
mogelijk nagebootst, van brand en averij tot aan een aardbeving. Het was 
heel hard werken van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
De eerste dagen was ik afgepeigerd en ging ik vroeg plat maar na verloop 
van tijd wilde ik toch wel even mijn pak luchten. Daar ontmoette ik Sheila in 
een club waar je kon dansen en zuipen. Zij was een aardige meid, wel iets 
ouder dan ik, maar daar lagen we niet wakker van. ’s Avonds ben ik met haar 
mee naar huis gegaan, waar ze een guesthouse runde in Weymouth, vlakbij 
de boulevard. Haar huis was typisch Engels ingericht met veel kitsch, tuttels 
en grote bloemen op behang en bankstel. Het deed me goed om weer eens 
in een huiskamer te zitten, om met een bakkie koffie naar de tv te kunnen 
kijken zonder herrie om je heen. 
De volgende morgen hebben we lekker uitgeslapen en we vonden beiden dat 
deze nacht voor herhaling vatbaar was. Ze was een tedere en aanhankelijke 
vrouw met stijl, die het op prijs stelde om met egards geliefkoosd en 
genomen te worden. Het enige waar ik de gilzenuwen van kreeg waren haar 
bruche nylonlakens. Ze bleven bij elke beweging aan m’n ruwe voeten zitten. 
Maar,Sheila...., je was klasse en ik hield van je. De FOST zat erop en met de 
beoordeling ‘satisfactory’ keerden we huiswaarts. 
 
Vlam 
 
Daarna brak er aan boord een drukke tijd aan in verband met de 
voorbereidingen voor de trip naar de West. Op logistiek gebied moest er nog 
heel wat werk worden verzet, maar je wist waar het goed voor was. 
11 mei 1976, vertrek naar de Nederlandse Antillen. Het was de bedoeling dat 
we via Ponta Delgada op de Azoren en Puerto Rico op 25 mei op Curaçao 
zouden binnenlopen. De stemming en de saamhorigheid in het 
korporaalsverblijf waren perfect. 
We hadden een vlam (vlootaalmoezenier), een pater dus, aan boord en die 
zoop als een tempelier. Elke avond nodigde hij zichzelf ergens uit en verliet 
steevast met een stuk in z’n hoeven de locatie waar hij het woord had 
verkondigd. Het begon op te vallen, temeer daar hij zelf nooit eens wat 
weggaf. Totdat Henk Vrijhof, de seiner tegen hem zei dat onze Lieve Heer 
ook hém ‘een schaap in z’n kut zou splitsen’ als hij zo zou doorgaan. Daarna 
hebben we de gakker nooit meer in het verblijf gezien. 
Na een week gingen we over op tropentenue en het is best een vreemde 
gewaarwording wanneer je bij elkaar aan tafel zit en je voelt de harige benen 
van je buurman. 
 
Een desillusie 
 
Nadat we waren afgemeerd in San Juan op Puerto Rico ging ik even de wal 
op om de benen te strekken en om te kijken of er iets was veranderd sinds 
1969. Oud San Juan bestond voor 90 procent uit kroegen en hoeren en nadat 
ik er een uurtje had rondgelopen besloot ik een biertje te pakken. Wat een 
prachtige vrouwen liepen daar rond! En wat het meest aangename was: het 
merendeel was topless. Dat was spekkie naar mijn bekkie. Nu moet ik 



eerlijkheidshalve bekennen dat ik, wanneer ik een week op zee heb gezeten, 
al een harde lul krijg van het zadel op een onbeheerd staande damesfiets. 
Ik bestelde een bier en terwijl ik zat te slobberen, ‘go-go de’ er een 
beeldschone danseres over de bar, met een paar tieten als jonge honden. 
Toen ik tegen haar zei: ‘Hé sweet, take your pants off’ bukte ze zich en vroeg 
met een stem waar je cokes mee kon kloppen: ‘What’s wrong, baby?’ Krijg de 
pleuris, het was een kerel! Ik snapte er geen reet van. Ik heb me zitten 
afvragen waar ze die soepkip had gelaten. 
In gepeins verzonken schoof er nog zo’n snoepie naast me en vroeg met een 
poppenstemmetje of ze iets van me mocht drinken. Natuurlijk mocht ze dat 
en terwijl we lekker zaten te kletsen verdween haar hand onder de bar, 
maakte m’n gulp open en begon zachtjes m’n lul te kneden. Ik zat er dan ook 
zichtbaar van te genieten. En terwijl ik nog een drankje bestelde, verdween 
ook mijn hand onder de bar, met de bedoeling een natte vinger te halen. In 
gedachten zag ik die sappige kipfilet vóór me waar mijn vinger in verdween. 
Maar welk een desillusie viel mij te beurt! Het meisje naast mij, met haar 
popperige stemmetje en haar prachtige borsten, had een clitoris van zo’n 
slordige 16 cm. Het was godverdomme óók een kerel! 
Geheel uit mijn doen ben ik naar mijn schip teruggekeerd en heb er uiteraard 
met niemand over gesproken. De volgende dag ben ik met de duikploeg op 
pad geweest en we hebben ons toen uit- sluitend beziggehouden met het 
bekijken van de omgeving en het drinken van rum en bier. Na dit incident 
vertrouwde ik niemand meer en liet het daarom wel uit m’n hoofd om me met 
welk mokkel dan ook nog in te laten. In elke kroeg zag ik in gedachten die 
mokkels met een enorme tampeloeres, al dan niet afgebonden, onder hun 
rokjes en jurkjes rondlopen. Je houdt het echt niet voor mogelijk hoe of ze het 
voor elkaar krijgen om dat klokkenspel te camoufleren want zelfs in hotpants 
zie je er geen moer van. 
 
Curaçao 
 
Na het afmeren werd er een bezoek gebracht aan de collega’s van Hr.Ms. 
Rotterdam, die na overgave en overname na een paar dagen zou vertrekken. 
Er werden gezamenlijke party’s georganiseerd, waarbij adressen en 
wetenswaardigheden werden uitgewisseld. 
 
Mijn verjaardag 
 
29 mei 1976 werd ik 31 jaar. De nacht van 28 op 29 mei bracht ik door bij 
oude vrienden, die mij de volgende morgen met een happy birthday, koffie en 
een knoert van een slagroomtaart verrasten. Dit was voor mij aanleiding om 
maar niet meteen aan boord terug te keren. Toen ik tegen half twee aan 
kwam schijten, stond de schipper me op te wachten met een klus die op 
onweer stond. Maar voordat hij wat kon zeggen vertelde ik hem dat ik ze 
nergens kon krijgen en overal geweest was, maar helaas. 
‘Wát kon je nergens krijgen?’ 



Met een verbaasd gezicht vroeg ik of hij dan niet meer wist wat hij me de 
vorige dag gevraagd had. O ja, da’s waar ook’, zei-ie en daarmee was de 
kous weer af. Hij had mij niets gevraagd maar durfde zijn slechte geheugen 
niet toe te geven. 
Op de bak (voorste gedeelte van het schip) heerste een bedrijvigheid van 
jewelste. Er werden vlaggen opgetuigd en stoelen neergezet. En toen ik in 
het verblijf kwam, zag ik een bekendmaking waarin de korporaals werden 
uitgenodigd tot het bijwonen van mijn verjaardagsparty. Voor deze speciale 
gelegenheid werden er zes hoeren uitgenodigd om de feestvreugde wat extra 
luister bij te zetten. Na een toespraak van één van de kikkers werd mij een 
prachtig schilderij aangeboden namens de duikploeg. 
Ik citeer: ‘Namens het duikbedrijf, waar wij van leven.’ 
‘Vóór leven, lul’, werd er meteen geroepen. 
Het feest ging door tot in de kleine uurtjes en mocht al met al als zeer 
geslaagd worden beschouwd. 
 
Ascencion 
 
Er werden groepen aangewezen om naar Ascencion te gaan. Ascencion is 
een prachtig landhuis richting Westpunt waar we een lezing van een 
vlootgeestelijke zouden krijgen over de geschiedenis van het eiland en 
waaraan tevens een plukje geestelijk voedsel zou worden geplakt. Nou dat 
gelul hadden we al gauw bekeken en er werd dan ook reikhalzend uitgekeken 
naar de opening van de tap. 
We zouden er een paar dagen blijven, maar de volgende morgen werd ons 
verzocht om op te rotten. Volgens zeggen hadden we ons op ergerlijke wijze 
misdragen door in zwaar beschonken toestand in onze blote reet in het 
zwembad de beest uit te hangen. Ze kunnen ook nergens tegen, die 
fatsoensrakkers. 
 
Zweetlul 
 
Inmiddels waren we weer naar zee vertrokken. Mijn winkeltje in bakboords 
whale gang liep als nooit tevoren. 
De baas-kapper aan boord, Jan Doornebosch, had op de wal een horloge 
gekocht en kwam langs om z’n naam erin te laten graveren. Hij koos voor 
een schrijfletter en met sierlijke krullen werd er ‘Zweetlul’ in gezet. ‘Dat is dan 
een knaak, Jan.’ Toen hij het resultaat bekeek, liep het bloed uit z’n kop weg 
en daarna hijzelf. 
Via via hoorde ik dat hij, wanneer ik bij hem in de stoel zou komen, één kant 
van m’n snor zou afscheren. Goed dat ik dat wist. Er werden een paar 
stokers geregeld die wel bereid waren om bij calamiteiten in te grijpen. Er zou 
een gaatje geboord worden in de zwanenhals van de pisbak en een gaatje in 
het schot van de kapsalon waarna beide met een pijpje verbonden zouden 
worden. Resultaat: elke morgen zouden er ca. 125 man in de kapsalon staan 
pissen. 



We hoefden echter niet tot actie over te gaan. Wel gooide Jan mijn planten 
overboord die ik uit een haven had meegenomen en die in conservenblikjes 
in de bakkerij stonden. Maar wie kaatst kan de bal verwachten. 
 
Lia again 
 
We lopen Aruba binnen. Dat wordt oude vrienden en kennissen bezoeken. 
Voor Lia – weet u nog: van de dierenbescherming? – had ik een knoert van 
een vibrator gekocht en als binnenkomertje een stapel maandbladen van de 
Nederlandse dierenbescherming. Toen ik bij haar huis aankwam, ze was 
inmiddels verhuisd, bleek dat ze een vriend had en wel een sergeant der 
mariniers. Het weerzien met haar was best leuk, maar ze zat niet op haar 
gemak. 
Later hoorde ik dat haar vriend thuis was en zich in een andere kamer 
ophield daar hij niet de minste behoefte koesterde om mij te ontmoeten. Hij 
had al zó veel over mij gehoord en daarom werd ik door hem geplaatst op de 
lijst van bedreigende diersoorten. Ik heb haar gedag gezegd en ben 
afgetaaid. De vibrator heb ik meegenomen want daarmee kon ik een ander 
wel weer blij maken. De opzet was tenslotte om haar weer eens ouderwets te 
laten kraaien. 
Ik ben op m’n gemak terug naar boord gegaan en heb daar nog een paar 
biertjes genomen en afgesproken met Willem Martens, de schrijver, dat we 
de volgende avond zouden gaan stappen. 
 
