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‘Daar ferme jongens stoere knapen, 
 hier lanterfanten!’
de eerste jaren van het zeekadetkorps gouda

Floribert Baudet

Wie langs de Nieuwe Gouwe naar het cen-
trum van Gouda rijdt, heeft hem vast wel 
eens zien liggen: de voormalige kustmijnen-
veger Freyr van de Koninklijke Marine die 
sinds een vijfentwintigtal jaren in het bezit 
is van de Goudse Zeekadetten. Die opval-
lende verschijning, een zeewaardig schip, is 
het pronkstuk van een organisatie die zijn 
wortels heeft in de Tweede Wereldoorlog. 

Schip de Freyr van Zeekadetkorps Gouda (foto F.H.Baudet)

Het initiatief tot de oprichting van een Nederlands Korps 
Zeekadetten werd in 1946 genomen door kapitein-lui-
tenant-ter-zee A. Kroese. Deze was door de Japanners 
met zijn schip gekelderd in de slag in de Javazee in 1942. 
Hij belandde uiteindelijk in Londen, waar hij de verant-
woordelijkheid kreeg over de afdeling voorlichting van 
het Nederlandse Ministerie van Marine in ballingschap. 
Het heeft er alle schijn van dat het contrast tussen de 
Britse onverzettelijkheid en de twee verpletterende ne-
derlagen die het Koninkrijk der Nederlanden had geleden 
hem aan het denken zette. Er was overduidelijk iets mis 
met de Nederlander. Kroese stond daarin niet alleen: er 
was veel draagvlak voor allerlei vormen van ‘vernieuwing 
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van ons volkswezen’, zoals dat destijds werd genoemd. 
Hij zag vanuit zijn functie als hoofd van de Marinevoor-
lichtingsdienst (Marvo), die hij ook na terugkeer in Ne-
derland bleef vervullen, kansen daaraan een wezenlijke 
bijdrage te leveren. In Groot-Brittannië had hij het Sea 
Cadet Corps (scc) aan het werk gezien, dat in 1856 was 
opgericht en waar duizenden jonge Britten kennis maak-
ten met de maritieme tradities. Het scc leerde hen niet 
alleen varen, maar het had ook een duidelijk militair ka-
rakter: in het Britse opleidingsprogramma was tijd inge-
ruimd voor exercitie, wapenonderhoud en training met 
geschut.1 Kroese wilde eenzelfde organisatie in Neder-
land opzetten. Het zou de jeugd ‘sea-minded’ maken en 
draagvlak creëren voor de Marine. En dat vond hij hard 
nodig: ‘Als ik indrukken uit Groot-Brittannië vergelijk 
met hier: daar ferme jongens stoere knapen, hier lanter-
fanten! Dat zal ons duur te staan komen.’2

Moeizaam begin

Kroese kreeg de Marineleiding 
mee, maar realiseerde zich dat 
het project alleen kon slagen 
als het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat en particuliere 
organisaties van scheepsbou-
wers en reders het steunden. 
Maar al hadden de reders in-
teresse, het directoraat-ge-
neraal van Scheepvaart bleek 
uitsluitend geïnteresseerd in 
economisch herstel, niet in de 
weerbaarheid van de Neder-
landse ‘as phaltjeugd’, of de 
‘vernieuwing van ons volkswe-
zen’.3 Toch werden ze het in de 
zomer van 1947 eens over een 
gezamenlijke reclamecampag-
ne voor het ‘zeewezen’. Ook 
zou er een Stichting Zeever-
bond komen waarin afspraken 
zouden worden gemaakt over 

Kapitein-luitenant-ter-zee A. Kroese 
(collectie-Daems)

opleidingseisen en werving van de zeekadetten.4 Maar 
dit Zeeverbond liep forse vertraging op. Het sluimerende 
geschil met het directoraat-generaal van Scheepvaart 
trad in alle hevigheid aan de dag toen er een stichtings-
akte moest worden opgesteld. De directeur-generaal, 
drs. J.J. Oyevaar, zag niets in het ontwerp van Marine. Hij 
hield vast aan zijn initiatief voor een Koopvaardijweek, 
die uit de aard der zaak civiel van aard was, en wilde van 
een koppeling niets weten. Hij weigerde zijn steun uit te 
spreken voor het Zeeverbond en had de ontwerp-stich-
tingsakte ongetekend teruggestuurd.5

