
  



  



WHO THE FUCK IS FRANS VAN ES? 
 

DOOR FRANS VAN ES 
(ongecensureerde versie) 

 
 
 

Who the fuck is Frans van Es? is een autobiografie 
die zich afspeelt in een wereld die Marine heet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgeverij “De Nieuwe Haagsche” 
 
 
 

Op de voorzijde omslag: 
Frans van Es in het standaard-duikpak op 22 jarige leeftijd. 

 
Op de achterzijde omslag: 

Frans van Es op 50 jarige leeftijd bij het verlaten van de Koninklijke 
Marine (foto: Cord Otting,Veenendaal). 

  



Speciaal voor Nel, 
     die witte, die mij al jaren 
     op het rechte pad weet te houden. 
     Iets wat nog niemand in mijn eerdere relaties 
     is gelukt. 
 
    Don’t try to understand me, 
    Just love me. 
    Frans 
 
   To know him is to love him. 
   Nel 
 
  Een zaak onmogelijk achten is een zaak onmogelijk maken. 
   Ben van der Mark 
 
   Ik hou van de vogels en van de bloemen. 
   Het is te veel om op te noemen. 
   Ik ben gelukkig met het leven dat mij rest. 
   Ik haat de oorlog, de discriminatie, 
   de kunstmatige inflatie. 
   Ik ben lief voor iedereen die mij niet pest. 
  



Opdracht: 
 
Dit boek draag ik op aan mijn vader. Hij die ondanks alle ellende die ik tijdens 
zijn leven veroorzaakte, mijn grootste fan was.  
Aan mijn broer, waar ik een grenzeloos respect voor heb.  
Aan Brigitte Bardot (ik streelde in mijn stoutste dromen haar naakte lichaam 
zonder schromen).  
En... aan de vele dames die mijn pad hebben gekruist, mijn bed hebben 
gedeeld en daardoor veelal huiswaarts keerden terwijl ze mijn zaad met zich 
meedroegen.  



Voorwoord van het hoofd duikbedrijf 
 
Who the fuck is Frans van Es?  
Wat misschien uit de titel moge blijken, is dat weinig mensen Frans kennen. 
Dit is in totale tegenspraak met de werkelijkheid. Zeker in de Koninklijke 
Marine kent bijna iedereen Frans van Es, van hoog tot laag en van jong tot 
oud. Het oudere leergoed onder ons kent Frans nog wel persoonlijk of 
hebben hem zijdelings meegemaakt. De jongere garde kent hem van ‘horen 
zeggen’, maar allen hierboven beschreven kennen wel een aantal van zijn 
avonturen of anekdotes. Hierdoor alleen al is Frans een levende legende in 
de Koninklijke Marine in het algemeen en in de duik- en demonteergroep in 
het bijzonder. Dit boek is zeker voor de ‘kenner’ een bevestiging van datgene 
wat wij allang wisten. De rebel, de ruwe bolster, de Hagenees, shockerend, 
ad rem, met een zeer groot gevoel voor humor, dat is Frans van Es! En ík 
heb het genoegen om Frans tot mijn weinige echte vrienden te mogen 
rekenen. 
  

J. van Dijk 
kapitein-luitenant ter zee, 
hoofd afdeling Duik- en Demonteerzaken 

  



Ten Geleide 
 
‘Who the fuck is Frans van Es?’ 
Voor velen is deze vraag compleet overbodig. Zij weten wie Frans is; de ex-
marineman wiens levenswandel en marinecarrière zó bizar is, dat iedereen 
het er over eens was ‘dat je daar een boek over zou kunnen schrijven’. 
Gelukkig is dat nu gebeurd. Uiteraard is er maar één die dat kan en dat is 
Frans zelf. Voor hen die Frans kennen is dit boek een heerlijke herkenning 
van al zijn stoere verhalen die hij nu eindelijk op zijn eigen (en vooral 
eigenwijze) wijze aan het papier heeft toevertrouwd. Wat overigens niet wil 
zeggen dat het papier daar zelf blij mee zal zijn; het heeft de drukker, naar 
het schijnt, ook grote moeite gekost om inkt te vinden die de opzienbarende 
en soms schokkende gebeurtenissen uit het leven van Frans kon en wilde 
vasthouden. 
 

Wie Frans nog niet kent, staat een fantastische gebeurtenis te wachten. U 
zult kennismaken met het levensverhaal van een uniek mens; een verhaal 
dat het verdient om vertelt te worden. Een ‘bijzonder moeilijk opvoedbaar’ 
jongetje dat tot grote opluchting van zijn omgeving bij de marine tekende voor 
6 jaar; het zouden er uiteindelijk 34 worden. Maar ik heb slecht nieuws voor 
de marine; zij zijn er na al die tijd niet in geslaagd om het ‘bijzonder moeilijk 
opvoedbare’ er bij Frans uit te krijgen. Gelukkig maar. Zodoende kunnen wij 
nu intens genieten van zijn omzwervingen over de wereldzeeën en in menig 
vreemd land. We volgen zijn grillige loopbaan van matroos 3 e klasse naar 
duikmeester/ demonteur, de EOD, de DDG tot en met 
opperschipper(adjudant); en uiteraard zijn tweede carrière als ‘Tattoo Frans’. 
Om nog maar te zwijgen over de talrijke ‘amoureuze aanvaringen’ met het 
andere geslacht (lees: harde sex). Maar bovenal is dit boek doorspekt van de 
unieke humor van Frans die zijn oorsprong vindt in zijn geboortegrond Den 
Haag. 
 

Kortom: voor u ligt het leven van Frans van Es, vereeuwigd in drukinkt en 
papier. Hoewel Frans met zijn geliefde Nel voorlopig nog niet zijn houten jas 
aan zal trekken en zich onvermoeibaar te buiten gaat aan alle geneugten des 
levens op het bloedmooie Curaçao, ben ik zielsgelukkig dat zijn autobiografie 
nu al geschreven is. Door hem zelf. Bijzonder eigenwijs, inderdaad. Hoewel ik 
weet dat het wederzijds is, wil ik tot slot zeggen dat ik het een voorrecht vind 
om Frans te kennen. Ik weet dat dit geldt voor alle mensen die hem in de loop 
der jaren hebben ontmoet, hoewel er bij het verschijnen van dit boek 
ongetwijfeld ergens in een bejaardentehuis een gepensioneerde 
marinecommandant zich dodelijk verslikt in een sudderlapje. Het zij zo. Maak 
de veiligheidsriemen vast, sla een vat bier achterover en geniet van de 
onvoorstelbare achtbaan van het marineleven van Frans van Es. 