San Nicolas 
 
Zaterdagavond: gepoetst, geknipt en geschoren aan de valreep. Hoe komen 
wij snel in San Nicolas? ‘Wacht even, ik heb nog vrienden bij de politie.’ 
Gebeld en daar kwam een grote Amerikaan voorrijden. De officier van de 
wacht schrok zich alweer de pleuris toen een grote zwarte agent de valreep 
opkwam en naar Frans van Es vroeg. Hij zag z’n geest alweer dwalen, want 
elke officier van de wacht hoopt altijd dat er geen bijzonderheden zijn. Maar 
met Van Es ben je daar nooit zeker van: de avond was nog niet eens 
begonnen en daar had je ’t gedonder al. Onder het mom van dat we 
gearresteerd werden namen we achterin plaats en overhandigden mijn vriend 
een slof belastingvrije sigaretten, waarna we keurig in San Nicolas werden 
afgezet. 
Eerst een biertje in de Roxy Bar op de hoek. Er kwamen meteen een paar 
zeer aantrekkelijke, licht getectyleerde schonen naast ons zitten en het ging 
ernaar uitzien dat de avond niet meer stuk kon. 
De dames, afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, waren op Aruba bezig 
om met de goudmijn waarop ze zaten zichzelf en hun hele familie liggende 
staande te houden. Maar daar smaakt-ie niet minder door en wordt-ie ook 
niet kleiner van, eerder groter; want deze dames hadden zo’n woeste dosis 
raffinement in huis dat ze de meest impotente klootzak naar een hoogtepunt 
konden jagen. 



En – dit is niet denigrerend bedoeld – maar daar kunnen onze Westerse 
dames nog heel veel van leren. 
..‘Als dit Frans niet is’, hoorde ik achter me. 
..‘Krijg nou de pleuris, Chris, hoe is het?’ 
Chris was mijn overbuurman uit de periode Aruba 1971. 
..‘Neem eerst even een biertje.’ 
..‘Ben je met de auto? Breng mij dan even naar Matadera, want daar woont 
een vriend en 
..dan haal ik zijn auto even op, want ik heb geen zin om de hele avond te 
taxiën.’ 
Binnen een half uur zat ik weer in de Roxy Bar met een auto voor de deur. Ik 
stelde voor maar te verkassen naar wat huiselijker omstandigheden en met 
de dames zijn we naar het huis van m’n maat gekacheld. Die zou ’s morgens 
pas om 5 uur thuiskomen, want hij werkte in het casino van het Americana 
hotel, dus hadden we het rijk alleen. Als big surprise had ik de vibrator 
meegenomen en dit speeltje was een waar succes. Dit kenden ze helemaal 
niet en daar deze dames reeds op zeer jeugdige leeftijd hun gêne en 
schaamtegevoel hadden ingeleverd, lieten ze zich helemaal gaan. 
De vibrator verdween beurtelings in alle lichaamsopeningen, van mond tot 
kont. Toen ze daar genoeg van kregen kwamen wij aan de beurt. Jezus, wat 
konden die meiden neuken. Dan was het thuis maar behelpen. Dit had ik nog 
nooit meegemaakt, zelfs tot op heden toe niet meer. Ze had zó’n kracht in d’r 
doos dat het leek of ze m’n eikel eraf kneep. Ze liet zich ook met het grootste 
gemak met haar ster over m’n lul zakken waarbij ze tekeer ging als een 
jockey op z’n paard. 
Toen ze merkte dat ik bijna door m’n remmen ging, klom ze van me af, 
waarna ze me zó geraffineerd begon te pijpen dat ik het zaad vanuit m’n 
tenen voelde opborrelen en het met geweld achter in haar keel schoot. Om 
niet te stikken moest ze driftig slikken omdat haar mond met kikkervisjes 
gevuld was en ik haar aan d’r oren vasthield. Uitgeput lag ik voldaan te zijn 
terwijl ze de laatste druppels uit m’n stok zoog. 
Nu eerst even een biertje om de mond te spoelen en daarna wisselen. Want 
ik zag het niet zitten dat ik, na een tongzoen van Willem z’n neuker, zijn zaad 
proefde. Dus eerst lekker spoelen met bier. 
Het hele ritueel herhaalde zich nog een keer en toen vond ik het wel genoeg. 
Ik kon even geen kut meer zien. De vibrator mochten ze houden als souvenir 
en toen we ’s morgens wakker werden, zijn we in een klein restaurantje met 
ons vieren gaan ontbijten. We hebben die dames weer in San Nicolaas 
afgezet waarna wij nog even gingen bieren. Willem ging alvast terug naar 
boord terwijl ik nog wat kennissen gedag wilde zeggen. De VTV 
(vermoedelijke tijd van vertrek) was ’s middags om 3 uur en toen ik op de 
steiger aankwam was de valreep al binnenboord terwijl de commandant 
vanaf de brugvleugel riep: ‘Van As, kom aan beurd’ (Van Es, kom aan boord). 
‘Rustig, rustig’, riep ik met m’n nek vol bier ‘en als ’t moeilijker wordt dan 
neuken gaan jullie maar een tijdje op de bolder zitten!’ Er werd een plank 
over de reling geschoven en ik wandelde aan boord, rechtstreeks naar het 
stuurhuis want ik was havenroerganger. Dirk Littel ving de zaak verend op en 



stuurde het schip naar buiten. Verder waren er geen bijzonderheden, alleen 
was commandant Van Schieveen er niet vrolijker op geworden. 
 
Verduisterd varen 
 
In die periode werd de nautische dienst overgebracht van operationeel naar 
logistiek. Dit had tot gevolg dat de dekdienst viel onder de officier van 
administratie als divisiechef in plaats van onder de navigatieofficier. Welke 
mafkees dit op z’n geweten had, kon niemand vertellen. Hoe moet een ‘taris’ 
nu een matroos op z’n werk en vakkennis beoordelen? 
Elke opvarende is in het bezit van een zogeheten conduiteboekje. Dit boekje 
ligt achter slot en grendel in één van de bureaus en er worden de 
beoordelingen, de straffen en verdere bijzonderheden over de persoon in 
vermeld. Dit boekje is als het ware het geweten van de man. 
Op een avond, tijdens een oefening verduisterd varen, kwam de divisiechef, 
de Ltz Olivier, met een stapel boekjes in zijn hand de trap af. Het toeval wilde 
dat er iemand tegen het verkeer inliep en zodanig tegen de man met de 
boekjes aanbotste dat deze ze allemaal uit z’n handen liet vallen. Na 
inspectie bleek er één boekje over boord te zijn geraakt. Uitgerekend mijn 
boekje, wat behoorlijk goed uitkwam omdat er enorm veel in stond wat er 
beter níét in kon staan. 
De volgende morgen, ik had één en ander reeds van de schrijver gehoord, 
moest ik bij die ouwe langskomen. Hij deelde mij mee dat er een brok 
histeurie (historie) verloren was gegaan en dat de weg naar vakofficier (een 
rang die alleen is weggelegd voor lui met een onberispelijke staat van dienst) 
voor mij weer openstond, omdat alle gegevens over mij verloren waren 
gegaan. Wat een pech had ik weer! 
 
De Maagden-eilanden 
 
Wat een prachtig stuk natuur. Stuk voor stuk kleine paradijsjes. We hebben 
ze bijna allemaal aangedaan en ik heb er genoten. Nadat het schip was 
afgemeerd heb ik me omgekleed en ben ik de wal op gegaan om, zoals ik dat 
noem, het pak weer eens te luchten. 
Na ongeveer een half uurtje lopen kwam ik in een klein dorpje waar de tijd 
ongeveer vijftig jaar was blijven stilstaan. Op het stoepje van een lemen hutje 
zat een oud gerimpeld vrouwtje een pot water te koken op een heel vernuftig 
van klei gemaakt kook- toestel. Ik heb er met bewondering naar staan kijken. 
En zeker als je je realiseert dat wij niet meer zonder tv en koelkast kunnen. Ik 
vroeg of ik een foto van haar mocht maken en dat vond ze geen probleem. Ik 
gaf haar tien Caribbean dollars, waarop ze m’n hand kuste. Die mensjes 
waren zo arm als de neten en dit gaf mij een goed gevoel. 
’s Middags ben ik teruggegaan, maar nu met een taxi. Voor tien US dollars 
word je de gehele middag rondgereden. Plotseling kwamen we bij een lokale 
markt en ik liet hem stoppen. En tot mijn verrassing stonden daar de 
kooktoestellen die het oude vrouwtje gebruikte. De prijs: 3 Caribbean dollars 
(ƒ 3,60). Toen ik ermee aan boord kwam stond iedereen een beetje lullig te 



lachen, behalve toen het thuis in de kamer stond. Maar ja, deze speciale 
zaken kom je nu eenmaal niet tegen in de kroeg. 
 
Fort ‘Loverdale’ 
 
Na een avond stappen in Fort Lauderdale (Fort Loverdale) werd ik bij 
terugkomst uitgenodigd om bij de onderofficieren nog een sappie te drinken. 
Aan tafel zaten twee niet onaantrekkelijke dames en ik raakte met één van 
hen in gesprek. Deze dames zopen jenever alsof het water was. 
Na verloop van tijd begon de één aan de ander te kleffen, iets waarop we nu 
net niet zaten te wachten. De dame die het op mijn meisje had voorzien werd 
daarom van boord geflikkerd terwijl ik me verder bezighield met deze lang-
zwartharige exotische schone. 
De vonk was reeds overgesprongen en er werden over en weer verliefde 
blikken geworpen. Alles verliep volgens plan, maar toen het eenmaal zo ver 
was, was ze zó vermoeid geworden dat ze op de bank ging liggen en in slaap 
viel, terwijl ze nog geen minuut daarvóór te kennen had gegeven dat ze de 
liefde met me wilde bedrijven. Godverdomme, dit waren toch weer barre 
tijden. 
Na enige pogingen om haar wakker te krijgen, zei ik tegen Henk de Groot 
(Onkel Henk, das macht kein flaus aus): ‘Weet je wat ik ga doen? Ik ga dat 
mokkel effe snuiten.’ Maar tijdens het neuken zag Henk toch kans om haar 
wakker te maken. Het was effe jammer voor haar dat ze het begin gemist 
had, maar dat ze ervan genoot liet ze merken door luidkeels te blèren. Ze 
was duidelijk een echte liefhebster want ’s middags zaten er weer diverse lui 
op het strand aan d’r mossel. 
Als herinnering heb ik nog een close-up van d’r doos gemaakt, die overigens 
meer weg had van een enorme schotwond. Toen ik ’m in de schemer 
beetpakte, had ik het gevoel alsof er een tandeloos paard uit m’n hand stond 
te vreten. Nee, dan had ik mooiere kutten gezien. 
 