Crisisoverleg op het ministerie leidde ertoe dat minis-
ter van Marine, J. Schagen van Leeuwen, alleen met de 
reders ging praten. Schagen herhaalde zijn standpunt 
dat het Zeekadetkorps primair uit particuliere middelen 
bekostigd moest worden. Hij zou per zeekadet een vast 
bedrag ter beschikking stellen. Ook zou het korps kun-
nen rekenen op technische steun.6 Dat hielp de zaak vlot 
trekken, want op 17 november 1947 kondigde Kroese in 
de vergadering van de Marinestaf aan dat het Zeeverbond 
daadwerkelijk zou worden opgericht.7 In de Tweede Ka-
mer werd ook enthousiast gereageerd. Oyevaar, zonder 
twijfel bang dat hij buitenspel zou worden gezet, liet nu 
weten dat hij niet afwijzend stond tegen de vorming van 
een Zeeverbond of een Zeekadetkorps.8

De onderhandelingen sleepten zich niettemin nog een 
jaar voort. De Marineleiding wilde dat het Korps Zee-

1. Notitie A. Kroese (hoofd Marvo), 30 september 1946, Nationaal 
Archief, Archief ministerie van Marine, 2.12.19, inv.nr. 788.
2. Aantekening Kroese, 10 juli 1946, in idem.
3. H. Oosterhuis en M. Gijswijt Hofstra, Verward van geest en ander 
ongerief. Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in Nederland (1870-
2005), 3 delen (Houten 2008), 638.
4. Marinestaf, nr. 304/1/45/47, 27 juni 1947, NA, 2.12.19, inv.nr. 777.
5. Marinestaf, nr. 304/1/54/47, 31 oktober 1947, NA, 2.12.19, inv.nr. 777. 
Vgl. notulen Admiraliteitsraad 29 oktober 1947, NA, 2.13.109, inv.nr. 
2.
6. Marinestaf, nr. 304/1/55/47, 7 november 1947 en nr. 304/1/56/47, 17 
november 1947, NA, 2.12.19, inv.nr. 777.
7. Marinestaf, nr. 304/1/56/47, 17 november 1947, NA, 2.12.19, inv.nr. 
777.
8. Admiraliteitsraad, 23 december 1947, NA, 2.13.109, inv.nr. 2.
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kadetten, zoals in Groot-Brittannië, ook een militaire 
training zou aanbieden, maar de reders wilden daar, 
ondanks eerder toezeggingen, niet aan.9 De nieuw aan-
getreden minister van Marine, W. Schokking, moest er 
ook niets van hebben en trok die eis in.10 Desondanks 
haakten de reders niet veel later af. Ze vonden de Marine 
te dominant en waren niet overtuigd van de levensvat-
baarheid van het initiatief. Als er echt animo was voor 
een Korps Zeekadetten, zouden ze hun besluit wellicht 
heroverwegen. Dan zouden ze ook financieel willen bij-
dragen.11 Daarmee was het Korps Zeekadetten feitelijk 
op sterven na dood. De aangewezen private partners 
waren afgehaakt en de twee ministeries wilden uit poli-
tieke overwegingen niet de indruk wekken dat zij zelf een 
jongerenorganisatie aan het opzetten waren. Het Minis-
terie stelde zich op het standpunt dat

zulk een jeugdorganisatie niet van de overheid dient uit 
te gaan. Een dergelijke opzet zou in ons democratische 
staatsbestel hetwelk zo nauw verband houdt met de 
aard van ons volk, niet levensvatbaar zijn, doch afge-
zien hiervan reeds alleen om zijn structuur moeten wor-
den veroordeeld.12

Maar dat zou betekenen dat het hele initiatief niet van 
de grond zou komen, en dat was ook niet de bedoe-
ling. Luitenant-ter-zee der tweede klasse J. Heuseveldt, 
plaatsvervangend hoofd van de Marinevoorlichtings-
dienst, kreeg daarom de opdracht te onderzoeken of 
er niet toch iets te redden viel. Deze deed vervolgens 
vergeefse pogingen de zeeverkenners om te vormen tot 
lokale afdelingen van het Korps Zeekadetten. Zijn plei-
dooi wekte enige belangstelling omdat hij materiële en 
enige geldelijke steun kon toezeggen, maar de zeever-
kennersafdelingen waarmee hij sprak, vertikten het om 
hun eigen jaarprogramma op te geven. Daarop liepen de 
gesprekken stuk, want al was de militaire training ge-
schrapt, doel was nog steeds om in het Korps maritie-

Programma commando-overdracht 1952; let op het semi-militaire ka-
rakter ( samh)

