
minder gevoel voor een feest- stemming had dan zijn bont uitgedoste 
passagiers. Hij begon al te zeiken toen we nog maar net de bocht om waren, 
omdat iemand een doos bier opentrok. Ik werd naar voren geroepen en hij 
gaf te kennen dat dit niet kon. Wat een lul zeg. Daarna was John Moesker 
aan de beurt; die zat met z’n opblaaspop voor het raam te zwengelen. 
Het is dat we die ouwe gingen ophalen, anders waren we meteen 
teruggegaan. Want op zo’n dag moet je natuurlijk niet de sfeer laten 
verzieken. 
Op het vliegveld heerste een drukte van jewelste. Commandant Boonen ging 
de trap op om zijn collega op te vangen. En ja hoor, daar was-ie. Op mijn 
fluitsignaal ving de band aan met spelen. Er waren van een aankomende 
passagier nog nooit zo veel foto’s gemaakt als van de beide commandanten 
van de Woerden. En daar stonden ze dan onderaan de trap: Gerrit Boonen 
en Jacques van Dijk. Die ouwe wist niet wat-ie zag. Het hele zooitje werd 
omringd door aankomende en vertrekkende passagiers, omdat iedereen 
wilde weten wat voor iemand daar aankwam. Die moest toch wel populairder 
zijn dan de paus. 
Eenmaal aan boord terug werden de nodige dienstzaken uitgewisseld en 
daarna stond de rest van het weekend in het kader van het weerzien van 
onze ouwe. Ook werd de tekst op de stickers weer veranderd in: ‘Wij van Van 
Dijk geven de kijk.’ 
Zondagmorgen werd er op één der schepen een kerkdienst gehouden, die 
ook door de Nederlanders in Stockholm bijgewoond kon worden. Eén van 
onze jongste officieren, Sleeswijk Visser, kwam aan boord met een dame van 
de ambassade. Ze had een figuur als een strijkplank. Lang, dun en of ze 
lekker was dat zouden we aan Tjaako zelf moeten vragen. Iedereen stond 
een beetje lullig te kijken toen Tjaako met die panlat aan boord kwam. Het 
hek was helemáál van de dam toen-ie kwam vragen of-ie even met haar de 
maintenance (duikerswerkplaats) in mocht om haar de apparatuur te laten 
zien. 
Tjaako studeerde geologie en omdat z’n vriendin volgens de mannen zeker 
tweemaal zo oud was, vond niemand het raar. Een spelonk blijft tenslotte een 
spelonk. En toen-ie door het mangat naar beneden ging, gooiden de boys het 
luik dicht. Er werd even later geklopt en gebonkt en na een minuut of tien 
deden ze het luik weer open en kwam Tjaako met een rood hoofd naar 
boven, terwijl iedereen vroeg of het lekker was. ‘Ze was geïnteresseerd in de 
duikershelm’, was zijn verweer. Maar toen iedereen in koor riep: ‘Die Duitse 
helm (z’n eikel) zal je bedoelen’, droop-ie af met zijn twiggy. Wanneer hij in 
scheepstijd ergens liep, was er altijd wel iemand in de buurt die ‘viezerik’ 
mompelde. En dat krijg je als je werk en rust niet gescheiden kunt houden. 
 
Arendal 
 
Een hartstikke leuke haven. Mooie (naakt)stranden, waar de één wel en de 
ander niet in z’n blote reet liep. De zwembroekdragers werden ervan beticht 
dat ze een kleintje hadden en zij die in hun blote togus liepen waren 
exhibitionisten, die graag hun pik lieten zien. 



’s Middags twee kanjers meegenomen aan boord. De één bleef in het 
cafetaria bij de manschappen hangen, terwijl de ander mij vergezelde naar 
het onderofficiersverblijf. Ze bleef gezellig eten en toen iedereen de wal op 
ging heb ik toch maar een poging ondernomen om haar m’n treurzak in te 
lullen. Dat ging niet echt van een leien dakje. Godverdomme, mijn hele 
trukendoos heb ik ervoor moeten omkeren eer ik haar eindelijk in d’r blote 
reet had. 
Na afloop van dit toch wel zeer aangename samenzijn heb ik een taxi voor 
haar gebeld, betaald en haar naar huis laten brengen. Het regende hard en ik 
wilde niet dat ze ook van buiten nat zou worden; dat was ze van binnen al 
genoeg. 
De volgende morgen moest ik bij die ouwe komen. Hij deelde mij mee dat hij 
het onder geen beding zou accepteren dat er ’s nachts mutsen aan boord 
zouden blijven slapen. 
‘Commandant, denkt u werkelijk dat zoiets hier aan boord gebeurt?’ 
Ik verzekerde hem dat alleen de gedachte al absurd en banaal was. 
Hij stelde mij dan ook volledig verantwoordelijk voor eventuele 
ongeregeldheden. Maar net zomin als wanneer die ouwe lag te slapen, was 
het ook voor mij niet mogelijk om één en ander te controleren. Sterker nog, 
het boeide mij voor geen meter. Laat de mannen maar lekker neuken, des te 
beter blijft de stemming. 
Die ouwe heeft vóór het lezen van dit boek nooit geweten dat er in elke haven 
in bijna elke kooi twee personen lagen. ‘Sorry Jacques, één kuthaar trekt 
harder dan twaalf paarden en geilheid is als honger, dat komt vanzelf en dat 
moet gestild worden.’ 
De boys gingen de wal op en waren van mening dat de fontein een grondige 
schoonmaakbeurt nodig had. Maar in plaats van luiwagens en bezems werd 
er een doos van tien kilo waspoeder meegenomen. Je kunt je voorstellen dat 
het succes verzekerd was: niet alleen de fontein, maar ook de gehele straat 
en de omgeving hadden alles weg van een besneeuwde vlakte. Het scheen 
dat de plaatselijke autoriteiten hier niet zo blij mee waren, met als gevolg het 
arresteren van de daders. 
Baas Notten was de volgende dag zeer ontstemd over dit verregaande 
wangedrag van de bemanning van de Woerden. Ik zeg met name ‘de 
bemanning’, omdat de Woerden het altijd gedaan had. Stond er iemand 
buitenboord te pissen, dan stond de Woerden buitenboord te pissen. 
Commandant Van Dijk kreeg de opdracht van overste Notten om de daders 
zeer zwaar te straffen. 
En dat deed-ie ook. Maandag op rapport en dinsdag uitslag. Zes dagen licht 
arrest, een straf die op de Woerden nog nooit was gegeven. Ik weet zeker dat 
die ouwe er zelf nog het meeste mee zat, maar hij kon niet anders. 
Ik kwam nog wel eens in z’n hut voor een ‘goed gesprek’, en omdat we op 
slinkse wijze in het bezit waren gekomen van wat dozen Grolsch bier stelde ik 
voor om de gedetineerden een dag gratie te verlenen. Het waren goeie lui en 
harde werkers en zo gebeurde het dat de boeven zondagmorgen bij die ouwe 
in z’n hut werden geroepen en bij wijze van zeer grote uitzondering wegens 
goed gedrag en het aandringen van de chef d’equipage werden afgestraft. 



De stemming en de sfeer waren weer als vanouds, want gestraften aan boord 
waren we niet gewend. Weer ouderwets met de gehele bemanning aan de 
Irish coffee, terwijl Bart, onze rooie en vochtigste kok van de mijnendienst, al 
vroeg was begonnen aan de zondagse traditionele rijsttafel. 
Wanneer Bart een biertje in het lijf had, en daar begon hij meestal rond een 
uur of negen mee, dan maakte hij van een bal gehakt een biefstuk. Vandaar 
ook het spreekwoord: ‘Een dronken kok is een engel in de kombuis.’ 
Bart zorgde niet alleen voor een uitstekende hap en de Irish coffee, maar ook 
voor het Engelse ontbijt. Dit was op de Woerden traditie geworden en je 
kwam dit op geen enkel ander schip tegen. Elke vrijdag op zee zorgde Bart 
voor een perfect Engels ontbijt, met alles erop en eraan, terwijl Jan Veenstra, 
de baas over de video die in de hut van de draadloze stotteraars (seinhut) 
stond geparkeerd, de krenten in de pap verzorgde in de vorm van een 
‘Zweedse natuurfilm’. Het viel wel op dat er niemand bleef liggen en voor hen 
die moeite hadden met onhoorbaar eten was een pornofilm een uitkomst. Je 
kon lekker slurpen met je eieren, zonder dat iemand zich eraan stoorde. 
 
Funny steampast 
 
’s Maandags weer naar zee voor de nodige oefeningen, terwijl er druk 
gebabbeld werd over de op handen zijnde ‘funny steampast’. 
Elk schip bedacht iets origineels met zijn bemanning, waarna alle schepen in 
kiellinie gingen varen. 
Op het stafschip, de Alkmaar, bevond zich de jury, te weten de overste (baas) 
Notten en de Ltz Van der Oest. Het achterste schip passeerde met zijn 
stuurboordzijde de rest van de schepen, terwijl de jury punten gaf voor 
originaliteit etc. 
De Woerden had er wel heel veel werk van gemaakt, door conform het 
pavoiseerplan aan een staalkabel, die van voren via de top van de mast naar 
achteren liep, afwisselend lege Grolsch en Heineken- kratten op te hangen. 
Van het geschut op de bak werd een enorme fallus geconstrueerd. De loop 
werd in paradestand gezet, terwijl hij was omwikkeld met lakens en ouwe 
lappen. De eikel aan de top was rood geschilderd, zodat die er lekker 
uitsprong. Als testikels waren radarreflectoren gebruikt en de dekwasslang, 
die langs de loop gebonden was en uitmondde in de eikel, zorgde voor het 
nodige vocht. 
De bemanning stond aangetreden conform paradeerrol over de gehele 
stuurboordzijde. Het tenue was stropdas met regenjas. Toen het de beurt van 
de Woerden was en we als achterste schip de linie verlieten, gaf die ouwe bij 
het passeren van elk schip een signaal met de megafoon. Op dat moment 
trok eenieder als een potloodventer voor precies één seconde zijn regenjas 
open, waarna de schepen die we passeerden zich vergaapten aan het 
spandoek dat onder de brug was opgehangen met de tekst “Van Dijk’s toeren 
bracht ons langs vele hoeren.” 
Het grootste succes was dat de dames aan boord van de Alkmaar om een 
herhaling vroegen, die we hun uiteraard niet onthielden. Dus opnieuw gingen 



de jassen open. Ten slotte werden we beloond met een gedeelde eerste 
plaats. 
 
