het kan een “belegde boterham“, 
verschaf. Zelfs nu heeft OLH mij 

bestemd een “kleine eendenhoeder“ te worden, die een hele “dessa” hun dagelijks brood 
veilig stelt. 
Na dit intermezzo, kom ik terug op onze reis naar huis, alles ging gesmeerd. Een heleboel 
ervaring opgedaan en een begrip gekweekt “Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen“. 

Deel 2.b.4. Het warme liefdevolle gastgezin 
Mijn wederwaardigheden met de familie Nijland zijn 
in een woord fantastisch. Ik had nooit verwacht dat 
Hollandse mensen zoveel liefde konden opbrengen 
voor een vreemde jongen uit het verre Indië. 
Wellicht vindt dat haar oorsprong in de achtergrond 
van mevrouw Nijland. Zij had mogelijk een zekere 
zwak voor mensen uit de Koloniën omdat haar 
jongere broer, de bekende Frans Quinerus den 
Hollander (FQ), de naoorlogse President directeur 
van de 

Nederlandse 
Spoorwegen was, 
die vele jaren in 

Nederlands Oost Indië bij de Staatsspoorwegen zijn sporen 
had verdiend. Vanaf het begin werd ik door de gehele 
familie als kind aan huis opgenomen en zowel in 
dagelijkse als meer persoonlijke, de familie betreffende, 
gesprekken betrokken. Zo kwam ook het voornemen van 
het kabinet Schermerhorn-Drees ter sprake, om aan FQ, de 
hoogste post bij de Staats- en gehele Tramwegen in NOI 

Foto 18 Theatrale heiligen beelden 

Foto 19 Frans Quinerus President Directeur 
NS 

Foto 20 Donderslag bij heldere hemel 
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toe te vertrouwen. Er werd verondersteld dat de perikelen rond de scheiding van zijn eerste 
vrouw een van de beweegredenen was om naar Indië te vertrekken. Bij de Fam. Nijland 
werden de gesprekken over de komende scheiding van de Heer Den Hollander over het 
algemeen telefonisch en vaak in mijn bijzijn gevoerd. Als ik me wilde terugtrekken vonden zij 
dat niet nodig. Vandaar dat ik ongemerkt vrij goed op hoogte kwam van wat er gaande was. 
Toch verraste de Heer Den Hollander iedereen, toen hij zonder enige waarschuwing en als een 
“donderslag bij heldere hemel“ met zijn TV (tweede vrouw) op de stoep stond. In mijn 
kiemende gevoel voor mooie scheppingen die de natuur voortbrengt, moet ik eerlijk bekennen 
dat Mijnheer Den Hollander een goede smaak had. Zij was beeldschoon, sophisticated en 
gekleed zoals het een dame van stand betaamd: niet overdreven maar eenvoudig passend. Als 
je nabij de top van je carrière bent en je krijgt een aanbod voor de hoogste tree van de ladder 
is dat een grote uitdaging. Als je dat bovendien niet alleen kunt doen in het land waar je reeds 
van haver tot gort gelauwerd bent, maar ook nog met je nieuwe levensgezel, komt dat je 
motivatie zeer ten goede. Door zijn liefde voor de Stoomlocomotief en die voor zijn nieuwe 
vlam, was hij de aangewezen persoon om de aan hem toevertrouwde opdracht in Indië tot een 
goed einde te brengen. Bovendien gold voor hem dat “Verandering van spijs, goed doet eten“. 
Op hoogtijdagen werd de familie Nijland-Den 
Hollander vaak bezocht door het echtpaar F.Q. den 
Hollander. Daardoor vernam ik dat zijn vertrek naar 
NOI niet doorging, omdat hij belast werd met het uit 
het slop halen van de NS, die in erbarmelijke 
toestand verkeerde. De voortgang van de 
Elektrificatie van de Nederlandse Spoorwegen werd 
veelal kort en bondig door F.Q., zonder enig 
zelfverering of op de borstklopperij, aangeroerd. 
Hierdoor was ik in staat de voortgang van deze 
modernisering uit eerste hand te horen en te volgen. 
Ook vertelde hij met spontane trots en met veel humor over het nieuw verworven materieel 
met volledige elektrische tractie. Namen zoals “de Engel“ en de “kreupele Marie“ zijn mij uit 
die tijd bijgebleven. Kortom hij was een innemende en doortastende man met een aangeboren 
charismatisch gezag. 

Om weer terug te komen op de school moet ik vertellen dat de 
Heer Nijland, onze tekenleraar, wat minder goed ter been was. Een 
ongemak dat hij had overgehouden aan een aanrijding door een 
Engelse legertruck direct na de bevrijding. Zonder enige rancune 
en met een vergevingsgezind gevoel, gaf hij een nietig vergelijk, 
dat hij, net als Christus aan het kruis, eerst moet lijden om daarna 
te mogen genieten van de verkregen vrijheid. Dit vergelijk raakte 
mij, omdat ik in die tijd, door mijn eerste Communie ontvangen 
van Pater Wessel, een zeer kerk- en Bijbelgetrouw katholiek was. 
Ik herinner mij nu weer dat ik een origineel bidprentje van de 
katholieke schilder Jan Toorop kreeg. Mijnheer Nijland merkte dit 
op en drukte me op het hart dat ik dit goed moest bewaren, een 100 
percent originele Toorop. Nu ben ik het kwijt, maar alleen al de 
gedachte het eens te hebben gehad, verrijkt mij. Bovendien heeft 

Foto 21 Verandering van spijs doet eten 

Foto 22 Jan Toorop (1858-
1928) 
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Onze Lieve Heer mij toch ook niet vergeten!! Niet alleen thuis maar ook op school, heeft de 
Heer Nijland mij de kunst van het tekenen laten proeven. Ik heb helemaal geen talent in 
tekenen, maar wat hij me ruimschoots heeft geleerd is tekeningen en schilderijen te 
waarderen. Dat heeft me in latere jaren heel veel plezier en genoegdoening opgeleverd. Alle 
muren in mijn huis in Surabaya zijn getooid met schilderijen van, zo zoetjes aan, bekende 
schilders. Mijnheer Nijland is zelf ook, ik had daar toen nog geen notie van, een goede 
portretschilder geweest. De portretten van alle leraren, die met pensioen gingen of de school 
verlieten zijn op school op de Thorbeckeplein te bewonderen. 

Deel 2.b.5. Het leraren korps 
Alle leraren van de RHBS zijn, geen een uitgezonderd, uitstekend. Naast hun vak behartigen 
zij ook de sociale-, kunst-, toneel-, concert- en algemene aspecten van onze opvoeding. De 
schoolconcerten werden in de schouwburg in Utrecht gegeven en georganiseerd door de 
Nederlandse Taal leraren t.w. mevr. Lankhorst en dhr. Kwinkelberg. Uitleg van 
muziekinstrumenten van een orkestbezetting viool (eerste, tweede, Pizzicatogrepen2 etc.), 

blaas instrumenten (soorten fluit, saxofoon, trombone, trompet etc.), pauken, drums, harpen 
en nog veel meer en soorten voor de klassieke muziek. De licht klassiek muziek zoals “Eine 
kleine Nachtmusik“ van Strauss ligt onze generatie het meest, het frivole en melodieuze ritme 
is te begrijpen.  

                                                 
 
2 Het tokkelen met de vingers. 

1 
2 
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6 

Leopold 
(Directeur) 

7 
8 

Foto 23 Leraren RHBS in Amersfoort  

1 Kwinkelenberg (Ned) 2: Steller (Nat) 3 Reijnders (Bio) 4 Boll (Gesch) 5 Nijland 
(Tek) 6 van der Haar (Eng) 7 Lankhorst (Ned) 8 Hinsberg (Dui) 
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De leraar Scheikunde is een gewezen chemisch ingenieur van 
Shell in Indië, Jhr. Van den Bergh en natuurkunde werd gegeven 
door ingenieur Dhr. Steller ex Banka Biliton. Dus kopstukken!! 
Excursies van meerdere dagen naar de Shell in Ockenburg waren 
eigenlijk een soort wervingsactie voor de leerlingen van de HBS-
B-richting. Jhr. Van den Bergh voelde zich als een vis in het 
water en stond de instructeurs, die het woord voerden, bij met 
praktische ervaringen die hij in Indië aan den lijve had 
ondervonden. Hij steeg ongewild in onze achting. Dhr. Steller is 
ook een leraar die uit de praktijk bij ons verzeild was geraakt. 
Kennelijk had hij tijdens zijn opleiding door zijn knappe kop, 
nooit moeite gehad met het begrijpen of oplossen van problemen. 
Alles kwam hem aanwaaien. Bij het onderwijs echter heb je 
stomme en knappe leerlingen en mag je niet generaliseren door 
ervan uit te gaan dat iedereen even slim is. De schlemiele 
leerlingen, zoals Barends en Van den Bosch, zitten met hun oren 

te flapperen als Steller als een windhoos over de uitleg van het te leren onderwerp voorbij 
trekt. Als we dan om ons heen keken en ook nog iedereen begrijpend zagen knikken, hielden 
wij beschaamd onze mond. We hielden ons dan voor dat de Heer Schregardus het ons wel op 
een begrijpelijke manier zou gaan bijbrengen.  
Even een klein voorval vertellen over onze vraagbaak, bijlesleraar Dhr. Schregardus, van ons 
als roepende in de woestijn. Jaren later had ik mij opgegeven voor een boottocht naar de 
Biesbos van de VMO3. Een werkelijk fantastische excursie was het, maar ik heb geen ouwe 
moer van de Biesbos gezien maar wel plezier gehad met Borra (later mijn OG van de 
Limburg), Kuipers, Hofman (erelid VMO), Neus Koster en nog vele anderen. Op een gegeven 
moment komt er een aantrekkelijke vrouw naar mij toe die mij een heleboel vragen voor mijn 
schenen afvuurde. Ongeveer als volgt: “Bent u in 1948 op de RHBS in Amersfoort 
geweest?”....“Komt u net uit Indië?”…. “Heeft u twee andere vrienden uit Indië en ook op de 
RHBS gehad?”…. Nadat ik dit alles had bevestigd zei zij: “Nu dan heeft u van mijn opa dhr. 
Schregardus bijles gehad”… En van haar opa wist zij dat het altijd een vrolijke boel was. Ook 

ik herinnerde mij alles en 
ik verzekerde haar dat 
haar opa voor ons “de 
Reddende Engel“ was. 
Van het ene woord kwam 
het andere waarbij bleek 
dat zij de echtgenote van 
de ED-er Nooteboom 
was. Leuk hè. De wereld 
is klein.  
Met hulp van een boekje 
dat Barry Barends had 

                                                 
 
3 Vereniging van Marine Officieren nu Koninklijke VMO 

Foto 24 Le Silence de la mer 

Foto 25 Xmas Carol 
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meegekregen bij de viering van het Honderd Jarig Bestaan van de RHBS die hij had 
bijgewoond, ben ik redelijk op de hoogte gekomen van al mijn leraren.  
Dhr. Reynders was mijn leraar Biologie, zijn plaagnaam was “de Big“. Wat ik me nog het 
best kan herinneren is, dat ik het determineren van planten het leukst vond.  
Dhr. Melchior was mijn leraar Aardrijkskunde en had de bijnaam de “Rode Rakker“ vanwege 
zijn voorkeur voor de PvdA en het tientje van Lieftinck. Toen was het nog heel normaal dat 
het hele volk bereid was de handen ineen te slaan om elkaar te helpen.  
Dhr. Vollema was mijn leraar Frans, een echte Fransoos. Van de zes boeken die wij voor ons 
mondeling moesten lezen koos hij het dunste boek: “Le Silence de la Mer“ voor mij. Een 
meevallertje !!  
Dhr. Van Haar was mijn leraar Engels. Ook bij hem had ik bij mijn mondeling een meevaller 
omdat hij koos voor “ A Christmas Carol“ van Dickens met die gierigaard Scrooge and Tim.  
Dhr. Grootendorst was leraar Gonio-algebra, waarbij we gewoon formules uit ons hoofd 
moesten klooien. Dhr. De Kok was mijn leraar Beschrijvende Meetkunde, met zijn slotwoord 
bij ieder opgave “Check the result“. Hij was de beste leraar die ik heb gehad. Hij was 
duidelijk en leerde je precies aan waar je moest beginnen. Kortom een “moordleraar“!!  
Dhr. Boll, mijn leraar Geschiedenis, was een 
echte heer, met MacGregor pakken aan en altijd 
een bijpassende stijlvolle helicopterstrikdas. Door 
hem werden levenswijsheden als “Carpe Diem“ - 
en “Memento Mori“ te pas en te onpas gebruikt.  
Mevr. Van Hinsberg, lerares Duits, was een 
aantrekkelijke verschijning die bij jong en oud in 
de smaak viel. Voor mondeling Duits koos zij 
voor mij “Im Westen nichts Neues“. Het was ook 
in die periode dat de Duitse actrice, zangeres en 
schrijfster Hildegard Knef in Nederland bekend werd. Het nutteloos opofferen van jonge 
levens tijdens de oorlogen bezong zij hartverwarmend met haar treurige lage stem in haar 

“Ever Green”: “Sag mir wo die Blumen sind“. 
Tijdens het mondeling roerde ik het verband aan 
tussen de onbekende oorlogsslachtoffers van de 
loopgravenoorlog Noord Frankrijk in WO 1 en het 
feit dat zij nimmer een bloemetje op deze aarde 
zullen krijgen.  
Dhr. Brueckwilder was mijn leraar 
Staathuishoudkunde en Economie. Dit vak was voor 
mij heel moeilijk te begrijpen. De vraagstellingen 
kon ik altijd moeilijk plaatsen in de context van het 
leerboek. Ik had namelijk het vermogen om snel een 
heel hoofdstuk uit mijn hoofd te leren. Als ik 
eenmaal het begin van de eerste alinea van een deel 
van een hoofdstuk of onderwerp weet, dan ratel ik 

Foto 26 Im Westen nichts Neues 

Foto 27 Hildegard Knef 
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de hele inhoud feilloos af. Voor een proefwerk kon ik volstaan met een spiekbriefje waarop 
alleen de eerste worden stonden van de alinea's van de hoofdstukken met de lesstof. Als ik 
tijdens het proefwerk op een vraag stuitte waarvan ik het antwoord niet meteen kende, wist ik 
vaak wel in welk hoofdstuk dat behandeld werd. Om te weten hoe de alinea precies begon 
lichtte ik dus even de schrijfplank op om te kijken. Op dat moment sprong “De Mof” uit zijn 
stoel en kwam naar me toe, opende mijn schrijfplank en zag mijn briefje liggen. Van den 
Bosch gesnaaid!!! Ik argumenteerde dat ik slechts de eerste woorden van hoofdstuk 
huppeldepup moest weten om het af te ratelen. Hij wou het niet aanhoren en stuurde me naar 
de directeur. Bij de Heer Leopold vertelde ik de hele toedracht en hij zou het uitzoeken. 
Resultaat was een grote NUL voor Staathuishoudkunde op het kwartaalrapport. In elk geval 
weet ik hoe onze bestuursstelsel van de Nederlandse Staat in elkaar zit en kan ik meepraten 
als hierover wordt gediscussieerd. 

