
een moment bij uitstek om de zaak eens lekker op te jutten. Wij, Gijs en ik, 
vertelden de overste dat we voor dit heugelijke feit, speciaal voor Hare 
Majesteit, een paar aardige danspasjes ingestudeerd hadden. Waarna ik Gijs 
aan de koningin zou voorstellen. 
‘Majesteit, dit is Gijs.’ 
‘Gijs, dit is de Majesteit.’ En hierbij zouden we dan onze danspasjes uitvoeren 
en haar welkom heten. 
We waren tevens voornemens om ons met een nevellans tot ridder te laten 
slaan om daarna de conversatie voort te zetten in met oranje schijtlint 
versierde stoelen. Daarna zou de Majesteit gecondoleerd worden met het 
verlies van haar dierbare hond Pepper, die op zeer tragische wijze in een 
konijnenhol om het leven was gekomen. (Dit bericht stond op de voorpagina 
van één der bekende ochtendbladen, terwijl op pagina 4 het bericht stond dat 
er weer ergens 162 doden waren gevallen bij een aanval.) Het plan werd 
onze arme chef echter te veel, die zijn geest alweer zag dwalen. 
Een paar dagen voordat Hare Majesteit op bezoek kwam, zat ik in Zandvoort 
op een explosievenproject dat een week of acht zou duren. Jammer dat ik 
Trix daardoor misliep. Ik had zo graag met haar aan m’n arm op de 
uitklapposter van de oranjekalender gestaan. 
Maar Zandvoort was óók perfect. We begonnen ’s morgens om half zeven 
met de werkzaamheden. Weer eens wat anders om met burgers te werken. 
Een fijne ploeg onder leiding van Roel Meilink van de firma Leemans uit 
Vriezenveen, die elke morgen om 6 uur de koffie klaar had. Er was een groot 
stuk strand afgezet vanaf de vloedlijn tot aan de duinen. Met groot materieel 
werd het strand afgegraven tot een diepte van een meter of twee, waarna het 
zand gezeefd werd. Onze mannen, die aan een lopende band stonden, 
pikten zo de explosieven eruit. Deze werden opgeslagen in een tienvoets 
container en elke vrijdag werd de zooi op het strand vernietigd. 
We hadden een kamer in hotel Grandorado, dus we zaten mooi dicht bij de 
werkplek. Er is in die periode heel wat oorlogstuig vernietigd. 
 
Bierfonds 
 
Er werd een aanvraag ingediend en gehonoreerd voor een extra koelkast. Als 
reden werd opgegeven om de batterijen van de verschillende mijndetectors 
en van de semafoons erin te bewaren. 
Er werd een plekkie gezocht in het magazijn, maar toen de koelkast was 
ingeruimd bleken alleen de groenteladen vol te zitten. Zonde van de rest van 
de ruimte, die nu een beetje voor de kat z’n kut stond koel te wezen. Er werd 
besloten om een bierfonds op te richten en zij die deel wensten te nemen 
dienden 10 gulden te storten. We startten met een man of vier, dus werd er 
voor 40 gulden bier gehaald. In het kader van de social talk werd aan het 
einde van de week geëvalueerd onder het genot van een biertje. Er werd dan 
ook niet gezeurd over het half uurtje dat we op vrijdag eerder stopten, omdat 
er ook nooit iemand zeurde over de vele uren die we vaak belangeloos bezig 
waren. 



Alle donaties werden in het bierfonds gestort. Het fonds groeide uit, wat de 
saamhorigheid binnen het duikbedrijf ruim bevorderde. 
En aangezien mijn biologische klok al jaren rond een uur of half twaalf 
afloopt, kon ik vóór het eten een biertje pakken. Iets wat toch wel totale luxe 
was, omdat het sappie tussen de middag in 1979 door de minister werd 
afgeschaft. 
 
Parkeerplaatsen 
 
Er werden parkeerplaatsen gecreëerd binnen de slagbomen van het 
mijnendienstcomplex. Ze waren voor commandanten van de schepen en 
alles wat een belangrijke functie had. Er werd gerekend op 40 plaatsen, maar 
er was ruimte voor 36. Dus zo viste ik weer eens achter het net. In de la van 
de schipper lagen nog vier vignetten en het was niet zo moeilijk om er één te 
regelen. Dat werd dus nummer 37. 
De volgende morgen reed ik met parkeervignet 37 achter het raam zonder 
problemen de controle door. Ik zette mijn auto ergens neer waar een plek 
was. Maar toen de houder van die plek net kwam aanrijden en mij erop attent 
maakte dat ik op zijn plek stond, vertelde ik hem dat-ie niet bij mij moest 
wezen, maar bij degene die op mijn plek stond. Ik voegde eraan toe dat ’t 
uiteindelijk geen reet uitmaakte waar je stond, àls je maar stond. En zo is een 
half jaar het parkeergeneuzel in disorde geweest. 
Totdat er werd voorgesteld om nieuwe parkeervignetten uit te geven, omdat 
de huidige vignetten fraudegevoelig waren. Dus werden de oude ingenomen. 
Er vond tevens een aardige verschuiving van personeel plaats en toen ik me 
meldde voor een nieuw vignet vertelde ik dat het oude weg was. Ik wist me 
nog wel mijn nummer te herinneren: 36. Maar toen dat werd nagekeken, 
bleek daarop een ander genoteerd te staan. 
‘Die zal de zaak wel belazerd hebben.’ Maar die man was overgeplaatst. 
‘Geeft niks hoor, ik maak ook wel eens een fout’, en zo verliet ik met een 
legaal vignet de hut van de schipper. 
 
Dopen 
 
Tijdens de lunch vertelde ik de overste Van Hoorn dat ik aanstaande vrijdag 
niet aanwezig zou zijn, want ik zou me laten dopen. Ik had in het AMAR 
(Algemeen Militair Ambtenaren Reglement) gelezen dat je, als je je liet 
dopen, daar een dag vrij voor kreeg. Iedereen aan tafel zat me met ogen als 
katerkloten aan te staren. 
‘Is dat zo vreemd?’, riep ik verontwaardigd. En toen hield iedereen z’n kop 
dicht. 
‘En wat word je dan gedoopt?’, wilde de overste weten. 
‘Dat weet ik nog niet, maar daar kom ik wel uit.’ 
Vrijdagmorgen lekker uitgeslapen en genoten van een dagje lummelen. Toen 
ik maandagmorgen op het bedrijf kwam was uiteraard het eerste wat 
iedereen wilde weten of ik gedoopt was. 
‘Ja natuurlijk, wat dachten jullie dan?’ 



‘En wat is het geworden?’ 
‘Joods’, was mijn antwoord. 
‘En waarom joods?’ 
‘Nou, dat ligt nogal voor de hand, want die lui hebben geloof ik 300 dagen vrij 
per jaar. Besneden ben ik al, dus verder hoefde er niks meer te gebeuren.’ 
Eenieder was met stomheid geslagen, en helemaal toen er meteen werd 
gemeld dat ik de volgende week afwezig zou zijn, want dan vierden we 
Poerim. 
 
Relus ter Beek 
 
Relus ter Beek, de minister van defensie, zou bij de DDG langskomen. Ik zeg 
met nadruk ‘langskomen’, omdat ik het in tegenstelling tot het bezoek van 
Hare Majesteit de koningin in het geheel geen eer vond dat die Ter Beek op 
het duikbedrijf kwam. Gezien de periode dat hij aan het bewind was vond ik 
hem, met name inzake beslissingen tijdens de diverse vredesoperaties, een 
waardeloze minister van defensie. 
En omdat ik nooit iets onder stoelen of banken stak, zat ik een week later in 
Voorst, een klein plaatsje bij Zutphen. Ik weet niet of er enig verband bestond 
tussen mijn kritiek op de minister en mijn nieuwe werkplek in Voorst, ver van 
Den Helder. We werkten weer met de firma Leemans. Er waren explosieven 
gevonden in een kolk en de burgemeester had opdracht gegeven om deze 
prachtige stukjes natuurschoon van ongerief te zuiveren. Dat betekende dat 
we weer in een hotel zouden verblijven. Op het plaatselijke politiebureau 
konden we de springstof en ons vuurwapen inleveren en ’s morgens weer 
ophalen. 
Het hotel was maandag gesloten, maar de hoteleigenaar had ons een sleutel 
gegeven en zette zondagavond een doos bier koud. Dus maandagavond was 
het hotel van ons. We hebben er een leuke tijd gehad, met mooi weer. Elke 
morgen tijdens het ontbijt kwam de hond van de eigenaar bij me onder de 
tafel liggen. Een grote dikke zwarte teef, die Henk heette. Omdat ik ’s 
morgens alleen maar koffie dronk, was de opsnit voor Henk en dat had ze 
heel snel door. 
Ik kreeg regelmatig een uitbrander van de dame die het ontbijt verzorgde, 
omdat Henk niks mocht hebben: ze was op dieet. Dit vond ik allemaal gelul, 
dus Henk kreeg gewoon mijn kaas en worst. 
We hebben daar zo’n week of drie gewerkt en ik vond ’t jammer dat we klaar 
waren. 
 
Het vaandel 
 
Een vaandel is iets heiligs binnen de marine. Er dient zelfs voor gegroet te 
worden. En bij het passeren van een vaandel wordt er door militairen halt en 
front gemaakt. Het schijnt dat de oudste adjudant met het vaandel loopt en 
dat gebeurt tijdens officiële parades, zoals die b.v. worden gehouden op 
Koninginnedag. 



