
Toen de zaak op z’n eind liep en er werd opgeruimd omdat een ieder 
maandag weer keihard aan de bak moest, liep ik nog even naar de 
hofmeester om die ouwe z’n vijf piek terug te geven. Het zal een uur of 7 ’s 
avonds geweest zijn, dus donker, toen ik even stilstond om op de reling te 
hangen. Een vergissing is menselijk en in plaats van dat ik de reling vasthad, 
had ik een ketting vast bovenaan de trap naar het G-dek. Het gevolg was dat 
ik spontaan over boord pleurde, maar wel eerst met m’n klus tegen de 
scheepshuid. Toen ik een beetje bij zinnen kwam, zag ik alleen nog maar een 
paar lichtjes van het schip. 
Wat ik echter niet wist, dat op het fatale moment Henk Vinke de deur uitkwam 
en nog net m’n slippers zag gaan. Hij maakte dan ook meteen groot alarm 
terwijl de officier van de wacht, de Ltz Van Someren, door middel van een 
correct uitgevoerde Williamson turn – een manoeuvre voor het oppikken van 
drenkelingen – het schip nagenoeg voor m’n neus legde. Met de grote 
seinlamp werd de oppervlakte afgezocht, maar niemand zag iets omdat het 
inmiddels aardedonker was geworden. Ik probeerde nog te fluiten maar dat 
lukt niet als de golven over je heen spoelen. Opeens zat ik in de lichtbundel. 
Inmiddels had één van de kikkers aan boord zich in het rubber gehesen en 
met een lijn om zich heen sprong hij overboord en zwom naar me toe. Het 
eerste dat hij probeerde was om mond-op-mond beademing toe te passen 
maar ik verzekerde hem dat ik ’m een stomp voor z’n wrat zou geven wat 
hem gelukkig op andere gedachten bracht. Stel je voor, een zoen van een 
marinier! Ik werd aan boord gehesen en naar de ziekenboeg gebracht waar 
de arts bepaalde dat ik voorlopig een duikverbod had vanwege deze 
traumatische ervaring. Hoe verzint iemand zoiets. 
De volgende morgen stond er bij mij op het programma dat ik een rotspunt bij 
het olielaadstation Moted op Curaçao in kaart zou zetten, omdat daar diverse 
schepen averij aan de schroeven hadden opgelopen. Dus vertelde ik onze 
edele breukensnijder dat- ie dat duikverbod wel kon vergeten en dat deed-ie 
dan ook maar. 
Want de volgende morgen zat ik gewoon weer onder water. Zonder geluk 
vaart niemand wel. Overboord slaan in een door haaien gevaarlijk gebied met 
haaien die smaak hebben en op de brug een officier van de wacht die 
adequaat kon handelen en niet voor één gat gevangen zat. 
…‘Bedankt, meneer Van Someren!’ 
Toen ik dit voorval later eens vertelde op het duikbedrijf, zei er zo’n rukker: ‘Ik 
weet niet of we die Van Someren nu wel zo dankbaar moeten zijn.’ Maar ja, 
je hoeft niet per definitie aan een boom te hangen om een eikel te zijn! 
 
Het poëzie-album 
 
Intussen had het gros van de bemanning wel iets bedacht waar-ie de 
aandacht mee trok. Ikzelf had een poëzie-album, waar veel mensen in 
hebben geschreven. Ik wil hierbij de lezer enige verhaaltjes niet onthouden. 
Hier volgt het eerste verhaaltje, dat van de commandant. 

Een bootsman bekend op Aruba 
met een waffel zo luid als een tuba 



viel toen zijn balans was verstoord 
met een plons overboord 
en dreef pijlsnel af, richting Cuba. 
Ik hoop dat je later 
Bij het aaien van je kater 
Zittend in je schommelstoel 
Sigaretje in je ‘mond’ 
Nog vaagjes weet welke vent 
Er zorgde voor een ‘happy end’. 
J. Spoelstra 
 
Met levendige herinneringen aan een 
(soms te?) kleurrijke en af en toe 
op een verrassend moment zwemmende 
bootsman ga ik van boord! 
Goede vaart en behouden thuiskomst. 
D. Sjerp HTD 
 
In het leven ontmoet je personen 
Waar de herinnering aan zal blijven lonen 
Hier op deze oude tropenjager 
Is er zo iemand, nu eens dik en dan weer mager 
Hij brengt aan beide zijden van de ziekenboegdeur 
Aan een ieder die luistert, een leven vol kleur 
Met een sterk verhaal of een krachtige uitspraak 
Zet hij de één aan het werk en geeft een ander vermaak 
Vanzelfsprekend op zijn beurt wel eens patiënt 
Ontmoet je aspecten die je bij hem nog niet kent. 
H.E. Schaafsma, arts 
 
Een lach van begrijpen 
Een uitgestoken hand 
Hulp zonder vragen 
Goede gesprekken tot diep in de nacht 
Accepteren zonder denken 
Jij bent jij 
Ik ben ik 
Vriendschap. 
Jannie, een vriendin 

 
Kees Tempelaars 
 
Eenmaal terug op Curaçao ging het normale leven weer verder. Het schip 
moest onder water weer van pokken en andere zooi worden ontdaan, die in 
de tropen als een waanzinnige woekerden. Als het schip weer schoon was, 
leverde dit een enorme brandstof- besparing op. 



We hadden geen duikofficier aan boord, dus werd er één aangewezen die 
belast werd met de duikzaken: de Ltz Tempelaars (zeg maar Kees). Deze 
officier is meestal de OB-(onderzeebootbestrijdings-) officier, dus ook bij ons 
aan boord. Het was niet echt prettig om met zo iemand te moeten werken, 
omdat hij bij wijze van spreken de hele dag met de voorschriften onder zijn 
arm liep: om zichzelf in te dekken en zich ervoor te behoeden een koopje te 
snappen, want met die kut-duikers wist je het maar nooit. 
Kees had op de deur van zijn hut een strip geplakt met het opschrift 
‘Duikofficier’, welke er met dezelfde vaart weer vanaf gerukt werd. Met deze 
strip plakte hij wel anderhalf jaar studie op z’n deur. 
Datzelfde had je ook vaak met hulp-duikofficieren. De meesten stelden zich 
dan voor als duikofficier, wat meteen werd gecorrigeerd met: ‘U bedoelt 
hulpduik- officier!’ Geeft niks, hoor, maar er zit wel een verschil van 16 
maanden buffelen in. Kees werd dan ook regelmatig op het halfdek 
gesignaleerd. 
Toen hij eens precies wilde weten wat wij nu eigenlijk onder dat schip 
uitvoerden, bood ik hem spontaan aan om eens met ons mee te gaan. Dit 
was niet tegen dovemans oren gezegd, en zo stond Kees binnen vijf minuten 
in zwembroek aan dek. Ik wees hem een set aan, en toen alles op z’n bult 
hing sprongen we te water. Van tevoren werd hem verteld dat hij, wanneer hij 
geen lucht meer kreeg, de reservestang naar beneden moest trekken. Effe 
kut voor Kees, want de set stond reeds op reserve, en na nog geen drie 
minuten zat Kees zonder lucht en ging hij als een speer naar boven, omdat er 
ook na het trekken aan de reservestang geen zucht meer uitkwam. 
‘Godverdomme, er zat niks in, in die klote-flessen.’ 
‘Heeft u de druk dan niet gecontroleerd voordat u het set omhing? 
Dat staat woordelijk in de voorschriften.’ Zwaar op z’n pik getrapt verliet Kees 
het halfdek en we hebben dan ook verder geen last meer van hem gehad. 
‘Doeiiiii, Kees!’ 
 
Kerkdienst te St.Thomas 
 
We hadden een dominee aan boord, Gerard van der Klis. Een aardige vent, 
die nu eens niet de hele dag over het geloof liep te zeiken, maar met 
iedereen aan dek een praatje maakte. 
Op een zaterdagavond zat hij in het onderofficiersverblijf gezellig te 
ouwehoeren onder het genot van een bakkie bier, toen ik het gesprek op het 
geloof gooide. Ikzelf ben van mening dat hoe ver je ook in de geschiedenis 
terugblijkt, alle oorlogen en bloedvergieten verband hielden en nog steeds 
houden met het geloof. Ikzelf ben niet gelovig, althans, ik geloof niet in een 
God. Dit betekent niet dat ik een ander z’n geloofsovertuiging niet respecteer. 
Maar ik blijf van mening dat als er een God zou bestaan, hij al deze ellende in 
de wereld zeker niet zou toestaan. Maar zo lang er mensen zijn die steun en 
kracht uit het geloof putten en mij er niet mee opzadelen, vind ik het prima. 
Het was een gezonde discussie, waarna hij me uitnodigde om ook eens een 
kerkdienst bij te wonen. 



Ik ben beslist geen religieuze analfabeet, want op school moest ik van mijn 
ouders gewoon naar de catechisatie, ‘al was het maar voor je algemene 
ontwikkeling’, zei mijn vader altijd, die zelf óók niet geloofde. 
De volgende morgen zou dan het grote moment aanbreken voor mijn eerste 
echte kerkdienst, ware het niet dat het HTD (hoofd technische dienst) met de 
mededeling kwam dat er een brandbluspomp veel te weinig druk opbracht. Er 
zat waarschijnlijk iets in de inlaat, onder water. Of ik maar even wilde gaan 
kijken. Het resultaat was dat een groot stuk plastic werd verwijderd, waarna 
het leed weer was geleden. 
Toen ik het water uitkwam stond de dominee boven aan de duiktrap. Hij 
vroeg: ‘Kom je nog?, we zitten al tien minuten op je te wachten!’ 
‘Ik kan Gods huis toch niet zeiknat binnenvallen?’ Waarop hij antwoordde: 
‘Gods huis staat voor iedereen open, dus ook voor jou.’ 
‘Nou, vooruit dan maar.’ 
Er hing best een sfeertje. En we hadden een stoker, Piet de Haan, aan boord, 
die trompet speelde en bij gebrek aan een orgel de psalmen en gezangen 
begeleidde. 
Na afloop van de dienst kreeg ik van de dominee een boekje aangeboden, 
Het Nieuwe Testament, waarin hij schreef: ‘Ter herinnering aan je eerste 
kerkdienst.’ Dirk Littel moest zo nodig roet in het eten gooien door tegen de 
dominee te zeggen dat ik al een hele stapel van die boekjes had, omdat ik 
mijn verhaal ophing aan elke nieuw aan boord geplaatste vlootgeestelijke. Ik 
hoopte dan ook vurig dat Littel meteen door de bliksem zou worden getroffen 
na deze grove leugen. 
 
Xylacoïne 
 
Maar de wraak liet niet lang op zich wachten. 
Op een zeker moment liep er een stel bemanningsleden met schrale lippen, 
onder wie Littel en ik. Dirk liep te smeren met cacaoboter en andere 
waardeloze stuf, en toen ik hem vertelde dat ik van de ziekenverpleger ‘A-
vrienden zalf’ had gekregen (A-vrienden zijn de echte), die onwijs goed hielp, 
wilde hij ook wel wat. 
Van tevoren had ik de ziekenpa ingelicht, en toen Dirk voor z’n likje in de 
ziekenboeg kwam kreeg-ie een flinke lik xylacoine op zijn vinger, welke lik tot 
ruim in z’n mond werd uitgesmeerd. (Xylacoïne is een verdovende zalf, die 
gebruikt wordt voor lokale anesthesie.)  
Toen Dirk een minuut of vijf later aan tafel moest, was heel z’n bek verdoofd 
en lulde hij alsof hij bezopen was. Dat was nog niet alles, want hij verbrandde 
z’n bek met de soep en hij stak zelfs z’n vork zó diep in z’n hals dat we 
dachten dat-ie die ook wilde opeten. En zo werd ook dit kwaad weer bestraft. 
 
