
Hangend aan de bar bestelde ik een bier en toen ik naar links keek werd mijn 
blik gestreeld door een beeldschone vrouw. Op mijn vraag of ze een biertje 
meedronk, reageerde ze enthousiast en toen het ijs gebroken was wandelden 
we samen richting haven. Naast de werf lag een grote berg basaltkeien en 
toen we even gingen zitten nam ik het initiatief om te kijken of ze ergens voor 
in was en tot hoe ver ik kon gaan. 
Na wat geëtter met knoopjes trok ik haar blouse uit. Ze droeg geen beha en 
er vertoonden zich een paar kanjers van tieten. Omdat ik altijd al een 
tietenliefhebber was, waarschijnlijk omdat ik de borst na mijn geboorte heb 
moeten ontberen, had ik er rap één in m’n mond. Maar er was iets vreemds, 
ik proefde iets onbekends. En daar was ik snel achter. Toen ik haar vroeg of 
ze misschien pas een kind had gekregen, omdat er volgens mij melk uit die 
tepel kwam, vertelde ze dat er een steenpuist naast haar tepel zat, die nu 
waarschijnlijk doorgebroken was. Godverdomme, zit ik hier een negenoog uit 
te zuigen. Ben jij helemaal van de pot gepleurd? Maar met een sloot drank in 
je reet doe je meestal niet zo moeilijk meer en pak je gewoon de andere tepel 
om mee te spelen. Verder ben ik die avond niet gegaan, want wie weet wat 
voor verrassingen ik nog meer zou tegenkomen.  
 
De volgende morgen ochtendsporten. Dat was, vaste prik, een rondje 
Oosterland, 7 kilometer draven. Het was wel eens wat moeilijk, maar je liep in 
één keer alle drank uit je lijf. Inmiddels had ik de jongens verteld van dat stuk 
dat ik oppikte in de kroeg, maar ik hoefde niks meer te zeggen, omdat de 
meesten ons hadden zien schuiven. Bij de bushalte bij Zomerdijk 
aangekomen, het plaatselijke restaurant, stond er een spoorwegongeluk waar 
je normaal je hond nog niet tegenaan laat pissen, heel enthousiast te doen en 
toen we haar passeerden liet ze een luid ‘Dag Frans!’ horen. ‘Krijg de koorts, 
wie is dat nou weer?’ Dat is dat stuk van gisteravond, weet je nog?’ Inmiddels 
werd me duidelijk waarom ze zo gemakkelijk meeging zonder dat ik er eerst 
voor een gulden of bier in had moeten schoffelen. Met weer een ervaring 
rijker ben ik die avond naar huis gegaan en heb maar een beetje voor het 
culturele aquarium (tv) gehangen. 
 
Strafdienst 
 
Ik woonde in die tijd in het dorpje van Ewijcksluis en had een redelijk grote 
tuin. Omdat mijn echtgenote gek was van tuinieren en ik niet, moest er iets 
gevonden worden op het omspitten. Toen er op een dag vier 
strafdienstgasten waren, die door mij ingedeeld moesten worden, kreeg ik 
een perfect idee. Ik nam die lui mee naar huis, waar ze met z’n vieren op de 
spade konden. Dat was dus 4 x 2 = 8 uur spitten. Maar toen dat de volgende 
morgen uitlekte, brak de pleuris uit. Ik heb heel wat moeten uitleggen en met 
een blik in m’n ogen als een suède-schoenenhond beloofde ik plechtig dat dit 
nooit meer zou voorkomen. 
 
 



Hr. Ms. Limburg ‘69 
 
De Limburg was een onderzeebootjager type B, met 247 bemanningsleden 
aan boord. Het waren onwijs gezellige schepen met betrekkelijk weinig 
accommodatie, wat resulteerde in een goede onderlinge verstandhouding. Ik 
was aan boord geplaatst als duiker, samen met de korporaal- 
geschutskonstabel Joop Rozen en de sergeantmachinist Roel de Weert. 
Verder was ik natuurlijk ingedeeld als kwartiermeester bij een zeewacht- 
divisie. 
 
Mei 1969, opstand te Curaçao 
 
Plotseling kregen we te horen dat we naar Curaçao zouden vertrekken, in 
verband met versterking van de aldaar verblijvende schepen. Er waren op 
Curaçao onlusten uitgebroken en er was door de eilandbevolking al heel wat 
in de fik gestoken, zoals huizen en winkelpanden en er werd ook op grote 
schaal geplunderd. O.K., we zullen wel zien wat het brengt. Er moesten veel 
voorbereidingen worden getroffen, zoals de tropenbarang (uitrusting) voor de 
bemanning, de vaccinaties, voeding, etc. Er komt heel wat voor kijken 
wanneer een schip met spoed weg moet. Het was voor mij de eerste keer dat 
ik richting Antillen ging en ik verheugde me op de tropische flora en fauna. 
 
De cactus die bloeide 
 
Joop had mij verhalen verteld over cactussen zo hoog als telefoon- palen. Ik 
hing aan zijn lippen wanneer hij weer wat vertelde en ik popelde om het met 
eigen ogen waar te nemen. Op Curaçao aangekomen, werden we eerst op 
de hoogte gesteld van de situatie. We werden ingedeeld bij de zogenoemde 
‘rebes rol’ (rellenbestrijding). Ja, bij de marine verzinnen ze dit soort zaken ter 
plekke. Je houdt het niet voor mogelijk. 
Nadat we op de beide andere schepen over en weer gedag hadden gezegd 
en bier gedronken, zijn we voor ons doen die avond redelijk vroeg op onze 
tampat (kooi) gaan liggen, omdat er de volgende morgen vroeg een inspectie 
onderwater schip op het programma stond. Dit hield in: het inspecteren en/ of 
schoonmaken van de schroeven en roeren, de in- en uitlaten en de asdic 
dome, een detectiemiddel voor het opsporen van onderzeeboten. 
’s Middags ging ik met Joop de wal op en onderweg nam ik een Cadushi 
mee, zo’n cactus zoals je ze in cowboystripverhalen tegenkomt. Ik deed wat 
zand in een whiskykist en zette hem in het slaapverblijf onder de trap. Ik wilde 
hem mee naar huis nemen, me niet realiserend dat ik daar nog ruim de tijd 
voor zou krijgen. De volgende morgen, toen ik wakker werd, kon ik mijn ogen 
nauwelijks geloven. Mijn cactus stond geheel in bloei. Maar toen ik dichterbij 
kwam, bleken het geen bloemen maar druiven te zijn, die door Joop keurig op 
elke stekel waren vastgeprikt. Hij lag in z’n lorren te pissen van de lach, net 
als de rest van de maten. Ik heb verder niet gereageerd, maar nam me heilig 
voor om wraak te nemen. Die liet niet lang op zich wachten. 
 



De king’s helmet 
 
Na een paar dagen vertrokken we naar Bonaire. Het scheen dat Bonaire te 
boek liep als Divers’ Paradise. Joop had met de chef-duiker geregeld dat we 
met de rubberboot naar een mooie duikstek konden, en de commandant zou 
meegaan om een plonsje te wagen onder onze bezielende leiding. Op de 
locatie aangekomen, zou Joop met de commandant een trek maken en ik zou 
in de boot blijven als stand-by voor de veiligheid. Moederziel alleen in een 
rubberboot verveel je je al snel de pleuris. Net op het moment waarop ik 
bedacht dat dit best wel kut met peren was, kwam Joop boven en slaakte een 
kreet. Een knoert van een king’s helmet bracht hij naar boven. En inderdaad, 
een prachtige schelp. Joop was alweer verdwenen en ik ging verder met 
vervelen. 
Opeens moest ik weer aan mijn cactus met druiven denken. Opeens moest ik 
ook verschrikkelijk nodig schijten. Midden in de rubberboot, van God en alle 
mensen verlaten, liet ik m’n zwembroek zakken en hield de schelp tegen mijn 
reet. Ik schatte dat er zo’n slordige 20 centimeter het lichaam verliet en zich 
nestelde in de gleuf van de schelp en onder een plechtig ‘vaarwel mijn bruine 
broeder’ husselde ik een ouwe stamppot andijvie de schelp in.  
Toen Joop bovenkwam en de commandant honderduit vertelde over de 
schoonheid onder water, vroeg ik wat er nu precies in zo’n schelp zat. ‘Wat 
bedoel je eigenlijk?’ vroeg Joop. Dus vertelde ik hem dat er iets in bewoog. 
En zo begon Joop uit te leggen hoe dat in elkaar stak. Toen na verloop van 
tijd dat beest weer begon te bewegen, zei Joop: ‘Kijk, daar heb je ’m weer!’ 
Terwijl hij, om te bewijzen dat het een beest was, zijn wijsvinger tot aan het 
tweede kootje in de gleuf van de schelp stopte, kwam Joop tot de ontdekking 
dat het beest in de schelp afgaf. Nooit heb ik iemand lulliger zien kijken. Toen 
ik zei dat-ie volgens mij hartstikke dood was, omdat-ie stonk als de neten, 
rook Joop eens aan z’n vinger en deelde mee dat het net stront was. 
Als een quizmaster gaf ik Joop toestemming om door te gaan naar de 
volgende ronde, omdat hij in één keer het goede antwoord wist. Toen hij nog 
steeds hulpeloos met z’n vinger vol stront in de lucht stond, vertelde ik hem 
hoe dat kwam. Joop had er verder wel vrede mee, alleen die ouwe vond het 
smerig. Hij vond mij een viezerik en heeft de rest van de middag niet meer 
tegen mij geluld. Lekker belangrijk. 
 
De vergissing 
 
Toen we terug aan boord waren, heb ik Joop nog even aan mijn Cadushi met 
druiven herinnerd en omdat Joop een enorm sportieve kerel is, hoefde ik 
verder niet meer op mijn hoede te zijn.  
Er was ook een korporaal vuurleidingkonstabel aan boord geplaatst, ene 
Joop Thomassen. Een kleine Indische jongen, die op een zeker moment bij 
de artillerieofficier moest komen, de Ltz (luitenant ter zee) P.E.R. Leertouwer. 
Daar werd hem aangezegd dat hij, als hij nog langer met Rozen en Van Es 
bleef omgaan, zijn marinecarrière wel aan de kapstok kon hangen. Wij 
hadden een zeer slechte invloed op onze omgeving. 



Joop Thomassen werd echter de jongste vakofficier ooit in zijn dienstvak 
aangemaakt. ‘Zat je er toch maar mooi even naast, P.E.R.!’ Het was voor de 
adelborsten te hopen dat hij niet dezelfde vooruitziende geest had toen hij 
baasje op het KIM (Koninklijk Instituut Marine) werd. 
 
Op de bodem 
 
Terug op Curaçao werd er weer gedoken. Toen ik afdaalde en het sein ‘Op 
de bodem’ gaf, vond ik een baal cement. Door middel van een seintje aan de 
lijn gaf ik te kennen dat ik een touwtje nodig had. Dat werd met een 
harpsluiting aan de seinlijn gebonden en kwam zo terecht bij de duiker. Daar 
bond ik de zak cement mee vast en 35 gaf een ruk, ten teken dat ze vanuit de 
rubberboot konden doorhalen. Je kunt het je voorstellen: een steen van 50 
kilo – want cement wordt ook onder water hard – aan een dun lijntje. Joop 
trok zich de pleuris en eenmaal aan de oppervlakte moest hij ’m weer 
loslaten.  
….‘Weet je nog, Joop, een cactus met druiven?’ 
….‘Daar heb ik godverdomme met m’n vinger voor in de stront gezeten, 
…..weet jij nog?’ 
….‘Sorry, Joop, was ik effe vergeten.’ 
 