Alle hens aan dek! 
 

Sjaak Bral, 
’s Gravenhage maart 2002 
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Voorbeschouwing 
 
De hoofdpersoon was een voor de buitenwereld tamelijk moeilijk opvoedbaar 
joch, dat altijd in de problemen zat. Eenieder binnen zijn omgeving dankte 
God op z’n blote knieën toen die etter besloot om voorlopig voor zes jaar bij 
de Koninklijke Marine te tekenen. Tot een ieders verrassing en verbazing, 
daar hij zich immer afzette tegen gezag, werden zes jaar 34 jaar. 
Deze periode speelt zich af tussen 18 september 1961 en 1 juni 1995 en 
grotendeels binnen het duik- en demonteerbedrijf van de Mijnendienst. Elke 
gelijkenis met bestaande personen en plaatsen is in overeenstemming met 
de werkelijkheid en als zodanig bedoeld. 
Tot slot wil ik hun die naar aanleiding van dit boek denken een proces tegen 
mij te kunnen aanspannen die moeite besparen, daar ik noch geld, noch een 
vaste woon- of verblijfplaats bezit.  



Noot van de uitgever: 
 
Alle woorden die in het marinejargon worden gebruikt zijn onverkort 
opgenomen in de tekst. Op geen enkele wijze zijn deze woorden te 
beschouwen als krenkend of discriminerend voor vrouwen en/of groepen. 
 
Frans van Es werd als ‘vredeskind’ geboren te ’s-Gravenhage op 29 mei 
1945 als tweede en laatste telg in een gezin van vier personen. Hij zou 
volgens zijn vader en verwekker een symbool voor rust en vrede worden. 
Helaas, niets was minder waar. Overal waar hij zich vertoonde, wekte hij 
ongewild agressie op. 
Het begon reeds op de kleuterschool. Waar een ander kind een standje 
kreeg, werd hij in de kast opgesloten. Moeders werden gewaarschuwd dat hij 
een slechte invloed op de andere kinderen had. Dat had hij deels te danken 
aan zijn vuurrooie haar, dat in die tijd als een schande dan wel als een 
handicap werd beschouwd. Daardoor bevond hij zich altijd in de oppositie en 
liet zich door niets of niemand beledigen of uitschelden. Er werd meteen 
gemept en wel zo dat zijn slachtoffer nog dagen daarna met de sporen 
daarvan rondliep. Werd echter de overmacht te groot, dan werd zijn broer 
erbijgehaald, die de zaak dan verder opknapte. Hij mocht op straat dan ook 
nooit meespelen, wat ontaardde in pesten en treiteren. Op de lagere school 
werd het geen haar beter. Er werden in totaal drie lagere scholen versleten. 
Men begreep hem niet en dat is zo gebleven totdat hij naar de Mulo ging. 
De pubertijd verliep óók al niet vlekkeloos, omdat hij zich bewust werd van 
zijn belangstelling voor en zijn aantrekkingskracht tot het andere geslacht. 
Dat betekende onder meer dat hij, wanneer een ander braaf aan zijn 
huiswerk zat, óók met huiswerk bezig was. Alleen: niet in een studeerkamer, 
maar in een slaapkamer. 
Zijn ouders hadden er slapeloze nachten van. ‘Neem eens een voorbeeld aan 
je broer’, hoorde hij dagelijks. 
Zijn moeder was werkzaam in het onderwijs en hij was nu niet direct een 
toonbeeld van reclame voor haar. Hij werd regelmatig gespot met vrienden 
en vriendinnen van dubieus allooi, die alleen maar bezig waren met het 
bedenken en uitvreten van rottigheid. 
Zijn vader was werkzaam bij de technische dienst van het toenmalige 
staatsbedrijf der PTT en was vaak van huis. Wanneer hij thuiskwam, waren 
de rapen meestal al gaar, omdat hij regelmatig naar huis belde om te 
informeren of er nog bijzonderheden waren – en die waren er bijna altijd. 
Al met al heeft Frans een strenge opvoeding gehad en geen enkele 
maatregel was zijn ouders te dol om hem op het rechte pad te dwingen, maar 
helaas. Vandaar het contract bij de Koninklijke Marine, want daar zouden ze 
wel raad met hem weten, en dat wisten ze ook.  



EMV (Eerste Militaire Vorming) 
 
18 september 1961: matroos derde klas Van Es meldt zich. 
Op maandagmorgen stopte de trein in Hollandse Rading, waarna zo’n 
slordige 35 man de bus instapten die klaarstond om ons naar het Marine 
Opkomst Centrum te brengen. 
We werden opgewacht door een duidelijk oververmoeide marinier, die ons 
naar de kapper bracht en ons verzekerde dat het best wel zou meevallen 
indien er vooraf ruim voor de behandeling betaald zou worden. De bunzing 
had ongetwijfeld aandelen bij deze onderneming. De lui die onder het mes 
waren geweest, zagen eruit alsof ze met hun kop in een vuilvernietiger 
hadden gehangen. De tip had dus geen ene moer geholpen en er was dan 
ook niemand branie om te reclameren. Want wat zouden de gevolgen wel 
niet zijn als je je misnoegen kenbaar maakte tegen zo’n “kopstuk?” 
Dat kopstuk bleek later een marinier eerste klas te zijn met zwakke 
enkelbanden, pijn in z’n rug en een chronische dorst, die hem de bijnaam 
‘natte Kees’ opleverde. Gewoon een mufkut dus, die om sociaal-medische 
redenen tussen de eekhoorns was geplaatst, omdat hij bij de compagnie 
alleen maar voor overlast zorgde. 
 