Einde term 
 
De reis liep op z’n eind en we vertrokken met een wolkbreuk van Curaçao; 
maar ondanks het hondenweer hadden we over belangstelling niet te klagen. 



De Rimasteiger stond vol met vrienden en bekenden en dat geeft best wel 
een warm gevoel. 
Op het einde werd zoals gewoonlijk Ponta del Gada op de Azoren 
aangedaan om brandstof te laden. Dirk en ik gingen nog even de benen 
strekken en een biertje happen. Toen we de kroeg uitkwamen, hoorden we 
een erbarmelijk gejank. Om de hoek waren twee van die zwakbegaafden 
bezig om een klein hondje als voetbal te gebruiken. Ik kreeg een waas voor 
m’n ogen en heb het beestje ontzet. Ik kreeg jammer genoeg net niet de kans 
om dat gajes de ballen van hun reet te schoppen. Pis- en pislink was ik. 
Ik heb het beestje mee aan boord genomen, me niet realiserend wat voor 
ellende dit allemaal teweeg zou brengen. Maar daarover later. Ik heb haar, 
want het was een teefje, in een doos in m’n hut gezet met eten en drinken, en 
toen we eenmaal op zee zaten heb ik die ouwe ingelicht over de verstekeling 
die hij aan boord had. Hij was er niet echt gelukkig mee, maar ik wist zeker 
dat hij het beestje niet over boord zou laten zetten. Na een fikse uitbrander en 
de belofte dat ik het beestje zou aangeven, was het voor elkaar. 
De douane gooide roet in het eten, maar dat doen ze over de gehele wereld. 
Alvorens het diertje van boord mocht, moest er een dierenarts bij komen en 
die stelde vast dat ze zwanger was. Ze zou in quarantaine moeten en daarna 
ook de jongen, dus hij gaf geen toestemming om het beestje in te voeren. 
Had ze tenminste nog een paar goede dagen met lekker eten in haar 
miserabele leventje gehad. 
Al deze soesa zorgde er wel voor dat de gehele bemanning al lang naar huis 
was toen mijn familie nog steeds en met een chagrijnige klus aan boord zat te 
wachten. Jammer toch? Ik had me deze thuiskomst, na een jaar, wel wat 
anders voorgesteld. Maar je kunt niet altijd alles hebben in het leven en een 
pestbui draait wel weer bij.  
 
Kantoor DDG 
 
Na het ontschepingverlof werd ik bij de mijnendienst geplaatst, en wel op het 
kantoor. Een job die ik nou niet echt ambieerde, maar daar kwam ik heel snel 
van terug. Ik werkte er samen met Dirk van Driel, Ben de Lange en Leon Dey. 
Er heerste een heel goede sfeer en er werd veel gelachen. Vooral Dirk legde 
een enorme dosis humor aan de dag. En dat was wel nodig ook, want het is 
natuurlijk geen leven tussen vier muren. Ik nam de zaak over van Frits 
Gielen, die mij toevertrouwde dat hij, als ik deze functie niet zou willen, nog 
wel een periode op die stoel wilde blijven. Dit was voor mij reden genoeg om 
deze functie te aanvaarden, omdat Frits altijd een vrije vogel is geweest. 
Ik had het idee dat ik vijfmaal acht uur op een bureaustoel zou zitten, maar 
niets was minder waar: ik was regelmatig op pad en meestal zelfstandig met 
een goed ploegje. 
 
Breskens 1 
 
Ik werd met een duikploeg naar Breskens gestuurd voor een zoekactie naar 
explosieven. We losten daar de oude ploeg af en we genoten logies aan 



boord van de Triton, een havenduikvaartuig waarop Gerrit Tonen 
gezagvoerder was. We hadden de beschikking over een voertuig van de 
plaatselijke politie. Een bureau dat onder leiding stond van de heer Paliwoda, 
die tot zijn ongenoegen door het HMDSTAT (hoofd mijnendienststation), de 
Ltz Henny Peeters, regelmatig Palipompstok werd genoemd. 
Peeters ging regelmatig mee op de bommenwagen, en wanneer er gevonden 
explosieven werden opgehaald hoefde de chauffeur niet eens te toeteren, 
want daar hadden ze Peeters voor. Met een langgerekt ‘Héééééé mongolen, 
zijn jullie d’r klaar voor?’ werd hun komst aangekondigd. En als Paliwoda er 
toevallig was, volgde er ook keihard: ‘Héééé Palipompstok, moet jij niet een 
beetje werken?’ 
Paliwoda regelde alles voor ons. Zelfs vervoer. We gingen ’s avonds de wal 
op met een voertuig met ‘MJ’ (ministerie van justitie) achterop. Het gaf 
natuurlijk een enorme kick dat we in deze wagen met het hele dronken 
zooitje, de chauffeur incluis, naar het politiebureau terugkeerden en daar de 
auto weer voor de deur zetten. En uiteraard waren er de volgende dag geen 
bijzonderheden. Elke morgen vroeg op en de hele dag buiten, maakte dat er 
’s avonds niet veel voor nodig was om bezopen te worden. 
 
Arnemuiden 
 
Er moesten acht hectare akker worden afgezocht met mijndetectoren bij boer 
Quist. We waren er met een ploeg van zes man. De reden was dat boer Quist 
tijdens het ploegen op een Engelse 500- ponds bom was gestuit. Het was 
best aanpoten en er werd op elk signaal gegraven. 
We genoten logies in de marinekazerne Vlissingen en ’s avonds werd er 
gestapt. Woensdag was de vaste sauna-avond en matroos De Ruig had weer 
in no time de gramschap op z’n nek van zowel de bezoekers als van de 
beheerder van de sauna. De Ruig presteerde het om zonder eerst te soppen 
het bad in te springen. Als het daar nu maar bij gebleven was! Helaas, want 
hij moest zo nodig ook nog een ‘bommetje’ maken, zodat niet alleen iedereen 
zeiknat was, maar ook de ramen waarachter zich het restaurant bevond, 
meteen geblindeerd waren. De volgende doodzonde van De Ruig was dat hij 
zonder handdoek in z’n blote togus op de bank ging zitten. De beheerder, die 
reeds een kijkje op hem had, gaf hem nog één waarschuwing daarna zou hij 
eruit geflikkerd worden. 
Ik kon de zaak sussen door te vertellen dat hij een moeilijke jeugd had gehad. 
Maar toen hij later als een echte geilneef de juffrouw die achter de bar stond 
in d’r blouse zat te loeren, was de maat vol. We snapten er geen reet van: 
een hele sauna vol met blote tieten en hij moet zo nodig gaan zitten gluren. 
Dus Ruud, je bent een kut en dat zal je altijd wel blijven. 
Maar het leukste vond ik nog steeds dat ik op een feestje bij ’m thuis was en 
er zo nodig een snuif coke genomen moest worden. 
Op het moment dat De Ruig met z’n kokkert boven z’n lijntje hing, kwam er 
een windvlaag die in één seconde voor 200 gulden de tuin in blies. 
 



Alice 
 
Ik bleef slapen, omdat het risico te groot was om naar Julianadorp, waar ik 
woonde, terug te rijden. Ik kreeg de logeerkamer toegewezen en net toen ik 
plat lag hoorde ik water kletteren. 
Godverdomme, ik had ook nog niet gesopt. Ik stapte m’n tampat uit en ging 
de badkamer binnen, waar De Ruig samen met Alice, zijn vriendin, stond te 
soppen. En omdat ik niet zo eenkennig ben zei ik tegen De Ruig dat-ie een 
beetje moest opschuiven, zodat Alice mijn rug even kon wassen. Er gaat niks 
boven een vreemde hand aan je lijf. 
Er ging weer enige tijd overheen toen Alice en ik elkaar weer tegenkwamen. 
Dat was op een avond op de motorclub MC.Road Runner in Den Helder. 
Alice was alléén, omdat De Ruig op zee zat. Nadat we zo’n beetje de hele 
avond met elkaar hadden opgetrokken, werd het tijd om te nokken. En op 
mijn vraag aan haar wat de plannen waren, of zij bij mij zou slapen of ik bij 
haar, vroeg ze wat het verschil was. 
‘Jij woont veel dichterbij dan ik, dus wat de alcoholcontrole betreft kan ik veel 
beter bij jou slapen.’ 
Ik ben met haar meegegaan en we hebben thuis nog een lekker sappie 
genomen en een vette joint gerookt, waarna we vreselijk veel plezier hadden 
met een zak katjesdrop. De rest laat zich raden, en omdat er verder niemand 
thuis was, alleen wij tweeën, bleef het bij raden. Het was alleen jammer dat 
Alice gewetenswroeging kreeg en alles aan De Ruig opbiechtte, tenminste 
voor zover er wat op te biechten viel. Ik vond eigenlijk van niet. Elke keer 
wanneer De Ruig meer dan twee baco’s op had, begon hij er weer over te 
zeiken. Maar wat ik al eerder aanhaalde: ‘Er moeten er twee willen, wil er één 
kunnen.’ 
 
Texel 
 
We kregen de opdracht om een GC-mijn (een Duitse invloedsmijn) uit te 
stomen. Dat wil zeggen: de springstof, 875 kilo hexaniet, met een 
stoomapparaat vloeibaar maken en opvangen om het later te verbranden. 
Deze procedure is in een vorig hoofdstuk reeds uitvoerig beschreven. Het 
gereedmaken van het benodigde materiaal vergde enige tijd en na de koffie 
konden we aanvangen met stomen. 
Op een gegeven moment kreeg ik een verschrikkelijke druk op m’n roer. En 
omdat we tijdens deze klussen in een ketelpak liepen, een kaki overall met 
capuchon, geeft het altijd problemen wanneer je moet schijten. Ik zocht een 
duinpan op en liet de hele handel zakken, terwijl ik met m’n hol tegen de wind 
in ging zitten. Het woei als de neten en het was net alsof m’n reet 
gezandstraald werd. 
Toen er naar mijn gevoel een slordige 30 centimeter het lichaam had 
verlaten, keek ik voldaan en opgelucht achterom. Maar tot mijn verbazing lag 
er niets. ‘Ondergestoven’, dacht ik nog, en omdat ik niet de gewoonten van 
een kat had liet ik hem lekker onder het zand liggen. Ik was ’m kwijt. Toen ik 
terugkwam bij de mijn kreeg ik plotseling een strontlucht in m’n neus. ‘Hé, wie 



staat er hier zijn aambeien te föhnen?’ Ik riep nog, dat wanneer er iemand 
moest schijten, hij dat in een duinpan moest doen en niet in gezelschap. 
De hele middag hield ik die stank in m’n neus en dat was de reden dat ook de 
schoenen werden geïnspecteerd. Zelfs op de Texelse boot rook ik het nog. 
Eenmaal terug in het duikbedrijf werden de materialen opgeruimd en de 
werkkleding in de kast gehangen. Er werd het één en ander duidelijk. Toen ik 
m’n overall weghing, leek m’n capuchon op een puntzak. Ik had in m’n overall 
gescheten en de hele middag met die opper op m’n rug gelopen. Dat had ík 
dus weer. 
 