Ik kwam terug van een explosiefmelding en moest me melden bij Fokko 
Zwart, mijn chef. Deze deelde me mee dat ik was uitverkoren om met het 
vaandel te lopen. Hij trok er een gezicht bij alsof het de grootste eer was die 
iemand te beurt kon vallen. Ik vertelde hem meteen dat ik daar geen enkele 
behoefte toe voelde en ook niet van plan was om daar een beetje voor lul te 
gaan lopen. Zwart kon zijn oren niet geloven. 
‘Jammer dan, maar ik doe het niet.’ 
‘Mag ik dan misschien de reden weten?’ 
‘Nee’, was mijn antwoord. Ik had er voor mezelf een zeer gegronde reden 
voor om dit te weigeren, maar ik had geen zin om dat hem nu aan z’n neus te 
hangen. 
De volgende dag moest ik me melden bij de eerste officier, de Ltz Hans 
Nieweg, die meteen met de deur in huis viel: ‘Wat hoor ik van jouw baas?’ 
‘Sorry, alleen een hond heeft een baas!’ 
‘Ik hoorde van meneer Zwart dat je weigert om met het vaandel te lopen.’ 
‘Dat klopt haarscherp.’ 
‘Dan weiger je dienst!’ 
‘Dan maken jullie dat ook eens mee, dat een adjudant dienst weigert.’ 
‘Wat moet ik hier nu mee?’ 
‘Dat is niet zo moeilijk, gewoon een ander aanwijzen. Want als ik Zwart moet 
geloven zijn er liefhebbers genoeg. Trouwens, hierboven woont nog ergens 
één of andere stoffige adjudant- magazijnbeheerder die vast wel liefhebber is 
en dan is het probleem meteen opgelost.’ 
‘Dat kan wel zijn, maar het blijft wel dienst weigeren.’ 
‘Dan gooien jullie me toch in het gevang, dan moeten jullie ook een ander 
aanwijzen. Dus wat zouden jullie al deze problemen op je hals halen als het 
ook een stuk eenvoudiger kan.’ 
Tegen zo veel logica kon hij niet op. Maar ook de eerste officier wilde weten 
waarom ik het verdomde. 
‘Dat vertel ik nog wel een keer, maar niet nu.’ 
Maar de aanhouder wint, dacht men, want toen ik een paar dagen later weer 
van een melding terugkwam lag dat leren bokkentuig compleet met koperen 
reservenavel op mijn bureau. 
‘Wat moet ik met dat kankerding?’, vroeg ik aan de seinmeester van de 
wacht. 
‘Poetsen en op maat maken geloof ik.’ 
Ik pakte het zooitje beet en flikkerde het de gang in. ‘Als die kutzooi er over 
vijf minuten nog ligt, dan gaat de hele handel de vuilcontainer in.’ En ik 
meende het nog ook, want ik was inmiddels schijtziek geworden van al het 
gelul rond dat klote vaandel. 
Uiteindelijk liep de adjudant-magazijnbeheerder, zo trots als een hond met 
zeven lullen, met het vaandel. 
Maanden later vroeg de eerste officier waarom ik toen als een ezel m’n 
hakken in het zand zette. ‘Luister, meneer, toen ik hier geplaatst werd zou 
mijn functie chef algemene dienst worden, met als directe chef de eerste 
officier. Dat was toen Ltz Litzou. Maar deze eikel wilde mij niet in die functie, 
omdat ik daar volgens hem niet representatief genoeg voor was. 



Dus werd ik geplaatst in de functie van chef-duikbedrijf, want tussen die kut-
duikers zou ik niet opvallen. En dan zou ik wél representatief genoeg zijn 
geweest om met het vaandel te lopen? 
Dus vandaar mijn pokhoute houding. Ik ben een principemens.’ 
 
Testen 
 
Het lag in de planning dat de marine nieuwe duikapparatuur ging 
aanschaffen, en wanneer zoiets gebeurt wordt de zaak eerst terdege getest 
in de recompressietank. We konden de apparatuur op elke manier testen, 
want de tank had zowel een nat als een droog gedeelte. 
Ik had last van een lichte verslaving aan Otrivin, neusdruppels die ik al nodig 
had wanneer ik dieper dan 3 meter moest. Het flesje stond op mijn bureau, 
en even voordat ik te water ging nam ik altijd een snuffel. Maar deze keer had 
ik ondanks de spray toch last van oren en sinussen. De volgende morgen 
nam ik daarom een dubbele dosis, waarbij er wat van die bende m’n keel in 
liep. ‘Godverdomme, dit lijkt wel zeik.’ Ik trok met m’n tanden de dop eraf en 
liet wat in m’n hand lopen. Geel! Het zag eruit als pis en het rook naar pis. De 
schoften! Ik ging meteen naar de koffiekamer, waar iedereen nog aan z’n 
bakkie zat, en vertelde dat ik degene die in mijn flesje neusdruppels had 
gezeken, na mijn duik op mijn bureau verwachtte. Als niemand zich meldde, 
zou ik van iedereen een zeikmonster laten nemen. Dan zou ik er via het lab 
wel achter komen. Hoe krijgen ze zo’n zooitje vullis bij elkaar! 
Toen ik de tank uitkwam stonden er vijftien plastic koffiebekertjes, tot aan de 
rand toe vol gezeken, op mijn bureau. Het waren van die slappe goedkope 
kutbekertjes, met het gevolg dat ik ze niet eens normaal kon beetpakken 
zonder dat de zeik over mijn handen liep. Ik heb het raam opengedaan en 
alles naar buiten gepleurd. Ik ben nooit achter de dader gekomen, maar had 
het donkerbruine vermoeden dat Gerard Verhaegen dit op zijn geweten had. 
Het testprogramma ging gewoon door. Vanwege de nieuwe tank, die een 
stuk dieper was dan de oude, had Fokko Zwart laten weten dat er, zo lang er 
duikers onder water waren, altijd iemand gekleed, dus in duikpak, stand-by 
zou zijn. Ik ging als laatste onder water en kwam er dus ook als laatste uit. 
Toen ik eruit moest, volgden er vier tikken met een hamer tegen de trap, als 
sein dat mijn tijd er opzat. 
Toen ik half op mijn zij lag en niet uitademde, werden de mannen boven wat 
nerveus. En na nog een keer vier klappen, waar ik óók niet op reageerde, 
sprong Johan Selemeier in z’n duikondergoed te water om mij te redden. 
Toen hij mij naar boven had gesleurd, deed ik mijn masker af en zei: ‘En dit 
was voor oefening.’ 
Zwart stond helemaal op z’n kut en hij had de kleur aangenomen van een 
ouwe onderbroek. Nu had Fokko toch al nooit een gezond kleurtje, maar dit 
sloeg alles. Een hoop blabla in die tank en dat ík de oefeningen niet plande, 
maar hij. En waar ik de moed vandaan haalde. 
‘Het is toevallig wel voor mijn eigen veiligheid, en het is leuk als ik weet dat er 
op me gelet wordt wanneer ik als enige nog onder water zit. Ik dacht 



trouwens dat er altijd een stand-by duiker boven was zo lang er nog iemand 
onder water zat. Of zie ik dat soms verkeerd?’ 
Ja, Fokko, je was er altijd een kei in om een ander op zijn fouten te wijzen en 
dan nog het liefst en plein public. Maar wanneer je zelf kritiek moest 
incasseren, dan deed dat erg veel pijn. En toen ik later hoorde dat je achter 
mijn rug naar het hoofd duikbedrijf was gegaan omdat je me overgeplaatst 
wilde hebben, daalde mijn respect voor jou naar het nulpunt. 
Ongeveer een maand later werd ik bij Zwart op zijn bureau geroepen. Hij had 
mijn beoordeling opgemaakt en daar had-ie veel werk aan gehad. Ik pakte 
een pen en tekende voor gezien, maar dat was niet de bedoeling. Volgens 
Zwart moest ik de zaak doorlezen. 
Maar dat was ik niet van plan, omdat het me in het geheel niet interesseerde 
hoe hij over mij en mijn werkzaamheden dacht. ‘Meneer, al vult u allemaal 
AA’s (slechter kan niet) in, dan kan me dat geen reet schelen.’ En zo liet ik 
Fokko beteuterd op zijn bureau achter. 
 
Vlieland 
 
Samen met Richard Middel werd ik naar Vlieland gestuurd om daar met de 
jongens van Culemborg de luchtmacht te assisteren bij de bombardementen 
die daar werden uitgevoerd op echte doelen. 
Langs de vloedlijn stonden oude vrachtwagens en tanks waarop vanuit de 
lucht geschoten werd met 2¾ inch raketten en die gebombardeerd werden 
met low-drag bommen. Voordat een bombardement aanving kregen we in de 
verkeerstoren door hoeveel bommen er gegooid zouden worden. Als we een 
explosie misten, werd de bom met een helikopter opgezocht waarna de 
blindganger door ons werd veilig gesteld. Hartstikke leuk werk en het was 
weer eens wat anders bij de mannen van de luchtmacht. 
’s Middags, toen onze taak er opzat en ik mijn papierwinkel in orde had, 
konden we met een rupsvoertuig de locatie verlaten. We waren nog maar net 
weg toen er een Starfighter het vuur opende met 2¾ inch raketten. Maar in 
plaats van op de voertuigen langs de kustlijn, opende die klootzak het vuur op 
de verkeerstoren. Een hoop schade en één lichtgewonde. Precies op de plek 
waar ik mijn papieren had zitten invullen was er één naar binnen gekomen en 
had de hele zooi vernield. 
De volgende morgen zijn we met een heli de lucht in gegaan om foto’s te 
maken, en we kwamen tot de slotsom dat je wel heel erg blind moest zijn als 
je de verkeerstoren, die geel-zwart geblokt was, voor een ouwe auto aanzag. 
De vlieger bleek een Deen te zijn van een Belgische basis. Dat was natuurlijk 
vragen om problemen. 
Terug in Den Helder was het commentaar van overste Van Hoorn: ‘Dat is het 
risico wanneer je de Miep van een Deense vlieger neukt’ (reeds eerder 
beschreven). Sloeg nergens op! 
 
Cambodja 
 



Twee jaar vóór mijn FLO (functioneel leeftijdontslag) werd ik nog effe 
uitgezonden naar Cambodja. De minister had namelijk bepaald dat al het 
personeel dat te werk gesteld zou worden in de mijnen- velden van 
Cambodja, getrokken zou worden uit de duik- en demonteergroep. Er waren 
reeds twee ploegen uitgezonden voor een half jaar. Een ploeg bestond uit 
een duikofficier, een duikmeester en een duiker/seinmeester. 
Er waren voor de laatste ploeg twee duikmeesters beschikbaar, te weten 
Peter Gijsberts en ik. Er moest gekozen worden, en omdat wij geen van 
tweeën liefhebber waren moest toch één van ons eraan geloven. Gelukkig 
hadden we dezelfde instelling. We zijn tenslotte niet opgeleid om alleen maar 
in beslag genomen vuurwerk te vernietigen. En omdat we al jaren een goed 
belegde boterham aan deze club overhielden, lieten we het over aan de 
leiding. 
De keus voor hen was niet echt moeilijk, omdat Gijs buiten de functie van 
chef duiktechnisch centrum ook de enige instructeur onderwaterlassen was. 
De ploeg werd als volgt samengesteld: Robin Woutering als duikofficier, 
Richard Middel als duiker/seinmeester en ik als duikmeester. 
Er waren een paar weken uitgetrokken voor het vaccineren tegen de meest 
afgrijselijke aandoeningen die je daar kon oplopen, voor het onderricht in 
slangen en ander kruipend en sissend gespuis, en bij de landmacht in 
Wijchen voor een herkenningscursus mijnen. 
Daarna terug naar Doorn om onze uitrusting in ontvangst te nemen. Daar 
begon het gelul. 
Het schijnt dat elke marinier een halve tent meekrijgt en van twee halve 
tenten kun je er één maken. Daar kun je dan vervolgens met twee man in 
slapen. Maar wat nu als je met drie personen bent? De marinier die de zooi 
verstrekte, was ongevoelig voor mijn argumenten. 
‘Ik hoef geen halve tent en ik ga me ook niet de tering lopen sjouwen aan 
twee van die halve kuttenten!’ 
‘U móét een halve tent meenemen, want dat staat in mijn orders.’ 
‘Luister eikel, punt één moet ik helemaal niks en punt twee, hoeveel is drie 
maal een half?’ 
‘Nou, nou, nou?’ 
‘Juist, dat is anderhalf en wat moet ik met anderhalve tent?’ 
Om maar van het geleuter af te zijn heb ik de halve tent meegenomen en 
thuis op zolder geflikkerd. Net als de dubbele ogen en karabijnhaken, zaken 
die benodigd zouden zijn bij het bergbeklimmen. Maar ik was helemaal niet 
van plan om bergen te gaan beklimmen. Deze marinier had het dom-zijn 
uitgevonden. 
We vertrokken op woensdag 21 april 1993 naar Cambodja. De avond vóór 
het vertrek waren mijn vriendin en ik nog even stevig doorgezakt. Het gevolg 
was dat ik de volgende morgen toen ik wakker werd de wereld voor een 
krentenbol aanzag. Ik drukte een blik vis onder m’n neus en was weer 
splinternieuw. 
Na het gebruikelijke ritueel werden we opgehaald door Gerard Verhaegen en 
Frans Baats met een wagen van de DDG. Dit vroeg om problemen, en ja 
hoor, bij Alkmaar ging de telefoon in de auto met de melding dat ze 