De volgende dag waren we op de schroeven bezig en Joop stond aan dek 
toen de officier van de wacht aan hem vroeg hoe lang hij zijn adem kon 
inhouden. Joop dacht na en zei: ‘Zeven minuten.’ De officier van de wacht 
keek hem ongelovig aan en toen Joop zei dat hij er wel een doos bier op 
durfde te zetten, dacht de man na. Dat zou snel verdiend zijn! Dus zette hij in, 
keek op zijn horloge, terwijl Joop te water sprong en rechtstreeks naar de 
schroefas zwom waar ik me op dat moment bevond om even uit te rusten. 
Joop gebaarde dat hij wel een beetje lucht kon gebruiken en zo hebben we 
een kleine tien minuten, samen op één ademhalingsautomaat, op de 
schroefas gezeten. Niemand snapte er ene moer van en toen Joop hijgend 
en proestend bovenkwam en simuleerde dat hij eerst even moest bijkomen, 
schoof de officier van de wacht als een boer met kiespijn zijn doos bier af. 
‘Proost’ en wat smaakte die lekker. 
 
Opleiding duiker 1ste klas, 1969 – 1970 
 
Hoe hebben ze het bij elkaar gekregen? Een geselecteerd stelletje rapalje. 
Instructeur kwartiermeester/seinmeester Cor Hartenberg heeft aan deze 
opleiding menig grijze haar overgehouden. Wat wil je ook met cursisten als 
Jan Bladder, Raoul v.d. Weerdt, Rob Eikema, Frans van Es, Piet Koehof en 
Rijk Griesèl? 
Alles verliep vlekkeloos. Maar zodra we onder de rook van de Soemba weg 
waren, moest de instructeur alle zeilen bijzetten om het gajes in ’t gareel te 
houden. En dan doel ik met name op de tripjes die er gemaakt werden met 
de havenduikvaartuigen. Deze werden in het kader van de opleiding verwerkt 
in het lesrooster en het doel ervan was om op andere locaties dan Den Oever 



duikoefeningen uit te voeren, zoals bodem en sluisonderzoeken, het 
beoefenen van diverse zoekmethoden, etc. 
Overdag was het hard werken, maar ’s avonds na de avondoefening, die 
dagelijks op het lesrooster stond, gingen de boys aan land om zich te 
vermaken. Meestal werd er een vette kroeg opgezocht, dus ook op een 
avond dat we met de Triton, een havenduikvaartuig, in Hoorn lagen. 
 
De eerste wacht 
 
De eerste avond had ik zelf de eerste wacht, van 20.00 tot 24.00 uur. Ik liep 
een beetje over de steiger en daar kwam een kanjer van een jacht aan, dat 
trachtte af te meren. Toen ik een trosje waarnam, waren de miserabele 
oogsplitsen het eerste wat me opviel. Later op de avond heb ik die er 
opnieuw ingezet en als dank werd ik uitgenodigd aan boord om een borrel te 
drinken met de kapitein, zijn echtgenote en een vriendin. De ligging van het 
jacht was perfect, omdat ik vanuit de salon de Triton geheel in de gaten kon 
houden.  
De kapitein, een makker die al aardig de middelbare leeftijd naderde, vond 
het op een gegeven moment welletjes en zei dat hij ging slapen.‘Hè, wat 
jammer nou!’ Zat ik verder alleen met deze twee dames. De echtgenote was 
vele jaren jonger dan de kapitein. Beide waren wel iets ouder dan ik, maar 
daar werd-ie zeker niet kleiner van. 
Na een paar borrels miste de alcohol zijn uitwerking niet en toen de dames te 
kennen gaven dat ze het warm kregen, stelde ik voor om dan maar iets uit te 
trekken. Daar gaf de vriendin meteen gehoor aan. De echtgenote was wat 
trager, omdat ze bang was dat haar man plotseling zou binnenkomen. Ze had 
wel schijt aan ’m, vertelde ze, maar ze kon het luxe leven niet missen. Toen 
ze er zeker van was dat-ie sliep, ging ook háár trui eraan. 
Volgens mij was het voor de dames maar behelpen met hun kapiteintje, want 
ze waren zo geil als een mannetjesaap. Jezus wat een tieten. En dat wisten 
ze óók. Dat was nog eens de wacht hebben! Terwijl de vriendin zich zat te 
vingeren, wat me geweldig opwond, hield de echtgenote zich bezig met een 
perfecte ‘blow job’. Ik wist meteen waarom de kapitein haar aan boord had. 
Wat kon dat mokkel zuigen en slikken. Tot de laatste druppel. Er is niet 
geneukt, want de tijd begon te dringen. Wel heb ik nog een dag of twee met 
een gevoelige knop rondgelopen. 
Om 00.00 uur werd ik afgelost door de hondenwacht, van 00.00 tot 04.00 uur. 
De volgende morgen gooide ik, alsof er niets gebeurd was, de trossen los. 
Met een ‘Tot ziens en bedankt voor de gastvrijheid en het vertrouwen’ 
verlieten zij de haven van Hoorn. 
 
De slager 
 
De volgende avond gingen we een biertje kopen en daar ontmoetten we in de 
kroeg een slager uit Hoorn. Er werd over en weer een beetje bier geschoven 
en toen hij vroeg of hij het schip eens mocht zien was dat akkoord. Maar dan 



moest hij wel iets te eten meebrengen. Dat was voor een slager natuurlijk 
geen enkel probleem. 
Na ongeveer een half uur meldde hij zich met echtgenote en een streng 
karbonades op de steiger van het haventje te Hoorn. ‘Welkom aan boord!’ 
Veel meer dan de eenpersoons recompressietank, de dubbelwerkende 
handpomp, de brug, de machinekamer en het hoofdluchtbord was er aan 
boord niet te zien, buiten de koelkast dan. 
 
Na een paar bieren, toen haar echtgenoot zich even terugtrok om een golf 
oud bier te lozen, liet mevrouw-de-slager doorschemeren dat het na zoveel 
jaren huwelijk niet meer je dàt was. Deze opmerking verklaarde haar meteen 
vogelvrij. Maar de slager was niet achterlijk. Hij had waarschijnlijk vaker met 
dit bijltje gehakt en was behoorlijk op z’n hoede. Wat wil je als je je eigen 
kwaliteiten kent en met je vrouw, die er zeker niet onaantrekkelijk uitziet, aan 
boord van een schip zit met een stel hanige duikers? Zij wilden haar stuk voor 
stuk wel troosten dan wel op de tekortkomingen van haar echtgenoot 
inhaken. Na verloop van tijd stelde mevrouw-de-slager voor om naar huis te 
gaan, wat haar man een strak plan vond. Dan hoefde hij haar tenminste niet 
meer in de peiling te houden. Maar de slager juichte te vroeg. Wij werden 
allemaal uitgenodigd om mee te gaan. Eenieder liep voor zichzelf al een plan 
te maken om mevrouw-de-slager tussen de lakens te krijgen. Thuis 
aangekomen werd er een doos bier voorgaats getrokken en werd er 
aangevangen met zuipen. Ik had voor mezelf bedacht om haar, wanneer de 
slager dronken zou zijn, achterlangs een veeg te geven terwijl zij over de 
leuning van de bank zou hangen waar hij bezopen op lag te meuren. 
Van het hele feest kwam geen moer terecht, omdat die klote-slager niet 
dronken was te krijgen. Rond half vier in de morgen zijn we dan ook zonder 
succes aan boord teruggekeerd, tot groot genoegen van de makker die de 
wacht had. 
 
Giroblauw 
 
De volgende avond werd er weer een bezoek gebracht aan het plaatselijke 
etablissement. Al snel hadden we een aardige dame in ons midden, een 
gezellig mokkel, dat het wel zag zitten om een stel van die potente rakkers bij 
haar thuis uit te nodigen. Daar waren we altijd wel voor te porren, zo lang er 
een biertje was. Je wist van tevoren nooit hoe het zou aflopen. 
Bij haar thuis aangekomen bleek al rap dat zij er één was van het soort dat 
zich liggende staande hield. Natuurlijk was er altijd wel één die tegen betaling 
zijn piel wilde parkeren. Toen hij zich met haar terugtrok en wij een aanval op 
de koelkast deden, hoorden we een gesmoorde kreet uit de kamer ernaast: 
‘Hé eikel, kan je me niet eerst een beetje geil maken?’ Waarschijnlijk 
probeerde hij haar zonder een vingerhoedje spuug te lanceren. Maar de hele 
wip liep in de soep doordat Raoul op háár hoogtepunt de slaapkamer 
binnenliep om te vragen of er nog bier was. Hij werd eruit geflikkerd met de 
nodige verwensingen. 



Maar dat was nog niet alles. Even later kwam ze de kamer binnen, pisnijdig 
op Raoul, terwijl ze hem uitschold voor kolere-dief. Toen ze naar de 
badkamer was gegaan om met haar irrigator een half miljoen kikkervisjes uit 
haar doos te spoelen, was dat apparaat verdwenen. Wij vroegen ons af 
waarom ze Raoul aanviel. Raoul had inderdaad haar irrigator gejat. Maar 
niemand zou hem verdacht hebben, ware het niet dat de slang van dat ding 
uit Raoul z’n zak hing. Gierend van het lachen verlieten wij het huis van 
ontucht. Maar voor de neuker had deze muis wel een staart. Bij gebrek aan 
contanten was hij zo bijdehand geweest om een girootje uit te schrijven. De 
rest van de week heeft-ie als een hond onder de brievenbus gelegen om de 
afschrijving te onderscheppen, omdat zijn rekening op beider naam stond. 
Na een weekend uitrusten van de vermoeienissen van deze intensieve 
oefenweek konden we er maandag weer met frisse moed tegenaan. 
 
De wet van Archimedes 
 
Op het lesrooster stond: ‘Oefeningen spuikom, standaardpak, schip/Argus.’ 
Het standaardpak is een uitrusting waarin de marine sinds mensenheugenis 
heeft gedoken. De gehele uitrusting woog ca. 96 kilo, te weten: koperen helm 
met corselet 40 kilo, voor- en achterlood 36 kilo, schoenen elk 10 kilo. Dit 
gewicht is nodig om op de bodem te kunnen blijven staan dan wel te werken. 
Alleen aan de oppervlakte ben je lomp en onbeholpen. Het is een pracht 
uitrusting, omdat je aangekleed wordt en ’s winters extra barang kunt 
aantrekken. 
Het was de bedoeling dat we een ijzeren kist zouden dichtmaken. Deze was 
voorzien van een vierkante deksel, die met een pakking ertussen moest 
worden dichtgeschroefd. Daarna kwam een ronde deksel met een 
ontluchtingsgat erin en een luchtslang aansluiting erop. Het was de bedoeling 
dat de kist, nadat alles goed was dichtgemaakt, kwam opdrijven wanneer er 
lucht op werd gezet. Als dat niet het geval was, dan moest het hele gevaarte 
op de hand via een vissersblok aan dek getrokken worden, omdat de Argus 
niet over een luchtlier beschikte. 
 