Bak 257 
 
Meteen daarop werden we naar een barak gebracht waar we werden 
opgewacht door een klein slank en pezig Indisch mannetje, dat werd 
voorgesteld als de heilige der heiligen. Hij bleek de kwartiermeester te zijn die 
ons de komende drie maanden van “nukubu” (nutteloze kutburger) zou 
omturnen tot militair. Zijn naam was Pourchez en hij straalde één brok venijn 
uit. Wanneer er een collega van hem langskwam met de vraag: ‘Alles kits, 
Poez?’ (want zo werd hij door zijn maten genoemd) dan gromde-ie alleen 
maar. 
Hij zag dan ook kans om, ondanks zijn postuur, met zijn houding en 
uitstraling bij iedereen een heilig ontzag af te dwingen. 
Er werd van ons verwacht dat we blindelings uitvoerden wat ons werd 
aangezegd dan wel werd opgedragen, zonder erbij of erover na te denken; 
want dat laatste moesten we maar aan een paard overlaten, omdat die een 
veel grotere klus had dan wij. Trouwens, denken was tijdens de eerste drie 
maanden geheel uit den boze, omdat híj daar toevallig voor was ingehuurd. 
En mochten zich problemen voordoen, moeilijker dan neuken, dan konden 
we ons vervoegen bij de DDK (dienstdoende korporaal). 
Voor onze bak – de groep dus – was dat de ziekenverpleger eerste klas Van 
de Brink. Een onwijs aardige kerel, die eenieder met raad en daad bijstond en 
nooit te beroerd was om iets na 80 keer nóg eens uit te leggen. 
Toen kwam het volgende punt aan de orde en wel het gereedmaken voor de 
nacht en het stil amusement, dat gesteld was op 21.00 uur. Mochten er soms 
lui zijn die geschaakt zouden worden met rukken, dan zou er onmiddellijk een 
deken met mouwen voor aangevraagd worden. En denk nu niet dat je het 
stiekem kon doen, want dit zou de volgende morgen toch zichtbaar zijn 



omdat je van rukken haar tussen je vingers kreeg. Onmiddellijk werden de 
rukkers ontmaskerd, omdat een aantal stiekem naar hun vingers stond te 
loeren. 
We werden zoals dat heette in het gelid getrapt en vanaf dat moment 
geschiedde het aantreden net als bij de marva’s, dus zonder lullen, en wel 
volgens grootte, wat ook wel werd vertaald in ‘volgens de kleur van het haar 
en de lengte van lul’. 
Daarna werden we afgemarcheerd naar het plunjemagazijn, waar we onze 
barang (plunje) in ontvangst zouden nemen. De gehele operatie bezorgde 
menigeen de kriebels, daar het personeel dat de kleding uitreikte nu niet 
direct uitblonk door inzicht. Toen iedereen voorzien was van de 
voorgeschreven uitrustingstukken, mochten we ons nog even de tering 
sjouwen naar de nummerzolder. Het nummeren bleek een heel andere 
betekenis te hebben dan ik dacht en na een korte uitleg over de kettingsteek 
konden we aan de slag. 
Voor deze operatie was een week uitgetrokken en de enige afwisselingen 
waren de koffie, de thee en de middaghap. 
Het ontzag en respect voor de militaire meerdere werd er als het ware 
ingestampt. Zodra er een sergeant op een fiets langskwam, werd de hele bak 
in de houding gezet en werd door de baksmeester de militaire groet gebracht. 
Later besefte ik pas op welke manier we genaaid waren in deze eerste 
weken, omdat dit eerbewijs – denk ik – alleen voor leden van het koninklijk 
huis werd gebracht. Ik zeg met nadruk ‘denk ik’, omdat ik me verder nooit 
meer verdiept heb in die poppenkasterij. In die tijd had ik al het standpunt dat 
iedereen, van laag tot hoog, elke morgen precies hetzelfde deed en wel van 
wit brood bruine stront maken. 
 
De kantine 
 
Na een hele week etteren met naald en draad en overal conform de 
voorgeschreven afmetingen met rood garen 05964 te hebben ingenaaid, 
mochten we ’s avonds naar de kantine. Hoog opkijkend tegen de ouwe 
jongens die jou heel kleinerend met ‘baroe’ (nieuwe) aanspraken, waagde ik 
me aan een fles bier. Niet omdat het lekker was, maar omdat het een gevoel 
gaf erbij te horen. 
Meeblèrend met de jukebox en het merendeel van de kantine bezoekers nam 
ik nog een fles bier. ‘El Paso’ van Marty Robbins was de topper en je kon er 
zo lekker bij uithalen, vooral met ‘zo’n vracht bier in je reet’ (want de 
vocabulaire werd zeer snel overgenomen). 
Ik besloot een kwartje te wagen aan de flipperkast en voordat ik er erg in had 
sloeg het noodlot toe. Bij iedereen gaat zoiets vanzelf, maar bij mij liep het 
weer eens op stront uit. De bal bleef in het midden liggen en aan de kast tillen 
of bewegen betekende tilt en einde spel. We verdienden 131 gulden schoon 
in de maand en daarvan moest verplicht 50 gulden naar huis worden 
overgemaakt, dus bleef er maar weinig over. Met een dreun op de glasplaat 
dacht ik er wel uit te komen; dat zou bij eenieder gelukt zijn, alleen ik sloeg er 
dwars doorheen. De ruit betalen en meteen in het rapportenboek. Drie dagen 



licht arrest en drie dagen strafdienst à twee uur per dag wegens het 
opzettelijk vernielen van rijkseigendommen. Pats, weekend hadden we de 
eerste weken nog niet, maar als een ander naar de kantine kon, zat ik in de 
barak en na appèl wachtsvolk, zieken en gestraften, waar ik me moest 
afmelden, kon ik ook nog eens twee uur schijthuizen schoonmaken. 
 
Een ongeluk komt zelden alleen, want tijdens de strafdienst had ik een 
draagbare radio aanstaan en ik kon op verzoek van de één of andere 
matennaaier die de wacht had mijn bijkaart niet tonen. Een bijkaart was in die 
tijd verplicht bij een draagbare radio en diende op het postkantoor voor een 
gulden te worden aangekocht, in overleg met het betalingsbewijs luister en 
kijkgelden. De volgende dag stond ik weer bij de commandant, die in de 
wandelgangen ‘de ouwe’ werd genoemd. Een hele preek moest ik aanhoren 
over wat er op deze manier wel niet van me terecht moest komen. Ik knikte 
heel ernstig en dacht: ‘Krijg toch de tering’ toen hij zei dat hij mij zou straffen. 
Hetzelfde recept: drie dagen licht arrest met strafdienst. Het kon niet op, en 
dat ik er ál onverschilliger door werd, had blijkbaar niemand in de gaten. 
De volgende avond werd ik weer gerapporteerd, wegens het roken tijdens de 
strafdienst. De commandant ging tijdens de parade geheel uit zijn dak. Met 
rood opgeblazen kop beet hij me toe dat hij er alles aan zou doen om me de 
rijkszeedienst uit te moven. De man was werkelijk rijp voor een pilletje onder 
z’n tong. Waar maakte hij zich druk over, ’s avonds ging-ie weer naar huis. 
Maar één ding wist hij weer zeker, hij zou me zeer zwaar straffen. Er werd me 
in elk geval aangeraden om na de proeftijd van drie maanden maar op te 
krassen, omdat er gezien mijn instelling toch geen toekomst voor mij bij de 
Marine was weggelegd. 
Ik voelde me door deze opmerking zeer zwaar in m’n nek gezeken en ik nam 
me heilig voor om koste wat het kost in dienst te blijven, al was het voor zes 
jaar als matroos derde klas. 
 