De beëdiging 
 
Er kwam een bekendmaking uit dat eenieder zich kon laten beëdigen. Er 
waren er zelfs bij die beweerden dat als je het niet deed, dit wel eens een 
belemmering voor je bevordering zou kunnen zijn. Dat leek mij sterk. En 
mocht dit wél zo zijn, dan zagen we dat later wel. Ik weigerde in elk geval om 
mezelf daarvoor aan te melden, omdat ik van mening was dat je geen 
tweemaal dezelfde zaken hoefde te beloven. Bij het in dienst treden had ik 
trouw aan de koningin beloofd en onderwerping aan de krijgstucht. 
En dat moest voldoende zijn. 
Er werd een hele poppenkast van gemaakt, inclusief geluidsinstallatie en een 
podium waarop de commandant stond. Het waren dan ook de grootste 
farizeeërs die bovenaan de lijst stonden. ‘Helaas’ kon ik niet aanwezig zijn, 
omdat er tenslotte toch iemand bij de telefoon moest blijven, nietwaar? Had ik 
mooi de gelegenheid om voor het motorblad een verslag te schrijven over 
een rit naar Luxemburg. De voeding voor de versterker en de 
geluidsinstallatie werd getrokken vanuit het bureau duikbedrijf, via het 
bovenlicht. Tegen de vlootvoogd, onze vriend Dirk van Driel, zei ik: 
‘Wanneer Guus Hey [één van de bootslieden van de DDG] naar voren wordt 
geroepen, dan trek ik de stekker uit het stopcontact.’ 
Met een ‘Dat flik je niet, hoor!’ verliet hij het kantoor. 
Totdat ik hoorde omroepen: ‘De sergeant ODND Hey.’ Daar liep Guus naar 
voren, de armen opzwaaiend tot schouderhoogte, keurig in tenue als of-ie 
naar een begrafenis moest. Met een bijpassende blik in z’n ogen meldde hij 
zich model bij de commandant. Toen die ouwe met zijn voorgeschreven 
lulverhaal begon, rukte ik zoals beloofd de stekker eruit. Als door een wesp 
gestoken dook de majoor-monteur naar het zekeringenkastje van het geluid, 
terwijl die ouwe rustig doorlulde. Het was komisch om te zien hoe iedereen 
onrustig om zich heen keek en die ouwe de voorstelling voortzette alsof-ie 
voor een club doofstommen stond. Hij had totaal geen weet van hetgeen er 
gebeurde. 
Toen de monteur zijn kastje dichtsloeg, stopte ik de stekker er weer in. Dit 
leverde de monteur heel wat bewonderende blikken op. Even later herhaalde 
ik dit en weer plaatste ik, nadat de monteur in het stoppenkastje had 
gemorreld, de stekker terug. De monteur had de rest van de ceremonie een 
blik in z’n ogen alsof-ie zojuist iets nieuws had uitgevonden. Van zichzelf 
vond-ie dat de ware klasse zich nu eenmaal niet verloochende. 



Na afloop kreeg ik uiteraard op m’n sodemieter van de vlootvoogd, maar hij 
was iemand met een zeer groot gevoel voor humor. En eerlijkheidshalve 
bekende hij later dat-ie zich inwendig de tering had gelachen. Jammer dat je 
met pensioen ging, Dirk! 
 
Wie niet sterk is… 
 
Ik had dringend een aluminiumkist nodig, zo één waarin 40-mm granaten 
werden verpakt. Prachtige waterdichte kisten. Alleen bij bewapening op de 
rijkswerf hadden ze die kisten. 
Even een telefoontje plegen. Met m’n stem op drie gallons meldde ik me als 
de luitenant ter zee Dey. Ik gaf te kennen dat we dringend een 40-mm kist 
nodig hadden. 
‘Een ogenblik, meneer, ik ga voor u kijken.’ Na enige ogenblikken deelde hij 
met een blije klank in z’n stem mee dat hij nog één nieuwe kist had staan. 
‘Daar ben ik u zeer erkentelijk voor. Maar is het voor u een probleem dat ik ’m 
laat ophalen door de bootsman Van Es, u waarschijnlijk wel bekend?’ 
‘Geen enkel probleem, meneer. Van Es kennen we, dus dat komt goed.’ 
Toen de hoorn op het toestel lag, kwam meneer Dey uit zijn schuilplaats; hij 
had alles gevolgd en vroeg of ik niet een heel klein beetje spijkerhard was om 
zijn naam te gebruiken voor mijn vuige praktijken. 
‘Ach, wie niet sterk is…’ 
Dey was een fijne kerel, die de zon in het water kon zien schijnen.  
 
Kaarsen 
 
Er was een bom gevonden. Op zich niets schokkends, omdat het dagelijks 
gebeurde. De bom bleek echter in plaats van springstof paraffine te bevatten. 
Voor de werkplaats op het duikbedrijf werd-ie leeggestoomd en alle paraffine 
werd in emmers gedaan. 
Rob Eikema, de chef werkplaats, kwam op het idee om kaarsen te gieten 
voor de kerst. Er werd een stuk regenpijp geregeld, die van onderen werd 
dichtgemaakt en er werd een lont gevlochten. Met pit 47 uit de snijbranderkist 
werd de paraffine gesmolten en de pijp volgegoten. Nadat de zaak was 
afgekoeld, kon je de reuzekaars er zó uitdrukken. Maar wat is er zo leuk aan 
een kaars? 
We besloten om er een verrassing in te doen. De pijp werd tot op een halve 
cm van de rand gevuld en nadat de zaak wat hard was geworden werd er 
een flinke theelepel traangaskristallen bovenop gestrooid, die we uit een 
granaat hadden gehaald. Deze bewaarde ik voor speciale gelegenheden in 
een glazen pot. 
De eerste kaars werd gemaakt voor de chef, de Ltz Tekke. Alleen al de 
gedachte dat-ie, wanneer hij op eerste kerstavond met de familie aan de 
gevulde hertenreet zat, in de tuin verder moest. Je steekt echt de 
kraaienmoord met die teringzooi. Later hoorde ik van Peter van der Kruit, die 
eens bij ’m op bezoek kwam, dat-ie de kaars wilde aansteken. Maar dat werd 



hem sterk afgeraden, want, zei Van der Kruit: ‘Dat is hartstikke zonde van 
zo’n mooie kaars.’ Hij wist wat erin zat. 
Toen we eenmaal aan het sodemieteren waren met traangas, moest ook 
Eikema eraan geloven. Rob Eikema werd op het duik- technisch centrum 
geplaatst onder de noemer ‘las-idioten’. Dat wil zeggen dat hij, als hij geen 20 
meter lasnaad op een dag had gehaald, een rotdag had. De hele dag was-ie 
met een laspit aan ’t kloten en dat vroeg om problemen. Vóór aanvang 
werkzaamheden werd er een flinke theelepel traangas in de pul met 
vloeimiddel gedaan en elke keer wanneer hij de hete lasdraad in het vloei- 
middel stopte kwam er traangas vrij en niet zo’n beetje ook. Hij snapte er 
geen zak van en ook al omdat de deur van de werkplaats dichtzat, was het 
snel aftrap lassen. 
 
Breskens, 2 
 
We werden weer naar Breskens gestuurd om diverse meldingen af te 
handelen. Eerst even contact zoeken met de rijkspolitie. Dit om eventuele 
moeilijkheden van welke aard dan ook op te lossen. 
De eerste melding was een locatie midden in een weiland. En toen we er 
aankwamen lag er een groene waas over het terrein. Onkruid, dacht ik. Niets 
was minder waar, zo bleek later. De mannen zagen kans om in no time het 
gebied om te toveren in een maanlandschap. 
Er kwam een boer op een trekker aanscheuren, met een blik in z’n ogen alsof 
hij heel Zeeland wilde uitroeien. Vol in de ankers zette hij de trekker stil en 
sprong over de sloot. Met dreigende blik informeerde hij wat we 
godverdomme aan het doen waren op ZIJN land. Ik liet me hierdoor niet van 
m’n stuk brengen, pakte mijn formulieren en vroeg hem rustig of dit het terrein 
was dat erop vermeld stond. Tevens verzocht ik hem dringend doch beleefd 
om z’n grote smoel tegen mij dicht te houden, omdat-ie die maar tegen z’n 
ouwe moer moest opentrekken. Na een paar keer slikken en diep ademhalen 
vroeg-ie of we niet zagen dat er lof was gezaaid. 
‘Nee lul, hoe moet ik dat zien? Ik ben geen boer en als ik na een zooi regen 
een groene waas over een veld zie denk ik in eerste instantie aan onkruid.’ 
Dit was overigens niet de enige stadse blunder die ik maakte. Er stond aan 
de andere kant van het hek een koe. Jezus, wat had zo’n beest een grote 
harses. Ze kwam heel langzaam naar het hek en toen ik haar eens goed 
bekeek vond ik dat ze best een lief gezicht had. Ik vroeg aan de verslaggever 
die er ook bij was: ‘Bijt zo’n beest?’ Ik probeerde haar heel voorzichtig te 
aaien, want je weet maar nooit. De verslaggever van het plaatselijke 
leugenaartje lachte zich de pleuris. Dit leverde een zeikstuk met foto op in die 
krant, terwijl ik nog lang de vraag ‘Bijt zo’n beest?’ heb moeten aanhoren. 
De boer had zich inmiddels hersteld en sommeerde ons om op te rotten van 
zijn land, waar we meteen gevolg aan gaven, omdat we niet anders konden. 
Terwijl we die lul-de-behanger alleen lieten, sprak ik vóór ons vertrek de wens 
uit dat-ie tijdens het rooien van z’n klote-lof de lucht in mocht vliegen. 
Op naar de volgende melding! Deze was in een dorp verderop. Ik belde aan 
de voordeur van een mooie hoeve. Een wat oudere dame deed open en met 