Je begrijpt dat dit geen pretje was, omdat deze oefening werd uitgevoerd op 
een diepte van ca. 35 meter. Ik was de laatste en toen ik aangekleed was en 
te water ging, liet ik me rustig naar de bodem zakken. Daar vond ik de kist 
met de deksels, de pakkingen, de steeksleutels en een zeildoekse zak met 
bouten en moeren. Ik meldde via de telefoon: ‘Aanvang werkzaamheden’, en 
toen ik het grote deksel wilde plaatsen, stootte ik op een groot basaltblok en 
nog één en nog één. Zonder erbij na te denken stopte ik de keien in de kist 
en maakte hem dicht. Kleine deksel erop met luchtslang en nadat er ‘Einde 
werkzaamheden’ gemeld was, kreeg ik het sein ‘Klaarmaken om op te 
komen’. 
Tijdens het opkomen had ik er al spijt van, maar er was toen niets meer aan 
te doen. Er werd lucht op de kist gezet door middel van een automatische 
luchtreduceer van het type D6000, waarvan zich er twee op het luchtbord 
bevonden. Er gebeurde geen moer en de eerste verwensingen en ziekten 



kreeg ik reeds over me heen. Tweede reduceer erbij, maar nog geen 
resultaat. 
‘Godverdomme, het zal Van Es weer eens niet zijn! Wat ben jij voor een 
bokkelul?’ Onder verschrikkelijk gevloek werd de kist vanaf 35 meter naar de 
oppervlakte getrokken. Maar wie schetste een ieders verbazing toen bleek 
dat alles goed dicht zat, maar dat de kist bijna het water niet uit te tillen was. 
Toen-ie eindelijk aan dek stond, ben ik maar even naar de andere kant 
gelopen. Toen hij opengemaakt werd, wist ik zeker dat er niemand van mijn 
klas ooit in de hemel zou komen, zo erbarmelijk werd er gevloekt. Er werden 
plannen gesmeed van castreren met een roestige vork tot het eenvoudig 
verdrinken of uit elkaar trekken; want niemand geloofde me toen ik zei dat die 
stenen er al in zaten. Ik wachtte gelaten op wat er zou gaan gebeuren en 
daar kwam ik de volgende dag reeds achter. 
 
Seinlijn doorhalen 
 
Er stond een oefening in de haven gepland: het koppelen van zware buizen, 
als ik me niet vergis. Op de bodem aangekomen, koos ik positie om later via 
de seinlijn het gereedschap in ontvangst te kunnen nemen. Na de kreet 
‘Seinlijn doorhalen’ zat ik een minuut later met m’n nieuwe schoenen op de 
bodem, waarna m’n autosleutels volgden, m’n shag, m’n aansteker en m’n 
doos sigaren. Fijne jongens, maar oké: wie kaatst kan de bal verwachten. Ik 
zat nog in elkaar, ik had m’n ballen nog en was niet verzopen. Ik nam me wel 
heilig voor om die klote streken maar achterwege te laten, omdat het altijd op 
stront uitliep.  
 
De middagdut 
 
Er stond een middag theorie op het lesrooster. Dus werd er vóór- geschaft, 
teneinde om 11.30 uur aan de bar plaats te nemen met de kreet ‘Tijd voor de 
eerste, laat u maar doorkomen.’ Heerlijk was dat altijd, lekker anderhalf uur 
zuipen en ’s middags in de klas een beetje doezelen. Gelukkig bezat ik het 
vermogen om tijdens de middagdut de behandelde stof op te nemen. Zodat 
ik, wanneer er vragen gesteld werden, daarop toch meestal het goede 
antwoord wel kon geven, tot groot ongenoegen van de instructeur, omdat hij 
mij er regelmatig van verdacht dat ik zat te snurken. Hoe bedenkt-ie het. 
 
Anna 
 
Er werden voorbereidingen getroffen voor de komende week. Er zou een 
cursus elektrisch snijbranden onder water volgen, die gegeven werd op het 
duiktechnisch centrum van de mijnendienst- kazerne. Best leuk, een weekje 
in Den Helder. 
Na de eerste dag instructie volgden de voorbereidingen voor de volgende 
dag. Ik was die avond voornemens om eens een oude vriendin te gaan 
opzoeken, nu ik toch in Den Helder was. 
‘Hé Anna, da’s een tijd geleden! En wat zie je er goed uit.’ 



Ze liet me binnen en tot mijn ‘teleurstelling’ vernam ik dat haar man een 
avond weg was en dat het wel eens laat kon worden. 
‘Hè, wat jammer nou. Het zou leuk geweest zijn als ik hem even gedag had 
kunnen zeggen.’ 
‘Meen je dat nou echt?’ 
‘Nee, moet dat dan?’ 
 
Drie bier later zat ze half uitgekleed op de bank naast me en liet overduidelijk 
merken dat het alweer even geleden was dat er iemand aandacht aan haar 
had geschonken. En omdat ik de tijd van portieken en nauwe fietsenboxen 
ruim achter de rug had, trokken we ons terug in het echtelijke bed. Het gaf 
me telkens weer een kick, de gedachten alleen al, dat anders híj daar lag. 
‘Meid, hoe lang is dat geleden?’ 
‘Lang’, fluisterde ze. 
 
Ondertussen was ze bezig om van m’n lul een wokkel te maken. Dat was nog 
eens wat anders dan een lijk op lichaamstemperatuur dat bewegingloos 
onder je lag te wachten tot het weer voorbij was. Na een korte pauze en weer 
een paar biertjes verder vervolgden we ons liefdesspel, terwijl er nooit meer 
aan tijd of uur werd gedacht. De drank ging haar parten spelen en toen ze 
fluisterde dat ze in alle rangen en standen geneukt wilde worden, terwijl ze 
zich over me heen liet zakken, ging de slaapkamerdeur open. Haar adem 
stokte in haar keel en met een gesmoord 
‘Ben jij dat, Jaap?’ kroop ze van me af. 
‘Nee, dat is z’n geest’, zei ik laconiek. 
Toen ik m’n lul lag af te vegen aan wat later zijn zakdoek bleek te zijn, begon 
hij amok te maken. Ik zei nog: ‘Doe normaal, joh, die flats zijn zo gehorig als 
de neten en vóór ik het weet is m’n goede naam naar de kloten.’ Ik voelde me 
op dat moment eigenlijk meer een sociaal werker. ‘Een mens dat eenzaam is 
moet je opvangen, nietwaar?’ Ik heb me op m’n gemak gesopt en 
aangekleed. Ik was in uniform, en toen ik op de klok keek bleek het al bijna 
aanvang lessen te zijn. 
 
Er was weer genoeg stof tot zeiken over mijn tenue, want dat zag er niet uit 
toen ik op de mijnendienst-kazerne aankwam. Ik moest me melden bij de 
chef-instructeur, de sergeant Koonen. Weer een hele preek. Hij was niet de 
gemakkelijkste en hij zou me deze hele week zeer scherp in de gaten 
houden. Hij kon best wat door de vingers zien, als de lessen er maar niet 
onder zouden lijden. Ik heb me de rest van de week keurig gedragen, op een 
klein incidentje na. Dat was toen de lastank schoongemaakt moest worden. 
Wanneer er een paar uur in gelast is, wordt het water smerig. Het moest elke 
avond ververst worden. De wanden werden afgesopt, want alles was 
aangeslagen. De tank was leeg, terwijl Jan Bladder al een paar keer om een 
emmer schoon water had geroepen. Ik tapte een emmer vol en smeet die zó 
van boven naar beneden de tank in. Niet alleen Jan, maar ook ik verbrak alle 
records: hij het trap opklimmen en ik het in veiligheid stellen van m’n 



ledematen. Wat stond-ie op z’n wipper, zeg! Maar de saamhorigheid in onze 
klas was zó sterk dat dit incident de volgende morgen alweer vergeten was. 
 
De paletot 
 
Vrijdagmorgen, tenue-inspectie. Het tenue werd geïnspecteerd mét paletot. 
De paletot is een lange onderofficiersjekker. Een klote-jas, niet te tillen, laat 
staan te dragen. Na mijn tenueverandering van muts en kraag naar platte pet 
en colbert – bij de marine Atjeh-jas genaamd – kreeg ik ook geld om een 
paletot te kopen. Ik vond dat pure verspilling en heb het bedrag aan Bacchus 
geofferd. Nog een gezellige avond van gehad en die klote-jas zou ik toch 
nooit dragen. 
Maar tijdens opleidingen werd je wel eens geconfronteerd met onzin als 
tenue-inspecties. En omdat de instructeur zijdelings op de hoogte was van de 
gesteldheid van de tenues van zijn cursisten, maakte hij dit ruim van tevoren 
bekend, om maar geen koopje te snappen. 
Hoe kwam ik zo snel aan een paletot? En zie, het geluk was een keer met 
mij. ’s Avonds las ik in de krant een advertentie waarin zo’n jas te koop werd 
aangeboden. Ik erheen en mocht ’m hebben voor drie tientjes. Inpakken en 
wegwezen. De volgende morgen naar de kleermaker op de mijnendienst-
kazerne en ik zei tegen hem: ‘Nieuwe knopen en uitmonsteringen, stuk van 
de mouwen en van de onderkant af.’ De vorige eigenaar was namelijk een 
heel stuk groter dan ik. Maar een beetje kleermaker doet precies wat je zegt, 
dus beslist niets meer. Meedenken doet-ie óók niet, want daar is-ie niet voor 
ingehuurd. Ik haalde na twee dagen m’n jas op en bracht hem meteen naar 
de stomerij. Ik zou ze wel eens een poepie laten ruiken met dat eeuwige 
gezeik over mijn tenue. 
 
Vrijdagmorgen kwam ik, zo trots als een hond met zeven lullen, met mijn 
paletot in het plastic van de stomerij over de arm de valreep van de Soemba 
opwandelen. Ongevoelig voor de diverse klote-opmerkingen liep ik naar het 
slaapverblijf teneinde mezelf in het nieuw te steken. Maar omdat er aan elke 
medaille een keerzijde zit, zat er ook aan mijn geluk een schaduwkant. 
Aangetreden op de steiger, stopte die ouwe met de rest van die zeikers 
uiteraard bij mij. 
Het gezeik begon al over mijn pet. De pet die ik droeg had ik van mijn vader 
gekregen, die bij de PTT werkzaam was. Een lekker licht petje, en met een 
petanker en een wit petkapje erom kraaide er geen haan naar. Als je de pet 
die door de Marine verstrekt werd, permanent zou dragen, zou je tegen je 
pensioen met versleten nekwervels lopen. Mij niet gezien. De commandant 
stond naar de zijkant van mijn pet te loeren en vroeg of ik vroeger bij de PTT 
had gewerkt. Ik dacht: ‘Krijg nou wat, hoe weet hij dat nou?’ Ik had namelijk 
de knoopjes aan de zijkant over het hoofd gezien. Daarop horen ankertjes te 
staan in plaats van posthoorntjes. 
 
Dit was de aanleiding om ook de rest eens nader te bekijken. Alles zag er 
keurig uit hoor, alleen zat in de taille van de jas een brede band en die had 



die rukker van een kleermaker niet veranderd. Het stond niet in de opdracht, 
dus bij mij hing die band nu in m’n knieholte. Verder heeft die jas ingebouwde 
zakken, zodat ook die ter hoogte van mijn knieën zaten. Ik moest met één 
hand de zijkant vasthouden, wilde ik iets uit m’n zak kunnen halen. Iedereen 
genoot natuurlijk weer en de onderofficier van politie trok met een grijns zijn 
boekje en vroeg: ‘Naam?’ 
‘Keetje Tippel, nou goed?’ 
Staat-ie me daar een partij lullig te kijken! 
‘Ik zit Godverdomme ruim zes maanden aan boord, en jij wilt beweren dat je 
nog steeds mijn naam niet kent? Het wordt tijd dat ze jou overplaatsen naar 
Bronbeek.’ 
 