9. Admiraliteitsraad, 8 augustus 1947, 7 januari 1948 en 6 oktober 
1948, in idem.
10. Admiraliteitsraad, 13 oktober 1948, in idem, Vgl. brief Noppen 
(Marvo) aan Nederlandse Jeugdgemeenschap, nr. 072/3/49/zkk, 24 
maart 1949, NA, 2.19.170, inv.nr. 19.
11. Brief J. Jaring (voorzitter zkk Gouda) aan Onze Vloot afdeling 
Amsterdam, 2 oktober 1950. Streekarchief Midden-Holland (samh), 
archief Zeekadetkorps Gouda, toegang 0384, inv.nr. 4.
12. H.J. Noppen (hoofd Marvo) aan njg, nr. 072/3/49/ zkk, 24 maart 
1949, NA, 2.19.170, inv.nr. 19.
13. Jaring aan Onze Vloot Amsterdam, 2 oktober 1950, samh, 0483, 
inv.nr. 4.
14. N.D.B. Habermehl, ‘A. Scheygrond (1905-1996)’, Tidinge van Die 
Goude (1996), 82-87.
15. Jaring aan Onze Vloot Amsterdam, 2 oktober 1950. samh, 0483, 
inv.nr. 3, jaarverslag zeekadetkorps Gouda 1949, idem, inv.nr. 4.
16. Concept organogram voor de op te richten landelijke orga-
nisatie, ongedateerd [voorjaar 1951], samh, toegang 0483, inv.nr. 
4; overzicht Zeekadetkorpsen in Het wachtschip 33,3 (1992). Idem, 
Collectie dr A Scheygrond, inv.nr. 10. Tegenwoordig zijn het zo’n 
twintig korpsen. Voor het meest recente overzicht zie https://zee-
kadetkorps-nederland.nl/project/korpsleiding/, geraadpleegd 31 
augustus 2018.
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me vaardigheden aan te leren. Het was geen ‘Spielerei’ 
tenslotte!13 In Rotterdam leek hij even op succes af te 
koersen, maar ook daar liepen gesprekken op niets uit.

Gouda biedt de helpende hand

Zo ongeveer op het moment dat de Marine de handdoek 
in de ring wilde gooien, kwam de vereniging Onze Vloot 
in beeld. In de eerste naoorlogse jaren had de Marine-
leiding de samenwerking met deze vereniging en haar 
concurrent Onze Marine op een laag pitje gezet omdat 
ze deze organisaties eigenmachtig optreden verweet. 
Maar het waren wel particuliere organisaties met afde-
lingen door het hele land en ze waren ook zelf naarstig 
op zoek naar manieren om zich aan de samenleving te 
presenteren. De notulen van de vergaderingen van Ad-
miraliteitsraad en Marinestaf zwijgen in deze periode 
in alle toonaarden over Onze Vloot, maar het is aan die 
vereniging te danken dat er überhaupt nog iets van het 
Korps Zeekadetten terechtkwam. Bij de afdeling Gouda 
had een van de leden, de oud-Marineman J. Jaring, al in 
1945 een ontwerp gemaakt voor een aan Onze Vloot ge-
lieerde jongerenorganisatie. Heuseveldt werd op het be-
staan daarvan geattendeerd. Het contact was vervolgens 
snel gelegd. Een Gouds ’Voorloopig Comité’, dat werd 
geleid door de bioloog en stadshistoricus dr A. Schey-
grond en oud-Marineman Jaring en waarin verder een 
aantal ondernemers zitting hadden, toog nog voor de 

jaarwisseling van 1948-1949 aan het werk om een en an-
der in gang te zetten. De lokale afdeling van Onze Vloot 
verleende logistieke steun. G.C. van Eijk sr., ondernemer 
in kaas, stelde een stuk grond aan de Reeuwijkse Plassen 
ter beschikking waar het Korps kon oefenen; zijn zoon 
G.C. van Eijk jr. trad op als secretaris van het Comité. 
Dankzij de bemiddeling van het Comité kon Heuseveldt 
in de loop van januari een promotiepraatje houden op 
de Ambachtsschool en op de Rijks Hogere Burgerschool, 
waar Scheygrond biologie doceerde.14 Hij wist een aar-
dig aantal tieners warm te maken voor het initiatief. 
Misschien tegen beter weten in ging het Comité in die 
periode ook praten met de Goudse Zeeverkenners. Eén 
kaderlid, C. Hekkers, besloot zijn diensten aan het Korps 
aan te bieden, maar zijn collega’s zagen niets in omvor-
ming tot Korps. Gouda zou bovendien te klein zijn voor 
twee op het water gerichte jeugdverenigingen.15

De animo voor de Zeekadetten bleek niettemin aan-
zienlijk, want 47 jongens in de leeftijd van 14 tot 18 jaar 
meldden zich aan. Op 18 februari 1949 werd in hotel De 
Zalm op de Goudse Markt het eerste Korps formeel op-
gericht in het bijzijn van het hoofd Marinevoorlichtings-
dienst H.J. Noppen, zijn plaatsvervanger Heuseveldt, 
de directeur-generaal van Scheepvaart J.J. Oyevaar, de 
directeur-generaal Vorming Buiten Schoolverband van 
het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Kunsten A. 
Oosterlee, burgemeester K.F.O. James, andere notabe-
len en een ruime vertegenwoordiging van de vaderlandse 
pers. 