Matrozenopleiding 
 
Na de eerste militaire vorming en een cursus brandbestrijding op zee volgde 
een plaatsing op de kruiser ‘De Zeven Provinciën’ voor de matrozenopleiding 
van 13 weken, welke onder de bezielende, rechtvaardige, doch gestrenge 
militaire leiding van de kwartiermeester Tijdeman tot een bevredigend einde 
werd gebracht. Wij vonden Tijdeman een kwijl, omdat hij zich druk maakte 
over futiliteiten, onder andere over het feit dat we de 32 streken van het 
kompas niet tegen zon konden opzeggen, dus van noord via west, zuid en 
oost terug naar noord. 
Onze eerste haven buiten moeders pappot was Gibraltar, en terwijl de rest de 
wal op ging zaten wij elkaar te overhoren. ‘Dat kut-kompas’. De 
passagierskaart moest worden ingeleverd en zonder kaart kwam je niet van 
boord. De passagierskaart diende als controle voor de onderofficier van 
wacht. Zo kon hij meteen zien welke opvarenden er van boord waren. 



Dit werd door bak 194 als pure machtswellust en sadisme bestempeld. 
Diezelfde machtswellust heeft wel geresulteerd in het nooit meer vergeten 
van dat klotekompas. ‘Goed gedaan, jochie!’  
 
Marinekazerne Erfprins 
 
De theoretische opleiding tot het brevet RAPPer (radio afstand peiler plotter) 
werd gegeven op NAVGIS (navigatie gevechtsinformatie school). De nacht 
werd doorgebracht op de marine- kazerne Erfprins. 
Ik had nog nooit zo’n teringkamp meegemaakt. Een school- voorbeeld van 
een concentratiekamp. Alles geschiedde in looppas, en wel via de daarvoor 
aangelegde paden, was het eerste wat ons werd medegedeeld. Een lekkere 
entree, dacht ik nog, maar tegelijk begonnen mijn nekharen te rijzen, want 
dergelijke mededelingen werkten op die manier bij mij als een rooie lap op 
een stier. En helemaal uit de strot van zo’n kanker marinier. Verder diende 
eenieder er onberispelijk uit te zien wanneer hij de wal op ging. Dit was deels 
afhankelijk van het humeur van de officier van de wacht.  
Voor ongegradueerden zoals ik was er op de hele uren tot 21.00 uur 
gelegenheid tot passagieren. Toen ik op een dinsdagavond – het was midden 
in de winter en het vroor dat het kraakte – om 20.55 uur aangetreden stond 
voor inspectie om nog even een biertje op de wal te gaan halen, sloeg het 
noodlot wederom toe. Tijdens het inspecteren van de tenues scheet er één of 
ander vliegend beest op mijn braniekraag. ‘Zo kun je niet de wal op’, was het 
commentaar van de officier van de wacht. Met een ‘Godverdomme, heb ik dit 
weer’ liep ik in de looppas terug naar het slaapgebouw om een andere kraag 
om te doen. Maar toen ik bij de poort terugkwam, speet het de officier van de 
wacht, omdat het helaas voor mij 21.00 uur was geweest, dus was ik te laat. 
 
De meest verschrikkelijke represailles spookten door m’n kop: ‘Krijg toch 
allemaal de pestpleuris!’ Ik wist wel wat beters. De sloten waren bevroren, 
dus had ik zo’n klootjavaan helemaal niet nodig. Via het hek aan de zijkant de 
sloot over en door het weiland de vrijheid in. Alleen: ik kon niet via de 
normale weg terug, omdat ik geen kaart ingeleverd had. Oók geen punt, want 
we gaan gewoon via dezelfde weg terug. Met 15 bier op het prikkeldraad 
over, je raadt het al: broek naar de klote.  
Maar als dit nu het ergste was, dan had ik er nog vrede mee gehad. 
Waarom ík altijd, terwijl er nog zo veel anderen zijn? Ik had nog geen 20 
meter door het weiland gelopen toen ik tot aan m’n nek in een strontgeul 
zakte. Stront schijnt wat minder snel te bevriezen en in de barak aangekomen 
werd de hele zooi in een wasbak in het water gezet. De hele wasplaats stonk 
ernaar. Uiteraard werden er de volgende morgen vragen gesteld door de 
provoost, de persoon die de leiding over het binnengebeuren had. ‘Het zal die 
rooie etter weer eens niet zijn.’ En tegen mij: ‘Ik zal blij wezen wanneer jij hier 
opgesodemieterd bent’. 
Nog geen week later leende ik de dienstfiets om even een boodschap te 
doen. De fiets werd prompt gejat vóór de kroeg. Kostte me 135 gulden. ‘Ben 
ik voor het leed geboren of niet?’ 



 
Hr.Ms. Karel Doorman 
 
Het theoretische gedeelte van de rapp.opleiding zat erop en voor de praktijk 
werd de gehele klas overgeplaatst naar onze trots en enige vliegdekschip 
Hr.Ms. Karel Doorman, een drijvende stad. De bemanning telde ongeveer 
1200 koppen en daardoor kwam het regelmatig voor dat ik, wanneer we in 
een haven lagen, lui tegenkwam die bij navraag al een jaar of langer aan 
boord zaten, maar door het verschil in wachtdivisie op andere tijden werkten 
en sliepen. Er was dan ook heel wat oriëntatievermogen voor nodig om de 
weg naar het slaapverblijf terug te vinden. Maar alles went en ook aan de 
praktijkperiode kwam een einde. Na de opleiding bleef ik aan boord als vaste 
bemanning. 
Inmiddels waren we ruim gewend aan bepaalde dagelijks terugkerende 
rituelen, zoals het aanvangen van de dagelijkse dienst door de chef der 
equipage, de schipper Delorme, door iedereen Deloris genoemd. Dan kraste 
hij door de scheepsomroep met een stem als een gebarsten pisbak: 
‘Aáááárdappelpitters in de kombuis, òòòòpsteekploeg op ’t toko-plein, 
generáááál schoonschip!’ Dat ging je door je ziel. De tussenliggende tijd, 
wanneer er geen oefeningen in de commandocentrale waren, hield je je bezig 
met de door de schipper opgedragen werkzaamheden. Deze bestonden 
meestal uit het schoonmaken van de schijthuizen. 
Zo na de koffie begon de maag te knorren en alleen de mensen die de 
achtermiddagwacht (12.00-16.00 uur) hadden, konden voorschaften. Eén en 
ander werd gecontroleerd door een marinier bij de ingang van het cafetaria, 
beter bekend als de vreetschuur. Iedereen die kwam eten, diende zijn 
passagierskaart te tonen en omdat elke wachtdivisie een eigen kleur had, te 
weten rood, wit, blauw of groen, was het niet moeilijk om de sjoemelaars eruit 
te pikken. Alleen had men nog niet aan mijn vindingrijkheid gedacht. 
Ik had een vriend aan boord die schrijver was, en deze makker, André Stijns, 
regelde voor mij vier verschillende kleuren passagierskaarten. ‘Het maakt niet 
uit wát je kent, maar wíé je kent, en dat is heus het belangrijkste in het leven’. 
Ik kon dus elke dag voorschaften om 11.15 uur en dan om 12.00 uur een 
biertje in de toko nuttigen of, als het de avond tevoren wat laat geworden 
was, lekker plat gaan tot 13.45 uur. 
 