Toen had ik het helemáál voor elkaar. Ik hoefde verder niet te blijven staan, 
maar mocht me wel na de inspectie bij hem op zijn bureau melden. Natuurlijk 
weer een hele preek en volgens hem moest ik het spel eens meespelen. Ik 
dacht: ‘Dom houwen en meelullen’, dus vroeg ik hem: ‘Welk spel?’ 
‘Het spel van de eerste officier.’ 
Deze was geen duiker, maar wel een enorme kwijl, die er altijd op uit was om 
duikers te zieken. Dat heeft-ie geweten! De volgende dag ben ik tijdens de 
koffie met naald en draad naar z’n hut gegaan en heb een stukje van de 
voering van z’n paletot losgetornd. Een verse schol erin gestopt en keurig 
dichtgenaaid. Na ongeveer drie weken begon z’n jas te leven. Maakte hij ook 
eens mee dat ze nu over zíjn jas liepen te pijpen. 
 
Koninginnedag 
 
Het liep tegen het einde van de opleiding en alles werd wat rustiger aan 
gedaan. Maar eerst zou Koninginnedag komen, die altijd een zuip- en 
stapfeest bij uitstek was. 
De eerste officier van de Soemba had weer iets nieuws uitgevonden. 
‘Eurèka!’ Na het gebruikelijke praatje van de commandant en het driewerf 
hoezee voor de koningin was het normaal aanvang zuipen. Nu zou er voor 
alle hens een film vertoond worden in de filmzaal. Niet te geloven, zo veel 
inventiviteit. Daar zaten we net op te wachten! Het was ook nog zo’n semi-
intellectuele kutfilm. Waarschijnlijk door hem zelf uitgezocht en waar niemand 
ene moer aan vond. 
Ik stond een beetje te morren, in zijn ogen amok te maken en de zaak op te 
jutten, toen hij tegen me zei dat ik beter kon opdonderen. De facteur, Jaap 
Roorda, die óók stond te gonzen, werd er eveneens uitgeflikkerd. Het grote 
toeval wilde dat Jaap tapbaas bij de manschappen was en zo gebeurde het 
dat wij reeds tien bier hadden weggedrukt toen het zooitje ongeregeld vanuit 
de filmzaal, met de krimpscheuren in hun nek van de dorst, al kankerend over 
die klotefilm aan de bar plaatsnam. De hofmeester was zo welwillend om een 
hap nasi op de bar te zetten, zodat we ook niet meer aan tafel hoefden en we 
lekker konden doorperen. 
Na een paar uur besloten we naar de Eerste Aanleg te gaan, de kroeg aan 
de haven waar we regelmatig ons biertje hapten. Na enige consumpties 



verkasten we naar Den Helder. Daar zijn we elkaar kwijtgeraakt. Op zichzelf 
is dat niet zo’n punt omdat we meestal in dezelfde kroegen kwamen, ware het 
niet dat het op Koninginnedag een gekkenhuis in de horeca was. 
Een blik in café ‘Klein Kras’ geworpen en daar zei er één dat ze naar het vbz-
gebouw waren (vbz = vereniging beroepsschepelingen zeemacht). Toen ik 
daar aankwam, vertelde één of andere lul aan de deur dat het vol was, dus 
moest ik maar een andere kroeg opzoeken. Stomverbaasd over zóveel tact 
en dat nog wel aan de deur van mijn eigen verenigingsgebouw, kon ik niet 
meer lullen toen er op datzelfde moment een marinier met aanhang werd 
binnengelaten. Ik greep die rukker bij z’n kladden en duwde hem opzij 
teneinde mij toegang tot de tap te verschaffen. Dat kon de lul moeilijk op zich 
laten zitten en zeker niet nu al z’n maatjes stonden te kijken. Overmoedig 
begon hij aan mijn uniform te trekken, terwijl hij mij duidelijk maakte dat ik niet 
welkom was. 
Hij onderschatte Frans, die deze keer toevallig in een keurig tenue was 
vanwege de koningin, maar wél twintig bier op had en die zo dwars was als 
een biels en het niet pikte dat één of andere bokkelul aan zijn jas stond te 
trekken. Daar ik me in zo’n toestand niet liet verleiden tot een discussie, sloeg 
ik hem dwars door de ruit van de tochtdeur. De paniek was groot. Iedereen 
begon zich ermee te bemoeien en toen ik de vent met de grootste smoel 
beloofde dat wanneer hij niet oprotte, de tweede ruit voor hém was, bonden 
ze wat in. Wat mij het meest verbaasde, was dat ik er niet meer uit kon, want 
de deur zat op slot. Maar ook niet naar boven, want ik kraakte inmiddels weer 
van de droogte. 
 
Binnen enkele ogenblikken was dit vraagstuk opgelost. Daar waren ze, de 
jongens van de marechaussee. Vier man sterk, toe maar. Ik mocht 
plaatsnemen in de bus en op de brigade aangekomen werd er proces-verbaal 
opgemaakt wegens mishandeling, geweldpleging, vernieling en openbare 
dronkenschap. Hoe verzinnen ze het? 
Dat heeft zo’n beetje de hele middag geduurd, dus mijn Koninginnedag was 
goed naar de kloten. Ik werd met dezelfde bus naar het station gebracht, 
omdat ze wilden dat ik op de bus naar van Ewijcksluis zou stappen. Ze 
konden wel zo veel willen. Ik moest er toevallig ook wel zin in hebben. Toen 
ze weg waren, ben ik op m’n gemak de Koningstraat in gewandeld. In de 
eerste kroeg kwam ik Raoul tegen die met z’n echtgenote aan de bar zat. Ik 
ben daar de rest van de avond zonder problemen blijven hangen. Maar de 
volgende dag diende zich weer wat nieuws aan. 
 
Uitslag van het examen 
 
Die avond ging ik na sluitingstijd met een aardig meisje mee naar huis. We 
dronken daar nog wat en kropen in bed, maar van slapen kwam weinig. 
Daardoor kwam ik de volgende morgen ruim te laat aan boord, omdat die 
muts geen wekker had gezet. Normaal overkomt iedereen dit wel eens, maar 
omdat we uitslag van het examen hadden werd mij dit niet in dank 
afgenomen. Ik mocht de uitslag dus alleen bij het hoofd opleidingen in 



ontvangst nemen, waar mij tevens werd aangezegd dat ik in het 
rapportenboek stond. Kon er óók nog wel bij. Maar een pleister op de wonde 
was: ‘Geslaagd met 70 punten gemiddeld’. Ik werd niet eens gefeliciteerd. 
Maar ook daar lag ik niet wakker van. 
’s Avonds werd het examen met de hele klas aan boord van de Soemba 
gevierd, waarbij de instructeur een cadeau werd overhandigd in de vorm van 
gereedschap. Ik bleef weer als vaste bemanning op de Soemba, wat ik best 
leuk vond, omdat ik in Den Oever een ruime mate van vrijheid genoot. Ik ging 
samen met majoormachinist Toon Beemsterboer de opleiding duiker 1ste 
klas draaien, wat weer een heel nieuwe uitdaging voor me was. Toon was 
een fijne kerel om mee samen te werken, met een geheel eigen manier van 
aanpakken en lesgeven. Ik heb veel van hem geleerd op velerlei gebied. 
 
Mariniers 
 
Ik heb de oorlog verklaard aan de mariniers van Hr.Ms. Soemba. De reden 
hiervan was dat mij diverse gruweldaden ten opzichte van dieren ter ore 
waren gekomen. Ik ben bereid alles te doen wat God verboden heeft, maar 
van dieren en kinderen moet je gewoon afblijven. Zo niet, dan help ik je in de 
problemen. 
Er deden verhalen de ronde dat de sergeant der mariniers Frans Kemper ‘s 
avonds bij wijze van tijdverdrijf meeuwen ving met een stuk brood aan een 
vishaak. Op zichzelf al een enorme klote-streek, maar zijn sadistische inslag 
was hiermee nog lang niet bevredigd. Bij het arme dier werd een detonator, 
dat is een pijpje gevuld met springstof, in z’n reet gestopt waarna het de 
vrijheid terugkreeg. 
Eenmaal in de lucht, klapte het beest uit elkaar, wat de sergeant bijna een 
spontaan orgasme bezorgde. Deze verregaande en ergerlijke vorm van 
dierenmishandeling werd door mij gemeld bij het hoofd van de opleiding 
kikvorsman, de kapitein der mariniers Veddema. Maar die had geen tijd voor 
dat slappe gelul. 
Ik had nog maar één gedachte en dat was die hele teringzooi aan de 
schandpaal nagelen. ’s Avonds heb ik contact gezocht met de 
hoofdinspecteur van de dierenbescherming in St. Pancras, waar hij woonde. 
Hij verzekerde mij dat er actie genomen zou worden. En dat gebeurde. De 
volgende morgen stond de marechaussee op de steiger en nog geen vijf 
minuten later kon ik mijn verhaal kwijt. Alleen de kapitein wist van niks meer, 
de rat. Maar wat wil je van iemand die theologie studeert? Volgens mij loog ie 
zelfs tegen God. 
Hoe dat is afgelopen heeft men mij nooit verteld. Wel wist ik dat het voor de 
lol martelen van dieren voorbij was en dat ik de gramschap van die schooiers 
goed op m’n nek had gehaald. Dikke lul voor die zooi.  
 
Uitzending naar Aruba 
 
Ik moest me melden op het bureau van de schrijver, waar me werd 
aangezegd dat ik medio ’71 uitgezonden zou worden naar Aruba. Ik had de 



keus: of alléén voor negen maanden of met gezin voor drie jaar. Het werden 
drie prachtige jaren. Voor mij althans. Mijn gezin bestond uit vier personen: 
mijn echtgenote en ik en verder een dochter van 3 jaar en een zoon van 1 
jaar. 
Met de Prins der Nederlanden, een schip van de KNSM, vertrokken we naar 
Aruba. Het werd een fijne reis. We hadden een vierpersoons hut met douche 
en toilet en er werd van alles georganiseerd om de trip zo aangenaam 
mogelijk te maken. Tot een kinderopvang toe was er, dus hoefde je niet de 
hele dag achter die jong aan. Onze beide Rottweilers reisden mee en zaten 
in een hok op het brugdek. Zij werden verzorgd door de baas- timmerman en 
elke dag kwamen we even bij ze oplopen. 
Toch was er iets dat me tegenstond en dat was de kapitein. Hij was 
reserveofficier bij de marine en ik vermoed dat zijn diensttijd een slechte 
invloed op hem heeft gehad. Het feit dat om 11 uur ’s avonds alle bars 
gesloten werden, was het klinkende bewijs. Maar er was snel een oplossing 
gevonden: Omdat de scheepsarts ‘er bepaald niet in spuugde’, zat ik meestal 
na sluitingstijd bij hem in z’n hut een beetje medisch te wezen. 
Na een jaar vertrok mijn echtgenote met de kinderen terug naar Nederland, 
omdat ze het met mij niet meer zag zitten. Dat komt in de beste families voor, 
zelfs in die van mij. Dat mijn honden en mijn kinderen óók teruggingen, heeft 
me nog het meeste pijn gedaan. Mijn honden waren trouwens de enige die 
nooit onder stoelen of banken staken dat ze echt van me hielden. De 
kinderen waren daar nog te klein voor. Er is dan ook een groot verschil 
tussen je vrouw en je hond. Want hoe later je thuiskomt, des te blijer is je 
hond. En mocht je hem eens een oplazer geven, dan probeert hij je niet te 
vergiftigen. 
Van 1971 tot 1974 heb ik geleefd als God in Frankrijk, als beheerder van het 
watersportcentrum ‘Spaans Lagune’. Toen mijn gezin eenmaal naar 
Nederland terug was, nam ik mijn intrek op het watersportcentrum. Na een 
paar dagen kwam de arts langs en vertelde dat hij wel kans zag om mij op 
medische indicatie terug te sturen. Ik heb nog nooit iemand een lulliger 
voorstel horen doen. Ik had het onwijs naar m’n zin en mijn huwelijk was tóch 
naar de kloten, dus kon ik er maar beter het beste van maken. En dat heb ik 
gedaan ook.  
 