Het lag in de bedoeling dat er tien korpsen zouden ko-
men. In de jaren erna werden inderdaad in het hele land 
afdelingen opgericht. Den Haag, Amsterdam, met het 
Korps Het Anker, Maassluis en Zwolle waren na Gouda 
de eersten. In totaal werden een paar honderd jongeren 
lid.16

Eisen van de Marine

Hoe ging het nu verder? De instelling van het Korps 
Zeekadetten in Gouda was de bekroning van ruim drie 
jaar praten, maar bracht het nu ook wat de Marine er-
van gehoopt had? Hoe waren de verhoudingen met het 

De Freyr op de Noordzee, 2006 (beeldbank nimh; 2154_D060720PR1080)
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Goudse Korps? Uit de boven aangehaalde brief van Nop-
pen, waarin hij het standpunt verkondigde dat een door 
de overheid geïnitieerde jeugdorganisatie niet in ons 
democratisch bestel paste, zou men kunnen opmaken 
dat de Marine achteroverleunde en alle initiatief overliet 
aan het Goudse Korps. De werkelijkheid was aanzienlijk 
complexer. 

Enerzijds namelijk probeerde de Marine een zo groot 
mogelijke greep op de Korpsen te behouden, wat blijkt 
uit de omstandigheid dat ze een aantal voorwaarden 
stelde aan de erkenning als Korps Zeekadetten. Die er-
kenning zou de deur openen voor de materiële en ook 
geldelijke steun die ze had toegezegd en die ze eerder 
had betiteld als een ‘historisch aanbod’.17 Erkenning 
zoeken was daarom aantrekkelijk. Maar wie een afdeling 
van het Korps Zeekadetten wilde oprichten, verplichtte 
zich tot het onderwijzen van een door Heuseveldt op-
gesteld nautisch oefenprogramma waarbij zelfs de wijze 
waarop het kader zou omgaan met de zeekadetten, was 
gedefinieerd.18 De Marine zou het bijbehorende instruc-
tiemateriaal leveren, zoals voorschriften, maar ook va-
rend materieel. Daarnaast leverde ze werkpakken en 
uniformen. Ook zegde de Marine toe de kadercursus te 
verzorgen, zodat lokale instructeurs op de hoogte waren 
van de vigerende voorschriften.19 Hoewel de militaire ba-
sistraining geschrapt was, bevatte het oefenprogramma 
bovendien nog steeds een aantal elementen dat moei-
lijk anders dan als militair kan worden beoordeeld. Het 
baksgewijs – het bij de Marine gangbare appèl – diende 
te worden getraind, net als exercitie, en de opleiding 
voor de hogere rangen omvatte onder meer herkenning 
van oorlogsschepen en vliegtuigen.20 Daarnaast bevatte 
het trainingsprogramma diverse sporten die het uithou-
dingsvermogen dienden te bevorderen. 

Korpsen waren verder verplicht deel te nemen aan de 
jaarlijks te houden gezamenlijke oefening, die zou wor-
den gehouden op en rond het Marine Opleidingskamp 
aan de Loosdrechtse Plassen. Om de invloed van de Ne-
derlandse jeugdgemeenschap, de al bestaande nationale 
koepel van jeugdorganisaties, te beperken, eiste de Ma-
rine dat Korpsen zouden toetreden tot een nog te vor-
men landelijke organisatie van Zeekadetkorpsen. Lokale 

Korpsen moesten bovendien zelfstandige organisaties 
zijn, wat impliceerde dat Korpsen niet onder lokale af-
delingen van Onze Vloot konden vallen.