Flensburg 
 
Er restte ons nog slechts één haven: Flensburg. En uiteraard: toen het schip 
nog maar net was afgemeerd, liep ik met Ap König even het haventerrein op 
om ons te oriënteren. We kwamen terecht in het cafetaria van de Duitse 
basis, waar we al rap kennismaakten met een tweetal Duitse dames die daar 
werkten. Het toeval wilde dat ze juist klaar waren en ons wel wilden 
vergezellen naar het schip voor een drankje. 
We hadden ons eerste biertje nog niet opengetrokken toen de telefoon ging 
en de overste Notten aan onze commandant meldde dat het nog niet eens 
vastwerken was en de Woerden al weer wijven aan boord had. ‘Jaloers?’ Er 
werd verder geen aandacht aan besteed. 
Ik hoorde van die ouwe dat er aan boord van de Alkmaar een party voor 
officieren was. De gehele zijde welke tegen de kant lag, was afgeschermd 
met vlaggen. Dit om de privacy van de bezoekers te waarborgen en het 
geheel een wat intiemer karakter te geven. Ik trommelde de band bij elkaar 
en vertelde dat we ’s avonds op de steiger zouden optreden. Intussen had ik 
met Pimmetje, de hofmeester en verzorger van baas Notten, ruggespraak 
gehouden, want we zagen hem regelmatig in een jurk (sarong) lopen. Het 
leek me daarom wel aardig dat ik die, als leider van de band, tijdens ons 
laatste optreden aan zou hebben. Toen alle gasten op de Alkmaar zo’n beetje 
aanwezig waren, verzamelden wij ons op de steiger en via het bekende 
fluitsignaal trokken we de aandacht en vingen we aan met spelen. De 
vlaggen werden opzijgeschoven en naar wat ik later hoorde had eenieder 
genoten van dit optreden. 
Alleen baas Notten zag wat bekends, en wel zijn eigen sarong. Met 
vraagtekens in zijn ogen keek hij commandant Van Dijk aan. Hij was tenslotte 
verantwoordelijk voor dat zooitje ongeregeld op die houten kut-boot. Die 
ouwe trok een beetje lullig zijn schouders op, zo van ‘Geen idee hoe ze hier 
nu weer aan komen.’ 
Na het optreden kwamen de meisjes van de basis weer aan boord en Ap had 
met één van hen, een grietje met een lekker kort blond koppie, afgesproken 
om de wal op te gaan. Wat mij opviel was dat ze vieze nagels had. Mijn 
ervaring heeft me geleerd dat een meid, wanneer ze uitgaat en vieze nagels 
heeft, ook vieze oren heeft. Mijn vermoeden bleek geheel juist, want de 
bruine drab zat tot aan de rand van haar gehoorgangen. En dat is nog niet 
alles. Want vieze nagels duiden niet alleen op vieze oren, maar dan stinken 
ze gegarandeerd ook uit hun navel en ook uit hun doos – en dat is minder. 
‘Lekker Ap, voor als je haar in het donker in d’r oor likt.’ 
Allemaal gelul volgens Ap. Maar toen hij de volgende morgen aan boord 
kwam, hoorden we in geuren en kleuren dat ’t net een beerput was waar-ie 
z’n pik in had gehangen. Om maar te zwijgen over d’r adem. Volgens Ap had 
ze stront gevreten. Maar misschien hingen haar longen er wel in, wie zal het 
zeggen. 



’s Avonds met die gasten de wal op. Die ouwe ging óók mee. Toen we 
eenmaal in een wat schaars verlicht etablissement een plekkie aan een ronde 
tafel hadden gevonden, zat John na een bier of twee wat te draaien op z’n 
stoel. Als commandant voelde hij zich verplicht om te kijken waaraan dit 
ongemak bij één van zijn pupillen te wijten was. Met een kaars die op de tafel 
stond werd er een lichtje geworpen op een blonde Duitse, die onder de tafel 
vol overgave op haar knieën professioneel met een hand onder de balzak 
onze monteur zat te pijpen. Zij voelde er zich wat ongemakkelijk door, maar 
John genoot met volle teugen. 
Toen we weer aan boord waren bracht ik de sarong van de overste terug, en 
omdat er niemand in de hut aanwezig was kon ik ’m ongestoord in z’n la 
leggen. Totdat m’n blik op een koelkast viel. Ik moest effe kijken wat er 
allemaal in zat. ‘Godver, een pak gerookte paling.’ Ter plekke veranderde dit 
van rang en dienstvak en het gehele pak verdween onder mijn trui. 
Eenmaal aan boord terug klopte ik bij die ouwe aan z’n deur en vroeg met 
een ernstig gezicht of ik hem even kon spreken. 
‘Natuurlijk, Frans, kom binnen en brand los.’ 
Ik deed de deur achter me dicht, rolde het pak paling open en zei: 
…‘Kijk eens!’ 
…‘Hoe kom je hier nou weer aan?’ 
…‘Hoe komt een hond aan vlooien?’ 
…‘Lust u, of lust u niet?’ 
…‘Natuurlijk lust ik.’ 
En zo vraten we met z’n tweeën het hele pak paling op. 
…‘Vertel nu eens waar je ze vandaan hebt?’ 
…‘Uit de koelkast van de overste.’ ‘Dat meen je niet!’ 
Zo werd Jacques van Dijk ongewild medeplichtig aan heling van een pak 
gerookte paling en werd Diederik Notten behoed voor overgewicht. Maar ze 
waren heerlijk. 
Het einde van de reis zou worden afgesloten met een varende ouderdag voor 
zowel de adelborsten als voor de bemanning. De kruisreis was voor beide 
partijen een onvergetelijk trip geworden. 
 
De Nautilus 
 
Ik werd overgeplaatst naar de Nautilus in de functie van gezagvoerder. De 
Nautilus was een havenduikvaartuig dat zich bezighield met alle 
voorkomende onderwaterwerkzaamheden. Het schip telde een bemanning 
van zes koppen: de gezagvoerder, een schipper resp. 
bootsman/duikmeester, een kwartiermeester/seinmeester, een matroos-
duiker algemeen, een korporaal-machinist/duiker algemeen, een 
machinist/duiker algemeen en een ziekenverpleger met kennis van 
duikerziekten. Het werd voor mij de allermooiste plaatsing in mijn gehele 
diensttijd. Er ging nu eenmaal niets boven zelfstandig opereren en naar eigen 
inzicht handelen. 
Ik zou schipper Cees van Leeuwen gaan aflossen, een ouwe rot op deze 
vaartuigen. Dat hij me de kneepjes van het varen, manoeuvreren en afmeren 



heeft bijgebracht, behoeft geen nadere uitleg. Cees heeft me in elk geval niet 
met een lege rugzak achtergelaten. Alle voorkomende 
onderwaterwerkzaamheden werden tot eenieders tevredenheid uitgevoerd. Ik 
kreeg een paar maanden de tijd om zonder moeilijkheden in te slingeren en 
de wijze lessen en raadgevingen van Cees van Leeuwen in praktijk te 
brengen. 
Cees, bedankt! 
 
Dokken 
 
Helaas, ook wij ontsprongen de dans niet: de Nautilus moest in dok voor een 
periodiek onderhoud. Een klote-periode. Het eten werd opgevoerd in pullen, 
en als we geluk hadden was het eten nog warm wanneer het eindelijk bij ons 
aankwam. We hadden helemaal geen zin in dat gedoe en de mannen die in 
het dok werkten (wervianen) mochten elke dag ons happie gebruiken als ze 
de pullen maar afwasten. Dat was geen enkel probleem, en wij hadden geen 
troep en dronken lekker ons biertje tussen de middag. 
Wat ik al eerder aanhaalde: in het dok is het behelpen. Het schijthuis kon niet 
gebruikt worden, want in de uitlaat was een prop geslagen. Al snel hadden 
we in de gaten dat de prop niet geheel afsloot, zodat we bij hoge nood toch 
van ons kleine hokje gebruik konden blijven maken. Na het doorspoelen 
sijpelde het water weg. 
Waar niemand bij was blijven stilstaan, was dat de gehele afvoer zich met 
stront vulde. Na verloop van tijd waren de mannen toe aan de bovenkant van 
de scheepshuid, en toen ik over de reling hing en zag dat het gedeelte onder 
de prop van de schijthuisafvoer was overgeslagen, riep ik:   ‘Hé, daar wonen 
óók mensen!’ 
…‘Ik kan daar niet bij.’ 
…‘Dan ram je die prop er maar uit.’ 
De daad werd bij het woord gevoegd en de prop werd er uitgetikt. 
Terwijl hij boven op de ladder stond, schoof er vol afgrijzen een paal stront 
van een meter of twee langs z’n kop naar buiten. Hij kon geen kant uit, en 
onder het creëren van de meest verschrikkelijke en spiksplinternieuwe 
besmettelijke ziekten daalde hij af en verliet het dok, waarna we hem nooit 
meer hebben teruggezien. 
Het hoofd duikbedrijf, de Ltz Jan Geertsema, snapte er in mijn ogen niet zo 
gek veel van. 
Na de dokbeurt besloten we om met de gehele bemanning een vrije middag 
op te nemen. Dat betekende dus dat we na de middaghap ontspannen aan 
een biertje zaten. Uiteraard na verkregen toestemming van onze vlootvoogd 
Dirk van Driel. Intussen waren er een paar schilders aan boord gekomen, die 
even kwamen praten over de aankomende maandag, want dan zouden de 
masten worden geschilderd. Gastvrij als altijd werd hun een bak koffie 
aangeboden. Nog geen tien minuten later stond de baas van de rijkswerf, de 
kolonel Mooiman, beneden met de mededeling dat alle wervianen als de 
donder naar boven moesten. Dat moest verraderswerk zijn geweest, dat kon 
niet anders. Hoogstwaarschijnlijk dacht men dat er werd gezopen. Hoe 



verzinnen ze zoiets? Het gevolg hiervan was dat ik maandagmorgen bij 
Geertsema op audiëntie mocht verschijnen. Hij was des duivels. Naar mij 
werd niet geluisterd, want daar had ik niet genoeg strepen voor. Dat zat ’m 
waarschijnlijk in z’n feodale karakter. Wat de kolonel vertelde was uiteraard 
zaligmakend. Geertsema kon mooi m’n zak opblazen. 
En dat was niet de enige ellende met hem. Na een inspectie onderwaterschip 
aan een fregat constateerden de duikers dat er een scheur van een meter of 
twaalf in één van de kimkielen zat. 
Voor alle zekerheid liet ik vanaf het duikbedrijf de onderwatervideo 
aanrukken. Er werden prachtige opnamen van gemaakt en wel zó dat een 
duiker onder de kimkiel zijn uitademingslucht via de scheur liet ontsnappen, 
wat boven de kimkiel werd gefilmd. Ik adviseerde de commandant van het 
fregat om te dokken, teneinde de scheur te laten lassen. Omdat het dokken 
van een schip niet zomaar gaat – vanwege brandstof en munitie en nog veel 
meer zaken –, werd er toch besloten na het bekijken van de film om te 
dokken. Een paar dagen later werd ik wéér door Geertsema op het matje 
geroepen, samen met mijn seinmeester, de kwartiermeester Kees Mol. Dit 
keer om toe te lichten waarom wij geadviseerd hadden om het schip, 
waaraan niets mankeerde, te laten dokken. Ik werd schijtziek van die 
klootzak. 
Toen de commandant van het schip eindelijk eens poolshoogte in het dok 
ging nemen, was de klus reeds geklaard. Hij was ervan uitgegaan dat er niks 
loos was en dat het schip voor de kat z’n kut in dok was gegaan, waarna dit 
gemeld werd aan het hoofd duikbedrijf. Het gevolg hiervan is reeds 
beschreven. 
Jezus, Geertsema, wat vond ik jou een hanglul om zomaar aan te nemen dat 
de fout bij ons lag. Maar ja, zo zit je nu eenmaal in elkaar. De hoogste in rang 
had altijd gelijk. Fijn standpunt hield je erop na. In plaats van achter je 
personeel te staan, zeek je ons altijd af. Ik heb het tot op de bodem laten 
uitzoeken, en toen ik vertelde dat ik bloed aan de paal eiste, zei Geertsema 
dat hij er zorg voor zou dragen dat de overste één en ander recht zou zetten. 
Maar daar is uiteraard nooit iets van gekomen. Verder hebben we aan boord 
van de Nautilus alleen hard gewerkt met de ploeg en onwijs veel lol gehad. 
 