Horloges 
 
Reeds jaren hield ik mij bezig met het repareren van horloges en klokken. Op 
het watersportcentrum werd een hoekje aan de bar ingericht waar ik m’n 
gereedschap had liggen. Ook waren er contacten gelegd met een plaatselijke 
horlogemaker, van wie ik in die periode veel heb geleerd. 
Wanneer er weer een nieuwe lichting mariniers op Aruba geplaatst werd, 
kwamen die met de baksmeester altijd even langs om te zien wat de 
watersportmogelijkheden op het eiland waren. De meesten zag ik wel terug 
en wanneer ze kwamen zwemmen was ik meestal wel bezig met één of 
ander uurwerk. Nadat ze hun horloges en kettingen hadden ingeleverd achter 
de bar, waarvoor ik speciaal een bak met vakjes had laten maken, zocht ik er 



een simpel klokje uit, schroefde de kast open en stopte er een haar in. Bij 
terugkomst verbaasde de eigenaar zich over het feit dat z’n horloge plotseling 
stilstond. 
‘Dat zal wel door het vocht komen, want je zit hier rondom in het water.’ 
‘Zou je er eens naar kunnen kijken?’ 
‘Uiteraard, laat het maar hier en kom morgen maar terug.’ 
De haar werd verwijderd, waarna het klokje weer liep als een tierelier. De 
volgende middag, toen de marinier om z’n klokje kwam en zag dat het weer 
in orde was, vroeg-ie wat de kosten waren. ‘Dit was service, de volgende 
reparatie wordt in rekening gebracht.’ En zo leverde deze service mij een 
enorme klandizie op, want iedereen met klachten over z’n horloge kwam 
ermee naar het ‘Spaans Lagune’. 
 
Monopoly 
 
Elke zondagavond kwam er bij ons een marinier monopoly spelen om geld. 
Hij was in het bezit van een auto en wij niet. En omdat we op maandag altijd 
gesloten waren, gingen we meestal naar Oranjestad om te winkelen en een 
biertje te kopen. 
We waren doodziek van de AC-taxi’s. Er ging niets boven eigen vervoer. Als 
we de hele avond hadden zitten spelen, ging ik naar de parkeerplaats en 
haalde de rotor uit de verdeler van de auto van onze gast. Wanneer hij naar 
de basis terug wilde, werd er gestart en gestart, maar weinig aanslaan. Van 
pure ellende liepen we ons de pleuris te duwen achter die klote-kar, maar 
alleen ik wist waarom-ie het niet deed. 
‘Als ik jou was nam ik maar een AC-boer, dan kijken we morgen wel of we dat 
kutding aan de praat kunnen krijgen. En als-ie het doet brengen we hem 
morgenmiddag naar de basis, maar dan moet jij ons wel effe terugbrengen.’ 
Dat was geen enkel probleem en zo werd de volgende morgen de rotor weer 
geplaatst en hadden wij vervoer naar de stad. Hij snapte er geen reet van 
waarom elke keer wanneer hij op onze parkeer$plaats had gestaan, zijn auto 
het verdomde. 
‘Dat komt door het vocht, want je staat hier aan het water. Je moet gewoon je 
kabels eens lekker inspuiten met antivocht, dan ben je zéker van dat gelul af.’ 
 
Duikbivak Curaçao 
 
Elke maand vlogen we, de duikers en kikkers die op Aruba geplaatst waren, 
met de ALM (Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij) naar Curaçao voor een 
zogeheten duikbivak, samen met de mariniers van het V en I (verkenningen 
en inlichtingen) peloton waarin de kikkers ondergebracht waren. We 
vertrokken ’s zondag- middags en aangekomen op de marinierskazerne 
Suffisant te Curaçao brachten we de rest van de dag en de avond door met 
zuipen en ouwehoeren. 
De volgende morgen werden de trucks opgeladen met piramidetenten, 
materialen, duikapparatuur, etc. en werd de zooi opgetuigd op een door de 
kapitein aangewezen baai. Meestal werd dat Porto Marie, een prachtige baai 



om te duiken. Maar eerst werden de tenten opgezet. Drie stuks. De ‘Jezus- 
tent’, daar sliepen de kapitein met de sergeant of de sergeant-majoor. De 
‘klootjesvolktent’, daar sliepen wij. En een materialentent. Toen het zooitje 
stond, werden de buddyparen ingedeeld voor de eerste duik en dat ging zo 
de hele dag door. 
En ’s avonds een avondoefening. Dan werden we met een rubberboot enkele 
kilometers uit de kust gedropt en dan was de opdracht om op het kompas 
onder water naar de kust terug te zwemmen. Zodra iedereen binnen was, 
werd er een doosje bier opengetrokken. 
Kapitein Ruigrok, zelf kikvorsman, had reeds het kampvuur aangestoken dat 
’s middags door de chauffeur was aangelegd. De stretchers werden rondom 
het vuur geplaatst en eenieder had onder het genot van een biertje zo zijn 
eigen gedachten. Deze romantiek duurde nooit langer dan een biertje of 
twee, want daarna taaide eenieder af, doodmoe van hetgeen er die dag de 
revue was gepasseerd. 
Dit herhaalde zich vijf dagen zodat de duikvaardigheid, omschreven in de 
voorschriften, weer ruim op peil was gebracht. Het kwam wel eens voor dat er 
vrijdagavond geen vliegtuig ging en dan werden we bij de kapitein thuis 
uitgenodigd voor enkele bieren. Hij woonde juist buiten de kazerne op de 
Adjudantenweg en dat was te belopen. Zijn echtgenote Nel was een lieve 
vrouw, die de hele avond de benen uit d’r reet liep om het rapalje van bier en 
hapjes te voorzien. 
Na een paar uur had Ruigrok er genoeg van en dan deelde hij mee dat we op 
moesten rotten, omdat het bier op was. Dat was voor ons totaal geen 
probleem, want we lustten ook whisky en jenever, en we waren van mening 
dat we ruim in staat waren de deur dicht en het licht uit te doen. Dus wat ons 
betrof kon-ie rustig gaan meuren, want we wisten waar alles stond. Nou dat 
ging mooi niet door. 
Terug naar de kazerne, waar nog het één en ander werd genuttigd om 
daarna plat te gaan want de volgende morgen was het weer vroeg dag. 
Eenmaal terug op Aruba was de confrontatie met de honden, die we op het 
watersportcentrum hadden aangeschaft, elke keer weer heftig. 
 
Rietje 
 
Inmiddels leerde ik Rietje kennen, de vrouw van een marinier. Een mooi 
slank figuurtje met een paar enorme tieten en rossig haar. Ik was lijp van die 
meid en omdat ik van mening was dat de natuur niet te dwingen viel zocht ik 
haar eens op. Een lekkere meid en vrij in haar doen en laten. Haar man was 
een gokker, dus genoot zij een ruime mate van vrijheid omdat-ie er bijna nooit 
was. 
Zo gebeurde het dat ik ’s morgens bij haar ging oplopen, want ik hoefde pas 
om 9 uur te beginnen. Mijn auto parkeerde ik bij het kerkhof van Savaneta dat 
achter haar huis lag. Dit om herkenning te voorkomen. Met een sprong over 
de muur was ik in haar tuin, waar de achterdeur reeds op een kier stond. Zo 
moest ik telkens weer denken aan het lied: ‘Over de muur van ’t ouwe kerkhof 
zat een ouwe koloniaal, met z’n koloniale klauwen aan z’n koloniale paal’. 



Terwijl de mariniers die een veldloop hadden haar huis passeerden en haar 
naam riepen, lagen wij vorstelijk te neuken. Wanneer zij langs dezelfde weg 
terugkeerden, stonden wij samen onder het gemalen water ‘het’ nog eens 
dunnetjes over te doen. We hadden één ding gemeen: we waren allemaal 
nat. Wat een wereldtijd was dat met die meid. Haar huwelijk liep helaas op de 
klippen en zij vertrok voortijdig naar Nederland. Maar zo is het leven, de één 
komt en de ander gaat. 
 
Marian 
 
Ik leerde Marian kennen, een zwemster die op Aruba alle records brak. Een 
brok van een meid. Blond, groot, breed en lief, met ook weer kanjers van 
tieten. Zoals ik reeds eerder vermeldde, val ik op tieten. Dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat dames met kleine borsten uit de gratie liggen, in tegendeel. 
We konden het al heel snel goed met elkaar vinden. Marian was óók met een 
marinier getrouwd en ik merkte aan haar dat er af en toe behoefte was aan 
een goed gesprek. Dus zocht ik ook haar eens op. Bij voorkeur wanneer hij 
de wacht had, omdat we dan niet gestoord werden. En zo kwam al snel van 
het één het ander en belandden we in het echtelijk bed. Jezus, wat kon die 
meid neuken. 
Ze kon blijkbaar ook goed luisteren, want omdat ik had laten door- 
schemeren niet zo gecharmeerd te zijn van een cavia met een open rug, was 
de volgende dag haar doos gladgeschoren. Het was een lieverd, die Marian. 
Ook dát huwelijk ging naar de kloten. Iedereen was pissig op mij maar er 
moeten er wel twee willen, wil er één kunnen. Die marinier vergat wel eens 
dat zijn vrouw ook andere functies had dan alleen eten koken, het huis 
schoonhouden en de kinderen verzorgen. De aandacht die ze thuis moest 
ontberen, kon ík haar geven. Jammer genoeg ging ook zij voortijdig terug 
naar Neder- land. En daar de meeste mariniers mij de oorlog hadden 
verklaard, besloot ik om me een tijdje rustig te houden. 
 
Bertus 
 
Er ging één van de vaste bemanningsleden terug naar Nederland, want z’n 
tijd zat erop. We waren benieuwd wie ervoor in de plaats zou komen. Er werd 
door de basis gebeld dat we een marinier zouden krijgen die in het peloton 
niet te handhaven was. Die met alles dwars lag en overal schijt aan had. 
‘Laat ’m maar komen, dan zien we wel waar het schip strandt.’ 
En daar kwam-ie, Bertus Schuil. Een grote marinier met lange blonde krullen 
en een onverschillig porum met een blik van ‘Het zal mijn tijd wel duren.’ Na 
een bak koffie en het voorstellen aan de rest van het personeel was het ijs al 
heel snel gebroken. En toen Bertus eenmaal doorhad dat-ie niet als een 
kleuter betutteld werd, zag-ie kans om er een man of drie uit te werken. Je 
zag ’m zienderogen opfleuren. 
Na twee dagen kwam de basis in de lucht, want men vond het vreemd dat er 
over Schuil nog geen klachten waren binnen gekomen. ‘Ik wil ’m niet meer 
kwijt’, was mijn enige commentaar. 