Bingo 
 
Zo ging het ook met de activiteiten van O.S. en O. (Ontwikkeling, Sport en 
Ontspanning). Op een avond werd er een bingo georganiseerd en als er iets 
kloterigs aan boord van een schip is, dan is het wel bingoën. Al die ouwe 
wijven met een pen en een papiertje met cijfertjes erop en steevast hetzelfde 
geleuter van: ‘Husselùùùùùùù!!!!!’ De toko dicht, want het stoort als er lui 
steeds bier komen kopen, dus ook de gezelligheid naar de kloten. Gezien de 
omvang van de bemanning, en uiteraard het zootje ouwe wijven, kon niet 
iedereen in het cafetaria, dus had de O.S. en O. officier bedacht dat de rest, 



wanneer het cafetaria vol zat, in zijn slaapverblijf kon meedoen, want de 
nummers werden via de scheepsomroep bekendgemaakt.  
Ook dit ging weer ten koste van de huiselijkheid, daar de amusementradio uit 
bleef: ‘Het is óf-of en niet én-en, ’t is maar dat je het weet.’ ‘Godverdomme, 
wat een teringzooi!’ 
Maar we lieten ons natuurlijk niet meteen uit het veld slaan. Alle dekken 
waren uitgerust met een scheepsomroepinstallatie. Het was vlug afgelopen, 
dat gelul. Op het vliegdek werd de knop van de omroep op ‘allen’ gezet, 
zodat over het gehele schip de omroepen werden geblokkeerd. En toen de 
bingofielen geruime tijd niets meer hadden gehoord, bleek dat de 
bingomaster ongeveer 80 nummers verder was. Ook hij begreep er geen 
moer van, omdat er allang iemand met een volle kaart in de lucht had moeten 
komen. Afijn, de zaak was mooi gesaboteerd.  
 
De scheepsomroep 
 
Een echt fijn schip was de Doorman niet. Dat kon ook niet anders, omdat er 
totaal geen sfeer te creëren viel.  
Zodra het schip ergens afmeerde, waren we (Stijns de schrijver, Cappon de 
kok en ik) van boord af om zogezegd ‘het pak te luchten’. Die etenkoker was 
makkelijk, omdat we, wanneer we van de wal terugkwamen en nog honger 
hadden, uitgebreid konden eten in de officierskombuis, want daar had die 
bolle de sleutel van. En denk erom dat een officiersbiefstuk of karbo lekker 
smaakt, vooral wanneer-ie gejat is. 
En telkens wanneer er méér bier in het lijf zat dan goed voor ons was, werd 
er weer een scheepsomroep opgezocht en met de knop op ‘allen’ werd er 
gebruld: ‘Ik schijt balen van dit schip, ùùùùùùùùùh!’ En daar dit meestal 
midden in de nacht gebeurde, waren er heel wat die pislink werden, wat tot 
gevolg had dat er een schildwacht bij de omroep op post werd gedrukt. Dus 
twee vliegen in één klap, omdat de mariniers de lul waren. Trouwens, in die 
tijd was dat het meest onaangename volk aan boord van de varende 
schepen, dus lag er niemand echt wakker van. En zeker niet nu dat gezeik 
met die omroep over was. 
 
Het paasei 
 
Zondagmorgen op zee, zindelijkheid- en tenue-inspectie. Dit soort van 
onzinnig gedoe had je op die grote schepen. Er gonsde zelfs dat die ouwe 
daar extra voor betaald kreeg, dus riep het nog meer weerstand op. 
Zoals gewoonlijk was ik weer eens de laatste met omkleden. Ik kwam tot de 
ontdekking dat het stormbandje van mijn muts gebroken was en omdat dit 
altijd tijdens deze poppenkasterij om de kin hoorde te zitten, zag ik mijn geest 
alweer dwalen. Want als je tenue niet in orde was, dan was je de lul voor een 
plunje-inspectie. En alles wat er dan missing was, dat kon je aankopen. 
‘Tom Poes, verzin een list.’ Er werd rap een veter uit een hoge werkschoen 
gehaald, om m’n kop gebonden en met een strik vastgezet. De muts erop en 
niemand die er erg in had. 



Alleen had ik het noodlot over het hoofd gezien. Want u moet weten dat 
wanneer er, waar dan ook maar één vuiltje waait, het in mijn oog komt. Dus 
ook deze zondagmorgen. De gehele bemanning stond aangetreden op het 
vliegdek en toen de commandant was aangevangen met inspecteren, wat 
overigens geen moer voorstelde omdat hij toch niks zag, stak er een windje 
op en woei mijn muts af. Daar stond ik, voor lul als een paasei met een strik 
op m’n kop. Iedereen piste in z’n lorren van de lach, terwijl ik onmiddellijk in 
het rapportenboek werd geslingerd, wegens ‘het niet in orde hebben van mijn 
tenue en het opwekken van hilariteit tijdens de inspectie’. Volgens mij zag die 
ouwe er de humor nog wel van in, alleen dat stelletje farizeeërs dat er bijliep 
bezorgde je de meeste ellende. Machtswellustelingen en Jezus-verraders 
waren het. 
Voorstel divisiechef: ‘Vijf dagen strafdienst à twee uur per dag.’ Van het hele 
rechtssysteem bij de marine klopt geen ene moer. Je divisiechef is de man 
die jouw belangen moet behartigen en je tevens moet verdedigen. Dat deze 
zelfde rakker ook nog eens je aanklager is, is iets wat er bij mij niet ingaat. 
Maar op de Doorman werd ik ondanks alle klote-streken toch matroos 2de 
klas.  
 