Dit eisenpakket zou een minimum aan geoefendheid 
moeten garanderen. De naleving ervan werd afgedwon-
gen doordat lokale Korpsen zich verplichtten om over 
het gebruik van de ter beschikking gestelde middelen 
verantwoording af te leggen aan een door de Marine 
aangewezen landelijk inspecteur. Het zal niet verbazen 
dat dat Heuseveldt was, het plaatsvervangend hoofd 
Marvo. Deze ging in beginsel ook over de aanstelling van 
lokale instructeurs. Wie aan alle eisen voldeed, mocht 
zich Korps Zeekadetten noemen. In ruil voor dit alles gaf 
de Marine, zoals gezegd, materieel in bruikleen, en keer-
de ze jaarlijks vijf gulden per zeekadet uit.21

17. Admiraliteitsraad, 3 maart 1948, NA, 2.13.109, inv.nr. 2.
18. Diverse richtlijnen, waaronder één met opschrift ‘Hiermede is 
in januari 1949 ltz Heuseveldt bij dhr v. Eijk jr gekomen en op deze 
basis is het zkk Gouda opgericht’, samh, 0483, inv.nr. 1; vgl. richtlij-
nen met opschrift ‘eind 1948 van dhr Heuseveldt ontvangen’, idem, 
inv.nr. 42.
19. Heuseveldt (Marvo) aan C.G. van Eijk jr. (secretaris zkk Gouda 
i.o.) zkk 026/3/48, 31 december 1948, samh, 0483, inv.nr. 1.
20. Diverse lesprogramma’s en richtlijnen met opschrift ‘eind 1948 
van dhr Heuseveldt ontvangen’, samh, 0483, inv.nr. 42.
21. Noppen aan njg, 072/3/49/ zkk, 24 maart 1949, NA, 2.19.170, inv.
nr. 19. brief Heuseveldt (Marvo/inspecteur zkk) aan Van Eijk (secre-
taris zkk Gouda i.o.) 050/9/49, 9 februari 1949, samh, 0483, inv. nr. 1. 
Zie ook diverse richtlijnen, waaronder één met opschrift ‘Hiermede 
is in januari 1949 ltz Heuseveldt bij dhr v. Eijk jr gekomen en op 
deze basis is het zkk Gouda opgericht’, ibidem, en richtlijnen met 
opschrift ‘eind 1948 van dhr Heuseveldt ontvangen’. Idem, inv.nr. 
42.
22. Vgl. brief Noppen (Marvo) aan Jaring (Vz zkk Gouda) 055/1/
zkk/50, 27 april 1950, en brief Noppen (Marvo) aan Van Eijk 266/alg/
zkk, 12 maart 1951, samh, 0483, inv.nr. 1.
23. Overzicht voorlichtingsuitgaven over 1949, NA, 2.03.01, inv.nr. 
11734.
24. Van Eijk (secretaris zkk Gouda i.o.) aan Heuseveldt (Marvo/in-
specteur zkk) 8 februari 1949, samh, 0483, inv.nr. 1.
25. Heuseveldt (Marvo/inspecteur zkk) aan Van Eijk (secretaris zkk 
Gouda i.o.) 050/9/49, 9 februari 1949, samh, 0483, inv.nr. 1.
26. Admiraliteitsraad 23 februari 1949, NA, 2.13.109, inv.nr. 3. Over de 
kwaliteit: brief kader Zeekadetten Gouda aan plaatselijk Comité, 4 
november 1949, samh, 0483, inv.nr. 1.
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Anderzijds bleef de Marine wel-
haast als een mantra herhalen dat 
de lokale Korpsen voortvloeiden 
uit een lokaal initiatief en dat de 
Marine dat initiatief enkel onder-
steunde.22 Aan dat standpunt, dat 
haaks stond op de wordingsge-
schiedenis van het Korps Zeeka-
detten, lagen zowel financiële als 
politiek-ideologische overwegin-
gen ten grondslag. Het was niet 
de bedoeling dat lokale Korpsen 
financieel afhankelijk zouden zijn 
van de Marine. De Marvo spendeer-
de volgens eigen opgave in 1949 
25.000 gulden, zo’n negen procent 
van haar budget, aan de Korpsen 
in Gouda, Den Haag, Maassluis en 
Amsterdam.23 Dat toont aan dat het 
Ministerie hechtte aan de Zeeka-
detten, maar ruimte om te groeien 
was er niet. Dat liet de staat van ‘s 
Rijks financiën eenvoudigweg niet 
toe. Daarnaast was de stemming 
in den lande na de ervaringen in de 
Tweede Wereldoorlog een factor 
van belang. Propaganda van staats-
wege kon niet meer. Het door de 

Marine open en bloot opzetten van organisaties met een 
propagandistisch oogmerk was politieke zelfmoord en 
bovendien in directe tegenspraak met de gedachte dat 
de Nederlandse samenleving zelf werkte aan haar weer-
baarheid en wat de Marine ‘seamindedness’ noemde: 
een vaag gedefinieerde positieve houding tegenover het 
varen in het algemeen en de Koninklijke Marine in het 
bijzonder. Vandaar ook dat de Marine de samenwerking 
had gezocht met private partijen. 