‘Ik weet niet onder welke klootzak hij op de basis viel, maar hij werkt hier als 
de brandweer, dus ik zou maar eens goed informeren wat de werkelijke 
oorzaak van zijn dwarsliggen was.’ 
We hadden een beste ploeg, al werd er door één van die knullen wel eens 
jaloers op Bertus gereageerd. Hij zag kans om het mooiste meisje van Pos 
Chicito te versieren. Marianne, de dochter van een opticien die in de stad 
werkte. Mike, haar vader, vertrouwde zijn dochter op alle fronten aan ons toe 
en ze werd daarom ook regelmatig bij ons gesignaleerd. Ook Bertus had 
geen enkele behoefte om nog naar de troep terug te gaan, ondanks het feit 
dat we tweemaal zo veel uren draaiden. Arbeidsvreugde is tenslotte 
levensvreugde. 
 
De glassbottom boat 
 
In het kader van afwisseling besloot de leiding dat het maandelijkse 
duikbivak, in plaats van op Curaçao, op Aruba gehouden zou worden. Zo 
gebeurde het dat Ruigrok met z’n clan bij óns te gast was. Plantage Tromp, 
een kokosplantage, werd voor 100 gulden afgehuurd. Iets waarvan de 
eigenaar tot op heden nog steeds spijt heeft. De mariniers zagen kans om 
binnen nog geen week de gehele plantage leeg te vreten. 
Inmiddels waren we versterkt met een nieuwe kapitein der mariniers, Dik 
Visser, die ik kende vanuit Den Oever. Een onwijs aardige kerel die altijd heel 
gemoedelijk aan een pijp lurkte en eenieder in zijn waarde liet, maar wel 
moest wennen aan de mentaliteit van het zooitje rapalje dat elkaar 
maandelijks ontmoette op het duikbivak. 
Zo wilde het dat we een duik gingen maken bij het wrak van een tanker die bij 
Malmok op de bodem lag. En aangezien wij niet de enigen waren die 
belangstelling voor het wrak hadden, werden er door de hotels boottochtjes 
georganiseerd voor de gasten. Met platte vaartuigen met glazen bodem werd 
er boven het wrak gevaren, zodat de gasten een prachtig zicht hadden op 
hetgeen zich op de bodem bevond en zich onder water afspeelde. Nou, daar 
wilden wij wel even aan meewerken. We zwommen een paar meter naar de 
oppervlakte, gingen op de rug liggen en trokken de zwembroek naar 
beneden. Zo wapperden we met onze lul in de hand naar het stelletje ouwe 
preutse Amerikaanse doppen. 
Zowel kapitein Visser als de toeristen reageerden geschokt op zo veel 
platvloers gedrag. Wat moesten die toeristen wel niet van ons denken?? Ik 
wist zeker dat er bij waren die de dag van hun leven hadden gehad, maar 
deze mening deelde de kapitein helaas niet. 
 
Waterskiën 
 
We kregen een nieuwe dominee. Op een ochtend kwam hij met zijn 
echtgenote een bezoek brengen aan het ‘Spaans Lagune’. 
  ‘Kwartiermeester Van Es?’ 
..‘Daar spreekt u mee!’ 
..‘Dominee Van Zelms, en dit is mijn echtgenote.’ 



..‘Welkom, het genoegen is geheel aan mijn zijde. En mocht ik verder nog iets 
voor u kunnen betekenen, dan hoor ik het graag.’ 
Nu, dat kon ik inderdaad. Hij vroeg me of zijn vrouw zou kunnen waterskiën. 
Nadat ik hem had verzekerd dat er, als ze mijn instructies zou opvolgen, geen 
vuiltje aan de lucht zou zijn, viel me de gelukzalige blik in haar ogen op. 
Volgens mij was ze zwanger. Ik kon het daarom niet nalaten om hen nog 
even gerust te stellen met de mededeling dat hetgeen wat eenmaal goed was 
vastgenaaid, zo één-twee-drie niet zou loskomen, dus daar hoefde zij het niet 
voor te laten. Met een bezorgde blik in z’n ogen vond hij het toch veiliger om 
zelf maar op de lange latten te kruipen, wat hem overigens niet bijster goed 
afging. Dan deed de zoon van zijn baas het beter. Verliefd en teder nam hij 
zijn moppie bij de hand en samen ver- lieten zij het ‘Spaans Lagune’. 
 
Lia 
 
Door mijn passie voor dieren kwam ik met Lia in contact. Omdat het 
dierenleed op Aruba de pan uit rees, besloten we een dieren- bescherming 
op te richten. De secretaresse, ene Lia, was gescheiden en toen ik na een 
vergadering aanbood om haar naar huis te brengen omdat haar auto in de 
garage stond voor onderhoud, vroeg ze me toen we thuis waren of ik 
misschien nog iets wilde drinken. 
‘Ach, waarom niet?’ 
En zo gebeurde het dat zij me de volgende avond kwam ophalen om ergens 
een drankje te nemen. Het was een gezellige en aanhankelijke meid met een 
prachtig lichaam. Het wilde wel eens voorkomen dat ik haar meenam naar 
het korporaalsverblijf op de basis, voor een drankje. De mariniers hadden 
altijd wel een kut- opmerking, omdat ze zelf hun pik alleen maar in hun hand 
konden parkeren of er het nodige voor moesten neertellen. 
Daarna zetten we meestal koers naar haar huis. Dat vond ze het gezelligste, 
vertelde ze me. Mij maakte het geen zak uit of ik nu hier of daar aan een 
borrel zat. Het enige verschil was dat we, wanneer ik druk op m’n roer kreeg, 
meteen de koffer in konden schuiven. Zoals op een avond toen we lekker op 
de porche aan een rummetje hadden gezeten, stelde ze voor om een beetje 
bijtijds te gaan liggen. Ik wist precies wat ze daarmee bedoelde en vroeg: 
‘Ben je weer geil?’ 
‘Da’s nog zachtjes uitgedrukt’, zei ze. 
Het grootste genot dat ik haar kon verschaffen was een orale versnapering. 
En omdat ik volgens zeggen een magische en fluwelen tong bezit, duurde het 
niet lang voordat ze lag te kraaien. Het lullige was alleen dat ze weigerde om 
te pijpen. Maar ja, je kunt niet alles hebben en de ervaring heeft me geleerd 
dat pijpen nu niet als nummer één op het verlanglijstje van de meeste dames 
voorkomt. Ook neukte ze niet met het licht aan, iets wat ik juist zo leuk vond. 
Na het hele ritueel, want dat maakte ze er wel altijd van, kroop ik de sponde 
uit om een biertje te pakken. Maar toen ik door de badkamer liep en en 
passant in de spiegel keek, schrok ik me de pleuris. Heel m’n kop was rood. 
Om over m’n snikkel maar te zwijgen. Vanaf m’n knieën tot aan m’n oren zat 



ik onder het bloed. Of ik geslacht was. En ik maar denken: ‘Wat is ze weer 
lekker nat!’ 
‘Godverdomme, Lia, je bent ongesteld geworden, trut!’ 
‘Niks van gemerkt, vandaar dat ik zo geil was. Trouwens, je eet toch ook 
gebakken bloedworst?’ 
En daarmee was de zaak afgedaan. Samen onder het gemalen water, wat op 
zich heel lekker was, omdat ze me altijd helemaal afsopte en masseerde. Bij 
nader inzien was ik toch blij dat ik niet meteen was weggegaan, want je weet 
maar nooit wat of wie je onderweg nog had kunnen tegenkomen. En vóór je 
het weet is je goede naam naar de klote. Al met al hebben we toch kans 
gezien om door middel van de media de lokale bevolking wat meer respect bij 
te brengen voor de dieren. Tevens werden er hokken geplaatst op de 
politiepost Balashi, zodat de mensen die zo nodig van hun dier af moesten en 
het er niet voor over hadden om zo’n ongewenst beestje te laten inslapen, dit 
bij de politiepost konden afleveren waarna de dierenarts zich er verder over 
ontfermde. Dit was een stuk humaner dan die arme beesten in de felle zon 
aan een boom vast te binden zonder water of voedsel, zodat ze van honger 
en dorst aan hun einde kwamen. Dit was overigens heel normaal voor die tijd. 
 
BBQ 
 
Het stationsschip was weer binnen en ik werd uitgenodigd voor een BBQ aan 
Eagle Beach. Hartstikke gezellig. Er werd een kuil gegraven waaromheen 
stenen werden gelegd met daar overheen een rooster waarop het vlees 
geschroeid werd. 
Tegen een uur of twaalf, toen er genoeg drank in het lijf zat, stelde iemand 
voor om te gaan zwemmen. Iedereen trok de lorren van z’n reet en rende 
piemelnaakt het water in. Heerlijk! Daarom alleen al ben ik verliefd op de 
tropen. Maar eenmaal het water uit, stond ik toch even lullig te kijken. Ik zag 
nog net hoe de vlammen aan de laatste resten van mijn kleren likten. De 
teringlijers hadden al m’n kleren in het vuur gegooid. Nou ja, lekker belangrijk. 
Dan maar in m’n blote reet, ik lig daar niet wakker van. 
Er is een tijd van komen, maar ook van gaan. Er zat niets anders op dan 
naakt achter het stuur te kruipen. En omdat ik waarschijnlijk na de diverse 
alcoholische versnaperingen een wat onzekere rij-indruk maakte, werd ik 
prompt aangehouden. Ik mocht even uitstappen en de beide Arubaanse 
agenten wisten niet wat ze hiermee aan moesten. Voor de goede orde moest 
ik op één been gaan staan om te controleren of ik al dan niet dronken was. 
Maar omdat ik de rand van mijn auto vasthield en de agenten naar mijn 
voeten keken, maakte ik een duidelijk stabiele indruk. 
Ik kon instappen en mijn weg vervolgen. Wel wilden ze weten waar mijn 
kleren waren. Toen ik hun het hele verhaal vertelde, schudden ze met hun 
hoofd, noteerden wel mijn naam en adres en met een ‘Dat maak je alleen 
maar met macamba’s (Nederlanders) mee’ reden ze weg. Achteraf heb ik 
behoorlijk gemazzeld, omdat ze met zoiets echt niet blij zijn en er bij een 
verkeerde wel eens een flinke pof in gezeten zou kunnen hebben. 
 



Duikcursus 
 
Op een zeker moment werd de kapitein der mariniers Ben Hofman op Aruba 
geplaatst. Deze kapitein was tevens kikvorsman en uiteraard kenden we 
elkaar van het duikbedrijf uit Den Oever. 
Hij werd voor drie jaar met zijn gezin geplaatst en eenmaal ingeslingerd 
stelde hij voor om een duikcursus te gaan draaien vanaf het 
marinewatersportcentrum waar ik, zoals eerder vermeld, de beheerder van 
was. Het was dan de bedoeling dat ik, als duiker 1ste klas, mede instructeur 
zou worden. 
Dat leek me wel wat en samen met de korporaal Sjoerd Spuls, zelf ook 
kikker, verwierf de opleiding van Ben Hofman in no time een bekendheid 
waaraan niemand kon tippen. Het was zelfs zo, dat mensen van het 
gouvernement, die bij Ben een cursus volgden, de helft van het cursusgeld 
terugkregen. En dat zegt toch wel iets. Ben deed er best wel veel aan en met 
name aan het examen. De cursus zat zó goed in elkaar dat een duiker van de 
NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond) de cursisten van Ben niets meer 
hoefden dan wel konden vertellen. 
 