Miranda 
 
Ziekenverpleger Miranda Bomers meldde zich. Ons was de eer te beurt 
gevallen dat er een meisje aan boord geplaatst zou worden. Het werd 
Miranda. De mannen waren in de zevende hemel. Niet meer afwassen en 
niet meer stofzuigen in het benedenschip etc. ‘Nou, dan heb ik nieuws voor 
jullie, want we doen net zo gewoon als toen we een knul aan boord hadden. 
Dat wil zeggen dat er ook nu niemand met lege handen na het eten naar 
boven gaat. Verder bemoeit iedereen zich met z’n eigen werk en niet met het 
werk van die muts. En als laatste: ik weet dat de natuur zich niet laat 
dwingen, maar degene die ik schaak die in scheepstijd met de 
ziekenverpleger staat te kopkluiven, die trap ik zonder pardon van boord.’ 
…‘Lekker, waarom worden wij overgeplaatst en niet zij?’ 



…‘Heel eenvoudig: omdat ik zonder die muts niet mag varen.’ 
De volgende morgen werd ik ontboden bij de personeelsofficier. Hij trachtte 
me te vertellen dat het niet eenvoudig zou zijn om met een vrouw te varen. 
…‘En waarom dan wel niet?’ 
…‘Zijn de vrouw en de kip nog steeds de pest op een schip?’ 
…‘Lulkoek!’ 
Er werd ons wel aangeraden dat we op ons taalgebruik dienden te letten. Ik 
heb de brave man meteen uit de droom geholpen dat ik niet om die meid 
gevraagd had en dat zíj zich aan diende te passen. 
Goed, ik ben van mening dat wanneer er iets verteld wordt niet meteen alle 
registers hoeven te worden opengetrokken. Maar wanneer iemand vertelt 
dat-ie ‘op z’n kut staat’, wat overigens een volkomen normale marine-
uitdrukking is, dan pikt ze dat maar gewoon. Zij heeft tenslotte voor een 
mannenmaatschappij gekozen. 
Er hebben zich nooit schokkende zaken voorgedaan en we waren allemaal 
blij met haar en trots op haar. Alleen had ze soms wat moeite met de 
kwartiermeester. Op een ochtend lagen we aan steiger 24 om een bom aan 
boord te nemen. Op het moment dat ik wilde vertrekken, ontstond er het 
nodige gekrakeel op de bak. Miranda blèren tegen Freek en Freek weer 
terug. 
…‘Sodemieters, wat is er nou weer aan de hand tussen jullie?’ 
…‘Miranda, na het ontmeren effe bovenkomen.’ 
Afijn, Miranda beschuldigde Freek ervan dat-ie niet met vrouwen wilde varen 
en Freek vond dat Miranda niet deed wat hij zei. En dat ging zo over en weer. 
Ik vroeg aan Miranda wat er aan de hand was, maar er was niks. Maar ik 
meende me te herinneren dat ik zoiets eerder had meegemaakt. Plotseling 
viel het muntje, want ik herkende bepaalde signalen. Ik vroeg aan Miranda: 
‘Wanneer moet jij ongesteld worden?’ En ja hoor, bingo! 
’s Middags die knullen even bij elkaar geroepen en gevraagd of ze een beetje 
rekening met onze muts wilden houden. Desnoods omwille van de goede 
vrede. Daar hadden we een passend gezegde voor: ‘Dom houwen en 
meelullen.’ Voor de goede gang van zaken noteerde ik de datum in mijn 
agenda en 28 dagen later waren wij weer op onze hoede. ‘Dom houwen en 
meelullen.’ Na Miranda volgden Bianca en Bea, óók alle twee kanjers van 
meiden. 
 
Sterilisatie 
 
Jan ter Burg, de kwartiermeester, kwam aan boord met de mededeling dat-ie 
zich wilde laten steriliseren. Hij vond ’t allemaal leuk geweest na een jongen 
en een meid. Er werd een afspraak gemaakt met de centrale ziekenboeg, 
waar flitsend Jans contactpunten even werden verwijderd. De hele ingreep 
werd in geuren en kleuren verteld en volgens Jan voelde het aan alsof zijn 
zaadstrengen met een platte knoop aan zijn aorta vastzaten. Wij meenden 
hieruit te kunnen opmaken dat ’t geen fijn gevoel was. 
Maar aan deze ellende zat ook een zonnige kant. Jan kwam thuis met de 
mededeling dat hij die week vijftien wippen moest maken om de zaadleiders 



goed door te spoelen. Toen ik aan het einde van de week zijn vrouw 
tegenkwam en haar vroeg hoe het ging, vertelde ze dat ze amper nog kon 
fietsen. Ik had het donkerbruine vermoeden dat haar doos meer weg had van 
een biefstuk tartaar. 
Jan moest op de laatste dag van de week een potje meebrengen met het 
laatste ejaculaat. Er werd met de ziekenverpleger afgesproken dat hij het 
potje met de kwak per rubberjacht naar het laboratorium zou brengen. Om 
het niet te vergeten werd het potje op het aanrecht in de kombuis gezet. 
Zoiets vraagt natuurlijk om rottigheid. Toen ik onze matroos, Rein Krom, die 
altijd in was voor een grap, het potje liet zien, wist-ie meteen wat de 
bedoeling was. 
Hij verdween met het potje zaad van Jan het schijthuis in, liet ’m effe door de 
vuist flitsen en vulde het potje bij met z’n eigen springlevende kikkervisjes. 
Jan mocht ’s middags bellen voor de uitslag. Hij begreep er geen reet van, en 
het laboratorium nog veel minder, dat er nog zo veel levende zaadcellen 
rondzwommen. Maar Jan vatte de zaak nogal laconiek op, met de 
mededeling dat dit weer vijftien keer neuken opleverde. Aan het einde van de 
week werd precies hetzelfde gedaan, waarna Rein voorstelde om de week er 
op een hond te vangen en die boven het potje af te rukken. Jan werd 
verzocht om even langs de ziekenboeg te komen. We hebben toen maar 
verteld hoe de vlag op het schip stond, we vonden het een beetje te gortig 
wanneer ze Jan z’n zak weer zouden opensnijden. Jan kon er de humor ruim 
van inzien, alleen zijn vrouw echter wat minder. 
 
Gourmet 
 
Er kwam een bekendmaking van het duikbedrijf uit waarin stond dat het 
routineduiken alleen nog op de Thetis in Den Oever kon plaatsvinden. Dit 
was voor veel duikers die elders in een opleiding zaten, een strop. Met name 
voor techneuten die in een cursus zaten, want die konden er nooit een hele 
morgen tussenuit. Ik hield ruggespraak met onze vlootvoogd, Dirk van Driel, 
en die zei dat ik één en ander naar eigen goeddunken mocht invullen. 
Met name Kees Beth, een sergeant-torpedomaker die in opleiding zat, kwam 
na vastwerken conform alle voorschriften zijn routine bijhouden. Toen zijn 
opleiding achter de rug was, kwam Kees aan boord met de mededeling dat 
hij de bemanning van de Nautilus, vanwege de gastvrijheid die hij genoten 
had, een gourmetavond wilde aanbieden. 
Is dat met die kleine kutpannetjes? Dan doen we niet mee! Alleen met grote 
pannen en een gaspot onder de tafel.’ 
Doe nou eens niet zo lullig. Hebben jullie wijnglazen aan boord?’ 
Hoezo? We zuipen de wijn wel uit een mok.’ 
Kees kwam met een doos geleende glazen van de hofmeester officieren en 
een pak vlees en liflafjes aan boord waar een leeuw ziek van thuisbleef. Om 
19 uur zou het feest beginnen en om het geheel wat aan te kleden besloten 
we om alle wijnglazen te graveren. Leuk toch? Er werden teksten in gezet 
als: ‘Hofmeester, je bent een kut’, ‘Loop allemaal naar de klote!’, ‘Flaphoed, 
zit je kut goed?’ en ‘Hé mooie hanglul.’ 



Toen Kees na afloop de glazen stond in te pakken schoot-ie model in de 
vlekken. ‘Hoe moet ik dat verklaren?’ Geef ons maar de schuld.’ 
 
Hellevoetsluis 
 
We kregen een nieuwe duikopdracht te Hellevoetsluis. Het was de bedoeling 
dat we de magnetische meetbaan die daar op de bodem lag en die gebruikt 
werd om de mijnenvegers te demagnetiseren, onderhoud te geven. Vanwege 
het slechte weer besloot ik een route binnendoor te kiezen in plaats van over 
het IJsselmeer. De planning was om in Zaandam te overnachten, waar we 
dan meteen onze ziekenverpleger Bianca zouden oppikken, omdat zij daar 
woonde. 
Alles werd op het gemakkie gedaan en de volgende avond vroeg meerde ik 
het schip af aan een remming vóór een brug even voorbij Amsterdam. De 
mannen kregen alweer de kriebels, want de kelen moesten gesmeerd 
worden. Na het eten zouden we naar het plaatselijke etablissement gaan, en 
omdat ik nog wat papierwerk had zou ik wat later komen. De machinisten 
trokken eerst een lantaarnpaal open, waarin een draad werd aansloten, zodat 
we niet de hele avond en de nacht in de teringherrie van de diesel zaten. 
Toen alles op orde was zou ik eerst even lekker gaan soppen om daarna de 
mannen op te zoeken. Helemaal ingezeept, m’n schedel wit van de shampoo 
en gereed om af te spoelen, sloeg het noodlot toe. De drinkwaterpomp, 
waarop ook de douche aangesloten stond, sloeg bij en dat scheen zó veel te 
trekken dat alle zekeringen op de wal eruit knalden. ‘Krijg allemaal de 
vinketering!’ Alles in het donker, maar dat was niet het ergste: ook alle 
lantaarnpalen op de kade waren uit. Daar stond ik dan in m’n blote togus, 
helemaal in het schuim met zeep in m’n ogen in ’t pikkedonker. 
Met een handdoek veegde ik het meeste weg, trok een broek aan m’n hol en 
klom de remming op. Eerst werd de draad uit de paal gerukt, want wanneer 
ze daar van Rijkswaterstaat achterkwamen, dan zou de pleuris uitbreken. 
Daarna de machinekamer in om te trachten de hulpdiesel aan de praat te 
krijgen. De stokers hadden daar uiteraard foefjes voor, en toen na de vijfde 
poging en verschrikkelijk gevloek dat pleurisding eindelijk begon te pruttelen 
was voor mij de lol om nog de wal op te gaan totaal op straat. 
Tegen een uur of elf ’s avonds kwam het rapalje zingend van de wal terug. 
De stokers wisten meteen wat er aan de hand was: alle palen uit en de 
hulpkar pruttelen behoefde geen nadere uitleg. Na enige bieren zijn we plat 
gegaan, want de volgende morgen wilde ik vroeg richting Hellevoet. Van 
tevoren had ik contact met de havenmeester opgenomen en die zou een 
mooi plekkie voor ons vrijhouden. Recht tegenover de dorpsstraat. 
Na de gebruikelijke rituelen, zoals journaal, eten en soppen, gingen we de 
wal op en belandden in een kroeg met de naam: ‘11 en 30’. 
Het was er niet druk, maar wel gezellig, want er stond een grote plak van een 
boom waar je een spijker in kon rammen die te koop was aan de bar. Het 
spelletje heette: ‘Hamertje tik’. Het was de bedoeling om de beurt een klap te 
geven, en wie de laatste klap gaf en de spijker er helemaal had ingeramd 