Deel 2.b.6. Het bezoek aan oom Henk in Amerongen 
Geleidelijk aan was ik zo langzamerhand ingeburgerd in Nederland. Zoals ik al eerder 
vermeld heb, was de Heer Nijland niet alleen toeziend voogd maar ook een soort raadsman 
van mij geworden. Ook de Heer Kurtz, mijn voogd, bezocht me regelmatig in Amersfoort. 
Tijdens een van zijn bezoeken aan mij, polsten zowel de Heren Kurtz als Nijland mij, of ik er 
behoefte aan had om mijn familie te bezoeken. Aanvankelijk was ik van mening dat de 
genegenheid van mijn familie en mij slechts van een richting komt. Omdat van hun zijde geen 
enkele moeite werd gedaan, was er aanvankelijk dus geen haartje op mijn hoofd dat er aan 
dacht om hen met een bezoek te vereren. Na lang wikken en wegen heb ik toch mijn stoute 
schoenen aangetrokken om er achter te komen waarom ze de voogdij over mij hadden 
geweigerd. Dus belde ik de broer van mijn vader, oom Henk, de Burgemeester van Leersum 
en Amerongen, die in de Oranjerie van het kasteel Broekhuizen woonde, voor een afspraak. 
Wonder boven wonder mocht ik komen. Ik met de bus naar Leersum, voor het eerst zag ik in 

Nederland zo' n mooi landgoed. Mijn verbazing werd nog groter toen ik de Broekhuizenlaan 
opging. Ik wist niet wat ik zag, mijn klus viel op dek. Mijn schroom vloeide langzaam weg en 
zwol naar een stroom van vol verwachting klopt ons hart. Mijn oom en tante Van Geen waren 
de enigen die mij ontvingen. Dus helemaal geen ontvangst door de familie, die de zoon van de 
oudste telg van de familie uit de verre Koloniën, voor het eerst willen zien. Het bezoek was 

Foto 28 Kasteel Broekhuizen 
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plichtmatig en formeel, verre van spontaan en verwarrend, omdat ik de Nederlandse taal zo 
goed beheers. Op hun vraag waar ik dat geleerd had, begon mijn bloed te koken en 
antwoordde ik: tijdens mijn terugreis op de Oranje. Ze hadden geen benul van al het groots 
dat door mannen zoals Jan Pieterszoon Coen in Indië was verricht. De weelde waar ze in 
leefden en de entourage waarin zij mij ontvingen maakte mij inwendig boos. Ik begon me te 
realiseren dat dit misschien deels voortkwam uit het deel van de nalatenschap die zij van mijn 
vader hadden ontvangen. Ik liet me dan ook ontvallen hoe de familie Van den Bosch zo 
luxueus kon leven als het geld niet uit Indië zou zijn gekomen. Toen de thee en de Petit Fours 
schaal op een rijdend tafeltje werden binnengebracht, riep ik triomfantelijk uit: “zelfs de thee 
komt uit de Oost”. En ja hoor, toen de thee werd ingeschonken kreeg je een enkele Petit 
Fours, maar bij het tweede kopje thee werd er geen Petit Fours meer aangeboden. De sfeer 
van het bezoek was niet geanimeerd en wat mij betrof niet meer voor herhaling vatbaar. 
Waarschijnlijk hadden mijn oom en tante besloten mij te ontvangen, omdat zij zich misschien 
geneerden voor het feit dat zij voogdijschap over mij hadden geweigerd. Achteraf is het 
gelukkig dat dit zo is gelopen, want als ik bij zo'n familie ondergebracht zou moeten worden, 
zou ik behoorlijk in de aap gelogeerd zijn en was ik weggekwijnd. Op het einde van de 
kennismaking had ik nog als laatste verzoek of ik de zegelring van mijn vader mocht hebben. 
Toen dit resoluut werd geweigerd was de zaak voor mij af. Ik dankte ze voor bewezen 
diensten en ben ik weer naar Amersfoort afgereisd. 
Successievelijk verliep de vierde klas van de HBS naar wens, de resultaten waren voor mijn 
begrippen redelijk, om en nabij de zesjes, doch niettemin voldoendes en daar gaat het om.  
Tenslotte ging ik over naar de vijfde klas. Een hele opluchting.  

Deel 2.b.7. Het vakantiewerk 
De grote vakantie brak aan en Barry en ik 
gingen weer op zoek naar vakantiewerk. De 
wederopstanding van Nederland begon zich te 
ontwikkelen en in Amersfoort ving Ben Pon 
aan met het importeren van de Volkswagen, dus 
solliciteerden wij onmiddellijk toen er een 
advertentie in de krant verscheen. Er waren 
geen belemmeringen en we werden meteen 
aangenomen. Als ik het goed heb, verdienden 
we vijf gulden per dag en kregen tussen de 
middag een glas melk met een boterham. We 
waren in de wolken. Als werk monteerden we 
de hele dag stalen rekken die dienden voor de 

opslag van onderdelen. Alles moest met de 
hand met alleen een schroevendraaier en bahco 
in elkaar gezet worden, dus niet zoals nu met 
de accuschroefmachine. We werkten met drie 
ploegen van twee personen aan dezelfde 
stelling. Het in elkaar zetten van de stelling 
was ‘a piece of cake’, doch als daarna de 
liggende stelling rechtop moest worden gezet, 

Foto 29 Volkswagen de Luxe 

Foto 30 Pon’s automobielen handel 
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kregen we in het begin vaak de slappe lach. Toen we eenmaal de slag te pakken te hadden, 
ging ook dat gesmeerd. De omvang van het werk bleek wel uit het feit dat het magazijn na de 
beëindiging van ons contract van 2 maanden nog niet af was.  

Ik heb van dit project, voor zover ik me kan herinneren, een 
Raleigh sportfiets kunnen kopen. Een heleboel geld toen. Met deze 
fiets ben ik een jaar later met een buurjongen van Borgesiusstraat 
49 (wij woonden op 45) die toen studeerde in Delft, naar Biel 
dichtbij Basel gefietst. Er was daar de jaarlijkse Polshorloge 
Expositie en ik heb daar een Titus horloge gekocht, een merk dat in 
Indië het summum was om het te bezitten. 
Even een tussendoortje in het 
verhaal. In het vijfde jaar van de 
HBS, heb ik me vanaf het begin 
van het jaar geconcentreerd op het 

maken van uittreksels voor de exacte vakken. Daarbij had ik 
er plezier in om het zo kort en bondig mogelijk te noteren. 
Uiteraard gebruikte ik daarbij de op de fraterschool geleerde 

schrijfwijze: “de lopende 
hand“ Vroeger schreef je het 
met een “kroontjes pen“ en 
“drielijnig schrift“ en nu met 
een Pelikaan vulpen en het 
dopen met de “Royal Bleu” 
inktpot. De uittreksel- schriften heb ik aan Barry Barends 
gegeven, omdat hij gezakt was. Deze aandenkens zijn ook bij 
hem niet meer te vinden.  

Deel 2.b.8. De werkvakantie in Zweden 
In mijn HBS-tijd heb ik diverse vakantiebaantjes gehad. Naast het beschreven werk bij PON 
Volkswagens waar ik onderdelen moest monteren, soldeerde ik vleesblikjes bij Wolter & 
Dros. Maar dat alles zette geen zoden aan de dijk met een verdienste van een tientje/dag. Zo 
werkte ik in 1948 bij een bakker waar ik voor een daalder/dag, de hele dag amandel moest 
draaien voor de Sinterklaas marsepein. In 1949 leverde het vakantiewerk als kersenplukker/ 
bollenpeller een vijfje op. Dit in tegenstelling tot oudere HBS leerlingen Sam Barends 
(promotie KIM 1949), Bebob Zimmerman (promotie KIM 1950) en anderen, die van 
vakantiewerk terugkwamen uit Zweden. Zij bazuinden op het schoolplein rond hoe goed zij 
betaald werden en het ”vrije” leven hebben ervaren. Dit was voor Van den Bosch niet tegen 
dovemans oren gezegd. Goed voorzien van de nodige informatie van Sam over het, wie, wat, 
waar en hoe we steenrijk in Zweden konden worden, trok ik de stoute schoenen aan. Samen 
met Barry Barends vertrokken we per trein vanaf Amersfoort voor twee maanden naar 
Stockholm. De ferry van Kiel naar Helsingborg op zich was al een eyeopener, smoregas brot 
met de “heerlijke” lif-lafjes en overvloedige soorten beleg, laat staan het echte leven dat ons 
te wachten stond. 

Foto 31 Kroontjespen 

Foto 32 Vulpen  

Foto 33 Inktpot 
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In Stockholm gingen we direct na aankomst, zonder blikken of blozen, direct naar het 

bekende Vis & Sea Food restaurant ”Branda Tomten”. Enkel bepakt met de bekende 
vooroorlogse Britse Army schoudertas, waar alles in kon, en onze best voorkomende 
verschijningen en de recommandaties van onze schoolgenoten. Na het onderhoudsgesprek 
konden we direct aan het werk als “diska” =bordenwasser en konden we voor twee maanden 
vast werken, vrij logies en maaltijden krijgen. Dit betekende wel werken van 10.00 tot 22.00 
uur, 1 dag vrij, roulerend per week, met een loon van SKr 9.00 per uur, equivalent aan Fl7.00 
per uur. Voor ons indertijd een heleboel geld en vooral de geneugten van de epicurist4 te leren 
kennen en daarvan te genieten. De culinaire topspecialiteit van Branda Tomten was L'Homard 
Termidore met die exotische Crème Fraiche Oester Sauce. Als ik er nu aan denk, zit ik al te 
watertanden. Dagelijks zagen we dure gerechten aan onze ogen voorbij gaan en we leefden 
vooral met de koks op goede voet. We zorgden ervoor dat als het druk was, de koks snel 
voorverwarmde borden kregen voor het opmaken van de schotels. Trouwens het “vuile” werk 
werd hoofdzakelijk uitgevoerd door ”gastarbeiders” van minder bedeelde Europese nationale 
landen, als Italië en Oostenrijk. In de Roaring Forties stond de Sjah van Perzië aan de top van 
zijn macht en werd Europa min of meer betrokken bij de economische vooruitgang en 
hegemonie van de Perzen in het Midden Oosten. Ze struinden de hele Westerse Wereld af met 
hun rijkdommen. De Sjah zette de populaire Fara Diba, zijn echtgenote, aan de kant en huwde 
een Française om de voortzetting van zijn geslacht te verzekeren. Het was in zekere zin een 
Prinses Diana affaire van toen. Nu, onze “gastarbeiders” bij Branda Tomten waren vooral de 

                                                 
 
4Fijnproever 

Foto 34 Branda Tomten Fish en Sea-food restaurant 
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serveersters, lieftallige Oostenrijkse schonen, die in Zweden een kapitaal vergaarden om in 
Perzië een rijke Pers aan de haak te gaan slaan. Ondanks mijn evenbeeld met Benbella5 en de 
innige liefdesbetuigingen van mijn Augusta, een Oostenrijkse vlam, die mij in alle opzichten 
met de zegeningen van het leven in de zevende hemel deed belanden, is het mij niet gelukt de 
concurrentieslag van een Ali Baba uit het verre Perzië te winnen. Alleen de zalige 
herinneringen zijn mij niet ontzegd, dat is toch voldoende!!! 