onmiddellijk moesten terugkeren vanwege een ongeval op een vissersboot. 
Gerard wilde ons er bij de benzinepomp uitzetten met de mededeling dat we 
op ander vervoer moesten wachten om naar Schiphol te gaan. ‘Jullie kunnen 
allemaal de pleuris krijgen. Want je denkt toch zeker niet dat ik hier als een 
zwerver met heel m’n zooitje op de rand van de stoep ga zitten wachten op 
vervangend vervoer? Als jullie terugmoeten zal me dat worst wezen, maar 
dan zet je me maar af bij motel Alkmaar. Daar ga ik wel zitten zuipen totdat 
we weer worden opgehaald en anders maar niet.’ 
Maar er was nóg iemand die door familie werd weggebracht en ik 
informeerde of we met hen meekonden; zo niet, dan werd het motel Alkmaar. 
Het bleek allemaal in scène te zijn gezet door dat stelletje etters. Eenmaal op 
Schiphol werd er afscheid genomen en zochten we onze plaatsen op in een 
kist van Thai Air. Je kon aan de stewardessen zien dat we economyclass 
reisden, want dat was me een stel spoorwegongelukken, terwijl de meisjes 
van de businessclass de zonde ruim waard waren. 
De reis verliep voorspoedig, en in Thailand/Bangkok werden we opgevangen 
door een collega van het korps mariniers die daar geplaatst was en ervoor 
zorgde dat we op het vliegtuig naar Phnom Penh werden gezet. Daar 
aangekomen werden we eerst geconfronteerd met een lijkkist waarin een 
Bulgaar lag die vergezeld van zijn maten op verzending stond te wachten. 
We werden welkom geheten door Bram Tanja, de duikofficier van de ploeg 
die wij gingen aflossen, en door de jongens van de EOD die in Phnom Penh 
waren gestationeerd. Toen we na de gezamenlijke maaltijd in een restaurant 
nog even de benen gingen strekken over de plaatselijke markt, veranderden 
we al snel van gedachten toen er met handgranaten werd gegooid. We 
brachten de nacht door in een hotel om de volgende morgen op het 
hoofdkwartier in te rouleren, een ID-card te laten maken en langs de bank te 
gaan om een rekening te openen waarop ons salaris gestort kon worden. 
Toen alle administratieve rompslomp was geregeld, vlogen we met een 
militaire kist naar Siem Réap, waar ons werkterrein lag. We namen tijdelijk 
onze intrek in een hotelletje dat naast de enige bar stond, de Minefield Bar, 
waar een vogelvrij verklaarde ‘Aussie’ (Australiër) de scepter zwaaide. Die 
avond dronken we met de drie man van de EOD en met drie man van Move 
Con (Movement Control) – de jongens die voor de vluchten op het 
plaatselijke vliegveld zorgdroegen – plus de oude club van de DDG een 
biertje in de Minefield Bar. Mijn ergernis werd gewekt door de adjudant van 
Move Con omdat-ie niks anders kon dan zeiken over de Marine en steeds 
van iedereen een biertje meedronk. Maar wanneer híj aan de beurt was, 
bestelde hij op de hoek van de bar alleen voor zichzelf. Toen ik vroeg of-ie 
misschien bang was dat-ie voor lul zou staan als hij óók eens een biertje 
weggaf, haalde hij onnozel z’n schouders op, alsof hij niet begreep wat ik 
bedoelde. 
Wat me het meeste dwarszat, was dat-ie niet met z’n handen van die kleine 
meisjes kon afblijven. Nou kunnen ze lullen wat ze willen dat in Cambodja de 
meisjes veel vroege rijp zijn dan in Nederland, maar er bestaan toch ook 
zoiets als Nederlandse normen. Dus gewoon afblijven en handjes thuis. 
Neem maar een muts van je eigen leeftijd en laat kinderen met rust. Nadat-ie 



weer een zeikopmerking over de Marine ventileerde, terwijl hij het meisje dat 
langsliep weer even in d’r kontje kneep, vond ik het genoeg. 
Heel rustig ging ik vóór hem staan, koos positie en haalde uit. Twee keiharde 
directe stoten en een hoek recht voor z’n wrat. Hij wist niet wat er gebeurde 
en er stond meteen een korporaal van hun club tussen; dat weerhield mij er 
niet van om ’m nog een stuiter recht voor z’n pedofiele kop te geven. ‘En nu 
opsodemieteren, want anders trek ik die klote-kop van je romp, viezerik!’ De 
enge man wist niet wat-ie moest doen, gaan huilen of iets terugdoen. Maar 
voor dat laatste had-ie ’t lef niet. Hij zag er schitterend uit met al dat bloed dat 
uit z’n bek liep. Dat gaf mij nu een kick. De volgende morgen had ik meteen 
de bijnaam Frans Tyson. 
Na het zogeheten inrouleren, zoals bij de diverse instanties je klus laten zien, 
namen we het huis van de vorige ploeg over. Het was een huis van een 
goudsmid en ik wist zeker dat deze man voor de rest van z’n leven op z’n 
lauweren kon rusten. Er werd 1200 dollar per maand betaald, en dan te 
bedenken dat een sergeant-majoor van het regeringsleger, met vier kinderen, 
7 dollar per maand ving. Het was geen pure luxe, maar we hadden alle drie 
een eigen kamer met douche en toilet, en dat was best prettig. Al was het 
alleen al om besmetting te voorkomen wanneer er eens iemand aan de 
schijterij zou zijn. 
We maakten kennis met een ploeg Cambodjanen die door Nederland was 
opgeleid tot ontmijner, en met onze tolk Vichi. Er werd een bezoek gebracht 
aan de jongens van de EOD landmacht en het weerzien was weer als 
vanouds, omdat we elkaar al jaren kenden. Gabriël Doreleijers en Bart van 
Empel zorgden voor een koud biertje terwijl onder leiding van kapitein Jan 
Fiers alles werd geregeld, en zo kwamen wij van de DDG als het ware in een 
gespreid bedje. Er werd ons een mijnenveld toegewezen en we hielden 
dagelijks ruggespraak met elkaar, wat uitermate prettig was. Zij zaten er 
tenslotte alweer wat langer, zodat ze ons met raad en daad bijstonden. Het 
werk was leuk en na een dag onder de bloedhete zon ging een biertje er 
goed in. 
We waren er nog geen vier dagen toen we geconfronteerd werden met de 
eerste aanval door de Rode Khmer. Uit veiligheid hadden we de VN- 
voertuigen aan de weg gezet, omdat die spleetogen niet hoefden te weten 
waar wij precies uithingen. We zaten binnen en Robin had opdracht gegeven 
om de helm op te zetten en het kogelvrije vest aan te trekken. De vaste 
bewoners van wie wij het huis huurden, waren ook bij ons in de kamer 
gekomen, en terwijl iedereen doodstil was ging het fluiten van kogels buiten 
onverminderd verder. Robin had de radio zachtjes aangezet, zodat we 
precies konden volgen wat zich buiten afspeelde. 
Terwijl ik tot ongenoegen en onbegrip van mijn ploeggenoten met m’n voeten 
in een emmer water met een bruistablet zat, omdat ik pijn in m’n poten had 
door die klote-schoenen, zat één van die Cambodjaanse mutsen gehurkt 
door de shutters van de deur naar buiten te gluren. En omdat ik geen randje 
van haar pendek door de sarong heen zag en ik zeker wist dat de string nog 
niet was doorgedrongen tot het Cambodjaanse modebeeld, zei ik zachtjes 
tegen Robin: ‘Zie je wel dat die wijven hier zonder pendek lopen.’ 



Met een blik vol ongeloof deelde hij me mee dat deze informatie hem op dit 
moment geheel koud liet. Terwijl het schieten onverminderd verderging, liet ik 
mijn fantasieën over de sarong-met-niks-eronder de vrije loop. 
Via de radio hoorden we dat er diverse Vietnamezen doodgeschoten waren 
en dat het Indian Hospital dringend behoefte aan bloed had. De volgende 
morgen gingen we, alsof er niets was gebeurd, weer aan het werk. De 
Fransen zagen kans om in één middag tijd de hoek van de straat in een 
ongrijpbaar mitrailleursnest te veranderen. We werden meermalen uit 
veiligheidsoverwegingen geëvacueerd naar het kamp van de Fransen. 
‘Lekker veilig hier!’ We sliepen in houten barakken die aan de weg stonden. 
Eén granaat door zo’n houten wandje naar binnen en je bent nergens. 
Volgens de Fransen was er niks aan de hand, want wanneer er één granaat 
bij hen het kamp binnenkwam, zou onmiddellijk de blauwe baret vervangen 
worden door de rode en dan zouden die spleetogen eens wat meemaken. De 
Fransen waren tot hun tanden bewapend en hadden het beste en zwaarste 
materieel voorhanden voor elke calamiteit. 
 