NSF (Nederlandse Sport Federatie) 
 
Ondertussen werd ik door de mariniers besmet met het NSF-virus. Dat werd 
sporten geblazen. Elke dag lopen en trainen. ’s Morgens, ’s middags en ’s 
avonds 5 km hardlopen. Ik stopte met roken en werd zienderogen zo mager 
als een panlat. 
De sergeant-majoor der mariniers Wil Tijsen had zich geheel ingezet om mij 
te doen slagen voor de zeven takken van sport welke het certificaat inhield. 
De enige probleemonderdelen voor mij waren zwemmen en kogelstoten. 
Maar na intensief trainen redde ik het toch en wel drie keer: in 1973, 1974 en 
1976. 
Maar ook aan deze westperiode kwam een einde. Drie jaar leven als God in 
Frankrijk. Ik had nog wel drie jaar willen blijven, maar daar zijn nu eenmaal 
regels voor. Ik heb er toch wel een paar weken voor uitgetrokken om van 
iedereen afscheid te nemen. Ik beloofde Lia om zo snel mogelijk terug te 
komen. 
 
Opleiding tot duiker/seinmeester, 1975 
 
Na mijn ontschepingverlof ging ik de opleiding in voor duiker- 
seinmeester/demonteur. Na de gebruikelijke herhalingsperiode kwam Ben 
v.d. Mark, onze instructeur, de klas binnen met de mededeling dat we in 
opdracht van het ministerie op een wrak zouden gaan duiken en wel samen 
met de opleiding duiker 1ste klas. Het betrof de ‘Eurabian Sun’, een 
voormalig KNSM-schip dat eind oktober 1974 boven Ameland was vergaan. 
Omdat de kapitein en de bemanning nogal geheimzinnig over de lading 
deden en omdat het schip uit Polen was vertrokken met bestemming het 
Midden-Oosten, kregen we opdracht om het schip te inspecteren. 



Met het duikvaartuig Hr. Ms. Woerden zou deze klus geklaard worden. In de 
positie aangekomen werd het schip voor vier ankers gelegd en werden er 
voorbereidingen getroffen voor de eerste oriëntatieduiken. Het weer zat niet 
bepaald mee en het werd zelfs zó slecht dat we een anker verspeelden. ’s 
Avonds maakte ik met Jaap Snijder de laatste duik. Het schip lag op haar zij 
met de top van de mast op de bodem. Alvorens we het wrak in zwommen 
werd er een lijn aan de reling vastgebonden, opdat we in elk geval de weg 
terug konden vinden. 
We hadden de indruk dat we in een enorme bak melk zwommen. Het water 
was wit en onze onderwaterlampen gaven hetzelfde effect als wanneer er 
groot licht tijdens dichte mist werd gebruikt. Met deze informatie kwamen we 
boven. De volgende dag zouden we verdergaan, niet wetende welk een 
tragedie dit tot gevolg zou hebben. 
Woensdag 12 februari 1975 op de achtermiddag ging het buddypaar Roel 
Knol en Gerrit Duinkerken te water. De watertemperatuur was 6 °C. Na 36 
minuten kwam Gerrit aan de oppervlakte, alléén. Iedereen schrok zich de 
pleuris en terwijl Gerrit meteen de recompressietank inging kreeg de leiding 
te horen wat zich in het wrak had afgespeeld. Roel was vermist. Dit gaf een 
enorme domper op het verdere verloop van de opleidingen. Ook de bewoners 
van het dorp van Ewijcksluis, waar Roel en ik woonden, waren diep geschokt 
want Roel was een geziene gast, die voor iedereen klaarstond. 
Voor zover de weersomstandigheden dit toelieten werd er naar Roel gezocht, 
dag in dag uit. Intussen was er een rouwdienst gehouden. En op de dag af 
precies twee maanden na het ongeval op 12 april, juist toen er werd besloten 
om de zoekactie te staken, werd Roel gevonden door het buddypaar Koster 
en Koehof. Roel werd begraven op de begraafplaats te Anna Paulowna. Dat 
er daarna aan Gerrit geestelijk het nodige bijgeschaafd diende te worden, 
behoeft natuurlijk geen verdere uitleg. Maar hij is een sterke persoonlijkheid 
en daardoor heeft hij de zaak weer goed op de rails. 
We hadden een wereldklas en het was best aanpoten, vooral met vakken als 
invloedsmijnen. Maar daarvoor moesten we nog een week naar Oostende in 
België. Wat een feest. De hap bij die Belgen was niet te pruimen en als ik dat 
zeg dan kun je dat gerust aannemen. Ik heb een maag als een tuchthuis, 
daar kun je normaal van alles in kwijt. Maar wat die Belgen ons 
voorschotelden sloeg werkelijk alles. Reden genoeg om elke middag tijdens 
de lunchpauze aan de overkant van de school bij café De Haring bier te gaan 
drinken en patat met kip te gaan eten. En daar ga je toch een partij van 
meuren, heel verschrikkelijk. De instructeur dreigde dan ook met de lessen te 
stoppen als dat geschijt bleef aanhouden. In het begin vroeg hij nog heel 
beleefd of degene die een blaasje had gedaan het raam wilde opendoen, 
maar daar trapte natuurlijk niemand in. 
Al met al een leuke week geweest, geen moer geleerd en in het 
evaluatierapport werd vermeld dat de stof te veel en te pittig was om in één 
week te bevatten. Daar hadden we minstens drie weken voor nodig. Je kon 
tenslotte nooit weten. Voor hetzelfde geld werden er twee weken aan 
vastgeplakt, maar jammer genoeg trapte de leiding daar niet in. Er waren 
tevens twee Duitsers in dezelfde opleiding geplaatst, en onze instructeur, de 



sergeant machinist/duikmeester Ben v.d. Mark, probeerde deze mannen zo 
veel mogelijk in hun eigen taal mee te slepen, wat voor ons in het begin best 
wel lullig was. Ik ben nog steeds van mening dat je, wanneer je in het 
buitenland een opleiding gaat volgen, op de eerste plaats de taal dient te 
beheersen. 
De beide Duitsers beschikten over een ruim gevoel voor humor. In het kader 
van de opleiding moesten we nog een week naar Gilze-Rijen. Daar was de 
EOD (Explosieven Opruimings Dienst) van de luchtmacht gevestigd. Het was 
de bedoeling dat we daar diverse bommen gingen uitstomen. Zij beschikten 
over een terrein met een complete stoominstallatie. De bom werd dan van het 
achterdeksel ontdaan, waarna er een stoomlans in werd gestoken. 
Van tevoren werd het type springstof bepaald om daarna, conform de 
tabellen, de temperatuur in te stellen. Wanneer de springstof vloeibaar werd, 
werd ze opgevangen in een put om later te worden verbrand. 
Tijdens het graven van een geul en een put stond één van die klote- Duitsers 
m’n laarzen vol te spuiten. Of hij het expres deed laat ik in het midden. Er 
kwamen heel wat besmettelijke ziekten aan te pas toen die sufkut 
verontwaardigd opmerkte: ‘Du hast doch gummistiefel!’ ‘Ja, vuile rukker, die 
had je ouwe heer om z’n lul moeten doen, dan hadden we van jou nu geen 
last gehad.’ Over last gesproken. De truck stond in de weg en die zou ik wel 
even wegzetten. Militaire rijbewijzen toch? Maar even geen rekening 
gehouden met het pivot (de mitrailleuropstelling) dat zich achterop het 
voertuig bevond, zodat ik de gehele stoomleiding naar beneden trok die vanaf 
de heater over de weg naar de bunker liep. Aftrap stomen. Dan maar terug 
naar de basis en dat liep weer uit op een beetje zuipen. 
’s Avonds naar het militair tehuis om nog een biertje te halen. 
Achter de bar stond Trees. Het was maar goed dat Trees een neus had, 
anders wist je niet tegen welke kant je moest lullen. Trees had twee ruggen, 
dus geen tieten en ze liep me daar een partij uit de hoogte te doen alsof ze 
Brigitte Bardot was. Ze werd bijgestaan door ene Hans. Zo’n overmoedige 
simpele klootzak. Dat bleek later, toen er tijdens ons gesprek een krachtterm 
werd gebruikt, waarna Hans, terwijl hij een vers blad bier neerzette, meende 
te moeten opmerken dat we ons in een christelijk militair tehuis bevonden. 
Met een pleister die enigszins camouflerend op z’n bovenlip zat, wachtte hij 
op een reactie. Toen ik hem vroeg of-ie op z’n onderlip soms óók graag een 
pleister wilde en hem tevens verzekerde dat ik godverdomme zelf wel 
bepaalde wat ik zei, werd er aan onze tafel niets meer gebracht. Haalden we 
het gewoon zelf met de mededeling dat Hans deze week beter achterom kon 
blijven kijken. We vonden het er ineens niet meer gezellig en besloten naar 
Breda of Antwerpen te gaan. Maar voordat we die zooi verlieten, draaiden we 
nog even alle zekeringen uit de groepenkast, zodat het hele schurfie zeker 
een half uur in donker zat. Het werd uiteindelijk Breda, waar we in een kroeg, 
‘De Muizenval’ terechtkwamen. Dit was een kroeg van wat minder allooi. 
Helaas hebben wij daar weinig van gemerkt. 
 
De tijd bij de luchtmacht was voor ons altijd een uitje. In die periode was de 
verhouding tussen de EOD van de landmacht en de DDG (Duik- en 



Demonteer Groep) van de marine op z’n zachtst gezegd klote. Dit kwam 
doordat de toenmalige leiding nu niet direct overweg kon met de mentaliteit 
van de duik- en demonteer- groep. Eén van de oorzaken was dat tijdens een 
bezoek aan Culemborg, het Walhalla van de EOD, één van de medewerkers 
verklaarde dat de marine niet kon zuipen. Nou, dat hebben ze geweten. We 
zijn weggegaan toen het fort geheel droog stond. 
Maar tijdens deze happening vroeg er één of er geen ‘allemanseindje’ 
gemaakt kon worden om die aan de bel van hun bar te hangen. Natuurlijk 
konden wij daarvoor zorgen. En toen er door dezelfde vent nog even werd 
verteld dat zij niet te pakken waren met geïmproviseerde explosieven ofwel 
bompakketten, omdat zij specialisten waren en wij dus niet, namen we ons 
heilig voor om dat stelletje grootsmoelen eens goed een oor aan te naaien. 
Dus, Piet Schoots (vieze Piet), je weet nu wat je op je geweten hebt. 
Guus Hey, één van onze klasgenoten, was bijzonder bedreven in het 
schiemannen en hij was bereid om een eindje te knopen. 
Toen het klaar was heb ik het in een koker verpakt, maar zodanig 
geboobytrapt dat we die zelf niet meer konden openmaken. De koker was 
voorzien van een rooklading en het was de bedoeling dat de mannen van de 
EOD de zaak tijdens de koffie zouden uitpakken. 
Het werd normaal voorzien van een afzender van het marineduikbedrijf en 
meegenomen door één van hun medewerkers, die in Bergen aan Zee 
woonde. U kunt zich de paniek bij de EOD voorstellen toen tijdens de koffie 
het pakket bij het uitpakken begon te roken. Bij deze was de dief bestolen. 
Maar als u nu denkt dat de kous hiermee af was, dan heeft u het mis. En 
omdat sportiviteit bij de leiding niet echt hoog in het vaandel stond, besloot de 
majoor Bücher om één en ander bij de commandant van de mijnendienst 
aanhangig te maken. Dit zou niet eens het ergste zijn geweest, ware het niet 
dat de gluiperd het pakket weer in elkaar liet zetten. Daarna werden er 
röntgenfoto’s van gemaakt en werd het geheel – vergezeld van een nep 
TNO- rapport en een rekening van 1500 gulden – naar de mijnendienst 
gestuurd, met uiteraard een schijtbrief aan de commandant. 
Een paar dagen later moest de gehele klas op het matje komen en die ouwe 
was voornemens om ons allemaal uit de opleiding te verwijderen omdat we, 
zoals hij dat noemde, onze kennis op het gebied van explosieven hadden 
misbruikt. En of we ook nog even de rekening wilden betalen voor de door de 
EOD gemaakte kosten. Ik heb meteen kenbaar gemaakt dat ik er niet over 
peinsde en dat ze mij de opleiding maar uit moesten flikkeren, omdat ik 
haarscherp wist dat ons een oor werd aangenaaid. Er stond in het TNO-
rapport dat het pakket voorzien was van braakgas en omdat ik zelf de lading 
had verzorgd en geplaatst, wist ik zeker dat we werden belazerd. Het liep 
allemaal met een sisser af, alleen zon ik op wraak. En al moet ik tien jaar 
wachten, je gaat voor de bijl. 
 