Gesteggel over geld

Dit leidde tot een ongemakkelijke spagaat. Zeekadet-
tenkorps Gouda, de eersteling, ervoer de consequenties 

daarvan continu. De lokale initiatiefnemers vroegen en 
kregen bijvoorbeeld ‘goedkeuring’ van de Marvo voor de 
samenstelling van hun ‘Voorloopig comité’24 en Heuse-
veldt was alleszins behulpzaam, zoals boven geschetst. 
De tweeslachtige houding van het ministerie van Marine 
laat zich aardig illustreren aan de hand van Heuseveldts 
aankondiging dat hij statuten en reglementen zou stu-
ren, hoewel hij daaraan toevoegde dat het opstellen van 
zulke documenten een lokale aangelegenheid was.25 Ook 
zegde hij vier sloepen toe, waarvan er twee van Duitse 
makelij waren die als oorlogsbuit waren achtergebleven. 
Het Goudse korps was daarmee zeer tevreden, maar het 
eerste enthousiasme werd snel getemperd toen bleek 
dat de levering van het materieel en het instructiema-
teriaal weken op zich liet wachten. Pas een maand na de 
oprichting arriveerde de eerste sloep in Gouda. De werk-
pakken waren wel op tijd, maar in het najaar bleek dat ze 
te koud waren.26 De uniformen werden pas in december 
geleverd, maar waren niet compleet, zodat het Korps de 
koppel na bemiddeling van een bevriende kolonel van de 

Opgave van Goudse Zeekadetten die naar de Marine zijn gegaan (samh)

J.P. van Dam, 1e kadet en 1e zeekadet 
die naar het kim ging (samh)
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Landmacht uit de magazijnen van dat krijgsmachtdeel 
betrok.27 

Dat alles had directe impact op de activiteiten van het 
Korps. Zonder lesmateriaal en materieel was het onbe-
gonnen werk. Er was veel verloop en het enthousiasme 
van het kader maakte in het najaar van 1949 plaats voor 
een zekere mate van ontgoocheling. In november van 
dat jaar stuurden de vier instructeurs een brandbrief aan 
het Goudse bestuur.28 Er was weliswaar een onderko-
men, een binnenvaartschip dat door de ondernemer L.H. 
van der Molen ter beschikking was gesteld, maar dat zou 
binnenkort moeten worden teruggegeven. Het bestuur 
mocht zelf ook wel wat meer betrokkenheid tonen, want 
anders zou het snel gedaan zijn met het Korps. Jaring 
trok zich deze kritiek aan en hij en zijn collega’s spanden 
zich vervolgens in om meer geld los te peuteren bij de 
Marvo en bij lokale ondernemers. 

Bij beide kreeg hij echter nul op het rekest. Particu-
liere ondernemers wezen naar de redersvereniging, de 
redersvereniging wees naar de nog te vormen landelijke 
organisatie van Korpsen en naar de Marvo, en de Marvo 
verwees Jaring en de zijnen terug naar particuliere on-
dernemers en de Goudse samenleving. Marvo-hoofd 
Noppen was nauwelijks gevoelig voor het argument dat 
het succes van het Korps Gouda van landsbelang was. In-
derdaad was het welslagen van de zeekadetten als zoda-
nig een zaak van landsbelang, maar dat gold niet voor af-

zonderlijke afdelingen, en Jaring moest ophouden eerst 
naar de Marvo te kijken als hij een probleem had. In een 
memorandum aan staatssecretaris van Marine H.C.W. 
Moorman schreef Noppen eind februari dat het Goudse 
bestuur zich ten onrechte ‘in het hoofd [had] gehaald, 
dat indien men maar eenmaal begon, de overheid wel 
verder over de brug zou komen.’ Nog dodelijker was de 
kritiek dat ‘Wat de heer Jaring eigenlijk wil (…) een ge-
heel door de overheid gefinancierd korps [is], waarin het 
bestuur te Gouda het voor het zeggen heeft. Dit laatste 
is natuurlijk in geen geval mogelijk’.29 