Tik een eitje 
 
Toen we eens door een straat in Phnom Penh liepen, zat er een jonge 
Cambodjaanse moeder op d’r hurken haar kind een eitje te voeren. Ik bleef 
even staan kijken en rook plotseling een verschrikkelijk vieze lucht. Er steeg 
een walm op uit dat ei...! 
Eenmaal terug in Siem Réap vertelde ik aan onze tolk wat ik gezien had. 
…‘Dat zijn eendeneieren die op uitkomen staan.’ 
…‘Het lijkt wel een hoop stront!’ 
Maar volgens Vichi was het een delicatesse. 
…‘Vreet jij die zooi dan óók?’ 
…‘Ja hoor, zeker drie keer in de week.’ 
…‘Dan wil ik het óók proberen.’ 
De eerstvolgende zondagmiddag – we hadden net bezoek van de jongens 
van Jan Fiers – kwam Vichi binnen met een paar van die rotte eieren en gaf 
een korte demonstratie hoe je zoiets nuttigt. Ze waren bloedheet, want 
wanneer ze gekookt zijn worden ze bewaard in een emmer met zaagsel en 
dan blijven ze warm. Er werd eerst een bakje met gemalen zwarte peper 
neergezet, die vermengd werd met het sap van een lamunchi. Hij had er ook 
een handje blaadjes bij die leken op liguster. Hij tikte het kopje van het ei 
open en slurpte het zwarte water, dat eigenlijk de nageboorte was, uit het ei. 
Iedereen zat te griezelen. Daarna nam hij een vlijmscherp theelepeltje, 
schepte wat peper met zuur op en stak dat vervolgens voorzichtig in het ei. 
Het kuikentje, dat zich met z’n koppie onder de schaal bevond, werd model 
onthoofd en vermalen tussen de kaken van deze meedogenloze inboorling. 
Dit werd herhaald door het lepeltje te boren in het borstje van het eendje, dat 
met een slurpend geluid uit de schaal werd getrokken en hetzelfde lot 
onderging als het koppie. Tegelijk werden er een paar blaadjes meegegeten, 
terwijl ook het stuk dooier dat nog aan de eend z’n hol zat werd opgegeten. 



Daarna was het mijn beurt. Alleen de zwarte drab sloeg ik over, maar ik moet 
zeggen dat het, wanneer je je verstand op nul zette, heel apart was en de 
smaak was met niets te vergelijken. De mannen van de EOD vonden het 
maar niets en waren niet te lijmen om er óók een te proberen. Ik heb er 
hierna nog vele genuttigd. 
 
Elections 
 
We werden ingedeeld om tijdens de verkiezingen de toegangskanalen naar 
de stemlokalen op mijnen te controleren en deze eventueel te ruimen. Robin 
bleef in Siem Réap, Richard ging met een ploeg naar het Siem Réap district 
en ik moest naar Damdeck. 
Toen de Cambodjaanse ontmijners dit hoorden, lachten ze zich de pleuris. 
‘Wat valt er te lachen, kuttekoppen?’, liet ik via de tolk vragen. Damdek is het 
broeinest van de Rode Khmer. Dit verbaasde me niks. ‘Ach, het bekende 
vuiltje, maar we zullen wel zien waar het schip strandt.’ 
We gingen op pad naar onze bestemmingen en ik had vier ontmijners bij me 
die ik zelf had uitgekozen. Bij het Siem Réap district bleef Richard achter en 
ik werd daarna geëscorteerd door twee voertuigen, één voor en één achter, 
met in elk voertuig vier gewapende Bangladezen. In Damdek aangekomen 
meldde ik me bij de commandant van het kamp. Er bevond zich tevens een 
ondergronds verblijf van de Ierse civil police, maar daarover straks. 
Op mijn vraag waar we moesten snurken werd ons een tent aangewezen met 
drie keer niks erin. Ik was hier niet lekker mee en vertelde de commandant 
dat ik voor de vier Bangladezen lucht- matrassen en muskietennetten wilde 
hebben en voor mezelf een passend onderkomen. Als dit niet zou lukken, 
dan zou ik met de jongens dezelfde avond nog rechtsomkeert maken en dan 
bekeken ze het maar met d’r mijnen en de verkiezingen. 
Hogelijk verbaasd over zoveel zorg voor de mannen, ‘want het waren 
tenslotte maar Cambodjanen’, werd ik naar een barak gebracht die ik zou 
delen met twee Ierse journalisten, een Italiaanse viceadmiraal buiten dienst 
en een Amerikaanse advocaat. Dat waren de zogenaamde waarnemers. We 
konden tevens gebruikmaken van het sanitair van de commandant en de 
eerste officier. 
Die Italiaanse vice-admiraal was een kloothommel van het zuiverste soort. Er 
werd ’s morgens een tafel gedekt door een Bangladese zeun, met alles erop 
en eraan. De admiraal zag kans om een lepel honing van de ene kant van de 
tafel naar de andere kant te laten druipen in plaats van de pul naast zijn bord 
te zetten. En dan na tien seconden kankeren omdat de tafel vol met 
megamieren liep. Ook vulde hij elke morgen boven de tafel een plastic fles 
met water uit de kan die op tafel stond, om zijn tanden ermee te poetsen. Het 
scheelde niet veel of we zaten te vreten met een snorkel op. ‘Wat een 
klontekut!’ En toen ik er iets van zei, begreep-ie niet wat ik bedoelde. 
Maar ik had ‘m elke morgen bij z’n Italiaanse stengel: Ik ging ’s morgens als 
eerste soppen en in de doucheruimte stonden twee grote emmers met een 
steelpan. Het soppen geschiedde conform het systeem ‘natmaken, inzepen, 



afspoelen en wegwezen’. Na mijn doucheritueel piste ik elke morgen in de 
emmers, want na mij kwam spaggettimans. 
De verkiezingen zouden vier dagen duren en wij hadden vier kiesdistricten 
om te controleren, waarvan de eerste en de laatste ongeveer 25 kilometer uit 
elkaar lagen. De leiding had besloten dat we de maandag erop een vijfde dag 
zouden inlassen om ook de allerarmsten, die geen vervoer hadden naar de 
kiesdistricten, in de gelegenheid te stellen om hun stem uit te brengen. We 
zouden de zondag ervóór naar de lokatie Kampong Khleang gaan om 
kwartier te maken. We hadden de voertuigen in een kring gezet en in no time 
hing er een hele zooi kinderen in ons kielzog. Alsof we van een andere 
planeet kwamen. 
En kijk daar kwam een ijsboer met een grote ijzeren kist op een transportfiets. 
Hij verkocht ijsjes, gemaakt van kokos die verwerkt was in schaaf ijs met een 
stokje erin. Best lekker. Alleen : het smaakte me niet meer toen ik al die 
hongerige smoeltjes om me heen zag die als het ware het ijsje uit mijn 
handen keken. Ik maakte via de tolk een deal met de ijsboer en kocht de hele 
kist op voor 4 dollar. Toen was het uitdelen geblazen. Groot en klein liep met 
een ijsje. Iedereen was happy, de ijsboer omdat-ie los was, de kinderen met 
hun ijsje en ik omdat ik voor 4 dollar zo veel blije gezichten zag. 
De volgende morgen, 27 mei, was het vroeg dag, want er stond het nodige te 
gebeuren. Er ging een truck mee met tafels en stoelen en kisten om de 
stembiljetten in te doen. Alvorens de zaak werd opgetuigd gingen wij aan het 
werk en na een half uur verklaarden we de omgeving veilig. Er had zich al 
een behoorlijke rij gevormd vóór het oude schooltje dat als stemlokaal dienst 
deed. Alles werd door de waarnemers in de juiste banen geleid en ik begon 
met het verkennen van de omgeving, terwijl ik meteen een bandje vol lulde 
naar mijn vriendin in Nederland. 
Plotseling kwamen er lui in uniform de struiken uit rennen, en al schietend op 
alles wat bewoog baanden ze zich een weg naar het stemlokaal. De paniek 
was compleet. Het hele dorp werd in brand geschoten, terwijl moeders, die 
gilden om hun kinderen, apathisch heen en weer renden tussen een regen 
van kogels. Het bleek een aanval te zijn van de Rode Khmer, die zich in 
uniformen van de Kpaf, het regeringsleger, had gestoken. Het beeld van het 
brandende dorp, de oude mensen die in de rivier lagen om zich te 
verschuilen en het afgrijselijke gillen van mensen in doodsnood zal me altijd 
bijblijven. Het resultaat van deze aanval waren vijf doden en vijf gewonden, 
waaronder de commandant van het Bangladezenkamp, die in z’n lies was 
geschoten. Voordat we teruggingen naar Damdek, een triest geheel 
achterlatend, heb ik alle blindgangers, antitank- en mortiergranaten die ik 
tegenkwam verzameld en ’s middags vernietigd. 
In het begin van mijn detachering naar Damdeck maakte ik kennis met de 
mannen van de Ierse civil police. Een stel onwijs aardige kerels, die op de 
wal een huis huurden. Daar werd voor hen gekookt en gewassen. In het 
Bangladezenkamp hadden ze een schuilkelder gegraven die ongeveer 2 
meter onder het maaiveld lag. Binnen was de ruimte compleet omgetoverd tot 
Ierse pub. 