zorgde dat zijn voorganger de lul was voor een rondje bier. Er kwamen wat 
gasten binnen, waaronder een vent die vroeg of-ie met ons mee mocht slaan. 
Geen probleem, maar toen-ie twee keer de lul was voor een rondje, begon hij 
moeilijk te doen. Hij wilde wel ‘handje drukken’ met Ron, onze korporaal-
machinist, want die was de scharrigste van het stel. 
Maar daar was ik het niet mee eens: ‘Laat die vent de pleuris krijgen en laat 
je niet uit je tent lokken.’ Ik voorzag alweer moeilijk- heden. Die rukker was 
eerst twee keer de klos voor bier en ik wist zeker dat-ie met handje drukken 
wéér voor de bijl zou gaan. 
Ondertussen raakte ik met de dame achter de bar in gesprek. Ik weet niet 
meer hoe het ter sprake kwam, maar ik vertelde haar dat ik een konijnenpak 
aan boord had. Ongelovig keek ze me aan, waarop ze zei: ‘Wanneer jij dat 
pak aanhebt, dan drink je op mijn kosten.’ Dat was uiteraard niet tegen de 
verkeerde gezegd, en binnen een kwartier was ik terug in de kroeg. Maar nu 
als konijn. Ik keek eens om me heen en telde mijn discipelen. Ik miste er één. 
‘Waar is Ron?’ 
‘Die zit achter het gordijn handje te drukken met die rukker van het hamertje 
tik.’ En meteen werd er verteld dat die, toen ik weg was, de dame achter de 
bar met een pistool had bedreigd omdat-ie geen bier meer kreeg. 
Ik trok het gordijn open en daar zat Ron met die gangster handje te drukken. 
Na een paar uitdagingen om met Ron te drukken was die overstag gegaan. 
De zak had de zaak behoorlijk verkeerd ingeschat, want Ron, zo breed als 
een paling tussen z’n ogen, was verschrikkelijk sterk. Dus haalde de klootzak 
wéér bakzeil bij de marine. Toen ik Ron naar de bar stuurde, stond de eikel 
op en greep naar het pistool dat hij tussen z’n broekriem droeg. Maar 
voordat-ie twee keer met z’n ogen had geknipperd zaten ze dicht. Ik greep 
het vuurwapen en sloeg ’m daarmee net zo lang op z’n smoel totdat-ie 
onderuitging. Ron nam door het gordijn een duik bovenop ’m, maar dat was 
niet meer nodig. Wel gaf ik ’m nog een paar keiharde schoppen voor z’n kop 
en een trap in z’n pens, zodat-ie voorlopig stil was. 
Toen ik me omdraaide stond de tent vol met politie die me aanstaarden met 
ogen als katerkloten. Wat moesten ze hier nu eigenlijk van denken. Een vent 
in een konijnenpak met een vuurwapen in z’n hand en een vent met een 
bebloede kop op de grond. Snel werd de situatie uitgelegd en ik stelde voor 
dat er aan boord proces verbaal zou worden opgemaakt. We zijn niet meer 
weg gegaan want de lol was er goed af. 
De volgende morgen vroeg vertrokken we naar de meetbaan om aan de klus 
te beginnen. Alles zat tegen. Het weer was klote en de tekeningen waren er 
niet, en het gevolg was dat we pas om een uur of 11 met de werkzaamheden 
konden beginnen. Dit betekende ook dat we om 6 uur nog lang niet klaar 
waren. Ik vertelde de mannen dat we gewoon doorgingen, al werd het 11 uur. 
De volgende morgen weer met een achterstand beginnen is drie keer niks en 
die achterstand wordt steeds groter. 
Tegen een uur of 9 ’s avonds waren we klaar met hetgeen ik voor die dag 
had gepland en voeren we terug naar Hellevoet. Het was aardedonker en 
toen we de haven naderden nam ik de nodige activiteiten op de steiger waar. 
Lichten heen en weer en lui die er normaal op dat tijdstip niet waren. Ik liet 



één van de matrozen een stuk tuigketting uit het kabelgat (bergplaats 
schipper) halen om er, wanneer nodig, orde op zaken mee te kunnen stellen. 
Toen we eenmaal waren afgemeerd stapten er twee gleufhoeden aan boord 
en legitimeerden zich keurig. Of de heren Schneider en Van Es genegen 
waren om met hen mee te gaan naar het bureau Spijkenisse om een 
verklaring af te leggen over het incident van zondagavond. Ik nodigde de 
beide rechercheurs uit voor een bak koffie, met de mededeling dat we, als zij 
er geen probleem mee hadden, eerst effe onder het gemalenwater gingen en 
een happie deden. ‘We hebben vanaf 11 uur onder en op het water gezeten 
en daar krijg je honger van.’ Ik liet een torenflat met koffie op tafel zetten en 
twee kopjes met de mededeling: ‘Leef je uit op je blokfluit. ’ Het geraamte 
soppen vonden we prioriteit nr.1 en daarna effe een snel boterhammetje. Met 
wat schoons aan je kont voelde je je weer een ander mens. 
Er werd van tevoren een deal gemaakt dat we wel teruggebracht zouden 
worden, anders gingen we niet mee. Even werd er vreemd gekeken, maar 
toen ik voorstelde om dan maar de marechaussee te bellen trokken ze d’r 
keutel in. Wij mee, Ron en ik. Eenmaal op het bureau aangekomen werden 
we apart verhoord. Zowel Ron als ik kregen het pistool, weliswaar in een 
plastic zak en voorzien van een label, onder onze neus gedrukt. Of we dit 
herkenden. 
‘Ja, natuurlijk, daar heb ik die zwakbegaafde van gisteravond mee voor z’n 
kop gebeukt. Hij had geluk dat ik in zo’n goeie stemming was, anders had ik 
’m doodgetrapt.’ 
De rechercheur verklaarde ongevraagd dat dit een zegen voor de plaatselijke 
horeca geweest zou zijn, omdat die rukker al maanden de binnenstad van 
Hellevoet terroriseerde. ‘Laten ze maar een standbeeld voor ons oprichten.’ 
‘Luister, de plaatselijke horeca zal me jeuken, maar ik kom hier in opdracht 
van het hoofd duikbedrijf met zes man. Ze verwachten van mij dat ik met zes 
en niet met vijf man in Den Helder terugkom. 
We werden keurig netjes teruggebracht, waarna de rechercheur nog even 
één biertje aan boord pikte. Het was de volgende morgen vroeg dag, want er 
stond een hoop werk op het programma. ’s Avonds hoorden we in de kroeg 
dat de binnenstad van de grootste kwelgeest aller tijden was verlost. De 
plaatselijke horeca besloot hierna om de marine, met name de bemanning 
van de Nautilus, een mosselenavond aan te bieden. 
Mijn toenmalige vriendin, die even langs was gekomen, haalde 75 kilo 
mosselen uit Stellendam, die door een speciaal voor dit evenement 
ingehuurde etenkoker werden klaargemaakt. De kroeg was voor 
buitenstaanders gesloten, maar alleen voor de bemanning van de Nautilus 
geopend. We hebben zó schoftig mosselen zitten schranzen dat we blij 
waren dat Green Peace niet in de buurt was, want die had ons onmiddellijk 
naar de vloedlijn gerold. 
Geertsema was ook eens positief! ‘Ze zijn nog niet eens een weekend weg 
en ze halen de voorpagina van de Rotterdamse krant, maar gelukkig positief 
deze keer.’ Alsof we altijd negatief in de krant stonden! Een leuk artikel: 
‘Verklede marineman ontmaskert gangster.’ 
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. 



 
Klus geklaard 
 
Ik besloot om een andere route terug te nemen en wel via de Biesbosch. Een 
prachtige route door een schitterend stukje natuur. Ik heb er vogels gezien 
waarvan ik het bestaan zelfs niet wist. Maar helaas kon ook op deze trip het 
noodlot onze deur niet voorbijgaan. 
Eerst liet de dieptemeter het afweten. Vooral in onbekend gebied prettig om 
aan boord te hebben. 
Daarna ging de radar door de knieën. Een instrument dat met name ’s 
avonds en tijdens slecht weer onontbeerlijk is. 
Daarom besloot ik bij Haaften af te meren in een insteekhaventje van 
Rijkswaterstaat. Het werd donker en ’t was vrij druk met beroepsvaart. En 
aangezien ik geen enkel risico wilde nemen, koos ik voor de weg van de 
minste weerstand, dus afmeren. Eenmaal afgemeerd zagen we een telefoon 
op de steiger waarbij een bordje hing waarop stond dat je de hoorn van de 
haak moest nemen om je af te melden bij de havenmeester van Tiel. Nou, die 
gaf effe niet thuis. Er zat geen kiesschijf op die telefoon, maar er ging een 
draad naar de kast die ernaast zat. Ted, onze machinist, schroefde ’m open 
en er zat zowaar een normaal PTT-stopcontact in. De telefoon uit mijn hut 
werd ingeplugd en wie tot tien kon tellen kon nu de hele wereld bellen. Eerst 
even de chef bellen om de bijzonderheden te melden. 
Ik was voornemens om de nacht te blijven liggen en de volgende morgen 
vroeg verder te gaan. Dat was akkoord. De volgende morgen zat het weer 
niet mee: dichte tot zeer dichte mist. Bij Amsterdam aangekomen de sluis 
door en het IJsselmeer op. 
Zonder radar en zonder dieptemeter. Ik voelde me als een dief zonder 
handen. Eenieder die niks te doen had stond als uitkijk en het was varen van 
boei naar boei. Nu het kompas nog naar de klote, dan hebben we het lek 
helemáál boven water. De nacht werd doorgebracht in Volendam en de 
volgende morgen vroeg was de mist nog dichter dan de vorige dag. 
Er klopte iets niet. Van de boeienlijn, die ik in de kaart volgde, klopte geen 
moer. Althans, ik zat elke keer ruim aan de verkeerde kant van de koerslijn. 
‘Godverdomme, zou nou ook dat kutkompas het laten af weten?’ Het kompas 
lag er zo’n graad of vijftien uit. 
Als je dat weet is er niks loos, want dan pas je een correctie toe. 
Ik snapte er geen ene reet meer van, tot Ted, onze stoker die altijd voor a-
nautisch werd versleten, met de opmerking kwam dat het wel eens aan de 
mast kon liggen. ‘Eurèka!’ Aan het begin van de terugreis had ik de mast 
laten klappen omdat er op de route die ik nam enkele niet-beweegbare 
bruggen waren waar we niet onderdoor konden. Deze dikke stalen mast lag 
nu boven op het stuurhuis en precies daaronder hing het kompas. Dus… één 
en één is drie bier. 
We waren bijna bij Enkhuizen en daar hebben we in de sluis de mast weer 
overeind gezet. Op de achtermiddag meerde ik het schip af in Den Helder 
aan steiger 4, waarna ik het duikbedrijf kon melden dat er geen 
noemenswaardige bijzonderheden waren. 