Deel 2.b.9. De oproep voor militair dienst 
Gedurende de periode van de vijfde klas kreeg ik een oproep 
van de dienstplicht en moest ik mij melden bij de School 
Reserve Officieren in Ermelo. Daar werd ik gekeurd en 
goedgekeurd en na mijn eindexamen HBS kon ik een oproep 
verwachten als ik geslaagd was. Ondertussen had ik mij, nadat 
ik geslaagd was, opgegeven voor het KIM en de KMA, en 
werd aangenomen voor Adelborst TD en Cadet infanterie. Ik 
had gekozen voor de Marine. Ik lekker opgelucht om een 
goede opleiding te krijgen, kreeg ik een oproep van de 
Dienstplicht dat ik bij Garde Regiment Fuseliers was 
ingedeeld en mij bij SRO in Ermelo moest melden. 
Onmiddellijk ben ik in de telefoon geklommen en heb de 
functionaris medegedeeld dat ik bij de Marine was 
aangenomen als Adelborst TD. Dan toch maar melden in 
Ermelo met de bescheiden van de KM. Daar aangekomen en 
de zaak te hebben toegelicht, kon ik direct rechtsomkeert naar 
huis terugkeren. Dit is in een “nutshell “ mijn schooljeugd. 

                                                 
 
5Mohammed Ahmed Ben Bella (Maghnia, 25 december 1918 – Algiers, 11 april 2012) was een Algerijns 
politicus. Hij was van 1963 tot 1965 de eerste president van het onafhankelijk geworden Algerije 

Foto 35 Lopende hand 
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Deel 2.c. Koninklijk Instituut voor de Marine (sept. 1952 - aug. 1955) 
In september 1952 werd ik geïnstalleerd als adelborst der Technisch Dienst der Koninklijke 
Marine.  

Ik moet wel heel diep in het verleden vorsen om enige interessante feiten op te sommen. Voor 
zover ik kan nagaan waren mijn divisiechefs in mijn eerste jaar LTZT 1 J. Paping, een telg uit 
de jeneverfamilie van de oude Bisschopsjenever uit Schiedam. Hij was een statige 
verschijning en correcte officier van aard en karakter en was voor mij een voorbeeld, hoe een 
officier zich moet gedragen, Zijn opvolger als divisie chef was LTZT 1 H. Pakvis, hij was een 
prettige, rondborstige en in mijn ogen, ongecompliceerde man. In het tweede en derde jaar 
behartigde LTZT 1 T.B. van Groningen de belangen van de TD-ers. Jammer genoeg heb ik 
nooit onder hem gediend, want ik vond hem een bedachtzaam, rustig en opvoedend mens. 
Trouwens wie was ik om te oordelen over hen en geenszins slecht over de overledenen. Als ik 
me goed herinner stond er ook praktijk op het TD lesprogramma. In het Machine 
Laboratorium werd ons onder andere, volgens het SCHECOMA1 systeem, draaien, kotteren, 
schaven en koper slaan, bijgebracht. Met alleen onze theoretische HBS achtergrond, hadden 
wij er geen weet van wat een BAHCO, laat staan een Engelse sleutel was. Kortom ik had echt 
twee linkerhanden en het was korporaal- of sergeant machinist Rozier, die mij een 
                                                 
 
1 Schecoma is een civiele opleidingnorm waardoor de opleiding ook door het bedrijf erkend was. 

Foto 36 Installatie jongstejaar adelborsten KIM-jaar 1952 op 11 september 
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rechterhand heeft gegeven. Later is hij vakofficier geworden en hoogstwaarschijnlijk leeft hij 
nog. 

Deel 2.c.1. De feuttijd 
Een minder plezierige wetenswaardigheid mag niet onvermeld blijven, maar hoeft ook niet 
gedramatiseerd te worden. Zoals waarschijnlijk gebruikelijk moest iedere jongstejaar 
gedurende zijn feutentijd zo snel mogelijk alle namen van zijn oudstejaars leren kennen. Mijn 
jaar was daarop dan ook geen uitzondering. Wij hadden in onze oudstejaars twee Bakkers. Te 
weten P.L. Bakker en D.C.J. Bakker. P.L. was de “goeie” en D.C.J. de “kwade”. D.C.J. was 
eigenlijk nog een grotere kwelgeest dan V.G.M. Rademakers. Ze hadden het bloed onder mijn 
nagels weggehaald, door mij steeds te kleineren zonder aan te geven wat ik verkeerd had 
gedaan. OK kleineren mag, maar je bent verplicht de gekleineerde weer boven water te 
trekken en dat gebeurde in mijn geval niet. Op de laatste dag van de baartijd kwam mijn 
sluimerende emotionele natuur naar boven en heb ik beide rakkers in een gevecht gerichte 
klappen gegeven. Tijdens het heetste moment van de strijd, viel ik, toen de vechtende partijen 
werden gescheiden, tegen de houten rand van een pilaar in het zaaltje. Van den Bosch werd 
toen met een deuk in zijn linkervoorhoofd afgevoerd naar Overveen, waar een operatie nodig 
bleek om de schade te herstellen. Daardoor was ik twee weken uit roulatie en ben ik voor het 
leven getekend. 
Te pas en te onpas vertel ik aan een ieder, die me in een zekere vloeistof willen drukken, 
zonder horten en stoten, excuseer me, ik heb alleen maar 5 jaar Lagere School, 4 jaar HBS 
met 5 jarig cursus afd. B en 3 jaar KIM. Maar sinds ik onlangs op de Fraterschool vernam dat 
ik nergens ingeschreven stond, kan ik nu zelfs vertellen dat ik helemaal geen Lagere School 
heb genoten. Kennelijk was ik daar een ondergeschoven leerling, die Pro Deo les heeft 
gekregen. 

Deel 2.c.2. De bootjesreis naar Noorwegen 
Een van mijn meest memorabele gebeurtenissen was de bootjesreis op het einde van mijn 
jongste jaar. Voor mij was dat de eerste 
bootjesreis2 van mijn leven en de laatste 
reis van Hr. Ms. Tromp3. Deze reis ging 
naar Trondheim en de Noorse Fjorden. 
Voor deze reis had ik mij zelf een 
Voightlander met Zeiss-lens camera cadeau 
gegeven. Daarmee heb ik niet alleen mooie 
vergezichten van de fjorden en mooie 
Noorse meisjes vastgelegd, maar heb ik 
ook opnames gemaakt van de 
aardbeiencultuur in het Noorse klimaat. Ik 
was niet alleen verrukt van de zoete smaak 

                                                 
 
2 Deze bootjesreis vond plaats van 3 tot 31 juli 1953 en bezocht Deense (Kopenhagen ) en Noorse havens 
(Bergen en Stavanger) 
3 Zie achtergrond informatie Hr. Ms. Tromp 

Foto 37 Hr. Ms. Tromp 
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van de Noorse aardbei, maar ook over de wijze waarop deze vrucht wordt verbouwd: een 
combinatie van zonnewarmte overdag aangevuld met de warmtestraling van het 
fjordgesteente. Op die wijze wordt tijdens de rijping het suikergehalte op een relatief hoog 
niveau gebracht. 

Deel 2.c.3. De huisadelborsten 
De toenmalige LTZT 1 J.  en zijn echtgenote, een gewezen MARVA officier, kreeg ik 
toegewezen als mijn huisadres. Ik deelde dit permit adres aanvankelijk alleen met Harry 
Stumpf en een jaar later volgde Boy Merkelbach. Het was altijd een gezellige boel, vooral op 
hun huisfeesten voor hun collegae, waar wij ook voor uitgenodigd werden. Er werd altijd 
gedanst en veel muziek gemaakt en de drank vloeide wel rijkelijk. Wanneer de feestjes echt 
op dreef kwamen, moesten wij die verlaten om op tijd (23.00 uur) binnen te zijn. Op deze 
feesten heb ik toen reeds unieke officieren leren kennen, zoals “Kapitein Nemo”, die op dat 
moment Hoofd TD van de Mijnendienst was en daarvoor van de OZD. Zij echte naam was 
C.A. Brinkhuis en werd ook wel “Drinkbuis” genoemd. Ook was daar Mijnheer Winters of 
wel “Willie Wortel”, de uitvinder van de partij, met Duifje, zijn echtgenote die een Bar-Pub in 
de stelling had. Daarnaast waren er Mijnheer F.W. (Frans) van Rugge of wel “Snarf” en 
Mijnheer J. van Loon of wel “Tam van Loon”, die later de beste Commandant is geweest die 
ik ooit heb gehad. Daarnaast nog vele oudere collega’s. De “Nick-Names” waren mij op dat 
moment niet bekend, die heb ik pas later gehoord. 
Tijdens dit schrijven recapituleer ik dat de meesten van bovengenoemde personen met 
uitzondering van de Heer Winters en Duifje en mijn Commandant Van Loon, niet meer leven. 
Ik heb nog wel de dochter van de Heer Van Loon benaderd toen ik hem wilde bezoeken. Zij 
adviseerde mij om dit niet te doen, omdat hij niet meer aanspreekbaar was en zich niets meer 
van het verleden kon herinneren. Hij heeft namelijk de ziekte van Alzheimer in een ver 
gevorderd stadium.  
Inderdaad lezer, ik moet snel mijn levensverhaal af hebben anders kan ik niets meer verifiëren 
of met steeds minder vrienden “oude koeien uit de sloot” halen. 

Deel 2.c.4. De Assauts en mijn Feeën 
De lesstof van het eerste jaar had ik me tot diep in de nacht op de 
HBS deels al eigen gemaakt. Omdat ik voor de rest op het KIM voor 
het merendeel in de studieklas heb moeten klooien had ik geen tijd 
om nog een fee te regelen. Mevrouw Droppert was zo lief me dit uit 
handen te nemen en voor mij een keuze te maken. Ik kocht dus geen 
kat in de zak en heb me tijdens het Assaut drie dagen prima 
geamuseerd. 
In het tweede jaar ging dat me beter af. Ik was, zoals eerder vermeld, 
namelijk gecharmeerd van Noorwegen en ook van de Noorse 
schonen, die het voortgebracht had. Tijdens KMA-KIM wedstrijden 
op het KMA in Breda leerde ik Astrid van Stroom kennen. Zij kende 
het klappen van de zweep. De moeder van Astrid was toevallig van 
origine een Noorse. Dit Assaut en het vervolg van onze verhouding 
was voor mij een wonderlijke openbaring en ook leerzaam hoe de 

Foto 38 Oudste jaar van 
den Bosch 
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Westerse vrouw reageert. Een Oosterse, of liever gezegd een Javaanse vrouw, is gedwee en 
instemmend van aard ten opzichte van alles wat haar overkomt, ook in de liefde en is niet 
egoïstisch. Astrid daarentegen was een jonge westerse vrouw met de onbezorgde opvattingen 
en instelling van de Flowerpower beweging waarin gelijkheid van partners en geslacht de 
norm was. Het zoeken naar een oplossing om deze conflicterende eigenschappen te verenigen 
heeft me misschien onnodig lang aan het denken gezet. Daarbij maakte mijn mannelijke 
neiging, die uit mijn Indonesische achtergrond voortkwam om te overheersen, het voor mij 
nog moeilijker om er een compromis voor te vinden. In mijn jeugd ben ik niet alleen altijd 
verstoken gebleven van genegenheid en liefde, maar ook ontbrak het mij aan materiële en min 
of meer geestelijke rijkdom. Het werd een obsessie om dat gemis nu goed te maken en dat 
streven gaf me een feodale inslag. Dit alles resulteerde in een onontkoombare breuk met 
Astrid. In deze periode van tegenslag moesten wij voor ons jaarboekje een motto voor onder 
onze foto inleveren en besloot ik, de voorgenomen tekst: “Noorse Sterren stralen overal”, te 
wijzigen in: “Even mijmeren”. Iedere keer van een gedachteloze ontspanning: beginnen om 
even te mijmeren over wat er fout was gegaan en ten leste de berusting omdat gedane zaken 
geen keer nemen!!  

Deel 2.c.5. De beëdiging 
In september 1955 werd ik beëdigd en had ik mijn toeziend voogd, de Fam. Nijland en mijn 
tante Carla, de weduwe van de broer van mijn vader, uitgenodigd. Mijn oom Rudolf René had 
tot zijn gevangen- neming in het interneringkamp Tjimahi in Prenanger in Indië, waar hij in 
1945 overleed, een functie in de Hoge Raad van Justitie in Medan. Zijn vrouw tante Carla 
(geboren Bommel van Vloten) was na het overlijden van mijn oom hertrouwd met de Dhr. 
Holzenspies, de gewezen directeur van de ANIEM4in Nederlands Oost Indië. Tijdens de 
receptie na de beëdiging vernam ik tot mijn verbazing, dat er een uitnodiging van de familie 
Van den Bosch voor mij klaar lag om een volle neef van mijn vader te ontmoeten. Deze 
ontmoeting vond medio december 1955 plaats. Tijdens die ontmoeting met mijn achterneef 
Jhr. Max van den Bosch bleek dat hij ook de organisator was van familiereünies. Hij nodigde 
mij uit in restaurant Chalet Suisse in Amsterdam. Een aardige man op leeftijd (67), wiens 
aanwezigheid me wel op mijn gemak stelde en iemand die een open gesprek niet vermeed. 
Daar kreeg ik te horen, dat zijn enige zoon (Willem Johannes Petrus van den Bosch) met Hr. 
Ms. De Ruyter in de Java Zee was ondergegaan. Hij had er wat moeite mee, maar niet in die 
mate dat ons samenzijn er onder leed. Verder vernam ik dat hij Algemeen Directeur van de 
AKU, de huidige AKZO was en in Velp woonde. Van het ene woord kwam het andere. Zo 
vroeg ik hem of hij wist waarom de broers en schoonzus van mijn vader de voogdij over mij 
hadden geweigerd. Ik voelde aan dat hij het daarmee niet helemaal eens was geweest, maar 
wel vermeldde hij, dat zij allen in de oorlog buitensporig veel geleden hadden. Toen ik verder 
hierop vragen wilde stellen, bracht hij, m.i. als afleidingsmanoeuvre, een oud en antiek 
uitziend boek te voorschijn en begon erin te bladeren. Hierbij vermeldde hij dat dit boek 
getiteld “de Geestdriftige Nederlander”5, een biografie was van de voorvader van onze 

                                                 
 
4Algemene Nederlands Indische Elektriciteit Maatschappij 
5 Het boek is geschreven door Dr. J.J. Westedorp Boersma die in de laatste fase van zijn studie onderzoek deed 
naar de geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. In 1926 slaagde hij voor zijn 
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familie. Ook kreeg ik van hem twee oude jeugdfoto's van mijn vader, die de familie 
beschikbaar had gesteld. Ook gaf hij me bij die gelegenheid een officiële uitnodiging voor de 
familiereünie in het Hotel des Indes, die tijdens de Kerst zou worden gehouden. Ik was 
toentertijd niet ad rem genoeg om te vragen, waarom achterneef Max dit aandenken nu 
aanbood en waarom de familie het niet tijdens de reünie wilde doen. Ik was gewoon 
overdonderd!  