Sfeerverlichting en bier. Dat laatste is in een moslimkamp ten strengste 
verboden. Maar daar hadden de Ieren schijt aan. Na de klote-ervaring op 27 
mei in kampong Khleang begaf ik me ’s avonds naar de Ierse pub om een 
biertje te drinken en op adem te komen. Ik moest mijn verhaal kwijt en onder 
het genot van een paar bieren liet ik de cassetteband horen die ik tijdens de 
aanval had laten aanstaan, zodat alles was opgenomen. De mannen waren 
diep onder de indruk. 
De volgende avond, de 28ste mei, had ik beloofd om wat bier te organiseren, 
omdat ik om 0 uur zou aanvangen met het vieren van mijn 48ste verjaardag. 
Een minuut of tien vóór middernacht liep ik naar buiten, want het ouwe bier 
stond tot aan m’n borstbeen. Ik had mijn walkman bij me en was bezig met 
het bandje voor mijn vriendin Nel in Nederland. Op het moment dat ik haar 
het gekletter verklaarde – want ik stond tegelijkertijd te pissen – werd het 
kamp opgeschrikt door een enorme explosie. Die rooie kankerlijers schoten 
een 120-mm mortier het kamp in. Eenieder krioelde door elkaar en in de 
ontstane chaos was er totaal geen leiding. Iedereen dacht aan z’n eigen 
hachie. Terwijl ik het belangrijkste deel van mijn lichaam wegstopte, rende ik 
weer bij de Ieren naar binnen, terwijl mijn schuilkelder aan de andere kant 
van het kamp lag. 
Er druppelden wat meer lui bij de Ieren naar binnen die daar hun schuilplaats 
hadden. Om precies middernacht begonnen de aanwezigen in de Ierse pub 
heel zachtjes ‘Happy birthday to you’ te zingen. En geloof me dat er dan wat 
door je heen gaat! Er werd zelfs gezoend door een paar meisjes die óók 
werkzaam waren als waarnemer. Heel lief, want ik wist niet meer hoe dat 
voelde. Ook dát zijn momenten die je nooit meer vergeet. 
Van de waarnemend commandant kreeg ik het verbod om het kamp te 
verlaten, in verband met nog meer op handen zijnde aanvallen van de Rode 
Khmer. Richard Middel en Robin Woutering zaten alweer hoog en droog in 
Siem Réap. Toen er op een avond nog eens een stuk of tachtig van die 
kippenneukers het kamp binnenkwamen, was voor mij de maat vol. Verbod of 
geen verbod, de volgende morgen zou ik vertrekken. Er zaten best aardige lui 
bij de Bangladezen, maar voor het gros moest je al je bezittingen in je reet 
stoppen, want anders waren ze pleite. 
Omdat de eerste officier/waarnemend commandant in het kamp de hele dag 
met z’n oor aan de radio zat, gaf ik ’s avonds via de zender in mijn auto een 
bericht door aan Robin, die rond dat tijdstip met Richard ergens in Siem Réap 
zat te eten. En ik wist dat-ie z’n radio altijd op tafel had staan. 
“November/Lima one, this is November/Lima two. Message in Dutch. Robin, 
d’r zijn weer een stuk of tachtig van die kippenneukers in het kamp 
bijgekomen en ik zit hier vast. Morgen kom ik tegen alle orders in met de 
ontmijners terug naar Siem Réap. Meldt het maar alvast bij de instanties en 
eenieder die me onderweg hindert, die schiet ik voor z’n wrat. Einde bericht.” 
Meteen kwam er een bericht overheen: ‘November/Lima two, use only the 
English or the French language, out.’ 
Daarna kwam die rukker van een eerste officier z’n hok uit en vroeg wat ik 
allemaal te zeggen had. Met lachend gezicht zei ik dat ik de volgende morgen 
zou oprotten. 



‘Ja, natuurlijk’, zei hij lachend en ging weer naar binnen. 
De ontmijners werden ingefloten en vóór zonsopkomst trokken we aan onze 
knieën. Via de radio hoorde ik die rukker z’n nood klagen bij het 
hoofdkwartier, maar dat boeide me vrij weinig. Met de vlam in de pijp 
scheurde ik aan één stuk door naar het Siem Réap district, waarna ik Robin 
kon melden dat ik er aankwam. Het was fijn om weer thuis te zijn, en nadat ik 
mijn verhaal had gedaan en de walgelijkste foto’s had laten zien, vond ik het 
wel tijd worden voor een koud biertje. 
Het leven ging weer door, net als de werkzaamheden. Er kwam een melding 
binnen dat er op de locatie CT1 een paar VN-voertuigen op een mijn waren 
gelopen. Het was de bedoeling dat we zondag zouden gaan kijken wat voor 
kolere-zooi er lag. Ikzelf liep al enige dagen met een fikse koorts in m’n lijf en 
voelde me net een gebakken handdoek. Robin besloot daarom alleen met 
Richard een kijkje te gaan nemen en ze vertrokken per heli naar de locatie. 
En daar gebeurde het dat Robin, na het landen van de heli, tijdens het 
uitstappen op een nota-bene veilig verklaard pad op een AP-mijn stapte, met 
alle gevolgen van dien. Voet eraf. 
‘Godverdomme, wat een kankerland. En dit noemen ze een vredesmissie?’ Ik 
wil bij die Cambodja-periode niet te lang blijven stilstaan, want alleen hierover 
kan ik een boek schrijven. 
Het gevolg van dit ongeval was dat ik een maand lang met Richard alleen in 
de mijnenvelden opereerde, waarna we versterking kregen van Jan Vos, 
waar ik verder niet over uitweid. Deze periode heeft gelukkig niet zo lang 
geduurd. Vos werd afgelost door Cees Visser. Daarna ging alles weer een 
stuk beter. 
 
Hond 
 
Ik riep onze tolk en vertelde hem dat ik hond wilde eten. ‘Dan moet u naar 
Vietnam’, was zijn antwoord. 
‘Ik heb bij het hoofdkwartier vier afgehakte poten, een staart en een zooi 
darmen op een hoop zien liggen, en waar denk je dat de rest is gebleven?’ 
Hij zou er met z’n buurman over praten en een paar dagen later vroeg-ie of ik 
van kerrie hield. Hij had z’n buurman 5 dollar gegeven en die had een hond 
gevangen. Het beest werd na enige culinaire handelingen in hapklare 
brokken gestoofd in de kerrie. ’s Avonds kwam Vichi langs met een pan hond. 
Cees Visser weigerde pertinent om ook maar één stukje te proeven. Daarom 
hebben we hem samen opgegeten. Volgens Cees moest-ie denken aan de 
hond van de buren, die vol met natte schurftplekken zat, en hij wist niet hoe 
dit beest er levend had uitgezien. Maar hij smaakte voortreffelijk. 
Het Poolse kamp dat net buiten het vliegveld lag, werd overgenomen door 
het Nederlandse korps mariniers. ’s Middags reden we even langs om ons te 
gaan voorstellen aan de commandant van het kamp, de grootmajoor der 
mariniers Van Ede. Een aardige vent, die ons meteen als vaste gast aan tafel 
uitnodigde. Zonder over tenues te zeiken werden we elke avond zeer gastvrij 
ontvangen, terwijl we na afloop nog even mochten winkelen in het 
luilekkerland van ‘maître Paul’. Maître Paul was de chef-kok, die als een 



culinair kunstenaar elke dag weer de mannen achter hun bordje deed blozen 
van verbazing. 
 
De gouden medaille 
 
Er was een bericht binnen gekomen met de volgende mededeling: 
 
De minister van defensie kent toe de bij koninklijk besluit ingestelde gouden 
medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe militaire dienst bij de Koninklijke 
marine aan adjudant-onderofficier van de operationele dienst nautische 
dienst F. VAN ES, Marinenummer 005964 als een beloning vanwege Hare 
Majesteit de Koningin voor de wijze waarop, gedurende de tijd van 36 jaren, 
den lande werd gediend. 
 
’s Gravenhage, 11 augustus 1993. 
 
Cees Visser had alles ontvangen, en omdat zoiets in Nederland niet geheel 
stilzwijgend de revue passeert zou deze medaille officieel worden uitgereikt. 
Ik mocht kiezen tussen een Engelse overste, de kolonel van de landmacht 
die op het hoofdkwartier in Phnom Penh zat, of iemand anders. Het werd het 
laatste. Mijn voorkeur ging uit naar de commandant van het marinierskamp. 
Tijdens de avondmaaltijd werd mij door de majoor Van Ede die gouden 
medaille opgespeld. Na deze korte plechtigheid, een woord van die ouwe en 
het maken van een paar foto’s mocht ik de tap voor geopend verklaren. Er 
werden een paar dozen limonade en loodvrij bier aangerukt en na een uurtje 
keerden we huiswaarts om het in de Minefield Bar nog effe dunnetjes na te 
vieren. 
 
Voor maître Paul hebben Cees en ik als dank voor de gastvrijheid een grote 
hardhouten pop van het Grand Hotel gejat en ’s avonds in het donker door 
vier roadblocks naar het Poolse kamp gereden. 
Deze pop stond in het midden van de weg en wees naar het hotel, terwijl er 
een menulijst op z’n buik zat geprikt. De pop is mee naar Nederland gegaan 
en ik zag ’m onlangs op een contactdag-film over de mariniers in Cambodja. 
 
Verlof 
 
De minister van defensie, Relus ter Beek, had besloten om elke militair twee 
dagen verlof toe te kennen voor elke maand die hij of zij in oorlogsgebied 
dienst had gedaan. Dit betekende voor onze ploeg dus twaalf dagen naar 
Pattaya in Thailand. Het gaf in eerste instantie nogal wat problemen, omdat 
het hoofdkwartier besliste dat 40 procent van een ploeg aanwezig moest 
blijven op de werkplek. Dit betekende dat 60 procent met verlof moest. Ik kon 
die rukkers maar niet aan het verstand peuteren dat dit in ons geval geen 
haalbare kaart was, omdat we met drie man waren en twee man was 662/3 
procent. Als ik daar 60 procent van zou maken, dan moest ik bijvoorbeeld 
een hand of een voet van één van de twee achterhouden om van de 



resterende 331/3 procent 40 procent te maken. Nou, daar is een paar uur over 
geleuterd, maar het uiteindelijke resultaat was dat we gedrieën met verlof 
gingen. 
We vlogen eerst naar Bangkok, waar we twee dagen in het Ambassador 
Hotel verbleven. 
De eerste dag zijn we met een excursie meegegaan, onder andere naar de 
roemruchte brug over de rivier de Kwai. Op olifanten gereden, met een boot 
de rivier afgezakt en heerlijk gegeten. Daarna hebben we een 
oorlogsmuseum en een oorlogskerkhof bezocht, die heel indrukwekkend 
waren. 
De volgende dag zijn we naar Pattaya gegaan, waar we ons opperbest 
hebben vermaakt. Leuke winkels, lekker eten en prachtige shows met mooie 
dames. We kwamen in een grote kroeg die op een hoek van een straat stond. 
In de ruimte bevonden zich wel vijftig bars, met in het midden een boksring 
voor degene die zijn agressie kwijt wilde. Toen we binnenkwamen, kwam één 
van de bardames met uitgestoken hand naar ons toe en begroette ons 
vriendelijk met: ‘Kankerhoer!’ 
‘Pardon, wat zeg je nu?’ 
‘Kankerhoer’, klonk het nogmaals. 
‘Weet je wel wat je zegt?’ 
‘Ja, dat is welkom in het Nederlands.’ Er waren hier vast vaker mariniers 
geweest. 
We namen plaats aan de bar en bestelden een bier. Wat er daarna gebeurde, 
geloofde later niemand, maar ik had gelukkig getuigen die zelf ook hadden 
meegedaan. Als mijn voorvaderen dit zouden weten, dan draaiden ze zich 
zeker tweemaal in hun graf om van narigheid. Wij hebben in een tent waar 
zeker honderd hoeren rondliepen, het spelletje ‘vier op een rij’ zitten spelen. 
ik kon het later zelf ook niet geloven, maar het was wél zo. 
’s Avonds belandden we in de Marilyn Bar, waar ik mijn ogen uitkeek. Op een 
klein podium stond een prachtige Thaise in d’r blote hol en trok zonder 
blikken of blozen een meter of drie schietlijn uit haar amandelkut, waaraan 
om de 15 centimeter een scheermesje zat bevestigd. Na deze act kwam er 
een collega: die deelde links en rechts opgeblazen luchtballonnen en schoot 
deze vervolgens vanaf het podium, met een pijltje in een blaaspijpje, met d’r 
mossel kapot. De volgende propte een zooi pingpongballetjes in d’r kut en 
begon er mee te schieten naar het publiek. Uiteraard zat ik vooraan en toen 
ik mijn mond opendeed zoog ze zich vol met lucht en schoot er gericht een 
balletje in. Als souvenir kreeg ik van haar een origineel met haar doos 
geschreven herinnering. Zittend op haar hurken, met een viltstift in d’r kut, 
schreef ze zonder moeite een welkomstbericht voor mij: ‘For Frans, welcome 
to the Marilyn Bar.’ Ongelooflijk wat die meiden allemaal met die schotwond 
presteren. Het zijn en blijven natuurtalenten. 
In en rondom het hotel hebben we ons op alle mogelijke manieren culinair 
laten verwennen. Je kon het zo gek niet bedenken. Er waren restaurants uit 
vele landen: Franse keuken, Duitse, Japanse, Chinese, Thaise, etc. 
Toen we na twaalf dagen naar Siem réap terug keerden, waren onze 
batterijen weer volledig opgeladen. 