 
Knobbel 
 
Ik ontdekte een knobbel op m’n kop die er nooit had gezeten. Even naar de 
ziekenboeg om ernaar te laten kijken. 
…‘Oh, dat is niks’, zei de dokter. 
…‘Ik heb toch liever dat-ie er uitgehaald wordt, want ik ben er niet mee 
geboren.’ 
Er werd een afspraak gemaakt voor de kleine operatiekamer. Het was zó 
gebeurd en toen ik zag dat de dokter mijn knobbel in de vuilnisbak gooide 
was ik toch wel benieuwd waarom hij niet onderzocht werd. 
…‘Waarom?’, vroeg de arts. 
…‘Om te kijken of het goed- of kwaadaardig is.’ 
…‘Nou, dat weten we bij jou wel zonder het op te sturen.’ 
…‘O ja, hoe zo dan?’ 
…‘Kwaadaardig natuurlijk.’ 
Op hetzelfde ogenblik klapte de deur van de operatiekamer open en stond 
Ron Schneider op z’n klomplaarzen naast me, in een werkpak dat naar de 
dieselolie stonk. Hij kwam vragen of het nog lang duurde, omdat we weg 
moesten. 
…‘Verdomme’, riep de arts, ‘je valt met die kut-duikers van de ene verbazing 
in de andere. Sodemieter op, je mag hier helemaal niet komen!’ 
‘Alleen effe dichtnaaien dan kom ik er aan.’ Volgens Ron was die pil een 
chagrijnige lul. Laat in de middag moesten er een paar torpedokoppen 
vernietigd worden. ‘Jezus, kunnen ze daar niet wat eerder mee komen?’ We 
zouden die avond vroeg met de hele bemanning naar de sauna gaan. Ik 
besloot daarom de zooi een beetje dichterbij te leggen en tot explosie te 
brengen. Juist om de hoek van de marinehaven, ter hoogte van de NBCD-
school, werden de koppen, voorzien van een standaard vernielingslading van 
18 kg TNT, overboord gepleurd en afgevuurd. Het was daar alleen wat 
ondieper dan op de gebruikelijke plek, met het gevolg dat er een enorme 
dreun volgde. 
De volgende morgen stond ik weer bij Geertsema. Er was een klacht binnen 
van de MEOB (Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf): alle tl-buizen waren in 
de gangen van de plafonds gelazerd. Ach, een kleinigheidje houd je altijd en 
een kniesoor die daarop let. Alleen Geertsema deelde mijn mening niet en 
stond zoals gewoonlijk weer vreselijk op z’n kut. Alleen dat boeide mij nu 
weer niet. Sterker nog: ik lag er zelfs geen moment wakker van, van 
Geertsema. 
 
Barbecue 
 
Er werd besloten om samen met de bemanning van het zusterschip Hydra 
een barbecue te organiseren. Uiteraard met aanhang. Het werd gezellig druk 
en nog leuker was het toen Kees Mol, onze kwartiermeester, vroeg of-ie de 
stoel uit mijn hut mocht gebruiken. 
‘Uiteraard Kees, want wie jou iets weigert is een klootzak.’ 



We hebben Kees ruim een uur niet meer gezien. Hij kreeg de stoel het 
mangat niet door naar boven. Kees begreep er geen ene reet van, want die 
stoel was toch ook door datzelfde gat naar beneden gekomen, of niet soms? 
De stoel, die ik ooit van een steiger jatte, heb ik eerst uit elkaar geschroefd, 
want hij kon niet door het luik. 
Maar dat wist Kees niet. Uiteindelijk gaf hij de moed maar op en keerde 
zonder stoel aan dek terug. 
…‘Was je in slaap gevallen, Kees?’ 
…‘Krijg allemaal de pleuris!’ 
Ook de bottelier die het vlees had geregeld, was met echtgenote uitgenodigd. 
Jan de Kleine, de kwartiermeester van de Hydra, besloot om de bottelier een 
oorbel aan te bieden, die door mij in de oorlel geschoten zou worden. Maar 
aangezien iedereen tijdens de voorbereidingen al stevig had lopen gakken, 
was het zicht al wat minder geworden. De bottelier toonde zich razend 
enthousiast. 
Het meisje van de bottelier zag het allemaal niet zo zitten. Ze was nog geen 
vijf minuten aan boord toen ze bijna een blok hout voor d’r schedel kreeg dat 
door Bob Kuikhoven, één van de matrozen, over het luchtbord naar achteren 
werd gegooid. Op dat blok hout was een stopcontact geschroefd met een 
verlengsnoer eraan. Daar zou de radio op aangesloten worden, maar toen er 
geen muziek uitkwam werd de radio zonder pardon overboord gelazerd. 
‘Vanmorgen deed dat kutding het nog.’ Logisch dat er geen muziek uitkwam, 
want de stekker van het verlengsnoer zat niet in het stopcontact. ‘Jammer 
van de radio, maar niks aan te doen.’ 
Inmiddels was het pistool voor de oorbel geladen. En omdat ik het allemaal 
niet zo scherp meer zag, werd er gevuurd, waarop een hoop gevloek volgde. 
‘Mis!’ De bel zat niet in z’n oor, maar ernaast, in z’n rotsbeen. ‘Opnieuw!’ 
‘Godverdomme wéér mis.’ Inmiddels had ie twee gaten achter z’n oor, en 
terwijl iedereen stond te gieren van de lach bedankte de bottelier op 
aanraden van zijn vrouw verder voor de eer. 
Ook zonder oorbel was de barbecue zeer geslaagd en iedereen vond dat dit 
wel voor herhaling vatbaar was. Ik bleef lekker aan boord slapen en de 
volgende morgen, na een hap nasi met twee blubbereieren, was ik weer 
spiksplinternieuw. ’s Nachts werd er nog schoon schip gemaakt en de 
volgende morgen zag niemand meer dat we een feestje hadden gehad. En 
zo hoort ’t ook. Om kwart over acht stonden de duikers weer in ’t pak om de 
inlaten van de NBCD-school onderwater schoon te maken. 
 
Hr.Ms. Zierikzee 
 
De slechtste tijd heb ik aan boord van dit schip gehad in alle jaren die ik 
reeds achter de rug had. Uiteraard is er overal wel eens wat, en het is maar 
gelukkig dat je je vaak alleen de fijne dingen herinnert. De commandant, Jan 
Willem Wolters, een vent zonder ballen in z’n broek, met een Sjors-van-de-
rebellenclub-kapsel, was een superlul. Reeds ver voordat ik aan boord was 
geplaatst maakte hij in de ruimste zin des woords zijn misnoegen over mijn 
plaatsing aan boord van de Zierikzee aan de marineleiding kenbaar. 



En wel alleen en uitsluitend vanwege de verhalen die hij her en der over mij 
had weten te verzamelen. 
De oudste officier, de Ltz Robin Woutering, werd helaas al snel 
overgeplaatst. Woutering was iemand die de zaak goed in ’t snotje had. Al 
was het alleen al vanwege het feit dat hij zijn aflosser, ene Gerrit J. Wiegman 
– een naam die ik amper uit mijn pen krijg –, waarschuwde dat deze, als hij 
zich op de zelfde wijze bleef opstellen, met problemen ging varen. Wiegman 
verkondigde dat hij wel even zou fiksen wat de marine in al die jaren nog 
steeds niet was gelukt: hij zou die Van Es wel eens even veranderen. Sterker 
nog: toen de overste Maas mij vroeg wie de volgende oudste officier werd en 
ik de naam Wiegman noemde, was zijn reactie: ‘Dan sloffen jullie niet met die 
witte haai.’ Andere bemanningsleden noemden hem zelfs Hitler. En dat zegt 
toch wel wat. 
Het resultaat van mijn vier maanden durende plaatsing aan boord, waarvan 
de bemanning overigens van goud was, was een commissie van onderzoek. 
Deze commissie dekte het zooitje officieren, die allemaal met hetzelfde sop 
waren overgoten, op alle fronten. De één nog leugenachtiger en achterbakser 
dan de ander. Terwijl diezelfde commissie mij uiteindelijk onder de noemer 
‘botsende karakterstructuren’ in het ongelijk stelde. Het was zó’n stel rapalje 
dat ze elkaar zelfs op de brug in het bijzijn van die ouwe afzeken, terwijl ze 
vanuit hun ooghoeken keken of die ouwe het wel gehoord had. 
Vóór de aanvang van een reis zorgde ik dat er een grote doos met 
videobanden aan boord stond. En omdat ik connecties had met een 
videotheek kostte het niets. Er werd een videoprogramma gemaakt waarop 
de titels waren vermeld en het type film. Er was voor elk wat wils en de lijsten 
werden over de vier verblijven gedistribueerd. 
Uiteraard waren er ook een paar pornofilms bij. Nu wil het geval dat Wiegman 
één bepaalde film al een paar maal had opgehaald. Moet-ie zelf weten. Maar 
wat staat er in zijn verklaring voor de commissie van onderzoek? ‘Hij had de 
smerigste films aan boord, zelfs met pis en poep.’ 
…‘Hoe wist je dat, Wiegman?’ 
…‘Juist, omdat je hem zelf telkens kwam halen.’ 
Uiteindelijk werd ik na een gevecht – voor de betrokkenen maar gelukkig dat 
het op papier was – en na het aanspannen van een tweetal processen, onder 
andere tegen de minister van defensie, voor het ambtenarengerecht in het 
gelijk gesteld. 
Ik denk dat 1995 een goed jaar was om de marine te verlaten, omdat zich het 
ene na het andere schandaal binnen de defensie aandiende, met als 
hoofdmoot het liegen en bedriegen door de leiding. 
Voor mij is Wiegman dood!! 
Wel heb ik me voorgenomen dat er ooit een moment zal aanbreken dat ik de 
angst in zijn ogen lees. En wel op het moment dat ik het sap uit z’n ballen 
pers. 
Er is niemand op deze wereld die mij ongestraft, bewust en met 
voorbedachte rade vier maanden mijn leven zuur maakt. 
Als volgt stel ik mij zijn overlijdensbericht voor: 



DANKBAAR EN TOT GROOT GENOEGEN GEVEN WIJ KENNIS DAT, NA 
EEN HELAAS TE KORTSTONDIG EN SMARTELIJK LIJDEN, DE 
KONINKLIJKE MARINE IS VERLOST VAN DE KWELGEEST ALLER 
TIJDEN: 
         
……………..GERRIT J. WIEGMAN 
..uitvinder van het zaaien van tweedracht, het kweken 
..van onrust onder bemanningen van schepen en het tactloos en dom 
optreden. 
..Drager van de grootorde der slijmerds en hielenlikkers. 
..Meester in het verdraaien van feiten en het opruien van personeel onderling, 
waarbij een virtuoze gluiperigheid werd betracht. 
..Wiegman zal uit voorzorg eerst worden gecremeerd, daarna in beton 
worden gegoten om vervolgens in een mijnschacht te worden gestort op een 
diepte van tenminste 1000 meter. 
.. e.e.a. Zal luisterrijk worden bijgezet door de klanken van de 
..MARINIERSKAPEL DER KONINKLIJKE MARINE. 
..De rest van de dag zal staan in het kader van dit heugelijke feit en deze 
zegen voor de mensheid. 
..Drank en hapjes worden van rijkswege verstrekt. 
 
..Geen bloemen en geen toespraken daar Wiegman alleen van zichzelf hield. 
 
..Moge zijn ziel voor zover aanwezig branden in de hel!! 
..Je hebt straks tijd genoeg om naar de sterren te kijken wanneer de wormen 
langzaam aan je knagen. 
(uit een gedicht van Carcia Lorca) 
Feitelijk is al dit proza te veel eer voor deze schurk. 
 