Demonteerschool 
 
 20 januari 1975. We deden examen en iedereen slaagde met redelijke 
punten. De rest van de klas waaierde uit over de vloot en ik bleef hangen op 



de bommen- en mijnendemonteerschool. Een fijne job omdat mijn vak tevens 
mijn hobby was. Wat wil je nog meer, voor je hobby betaald worden? Na 
enkele maanden werd ik bij Ben v.d. Mark geplaatst als hulpinstructeur bij de 
opleiding tot duikofficier. De klas bestond uit twee personen, de ltz’s Peter 
v.d. Kruit en Leo van Hoorn. Personen met wie je goed op pad kon gaan. En 
zo gebeurde het dat we ook met deze klas weer een weekje naar Gilze-Rijen 
trokken, samen met de opleiding duikmeester en hun instructeur. 
’s Avonds belandden we in Breda en na een tijdje gezocht te hebben naar 
een passend etablissement viel onze blik op een vitrine met foto’s van dames 
met een enorme bos hout voor de deur. Dit was het. We waren in uniform en 
toen we – Peter, Leo, Ben v.d. Mark, Ed Markus, Jan Vendel en hun 
instructeur Theo Büter (de netste en meest correcte duikmeester ooit door de 
mijnendienst voortgebracht) – de tent binnengingen en een bier bestelden, 
vroeg er zo’n populaire lul of we van de brandweer waren en wat of we 
kwamen doen. 
‘We komen de kruk schoonspuiten waar jij met je vette reet op hebt gezeten’, 
verklaarde Ed Markus. 
Ik dacht: ‘Dat kan leuk worden.’ En terwijl we ons bier leegtrokken, 
informeerde Ed bij de dame achter de bar met een ‘Hé, jij daar, moet jij straks 
in je blote reet?’ naar de striptease die buiten aangekondigd werd. Nou, 
weinig striptease die avond omdat men moeilijkheden voorzag. We waren zó 
vertrokken, omdat 7 gulden voor een biertje zonder show zelfs ons te jouker 
was. 
Onderweg nog even wat eten, waarbij Theo Büter z’n pas geplaatste gouden 
kroon op een loempia brak en hem prompt inslikte, dus dat werd prakken. De 
volgende dag terug naar Den Oever en daar hebben we Theo voor het eerst 
horen vloeken. Ik draaide namelijk het raam van de auto dicht terwijl hij er 
met een hand tussen zat. Dit maakte op iedereen wel zó’n indruk dat 
niemand het ooit is vergeten. 
We dachten nog een aardige afsluiting van de week te hebben, omdat Peter 
v.d. Kruit zou gaan trouwen. Hij hield voor eenieder de locatie angstvallig 
geheim. Zelfs toen Ben en ik aanboden om als getuige op te treden omdat de 
officiële getuige ziek was geworden. Het vertrouwen in de medemens was 
ook dit keer weer ver te zoeken. 
 
Tante Pietje 
 
’s Avonds nog even een biertje halen bij tante Pietje, een kroeg achter de 
haven in Den Oever. Daar stond Marian achter de bar en het was een 
genoegen om met haar te ouwehoeren. Ze was door moeder natuur zeer 
ruim bedeeld en wel zodanig dat ze geen hulpmiddelen tegen de 
zwaartekracht nodig had. Dat wist ze best wel, vandaar dat ze altijd in een 
doorkijkblouse achter de bar stond met zeker twee knopen los. Om d’r kont 
spande zich een minirokje, terwijl ze geen enkele moeite deed om dit op z’n 
plaats te houden. Het was een lust voor het oog, maar daar kwam snel een 
einde aan. 



Op het moment dat er iets viel, bukte ze zich ongegeneerd en werd ik 
ongewild deelgenoot van een doorschijnend wit nylon pendekje met een 
enorme strontstreep erin. Dit was voor mij einde Marian.  
 
Loterij 
 
Inmiddels had de winter zijn intrede weer gedaan en de haven was 
dichtgevroren. 
Nu werd er in het korporaalsverblijf regelmatig een loterij georganiseerd om 
de tap te spekken. Je kunt je voorstellen dat er altijd kutprijzen verloot 
werden. Er gingen stemmen op om eens wat vlees te verloten en ik bood 
meteen aan om te kijken of er bij mijn zwager die poelier was, een stuk wild 
of gevogelte te regelen viel. 
Mijn zeer gewaardeerde en te serieuze collega Jet Werkhoven vond dit een 
schitterend idee. Maar omdat ik helemaal geen zwager had en Jet niet wilde 
teleurstellen werd er een eend, die al weken in het water had gelegen en nu 
was ingevroren, uit het ijs gehakt, ingepakt en aan Jet overhandigd. Dit was 
dus even grote klasse, temeer omdat het gratis was. Het geeft toch altijd 
weer een fijn gevoel wanneer je een ander kunt blij maken. 
Het was in die periode bloedheet in het verblijf en toen ik alweer geruime tijd 
op het vlot stond, vloog de patrijspoort van het verblijf open en werd er een in 
verregaande staat van ontbinding verkerende eend naar buiten geflikkerd, 
vergezeld van enige zeer kwetsende scheldwoorden. Tijdens het 
ouwehoeren over die loterij was de eend ontdooid en liep het kadavervocht 
over de bar. Jet kon niet echt veel hebben, anders reageerde hij niet zo. Nee, 
het was bij de mannen niet gauw goed. 
 
Punt 
Op een avond werd er na enige bieren voorgesteld om nog even aan land te 
gaan. Het werd Hippolytushoef, café Concordia; daar was altijd wel wat te 
beleven. We zaten lekker te ouwehoeren toen ‘Punt’ voorstelde om Gonda 
weer eens met een bezoek te vereren. Dat was al zo’n tijd geleden, omdat 
Punt een jaar in de West had gezeten. Punt was marinier/para/kikvorsman en 
altijd wel in voor iets leuks. Nico Krediet, die we in Concordia tegenkwamen, 
wilde dit wel eens van nabij meemaken. 
Er werd een duikplan gemaakt en we besloten Gon eens met een triootje te 
verrassen. Het scenario zat als volgt in elkaar: Ik op m’n rug, waarna Gon 
zich over mij heen zou laten zakken. Gelijktijdig zou Punt haar dan 
achterlangs voorzien van een anale versnapering. Een z.g. dubbelstut. En zo 
gebeurde het dat we gedrieën de hut van Gon binnenstapten. Om alles van 
zo nabij mogelijk mee te maken had Nico zich onder het bed verschanst. 
Alles verliep conform het draaiboek totdat Punt op moest. In z’n blote reet 
met alleen zijn geitenwollen sokken en zijn Franse paraboots aan, nam hij 
een sprong en kwam met een enorme klap midden op het bed terecht waarop 
ik zojuist één was geworden met Gon. Met een hoop gekraak donderden we 
met ons drieën dwars door het nest heen waaronder Nico lag te wachten op 
wat er komen zou. Na inspectie bleken er een paar planken te zijn gebroken 



en die hebben we met het hoofd en het voeteneind verwisseld. En daar 
gingen we weer: ‘Gonda take two.’ Alleen werd er dit keer niet gesprongen. 
Alles verliep weer volgens afspraak, maar toen Punt weer op moest en op z’n 
knieën achter haar ging zitten werd ze toch wel wat spichtig. Punt maakte van 
die rare geluiden, maar hij deed niets anders dan een klodder spuug op de 
kop van zijn lul waarna hij richtte en ’m in één keer tot aan de wortel in d’r ster 
plantte. Ze ging tekeer als een mager varken. ‘Punt, vuile schoft, je bent van 
de taai geworden in de West, vuile viezerik!’ 
‘Niet ouwehoeren, want dat is modern’, riep Punt en hield haar vast aan d’r 
ouwe rimpelkont. Best wel vreemd wanneer je de lul van je maat langs die 
van jou heen en weer voelt gaan met alleen een dun wandje er tussen. En zo 
gebeurde het dat deze oefening, ondanks een perfecte planning, door ons 
met een zeer goed 4 werd beoordeeld. 
 
Hr.Ms. Overijssel 
 
Ik werd overgeplaatst. Naar Hr.Ms. Overijssel, een onderzee- bootjager. 
Lekker hoor, weer eens een frisse neus halen. Na de gebruikelijke rituelen 
zoals uitrouleren en bier weggeven, stak ik me in het sterke pak en reisde 
naar Den Helder om me te melden en in te rouleren aan boord van m’n 
nieuwe plaatsing. De eerste die ik aan dek tegenkwam, buiten de 
onderofficier van de wacht, was een collega die zich voorstelde als de 
korporaal-NGID Dirk Littel. Met een ‘Jij moet de kwartiermeester Van Es zijn’ 
nam hij me mee naar het verblijf. Ze waren juist bezig met koffiedrinken en 
het verbaasde me hoeveel bekenden er van me aan boord zaten, zonder dat 
ik die lui ooit gezien had. 
Ik informeerde naar de duikploeg, want ik was tenslotte aan boord geplaatst 
als duiker/seinmeester. Er bleken twee mariniers/kikker te zijn, twee duikers-
algemeen en een duikmeester. Hoe was het mogelijk: mijn maat Ed Markus. 
Als oudste kwartiermeester (in rang) liep ik geen zeewacht maar werd ik bij 
Ed ingedeeld voor NBCD en scheepsbeveiligingstaken. 
Ik kreeg het beheer over de store, die ik binnen enkele weken omtoverde tot 
horlogemakerswerkplaats. De rest van de zooi werd gedistribueerd over de 
diverse ruimten aan boord en zo begon in no time mijn winkeltje te lopen als 
een tierelier. Ik was tevens in het bezit van een graveermachine zodat er al 
heel snel tegen een geringe vergoeding, namen en marinenummers in 
horloges, pennen, messen, aanstekers etc. werden gegraveerd om de 
jatfactor te verkleinen. Van een ouwe telexmotor werd een polijstmachine 
gemaakt en door middel van een flexibele as kon ik er alle kanten mee op. 
Ik had het onwijs naar m’n zin aan boord en helemaal toen bekend werd dat 
we een trip naar de West gingen maken. 
 
Sheila 
 
Maar dan zouden we eerst de FOST (Flag Officer Sea Training) moeten 
draaien. De FOST was een training op alle gebied, die 8 weken duurde en 
die gedraaid werd in Portland/Engeland. Elke oorlogssituatie werd er zo goed 