 
Overgeplaatst 
 
We werden overgeplaatst naar Sisophon, omdat er volgens de autoriteiten 
geen mijnen van betekenis meer lagen. 
‘Wat een stom gelul, één is al te veel.’ 
We zaten eerlijk gezegd niet op deze operatie te wachten. De hele teringzooi 
moest worden ingepakt in pallets en in een heli gezet, inclusief de voertuigen 
en mijn motorfiets. Een week voor die tijd waren we kwartier wezen maken en 
konden we een hut huren waar eerder de Fransen hadden gezeten. En zo 
begonnen we aan de laatste periode van drie maanden. Maar alvorens we 
konden landen in het Nederlandse kamp werden we weggestuurd, want er 
moest eerst een heli uit voor een mijnongeval. Toen we eenmaal geland 
waren, informeerde ik bij de verbindingsdienst of het een burger of een 
militair betrof die bij dat ongeluk betrokken was. Het bleek een militair te zijn, 
en wel iemand uit Kameroen. Hij wilde een paar dagen voordat hij ging 
repatten nog even wat foto’s maken van de tempels van Angkor Wat. Toen ik 
naar zijn roepnaam vroeg, werd mijn bange vermoeden waarheid: het was de 
jongen waarmee ik had kennis gemaakt in het kamp van die geitenneukers. 
Ook hij mocht er niet uit, zodoende hebben we heel wat gesprekken samen 
gevoerd. Hij heeft nog een paar uur geleefd en liet een vrouw met drie 
kinderen achter, terwijl die mannen werden uitgezonden voor een jaar. 
Jezus, wat voelde ik me klote. Op die momenten word je je er echt goed van 
bewust in wat voor een verkankerde wereld we eigenlijk leven. 
De pallets werden weer leeggemaakt en de hut werd ingeruimd. 
Toch maar eens kijken wat Dutchbat ons te bieden had. Toen we de 
volgende middag wilden eten, stond er een zeun achter de balie die vroeg 
hoe of ik heette. 
‘Waarom wil jij dat weten?” 
‘Voor de betaling.’ 
‘Betaling, welke betaling?’ 
‘De officier van administratie wil dat jullie vijf dollar per maaltijd betalen.’ 
‘O ja, zeg maar tegen haar ( want het was een officier met een platte pik) dat 
ik best vijf dollar wil betalen, maar dan alleen als ze d’r eigen grafkrans ervoor 
koopt. Is dat wijf helemaal van de pot gepleurd?’ 
Was dat soms in het kader van de bezuinigingen, mevrouw Doorman? Het 
was zeker niet bekend dat er na elke maaltijd voor een man of vijftig 
rantsoenen naar de lokale bevolking gingen en dat de Russische vliegers 
niets hoefden te betalen? Logisch natuurlijk, want die Russen waren handig 
om nog eens wat mee te nemen. 
Dit alles gaf me een goed gevoel, 13000 kilometer van huis onder je eigen 
landgenoten. Jezus wat een afknapper! Ik ben er dan ook niet meer gaan 
eten,want dit druiste in tegen al mijn principes. 
Ik ging daarna elke avond met onze tolk op de wal eten, terwijl ik voor hem 
betaalde, en dat was elke avond bij elkaar 10 dollar. Maar al was het 20 
dollar, ik ging er niet meer naar toe. Via de satcom (satelliet communicatie) 
bereikte ons het bericht dat de duik- en demonteerschool behoefte had aan 



een serie AP (anti personeel) mijnen. Dat was voor ons geen enkel probleem. 
En omdat mijn vriendin zeer goede contacten met het duikbedrijf onderhield, 
was het niet moeilijk haar een pakketje te sturen met de gevraagde mijntjes. 
Ik maakte een pakje klaar waarin ik een vijftal mijntjes met sarongs had 
omwikkeld. Het pakje bevatte een tweetal Russische mijnen (pmn1 en pmn2), 
een tweetal Chinese mijnen (72a en 72b) en een Vietnamees (mn79). 
Het pakje werd onderschept in Rotterdam. Daar zat zo’n schijndooie de hele 
dag voor een beeldscherm naar pakjes van militairen te loeren. 
Waarschijnlijk omdat op het douaneformulier vermeld stond dat er sarongs 
inzaten en hij nog méér spullen zag zitten, werd het eruit gelicht. De pleuris 
brak uit en na de politie en de marechaussee werd de EOD uit Culemborg 
erbij gehaald. 
Deze jongens zagen onmiddellijk waar het vandaan kwamen van wie. 
De EOD verklaarde dat alles conform de voorschriften onschadelijk was 
gemaakt, terwijl alle mijntjes van de voorgeschreven opschriften waren 
voorzien. Alleen ontbraken de officiële formulieren. 
‘Zijn het mierenneukers of zijn ze het niet?’ 
En… iets wat eenmaal in de marechausseemolen zit komt er niet meer uit, 
met alle gevolgen van dien. 
Er was door het mine-marking team een nieuw mijnenveld uitgezet, waar we 
de volgende morgen weer met frisse moed konden beginnen. Er werd voor 
de ontmijners een hut gehuurd waarin ze op normale wijze konden slapen en 
wonen. Wanneer we ’s morgens in het mijnenveld aankwamen, werden er 
eerst een paar parasols neergezet waarna de voertuigen ten opzichte van de 
struiken in een V werden geparkeerd, omdat die spleetogen ons nog steeds 
vanuit de struiken beschoten. Onze achterbuurman, buurman A, had vijf 
kippen en de vent die naast hem woonde, buurman B, had geen kippen maar 
wel een AK 47 (Russisch geweer). De volgende morgen had buurman B vijf 
kippen en was buurman A dood. In de beginperiode heb ik me wel eens druk 
gemaakt over de manier waarop ze de beesten behandelen. Maar waar 
stoorde ik me eigenlijk aan? Zelfs een mensenleven was niks waard. 
Nadat één van de ontmijners mij kwam waarschuwen dat er een ‘POMZ’ met 
struikeldraad (Russische scherfgranaat op een stok met een lading van 75 
gram TNT) in de struiken stond, besloten we na overleg om die gewoon te 
laten staan. 
We hanteerden een vaste zoekmethode, en als je daarvan zou afwijken 
kwam je gegarandeerd in de problemen. Die kwamen we vanzelf tegen, 
desnoods de volgende dag. Wie schetste onze verbazing dat de granaat de 
volgende dag was verdwenen? Dit was een bewijs dat die gluiperds ’s nachts 
in het mijnenveld aan het grasduinen waren. Ik nam me voor om na dit 
voorval geen voet meer in het mijnenveld te zetten. Ik zorgde ervoor dat we 
elke morgen een minuut of tien later waren dan de ontmijners. Dit omreden 
dat waar een stuk of vijftig Cambodjanen hadden staan tapdansen, wij veilig 
onze parasols konden neerzetten. 
Het duurde niet lang meer of onze periode van zes maanden liep ten einde. 
We begonnen met de voorbereidingen en de pallets werden weer in elkaar 
gezet. De spullen die van Dutchbat waren geleend, werden ingeleverd en 



toen we te horen kregen dat we zelf voor transport van alle goederen zorg 
dienden te dragen, schoot Cees Visser in de vlekken: ‘Zijn ze helemaal 
besodemieterd! We zetten alles in het kamp en ze bekijken het maar!’Wat 
een stelletje klootzakken! 
De eerste officier, toevallig ook een Visser, riep Cees een keer bij zich met de 
vraag waarom ik in een korte broek liep. Toen Cees vroeg waarom hij dit niet 
rechtstreeks aan mij vroeg, kreeg hij als antwoord: ‘Ik doe geen zaken met 
onderofficieren.’ Dit typeert de mentaliteit van die mannen. Maar we wisten 
precies waar de schoen wrong: wij kregen een extra toelage en zij niet. Je 
hoefde echt niet geil te worden van die financiële belediging, want ik denk dat 
niemand erop zat te wachten om voor die paar rotcenten het risico te lopen 
om de rest van zijn leven recht op een invalidenparkeerplaats te hebben. 
Cees heeft toch kans gezien om alles op een normale manier te regelen, 
want van mij konden ze allemaal de tering genieten. Er was zelfs zo’n rukker 
in het magazijn die mij een schaderapport wilde laten tekenen voor een 
hoofdkussen dat weggeraakt was. En dat terwijl naast me de matrassen en 
kussens werden weggegeven aan de lokale bevolking. Van je landgenoten 
moet je het maar hebben! Wat een verschil met de mariniers van majoor Van 
Ede in het Poolse kamp te Siem Réap. 
 