De familiereünie heb ik bijgewoond, een uitgesproken bijeenkomst van over het paard getilde 
aanwezigen. De ene met een nog groter ego dan de andere. De foto 's van de happening en het 
boek “Een geestdriftige Nederlander” zijn door toedoen van mijn zoon Armand kwijtgeraakt. 
Bij een ontmoeting met mijn neef Oscar (Jhr. Oscar Rodolf vanden Bosch is de zoon van de 
broer Hendrik van den Bosch (1881-1953) van mijn vader) in 2015 kreeg ik de bovenstaande 
foto. 

                                                                                                                                                         
 
doctoraalexamen en in 1927 promoveerde op het proefschrift: Johannes van den Bosch als sociaal hervormer: 
de Maatschappij van Weldadigheid.  

Foto 39 Familie diner in Des Inde eind jaren 50 
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Deel 2.d. Onderzeedienst op de Waalhaven (aug. 1955 - nov. 1955) 
Direct na de beëdiging ben ik samen met 
mijn jaargenoten Jan Barnas en Van den 
Pol op de OZD geplaatst. Deze dienst was 
toen nog in de Waalhaven te Rotterdam en 
daar heb ik voor het eerst kennis gemaakt 
met R. Beets. We werden alle drie op twee 
oude mijnenvegers gehuisvest. Er was nog 
geen klasje voor de opleiding gevormd. 
We kregen een boekje over accu batterijen 
dat we moesten bestuderen. Niemand keek 
naar ons om. Begin november werd ik om 
medische redenen afgekeurd voor de 
onderzeedienst en overgeplaatst naar de 
Dienst Conservatie mijnendienst. 

 
 

Foto 40 De vlootdagen in de Waalhaven (1954) 

Foto 41 Waalhaven toen en nu 
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Deel 2.e. MD Dienst Conservatie in Den Helder (nov. 1955 - apr. 1957) 
De tweede tegenslag in mijn 
loopbaan was dat ik ruim 
anderhalf jaar geen varend schip 
zag. Op zich heb ik geen slechte 
tijd gehad op de Dienst 
Conservatie van de Mijnendienst. 
Mijn directe chef was mijnheer 
W.G. Bruggenwirth en ik werd 
belast met de conservatie van de 
Amerikaanse oceaan 
mijnenvegers1 van de 
“Onversaagd” klasse. De 
Onverdroten, die onlangs uit groot 
onderhoud van de mijnendienst 
naar de conservatie kwam, was 
mijn eerste opdracht. Dus van dik 
hout zaagt men planken.  

Deel 2.e.1. Het conserveren van een mijnenveger 
Op het moment waren ze de hoofd voortstuwingsinstallaties aan het conserveren. Van de 
GMC hoofdmotoren werd om te beginnen de smeerolie van alle overbrengingen en de 
verstelbare schroefinstallaties vervangen door een speciale conserveringssmeerolie. Datzelfde 
gebeurde ook in de hydraulische systemen en de tandwielkasten. Vervolgens werd de 
dieselolie vervangen door een conserveringsfuel. Tot slot werd het gesloten zoetkoelwater 
systeem van een soort hedendaags antivries conserveringsmiddel voorzien. Als dat allemaal 
gedaan is worden de beide hoofdmotoren in bedrijf gesteld en het vermogen, volgens een 
opvoerschema, van nullast tot vollast, op de bedrijfstemperatuur gebracht. De belasting wordt 
gerealiseerd met de eigen verstelbare schroeven. Om dat veilig te kunnen doen moeten bij 
deze conservatieprocedure de springen door de operationele dienst extra worden verdubbeld. 
Ik weet niet zeker of de oliën afgetapt moesten worden of niet. Als sluitstuk van de 
conservering moet de drogingsunit worden aangesloten. Eerst worden van het 
zeekoelwatersysteem de zuigafsluiters van de zeewaterkoeling afgeblind waarbij, om 
misverstanden te voorkomen, de reserve rubber flenspakking zichtbaar wordt opgehangen. 
Dan wordt ook de persflens op de zeewaterpomp ontkoppeld en ook daar de reserve 
flenspakking zichtbaar opgehangen. Daarna wordt de toevoer warme lucht van de 
drogingsunit met de expansion joints (een flexibel rubber slang met flenzen) op de persflens 
van het zeewatersysteem aangesloten, de andere expansion joint van de 
luchtafvoerdrogingsunit op de ontkoppelde uitlaat zeewaterkoeling. Op die wijze ontstaat een 
gesloten luchtdroging van het zeewaterkoelsysteem. Dit zeekoelwater koelt het zoetkoelwater 
dat door de dieselmotor circuleert. 
                                                 
 
1 Deze Oceaan mijnenvegers, fregatten van de Van Amstel-klasse, de Wolf-klasse, de AMS-en of wel “American 
Mine Sweepers, 2 onderzeeboten enz. “gratis” verkregen via de Mutual Defence Assistance Programme 
(MDAP). 

Foto 42 Hr. Ms. Onverdroten 
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Voor de zoetwaterkoeling is er alleen een expansion joint 
drogingsunit luchttoevoerslang naar de ontkoppelde pers 
inlaat zoetwaterkoeling. De droge lucht gaat dan door het 
motorblok en ontlast bij de ontkoppelde uitlaat zoetwater 
koeling in de vrije omgeving. In wezen spreken we dan van 
een open luchtdroging. 
Tussen twee haakjes, 
als ik indertijd deze 
vele expansion joints 

had mogen leveren, zou mijn kassa nu harder rinkelen. 
Deze joints compleet met gevulkaniseerde taylormade 
flenzen lever ik hoofdzakelijk voor wikkelslangen met 
diameters boven anderhalf inch in groten getale aan de 
Australische en US markt. 

De hele conservatie is 
op deze twee 
principes gebaseerd, 
zowel voor de werktuiglijke, elektrische, elektronische als 
scheepsbouwkundige installaties. Naast deze 
werkzaamheden heb ik de kennis van het hele schip 
opgedaan, wat mij later veel plezier zou brengen. Ook het 
divisiewerk werd me ontsluierd en ik zat in de 
examencommissie voor machinist tweede en eerste klas. 
Het leven was wel gezapig en onbezorgd en er was genoeg 

tijd voor een cursus “psychologie” bij de LOI en mijn rijbewijs, beiden werden met succes 
afgerond. 
Behalve op feesten op de Kinsbergen kwam HTD Mijnendienst Overste Broekhuizen2 vaak 
op routinebezoek, temeer omdat de Conservatie een nieuw 
begrip was. Ook toen slokte de nieuwbouw van de 
“Western Union”, de ”A- en B-jagers” en de “Poolster” 
een heleboel geld op. Overste Broekhuizen heb ik altijd 
als een grote brombeer met een hart van goud gezien. Hij 
kwam van de Gouvernementsmarine in NOI en kwam na 
de oorlog bij de KM. Zijn stokpaardje was dat hij onder 
bevel van Van Noort3 een mijnenveger naar de Oost 
moest brengen en bijna vergaan was.  

                                                 
 
2 Broekhuizen was een officier van de Gouvernement Marine (GM) en als zodanig een scheepswerktuigkundige 
met een Koopvaardij achtergrond. (GM) maakte deel uit van de Zeemacht in Nederlands-Indië in deze 
toenmalige Nederlandse kolonie. Zij bestond naast de Indische Militaire Marine en had vooral civiel-
bestuurlijke taken. Wat op land de ambtenaren van het binnenlands bestuur of de plaatselijke commandant van 
het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) waren, was de gezaghebber van de Gouvernementsmarine op 
zee: controleur en uitvoerder van het bestuur. 
3 Welke of wie deze Van Noort is kon niet worden achterhaald.  

Foto 45 Vloottanker Hr. Ms. Poolster 

Foto 43 De WU-mijnenveger Hr. Ms. 
Naaldwijk 

Foto 46 Hr. Ms. Drenthe 

Foto 44 De A-jager Hr. Ms. Gelderland 
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Een kleine anekdote waarvan ik nog haarscherp weet wie het mij vertelde: mijnheer H. Van 
Vliet4, mijn chef van de wacht, op de Zeven. Het woord “Nieuwbouw” kwam als een flits in 
mij op en ik begon spontaan te lachen. Ik moet dit vast leggen, ik mocht het wellicht weer in 
een flits vergeten. Voor een stilligperiode moesten we altijd een 
onderhoudswerkzaamhedenlijst voor ketelruimen of machinekamer opstellen. Hij leerde ons 
dat, bij mankementen aan een werktuig, het niet alleen belangrijk was om te weten wat het 
euvel was, maar ook dat daarbij werk c.q. detailtekeningen onontbeerlijk waren. Ook moest 
tijdens het reparatieproces de voortgang worden bijgehouden met vanaf de aanvang (rode stip 
+ datum) en de voortgang (gereedheidsteken: kwart- , halve- , drie kwart- , en volle rode 
cirkel = reparatie OK ). Als we het lijstje en de tekeningen opgezocht en klaar hadden, 
controleerde Herman van Vliet of het goed was. Herman zei: Alleen tekeningen gebruiken die 
voor gezien, goedgekeurd en getekend zijn door Hoofd Nieuwbouw Schout bij Nacht Berck5. 
Ik goed kijken............ Herman vroeg: Zie je de handtekening achter “gezien en goedgekeurd” 
wat staat daar!!!!!!!! Als je dat ziet is het OK. Ik weer goed kijken: Getekend met: LUL. 
Inderdaad was dat het geval. Nu dit vind ik hartstikke leuk. Dat is nog steeds in mijn grauwe 
massa gegrift en betekent dat ik het leven van de vrolijke kant zie en wars ben van 
gecompliceerd denken. Ik hoop dat mijn interviewers dat ook zo zien. 
Nu terug naar de dagelijkse gang van zaken van toentertijd. De commandant van de Dienst 
Conservatie Mijnendienst, hoe hij heette weet ik niet meer, had tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, als commandant van Hr. Ms. Van Kinsbergen, zijn sporen verdiend. Volgens 
de geruchten van toen was hij een Russische tolk en beheerste hij ook de Franse taal. In mijn 
ogen bezat hij een culturele en literaire persoonlijkheid. Bij iedere gelegenheid, waar een 
officiële lunch of diner aan te pas kwam, werd ik als de jongste officier in de longroom door 
de commandant aangewezen om de eerste speech te houden. Door het grote verloop van het 
overige personeel werd ik de continue factor en was ik opmerkelijk vaak de klos voor deze 
eer. Het werd daardoor mijn grote uitdaging om de speech, afhankelijk van de gelegenheid, op 
humoristische wijze in te kleden. Ik was, en ik moet eerlijk bekennen, ben er zeer bedreven in, 
om mijn toehoorders mee te krijgen in mijn relaas en de lachers op mijn hand te krijgen. 
Kortom op deze plaatsing heb ik een goede basis gelegd voor het houden van speeches die 
doorspekt zijn met een grap en een lach. Het acroniem voor de Mijnendienst: MD, stond in de 
volksmond voor Marine Discriminatie. Reeds op het KIM werd de richting bepaald voor je 
carrière die zich daarna als een Selffulfilling prophecy verder zou ontvouwen. Zo werd de 
conservatiedienst een vergaarbak van het “va et vient” van het, op zijn zachts gezegd op dat 
moment overbodige personeel. Om niet te zeggen voor niet vol te worden aangezien.  
  