Daarmee was de kous niet af, want Jaring bleef plei-
ten voor een grotere bijdrage uit Den Haag, waarvoor 
de Marvo het streven om tien Korpsen op te richten zou 
moeten opgeven. Liever vier of vijf financieel gezonde, 
dan tien noodlijdende! Maar Noppen betoogde dat de 
zeekadetten al meer rijkssteun ontvingen dan welke an-
dere jeugdorganisatie dan ook. En bovendien: niet de 
Marvo was initiatiefnemer en dus verantwoordelijk voor 
het welslagen, dat was het Goudse comité. Paradoxaal 
genoeg schreef hij in dezelfde brief dat de Marine niet 
van haar streven naar de vorming van tien korpsen af te 
brengen was. Als ze het Korps in Gouda zouden ophef-
fen, zoals Jaring op 20 april 1950 dreigde, was dat jam-
mer, maar het was geen zaak van de Marvo. Een der-
gelijke vorm van staatsbemoeienis paste niet in ons 
staatsbestel. Hij wreef Jaring ook in dat Gouda het enige 
Korps was dat financieel in de gevarenzone verkeerde.30 

Rondvraag bij de Korpsen Den Haag en Maassluis leer-
de dat dat laatste beslist niet klopte. Den Haag berichtte 
dat de Marvo ‘schromelijk tekort geschoten [was] in haar 
aanvankelijke toezeggingen’ en Maassluis eindigde net 
niet in het rood dankzij de steun van één uitermate en-
thousiaste ondernemer.31 Dat was de druppel. De Korp-
sen kwamen nu overeen zonder de Marvo te overleggen 
hoe het verder moest. Noodberaad in Gouda volgde. De 
drie aanwezige korpsen besloten haast te maken met de 
vorming van het Zeekadettenkorps Nederland, zoals het 
overkoepelend orgaan zou gaan heten. Ook was extra 
steun van Onze Vloot nodig. De rebellie tegen de Marvo 
ebde snel weg: de Korpsen beseften maar al te goed dat 
het onwaarschijnlijk was dat de Zeekadetkorpsen zou-
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den overleven zonder steun van de Marine en de twist 
werd bijgelegd – overigens zonder dat de achterliggende 
problematiek was opgelost. Wel kreeg het Zeekadet-
tenkorps Gouda het voor elkaar dat W. van Haaften, 
de secretaris van Onze Vloot, op het hoofdkantoor van 
die organisatie het secretariaat zou gaan voeren voor 
het Zeekadettenkorps Nederland. Dat garandeerde de 
betrokkenheid van Onze Vloot, al was het formeel een 
afzonderlijke functie omdat het Amsterdamse korps 
Het Anker zich verzette tegen de ophanging aan Onze 
Vloot.32 Hoewel de redersvereniging geldelijke steun had 

toegezegd als er een nationaal orgaan zou zijn, bleef 
geldgebrek de Korpsen parten spelen en geregeld werd 
de toon tussen Marvo en Korpsen venijnig, zoals bijvoor-
beeld in de zomer van 1952 toen Gouda de steun van de 
Marvo betitelde als ‘holle woorden’ en ‘slechts een laag 
vernis’.33

Smalle marges

Desondanks wist het Goudse Zeekadetkorps de moeilijke 
beginjaren te overleven en in 1954 werd onder veel be-
langstelling het eerste lustrum gevierd. Begin 2019 be-
staat het zeventig jaar. De problemen van de beginjaren 
zullen zich nadien zonder twijfel in iets gewijzigde vorm 
ook hebben voorgedaan. De scherpte die de beginjaren 
kenmerkte, had te maken met het feit dat het ministerie 
van Marine zich na de oorlog beijverde om de band tus-
sen volk en vloot te verstevigen, maar meende dat het 
dat niet alleen kon doen.34 Maar dat betekende dat de 
Marine water bij de wijn diende te doen. Het oorspron-
kelijke idee achter de Zeekadetten was de vorming van 
een personeelsreserve voor – primair – de Marine, die 
de band tussen volk en vloot belichaamde en ook alvast 
militair getraind werd. Die laatste doelstelling bleek gro-
tendeels onhaalbaar, terwijl maar een beperkt deel van 
de Zeekadetten daadwerkelijk dienst nam bij de Marine. 
Het propagandistische element won zo aan gewicht: 
de Zeekadetten werden, zoals Noppen Jaring schreef, 
‘een instituut van voorlichting en volksontwikkeling’: 
ze moesten de maritieme oriëntatie van de Nederlander 
versterken.35 Om nog iets van het oorspronkelijke idee 
te redden, stelde de Marine voorwaarden die ervoor 
zorgden dat ze de touwtjes in handen had. Tegelijkertijd 
wilde ze de fictie in stand houden dat dat niet zo was. 