Cambodja zit erop 
 
We waren dan ook blij dat we dat zooitje ongeregeld de rug konden toekeren. 
De fijne lui daargelaten, maar dat waren er niet zo gek veel. 
Op naar Bangkok, waar we acht uur moesten wachten. We huurden voor die 
tijd een restroom en daardoor konden we gebruik maken van het zwembad 
en van een kamer met bad, airco en tv. Richard en ik hadden weer de 
onwijze pech dat de economyclass was overboekt, dus werden wij in de 
businessclass gestopt. Wat klote, zeg! Want wat moesten we met zoveel 
beenruimte en met$$ champagne, nota-bene uit een glas in plaats van uit 
een plastic bekertje. Om over dat gelul van de menukeuze maar te zwijgen. 
Donderdag 21 oktober 1993 landden we op Schiphol. Daar wachtte ons een 
waar ontvangstcomité. Buiten familie, dierbaren en vrienden was er veel 
belangstelling, en dat om 6 uur ’s morgens! 
Alleen: degene die we verwacht hadden, het hoofd duikbedrijf, schitterde 
door afwezigheid. 
Er was een deputatie van de motorclub. Er waren cadeaus, van haring tot 
Bourbon-four roses. Van de EOD landmacht was majoor Arie den Breejen 
aanwezig. Van de luchtmacht de kapitein Jan Vingerhoeds. Onze eigen 
collega’s Gerard Verhaegen en Ron Tims kwamen ons, vergezeld van hun 
echtgenotes, met de DDG-bus ophalen. Ver hoefden we niet te lopen, want 
de bus was op de stoep vóór de ontvangsthal geparkeerd. Een blauw 
zwaailicht op je hoed en de kreet ‘Explosievenopruiming’ opent deuren. 
Na het gebruikelijke verlof nam ik weer plaats op mijn oude stoel, die van 
chef-duikbedrijf, en het gewone leven nam zijn aanvang. Het duurde wel even 
eer ik de draad weer had opgepakt en de zaak weer op de rails had, maar 
daar waren genoeg redenen voor. 



 
De gouden medaille opnieuw 
 
Toen het de commandant van de mijnendienst, de kolonel Hiolen, ter ore 
kwam dat aan één van zijn discipelen de gouden medaille was uitgereikt door 
een marinier, moest ik de medaille inleveren. 
Hij zou op 21 april 1994 opnieuw, maar nu officieel, worden uitgereikt door de 
commandant van de mijnendienst, zoals dat hoorde. Tevens kregen we, 
Richard en ik, de Untac- en de VN-medailles uitgereikt. Weer een excuus om 
een middag legaal in scheepstijd te zuipen. Er was een zooi gasten 
uitgenodigd en het werd weer een ouderwets gezellige middag. 
 
Gerrit Boonen 
 
Er had inmiddels weer een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Het 
nieuwe hoofd duik- en demonteerzaken was geen onbekende binnen onze 
kringen. Het werd Ltz Gerrit Boonen, reeds beschreven als tijdelijk 
commandant op de Woerden. 
Zijn OG werd de Ltz Bart Visser. Een rustige vent, die kersvers uit de 
opleiding duikofficier kwam en motor reed. En aangezien er binnen de duik- 
en demonteergroep heel wat leden waren die motor reden, kreeg onze chef 
daar met de dag meer smoel op. En zie, hij ging rijles nemen, slaagde en 
kocht een motor. Op zich niets bijzonders, maar dit had wel consequenties in 
de prettige zin des woords. 
Er werd een motorrit georganiseerd naar Kessel. Een camping ergens in 
Limburg, waar Jan Bladder sinds jaren met echtgenote zijn zomerverlof 
doorbracht. De deelnemers waren leden van de duik- en demonteergroep, 
het duiktechnisch centrum, het duikmedisch centrum en mensen van de 
Thetis en de duikvaartuigen. Het was een zeer select gezelschap en het 
beloofde dan ook een goed weekend te worden. 
Tijdens de eerste stop, toen we allemaal bij elkaar zaten, vroeg ik even de 
aandacht. Ik stelde voor, vanwege de verscheidenheid in rangen, om elkaar 
dit weekend te masturberen, als daar tenminste geen bezwaar tegen was. 
Hanneke, de vriendin van Gerrit, reageerde onmiddellijk. 
‘Wat bedoel je eigenlijk?’ 
‘Nou, gewoon jij en jou zeggen dit weekend.’ 
‘Tutoyeren zul je bedoelen!’ 
‘Sorry hoor, maar ik ben nooit een ster in moeilijke woorden geweest.’ 
Rens, de echtgenote van Jan, was vooruitgegaan om kwartier te maken en 
met medewerking van de campingbaas konden we na het opzetten van de 
tenten aanvallen op broodjes en bier, terwijl de barbecue opgestookt werd. 
De meesten waren met hun echtgenote of vriendin, wat het allemaal nog veel 
gezelliger maakte. Ik knoopte een levendige conversatie aan met Colette, de 
vriendin van Bart. Een prachtig blond meisje met een schitterend brilletje, en 
daar kick ik toevallig op. 
Op de camping wapperden opvallend veel Duitse vlaggen en dat had te 
maken met de EK voetballen. 



We lieten ons het bier en de broodjes goed smaken en het geschroeide vlees 
ging er in ‘als Gods woord in een ouderling’. 
Deze kreet vanwege Hanneke, die domina is. In no time zat de stemming erin 
en ik sprak met Mark Lems af dat we niet eerder plat zouden gaan of het fort 
moest kurkdroog staan. 
Mark, onze officier TD (technische dienst), was altijd wel in voor iets leuks. 
Het leek me daarom een strak plan om na zonsondergang alle Duitse 
vlaggen ritueel te verbranden en de Tweede Wereldoorlog eens dunnetjes 
over te doen. Kijken of die Duitsers nog steeds zo’n grote smoel hadden. Jan 
zag daarom zijn geest al dwalen en hield ons de rest van de avond harpstijf in 
de gaten. Boze tongen beweerden dat Jan na dit weekend met de DDG zeker 
de komende tien jaar geroyeerd zou worden op de camping. 
De volgende morgen, na een door Rens klaargemaakt gezamenlijk ontbijt, 
pakte eenieder met of zonder punthoofd zijn spullen in en ging voldaan 
richting huis. 
 
Domburg 
 
Bij het kasteel in Domburg, dat gerestaureerd werd, werd bij het baggeren in 
de oude slotgracht munitie gevonden. Er werd een ploeg naar Domburg 
gestuurd om de zaak eens nader te belichten. 
Daarna werd besloten om de hele zooi te reinigen. In samenwerking met een 
burgerbedrijf werd de gracht uitgebaggerd, waarna alles op een grote zeef 
werd schoongespoten. De sterk vervuilde bagger werd afgevoerd en via een 
speciaal procedé verwerkt tot droge korrels. 
We werden gelegerd op de marinekazerne Vlissingen in een slaapgebouw 
waar ook de dames van Hr.Ms. Amsterdam sliepen, omdat dit schip in 
aanbouw was. 
Elke morgen vroeg vertrokken we naar Domburg en haalden bij de 
benzinepomp een krat Grolsch-knalpotten (beugelflessen). In Domburg werd 
die krat in de sloot geparkeerd, zodat we ’s avonds in Vlissingen eerst een 
pot ijskoud bier konden nuttigen. 
Toen we eenmaal doorhadden dat er in de andere kamer een stel dames 
sliepen, groeide er na de kennismaking al snel een band. Wendy, een 
verbindelaartje, was een gezellige meid en al snel een vaste gast bij ons voor 
een biertje. Wij noemden haar ‘Wendy van Wanten’, vanwege haar “grote 
knieën”. Wanneer de krat leeg was, ging ik naar mijn eigen kamer om te 
soppen en me om te kleden.  
Daarna óf op de basis óf op de wal een biertje halen, want de hele dag 
stonden we droog, en na een bak of twintig koffie kwam die zooi je neus uit. 
De andere meiden moesten eerst de kat uit de boom kijken, maar dat duurde 
niet lang. Er werden natuurlijk over en weer geintjes gemaakt. Het poeder 
waarmee de vervuilde grond aangemaakt werd, gaf vermengd met water een 
glibberige substantie. Op een keer kwamen we uit Domburg terug en die 
meiden waren er nog niet. Eén van die knullen liet in hun badkamer de 
douche lopen, waarna hij wat van dat poeder op de vloer strooide. Na een 



paar minuten was het net alsof er een man of vijf hadden staan rukken in dat 
hok. 
Toen die meiden de kamer inkwamen voor hun dagelijkse biertje, 
informeerde ik of ze hun zaaddodende slippers wel bij zich hadden. 
‘Hoezo?’, vroeg Wendy. 
‘Dan moet je maar eens in jullie douchehok gaan kijken.’ 
Een minuut later hoorden we een luid ‘Getverdemme’ in koor. Maar het viel 
Wendy onmiddellijk op dat het niet naar sperma rook. Maar toen er peper op 
het schijtlint was gestrooid, vonden ze dat minder leuk. Die meiden schijnen 
iets met een papiertje te doen na het pissen, vandaar dat ze ’s morgens als 
een broedse kip door de gang liepen te draaien. We hebben met die meiden 
een hoop lol gehad. 
De volgende dag moest ik me bij die ouwe melden, omdat die wijven die de 
schijthuizen schoonmaakten hadden geklaagd. Het gonsde over de basis: 
‘Die kut-duikers zijn weer bezig geweest.’ 
Tijdens het schoonmaken had er één een spettertje in d’r oog gekregen en 
dat prikte een beetje. In de veronderstelling dat ze blind zou worden werd er 
groot alarm geslagen. Eerst kwamen die schoonmaaksters bij mij zeiken. 
‘Wat hebben jullie in die douche gegooid?’ 
‘Hé wacht jij ’s effe. Waarom zou dat bij ons vandaan komen? Het is de 
douche van die mokkels, dus misschien is ’t wel witte vloed. En rot nou maar 
op met je beschuldigingen want, het zijn altijd die duikers”. 
Die ouwe gaf me heel tactisch het voordeel van de twijfel, maar hij zou het 
wel op prijs stellen als hij wist wat er in die douche lag. 
Meteen werd me aangezegd dat het ten strengste verboden was om bier op 
de kamers te drinken. 
‘Is het ook verboden om een lege krat op de kamer te hebben?’ 
Ik weet wel waar deze informatie vandaan komt: van de officier van de wacht, 
want die maakte van de week een ronde en brak bijna z’n nek over een lege 
krat. Wat niet inhoudt dat er dan ook meteen bier is gedronken. Als hij een 
condoomverpakking aantreft, dan wil dat niet zeggen dat er ook geneukt is.’ 
Maar die ouwe was niet zo snel uit het veld te slaan. ‘Ik heb jou vanuit mijn 
hut zeker een keer of vier een krat bier uit jullie wagen zien halen, die 
vervolgens bedekt met een jas naar binnen werd gebracht. En ik mag 
aannemen dat je geen lege krat mee naar binnen neemt en die dan met een 
jas bedekt.’ 
‘Commandant, deze slag is aan u. Ik kan hier niets tegen inbrengen.’Maar die 
andere twintig keer heeft-ie gemist, dacht ik bij mezelf. 
Vlak bij Vlissingen lag onze springstofbunker waar de vernielingsladingen 
waren opgeslagen. De rotzooi die we vonden bij het schoonmaken van de 
slotgracht werd regelmatig op het terrein vernietigd. 
De restauratie van het kasteel liep op z’n eind. Het was op een 
donderdagmiddag toen er een Duitse antitankmijn was gevonden. En verder 
bedroeg de buit van die dag een emmer klein-kaliber munitie, een stuk of zes 
handgranaten en een paar Duitse steelhandgranaten. 
Mijn rechterhand en gids in het Zeeuwse gebeuren was André Bustraan. Een 
fijne vent om mee te werken en een vakman van formaat. Daarom vroeg ik 