de mededeling dat wij van de duik- en demonteer- groep uit Den Helder 
waren, informeerde ik of de dame in kwestie al koffie had gehad. 
‘Ja vanmorgen vroeg’, zei ze, ‘maar wilt u misschien een bakkie?’ ‘Zwart en 
een toefje slagroom, als ik u niet ontrief. Normaal drink ik de koffie om deze 
tijd altijd Irish’, maar daar ging ze verder niet op in. 
Eenmaal met de ploeg aangeschoven in de grote woonkeuken, vertelde ze 
dat de knecht regelmatig kogels opgroef. ‘Nou mevrouwtje, maakt u zich 
maar geen zorgen meer, want alles wordt keurig netjes opgeruimd. Had u 
nog een bakkie?’ 
Even later gingen we aan de slag. De buit was een emmer klein-kaliber 
munitie, een pistool in een holster, diverse helmen, een Duits gasmasker en 
een paar steelhandgranaten. 
‘Wat ben ik blij dat u geweest bent, want de knecht wilde niet meer op dit stuk 
land werken.’ ‘Mevrouwtje, het genoegen was geheel aan onze zijde, maar 
toch ben ik wel jaloers op u hoor! Want nergens vind je boven de Moerdijk 
zulke prachtige aardappels als hier.’ 
‘Wilt u soms wat aardappels mee?’ 
‘Ik zeg daar geen nee tegen, maar zou u dat nou wel doen?’ ‘Ja hoor, voor 
jullie allemaal een lekker maaltje.’ En zo vertrokken we met een zak 
aardappels naar de volgende melding. 
De opperwachtmeester van de rijkspolitie vroeg in eerste instantie of hij de 
hele dag bij ons moest blijven, want dat zag-ie niet zo zitten. Maar hij had het 
zó naar z’n zin dat-ie niet meer weg wilde. 
De volgende melding was in een fruitboomgaard. Er waren oude mannen die 
met eigen ogen hadden gezien hoe er in de oorlog op de aangegeven locatie 
een paar bommen waren neergekomen, die niet waren ontploft. Met de 
mijndetector werd het gebied afgezocht. Maar de locatie bevond zich op een 
hoek van de boomgaard. ‘Dat kolere-ding blijft piepen’, riep één van de 
matrozen-duiker. Niet vreemd natuurlijk, want het hele zooitje was afgezet 
met een hek. 
Wat nu? Ik herinnerde mij een uitspraak van onze chef, de Ltz Wiebenga: 
‘Alles groots aanpakken’ en daarom liet ik een graafmachine opdraven. De 
eigenaar van de boomgaard was er niet zo gelukkig mee. Toen de 
graafmachine er aankwam reed-ie met z’n graver een hele rij boompjes plat. 
‘Sorry hoor meneer de boer, maar het is kiezen of delen.’ 
Toen we een gat hadden laten graven van een meter of tweeënhalf diep, 
bekeken we de structuur van de grond en kwamen tot de conclusie dat er 
geen indringing had plaats gevonden. Aan de andere kant was de boer toch 
wel blij met deze uitslag. We kregen spontaan, nadat ik hem verzekerd had 
dat er boven de Moerdijk nergens zulk lekker fruit was te vinden als hier, een 
maaltje lekkere appels en peren mee.  
 
Lauwersoog 
 
De opdracht luidde: Morgenvroeg met de springuitrusting naar Lauwersoog. 
Daar zouden we door de RP te W (rijkspolitie te water) naar Rottumerplaat 
worden gebracht. Er bevonden zich daar vermoedelijk enkele explosieven, 



die ter plekke vernietigd moesten worden. De klus kon met twee man 
geklaard worden, zodoende had ik een betrouwbare vent nodig die op dit 
gebied van wanten wist. 
Mijn keus viel op machinist-duiker Ted van Zutphen. Ik vroeg hem de avond 
ervóór of hij zin had om op de motor naar Lauwersoog te gaan en dat zag hij 
wel zitten. Ik reed destijds op een dikke 1200-cc Harley Davidson/Electra 
glide, dus over het comfort hoefde hij zich geen zorgen te maken. We 
spraken om half zes ’s morgens af bij de onderofficier van de wacht van de 
mijnendienst-kazerne. Ernaast lag de wapenkamer met de springstofbunker. 
Het gelul begon al bij die rukker die aan de poort stond. Hij had niets 
doorgekregen. Ik verzekerde hem dat als hij de officier van de wacht niet zou 
porren, dat ik het zelf zou doen. ‘En schiet nou godverdomme op, want ik heb 
springstof nodig en anders zit ik straks met m’n kut in de spits.’ Toen de 
officier van de wacht eindelijk overtuigd was en de formulieren waren 
overgelegd, kwam-ie met de sleutel. Deze man kwam van een buitenpost en 
had zich waarschijnlijk niet verdiept in zijn taakomschrijving. 
‘We hebben toch een probleem’, kondigde hij grijnzend aan, ‘ik weet de code 
van het slot niet, dus je hebt niets aan de sleutel.’ 
‘Geef die sleutel nou maar, want die code weet ík.’ 
Eindelijk voorzien van de juiste materialen viel-ie bijna van z’n geloof toen hij 
zag dat alles op de motor werd geladen. De afvuurkabel, de exploder 
(afvuurtoestel) en, zoals staat voorgeschreven, de detonators en de 
springstof gescheiden: in de rechter- zijkoffer gingen de detonators en in de 
linkerzijkoffer de springstof. 
Maar niets bij de mijnendienst blijft geheim. In no time kwam het verhaal bij 
de chef op het bureau duikbedrijf en die was in de vaste veronderstelling dat 
wij ons als een stel Hell’s angels bij de rijkspolitie te water zouden melden. 
Niets was minder waar, omdat we onder ons motorpak een correct uniform 
droegen en de helm bij aankomst werd vervangen door het militaire 
hoofddeksel. De RP te W stond aanvankelijk lullig te kijken, maar met een 
blik of dit de normaalste zaak van de wereld was werd alles uitgeladen en op 
de boot gezet. Het was een gezellige overtocht en we waren blij dat we onze 
duikpakken hadden meegenomen, omdat de boot nergens aan de kant kon 
komen. Er werd een ladder tegen de voorplecht geplaatst en zo moesten we 
toch nog een stuk door het water waden. Op de aangegeven plek troffen we 
een paar granaten aan die we ter plekke hebben gesprongen en zo kon de 
terugreis naar Lauwersoog weer aanvangen. Alles weer opgepakt en we 
waren rond 21.00 uur bij de mijnendienst terug. De volgende morgen begon 
het gezeik opnieuw, maar nu over het vervoer van de springstof en de 
tenues.  
Gelukkig wist ik eenieder weer te overtuigen van mijn goede bedoelingen en 
toen de rapporten uitwezen dat alles perfect was uitgevoerd was het leed 
alweer snel geleden. 
 
Terschelling 
 



Er kwam een melding binnen over een vermoedelijke mijn. Met de complete 
ploeg, dat wil zeggen een duikmeester, een duiker-seinmeester, twee duikers 
en een ziekenverpleger, vertrokken we met de bommenwagen naar 
Harlingen, alwaar de springstof en de detonators over de tassen van de 
duikploeg werden verdeeld. De bommenwagen, een speciaal voor het ruimen 
van explosieven ingerichte vrachtwagen, kon niet mee de boot op, dus 
vandaar deze kunstgreep. Je moet tenslotte wel eens om de voorschriften 
heen, wil je normaal kunnen functioneren. Het is in dit bedrijf zó dat je, als je 
conform de voorschriften zou werken, geen kant uit zou kunnen. Dus dan 
maar improviseren. 
Niemand wist natuurlijk dat een matroos achteloos met een blik TNT 
(trinitrotoluene = springstof) van 18 kilo in z’n tas liep. Maar dat hoefde ook 
niemand te weten. 
Op Terschelling aangekomen werden we opgewacht door een wagen van de 
RP en meteen naar het strand gereden. Daar lag-ie, een Engelse 
contactmijn. Er werd niet lang over geluld, dus meteen opblazen die hap. Er 
werd een standaard vernielingslading van 18 kilo TNT tegen de ladingbus 
geplaatst. Deze was reeds zichtbaar, doordat de mijnbol gedeeltelijk was 
doorgerot. Vervolgens werd de mijn tot explosie gebracht. Een gigantische 
dreun en een enorme krater in het strand waren het resultaat. 
Een gedeelte van de mijnbol was een paar honderd meter verderop 
terechtgekomen. ‘Jongens, effe ophalen dat ding en in het gat gooien, anders 
hebben we morgen wéér een melding voor dat zelfde ding en daar zitten we 
niet op te wachten.’ Er was werk genoeg. 
Aan de rand van de krater stond ik me af te vragen hoe diep het wel zou zijn 
en op het moment dat ik erin zou springen kwamen de mannen met een 
bolvormig stuk schroot aan en gooiden het in de kuil. Binnen nog geen 5 
seconden was er niets meer van te zien, alleen een slurpend geluid was nog 
hoorbaar. ‘Godverdegodver, drijfzand!’ Daar had ik effe niet bij stilgestaan. 
Het kan niet anders of ik moet een beschermengel hebben, maar dan wel 
één met roestvrij stalen vleugels. 
 
We stapten in het busje van de rijkspolitie en reden naar het bureau waar we 
een bak koffie zouden drinken, de handen konden wassen en waar ik m’n 
formulieren kon invullen. 
Omdat de boot toch pas over een paar uur zou vertrekken, stelde ik voor dat 
we naar een kroeg gebracht zouden worden, teneinde onze dorst wat te 
lessen. We werden door de rijkspolitie weggebracht naar één van de grotere 
kroegen op het eiland en werden bij binnen- komst geprezen om ons werk. 
‘Weer een stuk oorlogstuig minder’, was de reactie van de bezoekers. 
Ik dacht nog: ‘Zet maar een zooi bier neer’, maar dat zat er effe niet in. 
Toen het tijd werd, vroeg ik om de rekening. 47 gulden, wat voor die tijd best 
een aardig bedrag was. Ik vroeg de barkeeper om een pen en zette mijn 
paraaf op de rekening. De barman, die de intelligentie uitstraalde van een 
borrelnoot, vroeg mij waar dat voor was. 
‘Komt de burgemeester hier wel eens?’ 
‘Ja, soms. Hoezo?’ 



‘Mooi, dan geef je deze rekening aan de burgemeester, maar vergeet er niet 
bij te zeggen dat-ie dit moet plaatsen onder de noemer representatie.’ 
‘Onder de wat??’ 
‘Ayoooo!!!! Tot de volgende boem!!’ En zo verlieten wij gezamenlijk het 
etablissement, de barkeeper starend naar de rekening achterlatend. 
Eenmaal terug in het duikbedrijf was het verhaal alweer snel bekend. De chef 
was er niet echt happy mee, want volgens hem zou hij de eerstvolgende keer 
incognito naar Terschelling moeten, wilde hij niet voor de rekening opdraaien. 
‘Ach, wie daarop let is een kniesoor.’ 
 
Marinehospitaal Overveen 
 
Na een val met mijn Harley zat m’n ene knie in de vernieling. Het gebeurde 
op een vrijdagmiddag, toen ik van het duikbedrijf naar huis reed. Nu denkt 
iedereen onmiddellijk: ‘Die was muf.’ Dus niet, er zaten maar drie biertjes in 
het lijf. Ik ging onderuit over een grindkiezel. 
Gelukkig aan de heilige koe weinig schade: treeplank gebroken, die meteen 
op het bedrijf door onze lasser Rob Eikema werd hersteld. 
Weer naar huis om de motor op te pakken voor het tweejaarlijkse treffen in 
Beetsterzwaag, Friesland, dat georganiseerd werd door de Harley- 
Davidsonclub Nederland. Dit was telkens weer een gigantische bijeenkomst, 
dus die wilde ik zeker niet missen. 
In Friesland aangekomen kon ik niet meer lopen of staan. Na het bekijken 
van de röntgenfoto’s in het streekziekenhuis, constateerde de dienstdoende 
arts dat m’n knie op twee plaatsen gebroken was. 
   ‘Hoe ben je hier gekomen?’ 
   ‘Op de motor!’ 
   ‘En waar is het gebeurd?’ 
   ‘In Den Helder!’ 
Heel ongelovig staarde hij me aan en stond in de starthouding om m’n 
spijkerbroek open te knippen en m’n poot in het gips te zetten. 
…‘Mooi niet, tape ’m maar in, want ik moet nog een heel weekend feesten. 
En ik heb maar één broek bij me.’ 
Zo gezegd en dus ook gedaan, keerde ik terug op het feest, waar mijn 
vriendin de tent reeds had opgezet. Alles verliep perfect. 
Lekker en veel zuipen, goeie muziek. Alleen het schijten ging niet zo 
makkelijk in zo’n klein hokkie; dan maar in de tent met m’n hol boven een 
plastic zak. Inmiddels was er een rolstoel geregeld en als een 
oorlogsveteraan manoeuvreerde ik overal tussendoor. Zo’n rolstoel opent wel 
perspectieven. Altijd een plek aan de bar en toen er de volgende dag een 
heel varken werd geroosterd, werd mij keurig een bonk gebracht. 
De zondag brak aan en we moesten terug naar Den Helder. 
…‘Niemand rijdt er op mijn fiets!’ 
…‘Maar wat nu?’, riep mijn vriendin, die het hele weekend achter die kar had 
lopen duwen. 
Jack Zwan, een Fries die óók op het duikbedrijf geplaatst was en tevens 
Harleyrijder, bood aan dat wij, m’n vriendin en ik, zijn Mercedes konden 