Het Spaanse galjoen 
 
We stoomden op naar Cartagena in Colombia, waar we een dag of vier 
zouden blijven. Nadat er was afgemeerd ben ik eerst eens een kijkje gaan 
nemen bij de Colombiaanse duikers en omdat onze compressor door de 
knieën was gegaan wilde ik de sets bij hun optoppen. De routine van de 
duikploeg diende tenslotte optimaal te blijven. Er werd een deal gemaakt met 
de mannen, dus konden we bij hun terecht. 
’s Middags werd ik in de longroom (officiersverblijf) voorgesteld aan de 
consul, die mij wist te vertellen dat ergens in een baai een Spaans galjoen op 
de bodem lag en dat prins Charles er onlangs een paar gouden munten had 
opgedoken. 
Ik nam eerst contact op met Ed, de duikmeester, wat hij ervan vond. Via de 
commandant werd er toestemming verleend om met de sloep naar de plaats 
van het galjoen te varen. Die toestemming betekende min of meer verplicht 
op onze vrije zaterdag met dat stelletje rukkers op pad met de gehele 



duikploeg, onze vaste medewerker Dirk Littel, de Ltz Post die onlangs zijn 
sportbrevet had gehaald , de consul en zijn irritante zoon Alfrédo die zich met 
alles bemoeide en bang was dat hij voor lul stond als hij óók iets aan boord 
zou sjouwen. 
..‘Alfrédo, als je niet onmiddellijk je klauwen laat wapperen, flikker ik je van 
boord af, is dat duidelijk?’ Dat hielp. Alhoewel, de eikel begon meteen met 
iedereen in te delen. Maar nadat ik hem verteld had dat hij de leiding maar 
aan de duik- c.q. seinmeester moest overlaten, hebben we hem verder 
gelukkig niet meer gehoord. 
Op de plaats van het wrak aangekomen werd de sloep voor anker gelegd en 
gingen de eerste buddyparen te water. Ed bleef met Alfrédo en diens ouwe 
heer in de boot en de rest ging z’n geluk beproeven op de gouden munten. 
Dirk en ik vormden een buddypaar. We waren nog geen 5 meter onder water 
toen Dirk z’n masker kwijt was. Dat was spontaan van z’n klus afgeschopt 
door Post, die tijdens het afdalen wat ongecontroleerde bewegingen maakte 
met een paar van die hogevaartflippers. 
Toen we op de bodem aankwamen, lag er niets anders dan een oud 
gezonken ponton. Godverdomme, hadden we dáárvoor ruim een uur 
gevaren? Ik gaf Dirk het sein dat ik naar boven ging en eenmaal aan de 
oppervlakte vroeg ik aan de consul of-ie een emmer voor me had om er al die 
gouwe munten in te doen. Maar volgens hem had prins Charles er echt een 
vijftal gevonden. Die waren volgens Ed vast en zeker van tevoren neergelegd 
door het funfonds. 
Opbreken de hele handel, want dit was kut met peren. De consul stelde nog 
heel voorzichtig voor om bij hem in de baai naar kruiken te gaan duiken maar 
dit werd door de overgrote meerderheid afgeketst. Het leukste was nog dat 
die rukker van een Alfrédo helemaal geen water had gezien. 
Toen we bij de Overijssel aankwamen en de zaak hadden afgespoeld en 
opgeborgen, besloten we om toch nog iets met de rest van onze verknalde 
middag te gaan doen. Het werd waterskiën in de haven. Maar omdat Dirk van 
z’n leven nog nooit een skiër had getrokken en daardoor de verkeerde kant 
op draaide, zakte ik als een pudding door het water. Door mijn gevloek en 
gekanker lag Dirk machteloos van het lachen in de rubberboot en gebeurde 
er helemaal niks meer. We zijn ook daar maar mee gekapt. 
Kortom: onze zaterdag was geheel naar de klote. 
 
Arjona 
 
De volgende dag pakte ik de bus om eens wat verder te kijken dan de 
havenstad. Ik stapte uit in Arjona, een klein plaatsje dat een kilometer of 30 
van Cartagena af lag. Ik ging op zoek naar een knijpie om een biertje te 
pakken want daar was het inmiddels weer hoog tijd voor. 
Ik was voornemens om deze dag een beetje cultureel door te brengen en met 
wat mooie foto’s aan boord terug te keren. Maar mijn goede voornemens was 
ik wel heel snel vergeten toen ik bij een klein tentje kwam waar ik meteen 
gastvrij werd ontvangen. Ik bestelde een biertje en zat te genieten van de 



muziek die er gedraaid werd: blues en mariachi. En de meisjes die er 
rondliepen waren prachtig. 
Een bier of vijf later werd de sfeer van beide kanten wat losser en toen ik aan 
één van de zojuist binnengekomen dames vroeg of ze iets van me meedronk, 
duurde het niet lang of ik zat naar mijn gevoel op rozen. We stapten over op 
de Cuba-libre, rum met lamoenchi. Het meisje dat bij me zat was van 
Indiaanse afkomst en had blauw-zwart lang golvend haar en een paar ogen 
als de voeten van een stoker: groot, zwart en vochtig. Toen onze blikken 
elkaar kruisten werd ik op slag verliefd. 
Jezus, wat een prachtmeid. Ze heette Rosalyn en mede door de muziek die 
op de achtergrond werd gedraaid ben ik haar nooit vergeten. Telkens 
wanneer ik dat ene trompetnummer hoor, zie ik haar weer in gedachten op 
mijn knie zitten met in mijn ene hand m’n borrel en in de andere één van haar 
keiharde borstjes. 
Na verloop van tijd stelde ze voor om ons terug te trekken in een hutje achter 
het barretje. Ik was niet van plan om deze keer buiten de deur te neuken. 
Maar pijpen, daar had ik geen enkel probleem mee. En wat ik reeds eerder 
aanhaalde, was ook zij een natuur- talent. Ze stond half gebukt en naakt 
naast me op een niet te beschrijven wijze aan m’n lul te zuigen terwijl ik 
achterlangs haar kletsnatte zuidvrucht pelde. Even later joegen we elkaar in 
de bekende soixante-neuf naar een sidderend hoogtepunt. Haar lichaam was 
ontroerend mooi: ze had een prachtige kut, geschoren, vochtig, en paars-
rose van binnen die naar honing smaakte. Haar keiharde peervormige 
borstjes met grote tepels stonden parmantig naar voren. Jammer dat je van 
tevoren weet dat je met zo’n meisje geen enkele toekomst hebt, want anders 
wist ik het wel. Na een heftig afscheid en de belofte dat ik zou terugkomen 
zodra ik weer in Cartagena lag, drukte ik haar 10 dollar in haar hand voor een 
hap eten. 
Rosalyn, je was geweldig. 
Eenmaal terug aan boord ben ik er zeker nog een paar dagen stil van 
geweest en eenmaal terug in Nederland ben ik op zoek gegaan naar dat 
prachtige trompetnummer en heb het gevonden (De Guello).  
 
De grill 
 
Eenmaal terug op Curaçao ging het gewone leven verder. Om 13.00 uur was 
het einde van de werkzaamheden, wat natuurlijk ideaal was. Je kon alle 
kanten uit en omdat er voor een ieder wel wat wils was op die klip, waren er 
maar weinigen die zich verveelden. Er was een vaste ploeg die naar een baai 
ging, maar ook een aantal die zich bij voorkeur ophielden in gelegenheden 
waar aan Bacchus werd geofferd en daar was ik er één van. Ik werd geboren 
met een chronische dorst. Er was na mijn geboorte geen druppel vruchtwater 
te bekennen, wat volgens mijn vader duidde op eeuwige natnekkerij.  
Toen ik op een avond terug aan boord kwam, m’n zakken ruim gevuld, 
werden mijn neusvleugels gestreeld door een heerlijke geur die uit de 
fankoker van het korporaalsverblijf naar buiten kwam. Krom van de drank 
nam ik plaats en verzocht ik Dirk, die aan een grill de meest waanzinnige 



culinaire combinaties in elkaar stond te draaien, om een biefstuk voor me te 
bakken: ‘Half rauw graag.’ En dat heb ik geweten! Toen mijn lapje klaar was 
en ik er een stuk wilde afsnijden, lukte dat niet zoals ik me dat had 
voorgesteld. Zo taai als hondenleer. In de veronderstelling dat ik weer een 
biefstuk van de hoef had in plaats van van de haas en daarover uiteraard 
mijn misnoegen kenbaar maakte, kwam ik tot een ieders plezier tot de 
ontdekking dat die rat van Littel de lap voor de helft uit de grill had laten 
hangen met de opmerking: ‘Wat zeik je nou, je moest hem toch half rauw?’  
 
Campo Alegre (C&A) 
 
Op een avond zouden we met een paar maten naar C&A gaan om nog een 
keer gezellig te muren. Dat muren bestond uit het eten van kippevoeten en 
het drinken van rum, lekker zittend op een muur die opgetrokken was aan de 
zijkant van het natte gedeelte. Dat wil zeggen, de kant waar je je drank kon 
halen. 
Campo was een soort kamp waar tegen betaling de liefde werd bedreven. Je 
moest langs een portier en eenmaal binnen kon je langs de diverse barakken 
die waren onderverdeeld in kleine kamertjes om je keuze maken. De 
bewoonsters waren dames uit Colombia en de Dominicaanse Republiek die 
een werkvergunning hadden voor drie maanden. Zij kwamen naar Campo om 
in drie maanden tijd hun bruidschat bij elkaar te wippen of te zuigen. Het was 
een komen en gaan van bezoekers en de meisjes die toevallig niks te doen 
hadden kwamen er gezellig bij zitten om een drankje te bietsen. 
Het was verbazingwekkend hoeveel bekenden je er tegenkwam, zowel van 
het schip als van de basis. En als je de volgende morgen vroeg of het lekker 
was geweest, hoorde je steevast dat ze iemand moesten ophalen. 
Toen de boys even wat oud zaad moesten wegbrengen maakte ik een rondje 
en daar ontmoette ik Gloria. Een klein wijfie met dikke tieten en een onwijs 
lief en geil bekkie. Ik maakte een praatje en ze vroeg of ik wilde 
binnenkomen. Nou, dat wilde ik wel maar ik vertelde haar meteen dat ik nooit 
voor liefde betaalde, omdat zij die ook van mij kreeg en ik er niets voor 
hoefde te hebben. Tot mijn verbazing vroeg ze of ik ’s nachts om half twee 
terug wilde komen, dan kon ik bij haar blijven. 
De boys opgezocht en verteld dat ik niet mee terugging. Lekker nog een 
uurtje op de muur gezeten en toen naar Gloria. Wat een poppie zeg! Ik moest 
haar wel van tevoren beloven dat ik niet met een ander de koffer in zou 
schuiven voordat ik bij haar kwam. Ik heb me eerst op de porlijst gezet bij de 
portier en die gaf voor vijf piek de volgende morgen om half zes een dreun op 
de deur. Ik had zó’n bereisde nacht gehad dat ik haar een geeltje (25 gulden) 
gaf om een drankje te kopen. Het gevolg was dat ik de volgende avond wéér 
welkom was en dat heb ik lekker zo een paar dagen volgehouden. Het zijn en 
blijven natuurtalenten want neuken hoeven ze niet te leren, dat zit in hun 
genen en het ritme zit hun in het bloed. 
Ik heb nog lang aan haar gedacht want het duurde een hele tijd voordat ik 
zoiets wéér beleefde. Dan was ’t in Nederland maar behelpen, maar daar 



hebben ze waarschijnlijk andere kwaliteiten al kan ik zo à la minute niet 
bedenken welke. 
 
Einde term 
 
Maar ook deze term liep alweer op z’n eind. We werden door de Friesland 
afgelost en onder het genot van vele bieren werden zoals gebruikelijk, 
ervaringen, adressen, etc. uitgewisseld en vertrokken we op 14 november 
naar St. Eustatius om via St. Maarten en Madeira huiswaarts te keren. Op 3 
december liepen we na een stormachtige oversteek, met dichte mist en 
sneeuwbuien, de haven van Nieuwediep (Den Helder) binnen. Na het 
gebruikelijke douanegeneuzel was het weerzien met familie en vrienden 
hartverwarmend. 
 