hem om twee vernielingsladingen van 4,5 kilo op te halen, want ik wilde van 
deze rotzooi af. 
De volgende morgen was het kasteel voor een weekend verhuurd aan 
carnavalsgasten en men was druk doende om de zaak voor te bereiden voor 
hun ontvangst. 
Er bevond zich op het terrein een 10-voets container van waaruit we de 
gecontroleerde explosies uitvoerden. Er was reeds een aardig gat geslagen 
ten gevolge van vorige explosies. De hele zooi werd bij elkaar in het gat 
gelegd en toen André terugkwam met de ladingen, werd de zaak afgerond. 
Alle veiligheidsvoorschriften waren in acht genomen. Toen de paden waren 
afgezet en het kasteel was ontruimd etc., vuurde ik af. Een enorme knal was 
het gevolg. De container waarin ik mij bevond was gedeeltelijk vernield, terwijl 
ik zelf als een fopeend naar buiten waggelde. Toen ik om me heen keek was 
er op het kasteel geen dakpan meer te bekennen, terwijl alle ramen er met 
sponningen en al uit waren geblazen. 
Vermoedelijk was er een blindganger die in de grond zat, spontaan 
meegegaan. Dat moest haast wel vanwege de krater, die nooit zou zijn 
ontstaan door dat kleine beetje rotzooi dat wij vernietigd hadden. Helaas ook 
voor het zoölogisch museum dat naast het kasteel stond. Die zaten al een 
week of vier met strobalen voor de ramen en juist die morgen waren ze 
weggehaald, met het gevolg dat ook daar een stel ruiten was gesneuveld. 
Toen ik een beetje op adem was gekomen, werd ik eerst aangesproken door 
de gemeentesecretaris met de vraag wie dit allemaal ging betalen. 
‘Misschien zoete lieve Gerritje, maar ik niet.’ 
Daarna volgde er een Zeeuwse boer. ‘Mijn hele keuken is ontzet en de ramen 
liggen eruit. Wat moet ik daarmee?’ 
‘Je zou een glaszetter kunnen bellen.’ 
‘En waar haal ik die vandaan?’ 
‘Joh, wandel eens door de gouden gids en rot hier op. Dien je schadeclaim 
maar in bij de burgemeester en laat mij met rust.’ 
Vanaf dat moment werd er met man en macht aan het kasteel gewerkt om de 
zaak vóór de volgende morgen rond te krijgen voor de feestgangers. 
Onze populariteit was in de omgeving van Domburg tot het nulpunt gedaald. 
De kranten stonden bol en de waanzinnigste suggesties werden er door 
journalisten neergeschreven. 
De volgende dag stond voor mij geheel in het kader van het onderzoek. Ook 
werd er vanuit de mijnendienst een commissie van onderzoek ingesteld. Er 
werd gemeten of de voorgeschreven afstanden wel waren nageleefd en of ze 
wel overeenkwamen met het springstofgehalte enz. Eindresultaat van het 
rapport: 150.000 gulden schade. Betrokkenen hebben gehandeld conform 
alle veiligheidsvoorschriften en hun treft derhalve geen schuld. 
Vlak vóór mijn FLO mocht ik me alsnog voor de militaire strafkamer 
verantwoorden n.a.v. het opsturen van de AP-mijnen vanuit Cambodja; ik 
hield daar een proeftijd van twee jaar aan over. Dit resulteerde in het niet 
verkrijgen van een bewijs van goed gedrag, benodigd om naar de 
Nederlandse Antillen te verhuizen. 
 



18 mei 1995: FLO (Functioneel leeftijd ontslag) 
 
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En omdat de tijd van gaan 
was gekomen, werd er in het onderofficiersverblijf van de marinekazerne 
Willemsoord een receptie georganiseerd. 
’s Morgens vroeg werden we door een auto van de DDG opgehaald. Tinus 
Valks, die deze taak op zich had genomen, kondigde zich in het doorgaans 
rustige hofje aan door in alle vroegte een zooi strijkers af te steken. 
De gehele DDG stond die morgen in het kader van mijn afscheid. Zoals 
gebruikelijk bij een flo maakte ook ik de laatste duik en deze vond plaats in de 
lastank. Op de bodem van de lastank bevindt zich een bankschroef, 
waartussen een fles Bokma jonge jenever zat. Een extraatje van de mannen. 
Uiteraard ging deze laatste duik gepaard met klotestreken: ze hadden twee 
lege emmers aan mijn afsluiters gehangen, en toen ik na de duik de trap 
opklom was ik 20 kilo zwaarder. 
De belangstelling was na het versturen van de volgende uitnodiging enorm: 
 

UITNODIGING 
 

N.a.v. mijn F.L.O. heb ik het genoegen, u en eenieder die mij een warm 
hart toedraagt dan wel zich ervan wil overtuigen dat ik daadwerkelijk ben 
opgemugd, uit te nodigen op mijn receptie. 
 
Deze zal worden gehouden op donderdag 18 mei vanaf 15.00 uur tot 19.00 
uur in het onderofficiersverblijf van de marinekazerne Willemsoord op de 
nieuwe haven te Den Helder. 
Het geheel zal luisterrijk worden bijgezet door de 
 

SEA SIDE JAZZ BAND. 
 
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 
 
 AOOODND Frans van Es. 
 
De logistieke dienst van Willemsoord zorgde voor een geweldig diner, 
waarvan een twintigtal familieleden en vrienden heeft genoten. 
Het gaf mij een enorm goed gevoel dat mijn ouwe wachtscheepje (de 
troetelnaam voor mijn moeder) hierbij aanwezig kon zijn. Mijn vader was 
helaas vlak vóór mijn vertrek naar Cambodja overleden. 
Het werd een geweldig feest, met gasten van de meest uiteenlopende 
pluimages. Er waren mensen van de Duitse en van de Belgische marine, er 
was marechaussee, rijkspolitie, gemeentepolitie, leden van de motorbrigade, 
waterpolitie, douane, recherche, mensen van de EOD uit Culemborg en 
Gilze-Rijen, commandanten van schepen, personeel van de centrale 
ziekenboeg – van artsen tot verplegers –, heel veel collega’s en oud- 
collega’s, mijn oude instructeurs van de diverse duikeropleidingen, personeel 
van de DDG uit Vlissingen, leden van de plaatselijke motorclubs – uiteraard 



allen op de motor –, mensen van de rijkswerf en van de bewapening, de 
mannen van de landmacht uit de periode Cambodja, ziekenverpleegsters die 
ik vroeger aan boord van de Nautilus heb gehad, enz. enz. Zelfs mijn 
vroegere commandant van de Dordrecht, Buizert, was voor deze gelegenheid 
van Brussel naar Den Helder gekomen. 
Heel opmerkelijk was de ontspannen sfeer die er onder de gasten heerste. 
Zo was er bijvoorbeeld een vent van een motorclub, in outfit en met tattoos in 
zijn gezicht, in gesprek met een officier in uniform. Normaal gesproken mijden 
dit soort categorieën elkaar als de pest. 
Gerrit Boonen, het hoofd duikbedrijf, hield een klinkende toespraak, waarna 
de Sea Side Jazz Band voor een geweldig stuk entertainment zorgde. Tijdens 
hun pauze trad er een buikdanseres op. Astrid, de echtgenote van collega-
tatoeëerder Jimmy uit Den Bosch, nam plaats op een tafel en gaf op de 
klanken van Turkse muziek een staaltje buikdansen weg waarmee ze veel 
aandacht trok onder de aanwezigen. Ze had er dan ook een perfect figuur 
voor. 
Rond 19.00 uur kwam de chef-hofmeester naar me toe om te vertellen hoe 
laat het was. Alsof ik daar iets aan kon doen. De hele zaal was nog vol met 
mensen. 
‘De dames achter de bar zouden tot 19 uur betaald worden.’ 
‘Dan betaal je ze toch gewoon door? Ik kan nu toch niet roepen dat ’t 
afgelopen is? Dus we zien wel waar het schip strandt.’ 
Ondertussen probeerde één van de leden van de motorclub met z’n motor de 
zaal in te rijden, terwijl iemand van de EOD met een strijker gooide. 
Maar er kwam heel langzaam een einde aan het feest en de vele cadeaus 
werden bij Johan Seelemeier in z’n hut gezet. Het zuipen is tot een uur of 9 ’s 
avonds doorgegaan. We zijn daarna met de jongens van de EOD naar de 
motorclub gegaan. 
Jammer voor de tapbaas, want die beledigde één van mijn gasten. Het 
gevolg was dat ik ’m over de bar trok en hem een paar dreunen voor z’n kop 
gaf. Z’n bril was naar de kloten, maar daar vroeg–ie om. Daarna zijn we met 
het hele zooitje naar mijn huis gegaan, waar we nog een tijdje hebben zitten 
peren met de jongens van de landmacht. De aalmoezenier, Willem de Ruyter, 
zegende daarna mijn doodkist, die ik in de kamer heb staan. In het bijzijn van 
twee misdienaren voltrok alles zich uiterst plechtig, terwijl mij al mijn zonden 
werden vergeven. 
 
Ik heb overigens weinig zonden begaan in mijn leven, vind ik zelf. 
Het enige zou kunnen zijn dat ik mijn hormonen altijd achterna heb gelopen. 
Maar wat is daar mis mee? 
Er is helaas één ding wat me nooit is gelukt, en dat is een officier marva, 
milva of luva een beurt geven. Gewoon staand en achterlangs, terwijl zij 
alleen met d’r jasje aan op het dressoir leunt, zodat ik haar gallons of 
rangonderscheidingstekens kon zien en verder haar hoedje op, maar wel 
achterstevoren. Maar de echtgenote of vriendin van een officier neuken die 
bij jou op de werkvloer zit, geeft óók een enorme kick. Neem dat maar van 
me aan. 



 
Al met al was het een onvergetelijke dag, waar men jaren later nog over 
sprak. Alleen: er werd geen toestemming meer verleend, aan wie dan ook 
van het duikbedrijf, om ooit nog een flo-feest te houden in het 
onderofficiersverblijf op Willemsoord. 
De volgende morgen werden alle cadeaus en de vele bloemstukken keurig 
netjes thuis afgeleverd. 
Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zich veel méér anekdotes weten te 
herinneren, maar dan zou dit boek zeker uit meerdere delen gaan bestaan. 
 
Frans van Es, zonder berouw een geilaard tot aan het graf. 