nemen, dan zou hij mijn fiets naar huis rijden. Aangekomen in Den Helder, 
eerst naar de centrale ziekenboeg met de foto’s. De arts van de wacht was 
pislink op me, omdat ik niet meteen naar huis was gegaan en omdat m’n knie 
niet in het gips zat. Ik werd naar huis gestuurd met de mededeling dat er 
binnen een half uur een ambulance voor de deur zou staan om me naar het 
marinehospitaal te Overveen te brengen. Was ik weer mooi lekker mee. Dus 
diezelfde avond nog lag ik opgebaard op chirurgie. 
Even kennismaken met de rest van de patiënten en daarna lekker meuren. 
De volgende morgen startte niet zo sympathiek. Er verscheen een zuster aan 
m’n voeteneind, pakte de kaart en vroeg: ‘Al gepoept?’ 
…‘Ook goeie morgen!’ 
…‘Heeft u al gepoept of niet?’ 
…‘Nee, ik heb nog niet gepoept en ik poep hier niet ook!’ 
…‘Wanneer u over drie dagen nog niet gepoept heeft, krijgt u een klysma!’ 
…‘O ja? Dan krijg jij oorlog.’ 
Wat een chagrijnige trut, zeker d’r ochtendwip gemist. Ik had duidelijk het 
gevoel dat ze mij niet mocht, maar dat was wel wederzijds. 
Het weer was uitzonderlijk mooi en ik lag maar te liggen, omdat die poot nog 
veel te dik was om te gipsen. Die moest eerst worden leeggezogen. 
Ik heb veel bezoek gehad en de mensen wisten wat een gewonde toekomt. 
Iedereen nam bier, haring en sigaren mee, tot groot ongenoegen van dat 
kolere-wijf. De rest van de verpleegsters was hartstikke aardig, alleen wij 
lagen elkaar niet en dat was haar schuld. 
Al met al was ik er viereneenhalve maand zoet mee. Het hoofd duikbedrijf 
vertelde dat ik geplaatst zou worden op Hr.Ms. Woerden, een tot duikvaartuig 
omgebouwde mijnenveger. Maar dan moest die poot wel genezen zijn. Nou, 
daar konden ze op rekenen. 
 
Hr.Ms. Woerden 
 
Commandant was de Ltz Leo van Hoorn. 
Ik werd aan boord geplaatst als chef der equipage. En voor alle duidelijkheid: 
de equipage aan boord van een schip of inrichting is de groep opvarenden 
vanaf de stand van matroos 3de klas t/m de rang van adjudant-onderofficier. 
Ik zou de bootsman Karel Lohr gaan aflossen. Na de gebruikelijke rituelen, 
zoals het overgeven en overnemen van goederen etc., werd Karel na een 
week overgeplaatst en was de zaak voor mij. Er heerste een perfecte 
stemming aan boord; alleen moesten er toch wat lieden aan mij wennen, 
maar dat houd je altijd, waar je ook komt. Maar na een paar dagen draaide 
het lekker. Er werd goed en hard gewerkt, maar ook elke dag gelachen. 
Zo ging eens de telefoon, die ik opnam met: ‘Hr.Ms. Woerden, met de 
bootsman.’ 
‘Frans, met Vink. Mag ik de oudste officier effe?’ 
‘Moment, meneer, ik zal even informeren of hij genegen is om u te woord te 
staan.’ Na een halve minuut meldde ik hem dat de oudste officier had gezegd 
dat-ie naar de klote kon lopen, waarna ik de hoorn erop legde. Nog geen 
minuut later werd er wéér gebeld. En omdat de telefoon naast de hut van de 



oudste stond en niemand hem opnam, pakte hij ’m zelf. Hij schrok zich de 
tering van het gevloek van Vink en begreep er niks van. 
Het gebeurde regelmatig wanneer we naar zee gingen dat we oplopers aan 
boord hadden. In dit geval de flottielje-commandant, de overste Franken. Op 
zich geen slecht mens, maar van het tokosysteem aan boord snapte hij geen 
ene moer. Alle toko- artikelen, van zeep, tandpasta tot borrelnootjes, lagen in 
een niet-afgesloten kast in het manschappenverblijf. Op de deur hing een lijst 
met een ieders naam erop en wanneer iemand iets uit de kast haalde 
schreef-ie het bedrag achter z’n naam en rekende aan het eind van de reis 
met de tokobaas af. 
Dat deed iedereen trouw, dat afrekenen, behalve de overste; want daar 
moest de tokobaas weer achteraan toen-ie van boord was. 
Geen probleem natuurlijk. Maar toen de tokobaas onverrichterzake aan boord 
terugkeerde met de mededeling dat de overste het bedrag van 34 gulden 
gespecificeerd wilde hebben, zei ik: ‘Laat ’m de pleuris krijgen en zet die 34 
gulden maar op mijn naam.’ Maar daar was-ie nog niet klaar mee. De 
eerstvolgende keer dat-ie meeging werd er elke dag afgerekend en als 
surprise heb ik een knikker in de fankoker gestopt. Zodra we op zee zaten, 
begon de knikker te rollen en omdat het bewegen van een schip nooit een 
keer hetzelfde is, word je er gillend gek van, want je went er nooit aan. 
Zo wilde Franken ook altijd de shampoo van iemand anders gebruiken 
wanneer-ie gedoken had. Toen men dat eenmaal doorhad, werd er een fles 
shampoo met een beetje erin neergezet en bijgevuld met smeerolie. En om 
de zaak compleet te maken werd er ook nog in gepist. Je kunt je voorstellen 
hoe lekker je haar gaat zitten na zo’n wasbeurt. Het kwaad straft nog steeds 
zichzelf. 
We hadden een goede bemanning en niet zo’n stelletje zeikers die altijd bang 
waren dat ze te lang bezig waren. Zodra we op zee zaten of aan een 
oefening deelnamen, was iedereen present en werd er niet meer op de klok 
gekeken. Daar stond wel tegenover dat die ouwe ook niet te lullig was om, als 
er de nacht was doorgewerkt, vanaf 12 uur vast werken te houden op zee, 
zodat iedereen voor z’n vuile moer in de zon kon gaan liggen. 
Het wel en wee van de onderofficieren lag in de hand van ‘muis’, onze 
ziekenverpleger. Muis, de bijnaam voor de duikziekenverpleger aan boord, 
verzorgde ons naar eer en geweten en wel in de ruimste zin des woords. Zo 
werd bijvoorbeeld elke morgen vroeg, zodra de tafel afgeruimd was, de 
koelkast opgetopt, zodat we rond een uur of twaalf een koud biertje konden 
nuttigen. Muis, in dit geval René Veldhuis, was goud waard en één en ander 
mag daarom best worden vermeld. Tijdens oefeningen, al was ’t ook midden 
in de nacht, was Muis er met een snackie of koffie. Daarom werd onze 
nieuwe muis, na overplaatsing van René, dusdanig door hem geïnstrueerd 
dat het ons weer aan niets ontbrak. 
We waren in het bezit van een grote witte vlag, met daarop het 
duikersembleem en eronder de tekst ‘Love boat’. Dat embleem bestaat uit 
twee dolfijnen die naar elkaar toe zwemmen met een duikershelm ertussen. 
Aan deze naam was niets overdreven, want wanneer we in Bergen 
(Noorwegen) lagen, waren de meesten ‘in love’. Zodra we afgemeerd lagen, 



werd de love-boatvlag gehesen; en wanneer de dames uit hun werk kwamen 
en met de bus langs de Woerden reden, wisten ze genoeg. Aangezien de 
tam tam in Bergen heel snel gaat, waren we verzekerd van een gezellige 
avond met dames die het na enige bieren niet meer zo nauw met de normen 
namen. Het gevolg was dat velen, wanneer we vertrokken, zeer innig 
afscheid namen en er door de dames menig traantje werd weggepinkt. 
Ik deelde de hut chef d’équipage met een sergeant-machinist, Henk Burgers, 
in de wandelgang Hunk genoemd, vanwege onze vele bezoeken aan 
Scandinavië. Hunk was voor mij nu niet direct de meest ideale hutgenoot, 
omdat we het nooit met elkaar eens waren. Werd er niet over de muziek 
gezeurd, dan was het wel over de foto’s die ik aan de wand hing of over het 
tempo waarin er gezopen werd. Daar kwam een einde aan toen Hunk werd 
afgelost door Harm Bakker. Harm werd door zijn collega’s ruim 
gewaarschuwd dat hij, als enige niet-duiker, een slechte tijd tegemoet zou 
gaan. 
Ik heb nooit prettiger met iemand gevaren en mijn hut gedeeld dan met Harm. 
Een rustige vent, die van een biertje hield en met een onwijs vriendelijke 
uitstraling, die zich projecteerde op zijn ondergeschikten. 
We gingen altijd samen de wal op en in de periode dat we met elkaar hebben 
gevaren is er nooit een onvertogen woord gevallen. Helaas is Harm ons op 
zeer jonge leeftijd ontvallen. Op 4 oktober was hij jarig en waar ter wereld ik 
mij ook bevond, ik belde altijd even om te feliciteren. 
 