                                                 
 
4 H. van Vliet (1925-1971) Overleed op 18 oktober 1971 a/b/ Hr. Ms. Friesland door een explosie tijdens 
proefnemingen met een raket dieptebom in het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen. 
5 Schout bij Nacht J.B. Berck diende bij de Kon. Marine van 1918 tot 1956. Hij was Vlagofficier Technische 
Dienst van 1949 tot ontslag. 
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Deel 2.e.2. De Wijntoko en gamelle officier 
Deze plaatsing is toch wel, hoewel aanvankelijk als een tegenslag ingeschat, leerzaam 
geweest. De functie van Wijntoko en Gamelle Chef werd mij bijgebracht door de Sergeant 
Hofmeester. De daarbij behorende administratieve beslommeringen werden mij bijgebracht 
door de OVA. Hij leerde me het gebruik van het dagelijkse dagboek, winst- en verlies 
rekeningen, de balans en het grootboek. Ook leerde hij mij het bijhouden en uitvoeren van 
tussentijdse controles. Maar voor de praktische aangelegenheden had ik het meeste aan de 
sergeant. Zo bepaalde ik met de sergeant de liflafjes en smaakverheffers die het dagelijkse 
menu van de baas aantrekkelijker maakte. Daarmee werd op kosten van de gamellekas, het 
diner of lunch tot een genot verheven. Verder was de sergeant een geboren gerant, die de 
kunst van het vereren van zijn gasten zeer goed heeft leren verfijnen bij de Amsterdamse 
Huishoud School, de hofleverancier van onze vakbekwame onderofficieren hofmeesters. Nog 
een grotere vermelding waard is, dat hij een expert was in het vervaardigen van een après 
diner zoals een crème brûlée, mousse au chocolat, dame Blanche, etc. Je moet niet vergeten 
dat het longroomleven in die tijd weelderig was. De meeste officieren waren hoofdzakelijk 
boordplaatsers en “the cheapest bar, casino, restaurant or hotel in town” is the longroom. Mijn 
eerste katje was Fl.150,00 daarvoor mocht ik werken, kreeg ik te eten, kon ik slapen en kreeg 
ik een dak boven mijn hoofd. Wat wil je nog meer. 
Terugkomend op mijn sergeant, ik kan niet meer op zijn naam komen, maar ik ben er van 
overtuigd dat er maar één man met zijn capaciteiten in onze navy is. Hij is lang en 
lichtgebouwd, zeer aimabel, correct. Als hij iemand bedient draagt hij altijd een hagelwit 
servet om zijn linkerhand. Op het eerste gezicht gedraagt hij zich, door zijn doen en laten, als 
iemand van de verkeerde kant. Ik hoop dat hij nog leeft. 
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Deel 2.f. Hr. Ms. De Zeven Provinciën (apr. 1957 - mrt. 1959) 

Hr. Ms. kruiser De Zeven Provinciën1 na de verbouwing, waarbij 
de achterste twee dubbele kanonsopstellingen vervangen werden 
door een Terrier raketbatterij tegen luchtdoelen. 
Ooit tijdens 
bootjesreis in mijn 
tweede jaar had ik 
op dit schip 
gevaren en dus 
een globale kennis 
opgedaan en 
bovendien een 
heleboel “lupa” of 
wel vergeten. 
Nadat ik me 
aangemeld had bij 
de HMK, ik dacht 

dat het de Overste Leen Rietdijk was, kreeg ik 
                                                 
 
1 Zie achtergrond informatie: Hr. Ms. Zeven Provinciën 

Foto 47 Hr. Ms. De Zeven Provinciën 

Foto 49 De stoomturbine van de kruiser op de 
proefstand 

Foto 48 De stoomturbine van 
de kruiser op de proefstand 
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te horen dat ik me bij mijnheer Herman van Vliet moest melden. Uiteraard had ik mijn 
jaargenoten als Boele Verboeket, Rudolf van Haga en Van der Linde al gepolst over onze 
meerderen. Allen stelden mij gerust: ik had niets te vrezen van mijn directe bazen. Je kunt je 
voorstellen, dat ik door mijn Mijnendienst plaatsing ruim twee jaren achterliep, maar snel had 
ik door dat ze gelijk hadden. 

Deel 2.f.1. Op de strekdam 
Ook de sfeer in de longroom was geweldig onder de eminente oudere LTZ1's, zoals de Heren 
Heckman, de artillerist Ruys en niet te vergeten Overste Cox die, als ik het goed heb, de 
Eerste Officier was. De stranding van het schip op de strekdam van de haven van Den Helder 
herinner ik me als de dag van gisteren. Toen dat gebeurde was het “alle hens aan dek” op het 

achterdek. Daar werd iedereen (dus vrijwel de gehele bemanning) in meerdere gelederen op 
en naast elkaar aan stuurboord opgesteld zodat het schip heel licht ging hellen. Vervolgens 
moest op zijn sein de hele meute zo snel als mogelijk naar bakboord hollen. Dit werd 
herhaaldelijk beoefend, zodat er in een kort bestek een zeker ritme ontstond in het verplaatsen 
van het gewicht van bak- naar stuurboord. Toen “het menselijk gewicht” deze verplaatsing 
onder de knie had, moesten de Rijkswerf sleepboten o.a. De Dintel met volle kracht Hr. Ms. 
De Zeven Provinciën van het rif (lees de uitloper van Fort Harssens, de ingang tot de Nieuwe 
Haven te Den Helder2) aftrekken. Met deze gecombineerde inspanning werd uiteindelijk het 
vlottrekken tot een goed einde gebracht. 
  

                                                 
 
2 De Zeven strandde op 26 augustus 1958, ten 06.04 uur en werd op in de morgen van 27 augustus weer 
vlotgetrokken door de nieuwe marine sleepboten. Zie hoofdstuk IV - 16 uit het Gedenkboek van de Vereniging 
van Oud-officieren van de Technische Dienst der Koninklijke Marine, uitgegeven in 2010 ter gelegenheid van 
het honderd jarig bestaan. 

Foto 50 Hr. Ms. De Zeven Provinciën geboeid op BB havenhoofd 
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Dit gebeurde met KM sleepboten terwijl de sleepboten Zeeland en Simson van de firma 
Wijsmuller lagen te wachten, maar niet in actie hoefde te komen. Bij dokking bleek er geen 
schade te zijn, maar wel werd er een basalt kei in de koelwaterinlaat van stuurboord machine 
gevonden. 

Deel 2.f.2. Het wachtlopen en het scheepsleven 
In opdracht van de HMK, Overste L.C. Rietdijk, meldde ik me dus bij Mijnheer Van Vliet. 
Onmiddellijk had ik in de gaten, dat mijn directe Chef een blonde Indische jongen was. Hij 
verwachtte van mij dat ik mee ging lopen met LTZT KMR Laman Trip en binnen twee 
maanden klaar moest zijn om daarna bij de Majoor Machinist Van Houwelingein de AMK in 
de leer te gaan. 
Terloops overhandigde hij de “Buku Pienters” van de Voor-, en Achter Unit van de 
Voortstuwingsinstallaties met daarbij de leidingensystemen van de kruiser. Ook vertelde hij 
mij in onverkorte woorden hoe “ingewikkeld” de gesynchroniseerde Kruisvaart en 
Hoofdvaart turbine-installatie wel was! (zie de foto's van de proefopstelling van de turbine-
installatie van de Zeven Provinciën.) Dus je kunt nagaan dat ik een hele achterstand in te 
halen had. Tijdens de zeewacht en ieder verloren moment als we binnen lagen, kon ik bij 
iedere divisie in de ketelruimen, machinekamers, koude boel en NBCD centrale e.a. terecht. 
De onderlinge verstandhouding van hoog tot laag was goed en in korte tijd kon ik meepraten 
en meedenken omtrent het wel en wee van ons vak. Uiteraard mag niet onvermeld blijven dat 
ik de gehele Technische Dienst, daarbij niemand uitgezonderd, uit die tijd veel dank 
verschuldigd ben. Zonder hun loyaliteit en steun en met name die van de chefs van wacht van 
AMK's, ketelruimen, koude boel3, werkplaats en NBCD, zou het heel anders gelopen zijn. 
Natuurlijk hebben diegenen met wie ik dagelijks contact had, zoals Overste Rietdijk, Herman 
van Vliet, Laman Trip, Kiko Bami terup (kikootje leidingentroep) Schram en van 
Houwelinge, bij mij een streepje voor. Wat betrof de plaatsing op de ZeproV was het voor een 

                                                 
 
3 Koude boel is de naam van een groep technici die onderhoud en reparaties uitvoeren aan technische 
installaties buiten het eigenlijke voortstuwingsbedrijf. Dus nooddiesels, stuurmachine, koel- en vriesinstallaties, 
sanitaire-, brandblus-, drinkwater- en hoge- en lage druk luchtsystemen door het gehele schip. 

Foto 51 Vlotgetrokken door de Dinter 
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blaag van een jong officier, “who wanted to see the world and joined the navy”, een welkom 
geschenk om het aangename van het leven te leren kennen en te ervaren. 

De longroom was zowel tijdens de 
stilligperiode als op zee, buiten de baas 
zijn tijd, een druk bezochte gelegenheid. 
De groepjes die bij de Marine 
automatisch door gelijke bedrevenheid 
ontstaan, waren, wanneer de interesse en 
de belangrijkheid van de onderwerpen 
vervaagden, vervangen door individuen 
van verschillende pluimage die het 
“carpe diem” hoog in hun banier hebben 
staan. Zoals in het leven gebruikelijk is, 
vorm je ook bij de marine je eigen 
kringetje. Er wordt een zekere band 
gesmeed met collega’s die je gaande 
weg hebt leren kennen en in vrijwel alle 
opzichten op dezelfde golflengte zitten. 
Boele Verboeket, Frank Immink en 
Rudolf van Haga hebben al vanaf Het 
Gesticht voor mij een octrooibanderol 
verworven en zijn een open boek. 
Toevalligerwijs bepaalde het lot dat ik 
ze op de Zeven Provinciën weer 
tegenkwam. Van de oudere collegae 
waar we tegen opkeken en die in ons 
straatje leefden, mochten wij in het 
begin bij tijd en wijle en later gewoon 
meepraten. LTZ1’s Koster alias “Neus”, 
Van Dijk alias ”Paard”, Bill Kool4 

waren vaste prik genieters van de stamkroeg. De meest opmerkelijke en wonderlijkste figuur 
van het gezelschap van onze leermeesters was en ik hoop oprecht is de toentertijd LTZ1 
Heckman. Het schijnt dat die Admiraal op zijn oude dag met een Canadese is getrouwd en in 
Canada woont. Hij wist op satirische wijze en met droge humor de dagelijkse gebeurtenissen 
aan boord zo levendig te vertellen, dat het een legendarische aangelegenheid werd waar met 
gevleugelde woorden aan werd gerefereerd. Een van de vele voorbeelden die in gevleugelde 
woorden resulteerde is het volgende verhaal van Harry Heckman over de ARTO5 LTZ1 
Eijsenring. 
Tijdens schietoefeningen zetelt de ARTO in het seinstation. Hij voert de voorbereidende 
handelingen en berekeningen uit en communiceert dit met de commandocentrale (CoCe) of 
Commandant (Cdt). Dat gaat als volg: 

                                                 
 
4 Artillerie officier 
5 ARTO staat voor Artillerie Officier 

Foto 52 Kruiser Hr. Ms. De Zeven Provinciën (1954-1976) 
Machinekamer 
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Eijsenring: “De dubbelgeschut batterijen Voor en Achter gereed om te “vuren”. 
Cdt: “Dubbelgeschut Voor: “VUUR” 
Eijsenring belt Cdt: “RING RING…” Cdt neemt op 
Eijsenring: “EIJSENRING, WEIGERING COMMANDANT. 
Vanaf dat moment gaat LTZ 1 Eijsenring als: “RING RING, EIJSENRING, WEIGERING” 
door het leven. 