Detonator 
 
Het was voor mij de laatste dag aan boord, omdat ik na het verlof 
overgeplaatst werd op Hr.Ms. Soemba te Den Oever. Dat zag ik helemaal 
zitten omdat de bommen- en mijnendemonteerschool mijn werkplek weer zou 
worden. Maar veel plezier heb ik daar niet beleefd. 
Tijdens het reorganiseren van bureau en werkplaats kwam er een doosje met 
‘scherpe’ detonators uit Engelse bommen te voorschijn waarvan de 
slaghoedjes reeds eerder waren afgezaagd door iemand van de EOD uit 
Culemborg. Omdat deze als lesmateriaal gebruikt werden, waar ik niet echt 
achterstond, besloot ik om ze schoon te maken. 
Bij de derde ging het mis. Er volgde een knal en de toppen van drie vingers 
en de duim van m’n linkerhand lagen op de werkbank. Resultaat: een paar 
maanden in het ziekenhuis en na negen maanden revalidatie en een stukje 
korter, dook ik de maand weer vol. 
Verder heb ik er weinig behoefte aan om over dit incident en het verloop 
ervan uit te weiden. Wel werd ik tijdens de revalidatie onder de sociaal- 
medische dienst in Driehuis geplaatst, maar omdat ik er weinig heil in zag om 
daar intern te verblijven werd er toestemming verleend voor fysiotherapie in 
de buurt, zodat ik overdag voor mezelf had. Na herstel werd ik weer op de 
Soemba in Den Oever geplaatst. Van echt herstel was echter nog geen 
sprake, daar er qua therapie nog wel het één en ander te gebeuren stond. 
Maar ik was inmiddels doodziek van het thuis-zijn. Dus maakte ik me nuttig 
aan boord. 
 
Mee als kok 
 
Zo waren er de IJsselmeertripjes met de duikvaartuigen. En omdat de 
Soemba niet over voldoende kombuispersoneel beschikte, bood ik mijn 
diensten aan als kok tijdens deze tripjes. Daarvan werd verder door de leiding 
geen probleem gemaakt omdat algemeen bekend was dat ook koken tot mijn 
hobby’s behoorde. Voor het vertrek werd het nodige ingeslagen en verder 



kreeg de gezagvoerder voldoende geld mee om de handel tijdens de trip te 
financieren. 
We vertrokken op een maandagmorgen richting IJsselmeer en de eerste 
haven die werd aangedaan was Medemblik. We werden vergezeld door de 
Pax, een logementschip dat in de wandelgangen als Hr.Ms. Augurk te boek 
liep, met als gezagvoerder de kwartiermeester Jan Bladder. Aan boord 
bevonden zich de duikers in opleiding, die oefeningen op diverse locaties en 
onder verschillende omstandigheden moesten afronden. Het was daarom vrij 
druk in het benedenschip van de Nautilus, één van de vier 
havenduikvaartuigen waarover de marine beschikte. 
Het eerste ongenoegen deed zich voor toen één der cursisten, de machinist 
Van Beurden, een jongen van Indische afkomst, met het verzoek bij de 
bootsman kwam of hij in Medemblik in een hotel mocht overnachten omdat hij 
daar beter kon douchen. Voor alle duidelijkheid moet vermeld worden dat de 
duikvaartuigen over maar één douche beschikten, die tijdens een trip met 
opleiding vol met groente, aardappels en andere droge stores werd 
gestouwd. 
Dit betekende dat niemand zich kon douchen. Op zichzelf geen enkel 
probleem want als iedereen stinkt, merk je dat niet en is het een kwestie van 
wennen. 
Van Beurden kreeg van zijn instructeur het advies om ’s morgens op het 
halfdek zijn grote blauwe sleepzak maar in een emmer dettol te hangen want 
dan was-ie óók okselfris. Daar dit advies waarschijnlijk niet was overgekomen 
ging Van Beurden toch douchen, met tot gevolg dat de prei, de uien, de 
paprika, de aardappels en alles zeiknat was. Dit was de eerste keer dat we 
de altijd zo rustige en kalme gezagvoerder, de bootsman Cees van Leeuwen, 
zó uit zijn slof zagen schieten. Cees had dan ook de handen vol om het 
zooitje ongeregeld in toom te houden. 
De opleidingen werden gedraaid onder de bezielende leiding van de 
duikmeesters Ed Markus en Jan Vendel. Elke morgen werd de ontbijttafel 
gedekt door iemand van de opleiding en werd er water voor koffie en thee 
opgezet op zo’n oud klote oliegestookt fornuis. 
Na het ontbijt gingen de boys onder water en begon ik aan de middaghap. 
Aangezien de leiding nogal wat noten op haar zang had, bestond het menu 
uit een soepje vooraf, aardappels, groente, vlees en een toetje. En omdat de 
liefde van de man al eeuwen door de maag gaat diende de hap van 
uitstekende kwaliteit te zijn om te voorkomen dat de meute ging morren en 
muiten. 
Maar je hebt altijd lui die wat over het eten te zeiken hebben. Eén van de 
hulpinstructeurs, Guus Hey, was er zo één bij uitstek. Zodra het vlees 
gebakken was kwam-ie in de kombuis bedelen om een lapje; maar wanneer 
we met z’n allen aan tafel zaten werd er weer over het eten gekankerd. Dat 
ging me op den duur zó m’n strot uithangen dat ik hem tijdens koffiedrinken 
oversloeg met de snert, want de gezagvoerder wilde graag eens snert in 
plaats van koffie. 
Toen hij daarover kwam zeiken beloofde ik dat ik speciaal voor hem nog een 
bak soep zou maken. Alleen zou dat geen snert worden, want die was op. Ik 



had nog een pak ossenstaartpoeder en daarvan heb ik voor hem een lekker 
bakkie soep gemaakt. En om maar meteen te testen of-ie werkelijk zo’n fijne 
smaak had, heb ik er een paar vuile sokken en een stink-pendek 
(onderbroek) in mee- gekookt. Toen-ie alles met smaak had opgegeten heb 
ik hem verteld wat de basisgerechten van dit culinaire hoogstandje waren. 
Er werd later door hem niet meer over en op het eten gekankerd. 
De volgende morgen ben ik naar de plaatselijke visboer gegaan om te vragen 
of hij haring had, want dat leek me wel eens lekker voor bij de koffie. Maar ik 
had er wel veertig nodig en daar zou hij rap voor zorgen en ze met de koffie 
aan boord brengen. Met deze geste werden er weer zeer hoge punten 
gescoord. 
 
De zielenkenner 
 
De psycholoog die meeging had zoiets nog nooit meegemaakt. Wij waren 
best wel een aardig studieobject voor hem. De commandant van de Soemba, 
de Ltz Tekke, had gezegd dat hij als hij wat wilde weten of vragen, dat het 
beste na een uur of 9 ’s avonds kon doen want dan zat iedereen op z’n 
gemak met een biertje en dat praatte wat makkelijker. En ja hoor, zo rond de 
klok van negen kwam hij beneden en vroeg of-ie er bij mocht komen zitten. 
‘Een biertje, dokter?’ 
‘Ja graag!’ 
Er werden in onze ogen nogal wat lulvragen gesteld, dus was de 
belangstelling voor hem snel verdwenen. Wat bieren verder werd er 
gevraagd: 
‘Jij ook nog bier, psycholoog?’ En nog wat later werd het ‘psychopaat’. 
Na verloop van tijd had hij het wel bekeken en wilde weg maar dat ging even 
niet: ‘Ga zitten, niet zeiken en gewoon doorzuipen. Je vond het toch zo 
interessant?’ En zo kwam het dat er de volgende morgen een psycholoog 
aan dek stond met een kop als een gebakken handdoek. 
 
Lemmer 
 
Lemmer was één van de havens waar we het meeste schik hebben gehad. ’s 
Avonds ging de gehele bemanning onder leiding van gezagvoerder Cees de 
wal op. Maar alvorens we een geschikte kroeg hadden gevonden, liep ik even 
bij de plaatselijke Chinees naar binnen om te vragen op welk tijdstip zij 
aanvang werkzaamheden hielden. Dat was om 12 uur. Toen ik vertelde dat ik 
de volgende morgen om 7 uur, 35 porties nasi goreng wilde hebben, maakte 
de tijd ineens niets meer uit. In de kroeg hebben we ons gigantisch vermaakt 
met de plaatselijke bevolking voor wie het best wel een afwisseling was, een 
stel marineklanten met sterke verhalen en een zuiptempo als een 
baggermolen. In de kleine uurtjes trokken we al zingend de kroeg uit richting 
het schip en de volgende morgen stond ik om 7 uur op de stoep bij de 
Chinees die, grijnzend van oor tot oor, met z’n hele familie aanwezig was. Ik 
had mezelf namelijk een interne snipperdag beloofd en zo stond de 
middaghap binnen een kwartier op tafel. ‘Moet kunnen voor een keer!’ 



Verder valt er over deze trip weinig spectaculairs te melden, behalve dat de 
oversteek gepaard ging met enorm slecht weer. Dat leverde Jan Bladder, die 
de Augurk voer, een gespleten lip op omdat-ie tijdens de storm met z’n klus 
op het roer sloeg. Maar ja, je kan niet alles hebben. 
 
Enkhuizen 
 
Ook Enkhuizen stond op het programma. Een leuk stadje aan het IJsselmeer, 
waar Cees reeds meerdere malen tijdens oefeningen de nacht had 
doorgebracht. 
Eén van de vaste kroegen was het visrestaurant van Jan de Boei. Er werd op 
een respectabel tijdstip afgemeerd en omdat er verder geen oefeningen meer 
op het programma stonden werd er voorgesteld om bij De Boei de keel maar 
eens te smeren. Zo toog de gehele bemanning achter de gezagvoerder aan 
om ’m vóór het eten nog even flink te raken. Dit gold natuurlijk niet voor mij, 
omdat er wel een hap op tafel moest komen en de kabouters het deze keer 
niet voor me deden. 
Wat er precies die avond op tafel kwam kan ik me niet echt meer herinneren, 
maar dat er geen ruimte was tussen opdienen en nuttigen staat mij nog 
helder voor de geest. Ik stuurde daarom de matroos van de wacht naar de 
kroeg om de gezagvoerder mede te delen dat de hap over vijf minuten 
opgediend zou worden en dat zij die te laat waren een houten bek hadden. 
Maar ik zag m’n geest al dwalen, omdat een stel met een goede slok op zich 
door niemand laat dwingen en zeker niet voor een hap eten. Toch had ik ook 
geen zin om voor de kat z’n kut te koken dus besloot ik over te gaan op 
‘sabotage plan B’. 
Het was te doen gebruikelijk dat er, wanneer er een duikvaartuig in 
Enkhuizen lag, een saptouw (verlengsnoer) van het schip naar café De Boei 
getrokken werd, zodat we niet de gehele nacht in de herrie van de hulpdiesel 
zaten. Met andere woorden: we kregen stroom uit de kroeg in ruil voor 
klandizie. Aan boord bevonden zich diverse ribbuiskachels die per stuk zo’n 
slordige 2500 watt trokken. Door ineens achter elkaar drie kachels bij te 
zetten, werd er zó veel getrokken dat in de kroeg alle zekeringen gelanceerd 
werden en het hele zooitje zwart licht had. Daarop besloot eenieder naar het 
schip terug te keren waar de hulpdiesel reeds gestart was en men zich te 
goed deed aan een stevige hap bij sfeerverlichting. Een uur later kon men het 
offeren aan Bacchus met het buikje rond voortzetten in De Boei. 
Toen alles aan boord schoon was en ik zelf ook een biertje ging halen kon ik 
m’n ogen niet geloven. Jan de Kleine stond op een tafel, terwijl hij op de 
olielampen kaartjes hing met namen erop. 
Het scheen dat De Boei verbouwd moest worden wat voor de bemanning 
aanleiding was om diverse zaken alvast te confisqueren. 
Zo hield Ed er een mooie scheepsbel aan over. De eigenaar van het 
etablissement probeerde te bewerkstelligen dat de bemanning alvast zou 
beginnen met de sloop van het interieur onder het mom van een caféruzie, 
omdat hij tóch zou gaan verbouwen. Maar de gezagvoerder had hem door: 



híj alles vergoed krijgen van de verzekering en wíj de marechaussee op ons 
dak. 
De terugreis verliep verder zonder incidenten en eenmaal in Den Oever kon 
iedereen terugkijken op een leerzame en leuke IJsselmeertrip. 
 