Kees Los 
 
Commandant Ltz Kees Los deed zijn intrede. Er was een trip gepland naar 
Engeland. Altijd leuk. Enerzijds omdat je je er goed verstaanbaar kunt maken 
en anderzijds omdat ik de meeste havens reeds eerder had bezocht en 
overal kennissen dan wel ‘pleegnichten’ had ontmoet. 
Vóór het vertrek werden er 1000 stickers besteld met de naam en het profiel 
van de Woerden erop, met de tekst: ‘Wij van Los kennen geen angst.’ 
Kostprijs 50 cent, dus het was voor niemand een probleem deze overal op te 
plakken waar we geweest waren. Maar 1000 stickers waren er toch best wel 
veel. Zodra er nieuwe officieren aan boord werden geplaatst die kwamen 
inrouleren, werd er rap het pak stickers voorgaats getrokken. 
…‘Hoeveel kosten ze, boots?’ 
…‘Een gulden per stuk!’ 
En om nu te voorkomen dat er met een breed gebaar een gulden op tafel 
werd gegooid van ‘Doe mij er maar één’, vertelde ik dat ik bij de eerste 
aankoop net Sinterklaas was en bij aankoop van vijf stuks er vijf cadeau gaf. 
Weer tien weg! 
Ik kwam zeker een jaar later een condoomautomaat in een vette tent in 
Amsterdam tegen, die vertelde dat wij van Los nog steeds geen angst 
kenden. 
De eerste haven was Weymouth en we zouden midden in de stad afmeren. 
Wel lekker natuurlijk, want je had dan geen gelul met taxi’s en zo. We zouden 
ongeveer recht tegenover de Harbourclub afmeren. Dit was een soort disco 



waar van alles op af kwam, van piepjong tot schijndood. Maar dat vind je door 
heel Engeland. 
Het lullige was dat we de volgende dag moesten opkrassen omdat de D-day 
gevierd zou worden. Daarom had die ouwe besloten om zijn schip 
operationeel te parkeren, oftewel: zodanig af te meren dat hij de volgende 
morgen meteen kon wegvaren. En daar werd me toch een staaltje 
zeemanschap weggegeven waarvoor iedereen langs de kant stond te 
applaudisseren. Die ouwe zag kans om de Woerden ter plaatse 180 graden 
te draaien. 
Nu zou je zeggen: ‘Is dat nu zo’n prestatie?’ Nee, ware het niet dat er aan 
weerszijden zo’n kleine 2 meter speling zat tussen de boeg en het halfdek en 
de kapitale jachten die langs de kant afgemeerd lagen. De loods, die constant 
roerorders gaf, werd totaal genegeerd en die ouwe draaide feilloos zijn schip 
op de plaats. De bemanning, die aan dek stond, was uiteraard apetrots en 
toen ik ’s avonds in de kroeg stond werd deze manoeuvre door de Engelsen 
nog eens uitvoerig besproken. Met onverschillige blik verklaarde ik dat dit nog 
kinderspel was vergeleken bij de vorige keer. Toen had die ouwe nog maar 
30 cm ruimte en eenieder had er een grenzeloze bewondering voor. Kees 
Los was een rustige kerel, die zelden over de rooie ging. 
 
De staf 
 
We kregen de staf weer aan boord en dit betekende dat er ook twee 
onderofficieren meegingen. Er was voor hen een plekkie in mijn hut, omdat 
zich er vier kooien in bevonden. 
Het was altijd een gezellige periode, vooral die keer toen Jan van Egmond als 
telegrafist en Ab König als techneut hun intrek hadden genomen. We zouden 
diverse havens in Engeland aandoen en de eerste werd Newcastle. Een 
haven die bij uitstek bekend staat om z’n verregaande smeerpijperijen. 
We gingen ’s avonds de wal op en hielden een taxi aan met het verzoek om 
ons naar een kroeg te brengen waar zich de meest vunzige en ranzige 
mutsen ophielden. Dit was voor de chauffeur geen enkel probleem. Toen we 
binnenkwamen was de kroeg nagenoeg leeg en we konden ons niet aan de 
indruk onttrekken dat we besodemieterd waren. Waar we zaten wisten we 
óók niet, dus dan eerst maar een paar bieren. Nog geen drie kwartier later 
druppelde de kroeg vol met wat we noemden de echte Engelse 
doppendozen. Er kwamen er meteen een paar aan ons tafeltje zitten en in no 
time kwam de conversatie op gang. 
Ik stelde voor om nog één snuffel te nemen om daarna met het zooitje 
ongeregeld terug aan boord te gaan. En zo gezegd zo gedaan. Het was 
gezellig rumoerig in het verblijf en de muziek had achteraf best een tandje 
zachter gekund, toen een mannetje van de wacht namens de oudste officier 
liet weten dat die kankersnollen van boord moesten. 
‘Ook goed!’ 
Er werd een tas bier gevuld, de dames werden in hun lorren gehesen en 
zingend van ‘En we gaan nog niet naar huis’ verlieten we het schip. Op naar 
de flat van een vriendin. We kwamen in een voor Engelse begrippen mooie 



serviceflat, met varens en palmen in potten in het trappenhuis. Er werd 
opengedaan door een dame die werd voorgesteld als de vriendin. Een 
perfect figuur om reclame te maken voor waterbedden. Eenmaal binnen nam 
ze weer plaats op een slaapbank/bed dat midden in de kamer op de vloer lag. 
En daar het gezelschap aardig neukgericht binnenkwam vlijde eenieder, dus 
ook de dames, zich rondom de vleesmassa. Maar toen ik enige bieren later 
de vingers van Ab in een kut tegenkwam, dacht ik: ‘Dit moet anders.’ 
Wat ik daarna meemaakte was achteraf bijna niet te geloven. Eén van de 
dames wilde zich even terugtrekken om wat oud bier weg te brengen en ik 
dacht: ‘Dit is m’n kans.’ Ik volgde haar naar de badkamer, die ze achter mij op 
slot deed. Voordat ik wat kon zeggen nam ze het initiatief door zich geheel uit 
te kleden, iets wat door ons niet altijd als een normale gang van zaken werd 
beschouwd wanneer je moest pissen. We bevonden ons in een ruime 
badkamer met, jawel, vloerbedekking. Toen ze haar boodschap had gedaan 
ging ze op haar knieën vóór me zitten en omdat een goed verstaander maar 
een half woord nodig had schoof ik ’m achterlangs tot aan de wortel d’r kut in. 
Always lovely a doggystand. 
Maar dat we daar verschillende opvattingen over hadden, bleek al snel toen 
ze d’r kont wegdraaide, mij op m’n rug legde en gehurkt boven me ging zitten. 
Met een geroutineerde beweging greep ze m’n pik en zette ’m recht voor d’r 
grommer. Zonder probleem liet ze zich met haar volle gewicht over m’n stok 
zakken. Daarna ging ze tekeer als een beest. Het leek wel een rodeo. 
Schokkend en trillend bereikte ze haar hoogtepunt en toen ze wilde 
afstappen hield ik haar bij d’r kont vast. 
‘What about me?’ 
‘O, I am sorry, sweet.’ 
Nog even naroerend in haar twaalfvingerige darm had ook ik het gehad. Nog 
effe m’n lul in de wasbak afspoelen en of er niks gebeurd was stapten we de 
kamer binnen en pakten een biertje. 
‘Cheers pop, to the next time.’ 
Het begon al licht te worden en we besloten om met het hele zooitje naar 
boord terug te keren voor de traditionele Irish coffee. 
Eenmaal aan boord stelde ik die snollen nog even voor aan de oudste officier 
en het leed van die nacht was alweer geleden. Al met al was ik de enige die 
nog effe lekker geneukt had, ook al was ’t op het keutelpad. 
 
Mario 
 
’s Maandags werd er weer met frisse moed aangevangen met het 
gereedmaken van het schip voor vertrek naar zee. Er stond een oefening 
gepland waarbij het schip na een atoomexplosie door dat gebied moest 
varen. Er was personeel ingedeeld om in speciale pakken de radioactiviteit te 
meten, waarna de mensen volgens een voorgeschreven methode moesten 
worden ontsmet. Dit hele gebeuren geschiedde in de wasplaats van de 
officieren. Er waren voorzieningen getroffen om de eventueel besmette 
kleding erin te deponeren. 



Mario, de kwartiermeester aan boord, was aangewezen om de radioactiviteit 
buiten te meten. Toen hij terugkwam werd hij conform de voorschriften 
ontsmet. Van tevoren had ik tegen de mannen in de ontsmettingsruimte 
gezegd dat Mario zich geheel moest uitkleden, iets wat normaal nooit 
gebeurt. Het was inmiddels 10 uur geworden en de oudste officier zei tegen 
mij: ‘Wij gaan alvast koffiedrinken, wil jij deze oefening effe afronden?’ 
Tijdens het ontsmetten hoorde ik Mario al reclameren omdat-ie zich hele- 
maal moest uitkleden. En even later stond hij in z’n blote kont op de gang met 
de vraag: ‘Wat nu?’ 
‘In de longroom kun je een ketelpak halen’, en nietsvermoedend stapte Mario 
in z’n blote togus het dagverblijf van de officieren binnen. Met ogen als 
katerkloten zaten ze hem aan te kijken. ‘Wat kom jij hier doen?’ 
‘Ik kom een ketelpak halen!’ 
‘Opgesodemieterd en trek wat aan je reet!’ 
De hele bemanning lag in een deuk en Mario liep naar de ontsmettingsruimte 
terug en kleedde zich weer aan. Uit deze grap is dan ook de kreet geboren: 
‘Waar is de tijd gebleven dat je nog met je lul uit je broek de longroom in kon 
komen?’ 
 
Torbay 
 
De officieren hadden een party. Op zich niets bijzonders en zoals altijd in 
Engeland, kwamen er van die echte Engelse ‘mutsen’ aan boord, met 
flaphoeden en geplamuurde koppen. 
Er bevond zich aan boord één videorecorder, die werd bediend vanuit de 
seinhut. Er werd van tevoren bekendgemaakt wat er gedraaid zou worden. 
Wanneer er iets goeds op de tv was, bonkte iemand in het 
onderofficiersverblijf op het schot, als teken dat de officieren die ernaast 
woonden, de tv moesten aanzetten. Maar dit even terzijde. 
Tijdens de borrel was iedereen zo’n beetje met een Engelse muts in gesprek 
toen Rob Brunia, de oudste officier, zonder enige aanleiding de tv aanzette. 
Het gehele gezelschap verasgrauwde. Er stond een keiharde pornofilm op, 
die de meeste flaphoeden het schaamrood naar de kaken joeg, terwijl de 
gastheren zich behoorlijk ongemakkelijk voelden. Uit voorzorg werden alle 
snoeren eruitgerukt om te voorkomen dat men nóg eens met een stuk 
‘Zweeds natuurproza’ geconfronteerd zou worden. 
 
Wemeldinge 
 
We werden ingedeeld voor een binnenlands vlagvertoon. We meerden af in 
het Zeeuwse Wemeldinge. Een klein dorpje, waarvan het gros van de 
bewoners zich afvroeg wat ze met een marineschip in hun zo rustieke dorpje 
moesten. Het was er gezellig en al snel ontdekte de bemanning Kelly’s café 
in de dorpstraat. De eigenaar, ene Lou, was vroeger hulpduiker bij de marine 
geweest dus wij zaten geramd. Zijn echtgenote, Coby, was een lekker groot 
blond wijf, dat ons goed verzorgde. ’s Avonds had het merendeel van de 



bemanning verkering, iets wat door de mannelijke dorpsbewoners niet direct 
werd toegejuicht. 
Toen het in de kroeg uit de hand dreigde te lopen, greep de kroegbaas in en 
werden de amokmakers eruit geflikkerd, wat uiteraard nog meer kwaad bloed 
zette. Maar de uitbater van het etablissement zag z’n winst al via de spoelbak 
verdwijnen. Hij had in dat weekend een omzet waar hij normaal gesproken 
drie maanden voor aan de prethaak (tapkraan) moest hangen. Hij wilde 
daarom best een beetje bemiddelen tussen de marine en de dorpsbewoners. 
De volgende dag hield de Woerden ‘open huis’ met duikdemonstraties. Het 
schip werd druk bezocht en de liefdes van de vorige avond werden hierbij 
allemaal uitgenodigd. 
 