Lissabon 
 
’s Middags met dezelfde mannen (Stijns en Cappon) de wal op. Een taxi 
gepakt. We lieten ons eens lekker naar de kroegen in de hoerenwijk brengen, 
later bekend als Sesamstraat. Daar zouden we hem eens dunnetjes gaan 
raken. Maar voor dat raken hoefden we niet eens de kroeg in, omdat de 
taxichauffeur ons met de grote wisseltruc trachtte te verneuken. En omdat ik 
normaal vrij rustig en vredelievend van aard ben, werd ik pislink toen die 
Portugees zelf de hoogte van de fooi bepaalde, want daar kwam het tenslotte 
op neer. 
Ik stelde voor om niet lang te ouwehoeren en hem bij wijze van voorgerecht 
‘het braadkuiken van z’n reet af te draaien’, wat door mijn buddy Stijns werd 
toegejuicht. Hij had zijn broekriem dubbel in z’n hand en ging achter hem 
staan om hem na de eerste hoeken op te vangen. Die bolle vond het maar 
niks: het was zijn poen niet, en omdat hij meer paringsdrift had dan 
matenliefde moesten we maar snel kappen. Die bolle wou neuken. 
Met de taxichauffeur is het allemaal met een sisser afgelopen, voor hem dus, 
omdat hij plotseling inzag dat hij zich vergist had. Ik kon toch niet nalaten om 
nog even snel een schop tegen die klote-taxi te geven. Dat luchtte in elk 
geval op. Totdat ik lijdzaam moest toezien hoe die bolle mijn poen verneukte. 
En was het nu nog een mooie Miep, dan had ik er misschien nog vrede mee 
gehad. Nee, het was zo’n ouwe vette plooienkut met van die lange tieten. Ik 
dacht eerst dat ze een panty om d’r nek had met zand in de voeten, maar er 
zaten zowaar een paar tepels aan. Die bolle viel altijd op die ouwe vette 
kadavers en omdat ik wist dat ik mijn poen toch nooit meer terugzag, mocht 
die bolle de volgende keer schokken. Het was voor een goed doel, zullen we 
maar zeggen 



Na het weekend was het lekker om weer op zee te zitten en tijdens de rustige 
wachten in de nbcd-centrale (nucleaire biologische chemische damage 
control) werd er altijd wel iets bedacht, dus ook deze wacht. Op het 
zogeheten nbcd-pleintje stond een grote Cola-automaat, waar je een kwartje 
en een dubbeltje in moest gooien voor een flesje. Het schip werd een halve 
graad over bakboord getrimd middels het overpompen van drink- of 
voedingwater, een kunstgreep van de stokers. Dan trok je voor een dubbeltje 
een fles Cola en voor de lege fles kreeg je in de scheepstoko 15 cent terug, 
dus tel uit je winst. 
 
Hr.Ms. Holland 
 
Inmiddels was ik bevorderd tot matroos 1ste klas en overgeplaatst naar 
Hr.Ms. Holland, een onderzeebootjager van het type A. Ik kreeg de 
zelfstandige functie van kabelgast (beheerder van de bergplaats schipper). 
Een job waar ik me met veel animo op stortte, tot groot genoegen van de 
bootsman en de schipper. De sfeer aan boord was perfect, want de 
commandant was voor die tijd een zeer moderne marineman, omdat hij het 
tenue op zee geheel vrijliet zo lang het maar uit militaire uitrustingsstukken 
bestond. Die ouwe vond het belangrijker dat er gewerkt werd dan dat de 
schoenen glommen. Als de zaak aan de wal maar in orde was. 
 
Maar als kabelgast heb je natuurlijk wél een dienende taak. Het werd er 
daarom niet gemakkelijker op wanneer je, na een avond doorzakken, tijdens 
het uitgeven van emmers, dweilen, etc. met zo’n slordige zes centimeter 
ontsluiting ‘een ouwe nasihap aan je pendek voelde likken’. Zodra het even 
stil was, liet ik me via het mangat in stuurboordskettingbak zakken, teneinde 
in alle rust en stilte van een bruinvis te bevallen. Versierd met een meter of 
tien schijtlint kreeg hij zijn laatste rustplaats op de ankerketting. Nou ja, 
laatste…. 
Waar ik even niet bij stil had gestaan, was dat een schip nog wel eens ten 
anker wil gaan. Nadat de order ‘Vallen anker’ was gegeven, leek het wel of er 
een massagraf werd geschud. Stinken als de neten op de bak en het was net 
of het schijtlint het geheel een feestelijk tintje gaf. Er stond alleen niet op 
vermeld wie de afzender was, of dat-ie in vrede mocht rusten; maar dat was 
niet zo moeilijk te raden: ‘Van Es!!!!! Na ankerrol bij de schipper in de hut. 
Dat werd weer nieuwe woorden leren, want die kaan (benaming voor de 
schipper) kon schelden, daar lustten de honden geen brood van.  
 
Opleiding tot kwartiermeester 
 
Na de Holland ging ik de kwartiermeesteropleiding in. Voor deze 
kaderopleiding werden we geselecteerd in Hilversum. Er waren 135 
aanvragen, maar er konden er maar acht geplaatst worden. En daar mijn 
beoordelingen nogal afweken van de andere, door mijn kolere-streken, gaf ik 
mezelf weinig kans. Maar ziet, Van Es werd in de eerstvolgende opleiding 
geplaatst in de leeftijd van 20 lentes, wat voor die tijd een unicum was.  



Ik zat in de klas met lui van over de 30 jaar, dus het was best wel moeilijk om 
je te handhaven, omdat ouwe lullen er doorgaans andere ideeën op 
nahielden. Maar met een vlotte babbel en wat kunstgrepen was dat al snel 
geen probleem meer en ging verder alles van een leien dakje. Ik slaagde met 
redelijk hoge punten en na een verdiend verlof werd de opleiding vervolgd op 
de kaderschool te Hilversum. 
 