SCHOOF (School voor scheepsonderofficieren) 
 
Op 28 augustus 1978 werd ik geplaatst op de SCHOOF voor het volgen van 
de bootsmancursus. We zouden weer vier maanden onder streng gezag 
worden geplaatst. Vier maanden gelul over tenue en uiterlijk. Vier maanden 
worden behandeld als een goedbetaalde matroos. Maar wie iets worden wil, 
die zit niet stil. 
Onze klas bestond uit lui van verschillende pluimage. Dat wil zeggen, lui van 
de grote vloot (zien er altijd netjes uit), lui van de mijnendienst (zien er nooit 
netjes uit, behalve als het echt moet) en verder van allerlei andere 
plaatsingen. Rik Koster en ik waren de enige duikers in de klas en dat 
hebben we geweten óók. Er viel altijd wel iets te zeiken. Was het niet op hem, 
dan was het op mij. Ik was nog geen drie minuten binnen toen ik te horen 
kreeg dat ik het overhemd dat ik aanhad maar beter voor de mijnendienst kon 
bewaren. Gôh gôh, er zat een rafeltje aan m’n boord. Of ik bij de koningin op 
de thee moest! Van het begin af aan vielen we uit de toon. Onze levensstijl 
werd niet op prijs gesteld. 
Wanneer tussen de middag een instructeur de klas binnenkwam, zat 
iedereen braaf aan de studie en als er werd gevraagd waar wíj waren, dan 
was er altijd wel één of andere slijmjurk die dan zo nodig moest vertellen dat 
we ergens zaten te zuipen. Het was toevallig wel in onze eigen tijd. Maar: na 
regen komt zonneschijn, al moet ’t vier maanden duren. 
Er waren altijd wel steken onder water of rotopmerkingen. 
Bijvoorbeeld: tijdens het examen kaartpassen werd er gesteld dat ik 
gezagvoerder was van een vuilnisprauw, waarop ik me vast en zeker thuis 
voelde. Toen er gevraagd werd hoe breed de haven- ingang van Harlingen 
was sloeg mijn noodlot weer eens toe. De haven van Harlingen lag 
uitgerekend op de scheidslijn tussen twee tafels en tijdens het opmeten 
schoot ik met één been van de passer dwars door de kaart heen. De gehele 
examencommissie ver- asgrauwde achter de tafel, terwijl ik maar een beetje 
onnozel m’n schouders ophaalde met een blik van ‘Zoiets kan nu eenmaal 
gebeuren.’ 
Vier maanden lang heb ik gedacht: ‘Dom houwen en meelullen.’ Dit was in 
het begin best wel moeilijk omdat ik zo niet in elkaar steek. We slaagden met 
redelijk hoge punten en genoten van een welverdiend winterverlof waarna ik 
samen met Rik weer op de Soemba geplaatst werd. Maar dit keer voor de 
opleiding tot duikmeester. 
 
Aanvang opleiding duikmeester 
 
In april ’79 zijn we gestart met drie cursisten: de bootsman Frits Gielen, de 
kwartiermeester Rik Koster en mijn persoontje. Normaal zitten er in een 



opleiding duikmeester alleen onderofficieren vanaf de rang van bootsman of 
sergeant. De reden dat er twee kwartier- meesters in de opleiding 
duikmeester zaten, was het feit dat beiden reeds geëxamineerd bootsman 
waren en dat er voor één man geen opleiding werd gedraaid. 
Deze opleiding bestond hoofdzakelijk uit een gedegen onderricht op het 
gebied van voorschriften en veiligheidsaspecten, zowel op het gebied van 
duikzaken als van explosieven in het algemeen. 
Maar het hoofdmenu was wel de demonteerprocedures van bommen en 
mijnen. Daarvoor waren er diverse uitstapjes georganiseerd naar de EOD 
van de landmacht te Culemborg en die van de luchtmacht te Gilze-Rijen. 
Deze tripjes waren altijd een welkome afwisseling op de best wel taaie stof 
die er behandeld werd. Met name Gilze-Rijen was favoriet, omdat dit altijd 
een paar dagen duurde en we logies genoten in het Prinschenbos. 
’s Avonds stappen in Breda, Gilze of Baarle-Nassau. Maar het mooiste van 
elke opleiding was toch wel de week Oostende in België op de mijnenschool. 
Het begon zoals gewoonlijk weer als vanouds. De reis werd gemaakt per 
trein. Rik Koster was de reisleider, want die wist precies waar we moesten 
overstappen. We zouden op het station Vlissingen opgepikt worden door 
marinevervoer en dat zou ons verderop in Oostende afleveren. Het was de 
bedoeling dat we ons rond 10 uur zouden melden bij de school. We hadden 
ons na het overstappen netjes in de rooie pluche gedraaid, toen ik na een 
minuut of twintig naar buiten keek en op de auto’s allemaal nummerborden 
met rode letters zag. 
‘Hé klontekut, we zitten in België’, zei ik tegen Koster. En toen we hoorden 
dat de trein niet eerder dan in Antwerpen zou stoppen, had Koster dus een 
probleem. Intussen werden de plaatsbewijzen gecontroleerd en omdat we 
alleen maar over een vrijvervoerbewijs beschikten dat in Nederland geldig 
was, moesten we bijbetalen. Geen enkel probleem, daar we over genoeg 
Belgische pretbonnen beschikten, ware het niet dat die rat van een Rik de 
avond ervoor, toen ik mijn portefeuille met alles erop en eraan bij hem had 
laten liggen, al mijn poen aan elkaar had geniet en niet met vier nietjes maar 
wel met een stuk of veertig. Daar werd de controleur niet echt vrolijk van, 
want het duurde een behoorlijke tijd eer ik die ongein eruit had gepeuterd. 
Eenmaal in Antwerpen aangekomen werd Koster duidelijk wat nerveus omdat 
punt één: een chauffeur in Vlissingen voor lul had staan wachten en punt 
twee: we dus niet op de aangegeven tijd op school waren. Ik stelde dan ook 
voor om die dag maar helemaal niet meer te gaan want als je tóch te laat 
bent, maakt het niet meer uit hoe lang. Te laat is te laat. 
Er waren intussen de nodige bieren naar binnen geschoffeld en Frits en ik 
hebben ’m nog even dunnetjes geraakt op het station, terwijl Rik alles in het 
werk stelde om de school te bellen, wat gelukkig niet lukte. We hebben de 
trein naar Oostende gepakt en hebben daar aangekomen, het was inmiddels 
15 uur geworden, nog enige Belgische gluiperds genuttigd, want bier 
brouwen dat kunnen die Belgen. En toen naar school. We waren inmiddels 
als vermist opgegeven, en we werden er tevens van verdacht dat we 
zondagavond al waren vertrokken met de bedoeling in Antwerpen de 
bloemen buiten te zetten. 



‘Ja natuurlijk, maar we zijn wel maandagmorgen even teruggegaan om ons 
vrijvervoerbewijs te laten afstempelen.’ Hoe verzinnen ze het? 
 
Oostende 
 
Op de school waren ze niet blij met dit incident, maar daar lag niemand 
wakker van. Ze hadden waarschijnlijk liever gezien dat we verongelukt waren 
of zo. 
Tegenover de school bevond zich de reeds eerder beschreven kroeg ‘De 
Haring’, waar tussen de middag de diverse bieren werden genuttigd met alle 
gevolgen van dien. Niemand had er ’s middags nog interesse in vakken als 
elektro en demonteer- procedures die de Belgen ons probeerden aan te 
lullen. Ik had op dat gebied toch al weinig vertrouwen in onze zuiderburen. 
Alleen al als je bedenkt dat een instructeur eens in het bijzijn van een klas 
cursisten het achterdeksel van een Duitse invloedsmijn trok, waarachter zich 
een lichtgevoelige cel bevond. Pats, zeven Belgen met een verlichte petveer, 
ofwel zeven doden. 
Op een ochtend werden we uitgenodigd door het Belgische duikbedrijf en de 
afstand was te belopen. De vorige avond waren we de wal op geweest en zó 
liederlijk bezopen geworden dat ik geen kans meer zag om in het bovenste 
bed te klimmen. Daarom kroop ik maar in het onderste, waarin Frits normaal 
sliep. Toen Frits terugkwam van schijten trof hij mij in z’n nest, maar ik was 
niet meer te porren. Het werd me de volgende morgen niet in dank 
afgenomen toen ik vroeg waarom hij in een stoel had geslapen. 
’Omdat jij in mijn nest lag, rooie kut!’ Later hoorde ik dat ook Frits pogingen 
had ondernomen om in het bovenste bed te klimmen wat hem helaas óók niet 
was gelukt. 
Na een bak zwarte koffie zijn we op pad gegaan. Het zal zo rond de klok van 
half acht geweest zijn want iedereen ging op zijn fiets naar z’n werk, toen 
Frits met z’n handen op z’n rug een enorme golf oud bier vermengd met 
zwarte koffie naar buiten gooide en gewoon doorliep terwijl hij de meest 
verschrikkelijke geluiden produceerde. 
En daar kwam wéér een golf kots. Iedereen zat omgekeerd op zijn fiets, want 
dit hadden die Belgen nog nooit meegemaakt. Frits daarentegen had er geen 
enkel probleem mee en met een ‘Zo, dat zijn we ook weer kwijt’ veegde hij 
zijn mond af en vervolgde zijn weg naar onze collega’s van het Belgische 
duikbedrijf. 
Voor de volgende morgen stond er op het programma dat we de ontmijners 
met een bezoek zouden vereren. Inmiddels was Loet van Erp naar Oostende 
gekomen om de klas te begeleiden. En omdat Loet met hetzelfde sop was 
overgoten, kon dit alleen maar meer plezier opleveren. Het busje stond te 
wachten om ons naar de locatie te brengen waar een enorme hoeveelheid 
gasgranaten waren verzameld. Deze werden door een man of drie, reeds op 
middelbare leeftijd, in 200-liter vaten in beton gestort om later ergens in zee 
te worden gedumpt. Nee, de Belgen namen het niet zo nauw met de 
milieunormen. 