Pieta 
 
Ik ontmoette een lekker stevig moppie, waar ik na sluitingstijd mee naar huis 
ging. Omdat ik geen behoefte had aan koffie of thee, stelde ik voor om even 
aan boord een fles huppelwater (jenever) te gaan halen. Dat vond ze een 
strak plan. Maar ze verzocht me om niet de voordeur te nemen, maar de 
achterdeur. Dit om geroddel, wat ze bijna niet doen in die dorpjes, uit te 
sluiten. 
Binnen tien minuten was ik terug, maar er vertoonden zich geen activiteiten 
meer achter het gordijn van de achterdeur. Na wat tikken en roepen ging het 
raam boven open en een kerel, geheel over de zeik, stak z’n kop naar buiten 
en riep dat ik moest oprotten. Stond ik godverdomme aan de verkeerde deur 
te rammelen! Toen ik ’m duidelijk maakte dat ik voor Pieta kwam, was het 
helemáál feest. ‘Die woont hier niet’, riep-ie. 
‘Waar dan wél, lullekop met je grote smoel?’ 
Intussen was het hele rijtje wakker geworden en zo was iedereen er getuige 
van dat Pieta naar buiten kwam en mij mee naar binnen nam. Had ik toch 
maar beter de voordeur kunnen nemen. Dat was wat minder opgevallend 
geweest, dacht ik. Ik heb die nacht bij Pieta doorgebracht en ik moet zeggen: 
er was niks mis mee! 
Later ben ik er eens op de motor, samen met Stef Sieberichs, onze chef- 
monteur, een weekendje terug geweest. Daar ontmoette ik Caty. Een onwijs 
aardige meid, waar we later meer over kunnen lezen. Niet lang daarna werd 
er door de kroegbaas een tattooweekend georganiseerd en zo kwam ik 
iedereen weer tegen. 
We sliepen bij Lou en Coby en het werd al met al een zeer vrucht- baar 
weekend, in de ruimste zin des woords. 
 
Commandant Ltz Jaques van Dijk/Gerrit Boonen 
 
En zo rolden we van de ene commandant naar de andere. Het leek wel of dit 
schip een aantrekkingskracht had voor een fijne bemanning, een goede 
saamhorigheid en een perfecte werksfeer. 
We werden ingedeeld bij een adelborsten-kruisreis. Dit is een trip waar de 
meest bereisde havens worden aangedaan. Er werd wel geoefend en 



gewerkt, maar het was meer een lijmtrip voor de mannen. De regels aan 
boord werden meestal wat soepeler gehanteerd. 
Maar voordat ik verderga over Jaques van Dijk: Gerrit Boonen werd als 
tijdelijk commandant aan boord geplaatst, omdat Van Dijk een cursus van vijf 
weken in Oostende moest volgen. Maar eerst werd de tekst op de stickers 
gewijzigd in: ‘Meer pret in bed met de zonen van Boonen.’ 
Gerrit Boonen was aan boord een heel sociaal mens, die openstond voor 
alles wat redelijk was. Of dat nu een probleem was van één der 
bemanningsleden of een voorstel van iemand om iets te organiseren, er werd 
altijd naar je geluisterd. Hij was nooit chagrijnig en schroomde dan ook niet 
om iemand een veer in z’n reet te steken dan wel een uitschijter te geven als 
hij die verdiende. 
Er werd daarom keihard gewerkt aan boord en zijn lijfspreuk was: ‘Na hard 
werken is het goed ontspannen.’ Hij was een welkome gast, zowel bij de 
manschappen als bij de onderofficieren. Niemand keek er vreemd van op dat 
hij in z’n spijkerbroekie met de mannen ging stappen, terwijl hij de volgende 
morgen weer gewoon de commandant was. Toch een gegeven waar menige 
officier een puntje aan kon zuigen. 
We waren inmiddels versterkt met een stuk of drie adelborsten, waaronder 
Jan van Zanten. Jan had z’n oog laten vallen op één der vrouwelijke borsten 
die aan boord van Hr.Ms. Alkmaar waren geplaatst. Ik kon hem diep in m’n 
hart geen ongelijk geven, want het meisje Morang had een paar prachtige 
ogen, om over de rest maar te zwijgen. Daar naar mijn mening deze liefde 
wederzijds was en ik wel eens naar de Alkmaar toe moest wanneer de 
schepen ten anker lagen, nam ik Jan vaak even mee. Wanneer ik als 
duikmeester optrad aan boord, kon hij op het seindek met Jeanette de 
‘werkzaamheden’ voor het komende weekend doorspreken. Er waren nóg 
drie meisjes aan boord van de Alkmaar geplaatst: 
Nicoline Hansen, Sandra Vlasveld en Annette van der Kaay. Een leuk stel 
meiden. Nicolientje vond ik een schatje en dat straalde ze uit ook. Een pracht 
meisje. Sandra was een regeltante in de ruimste zin van het woord. En 
Annette keek overal eerst goed de kat uit de boom, met d’r blonde koppie. 
 
Arhus 
 
Afgemeerd in Arhus besloot ik om het pak even te luchten. In m’n uppie 
wandelde ik richting stad met de bedoeling om even een biertje te kopen. 
Onderweg zag ik een stel op de stoep vóór de kroeg zitten, zo muf als een 
aap. Op de vraag of alles kits was behind the zipper boden ze mij een drankje 
aan, waar ik uiteraard geen nee tegen zei. Enige bieren later stelde ik voor 
om bij mij aan boord verder te gaan. Eenmaal aan boord begon de 
mannelijke helft amok te maken met de muts die hij bij zich had. Toen ik hem 
duidelijk maakte dat ie z’n klote-kop moest houden, stond-ie witheet op en 
verliet het schip, terwijl hij zijn vrouw toevertrouwde aan mijn goede zorgen. 
Onderwijl gaf ik de onderofficier van de wacht de opdracht om die eikel de 
toegang tot het schip te ontzeggen. 
Zo bevond ik mij dus alleen in het verblijf met die bezopen muts. 



En omdat door de drank de normen bij deze dame tot het nulpunt waren 
gedaald, verbaasde ik mij er totaal niet over dat ze zonder omslagen te 
kennen gaf dat ze geil was en niet zo’n beetje ook. 
Dit was geen enkel probleem, omdat mijn gastvrijheid nu eenmaal aan het 
hondsdolle grensde. In no time stond ze in d’r blote hol. Maar toen ze 
piemelnaakt mijn hut uit wilde omdat ze moest pissen, stak ik daar wel effe 
een stokje voor. Want nogmaals, voordat je het weet is je goede naam naar 
de kloten. 
Maar pissen was voor haar belangrijker dan mijn goede naam, daarom 
maakte ze aanstalten om maar midden in mijn hut op de nieuwe 
vloerbedekking d’r poot op te tillen. Jezus, had ík dat weer, zo’n dronken kut? 
Ik probeerde de prullenbak te grijpen, maar die zat klem tussen de koelkast 
en de kooi van de chef-stoker. Mijn laatste redmiddel was een kopje. Er 
stonden er vijf op tafel. Best wel een fascinerend gezicht, zo’n mokkel te zien 
pissen. En dat wel van zeer dichtbij. Met een kopje onder d’r mossel wist ik te 
voorkomen dat ze alles onderzeek. Ze piste ze alle vijf vol en toen ze klaar 
was veegde ze met de theedoek de laatste druppels van d’r kut. 
Ik leegde de kopjes in de wasbak en gooide ze daarna bij de kok in het sop. 
Wat niet weet, wat ook niet deert. Verder was er maar één ding waarin ze 
geïnteresseerd was en dat was neuken. Omdat het onderofficiersverblijf op 
een duikvaartuig tevens slaapverblijf was, was dat geen enkel probleem en 
hoefden er verder geen kunst- grepen te worden uitgevoerd om even 
comfortabel m’n piel te parkeren. M’n hut was op slot en ik had ’m nauwelijks 
gelanceerd toen er op de deur werd gebonkt. Of ik even wilde opendoen. 
Daar stond Harm voor de deur. 
…‘Doe me een lol en ga even bij de mannen een biertje halen!’ 
…‘Waarom is de deur op slot?’ 
…‘Ik ben effe aan het neuken als je dat niet erg vindt!’ …‘Mag ik meedoen?’ 
…‘Rot op en láát me effe.’ 
Na een kwartier gooide ik de deur weer open en daar kwam Harm binnen. 
Met ogen als katerkloten stond-ie naar een naakte zigeunerin te kijken, die 
alleen maar een rood sjaaltje om haar nek had. Ik had me weer netjes in de 
lorren gehesen, terwijl ik me over de koelkast ontfermde. Waar ik effe geen 
erg in had, was dat ze achteloos zo’n half miljoen kikkervisjes in de kussens 
van de bank zat te vermoorden. Ook niet erg, vond Harm, want daar hebben 
ze toevallig Keckschuim voor uitgevonden. 
Nog geen twee bier later werden we opgeschrikt door een onbekend kabaal. 
Boem, boem, boem!! Daar kwam Appie König aan boord, met een enorm 
groot en dik mokkel met enorme tieten. 
Toen hij de longroom passeerde, staken er drie koppen boven elkaar door 
het gordijn naar buiten. ‘Ja, en ze heeft ook nog een glazen oog’, riep Ap 
terwijl hij met zijn meisje het verblijf binnenstapte. We wisten niet wat we 
zagen toen die enorme vleesmassa probeerde om d’r dikke reet tussen de 
leuningen van een stoel te wringen. En zij natuurlijk óók niet, omdat die 
andere muts er nog steeds in d’r blote hol bij zat. 
…‘Godverdomme, waar heb jij dat waterbed opgedoken?’ 
…‘Is het geen plaatje?’ 



Ondertussen gaf mijn zigeunerinnetje te kennen dat ze nog wel een keer 
‘gesnoten’ wilde worden. Dit was geen enkel probleem. We zijn tenslotte 
jongens van Jan de Wit. Terwijl we ons terugtrokken op mijn tampatje, ramde 
ik ’m er nog eens lekker in. Het ontging mij echter dat het waterbed van Ap 
telkens achter m’n kooigordijntje zat te gluren en van het tafereel 
verschrikkelijk geil werd. 
En als ik mezelf niet bij de manschappen had uitgenodigd voor een biertje, 
dan had ik er nog een keer aan moeten geloven. De koorts voor die 
driezitsbank, ik had effe genoeg. 
Naarmate de tijd verstreek en er meer drank in ’t lichaam kwam, vond ik het 
wel weer tijd worden om naar m’n eigen stekkie terug te gaan. Eerst nog 
even wat oud bier wegbrengen. Toen ik het toilet binnenstapte, zat daar het 
waterbed van Ap op d’r gemak te pissen, met een enorme gifgroene pendek 
(onderbroek) op d’r hielen. Het boeide haar totaal niet dat ik er was en zo 
werd nogmaals van de nood een deugd gemaakt toen ik vóór haar ging staan 
en uitpakte. 
Zo werd ik tijdens het kletteren en spetteren, want ze piste gewoon door, nog 
even lekker gepijpt. Alles heeft zo zijn charme. 
Zaterdagmiddag besloot ik het eens rustig te houden. Maar mijn besluit werd 
ook dit keer niet geëerbiedigd. Mijn middagrust werd wreed verstoord door 
Rouke de Hoop, de bootsman van de Alkmaar, die met het waterbed van Ap 
mijn hut binnenkwam. Wat hij haar precies had verteld weet ik nog steeds 
niet, maar vol afgrijzen moest ik toezien hoe ze zich van haar lorren ontdeed 
en zich in d’r vette blote hol naast me in mijn treurzak perste. Heel de rits 
naar de klote, en of ik wilde of niet, ik moest eraan geloven. 
‘Dit vergeef ik je nooit, De Hoop!’ 
Ze had enorm grote dikke nippels en gaf wel aan wat ze prettig vond. Ik 
moest er keihard in knijpen en ze ging te keer als een hangbuikzwijn. En toen 
ze als klap op de fuckin’ vuurpijl bovenop me kroop, scheurde de rits van mijn 
treurzak helemaal tot onderaan. 
Op een gegeven ogenblik ging de deur open en stapte Sandra Vlasveld naar 
binnen met één of andere eikel wie ze het schip wel even zou laten zien. 
Jezus, dat had ík weer, en zo was ook onder de vrouwelijk adelborsten mijn 
goede naam naar de kloten dacht ik. Maar dat viel achteraf reuze mee, omdat 
Sandra blijkbaar haar mond dichthield. 
Want om de proef op de som te nemen nodigde ik Nicolientje op een avond 
uit om bij mij aan boord, onder het genot van een drankje, eens een goed 
gesprek te hebben. Toen gaf ze voor een goed verstaander al aan dat de 
marine voor haar toch niet was wat ze zich ervan had voorgesteld. Heel 
jammer, want ik had haar heel graag nog eens ontmoet. Als herinnering aan 
haar marinetijd heb ik haar een bootsmanfluit met inscriptie gegeven. Nicoline 
en Jeanette zijn wel de twee meisjes die in mijn levendige herinnering zijn 
blijven voortleven. 
 