Eén en ander wil natuurlijk niet zeggen dat er zich geen leuke momenten 
hebben voorgedaan aan boord. 
We lagen in een Deense haven toen er op een zaterdagavond plotseling een 
hoop dames aan boord waren. We zaten gezellig in het onderofficiersverblijf 
met de collega’s aan een biertje. Toen ik wat oud bier had weggebracht liep 
ik tegen een stevige dame aan die ’m al aardig had zitten. Ik nam haar mee 
het verblijf in. ‘Kijk eens wat ik zojuist heb gevangen!’ We vervolgden 
gestadig ons tempo en na verloop van tijd stelde ik die dame voor om haar 
naar huis te brengen. Ze zag het allemaal niet meer zo zitten. Aan de valreep 
belde ik een taxi en nog geen kwartier later stond ik in een woon/slaapkamer 
van een flat op de derde etage. Voor het ene raam hing een tweepersoons 
laken ter vervanging van gordijnen, maar het andere raam was driepersoons 
en daar bestonden geen lakens voor. Ik had van mijn leven nog nooit zo’n 
teringzooi bij iemand in huis gezien. 
Maar aangezien ik mezelf toch wel wat beloofd had trok ik de lorren alvast 
van m’n reet en zocht naar een hok met gemalen water. We blijven zindelijk, 
nietwaar? Toen ik me had afgedroogd aan een kussensloop dat in een 



wasmand lag – want handdoeken waren er niet –, informeerde ik of zij d’r 
mossel niet effe moest soppen. 
Gezien de situatie in haar flat stelde ik me voor wat ik eventueel in d’r liezen 
zou kunnen aantreffen. Om te voorkomen dat ik zou afhaken na de 
confrontatie met haar schotwond, en daardoor aan boord het bed met 
‘moeder palm en haar vijf dochters’ zou moeten delen, nam ik haar mee en 
sopten we samen nog een keer. Het mocht allemaal even duren. 
Terwijl ik in m’n blote hol in het volle licht voor het raam stond, kwam ze 
binnen en was op slag nuchter. ‘Ga weg bij dat raam, want de buren kunnen 
ons zien!’‘Nou en? Wie kent m’n kont in Keulen?’ 
Later vertelde ze dat haar man officiervlieger was. Het geeft altijd een fijn 
gevoel, de vrouw van een officier. Alleen toen we uit de verkeerstoren werden 
geschoten op Vlieland door een Deense vlieger (komt later aan de orde) in 
een Starfighter, riep dat toch herinneringen op. Maar neuken kon ze. Niets 
was haar te dol, waarbij ze te keer ging als een beest. Ze had een zeer 
prettig lichaam, met alles erop en eraan. Dikke tieten en een stevige kont. 
Ze was lekker gevuld en toevallig helemaal mijn smaak. Ik zie nog altijd een 
vrouw zonder buikje als een Cola zonder rum. 
 
De Texas-bar 
 
De volgende avond gingen we met een ploegje naar de disco. Toen we er 
aankwamen stond er een hele rij wachtenden. Hé, ik ga niet in de rij staan, 
want dan zoek ik wel een andere kroeg. Intussen ging de uitgang open en er 
werd een aantal vertrekkende bezoekers uitgelaten. Dit was onze kans: 
‘Zierikzee, volgen!’ We drukten door en voordat de portier kon reclameren 
zaten wij binnen. 
Dat er verder geen actie werd ondernomen, komt denk ik doordat de 
eigenaar zijn meubilair en klandizie deze avond belangrijker vond dan die 
paar lui. Die avond ben ik zó schofterig dronken geworden dat ik na verloop 
van tijd bijna hele zinnen ging lopen zeggen. Mijn trouwe toeverlaat aan 
boord, de kwartiermeester/ duiker-seinmeester Johan Bos zag de bui al 
hangen. Hij ondersteunde me naar buiten en hield onderwijl de portier in de 
gaten, want voor hetzelfde geld gaf die me een dreun voor m’n kop. Hij riep 
een taxi en heeft me veilig aan boord gebracht. 
De volgende morgen om 8 uur zaten we weer, alsof er niets gebeurd was, 
onder water. De avond erop werd er wel aan elke Hollander gevraagd of-ie 
van de Zierikzee was. 
’s Morgens heerste er weer een mineurstemming aan boord en met name op 
de brug. Het gerucht deed de ronde dat er een stel dronken matrozen van de 
Zierikzee, met een winkelwagentje met daarin een zwaar beschonken 
persoon, in de stad was gesignaleerd. En als klap op de vuurpijl werd het 
wagentje, bij het schip aangekomen, in de haven gegooid. ‘In één woord 
schandalig.’ Het leek mij zó sterk dat dit onze matrozen waren geweest, dat ik 
me genoodzaakt zag om de zaak uit te zoeken. Het bleken achteraf officieren 
van diverse schepen te zijn geweest, met in het wagentje de commandant 
van de Zinia, een Belgische overste. 



Maar het ergste van dit hele geval was dat er ook een officier van de 
Zierikzee bij was, maar die hield harpstijf z’n mond dicht terwijl hij er bijstond 
toen die ouwe het voorval aankaartte. 
Ik vond je al een gluiperd toen ik aan boord kwam, Louwerse J.P., 
bijgenaamd stippelmans! Maar troost je, je maatjes in de longroom waren 
geen haar beter, daarom viel je niet op. 
Ik heb me wel eens afgevraagd hoe het mogelijk was om zó’n stel 
gegalonneerd geboefte bij elkaar te krijgen. Het blijkt wel weer dat er overal 
kaf onder het koren zit, maar zó veel!!! 
Verder laat ik de Zierikzee voor wat zij is. Over de goede zaken, met name 
het H-dek, uitgezonderd de hut twee officieren, kan ik nog lang doorschrijven. 
Over de rest wil ik het niet meer hebben, omdat dit verspilde energie is. Maar 
ik blijf van mening dat hetgeen je een ander in z’n leven aandoet, dubbel en 
dwars op je eigen kop terugkrijgt, dus Wiegman…….!!!. 
 
Hr.Ms. Thetis 
 
Ik werd aan boord van de Thetis geplaatst in Den Oever. Het 
opleidingwalhalla voor duikers. Het was leuk om alle ouwe maten weer eens 
te zien, en omdat de tam-tam bij de mijnendienst heel snel gaat wilde 
iedereen het naadje van de kous weten. Daar heb ik ongeveer een week voor 
nodig gehad, waarbij ik mezelf niet heb gespaard. 
Ik werd te werk gesteld in de ‘schrootruimte’. Daar lagen allemaal bommen 
en mijnen opgesteld die gebruikt werden voor lesdoeleinden. Bijvoorbeeld 
voor herkenning. Daar zat ik samen met Peter Gijsberts en Peter Mulder, 
door ons ‘Peer Mullens’ genoemd. 
Mullens was een beetje een zeur. Hij zat op een suède opblaaskussen, 
omdat-ie een tros aambeien aan z’n kont had. Zoiets vraagt om ellende. En ja 
hoor, er had iemand een paar punaises onder dat bandje gelegd, dus duurde 
het niet lang of Mullens zat met z’n derde pluk op de stoel. 
Gijsberts (Gijs voor vrienden) en ik waren onder andere belast met het 
bedenken en het maken van boobytraps voor oefeningen. 
Omdat er tijdens het in elkaar zetten van een bompakket wel eens wat fout 
ging, stond in de beginperiode het brandpiket regelmatig in asbestpak 
compleet met perslucht en bijl in onze werkruimte. Dit kwam doordat er zich 
boven onze werktafel een tweetal rookmelders bevonden. De pakketten 
werden meestal van een rooklading voorzien. 
En wanneer het voor een oefening was waaraan minder prettige lui 
deelnamen, werd er een lepel traangaskristallen aan toegevoegd. 
De sergeant-machinist die de leiding over het geheel in scheepstijd had, 
noemden we stille Willy, omdat hij ongeveer twee woorden in drie weken zei. 
Maar toen hij zich in een week tijd een keer of vier met z’n ploeg in het asbest 
had gehesen, vertelde hij ons ‘dat-ie er schijtziek van was’. We vielen steil 
achterover van deze woordenvloed. Om herhaling te voorkomen werd de 
hele lus, dat wil zeggen alle punten die op onze werkplaats stonden 
aangesloten, uit de brandmelder getrokken. 



Zo af en toe werd die stille weer eens wakker geschud wanneer ik een 
wandeling door het schip maakte met een grote sigaar in m’n kop en onder 
elke rookmelder een diepe trek uitblies. Overal gilden dan sirenes en sloegen 
deuren automatisch dicht. Die stille was net een drol in een centrifuge. Dan 
wist-ie niet uit welk gaatje hij moest kruipen. Goeie oefening op z’n tijd 
 
De ayatollah 
 
Ben v.d. Mark was in die tijd onze chef en had zich als een ware ayatollah op 
één van de bureaus verschanst, van waaruit hij de gehele materie bestierde. 
Zoals b.v. alles wat betrekking had op opleidingen demolitie (gecontroleerd 
vernielen met springstof) en I.E.D’s (Improvised Explosive Devices), dus 
geïmproviseerde explosieven oftewel terroristenbommen. 
Gijs en ik kregen opdracht om boobytraps in de meest uiteenlopende 
variaties te bedenken en in elkaar te meubelen. Zo werd er b.v. een video- 
cassette voorzien van een rooklading en voor oefening in een 
onderofficiersverblijf neergelegd met de titel: 
‘Animal sex mit Knut und Helga.’ 
Het duurde dan ook geen tien minuten of het onderofficiersverblijf was 
opgeblazen, omdat er altijd wel één of andere geilpijp was die zoiets opzette. 
Er zouden eindelijk, na een aanvraag van enkele maanden geleden, een paar 
wervianen aan boord komen om de plafonds in de gang tegenover het 
bureau van de ayatollah dicht te maken. 
Het werd een beetje saai op de werkvloer, want er was al een hele tijd niks 
meer gebeurd. 
We waren bezig met een boobytrap voor een oefening. Maar omdat de 
marine geen rookpoeder meer verstrekte, omdat daar volgens sommige 
milieudebielen kankerverwekkende stoffen in zaten, was ik genoodzaakt om 
het zelf te maken. Omdat de ayatollah mij nog nooit vertrouwd had op dit 
gebied, wilde hij het eerst getest zien alvorens ik het in een bompakket zou 
verwerken. Ik deed een theelepel zelfgemaakt rookpoeder in een stuk 
aluminiumfolie, maar ik kon niet nalaten om er de helft traangaskristallen bij 
te voegen. Een stukje vuurkoord erin en aangestoken in de asbak op zijn 
bureau. Met een ‘Ik geloof dat de telefoon op mijn bureau gaat’ trok ik snel 
aan m’n palen. Het traangas miste zijn uitwerking niet, want iedereen in de 
buurt stak bijna de moord en ze wisten niet hoe snel ze het hol van de 
ayatollah moesten verlaten. Ook de wervianen renden al vloekend en 
kankerend de gang uit en we hebben hen helaas nooit meer teruggezien. 
Misschien is het plafond nog steeds open, wat me overigens niet zou 
verwonderen. 
Er werd weer een cursus demolitie gedraaid voor een ploeg van een schip. 
Gijs was instructeur en we zouden samen onder leiding van Ben v.d. Mark 
(lees ayatollah) de praktijkdag in ’t Harde runnen. 
’t Harde was een landmachtbasis met een goed demolitieterrein. We zouden 
om 7 uur vanaf de Thetis in Den Oever vertrekken. Maar er was iets met de 
bus en de chauffeur ging meteen terug naar Den Helder. Zij vroeg wel hoe 
laat ze terug moest zijn, en ik zei haar dat 15 uur prima was. 



Toen we eenmaal gereed waren met alle praktijkoefeningen vroeg de 
ayatollah hoe laat de bus terugkwam. Toen ik hem vertelde dat ik de bus om 
15 uur weer verwachtte, vroeg-ie: ‘Waarom zo laat?’ 
‘Nou, dan kunnen we hier wat eten en een biertje pakken.’ 
Het enige antwoord dat hierop volgde was, dat er in scheepstijd geen bier 
gedronken werd. Daar was niemand het mee eens, en toen we meldden dat 
we allemaal een halve dag verlof opnamen zaten we niet meer in scheepstijd 
te zuipen. We lieten ze ons dan ook ruim smaken, en toen de bus er eenmaal 
was vertrokken we onmiddellijk. Ik zat voorin met Gijs en toen ik de chauffeur 
vertelde dat ze van mij een seintje zou krijgen wanneer ze moest stoppen – 
want er zou ongetwijfeld een moment aanbreken dat er oud bier geloosd 
moest worden –, zei ze dat ze van meneer v.d. Mark niet mocht stoppen. 
‘Nou, dan stop je niet, dan zeiken we in je bus. Dus je kan kiezen of delen. En 
daarbij komt dat ik je gewoon opdracht geef om te stoppen en dan stop je 
maar.’ 
We naderden de Lelystaddijk en er werd een sanitaire stop gehouden. De 
ayatollah moest vol afgrijzen toezien hoe er voor een slordige 50.000 gulden 
met hun lul uit Hr.Ms. wapenrok stond te zwengelen. 
Dat deze muis een staart had, kon je op je vingers natellen. De volgende 
morgen mochten Gijs en ik ons onmiddellijk melden op het bureau van onze 
onderdrukker. Dit zou nooit meer voorkomen. 
Het enige dat er na de volgende praktijkdag genuttigd zou mogen worden 
was limonade. En er zou alleen maar bij een benzinepomp gepist kunnen 
worden. Toen Gijs zei dat-ie de volgende keer vóór vertrek een hectoliter cola 
zou opzuipen en bij elke benzinepomp zou gaan pissen, werden we er 
uitgeflikkerd. De eerstvolgende keer ging Jacques van Dijk mee, die als 
oudste aanwezige zeeheld de leiding had. Na afloop dronken we met z’n 
allen een lekker potje bier en zo hoort het ook. Maar ja, we zijn tenslotte niet 
allemaal hetzelfde, toch? 
 