De kaderschool 
 
Dit was de meest oninteressante kutopleiding die ik ooit bij de marine gevolgd 
heb. Typisch een verplichte opleiding die je zelf niet aanvraagt en die dan ook 
totaal niets met je vak te maken heeft. Ik was minderjarig, dus moest ik ’s 
avonds om 12 uur binnen zijn. 
En dat terwijl al mijn klasgenoten nachtpermissie hadden. Ik was in die 
periode in ondertrouw en het huwelijk zou op vrijdag 13 mei 1966 te ’s-
Gravenhage voltrokken worden. Na een verkering van twee jaar en een 
verloving van een jaar moest het er dan toch maar eens van komen. We (mijn 
verloofde en ik) hadden afgesproken om elke maand een bedrag opzij te 
zetten, teneinde daarvan onze spullen te kopen. 
Maar tussen voornemen en doen zit best wel een groot verschil. Elke maand 
nam ik me voor om volgende maand te beginnen en het is verbazingwekkend 
hoe drie jaar om kunnen vliegen. Daar kwam ik achter toen ik na enige 
cafébezoeken de hele linkerzijde uit de nieuwe auto van mijn vader reed. En 
daar de verzekering niet wilde betalen, vanwege ‘drank in het spel’, moest 
drie dagen vóór het huwelijk mijn spaarbankboekje eraan geloven. Helaas 
kwam ik twee nullen te kort. De schade bedroeg 4500 gulden, voor die tijd 
een enorm bedrag, terwijl er maar 45 gulden op stond. 
Door al dat gedoe werd ik nog bijna uit de opleiding getrapt. Ik was te laat 
binnen en men verweet me gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, omdat 
ik gedronken had terwijl ik moest rijden. Kun je nagaan: 1966, en tóén waren 
ze al aan ’t zeiken. Al met al werd er toch getrouwd. En nadat ik mijn 
aanstaande ervan had weten te overtuigen dat ze best wel geluk had gehad, 
omdat ze voor hetzelfde geld haar bruidsjurk zwart had kunnen laten verven, 
was het ergste leed alweer geleden. Een zwarte bruidsjurk had trouwens ook 
niet misstaan. 
 
Hr.Ms. Soemba 
 
Den Oever, september 1967. ‘Kwartiermeester Van Es meldt zich voor de 
opleiding duiker 2de klas, schipper!’ Zo gebeurde het dat mijn leven bij de 
Koninklijke Marine een heel andere wending nam.  
In de maintenance (de werkplaats en het magazijn van de duikmaterialen) 
werd een duikzakje gehaald waarin je je spullen en je duikondergoed kon 
bewaren. Mijn instructeur, de bootsman Sekreve met hulpinstructeur matroos 
1ste klas Jaap Snijder bekeken het stel rukkers met een blik van ‘Jezus te 
paard, moeten we 27 hier duikers van maken?’ De plunjezak met psu 
(persoonlijke standaarduitrusting) hoefde je de eerste drie dagen niet uit te 



pakken, omdat eerst werd bekeken of je de juiste mentaliteit wel bezat om 
duiker te worden. Het bespaarde een hoop tijd en moeite als dat niet het 
geval bleek te zijn: dan kon je meteen weer opzouten. 
De eerste week gingen we met de gehele klas, 22 man, naar het 
marinezwembad op de rijkswerf en daar werd eerst een paar maal het bad 
rondgezwommen met een koppel om met 6 kg lood eraan. Daar vielen reeds 
twee man af. Alle elementaire zaken werden er beoefend, zoals het 
leegblazen van het masker en meer van dat soort zaken. Dit zou een hele 
week geoefend worden en eenieder werd zeer scherp in de peiling 
gehouden, zowel onder als boven water. Iedereen deed dan ook z’n best om 
zo min mogelijk op te vallen, maar om de één of andere reden kwam ik weer 
in de picture. Waarschijnlijk vanwege mijn rooie haar. 
Op woensdag sloeg wederom het noodlot toe, toen we opgehaald werden 
door de truck die tevens de voeding en de rantsoenen voor de bemanning 
van de Soemba meebracht. Na een ochtend in het zwembad stierf een ieder 
van de honger, dus besloot ik een brood open te maken. En toen ik, gezien 
de gelukzalige blik in mijn ogen, te kennen gaf dat een droge boterham na 
het zwembad lekkerder was dan een gebakje, stortte de hele klas zich op de 
broodmand, wat de inhoud aardig deed slinken. 
Het probleem werd pas gemaakt toen we in Den Oever aankwamen. De 
bottelier stond hevig op z’n kut en deed het voorkomen alsof hij het zelf 
moest betalen. De gehele klas aantreden op het halfdek. Daar werd de man 
een half brood uitgereikt waarop we ons mochten uitleven. Om 13.00 uur 
iedereen in de les. Voor hen die niet bekend zijn met de tradities bij de 
marine: op woensdag eet de gehele marine de beroemde rijsttafel. Kun je het 
je voorstellen? Gieren in je tuig van de honger, onder de uitlaat van de 
kombuis, met een half bruinbrood. Ik stond tot 13.00 uur ongeveer te 
verzuipen in m’n eigen kwijl. 
De eerste zes weken bestonden uit de opleiding tot hulpduiker. Na zes weken 
volgden we met een man of vier de opleiding tot het brevet duiker 2de klas. 
Aan boord van de Soemba bevonden zich niet alleen opleidingen, maar ook 
een aantal vast geplaatsten, zoals de kok Willem Reinders. Hij werd later mijn 
makker in het kwaad. 
 
Gonda 
 
Op een gegeven moment kwam Gonda aan de orde. Gonda was een ietwat 
oudere dame, die een speciale voorkeur had voor jonge jongens. En in het 
bijzonder voor duikers, omdat die over een perfecte conditie beschikten. Voor 
alle duidelijkheid: Gonda bezat tijdens mijn opleiding de respectabele leeftijd 
van 51 lentes.  
Op een avond werden wij door Willem de kok geïntroduceerd bij haar thuis te 
Hippolytushoef. Willem nam het initiatief door Gon, zoals hij dat placht uit te 
drukken, d’r lorren van d’r reet te trekken. We keken onze ogen uit. Ik had 
inmiddels op m’n reizen al heel wat naakt mogen aanschouwen, maar dit 
sloeg echt alles. Nadat we eerst een loeiende eb in haar koelkast hadden 
gezopen, namen wij het ook niet meer zo nauw met de normen. Gon ging 



erop als een broedse kip. Je moest bepaald niet stil blijven staan bij het idee 
dat je in een ander z’n kielzog lag te blubberen. Maar ze zeggen wel eens: 
oefening baart kunst, en daar is alles van waar, want na een paar keer boeit 
je ook dát niet meer. Wanneer we aan boord terug waren, verbaasde het me 
steeds weer dat ik van die ouwe plooienkut nog een harde lul kreeg, maar dat 
zal wel door de drank komen. We waren bij haar graag geziene gasten en op 
welk tijdstip we langskwamen, al was het midden in de nacht, er werd altijd 
geneukt. 
 