29 mei 
 



We lagen met het gehele flottielje ten anker, teneinde mijn verjaardag te 
vieren. Peter van der Oest, één der begeleidende officieren, had met alle 
adelborsten, male en female, een verjaardagslied ingestudeerd. Het werd 
gezongen op de wijs van ‘In een groen (4x) knollen (2x) land’. Van de overste 
(baas) Notten, overigens de enige die met baas betiteld werd aangezien 
alleen een hond een baas heeft, kreeg ik een stropdas, geknoopt en wel. 
Want dat knopen lukte mij volgens hem toch niet. En verder kreeg ik van de 
rest van de schepen, waarvan de nautische onderofficieren allemaal per 
rubberjacht naar de Woerden toe kwamen, de meest nuttige en 
uiteenlopende cadeaus, zoals whisky, jenever, korenwijn en nog meer van 
die zalfjes om de lever aan het werk te houden. 
Zoals reeds eerder vermeld, voerde de Woerden bij bijzondere gelegenheden 
de love-boatvlag. Deze vlag werd met inzet van de gehele persoonlijkheid 
van de wachtsman bewaakt en zo nodig verdedigd. Maar… aangezien alle 
ellende op deze aardkloot eeuwen geleden is begonnen met een slang en 
een appel, sloeg het noodlot aan boord van de Woerden toe. 
Hoe één en ander precies is gegaan, daar ben nooit achter gekomen. Maar 
het kan niet anders dan dat één der vrouwelijke borsten voor minimaal een 
knaak charmes aan dek heeft gegooid en daardoor de leerling van de wacht 
die zich op de brug bevond, zodanig wist af te leiden dat waarschijnlijk zijn 
plichtsbetrachting naar de kop van z’n lul zakte. De andere borsten hebben 
toen onze trots en waardigheid, de love-boatvlag, gestreken en zich dit 
relikwie wederrechtelijk toegeëigend. De volgende morgen brak de pleuris uit. 
Toen de wachtsman aan de tand werd gevoeld waren we er snel achter. Het 
heeft heel wat moeite gekost om onze vlag terug te krijgen. De dames waren 
ons te slim af. 
 
Kopenhagen 
 
We liepen Kopenhagen binnen en we vielen met onze neus in de boter. Heel 
Kopenhagen was één gekkenhuis vanwege het carnaval dat in alle hevigheid 
was losgebarsten. Er werd dan ook een flinke aanslag gepleegd op de 
conditie van de bemanning, want er was niemand die ook maar iets wilde 
missen. Het was geen uitzondering dat er iemand maar twee uur geslapen 
had in het weekend. 
Maar omdat eenieder op z’n eigen manier z’n batterijen oplaadde, lag er 
niemand wakker van. 
Zaterdagmorgen zaten we met de vaste ploeg op het halfdek en waagden 
ons na de koffie aan wat sterkers. Vanuit de monteurswerkplaats was een 
draad getrokken, met aan het eind een speaker waaruit een zooi muziek 
kwam. Het was weer ouderwets gezellig, biertje, muziekje, dus wat wil je nog 
meer? 
Plotseling werden mijn oren gestreeld door motorgeronk. Ik schatte een stuk 
of vijf Harley’s. Ik liep de valreep af om het beter te kunnen bekijken en daar 
kwamen vijf Hell’s Angels aan op hun bikes. 
Prachtige motoren! 



Nadat ik hun een stopteken had gegeven, werden de machines keurig in de 
lijn rechts gericht voor de valreep geparkeerd. Ik nodigde de mannen uit voor 
een sappie, maar het enige dat er genuttigd werd was een bak koffie. Verder 
lekker zitten ouwehoeren met de mannen over Holland en de Hell’s Angels 
Amsterdam. Ik werd die avond door hen uitgenodigd op Angels’ Place, wat 
voor een niet-Angel een hele eer was. Er werd een tijd afgesproken en 
precies op tijd stonden er drie motoren voor het schip. Er werd al zachtjes 
gefluisterd dat ze me nooit meer zouden terugzien. 
Bij Angels’ Place aangekomen werd ik verwelkomd door de president. Ik 
kreeg een rondleiding door hun clubhuis, dat er prachtig onderhouden uitzag 
en schitterend was ingericht met een enorme bar. Deze was geheel van 
koper en vlekkeloos gepoetst door de ‘hang-arounds’. Dit zijn aspirant- 
Angels, die het eerste jaar slaaf of voetveeg zijn. Terwijl er daarna een 
periode van vijf jaar volgt als ‘prospect’. In die periode liep je rond met alleen 
de letters MC op je leren jack, zonder het logo van de Hell’s Angels: de 
doodskop met indianentooi en de naam ‘Hell’s Angels’. Zelfs was hun 
clubhuis voorzien van enkele peeskamertjes. Dit voor het geval de mannen 
‘druk op hun roer’ mochten krijgen. Iedereen had z’n eigen ol’ lady, de dame 
die hem overal vergezelde. 
Al met al heb ik een prachtige avond gehad en toen ik weer aan boord was 
teruggebracht, wilden ze toch wel graag een souvenir van de Woerden 
hebben. Ik had geen idee waar hun belangstelling naar uitging en ik had 
eigenlijk niet anders verwacht dan dat ze hun oog hadden laten vallen op ons 
20-mm geschut. Maar dat viel alles mee. Ze wilden dolgraag een kopje van 
de marine hebben, wat door die ouwe maar al te graag werd gehonoreerd. 
Traditiegetrouw werd er ook deze zondagmorgen weer Irish coffee gedronken 
en de dames van de Alkmaar waren aan boord te gast. Jeanette Morang zat 
tussen de mannen aan de bakstafel, onder het genot van een glas Irish 
coffee, een sigaartje te roken toen Ap König binnenkwam. Hij keek in het 
rond en kreeg Jeanette met sigaar in ’t vizier. ‘Nou moet het godverdomme 
niet gekker meer worden met die wijven! Volgende week staan ze te rukken 
onder de douche.’ Toen niemand er verder aandacht aan schonk, legde Ap 
zich er maar bij neer en schoof ertussen. 
Ik was altijd weer happy wanneer het maandag was en we weer naar zee 
vertrokken. 
 
Vink 
 
Het HTD (Hoofd Technische Dienst) klaagde ’s morgens zijn nood over één 
van zijn machinisten, omdat daar volgens hem iets mee aan de hand was. Na 
aanvang werkzaamheden riep ik machinist Vink in mijn hut en vroeg hem of 
hij even twee bakken koffie wilde halen. 
...‘Ga zitten, Vink, en vertel wat je op je lever hebt.’ 
…‘Niks bootsman, hoezo?’ 
…‘Niet ouwehoeren, Vink, de sergeant lult niet uit z’n nek, dus voor de dag 
ermee.’ 
…‘Er is echt niks, bootsman!” 



Toen ik Vink eens scherp aankeek, sloeg hij zijn ogen neer en zei met zachte 
stem en een kop als vuur: ‘Ik heb geneukt!’ 
…‘Jezus, Vink, dat meen je niet!’ 
…‘Ja, bootsman, echt waar.’ 
…‘En nu?’ 
…‘Ik weet het niet, ik heb er zo’n spijt van!’ 
…‘Waarvan, Vink?’ 
…‘Ik weet niet meer of ik wel een condoom heb gebruikt.’ 
…‘Ik wou dat je ouwe heer dat had gedaan, dan hadden we dit gelul nu niet 
gehad.’ 
…‘Zal ik je eens een geheim vertellen, Vink? De bootsman heeft altijd spijt als 
hij níet geneukt heeft. En wat dat condoom betreft, wie het kind krijgt mag het 
houden. En bedenk daarbij dat je ook geen biefstuk vreet met een plastic zak 
om je tong. En nu aan je werk en met wat meer enthousiasme graag, want ik 
wil geen klachten meer van het HTD, duidelijk?’ 
…‘Ja, bootsman.’ 
En zo was er binnen tien minuten weer een sociaal probleem opgelost. Het 
gevolg van mijn wijze les was dat machinist Vink er niet meer ‘vanaf’ te 
branden was. Ik was namelijk vergeten om hem te waarschuwen dat z’n pik 
langer mee moest dan de adelborsten-kruisreis. 
 
Stockholm 
 
Na een week van oefenen, zowel op zeemanschappelijk als op 
scheepsbeveiligingsgebied, zat de tijd voor commandant Boonen erop. We 
liepen Stockholm binnen en nadat er met de bemanning ruggespraak was 
gehouden besloten we om een luxe touringcar te huren en commandant Van 
Dijk, met de gehele bemanning op het vliegveld, welkom te heten onder het 
genot van de muzikale klanken van onze band. Deze band was door mij 
opgericht om tijdens bruiloften en partijen de feestvreugde te verhogen. 
We speelden op zelfgemaakte instrumenten, zoals daar waren de 
rumbaballen, twee aan elkaar gesoldeerde bierblikken gevuld met kleine 
stalen moertjes, de wiri-wiri, een stuk duimspijp waarin ribbels gehakt waren 
en waarop met een mes de maat werd geraspt. En nog meer attributen, 
ontsproten aan de fantasie van de maker en bespeler. Het hoofdinstrument 
was een cassetterecorder met een Antilliaanse tape erin en een elektrische 
grote bek, de laudhealer van het schip, die voor de speaker werd gehouden. 
Verder als mascotte, de opblaaspop van John Moesker. Deze werd op de 
maat van de muziek, omhoog en omlaag gestoken met in het onderlichaam, 
en dit geheel afhankelijk van de stemming en de locatie, een winterwortel, 
een bierfles, een kippenpoot of een ander taps toelopend voorwerp. De kunst 
was volgens John om zodanig met de pop te schudden dat bij het wegsterven 
van de laatste tonen de verwenner uit d’r spleet vloog. Hij was zeer aan zijn 
‘Linda’ gehecht. 
De gehele bemanning, op het wachtsvolk na, nam na het eten plaats in de 
bus die aan de valreep gereed stond. Ik regelde het financiële aspect met de 
chauffeur en de trip kon aanvangen. Maar al snel bleek dat de chauffeur 