Deel 2.f.3. De casino expeditie in Karlskrona 
Mijn eerste buitenlandse haven was m.i. mijn bezoek 
aan Karlskrona, het Den Helder van de Zweedse 
Marine. Wij lagen daar ongeveer een kleine week in 
voorbereiding op het Staatsbezoek van Koningin 
Juliana aan Stockholm. Direct na een passagierdag 
hadden wij al in de gaten dat in de stad een luxueus 
casino was waar je Blackjack en roulette kon spelen 
met charmante vrouwelijke croupiers. Door Onze Lieve 
Heer waren zij goed bedeeld met mooie borsten van 
allerlei vormen als “djeroek Bali” (grote maat), 
“djeroek Manis” (sinaasappel), “gladde djeroek Nipis” 
(klein maar fijn), “djeroek Citron” (zuur), maar geen 
“djeroek Purut” (gerimpeld). Bovendien kunnen we de 

afstand naar het casino, via een bypass (een tramtunnel), in afstand heen en terug in tijd 
aanzienlijk verkleinen. In eigen tijd speelden wij, te weten Boele, Frans, de tandarts Waalwijk 
en mijn persoon en, als reserve en kassier, Rudolf, hoofdzakelijk Blackjack. Uit ervaring 
hadden we geleerd, dat de spelers die op een dag een gelukkige hand hadden, dat ook op die 
dag blijven houden. Vandaar dat wij twee uur voordat we naar het casino gingen, een 
experiment (kaartspel) uitvoerden om te bepalen wie die avond het meeste geluk zou hebben. 
Allen deden we mee en over het algemeen hield Rudolf bij wie het meeste geluk had en 
uiteindelijk werden zo de twee spelers uitzocht. Een ieder legde 
vijftig gulden in de kas. Boele en ik moesten straks aan de bak.  
Na aan boord een goede ondergrond (indrinken) te hebben gelegd 
gingen we op goed geluk naar het Walhalla. In onze ogen waren 
we geheel in stijl, stemmig gekleed met een donkere bril op en 
dunne zwarte Clark Cable sigaretten op zak. Als “ervaren” 
gokkers beoordeelden we eerst de hele entourage en zochten we 
de meest sympathieke bankhouders van de Blackjack en 
croupiers aan de roulette tafel uit. Als wij onze keuze hadden 
bepaald wisselde Rudolf ons geld in voor fiches. Boele zou de 
Blackjacktafel bespelen, omdat we gezien hadden dat de 
lieftallige blonde bankhoudster verkikkerd op hem was. Ik zou 
mijn geluk beproeven aan de roulette tafel. Direct na de kreet 
“faites vos jeux” zette ik slechts op rood of zwart in en 
verdubbelde elke inzet consequent. Na 10 keer checkte ik de 

Foto 54 De jeugdige burger van 
den Bosch 

Foto 53 De jonge LTZT 2 oc van den 
Bosch 
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winst, verlies of draw en werd de winst opgepot. Wonder boven wonder, en ik stond ook zelf 
met mijn oren te klapperen, bleek dat ik na ongeveer een uur, in bijzijn van mijn maten, een 
totaal van meer dan vijf honderd gulden winst telde. Ook Boele had met het Blackjack spel 
ongeveer hetzelfde bedrag gewonnen. Zonder enig meningsverschil zouden wij de buit 
verzilveren en Rudolf dus naar de kassa terwijl wij heerlijk onze gelederen gingen strekken in 
een cosy corner. Toen kwam de aap uit de mouw, gierend van de lach toonde Rudolf een 
cheque die in het Casino Restaurant verbruikt moest worden, in drank en menu's, dus geen 
geld maar natura. Uiteraard was het een kleine domper op het festijn, maar het kon onze pret 
niet drukken en we hebben de beste flessen Champagne Moet & Chandon laten aanrukken en 
de meest dure menu's met begeleidende wijnen besteld. Daarvan hebben we ook de 
vrouwelijke chaperonnes laten mee genieten. Na het kostelijke onthaal dat we elkaar 
geschonken hebben besloten we om weer naar het schip te gaan. Met onze “aangeschoten en 
overmoedige koppen” kozen we de kortste weg via de tramtunnel en warempel midden in de 
tunnel komend, zagen we een tram met lichten aanstormen. Natuurlijk waren we niet zo muf 
dat we in paniek raakten en konden we ons op tijd tegen de muur van de tunnel drukken, 
waardoor we er zonder kleerscheuren vanaf kwamen. Maar alle gekheid op een stokje, we 
zaten ons te knijpen als een oude dief, in elk geval voelde ik dit als zodanig of dat bij de 
anderen ook zo was, weet ik niet. Uiteindelijk kwamen we heelhuids terug aan boord met een 
ervaring en herinnering rijker. 

Deel 2.f.4. Het staatbezoek van koningin Juliana in Stockholm 
Na een kortstondig verblijf in Karlskrona vertrokken we 
naar Stockholm om het Staatsbezoek van onze Koningin 
Juliana te verwezenlijken. 
Voor mij was het tweede bezoek aan Stockholm. De 
eerste keer was mijn vakantiewerkreis met Barry Barends 
tijdens de HBS tijd. In de negentien vijftiger jaren waren 
de Scandinavische landen een droomwereld voor de 
opkomende jeugd. Zweedse filmsterren zoals Ingrid 
Bergman, maakten in Italië furore en de welvaart daar lag 
veel hoger dan in Holland.  
Dit statiebezoek was voor mij een evenement van jewelste 
daar de officiële plichtplegingen talrijk waren. Leuke 
voorvallen en speciale herinneringen waren beperkt. Ik 
had nooit kunnen dromen, dat ik ooit met zo' n mooie 
gelegenheid, en nog wel helemaal voor niets, weer in 
Stockholm mocht komen. Bovendien was ik geen 
“roepende in de woestijn” en kon ik terugvallen op een in 
mijn HBS tijd opgedane vriendin, Barbra Cederholm, die 
ik destijds in Skansen (pretpark in Stockholm) had leren 
kennen. Daarna heeft zij een tijdje in Nederland gewerkt 

als fotomodel c.q. Mannequin bij “Euro - Model B.V.”. Dit bedrijf was door Barry Barends 
opgericht en bestaat, nu geleid door zijn zoon, nog steeds. Ondertussen had Boele een dochter 
van een Zweedse admiraal en Frans Immink een vriendin van haar op een cocktailparty 
ontmoet. De “de drie musketiers”, zonder d' Artagnan want Rudolf was er niet bij, waren 

Foto 55 Koningin Juliana a/b Hr. Ms. 
De Zeven Provinciën in Stockholm, 
1958 
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compleet om de party te vervolgen in mijn “Branda Tomten”. Het was een zalig en strelend 
ijdel gevoel van trots en eigen verheerlijking om mij met onze chique en modieuze dames te 
melden bij mijn gewezen broodheren. De gerants, obers en koks, herinnerden zich mij nog 
steeds als de “extremist Ben Bella” van de Diska's. We vielen temeer met de neus in de boter, 
omdat de chef-kok van Branda Tomten, bij Koninklijke Uitnodiging van de Bernadottes, als 
medelid, het Gastronomische Statiemenu had samengesteld. Daardoor kregen wij gratis 
hetzelfde voorgezet als hetgeen aan onze Koninklijke familie tijdens het staatsbanket werd 
aangeboden. Het geweldige elan waarmee we onthaald werden hadden wij ook te danken aan 
het feit dat onze partners ook geen onbekenden waren van de directie van “Branda 
Tomten”.Tot de laatste seconden van het diner hebben we genoten van onze rijke belevenis. 
Trouwens het resterende verblijf in Stockholm was een opeenvolging van mooie ervaringen 
die ons overrompelden. Van de Zweedse echte Flower-Power en de “Angry Youth” à la 
James Dean tot en met het naakt zwemmen en het daarop volgend, heel bewust en spontaan, 
elkaar genegen zijn. Voor mij mocht het toen wel veel dieper zijn dan genegenheid, maar 
veelal is het “uit het oog, uit het hart”. Hoewel als het menens is en je zeker meent dat je “in 
de roos geschoten hebt”, blijkt het een uitgesproken afzwaaier te zijn. C' est la vie.  

Deel 2.f.5. Het bezoek aan Norfolk 
Het eerstvolgende bezoek van de 
ZeeProv was Norfolk (Virginia USA), 
Fleetweek Hampton Roads Jamestown 
van 29 mei -26 juni 1957. Ja, ik had met 
mijn Voightlander veel foto's gemaakt, 
iedere reis toch wel wat. Maar door het 
verlies van deze vereeuwigingen is het 
ontrafelen van mijn geheugen verstoord 
of liever gezegd geheel bedolven onder 
het stof. En ook de plumeau is mij 
ontvallen. Het enige wat ik mij kan 
herinneren is, dat ik met mijn schaduw, 
de stapmaat Boele, op een uitnodiging 
van twee zusters, die wij op één van de 
vele party’s hadden leren kennen, zijn 
ingegaan om het weekend bij hun familie 

door te brengen. Het was zeer leerzaam mee te maken, te zien en te ervaren dat de 
Amerikanen in vele opzichten alleen maar groot denken. De vader van de beide zusters was 
een tabaksleverancier van de PX Navy Stores, derhalve hadden wij gratis toegang en ook in 
de restaurants. Hoe groots zijn niet de highways, boven, onder, naast elkaar en dubbel, vooral 
bij kruispunten. Kortom alles was groot!!!! De meisjes kregen de Ford Mustang ter 
beschikking en toonden ons vrijwel geheel Jamestown, het oude historische als wel het 
supermoderne deel. Voor het eerst in mijn leven heb ik in een automaat gereden en als je maar 
in je “lane” blijft rijden, is het “a piece of cake”. Dit bezoek heeft er wel toe geleid dat een 
heleboel collega's de weg naar de PX Store hebben gevonden. 
 

Foto 56 JW met Boele Verboeket, 1957 Naval Base Norfolk 
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Deel 2.f.6. Een culinair gedenkwaardig bezoek aan Napels 
Behalve de bovengenoemde bezoeken hebben wij 
met de Hr. Ms. De Zeven Provinciën de volgende 
havens bezocht: Kopenhagen (september 1957), 
Hamburg (oktober 1957), Brest (november 1957) 
en Forsyth, (november 1957). De in 1958 
afgelegde bezoeken van de Hr. Ms. De Zeven 
Provinciën, kunnen bij mij geen herinneringen 
oproepen, die de moeite waard zijn om te 
vermelden met uitzondering van het bezoek aan 
Napels. “Eerst Napels zien en dan sterven”, is 
inderdaad een gezegde dat een ieder moet 
meemaken, vooral als ze de gelegenheid daarvoor 
krijgen. Het binnenlopen en het afmeren in 

Napels was al meer dan uniek. We moesten met de kont van het schip langzaam afmeren 
tegen de kade. Daarbij moest het schip met de bak- en stuurboord achterspring op de kade en 
het voorschip met de voorspringen op een boei geborgd worden. De onderzeebootjagers 
werden aan weerszijden van de Zeven op dezelfde wijze afgemeerd. Hoe de contraptie van de 
valreep naar de wal bewerkstelligd werd, zou ik niet meer kunnen beschrijven. De haven van 
Napels lag vrijwel midden in het centrum van het uitgaansleven en de mogelijkheden van de 
epicuristische hoogstandjes van de Italiaanse Cuisine waren te kust en te keur aanwezig en op 
loopafstand van boord bereikbaar.  
Kees Kalis, een super TD oudste jaar en ook één 
van mijn chefs, was een vaste stapmaat van me, als 
het ging over lekker eten en drinken. Ook is het 
een vermelding waard dat ik met hem op de 
bonnefooi, in mijn eerste FIAT 600, een 
smulpaapwintersport vakantie naar de Hartz heb 
gemaakt. Ons systeem in Napels was eenvoudig en 
doeltreffend. De Italiaanse taal was voor ons 
beiden abracadabra, laat staan voor het ontcijferen 
van Italiaanse gerechten. Dus snorden we een druk 
bezocht restaurant op waar we naar binnen gingen. 
We keken dan ongemerkt de tafels af waar, in onze 
ogen, de smulpapen zetelden. Hoofdzakelijk op 
gevoel zochten we een ”strategische” tafel met 
smulpapen uit, die ook op andere tafels uitkeken, om te zien wat voor gerechten geserveerd 
worden aan de gasten. We namen dan aldaar plaats, bestelden een aperitief La Cantina del 
Sole en pour la forme het menu. Onder het genot van het aperitief bekeken we, wederom op 
gevoel en gezicht, de gerechten, die geserveerd werden aan de andere tafels. Zodra we wat 
lekkers zagen, riepen we de ober en vroegen in steenkool Frans, want het lijkt wat Italiaans, 
hem de ribben van het lijf of het paste als een voorgerecht etc. Was dit het geval dan plaatsten 
we de order onder het motto “God zegenen de greep”. Was het een succes, dan wachtten we 
op een keuze voor het hoofdgerecht. Met dezelfde procedure, ben ik verknocht geraakt aan de 
“Osso Buco alla Milanese” zoals op de foto te zien. Uiteindelijk werd de culinaire 

Foto 57 Hr. Ms. De Zeven Provinciën in Palermo 

Foto 58 Sam Bucco alla Milanese 
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reiservaring besloten met granito di café. Een excursie naar de top van de Vesuvius was ook 
zeer interessant om meegemaakt te hebben. Een uitbarsting van die vulkaan heeft in de 
Romeinse tijd Pompeii geheel verwoest en met lava bedolven. Uit opgravingen bleek de 
beschaving op architectonisch en artistiek gebied van een zeer hoog niveau te zijn geweest. 
Waarbij opgemerkt dient te worden, dat wij, zelfs met onze huidige baden, spa's, massage 
faciliteiten en ook de hygiënische leef- en vermaak normen hieraan een puntje kunnen zuigen. 
De geconserveerde mummies zijn daar het bewijs van. Kortom zeer leerzame en 
onvergetelijke gebeurtenissen. 
Natuurlijk hebben we in 1958 heel wat havens bezocht en veel zijn er belangrijke dingen met 
Hr. Ms. de Zeven Provinciën gebeurd. Mijn plaatsing aan boord van deze kruiser werd 
beëindigd in april 1959. Daarom wil ik allen, niemand uitgezonderd, die mij in de periode van 
april 1957 tot april 1959, slechts terloops, oppervlakkig, indirect of direct hebben meegemaakt 
oprecht danken. Aan zij die nog in leven zijn direct en diegenen die er jammer genoeg niet 

meer zijn, postuum. Met Kerstmis 1958 behoorde ik tot de 
kernbemanning en was ik als Gamelle en Wijntoko chef belast 
met het Kerstdiner voor de bemanning. Met de toenmalige 
majoor machinist Schram wist ik, in samenwerking met de 
chef-kok, de hofmeester en de bottelier, voor het Kerstdiner 
“Ayam Kodok” (botloze gevulde kip in de vorm van een 
kikker) te bereiden. Dit werd compleet gemaakt met rijkelijk 
gevulde Huzarensla, doperwten, vruchtencompote, gepofte 
aardappelen en voor de blauwe jongens witte rijst. Majoor 
Schram was niet alleen de meest ervaren hoofdonderofficier 
van de kruisers, maar ook in de Stelling de meest bekende, 
meest complete, Indische Hap kok. Ik wist hem te paaien om, 
mede op verzoek van de commandant Overste de “Mooie” 
Jansen (gewezen navigatieleraar van het KIM), het fileren van 

de kippen, het kruiden van het kippengehakt van de ontbeende kippen en vullen en naaien van 
de gefileerde kippenvelletjes tot Kodoks, voor zijn rekening te nemen Indertijd kon je niet 
zomaar gefileerde kippen bestellen, dus het was een hele klus voor die “arme” Kiko Schram. 
Maar in één woord: het was een succesvol kerstdiner en nogmaals mijnheer Schram, mijn 
welgemeende dank. Moge het U ongetwijfeld goed gaan in het HIERNAMAALS, een beter 
mens dan U waren met een Aladinlampje zeer weinig te vinden. 
 