We werden gereden door een chauffeur ‘met een platte pik’ en dat kind was 
me een partij lelijk! Uiteraard had ze zichzelf niet gemaakt, maar het oog wil 
toch ook wel wat. Ze zat onder de puisten en wel zó erg dat ze, als ze haar 
handen tegen haar wangen zou drukken, zonder moeite een tompoes zou 
kunnen vullen. Rijden kon ze óók al niet, want om een paar frontaaltjes te 
voorkomen moest ze diverse keren over het fietspad uitwijken. 
Bij de ontmijners aangekomen werd er eerst koffiegedronken en daarna met 
de rondleiding aangevangen. Onvoorstelbaar hoeveel tuig van verschillende 
nationaliteiten er daar bij elkaar lag. Maar dat hadden we heel snel bekeken. 
Ter ere van het feit dat de Hollandse marine op bezoek was, had de 
commandant toestemming verleend om tussen de middag de tap open te 
gooien. Dat was nog eens een ouwe! Er werd gezopen in een tijdmaat van 
een Chinese baggermolen, en toen er voorgesteld werd om de rondleiding 
voort te zetten reageerde er niemand. Logisch, we zaten veel te gezellig. En 
toen we de commandant ervan wisten te overtuigen dat we hier veel meer 
opstaken dan buiten met het lopen door de blubber, ging hij overstag. Er 
werd door de Belgen veel verteld maar niemand luisterde meer, omdat het na 
een sloot bier niemand meer interesseerde waar nu zenuwgas en waar nu 
mosterdgas in zat. Ook onze chauffeuse zoop lekker mee met het gevolg dat 
ze perfect terugreed. 
Maar niet meteen natuurlijk. Bij diverse etablissementen werd er gestopt. Er 
werd nog wat bier genuttigd en tegelijk wat oud bier geloosd. Bij de eerste 
kroeg was het meteen raak. Ik gooide een munt in de jukebox en drukte wat 
nummers in maar wát er ook gebeurde, er kwam geen muziek uit dat ding. 
Toen ik er een paar trappen tegen gaf, was die muts achter de bar de enige 
die muziek begon te maken. Tien minuten later werden we eruit geflikkerd. 
De schuld lag bij Koster. Hij kwam van achteren, zijn gulp dichtritsend en als 
antwoord op mijn vraag waar je kon pissen zei hij: ‘De eerste deur aan je 
rechterhand.’ Ik moest zó verschrikkelijk nodig dat ik op de gang m’n gulp al 
los had en met m’n pik in m’n hand, klaar om een lading oud bier weg te 
brengen, stond ik middenin de woonkamer en dat ging zelfs die Belgen te 
ver. 
Wat mij wel opviel: onze chauffeuse werd na elke stop mooier en zelfs zó 
mooi dat ik haar uitnodigde die nacht maar met mij door te brengen. Maar 
daar trapte ze niet in omdat ze een vriend had. ‘Nou ja, een kleinigheidje 
houd je altijd.’ 
We leerden een paar aardige dames kennen: Magda, die een wolwinkeltje 
had in Zeebrugge en een vriendin Patricia. Patricia was helemaal mijn type. 
Ze was iets groter dan ik en had wat je noemt een Rubensfiguur: grote volle 
borsten en een lekkere kont. We bezochten enige gelegenheden waar 
diverse befaamde Belgische bieren werden geproefd. Terwijl Loet achter het 
stuur zat, hield ik me op de achterbank bezig met Patricia en onderweg naar 
de volgende kroeg bracht ik haar geheel op andere gedachten. Ik had 
inmiddels vernomen dat ze een klotehuwelijk had, maar dat vermoedde ik al 
omdat je normaal gesproken natuurlijk niet bij een eerste ontmoeting en na 
twee bier met een vreemde tong in je mond zit, laat staan in je kut. Want nog 
geen tien minuten later at ik op de achterbank van een auto een sappige 



biefstuk met snor. Dit onder het toeziend oog van Loet, die via de 
binnenspiegel alles nauwlettend in de gaten hield. 
Later zijn de dames een keer overgekomen naar Gilze-Rijen, maar ik moest 
die avond met Frits gaan stappen omdat dit nu eenmaal was afgesproken. 
Wel heb ik nog een tijdje met Patricia geschreven en soms gebeld, maar het 
was voor mij moeilijk om even naar Zeebrugge over te wippen en voor haar 
was het al even moeilijk omdat die lul, waar ze mee getrouwd was, haar 
harpstijf in de peiling hield. Jammer, want ik zag haar best wel zitten en niet 
alleen voor een avontuurtje. 
Al met al waren het weer geweldige uitstapjes waar we een hele tijd op 
konden teren. Ook nu slaagden we met vrij hoge punten en konden we 
aanvangen met een welverdiend zomerverlof, waarna de klas zich 
verspreidde over de vloot. 
 
Hr.Ms. Limburg 
 
Op 20 augustus 1979 meldde ik me aan boord van Hr.Ms. Limburg en ik werd 
op 1 oktober aangesteld als bootsman. Samen met mijn bud Ed Markus en 
route. We waren bijna altijd samen. Aten samen, dronken samen, gingen 
samen de wal op, etc. We zouden in NAVO-verband een oefening gaan 
draaien, genaamd I,ll d’or. 
Vanuit Toulon zouden we samen met Hr.Ms. Overijssel opstomen naar het 
oefengebied. Intussen liep er een Italiaans fregat binnen en tot onze 
verbazing gooiden deze makkers niet met een ‘keesje’, maar werd er met een 
geweer een rubberen dildo naar de wal geschoten waaraan een lijn zat die 
aan de meertros werd gebonden om zo de tros te kunnen doorhalen. Een 
keesje is een leren zakje gevuld met zand dat op dezelfde manier wordt 
gebruikt, maar is alleen iets veiliger. Je zal zo’n dildo maar voor je wrat 
krijgen, dan lul je de komende week niet meer. 
Aan weerszijden van de valreep werden miniatuur geleide projectielen 
geplaatst, geheel van koper. Dit liet me niet met rust en toen er ’s avonds wat 
bier in het lichaam zat, liep ik naar de onderofficier van de wacht met de 
mededeling dat ik even naar de overkant liep om die mooie koperen dingen 
op te halen. Ik raadde hem aan om op mijn teken met de leerling van de 
wacht te gaan vechten, om zodoende de aandacht van de Italianen af te 
leiden zodat ik zonder problemen die zooi kon weghalen. Inmiddels was ik 
onder hun valreep gekropen en had twee van die bullen onder mijn arm. 
Maar wat er ook gebeurde, er werd aan boord van de Limburg niet 
gevochten. Opeens trok ik de stoute schoenen aan en rende met mijn 
trofeeën onder de arm naar de overkant. Op hetzelfde moment klonk er een 
schril gefluit en hoorde ik het doorladen van een geweer. Er werd ook 
geschreeuwd, maar dat kon ik effe niet volgen. Wij Hollanders moeten altijd 
alle talen van de wereld spreken, terwijl er nooit eens een buitenlander 
Hollands probeert te lullen. Met een ‘Safe gard’ wandelde ik de valreep van 
die spaghettivreters op, terwijl ik eerst die klote-dingen had teruggezet. Ik was 
blijkbaar niet welkom want ik werd meteen van boord geflikkerd. 



De volgende morgen kreeg de eerste officier bezoek van een vent met een 
baard en volgens de onderofficier van politie was ik gerapporteerd. Maar hij 
had het rapport verscheurd, omdat-ie het niet kon lezen. ‘Goed gedaan, Youp 
v.d. Woude.’ 
De volgende morgen werd ik door de commandant, de overste Klavert, aan 
dek aangesproken. Hij liet weten dat-ie totaal niet zat te wachten op een 
bootsman van zijn schip met een gat in z’n rug en vertelde tevens dat die lui 
aan de overkant de wacht liepen met scherp. Maar dat was nog niet alles. Er 
was een klacht binnen gekomen over het ontvreemden van die rotzooi die bij 
hen onder aan de valreep stond. 
   ‘Commandant, u denkt toch niet dat ik die dingen had willen jatten?’ 
…‘Ik had ze met de eerstvolgende oefening, overgeven lasten op zee, terug 
willen sturen.’ 
…‘Geintje, kwajongens... toch?’ Hij geloofde het niet echt en ergens had-ie 
nog gelijk ook. 
Dit liep gelukkig allemaal weer met een sisser af. 
 
De wrat 
 
Het weekend lagen we nog binnen en werd er zoals gewoonlijk over en weer 
bier gedronken. 
De chef der equipage, de schipper Rinus van Ginkel, was nogal vies 
uitgevallen. Je moest bijvoorbeeld niet in zijn nabijheid je neus diep ophalen 
en dan zeggen dat-ie naar amandelen smaakte; ik zeg maar wat. 
Op zondagmorgen na de koffie kwam er een stoker bij ons aan tafel zitten 
met het verhaal dat-ie steeds in de machinekamer aan een grote wrat bleef 
haken. Ik bood aan om die even te verwijderen. Eerst een scherp theelepeltje 
uit de la gehaald en wij naar de ziekenboeg, waarna het ongerief er met dit 
multifunctionele instrument met wortel en al werd uitgelepeld. 
Lachend kwam de patiënt terug in het onderofficiersverblijf waarop Rinus, 
nieuwsgierig als altijd, wilde weten wat er zo leuk was. 
De stoker: ‘Frans wipte zó’n grote wrat uit m’n hand’, daarbij een scheppende 
beweging en een slurpend geluid makend. Met een gezicht vol afgrijzen 
deelde Rinus mee dat ’t godverdomme niet nóg gekker moest worden, 
waarop ik binnenkwam en het bewuste lepeltje terug in de besteklade gooide. 
Dit sloeg alles. Met de vraag of ik helemaal van de pot was gepleurd, werd de 
hofmeester geroepen en die kreeg de opdracht om al het bestek uit te koken. 
 
Pech 
 
Maandagmorgen was er een ‘alle hens’. Dat wil zeggen dat de gehele 
bemanning aantreedt omdat de commandant iets belangrijks te melden heeft. 
Tot zijn grote spijt kon de bemanning van Hr.Ms. Limburg niet aan de 
oefening I,ll d’Or meedoen omdat er een technisch probleem was. Een 
kapotte hoofdstoomleiding. 



Met een ‘Wat klote nou, hebben wij dit weer’ werd er door eenieder ironisch 
op gereageerd. De Overijssel vertrok alléén naar zee, terwijl wij in Toulon 
achterbleven. 
Het was elke dag om 13 uur in plaats van 17 uur einde werkzaamheden om 
dit grote leed en het gemis van zo’n mooie oefening voor de bemanning 
enigszins te verzachten. Na een week van stappen en zuipen liep de 
Overijssel binnen, die tijdens de oefening enorm slecht weer had gehad. Veel 
schade aan hekwerken en sloepen. 
Waren wij toch mooi de dans ontsprongen. 
Maandag vertrokken we naar zee om het weekend erop door te brengen in 
Torremolinos. 
 