Culemborg/Zwijnshoofd 
 
De klas duiker/seinmeester werd onder leiding van Gijsberts en ik naar 
Culemborg gestuurd voor een excursie. Van de ayatollah kregen we uiteraard 
een scala van printa’s (zaken waaraan we ons dienden te houden) mee. 
Na de dag te hebben doorgebracht op Fort Everdingen, het walhalla van het 
explosieven opruimingscommando, waar tevens de lever weer overmatig was 
gekieteld, trokken we met de ploeg naar het Zwijnshoofd. Een etablissement 
waar de marine regelmatig de nacht doorbracht vanwege het feit dat de 
eigenaar een oud- marinier was en waar wij ons van alles konden 
permitteren. In de middag had ik reeds opgebeld met de vraag waaruit het 
menu bestond. 
…‘Biefstuk met patat.’ 
…‘Dat hoeven we niet, want die biefstukken zijn altijd zo taai als de neten.’ 
…‘Wat willen jullie dan?’ 
…‘Everzwijn natuurlijk, want daarom komen we naar het zwijnshoofd. ’ 



Om 18 uur kwam het hele zooitje half bezopen het Zwijnshoofd binnen en de 
eigenaar, Theo van Erp, stond ons al op te wachten en riep met een hoog 
stemmetje: ‘Ja, ja, ja, ja, welkom, mannen!’ 
En toen nog hoger: ‘Hoe laat willen de heren aan tafel?’ 
‘Elf uur, want we nemen eerst een aperitief’, riep Gijs. En zo gebeurde het dat 
er een paar uur werd getapt in de tijdmaat van een baggermolen. Toen werd 
de zooi pas echt bezopen. 
Ik stelde voor om eerst eens wat makkelijks aan te trekken, want we zaten 
nog steeds in uniform. Gijs en ik hadden de bruidssuite gehuurd, omdat de 
vorige keren het nest niet lekker had gelegen. Toen ik in de kamer kwam, had 
Gijs zijn hele kolere-zooi op de linkerkant van het bed gepleurd. ‘Wat ben jij 
aan het doen?’ Hij vertelde dat-ie altijd aan de linker- kant sliep. Maar dat 
deed ik óók dus verzocht ik hem om op te rotten naar de andere kant. Maar 
dat was Gijs effe niet van plan. Het draaide uiteindelijk uit op een licht 
handgemeen in de bruidssuite, dat resulteerde in een enorme ravage. Zelfs 
de tv was eraf gepleurd en het leek erop of er in die kamer een bom was 
ontploft. 
Toen we inzagen dat dit eigenlijk totaal geen zin had en het beneden veel 
gezelliger was dan in deze kolere-zooi, zijn we naar beneden gegaan. We 
spraken een ober aan en verzochten hem om de bruidssuite weer in orde te 
brengen, omdat het er een puinhoop was. Hij is meer dan een uur 
weggebleven en we verzekerden hem dat we het zouden goedmaken met 
een ruime tip. 
Zoals eerder vermeld, had eenieder zich in een makkelijk tenue gestoken en 
zittend rondom de stamtafel vloeide het bier nog steeds rijkelijk. Na verloop 
van tijd kwam er een dame binnen van nogal snollerig allooi. Deze bleek te 
zijn ingehuurd door Ron Tims, de ondeugd van het span. Ze hees zich op de 
stamtafel om zich vervolgens op de muziek uit een cassetterecorder uit haar 
lorren te pellen. Dit ging gepaard met wulpse bewegingen van het 
onderlichaam. Toen ze alleen haar slipje nog aanhad, bood ik aan om haar 
eens verschrikkelijk te likken. Maar daar trapte ze niet in, omdat er niks voor 
niks gebeurde. Zelfs niet toen ik haar verzekerde dat ik er niets voor hoefde 
te hebben. 
Wel ben ik nog even de tafel opgeklommen om met haar mee te bewegen. 
Die rat van een Tims had ook nog voorgesteld dat als ze mij vanaf de 
stamtafel op m’n kop zou pissen haar dit honderd piek extra zou opleveren. 
Jammer voor haar en mazzel voor mij, want ze hoefde niet te pissen. Tijdens 
haar optreden kwamen de andere hotelgasten er ook omheen zitten. Dit 
hadden ze nog nooit ergens meegemaakt. ‘Zorg gewoon dat je er ook 
bijkomt.’ 
Toen ik de volgende morgen wakker werd, lag ik met m’n geraamte bovenop 
een opgezet wild zwijn. Stervend van de kou, want alle dekens waren pleite 
en Gijs ook. Die vond ik later op de grond in de hoek van de kamer met alle 
dekens om zich heen. ’s Nachts, voordat we plat gingen, hebben we een 
groot opgezet everzwijn gejat en achter in de auto gegooid. Daarover werden 
later heel wat telefoontjes gepleegd met Culemborg en Den Helder. 



Nog geen paar weken later hoorden we dat het Zwijnshoofd verkocht was, 
dus was dat zwijn niet meer belangrijk. Toen ik thuiskwam en mijn wasgoed 
in de wasmand dumpte, zat er een zwart damesslipje tussen. Dit was het 
werk van Tims. Nooit te beroerd om waar dan ook onrust te kweken! We 
konden in elk geval de ayatollah melden dat er ook dit keer weer geen 
bijzonderheden waren. 
 
Hr.Ms. Dordrecht 
 
Er kwam de functie van chef der equipage vrij op de mijnenjager Hr.Ms. 
Dordrecht. De Thetis was een fijne plaatsing, maar er ging toch niets boven 
een varend schip. 
Toen ik aan boord kwam werd ik door de commandant, de Ltz Buizert, 
uitgenodigd in de longroom om in het bijzijn van de oudste officier, de Ltz 
Douwe de Boer, mijn taken in ontvangst te nemen. 
Op de vraag van die ouwe hoe ik het in de toekomst van plan was te gaan 
doen, antwoordde ik: ‘Precies zoals op de Zierikzee.’ Uiteraard waren de 
verhalen mij reeds ver vooruitgegaan, maar aangezien deze commandant 
zijn eigen standpunten innam door iedereen met een schone lei te laten 
beginnen, was er geen vuiltje aan de lucht. 
Buizert was (is) een onwijs sympathieke kerel, met een ruim gevoel voor 
humor. En zijn oudste officier speelde daar perfect op in. Na dat eerste 
gesprek voelde ik me onmiddellijk op mijn gemak en was daardoor die klote-
tijd aan boord van de Zierikzee al heel snel vergeten. 
Zondagmiddag vertrokken we meteen naar zee voor een opwerkperiode te 
Oostende in België. Maandagavond ging ik de wal op om in mijn oude 
stamkroeg een biertje te halen en om te kijken of de dames van vroeger er 
nog werkten. En tot mijn grote vreugde was er weinig veranderd. Ik vroeg 
haar hoe laat ze klaar was, want ik had wel zin om bij haar te blijven snurken; 
maar 3 uur was me een beetje te laat, omdat we de volgende morgen weer 
vroeg naar zee vertrokken. 
In de kroeg kocht ik een roos van een meisje dat daarmee liep te leuren en 
toen ik m’n zakken vol had nam ik een taxi. Ik had een dikke Mercedes 
uitgekozen en liet me eerst een keer of wat de boulevard over rijden alvorens 
ik vertelde dat ik naar mijn schip moest. Dat kostte me een joetje (tientje) 
extra, maar dat boeide niet omdat ik daar nu echt eens zin in had. Eenmaal 
aan boord gekomen zette ik de roos in een mok water. Vergezeld van een 
kaartje waarop stond geschreven: ‘With love, de equipage’ heb ik deze in de 
hut van die ouwe neergezet. Alleen was ik vergeten het licht uit te doen. De 
volgende morgen mocht ik me in de longroom melden. Ik dacht nog: ‘Krijg de 
pleuris, dat begint weer goed.’ Die ouwe vroeg of ik de equipage wilde 
bedanken en wanneer ik weer eens een poëtische bui mocht krijgen of ik dan 
wel het licht wilde uitdoen. 
Buizert was de eerste commandant die elke morgen zingend de brug op 
kwam en zo bracht hij ongemerkt eenieder in een prettig humeur. Hij eiste dat 
er keihard gewerkt werd en dat er tevens een perfect product werd geleverd, 
maar daar had niemand moeite mee, althans op een enkele beroeps 



kankerpit na – maar die vind je overal. Was een zeemanschappelijke 
oefening goed verlopen, zoals b.v. het binnenhalen van boeien onder zeer 
slechte weersomstandigheden, dan werd de gehele dekploeg in de longroom 
geroepen. 
Bij eenieder werd dan onder het genot van een drankje naar keuze de 
bekende veer anaal geplaatst. Dit motiveerde de mannen om op hetzelfde 
niveau te blijven doordraaien, met als gevolg dat we onze trainingsperiode 
(de MOST) met een goede beoordeling beëindigden. Jammer dat het er weer 
opzat. 
Oostende is heel gezellig en tijdens de weekenden mocht ik de flat gebruiken 
van Hannes Stijn, de schipper die bij de MOST werkte op de afdeling duik- en 
demonteerzaken. Hij woonde in Vlissingen en ging in het weekend naar huis. 
Zaterdagmorgen kwam Cathy over uit Wemeldinge en het eerste was samen 
in het ligbad. Wij hadden heerlijk het rijk alleen in de flat van Hannes met 
alles erop en eraan. 
We zaten midden in de stad recht boven de Koekoek, het bekende 
kippenrestaurant. Zondagmiddag vertrok ze jammer genoeg weer. We kregen 
een nieuwe oudste officier, André Bezemer. Ook weer een aardige kerel, 
waarmee ik best kon opschieten. 
Toen we een weekend in Dordrecht lagen en het thuis weer eens niet zo 
gladjes verliep, besloot ik om zondagmiddag al terug te gaan. In een 
motorblad had ik gelezen dat er een Harley-meeting in een kroeg was. Toen 
ik in Dordrecht aankwam zocht ik de bewuste kroeg op. Er heerste een 
gezellige drukte en na een paar bier ging ik rustig terug. Ik nam me voor om 
er diezelfde avond nog een biertje te gaan halen. Toen ik aan boord kwam 
was er alleen het wachtsvolk. Ik stak m’n kop om de hoek van de longroom, 
waar de nieuwe oudste officier zat te lezen. 
Op mijn vraag waar meneer De Boer uithing, hoorde ik dat-ie in z’n hut zat. Ik 
vertelde hem meteen, Bezemer dus, over de traditie dat de scheidende 
oudste nog één keer gaat stappen met zijn chef der equipage. Volgens 
Bezemer verzon ik dit verhaal ter plekke, maar wat donderde dat? Douwe de 
Boer opgezocht en hem verteld dat we gingen stappen in een Harley-café. 
Eerst nog even een T-shirt met doodskoppen uit m’n kast gehaald, omdat 
Douwe van mening was dat-ie in het shirt dat-ie aanhad zou opvallen tussen 
dat zooitje ongeregeld. Al met al een onwijs gezellige avond gehad, waarvan 
ik zeker weet dat Douwe die niet snel zal vergeten. 
Na een korte binnenligperiode stond er weer een leuke trip gepland. Eenieder 
was enthousiast om ‘het zilt in de snor weer eens te kunnen proeven’. 
Op een ochtend maakte ik een ronde door het schip en kwam in de 
longroom. Alleen de oudste officier was aanwezig. Ik vroeg hem of de 
Dordrecht met dat gore zooitje vloerbedekking in het buitenland gasten moest 
ontvangen. De oudste zei dat-ie dat al had doorgegeven aan de majoor-
machinist. Deze had geïnformeerd, maar er bleek geen voorraad te zijn. Dus 
daarmee was de kous af, helaas pindakaas. Daar was ik het effe niet mee 
eens. 
‘Waarom komt u niet bij mij met dit soort zaken? Zoiets moet je nooit officieel 
regelen, want dan lukt ’t niet.’ 