Deel 2.f.6.i. Recept - Ayam Kodok  
Gevulde kip. Specialiteit voor feestdagen, in het bijzonder Oudjaar. 
Bereidingstijd: Langer dan 1 uur Keuken: Indonesische keuken.  
Smaak: Hartig. Techniek: Bakken in oven. Soort gerecht: Feestmaaltijd, uit eigen keuken. 
Ingrediënten  
1 stevige braad- of soepkip  
500 gr. varkensgehakt 3 hardgekookte eieren 
500 gr. gekookte en gemalen kippenlevertjes Zout, peper, kruidnagel 
100 gr. fijngesneden ham 1/2 theelepel nootmuskaat 

Foto 59 Met granito di café 
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100 gr. fijngesneden champignons 1/2 theelepel kaneel 
100 gr. fijngesneden augurken stukje boter 
1 blikje leverpastei ketjap manis 
1 klein blik doperwten  
Voorbereiding 
Vil de kip (of laat hem villen door de poelier) en wel zo, dat het vel heel blijft. 
Op de vleugels en de uiteinden van de pootjes laat je in het vel zitten. 
Haal het vlees van de botten en maal het fijn. 
Maak de vulling: Hiervoor neem je het gehakt, de ham, het gemalen kippenvlees, de 
augurken, de leverpastei, de champignons en de doperwtjes. 
Daaraan voeg je toe: zout, peper, kaneel en nootmuskaat. 
Meng alles goed met elkaar. 
Met dit mengsel vul je het kippenvel zo dat het weer een kip lijkt. 
De hardgekookte eieren pellen en ze zo in het gehakt plaatsen, dat straks bij het aansnijden in 
iedere plak een schijfje ei zit. 
Met een naald en katoenen keukengaren naai je de gevulde kip weer dicht. 
Probeer een zo natuurlijk mogelijke weergave van de kip te herstellen. 
Bereidingswijze 
Neem een pan die je, met de kip, in een rijststomer of grote, met water gevulde, pan plaatst 
(au bain marie). 
Stoom de kip ongeveer een half uur, terwijl je er af en toe eens in prikt. 
Zet de oven op matige warmte en leg de kip, met het vrijgekomen vocht, in een beboterde 
vuurvaste schaal. 
Overgiet de kip regelmatig met haar eigen jus, vermengd met ketjap, peper, zout en boter, tot 
er een mooi bruin korstje is gevormd. 
Serveertips 
Bij de Ayam Kodok eet je rijst, aardappelen, vruchtencompote of doperwtjes met worteltjes. 

Foto 60 Selamat Makan 
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 Deel 2.g. TOKM (mrt. 1959 - apr. 1961) 
Ik loste LTZT2oc Pijcke af en kon geen betere 
overname wensen. Hij had een soort vademecum 
samengesteld van zijn functie op de TOKM, die hij 
aan mij zou overdragen; gewoonweg fantastisch. 
Aan de hand van dit geschrift, dat op het WIE, 
WAT, WAAR is gestoeld, maakten wij gezamenlijk 
een ronde conform het “boekje” dat letterlijk en 
figuurlijk mij functioneel voor mijn taak wegwijs 
maakte. Dit overname geschrift heb ik dan ook “het 
wegwijs boekje” genoemd, waar ik veel plezier aan 
had. Ik heb bij latere overnames en overgaves 
hetzelfde systeem toegepast. Wat ik voor mezelf 
heel sneu vind, is dat mij de namen van de 
commandant en EO mij ontschoten zijn en ook die 
van het hoofd militaire vorming, een Majoor van de 
Mariniers. Die MAJMARNS was degene die in 

Nieuw Guinea het Papua Vrijwilligers Leger opgericht had.  

Deel 2.g.1. Belast met het organiseren van feesten en partijen 
De Commandant zowel als de Eerste officier hebben mij 
de educatieve, onderwijs technische, personeelszakelijke 
en maritiem-civiele ambtelijke vorming gegeven. Het 
organiseren van de sport- en voetbaldagen voor de 
radioradar, elektronische en technische dienstscholen en 
CMM personeel zijn twee jaar achtereen mijn hoofdtaak 
geweest. De overgang en aftakeling van wat in de filatelie 
het “Nederland en de Rijksdelen Overzee” werd genoemd 
(volgens het Ministerie van Koloniën “Nederland en de 
Overgebleven Rijksdelen”), was ook te merken in de 
aanname en opbouw van het marinepersoneelsbestand. 
Voor de TOKM waren de klassen Zeemiliciens, 
kortverbanders in EVO1 voor de machinisten, geschuts- en 
torpedomakers en timmerman beter gevuld dan die van de 
beroepsklassen. Deze miliciens bekleden ondersteunende 
technische functies in de werkplaatsen en assisteren de 
technische staf bij het samenstellen van lesboeken en geven van instructies.  

Deel 2.g.i. De begeleiding van prof en semiprof voetballers 
En zoals het bij de Marine het geval is, wordt vaak met alle omstandigheden van het 
personeel, soms overdreven, rekening gehouden. Zo worden de dienstplichtigen, die 
bijvoorbeeld beroeps- of semi-beroepsvoetballer zijn, in de gelegenheid gesteld zoveel 

                                                 
 
1 EVO – Eerste Vakopleiding 

Foto 61 Logementschip Hr. Ms. Buffel 

Foto 62 Wapenschild TOKM 
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mogelijk hun sport uit te blijven oefenen. Op hun eigen verzoek houdt de afdeling Personeel 
er bij de plaatsing daar rekening mee. “Heeft de Marine daar profijt van gehad?” “Dat weet ik 
niet, maar ik wel!” Van den Bosch was het, die de voetbaldienstplichtigen kreeg met een 
walplaatsing op de TOKM. Over het algemeen waren het prettige kerels, die niet vaak het 
onderste uit de kan wilden hebben, de klerelijers gingen naar de vloot. Uiteindelijk tot twee 
keer toe werd TOKM onder mijn bewind kampioen en heb ik mij zelf op de borst geklopt. Of 
het in mijn conduite staat, weet ik weer niet. Je krijgt toch nooit te weten wat in je conduite 
staat!! Ik tenminste niet. Alles was altijd OK, een goeie vent die Van den Bosch, maar toch 
kan je geruisloos naar je....... geholpen worden, want met “zeer goed” zessen hoeft de 
beoordelaar je niets aan te zeggen.  

Deel 2.g.ii. Geadopteerd door St. Barbara 
In mijn functie had ik vaak contact met de NBCD school. Dat gebeurde voor de afsluitende 
NBCD cursussen na afloop van de machinistenopleiding en met de evaluatie van de opleiding 
timmerman in nieuwe ontwikkelingen in stutten en schoren. In deze periode leerde ik de 
Overste Beem kennen, die later mijn steun en toeverlaat werd. Naast de NBCD school, die 
toen al op Erfprins gehuisvest was, moest ik voor de opleidingen geschuts- en torpedomaker 
ook contacten onderhouden met de Artillerie School. Door deze contacten met de leiding van 
de school mocht ik de jaarlijkse St. Barbara vieringen bijwonen. Vandaar dat ik veel ARTO's 
in opleiding tot mijn vrienden mocht rekenen en daardoor ook hun “Nick Names” weet. 
Namen zoals “pief paf, poef Phaff, is een boef” (legendarische ARTO op een van de KM 
schepen die deel hebben genomen aan de Koreaanse oorlog), “Neus” Koster (ex Hoofd 
Bewapeningswerkplaatsen) met “melk” Meermans (ex Arto Kortenaer), “Bill” Kool (de latere 
Vlag Officier Materieel) e.v.a. Ook mijn persoonlijke Militaire Vorming werd goedschiks 
bijgebracht door de Majoor van de Mariniers, wiens naam me is ontschoten. Want toen ik nog 
maar net geplaatst was op het TOKM werd een Inspectie Commandant Zeemacht Nederland 
aangezegd. Ik kreeg de functie van pelotonscommandant voor drie pelotons radioradar-, 
elektromonteurs en machinisten. In één dag tijd moest ik de meute al die moeilijke tricks 
leren, zoals schuin links, schuin rechts, rechtsomkeer, linksomkeer, parade pas, gewone pas, 
langzame pas, enz.; allemaal op commandostem uiteraard. Het was vooral een probleem om 
degenen die uit de pas liepen en de telgangers te corrigeren. Kortom, dat alles culmineerde in 
een chaos waarbij ik helemaal in de war raakte. Toen hielp de Groot Majoor me strikt, doch 
geduldig uit de brand door eerst de pelotons in de cadans te brengen en daarna aan mij over te 
geven. Tenslotte liep het op de inspectie niet helemaal feilloos, maar in elk geval voldoende. 
Deze Groot Majoor, die mij toen geholpen heeft, en wiens naam ik niet meer weet, kwam ik 
weer tegen in Manokwari. Daar vernam ik dat hij de oprichter van het Papoea Vrijwilliger 
Leger en het hoofd van deze nieuwe eenheid was. 
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Deel 2.g.iii. De vertegenwoordiger van Cdt en EO bij feesten en partijen 
Uit hoofde van hun functie kregen de Commandant en de EO vele uitnodigingen van de 
civiel-ambtelijke sector van de gemeente Amsterdam, de provincie Noord Holland, het 
Bedrijfsleven en niet te vergeten van de vele vlootbezoeken van velerlei Marines aan 
Amsterdam. Aanvankelijk hobbelde ik met hen mee bij deze bezoeken en automatisch werd 
de gewoonte een tweede natuur in het uitvoeren van de vereiste plichtplegingen bij elk soort 
van bezoeken, zowel officieus als officieel. Bovendien schepte ik er veel plezier in om uit de 
gesprekken met de genodigden te beoordelen of zij een gecompliceerde of gemakkelijke 
manier van denken hadden. Daardoor kon ik de happening geanimeerd maken en zo nodig 
somewhere else in vrolijk Amsterdam vervolgen. Kennelijk was men ervan overtuigd, dat ik 
mijn mannetje kon staan tijdens de uitnodigingen en party’s, want ik werd veelvuldig als 
vervanger van de Commandant en/of EO aangewezen. Ik vond dat geweldig. Tijdens mijn 
plaatsing op de TOKM heb ik mijn tweede- en 
jongste jaar van de Elektrotechnische Dienst (ED) 
meegemaakt. Zij waren voor een langdurige 
vervolgcursus gedetacheerd op de Radioradar 
School en de jaren volgden elkaar op. De overste 
Glaser was toen het Hoofd van deze school. Gezien 
zij allen, net als, ik de rang van LTZ 2j.c. hadden, 
waren wij verplichte boordplaatsers. De ED-ers 
waren gehuisvest in de stenen kazerne voor de Hr. 
Ms. Buffel en ik in een gelambriseerde houten hut 
op de Buffel. Het dagelijkse gezelschaps- en 
longroomleven vond plaats op het Logementschip 
De Buffel. Mijn vaste stapmaat van de tweedejaars 

was Frits Zieck, de zwemkampioen van vele jaren, een 
beer van een vent. 
Op officiële feesten bij de Marine en bij speciale 
uitnodigingen, hadden wij altijd gezelschap van 
fotomodellen en mannequins van Barry Barends die 
Euro Models B.V. bezat. Barry was in die tijd al een 
opkomend bekend mannelijk fotomodel, die het uiterlijk 
van een mixture van Elvis, James Dean en Allain Delon 
heeft. Hij had al vaste contracten met Mc.Gregor, Van 
Gils en Society Shop. We waren geziene gasten in vele 
shows, niet alleen van Barry maar ook van de Bijenkorf, 
C & A, en vele andere modieuze firma's, waar de mooie 
meisjes liepen. Na afloop van deze shows was het vaste 
prik dat Frits, andere maten en ik, de mooie modellen 
meenamen om de bloemetjes buiten te zetten. Het 
waren altijd topfeesten. 

Deel 2.g.2. De strafexpeditie naar de Cockpit 
Eens gebeurde het dat bij de Bar/Nachtclub “Cockpit”, een gelegenheid aan één van de 
grachten, ons zonder enige reden met ons gevolg de binnenkomst geweigerd werd. We waren 

Foto 63 Voor feesten en parijen.... 