Torremolinos 
 
 Samen met de Overijssel meerden we af in de haven van Torremolinos. Die 
avond gingen Ed en ik even de benen strekken, wat inhield dat er eerst een 
restaurantje werd gezocht, om daarna de keel te smeren. Het was alsof je je 
pak liep te luchten in Nederland: overal hoorde je Nederlands lullen. En het is 
de Hollander op het lijf geschreven dat hij, wanneer hij zich elders in de 
wereld bevindt, dat op luidruchtige wijze kenbaar moet maken. Zelfs het 
broodje van Kootje en Wimpy ontbraken niet en uit de vele kroegjes hoorde je 
in onvervalst Amsterdams blèren ‘dadde me nog steeds toffe jongens waren.’ 
Nu niet direct een haven waar we op zaten te wachten. 
Uit één van de kroegjes werden onze namen gebruld, wat zoiets betekende 
als een uitnodiging voor een alcoholische versnapering. 
‘Eerst even happen, dan komen we terug!’ In het restaurantje aangekomen 
bestelde ik een vissoep welke aan tafel opgeschept werd uit een grote pan. 
Er zat werkelijk van alles in, tot slakkenhuizen aan toe. Maar er kwam een 
lucht uit die pan alsof er zojuist een massagraf was geschud, waarop Ed 
vroeg wanneer ik nu godverdomme eens iets normaals bestelde. 
Toen we ons buikje rond hadden trokken we eruit en zochten de kroeg van 
de uitnodiging op. Die was snel gevonden, want we hoefden alleen maar op 
het bekende Hollandse gebral af te gaan. 
We troffen zowel bemanningsleden van de Limburg aan als van de 
Overijssel. Toen er zo’n zeikerd met een blauwe blazer aan met één of 
andere zure snol langs ons danste, kon Ed het niet nalaten om de zak van z’n 
jasje te rukken met de vraag of-ie soms op vakantie was. 
Hij antwoordde geïrriteerd dat-ie hier voor zijn werk was, waarop wij wel eens 
wilden weten wat hij dan wel deed. Hij bleek officier op Hr.Ms. Overijssel te 
zijn, waarop Ed hem aanzegde dat-ie de groeten moest doen aan Dey. Leon 
Dey was duikofficier daar aan boord en best wel een heel aardige vent met 
een onwijs gevoel voor humor, dus dat moest kunnen. Toen de blazer 
voorzichtig informeerde van wie hij dan wel de groeten moest doen, 
antwoordden we: ‘Van de duikmeesters van de Limburg.’ De blazer voelde 
zich duidelijk niet op zijn gemak maar liet zich niet kennen. En toen hij weer 
langskwam met diezelfde lellebel, leek het me aardig om ook z’n andere zak 
eraf te rukken met de boodschap: 



‘Niet vergeten, hoor!’ We hebben hem en zijn gegalonneerde vriendjes niet 
meer gezien. 
Toen we ook nog een homofiele kapper hadden bevrijd, die in het schijthuis 
opgesloten zat, konden we niet meer stuk. 
Totdat we eruit gebezemd werden zopen we rum-cola uit glazen waar je je 
benen in kon wassen. Er zaten ook nog twee Duitse mutsen die aan ons 
vroegen of we hen uit veiligheid naar het hotel wilden begeleiden. In 
gedachten zag ik me al met zo’n mokkel onder een donzen dekbed schuiven 
en ’s morgens een zachtgekookt eitje naar binnen lepelen, maar helaas. 
Onderweg nog onwijs gelachen toen er een kleine bultenaar met een 
heidebezem de straat liep aan te vegen. Eén van die mokkels wilde de 
bezem hebben terwijl ze luidkeels blèrde: ‘Ich bin die Hexe. ’ 
Ed, galant als altijd, zou de bezem wel even halen maar de bult had hem 
door en liep voor z’n leven en z’n bezem. ‘Kom hier met die bezem, klootzak’, 
brulde Ed maar de bult luisterde niet. ‘Wacht en let hier goed op’, riep Ed, ‘ik 
ga ’m lokken.’ Terwijl hij naar het vuilniswagentje liep, tilde hij de emmer eruit 
en gooide die hele kankerzooi op straat. We bleven, in afwachting van wat er 
ging gebeuren, aan de andere kant van de straat staan. Want een bult met 
een beetje plichtsbetrachting komt terug en veegt de straat opnieuw aan. 
Maar plichtsgevoel ontbrak hem kennelijk. 
Toen we terug aan boord kwamen namen we nog een afzakkertje en genoten 
daarna van een welverdiende nachtrust. De volgende morgen, terwijl we aan 
dek een sjaggie stonden te roken, kwam Leon Dey naar ons toe met de 
mededeling dat-ie de gramschap van de gehele longroom op z’n nek had 
gekregen. 
   ‘O ja? vertel!’ 
De officier van administratie was gisteravond door twee barbaren 
gemolesteerd en dat waren volgens zeggen vrienden van Dey. 
‘Kun je nagaan wat een watjes.’ 
De trip zat er weer op en na het weekend zetten we weer koers naar Den 
Helder. 
Daar kwamen we erachter dat de marineleiding een in onze ogen lullig 
spelletje had gespeeld. Het was de bedoeling dat Hr.Ms. Overijssel verkocht 
zou worden aan Peru en dat betekende dus dat de bemanning geen klote 
meer had uitgevoerd op het gebied van periodiek onderhoud en ook logistiek 
deugde er niet veel meer van. 
‘Dat zoeken die zuidvruchten maar lekker zelf uit’, werd er regelmatig 
geroepen. Maar eenmaal in Den Helder werden de plannen gewijzigd: niet de 
Overijssel, maar de Limburg ging naar Peru. Daar had de bemanning van de 
Limburg zich nou het apelazerus voor gewerkt. 
Natuurlijk begrijpt iedereen dat een schip, als het er spick en span uitziet, 
beter verkoopt dan zo’n schrootbak. Maar verkocht zou-ie toch wel worden. 
Ook al had men geweten dat ons schip verkocht zou worden, dan had het er 
nog goed uitgezien omdat de bemanning een goede mentaliteit bezat. 
Mijns inziens lag dit voor een groot deel aan de stuwende kracht van 
commandant Klavert. Een kleine man met een grote uitstraling die bij de 



gehele bemanning een enorm respect genoot. En... respect moet verdiend 
worden en kan niet worden afgedwongen door middel van strepen of gallons. 
 
Hr.Ms. Overijssel 
 
En zo gebeurde het dat in 1980 de gehele bemanning van de Limburg werd 
overgeplaatst naar de Overijssel. Dit betekende dat we weer bij af waren. Het 
gehele schip moest weer worden opgeknapt op elk gebied. Er deugde geen 
ene reet meer van. Er werd door een ieder kei en keihard gewerkt. We 
kregen een nieuwe commandant, de overste Spoelstra. Dat is altijd weer 
even wennen. Spoelstra viel best mee, een aardige kerel, maar ’t was geen 
Klavert. 
Er kwam een bekendmaking uit over het op handen zijnde vaarprogramma. 
Het schip zou de laatste jager zijn die in de Nederlandse Antillen als 
stationsschip dienst zou gaan doen. De bemanning kon via een verzoek 
kenbaar maken of men voor een jaar of voor een halfjaar meeging. De 
commandant en de chef d’équipage, de schipper Dirk Spijker, gingen jammer 
genoeg mee voor een halfjaar. Ik zeg bewust ‘jammer genoeg’, omdat deze 
mensen, wanneer er een goed contact bestaat, een schip kunnen maken en 
breken. 
Dirk was een fijne kerel van wie ik enorm veel heb geleerd, zowel op nautisch 
gebied alswel in de omgang met mensen. Waar ik zo nu en dan m’n vuisten 
gebruikte, deed hij dat af met een paar simpele woorden. Hij was een groot 
organisator op alle gebied. 
 
FOST 
 
Zo gebeurde het dat we eerst met het schip naar Engeland moesten voor een 
opwerkperiode zoals ik die reeds eerder heb beschreven. Elk dienstvak kreeg 
zijn eigen examen. Wij waren ingedeeld bij het onderwatergebeuren. En 
werden er tijdens een oefening kleefmijnen onder het schip geplaatst, dan 
moesten wij die conform een bepaalde procedure en zoekmethode 
lokaliseren en eventueel onschadelijk maken. Het was weer een zware 
periode, die deze keer vier weken duurde. Van ’s morgens 6 uur tot vaak ’s 
avonds een uur of tien, al naar gelang het soort oefeningen. 
Maar we hadden uiteraard ook onze momenten van ontspanning. 
Daardoor kwam het dat ik Sheila weer ontmoette. Het weerzien was te gek! ’s 
Avonds gingen we naar een club waar zich doorgaans vrije dames ophielden, 
variërend in leeftijd van 25 jaar tot schijndood, in de hoop een flexibele vent 
aan de haak te slaan teneinde een vuurtje te kunnen blussen. Er was 
overigens niks mis met deze wat oudere dames want eenmaal tussen de 
lakens gedroegen ze zich alsof het de laatste keer was. Er flitste wel eens 
door me heen: ‘Als dit maar geen hartaanval krijg’, want dan zit je toch 
letterlijk en figuurlijk mooi met je pik in de pudding. 
Er was er zelfs één bij van 72 lentes en als je haar van achteren zag met 
haar lange blonde haren, haar wespentaille in een mini-jurkje en rode 
schoenen met stilettohakken, dan bleef een zacht gesis tussen de tanden 



meestal niet uit. En wanneer ze dan gevleid achteromkeek schrok je je de 
pleuris: ze had een klus als een wasbord. Maar als je niets liet merken, bood 
ze je steevast a drink aan in de hoop op company. 
Deze dames, bijgenaamd Fost bunny’s, werden regelmatig aan boord in het 
onderofficiersverblijf uitgenodigd. En dat was lachen. 
Chef-hofmeester Gerrit zag elke keer weer kans om de blits te maken door, 
zodra er zo’n ouwe doppedoos binnenkwam, naar haar toe te vlieden en zich 
tijdens het maken van een charmant buiginkje voor te stellen. ‘Hello madam, 
my name is Jerry, and what do you like to drink?’ Hij perste hierbij zijn stem 
drie octaven naar beneden. 
D’r kwam op een gegeven moment een heel dik monster binnen. Ze stelde 
zich voor als Valery, Val for friends. Wat een takkewijf! 
Zonder dat ik ook maar iets had gezegd deelde ze me mee: ‘But if you call 
me Val, I’ll smash your face.’ De volgende morgen had ik nog de naweeën 
van die paasos. Of ze was ongesteld óf ze gebruikte inlegkruizen, maar dan 
wel repen van een oud marinematras. En aangezien ze ‘het toilet’ van de 
eerste officier had gebruikt, zat de zooi mooi verstopt. De eerste officier, 
Diederik Notten, kon in de ruimste zin des woords de zon in het water zien 
schijnen als hij er maar geen last van had. En dat had-ie deze keer zéker. 
De volgende morgen nadat Diederik diverse pogingen had ondernomen om 
een ouwe nasihap te verzuipen waarvan hij zojuist was bevallen, verliet hij 
met een rood hoofd het schijthuis omdat deze geen afscheid kon nemen van 
zijn draagvader. Zijn bruine broeder alleen achterlatend in een mengelmoes 
van stront en ongesteldheid, maakte hij op zijn volkomen eigen wijze zijn 
ongenoegen kenbaar bij opa stoom (de chef-machinist) en bij de schipper. 
Willem Pothoven, de adjudantmachinist, vrolijk en laconiek als altijd, 
verzekerde de eerste officier dat hij er persoonlijk zorg voor zou dragen dat 
de pot asap (as soon as possible) leeggegeten zou worden. Er kwam een 
stoker aan te pas die met een brandslang het hele vuiltje buitenboord perste. 
Onder de afvoer lag een vlot waarop het stoffelijk overschot van avondmaal 
en middagpot van die vieze wijven achterbleef. De aanblik was toen om 
ervan over je nek te gaan. 
De FOST zat erop en eenmaal terug in Nederland werd alles gereedgemaakt 
voor de trip naar de West. 
 