De lokale Korpsleidingen hadden weinig mogelijkhe-
den hier wat aan te doen. Uit het Goudse archiefmateri-
aal rijst de indruk dat de irritatie des te groter was omdat 
er iets aan waarheid school in Noppens bewering dat het 
Korps op particulier initiatief tot stand was gekomen. Ja-
ring was immers in 1945 zelf met het idee gekomen. Dat 
het vervolgens niet lukte de Korpsen zonder rijkssteun 
te financieren, illustreerde bovendien dat het nog niet 
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goed zat met de band tussen volk en vloot. Er was ken-
nelijk nog steeds iets mis met de Nederlander. En daar 
was het Zeekadetkorps nu juist voor bedoeld! Marvo en 
Korpsen waren dus tot elkaar veroordeeld.

Het Korps wilde bovendien helemaal niet los van de 
Marine. De band met de Marine onderscheidde de zee-
kadetten van de zeeverkenners. Maar waar Noppen en 
zijn voorganger Kroese konden mijmeren over ‘seamin-
dedness’, ‘volksweerbaarheid’ of ‘volksontwikkeling’, 
gold dat niet voor de lokale Korpsen: zij signaleerden 
dat geïnteresseerden ‘afmonsterden’ omdat er van al-
les stuk was en er gebrek was aan alles. Dat oogde ama-
teuristisch en bracht de realisatie van de doelstelling in 
gevaar. Zij merkten ook dat de particuliere belangstelling 
die er was, niet direct tot ruimhartige subsidiëring leid-
de, al droegen particuliere ondernemers het merendeel 
van de kosten.36

Die aarzeling kan op haar beurt juist te maken hebben 
gehad met het feit dat het Korps uiteindelijk in wezen 
een verlengstuk van de Marine was. Het directoraat-
generaal van Scheepvaart hield zich goeddeels afzijdig, 
wat ook blijkt uit het ontbreken van correspondentie 
met dat directoraat in het onderzochte materiaal. De as-
sociatie met de Marine liep echter zodanig in het oog 
dat het Korps Gouda op zeker moment een bezorgde 
brief kreeg uit de regio IJmond, waar plannen bestonden 
om een Zeekadetkorps op te richten. Lokale jongeren-
werkers hadden twijfels bij de motieven van de Marine; 
was dit weer zo’n ‘zaakje van de Marine’, een uiting van 
militarisme? In zijn antwoord benadrukte de secretaris 
van het Korps Gouda dat de Marine eerbare bedoelingen 

had en dat de Zeekadetten los stonden van de Marine. 
‘Hoofdzaak is de jeugd weer sea-minded te maken en 
ons inziens schuilt er niets achter de steun die de marine 
verstrekt, dan uitsluitend het landsbelang te dienen.’ Er 
waren maar twee jongens afgehaakt omdat het Korps 
militaristisch zou zijn.37 Deze briefwisseling leidde uit-
eindelijk tot de vorming van het Korps IJmond, maar il-
lustreert tegelijkertijd de smalle marges waarbinnen men 
moest opereren. 

Slot

Toen het eerste lustrum in Gouda werd gevierd, werd er 
groots uitgepakt. Het was een week lang feest. Er was 
een tentoonstelling met maquettes van de hele Neder-
landse koopvaardijvloot en alle vuurtorens, die werd 
geopend door een bestuurslid van de Nederlandse Re-
dersvereniging die rond deze tijd serieus belangstelling 
begon te tonen voor de Zeekadetten. Er was een stand 
van het KNMI met kaarten van de Watersnoodramp38 en 
er werden films vertoond; de Marinierskapel kwam spe-
len en de andere zeekadetkorpsen vergezelden het korps 
Gouda tijdens een parade door de stad. De Marine had 
zelfs een helikopter van de Marineluchtvaartdienst ter 
beschikking gesteld. En misschien wel het mooiste van 
alles: er was geldelijke steun van een aantal onderne-
mers, waaronder één die gewoonlijk het korps Maassluis 
meefinancierde. Er viel ook genoeg te vieren. Tiental-
len jongeren waren mede door de inspanningen van het 
Korps ‘sea-minded’ geworden. Ettelijke van de inmid-
dels afgemonsterde kadetten hadden emplooi gevonden 
bij de koopvaardij of waren naar de zeevaartschool ge-
gaan, en er waren er ook die ervoor hadden gekozen te 
solliciteren bij het Koninklijk Instituut van de Marine in 
Den Helder, waar de officiersopleiding gevestigd was.39 
Geld bleef een probleem, maar het gevoel van urgentie 
van de beginjaren had plaatsgemaakt voor een wat re-
alistischer inschatting van de mogelijkheden. Of zoals 
secretaris Van Eijk in het jaarverslag over 1953 noteerde: 
ambities waren er genoeg, maar voor de realisatie ervan 
‘behoeven wij echter de onontbeerlijke steun van Ma-
rine, koopvaardij en...burgerij.’40 
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