Foto 64 Expeditie Cockpit 
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wel wat gebrouilleerd, maar een directe strafexpeditie was niet verstandig, gezien het te 
obvious zou zijn, wie de daders zouden zijn. Al gauw hadden we beslist dat de vergelding op 
de Cockpit gericht zou moeten zijn op het treffen van de inkomsten van de gasten. Het beste 
tijdstip om dat te doen was de best bezochte avond van de week en dat was op zaterdag. 
Spoorslags vertrok Van den Bosch naar de NBCD school om een viertal brandbommen te 
ritselen. Frits Zieck en de anderen gingen daadwerkelijk ter plekke bekijken waar de bommen 
ongemerkt het meest effectief ontstoken konden worden. Waarbij de rookontwikkeling door 
de natuurlijke en kunstmatige trek op de bezoekersruimten gericht moest zijn. De 
nooduitgangen moesten daarbij wel vrij blijven. Het doel van onze “wraak” was dit bekende 
vermaakscentrum van Amsterdam, na de Damage Control Failure operatie, voor de gehele 
avond gesloten te krijgen. Wij zouden onze slag moeten slaan op het moment dat de 
bezoekerscontrole door de Body Guards nog niet actief is, zodat wij gemakkelijk in en uit 
konden gaan. De Strafexpeditie liep operationeel feilloos. We konden zelfs het resultaat 
zonder blikken of blozen, en ons van geen kwaad bewust, vernemen van de verantwoordelijke 
beheerders van de Cockpit. Als Frits dit leest en hieraan herinnerd wordt, zal hij een beetje 
achter zijn oren krabben over de onbesuisde daden van de “Angry Men” van toen. Maar ik 
vond en vind het nu nog een stunt van jewelste. 

Deel 2.g.3. Het oorzakelijk verband 
Toch heeft deze plaatsing op de TOKM en de gebeurtenissen van 
toen en mijn onbezorgde levensstijl van weleer, een herinnering bij 
mij helpen oproepen. Het zijn de “gevleugelde woorden” van onze 
leraar, een KTZA b.d. Militair Tuchtrecht. Hij hamerde niet bij tijd 
en wijle, maar strijk en zet, op hét “Causale Verband” of wel “de 
Wet van Oorzaak en Gevolg” in het recht. Tijdens de onbezorgde 
levensstijl van de TOKM hebben gebeurtenissen plaats gevonden, 
die een “causaal verband” hebben met een komende teleurstelling 
in het leven. Het gevolg daarvan was echter een metamorfose naar 
een leven van erkenning, welvaart en voorspoed, die mij tot de dag 
van vandaag is toebedeeld.2 
Zoals eerder vermeld waren vlootbezoeken aan Amsterdam mij 
immer bekend en voor de feestende partijen nam ik, vaak op 
verzoek van bekende jaargenoten aan boord, het vrouwelijk schoon 

mee. Toen Hr. Ms. Kortenaer Amsterdam aandeed, was ik ook de versierder op één van hun 
feesten en nam ik mijn vaste vriendinnen mee. Een van hen was Netty Persijn, waar ik een 
oogje op had. De ARTO was toen Piet Meermans, een tweedejaars van mij en de OGTD3 
Henk Scheltema de Heere, van promotie 1953. Kort daarop ging de Kortenaer naar Nieuw 
Guinea. Een “Eye Opener” voor mij was het volgende. Een zeer lange tijd ging voorbij en pas 
in 1973 toen ik op de NBCD school op Fort Erfprins geplaatst was, constateerde ik op een 
feest dat Netty met Piet Meermans getrouwd is. Er werden toen wel “oude koeien uit de sloot 
                                                 
 
2 Deze cryptische reflectie werpt een blik ver vooruit naar het einde van de KM carrière en het 1e huwelijk met 
Irma. De metamorfose is zijn succesvolle nieuwe civiele carrière in zijn oude vaderland en het geluk in zijn 2e 
huwelijk met Suzy.  
3 Oudste Ondergeschikte TD officier. 

Foto 65 Ouwe koeien uit de 
sloot halen. 
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gehaald”. Ik weet het zeker: het “causale verband” trad nu op, want het was Piet Meermans 
als personeelsofficier op het Ministerie, die mij de gelegenheid gaf om, na mijn pensionering 
in 1981, bij Holland Signaal in dienst te treden en naar Indonesië uitgestuurd te worden. 

Deel 2.g.4. De kennismaking met Irma en haar ouders 
In 1960 mocht ik als LTZ 2oc. walplaatser worden en dus ging ik op zoek naar een eigen 
optrekje aan de wal, waarvan ik de kosten uiteraard uit eigen zak moest betalen. Ik dineerde in 
die tijd nog wel eens, als mijn beurs het toeliet, in “Chalet Suisse”. Daar leerde ik de vrouw 
van de eigenaar, de Heer Stöckly, kennen. Op een zeker moment kwam het gesprek op mijn 
zoektocht naar geschikte woonruimte met eigen kookgelegenheid. Mevrouw Stöckly beloofde 
me haar voelhoorns uit te zullen steken en voor mij op zoek te gaan. Wonder boven wonder 
werd ik niet snel daarna door het echtpaar uitgenodigd voor een dinertje. De gereserveerde 
tafel was voor vier personen gedekt en toen kwam de “aap uit de mouw”, de vierde 
tafelgenoot was hun dochter Irma. Het vermaarde hoogstaande culinaire niveau van het menu 
streelde mijn tong en de echte Zwitserse wijnen Fendant en Merlot bevorderen mijn 
spraakwater. Ook werd daardoor de kennismaking met Irma gezien als de komst van het 
weergaloos geluk in mijn leven en waren de verwachtingen hoog gespannen. De gesprekken 
gingen over gewone allerhande dingen, maar ook over het vinden van een etage met alle 
daarbij behorende voorzieningen. Ook werd uitgebreid verteld wat hun dochter Irma allemaal 
had meegemaakt. Over haar jeugd in België in het Franstalige Bastogne en haar journalistieke 
opleiding die ze na het Gymnasium had gevolgd. Naarmate de gesprekken vorderden werd er 
dieper op de onderwerpen ingegaan en kreeg ik steeds meer details te horen. Zo vertelde haar 
moeder met gepaste trots, dat ze nog steeds het concept van een door Irma geschreven roman 
had. De strekking ervan was gestoeld op de roman ”Bonjour Tristesse” van Francoise Sagan. 
Het concept, dat dateerde uit dezelfde periode als de roman van Sagan, zou in handen zijn van 
het Franse Magazine ”Marie Claire”. Ook haar maandelijkse inzendingen van Franse 
Gedichten en een Feuilleton werden door Marie Claire opgenomen. Naast haar literaire 
begaafdheid werd haar Schoevers opleiding als Europese Secretaresse genoemd en ook haar 
huidige baan bij de glaswaren firma Spirex Belge in Amsterdam. Ook werd ik aan de chef 
kok, dhr. Stöckly, voorgesteld. Een hele innemende man, die zijn sporen als Chef-kok 
verdiend had bij de HAL4 en de SMN5 tijdens de Indië reizen van voor de oorlog. Hij vertelde 
boeiend over zijn wedervaren en korte bezoeken aan de havensteden die hij in Indië bezocht 
had. Vervolgens werd ook de Heer Kuchlin, de mede-eigenaar, aan mij voorgesteld. Nu was 
ik dus helemaal ingewijd in het Chalet Suisse gebeuren. De belangrijkste mededeling tijdens 
die avond was natuurlijk dat mevr. Stöckly woonruimte had gevonden. De woning was 
gelegen in de Beethovenstraat, in dezelfde wijk als waar ook Irma woonde. Daarbij bood ze 
tevens aan deze woonruimte wekelijks voor mij schoon te maken, want dat deed zij ook voor 
de etages van haar dochter. Beter kun je het niet krijgen. Op deze wijze groeiden Irma en ik 
dus ontegenzeggelijk naar elkaar toe en ik had er helemaal geen bezwaar tegen onze relatie te 
verdiepen. Ze bleek een ongetrouwde moeder te zijn van een zoontje, Armand, die ze door de 
week bij een pleegfamilie onderbracht. Tijdens een wandeling in een park heb ik Armand van 
een wisse verdrinkingsdood gered. Op een onbedachtzaam moment hadden we niet in de 
                                                 
 
4 HAL – Holland Amerika lijn 
5 SMN – Stoomvaart Maatschappij Nederland 
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gaten dat hij zo maar naar het water holde en plots in het diepe sprong. In een flits zag ik dit 
gebeuren en kon ik hem gelukkig snel, aan zijn haren, uit het water trekken. Ik vond hem een 
leuk en gevat jongetje en ook wij groeiden naar elkaar toe. In die tijd had ik al voor mezelf 
beslist dat indien ik met Irma zou trouwen, hem zou echten, wat ook is gebeurd. Uiteindelijk 
resulteerde onze verhouding in een huwelijk, dat in Warmond door Pater Wessels (uit Kediri), 
die weer vlootaalmoezenier was geworden, werd gesloten en ingezegend.  
In april 1961 ging ik over de Noordpool via Japan in een Constellation naar Nieuw Guinea en 
werd op de Hr. Ms. Utrecht geplaatst. 
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Deel 2.h. Hr. Ms. Utrecht (mei 1961 - mei 1962) 
In Nieuw Guinea aangekomen werd ik 
op de Marine Kazerne Biak 
gedetacheerd, in afwachting van 
binnenkomst van Hr. Ms. Utrecht1. Na 
de binnenkomst van het schip meldde ik 
me aan boord, bij de Commandant 
Overste J.S. Snellen van Vollenhoven, de 
Eerste Officier LTZ 1 K. Bottema en het 
HTD LTZT 1 R. Beets2. De 
Commandant en EO waren gewoon en 
plichtmatig. Maar mijn directe chef, 
Beets, was in mindere mate stimulerend 
en behandelde mij met een zeker gevoel 
van minachting. Natuurlijk kon ik op dat 
moment nog geen oordeel vormen, 
omdat ik niet wist wat me nog te 

wachten stond. 
De verhouding met de overige 
collega officieren in de longroom 
was vriendelijk en collegiaal en ik 
verwachtte er in de toekomst goed 
mee te kunnen samenwerken. Wat 
ook geschiedde. De ARTO3 Frans 
Immink en OBO4 Bebob 
Zimmerman waren metgezellen uit 
de KIM tijd en de VO Dave 
Bakker (Dave Bakker heeft wel 
bevestigd dat er spanningen 
leefden in de longroom, maar van 
een verstoorde relatie tussen Jan 
Willem en zijn baas herinnert hij 
zich niets.) Een van de jongere 
officieren was A.J.A. Giepmans 
die in 1981 mijn metgezel zou worden bij Holland Signaal in Soerabaya. En uiteraard mijn 
steun en toeverlaat Ben Mooiman verkort BAM genoemd.  

                                                 
 
1 Zie achtergrond informatie: Hr. Ms. Utrecht 
2 De persoon Rob Beets wordt verderop in dit hoofdstuk beschreven door Collega Ben Mooiman.  
3 ARTO – Artillerie Officier, OBO – onderzeeboot bestrijdingsofficier. VO – verbindingsofficier en OVA – 
Officier van Administratie. 
4 OBO – Onderzeeboot Bestrijdingsofficier 

Foto 66 Jan Willem aan de keukentafel in Lage Mierde 

Kaart 1 Nederlands Nieuw Guinea 
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Last but not at least de OVA, de "Bolle” Lindner. Op 
de keper beschouwd was hij de enige, die mij 
geestelijk op de been hield in de verstoorde werksfeer 
die er heerste en hij was tevens mijn culinaire 
stapmaat, vooral tijdens de onderhoudsperiode in 
Hongkong. Jammer genoeg is hij reeds overleden en 
kan ik hem dus niet bedanken voor deze 
vriendendienst. 

Deel 2.h.1. De collega Beets 
Geleidelijk ebde het bij de stokers indertijd levende 
"syndroom" weg, dat de ketels op de B-jager in een 
vloek en een zucht drooggestookt konden worden. Dat 
gebeurde door hetgeen ik aan boord leerde en onder 
invloed van de ontegenzeggelijke technische 
ervaringskennis van de heer Beets. Het is echter zo 
jammer dat je ongewild, ondanks een gezonde 
prestatiedwang, in een dal kunt raken alleen doordat 
hij zijn kennis en 
ervaring op een 
minachtende en 
kleinerende wijze 

overbracht. 
Hierdoor word je 

apathisch en heb je de neiging om gebrekkig technisch 
inzicht te suggereren en meet je jezelf een houding aan 
van een man met twee volkomen linkerhanden. Als ik 
dat achteraf analyseer, waarbij ik me realiseer dat mijn 
toenmalige baas dit niet meer kan bevestigen noch 
weerleggen, moet ik hem eveneens hebben geïrriteerd. 
Wat hem waarschijnlijk het meest heeft gehinderd is dat 
hij zijn talent en technische kennis en zijn technische 
"zenuwtrekken", bij mij in mindere mate kon ontdekken. 
Hij negeerde mij en veranderde, buiten mijn medeweten 
om, de bij mijn taak behorende werkzaamheden en 
procedures, omdat hij deze zijn inziens verkeerd vond. 
Gelukkig werd ik door mijn ondergeschikten hiervan op 
de hoogte gesteld en heb ik, pas later bij hernieuwde 
ontmoetingen met hen, gemerkt dat dit mijn gezag niet 
heeft geschaad. Het ligt niet in mijn aard, om direct een 
"grote" bek tegen Beets te geven, wat ik volgens sommigen had moeten doen. Ik zeg maar 
filosofisch: ”zonder dalen in het leven te hebben, kun je niet van de pieken genieten”. 

Foto 67 Ben Mooiman bij Turbogenerator 
in VKR 

Foto 68 De turbogenerator in het VKR 
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