‘Hoe zou jij dit dan regelen?’ 
‘Let op.’ Ik pakte mijn mes, een uitbener die ik altijd in m’n rechterlaars droeg, 
en trok voor de deur een scheur in de vloerbedekking van een centimeter of 
15. 
‘Wat doe je nóú?’ 
‘Ik creëer een bedrijfsonveilige situatie.’ 
‘Jij bent helemaal lekker!’ 
‘U heeft in no time nieuwe vloerbedekking in de longroom. Sterker nog, als 
het niet lukt betaal ik het zelf.’ En weddenschappen ga ik alleen aan als ik 
zeker weet dat ik ze win. Ik belde naar de magazijn- dienst en vertelde dat ik 
nieuwe vloerbedekking nodig had in de longroom van de Dordrecht. 
‘Jammer, maar er is geen voorraad.’ 
‘Dan is er een probleem en niet zo’n kleintje ook.’ 
‘Wat is er dan aan de hand?’ ‘De hofmeester heeft vorige week een vat bier 
uit z’n handen laten kletteren precies voor de deur van de longroom, en nu zit 
er een scheur in die steeds groter wordt. Wat denk je dat er gebeurt wanneer 
er iemand met slecht weer met z’n voet in die scheur blijft hangen?’ 
‘Het leed is niet te overzien.’ 
En zo gebeurde het dat ik bij ‘Startapijt’ in Den Helder,$$$$$$$$ nieuwe 
vloerbedekking kon gaan uitzoeken. We lieten de kerk in het midden en zo 
mocht die ouwe kiezen uit vier stalen die ik had meegenomen. Binnen twee 
dagen lag de longroom er weer netjes bij. 
Onder commandant Buizert heb ik buiten mijn duikplaatsingen het prettigst 
gediend. Hij was een goed zeeman en nam nooit onnodige risico’s, stond 
voor alles open, had vertrouwen in zijn bemanning en was vooral altijd vrolijk, 
wat zijn weerslag vond in de stemming aan boord. Wat wil je nog meer? 
 
Terug naar de DDG 
 
Inmiddels bevorderd tot opperschipper, werd ik bij de DDG geplaatst in de 
functie van chef-duikbedrijf. Dit hield onder meer in het plannen van het 
periodieke onderhoud aan de schepen onder water, het coördineren van de 
explosiefmeldingen en zorgen voor het wel en wee op de werkvloer in de 
breedste zin des woords. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat ik hierdoor aan 
mijn stoel gekluisterd zat, want dag in dag uit tussen vier muren, dat trok ik 
niet. 
Er was een verzoek om duikassistentie binnengekomen van de rijkspolitie te 
water in Amsterdam. Er moest een lijk gezocht worden achter het Centraal 
Station. De planning was dat ik me met de ploeg om half tien in Amsterdam 
zou melden. De wagen werd ingeladen en toen ik op de benzinemeter keek 
bleek het voertuig de vorige avond niet te zijn afgetankt, terwijl dit in de vaste 
orders van de seinmeester van de wacht stond. 
‘Godverdomme, wie heeft er de wacht gehad?’ Vertrouwen is goed, maar 
controle is beter, dus ook de duikmeester was hier debet aan. 
De halfvolle tank had verstrekkende gevolgen. Eerst tanken. Maar bij de 
mijnendienst aangekomen bleek die brandstoflul weer eens niet op zijn post 
te zitten. Niemand wist waar die rukker uithing, en omdat ik een afspraak in 



Amsterdam had kon ik niet eeuwig blijven wachten. Zwaar de kolere in wilde 
ik bij de luchtmacht gaan tanken; voor hen die de situatie kennen was de 
gebruikelijke route onder een tunneltje door. 
Waar ik even niet bij stilgestaan had, was dat we een nieuw voertuig hadden 
met vierwielaandrijving en dit was 5 centimeter hoger dan het vorige. Met het 
gas op de plank scheurde ik richting tunneltje, waarna binnen enkele 
ogenblikken een enorme knal volgde. Ik wist niet wat er gebeurde, maar ik 
had al heel snel in de gaten wat de oorzaak was toen ik witte, oranje en 
blauwe scherven in het rond zag vliegen. ‘Krijg de pestpleuris!!!’ Ik zat met 
m’n kut tegen de tunnel aan, althans tegen de voorwaarschuwing. M’n 
zoeklicht, sirenes en zwaailichten, alles naar de kloten. 
In elke normale gemeente in Nederland hebben ze een paal met kettinkjes 
voor een tunnel. Nee, in Den Helder hangt er een biels aan. Toen er ook nog 
tegenliggers begonnen te toeteren, kwam de stoom uit m’n oren. 
Ik kon er niet onderuit dit voorval eerst bij de marechaussee te moeten 
melden. Vraagt die klootzak of het bord niet beschadigd was. Dat was wel het 
laatste wat me boeide. Tanken en op naar Amsterdam. Precies om half tien 
stapte ik het bureau van de rijkspolitie te water binnen. 
Er zou iemand meerijden, en toen we buitenkwamen was het eerste wat-ie 
zei: ‘Heb je klem gezeten?’ Op deze vraag was maar één zinnig antwoord 
mogelijk: ‘Blaas m’n zak op!’ 
Bij terugkomst in Den Helder zat ik weer met de bekende papierwinkel voor 
wanneer er schade was gemaakt, en als klap op de vuurpijl kwam Frans 
Baats, de detailbeheerder, bij me of ik even een aanvraagbon wilde tekenen. 
Toen ik de aanvraag las rende Baats van m’n bureau af, gierend van de lach. 
De aanvraag luidde: ‘Een brug met rubberen zwaailichten voor de uitrukbus.’  
 
Antwoordapparaat 
 
Het kon niet op bij de DDG. We kregen een antwoordapparaat en ik kreeg de 
opdracht om het bandje met informatie in te spreken zonder dat er een 
boodschap door derden kon worden ingesproken. Nou, dat kon lachen 
worden. De volgende tekst werd in onvervalst Haags op de band gezet: 
…‘U ben vahbonduh met de âhtomatische teilefaunbeantwoâhdâh van de 
dùik- en demonteâhgoep.’ 
…‘Wat hoâhr ik? Zit u met een bom?’ 
…‘Wat klaute nâh, maah val ons daah effe nie mee lastag!’ 
…‘As je d’r vanaf mot, ga je d’r maah lekkah zelluf an klautuh! Maah bel wel 
eers effe de GG en GD om assut fâht gaat, de lellùh en vellùh bè mekàh te 
veigùh.’ 
…‘Dit was de dùik- en demonteàhgoep, doei!’ 
Reeds diezelfde avond kwam er een schijttelefoontje binnen bij de officier van 
de wacht van de mijnendienst. Eén of andere stafrakker had duikerassistentie 
nodig en belde de duik- en demonteergroep en werd geconfronteerd met de 
boven beschreven tekst. Geheel onthutst werden de nodige instanties over 
zo veel a-militair gedrag geïnformeerd, waardoor er de volgende morgen 
weer de nodige bijzonderheden waren. 



‘Sodemieters, het leek wel of ik de avond ervoor de echtgenote en de dochter 
van de commandant zeemacht tussen de lakens had geluld. Waar is jullie 
gevoel voor humor gebleven?’ 
 
Haring Arie 
 
We moesten naar Amsterdam om een kom van een gracht te onderzoeken. 
Haring Arie, een bekende en kleurrijke figuur in Amsterdam en auteur van 
diverse boekjes, meldde dat hij in de oorlog een trein had opengebroken 
omdat ze dachten dat er eten dan wel andere waardevolle artikelen in zaten. 
Er bleken echter granaten in te zitten, en uit angst om gesnapt te worden 
werden de kisten vanaf de spoorbrug in het water gelazerd. 
Jaren later, toen men voornemens was om de spoorbrug uit te breiden, 
meldde Haring Arie waar ze tijdens het heien op zouden kunnen stuiten. 
Toen we op de locatie aankwamen, hadden ze net de straat opengebroken, 
die aan één kant vol lag met ‘Amsterdammertjes’, de bordeauxrode fel 
begeerde paaltjes. 
‘Daar zoek ik al jaren naar, naar een Amsterdammertje.’ 
‘Dat kan ik me voorstellen, want ze hebben ’m bij mij uit m’n tuin gejat’, 
vertelde de persoon tegen wie ik mijn verhaal afstak en die bij de gemeente 
bleek te werken. ‘Maar wat lul je eigenlijk, je hebt een wagen bij je waar wel 
honderd van die paaltjes in kunnen. Je gooit er toch gewoon één achterin?’ 
Ik vertelde hem dat wanneer er in Amsterdam één vuiltje zou waaien, het in 
mijn oog terecht zou komen. Met andere woorden: als ik een paaltje in de 
bommenwagen zou gooien, zou er zeker vanaf een woonark aan de overkant 
wel één of andere NSB’er met een telelens een foto maken en die voor grof 
geld aan De Telegraaf verkopen. Ik zie het al voor me: ‘Personeel Koninklijke 
Marine steelt gemeente-eigendommen.’ 
‘Ik denk dat de pleuris zou uitbreken.’ 
‘Dan gooi ík ’m er toch in?’ 
‘Dat vind ik nu eens een strak plan’, en zo gebeurde het dat ik met een 
Amsterdammertje huiswaarts keerde. En dat voor een Hagenees! 
De volgende morgen stond er een keurig artikel met foto in de krant over het 
zoeken naar ‘de granaten van Haring Arie’. 
Het enige commentaar van de leiding was dat we op de foto stonden zonder 
pet op. Ik dacht: ‘Dom houwen en meelullen. En Fokko Zwart, je kan de 
pleuris krijgen.’ Wat waren het af en toe een stelletje zeikers. Ik was er 
inmiddels wel aan gewend geraakt dat je bij Fokko altijd door een strontkar 
werd overreden en nooit eens door een praalwagen. Maar ik bleef positief 
denken, omdat die knullen goed werk leverden maar dat zie je toevallig niet 
op de foto. 
 
Hoog bezoek 
 
Hare Majesteit koningin Beatrix zou het duikbedrijf met een bezoek vereren. 
Met dit bericht kwam onze chef, overste Van Hoorn, die middag aan tafel. We 
hadden al zoiets horen fluisteren, want bij de DDG bleef niets geheim. Weer 