Westtrip 1 mei ’81 
 
Onder begeleiding van spuitende sleep en blusboten vertrok de Overijssel, 
uitgezwaaid door familie, vrienden en bekenden, voor de laatste keer naar de 
Nederlandse Antillen. 
Dit moest de reis der reizen worden, maar helaas: verkeerd gegokt. Op 
enkele onderofficieren na was het verblijf een smeltkroes van chagrijnige 
kutzieke ouwe zeikers. Je zou toch zeggen dat iedereen die voor een jaar 
meeging zijn eigen persoonlijke reden had. De één ging mee omdat hij z’n 
gouden medaille dan nog net haalde, want in die tijd telden de tropenjaren 
nog dubbel en zo’n gouden plak, 36 jaar trouwe dienst, leverde toch mooi een 
belastingvrij maandsalaris extra op. Er waren erbij die van de tropen hielden, 



zoals ik. Maar er waren er ook die baalden van hun wijf en wat is er dan 
mooier om er een jaartje tussenuit te trekken? 
Het verblijf werd al snel door buitenstaanders omgedoopt tot ‘Bron(m)beek’. 
En er hoeven maar een paar van die ouwe kutzweters bij te zitten en de sfeer 
en de stemming zijn verziekt. Maar daar trok ik me verder weinig van aan. 
M’n ouwe maat Dirk Littel zat óók voor een jaar aan boord en daar trok ik 
regelmatig mee op. 
De eerste haven die werd aangedaan was Ponta del Gada op de Azoren. Op 
zich een prachtige omgeving. Het was de vaste haven om olie te bunkeren 
voor de oversteek. Na de middaghap zijn we samen een stuk gaan lopen om 
de omgeving te bekijken. Daarna een kroegje opgezocht en werd de keel 
weer eens gesmeerd. Dat zijn zaken die bijgehouden moeten worden 
teneinde te voorkomen dat we met de krimpscheuren in onze nekken terug 
aan boord zouden komen. Dezelfde dag vertrokken we weer naar zee om 
aan de oversteek te beginnen. Het weer was prachtig en ik had er echt zin in. 
De eerstvolgende haven werd Barbados. Zondagmorgen gezellig met het 
vaste ploegje na de koffie, aan de borrel en na het eten met Dirk de wal op. 
We hebben een onwijs eind gelopen, winkels gekeken en van een prachtig 
stukje natuur genoten. 
 
De trilhut 
 
Ik sliep in de duurste hut van het schip. De duurste wil zeggen dat er het 
meest geïnvesteerd diende te worden om in slaap te komen. 
Mijn kooi lag precies boven stuurboord schroefas en wanneer het schip een 
vaartje had van pak weg zo’n mijltje of twaalf, dan trilde de gehele 
kooistelling. Op zich hartstikke lekker wanneer je op je buik lag maar zes 
orgasmes op een nacht hield zelfs geen paard vol. 
Er bevonden zich twee wasbakken in deze hut en we sliepen er met vier man 
en een sergeant der mariniers. Er kon maar één wasbak gebruikt worden 
omdat vorige bewoners een stoomleiding hadden aangebracht waarmee het 
water warm gemaakt kon worden. 
Aangezien daar niemand gebruik van maakte werd deze wasbak al snel 
gepromoveerd, ja u raadt het al, tot pisbak en dit tot groot ongenoegen van 
die marinier. En aangezien niemand zich daaraan stoorde regelde hij rap een 
andere hut. Waren we mooi van dat gezeik af. 
 
Tatoeëren 
 
De reis op zich was schitterend. We hebben de meeste Maagden-eilanden 
bezocht, de Boven- en de Benedenwindse eilanden, Colombia, Venezuela, 
Panama, de Franse Antillen en verder Amerika en omgeving, zoals Florida, 
Fort Lauderdale etc. En daar is mijn carrière als tatoeëerder begonnen. Van 
een tapedeckmotortje, een marinebalpen en een stuk gitaarsnaar werd een 
tatoemachine in elkaar geflanst. 
Ik had een matroos-duiker aan boord die ik geschikt achtte om als proefkonijn 
op te treden. Matroos De Ruig werd aangezegd om zich om 13 uur bij mij in 



m’n hut te melden. Hij zou wel horen waar het om ging. En toen ik hem 
vertelde wat de bedoeling was, had hij er geen enkel probleem mee. 
Op Aruba in 1971 was ik óók al bezig geweest met het zetten van bloemetjes 
bij de jongens die bij me werkten op het watersportcentrum. Dat ging nog met 
drie naainaalden die met een garendraadje bij elkaar waren gebonden. Maar 
met de machine ging het perfect. Toen we in Norfolk lagen kwamen er zelfs 
gasten van andere schepen. 
Er werd gewerkt in de bakkerij met als voeding een oude 12-volt accu. Toen 
de scheepsarts er lucht van kreeg werd er meteen een stokje voor gestoken. 
Hij was bang voor infecties, ontstekingen en weet ik wat voor enge ziekten 
nog meer. Maar daar raakte uiteindelijk niemand echt van onder de indruk. Er 
werd ’s avonds gewoon verder geprikt. Het luik van de bakkerij werd 
geblindeerd met een theedoek. En zo zijn er in 1981 heel wat onder de naald 
geweest. 
 
Pink Pussycat 
 
’s Avonds eerst een stevige neut in het verblijf om daarna de wal op te gaan. 
Ik wilde naar de ‘Pink Pussycat’, een tent met een showtje en topless 
bediening. Dirk wilde niet mee en vond dat ik óók beter aan boord kon blijven 
omdat ik volgens hem te dronken was om te lullen. Had ik maar naar die 
lange geluisterd. Toen ik de kroeg verliet werd ik gevolgd door twee mannen 
die dachten dat ze mij even wat lichter konden maken. Ik bewaarde in het 
buitenland mijn geld en legitimatiebewijs altijd in m’n sokken, dus helaas 
pindakaas. Ik liep door die rukkers wel een gebroken neus en een dicht oog 
op, maar dat geneest wel weer en m’n spullen had ik nog. 
Toen Dirk de volgende morgen in m’n hut kwam schrok hij zich het 
apelazerus. Mijn kussen zat onder het bloed en mijn klus zag er niet uit. 
We zouden die dag naar ‘Ocean World’ gaan, een park met allerhande 
waterdieren, zoals pinguïns, zeehonden, haaien, dolfijnen en getrainde 
haringen. Kortom: een prachtig park met verschillende shows en het 
voederen van de dieren. 
Er werd ook een trip georganiseerd naar het Kennedy Space Center en naar 
Disney World. Deze trip duurde twee dagen en was erg de moeite waard. 
Alleen was ik persoonlijk liever twee dagen in Disney World gebleven omdat 
één dag voor mij te kort was. Dat komt denk ik omdat ik nog in sprookjes 
geloof. Maar dat ga ik in de toekomst zeker eens overdoen. 
 
Santo Domingo 
 
Het weekend zou doorgebracht worden te Sto. Domingo. Oók een prettige 
locatie om te stappen en om de bloemen eens voor weinig geld buiten te 
zetten. 
Zondag kregen we bezoek van de MLD (Marine Luchtvaart Dienst), die onze 
collega Dirk Vis, die wegens omstandigheden naar Nederland was geweest, 
aan boord terugbracht. Na de middaghap en diverse versnaperingen zijn we 
de wal op gegaan en we belandden al snel in een kroeg met veel dames. Er 



was één blanke meid bij, een groot mokkel, waarmee ik een drankje nam. Ze 
was Duitse en ze had een paar enorme jetsers. 
Na enig heen en weer gelul besloten we om ons terug te trekken naar boven. 
Maar dat ging zomaar niet want er moesten eerst munten op tafel komen 
voor de kamer. Geen probleem, alleen was dat wel de enige poen die ik 
ervoor uittrok. Het bleek geen punt, want liefde is liefde, al is het ook op het 
eerste gezicht. 
En toen we eenmaal in haar kamer waren vertelde ze dat er eerst gesopt 
moest worden. Bij gebrek aan een doucheruimte werd er gebruik gemaakt 
van een 200-liter olievat dat achter een laag muurtje in de gang stond en 
waar een regenpijp boven hing. In m’n blote hol liep ik de gang over en terwijl 
zij alvast terugging naar de kamer spoelde ik m’n stoffelijk omhulsel af met 
een steelpan. Maar omdat er al genoeg sap in ’t lijf zat, raakte ik de weg kwijt 
in die kolere-zooi. Ik had al links en rechts wat deuren opengemaakt maar ik 
was mijn kamer kwijt. Ik wist zeker dat ik ’m gevonden had en toen ik naar 
binnen stapte stond ik in m’n blote reet op het dakterras, waar de halve 
bemanning van de Overijssel zat te nippen. Er ging een gejuich op en ik trok 
snel de deur weer dicht. Intussen kwam mijn edelweiss me halen en bracht 
me naar de kamer. Er werd weer eens ouwerwets en keihard geneukt en na 
afloop nam ik haar mee aan boord. In het onderofficiersverblijf was het 
donker, want die ouwe puntbuiken zaten naar de film te kijken. 
Toen na de tweede rol het licht aanging (video hadden we niet) waren 
natuurlijk alle ogen weer gericht op Kwatta. 
…‘Ik had toch gezegd dat ik geen hoeren in het verblijf wilde’, riep de 
schipper. 
‘Hoeren? Doe normaal man. Ze is lerares Duits, dus houd je een beetje in.’ Ik 
ben maar een rondje schip met haar gaan maken en eenmaal in de trilhut 
heb ik ’m er nog effe lekker in laten hangen. 
Niet iedereen was hier gelukkig mee want m’n hutmaat, Adriaan. J. van Herk, 
ging van pure ellende naar het verblijf terug. 
 
Weekend op zee 
 
Een weekend op zee lag meestal in het kader van het opladen van de 
batterijen. 
Dit weekend werden er schietwedstrijden georganiseerd. Zowel kleiduiven als 
geweer, pistool en pistoolmitrailleur. Er werd een weerballon opgeblazen 
waarop werd geschoten onder leiding van de konstabels. Ikzelf organiseerde 
op het G-dek, dat was op de jagers het dek waar de onderofficieren 
woonden, een jazz-sessie. 
Eenieder was welkom om een biertje te komen happen en te genieten van 
een stukje onvervalste dixieland, vertolkt door de Dutch Swing College Band. 
Er heerste een prima sfeertje en toen die ouwe óók nog een biertje kwam 
drinken hadden we de club compleet. Na twee snuffels verliet hij de 
feestvreugde weer en overhandigde hij mij 5 gulden omdat hij niet gratis wilde 
drinken. Maar dat deed-ie niet omdat de hofmeester-commandant gewoon de 
rekening zou krijgen; 