Op een dag kreeg de manschappenkantine een kleurentelevisie. Deze werd 
door de commandant feestelijk geïnstalleerd terwijl in het korporaalsverblijf 
ernaast Gonda in d’r blote togus op een barkruk zat alsof het de gewoonste 
zaak van de wereld was. Eén ding wilde ze niet en dat was een beurt in het 
bijzijn van anderen, óf ze moesten meedoen. 
Uitslag examen: ‘Geslaagd’, met een gemiddelde van 66,4. Samen met de 
machinist Van Keeken, die ik later nooit meer heb gezien. Ik bleef geplaatst 
op de Soemba en werd daardoor geen onbekende bij de plaatselijke horeca. 
 
Tijdens evenementen werd er regelmatig een beroep op het personeel van 
de Soemba gedaan. Zo ook door vissers, die binnenkwamen met een net of 
tros in de schroef. Na verkregen toestemming van het werfje aan de overkant 
van de haven (Laan en Kooij) mocht een duiker het klusje klaren, wat 
doorgaans wel een mand vis opleverde. Dit mocht alleen wanneer de bok op 
de werf bezet was. 
Het gebeurde eens dat er een Urker binnenkwam met een tros in z’n schroef; 
maar omdat die klanten zo gierig zijn als de neten, vroeg ik vooraf wat het 
schoof. Dan was het: ‘We zetten wel een bak schol op het vlot.’ Maar daar 
trok zelfs mijn kat in die tijd z’n neus voor op. Op mijn vraag of de tong op de 
bon was, kreeg ik als antwoord dat de tong 13 gulden de kilo kostte, alsof dat 
mijn schuld was. We keken dan wel even onder z’n schip, maar niet langer 
dan twee minuten; en met de mededeling dat ik het niet kon, voeren we in de 
rubberboot terug naar de Soemba, waar zo’n eikel meteen op de zwarte lijst 
werd geplaatst. Er zat voor hem niets anders op dan te wachten totdat de bok 
van Laan en Kooij vrijkwam, wat hem dan de lieve som van 800 gulden per 
uur kostte. Eigen schuld, dikke bult. Verkeerde zuinigheid. 
 
De MUD-boot 
 
Elke vrijdagmorgen, vaste prik, gingen we met de MUD-boot (een snelle boot 
met veel vermogen en weinig diepgang) het wad op. Regelmatig zaten de 
vissers die van zee kwamen, vast op een zandbank met laag water en dan 
kwamen wij als door de hemel gezonden. Met een ‘Wat voor vis hebben jullie 
aan boord?’ werd er een trosje vastgemaakt en met een 380 PK GMC diesel 
scheurden we de ongelukkige over de bank dan wel van de bank af, wat dan 
uiteraard een goede mand vis opleverde.  
Terug bij de Soemba werd de vis verdeeld, en de mannen die eigenlijk altijd 
buiten de boot vielen zoals de torpedomaker, de schrijver en de 



ziekenverpleger, die door hun werkzaamheden op het schip vastzaten, 
werden van een lekker braadje voorzien. Totdat de sergeantziekenverpleger 
over de reling hing en naar beneden riep dat de vis zeker weer voor die 
kutduikers was. ‘Sergeant, alleen de gedachte al! Ik ben toevallig net een pak 
tong voor ú aan het klaarmaken.’ ‘Oh sorry hoor, het was zo niet bedoeld. 
Sorry.’ Speciaal voor hem werd er een extra groot pakket met vellen, koppen 
en darmen ingepakt en met nogmaals een ‘Sorry’ ging hij huiswaarts. Later 
hoorde ik van zijn korporaal dat hij zondag eters had en dat er met een breed 
‘Houden jullie van gebakken tong?’ een zooi afval te voorschijn kwam. 
Laaiend was-ie. 
Ik zorgde er natuurlijk wel voor dat ik in de toekomst geen gebruik van zijn 
diensten hoefde te maken, want je kon er vergif op innemen dat je kon 
rekenen op verschrikkelijke wraak. 
 
Tapbaas 
 
In die periode werd ik gekozen tot tapbaas en ik stelde meteen het zwarte 
tientje in. Elke korporaal betaalde een tientje, waarmee ik goedkope drank, 
pinda’s etc. inkocht, wat overigens ten strengste verboden was. Deze 
artikelen moesten bij de Marcandi (marine kantine dienst) ingekocht worden, 
maar die lui waren hartstikke duur. Dus de koorts voor ze. En zo verdiende ik 
geld om eens in de paar maanden een gezellige avond met vrije tap en een 
hapje te organiseren voor de korporaals met hun echtgenotes. Wanneer 
iemand werd overgeplaatst, kreeg-ie z’n tientje terug. 
Het was daarentegen traditie dat iedereen die werd overgeplaatst, overboord 
werd gelazerd. De korporaalziekenverpleger Gerard Schmit voelde daar 
weinig voor en vertrok met de noorderzon, wat de tap weer een joet 
opleverde. Maar wáár ik Schmit ook tegenkwam, op Curaçao of op welk schip 
dan ook, pijpte hij over dat klote-tientje. Naar aanleiding van een 
duikongevalletje, waarbij ik onder water vastzat en in plaats van lucht bagger 
binnenkreeg, werd ik ’s avonds met een moddervergiftiging opgenomen in de 
centrale ziekenboeg te Den Helder. Toen ik m’n ogen opendeed, was het 
eerste wat ik hoorde: ‘M’n tientje.’ En ja hoor, godverdomme, die kut van een 
Schmit. Toen hij met pensioen ging, ben ik hem gedag gaan zeggen en heb 
hem een ingelijst tientje overhandigd. Die achtervolgt me niet meer. 
 
Steenpuist 
 
Florafeesten in Den Oever. Met een paar man de hele dag de Naco-garage 
optuigen en versieren met vlaggen. De Naco is de plaatselijke streekbus- 
onderneming, waar de bemanning van de Soemba elk jaar de garage voor 
versiert. Er werd uiteraard de hele dag lekker gezopen en dan ’s avonds de 
wal op met reeds een respectabele sloot drank in het lijf. Hier en daar wat 
gegeten en toen naar de Eerste Aanleg. Dit was een kroeg vlak bij de haven, 
waar we nog wel eens een snuffel pikten na het sporten, want daar kwamen 
we tenslotte langs na de veldloop. 


