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VOORREDE 
Gaarne voldoe ik aan het verzoek dit boek een aanbevelend woordje mee op reis te geven. De 
heer Van Everdingen is geen onbekende in den Lande. Hij diende, ruim dertig jaren geleden, 
als matroos le klasse bij de Koninklijke Marine en heeft met zijn marineschetsen in de laatste 
kwart eeuw bewezen, dat hij een goede opmerkingsgave benevens een sterk geheugen bezit. 
 
Het was ongetwijfeld een goede gedachte van den schrijver, om deze bij vele ouderen zeker 
nog in de herinnering voortlevende reis van H. M. Zeehond in een compleet verhaal vast te 
leggen. 
 
De heer Van Everdingen doet dat op zijn eigen wijze zonder een zweem van mooischrijverij. 
In den loop der tijden zijn door verschillende oud-zeeofficieren populaire marineschetsen 
geschreven, doch het werk van dezen schrijver behoort zeker tot de uitzonderingen. Het feit 
namelijk, dat hij „voor den mast” diende, maakt dit boek zoo belangrijk, omdat alleen iemand, 
die tot het scheepsvolk behoorde, kan weten, wat er in Janmaat leeft en dus beter dan een 
officier in staat is zijn doen en laten te beoordeelen en zijn gedachten te peilen. 
De groote verdienste van dit verhaal is, dat het de gansche reis met de vele gebeurtenissen 
merkwaardig juist weergeeft. 
Menigeen, die omstreeks dien tijd bij de Koninklijke Marine diende, zal al lezend bij zich zelf met 
genoegen constateeren: hier rolt een episode uit den ouden tijd als een film aan ons voorbij. 
En ofschoon toestanden en uiterlijke omstandigheden intusschen in velerlei opzicht een 
verandering ondergingen, zal men ook moeten erkennen, dat er naar den geest nog zeer veel 
in dit verhaal gevonden wordt, dat ook voor dezen tijd van belang en actueel is. 
 
Moge dit korte woord voldoende zijn om voor dit boek de belangstelling te wekken, die het 
verdient. 
 
Jhr C. A. L. VAN DER WYCK gep. luitenant ter zee le klasse. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

VOORWOORD VAN DEN SCHRIJVER 
 

In den winter van 1922—1923 beschreef ik in het „Algemeen Marine Weekblad” de reis van Hr. 
Ms. Zeehond naar Smyrna en zooals het gebeurde met mijn voorgaande „Marineschetsen”, 
verzocht men mij van verschillende zijden, deze reisbeschrijving in boekvorm uit te geven. 
 
Graag had ik hier aanstonds gevolg aan gegeven, doch ik begreep maar al te goed, dat zulks 
niet zóó maar — met een handomdraai — uit te voeren was. 
Mijn schetsen droegen een luchtig en vluchtig karakter, als een aardige herinnering aan den 
ouden tijd. 
Een boek over deze buitengewone reis van bijna een vol jaar, met den bekenden 
Noordzeevaarder, moet zeker aan hoogere eischen voldoen. 
Het moet vollediger en in de eerste plaats volkomen in overeenstemming met de oflicieele 
gegevens zijn, waartoe méér noodig is dan een sterk geheugen alléén. 
Intusschen bleef ik mijn archief aanvullen met alles wat op dit onderwerp betrekking heeft en 
verkreeg bovendien inzage van het officieele verslag van den Commandant, samengesteld aan 
de hand van het scheepsjournaal. 
Nu kon ik de heele reis chronologisch op den voet volgen en historie getrouw de feiten en 
bijzonderheden in het verhaal vastleggen. 
Velen van de tachtigkoppige bemanning zijn nog in leven, weshalve ik geen vrijheid vond tot het 
noemen van namen. 
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Daarom bediende ik mij van den scheepsnaam en herdoopte de namen van hen die er geen 
hadden, voldoende begrijpelijk voor de insiders. 
 
Aan Mevrouw A. G. A. van den Bosch-Koppius, echtgenoote van wijlen den gepensionneerden 
vice-admiraal I. van den Bosch, die destijds als kapitein-luitenant ter zee het bevel voerde over 
Hr. Ms. Zeehond, betuig ik mijn oprechten dank voor de welwillendheid om toe te staan het 
portret van den toenmalige Commandant in dit boek op te nemen.  
Ik stel dit op hoogen prijs. 
 
Tevens heb ik mijn hartelijken dank uit te spreken aan Jhr. C. A. L. van der Wyck, voor diens 
deskundige hulp. 
Met zijn technische zeevaartkennis en grootere ervaring, heeft deze oud-Marine officier den 
schrijver — die deze reis „vóór den mast” beleefde — een grooten dienst bewezen. 
En tenslotte ben ik den „éérsten officier” van de Zeehond tijdens deze reis, zeer dankbaar voor 
zijn welwillende medewerking aan de completeering van het boek, door het in bruikleen afstaan 
van zijn collectie foto’s, deze reis betreffende. De thans gepensionneerde Hoofdofficier stelde 
uitgever en schrijver aldus in staat, het werk aangenaam te verluchten. 
 
Op zijn verzoek blijft zijn naam ongenoemd. 
Moge het mij gelukt zijn, een belangrijke episode uit het Nederlandsche marineleven, aan de 
vergetelheid te hebben ontrukt. 
 
E. VAN EVERDINGEN. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

INLEIDING 
 
In den nazomer van 1896 brak er in den Levant, voor de zóóveelste maal weer eens oorlog uit 
tusschen Turkije en Griekenland. Het ging om het bezit van het eiland Kreta, dat ondanks zijn 
sterk grieksche bevolking, onder turksch protectoraat stond. De „Turkies” hadden geen goeden 
naam betreffende het regeeren en beheeren van hun rijk en bezittingen. 
 
Het volk, van huis uit traag en onverschillig, verdroeg de knevelarijen en andere 
onregelmatigheden met turksche lankmoedigheid. De Grieken daarentegen onderscheiden zich 
zeer sterk hierin. De handel in den Levant is vrij levendig en de Grieken hebben daar zeker het 
leeuwenaandeel in. Hun aanleg voor handel, hun gevoel voor orde en regelmaat, hun geheele 
vitaliteit contrasteeren in ’t oog loopend met de eigenschappen van hun turksche buren en 
hierin zal dan ook wel de hoofdoorzaak gezocht moeten worden voor de herhaaldelijke 
strubbelingen in het Oosten. 
Plotseling kon er hier of daar een „run” ontstaan van de Turken op hun erfvijanden en het is 
opmerkelijk hoe de traagheid dan plaats maakte voor activiteit. 
In één opzicht waren de Turkies hun grieksche naburen ver de baas, n.1. in het oorlogvoeren — 
of wat zij daar dan tenminste onder verstonden .. . want vreeselijk waren in de geschiedenis 
toch de moord- en brandpartijen, door de Turken met een helsch enthousiasme uitgevoerd. 
En nu schijnt de rozijnenstad Smyrna, een voor de Turken bijzonder geschikte operatiebasis te 
zijn, hetgeen voor de gemengde bevolking voortdurend gevaar oplevert. De verwoesting van de 
prachtige stad in 1924, heeft zulks maar al te duidelijk bewezen. 
 
Smyrna is, wat de bevolking betreft, zeer wel te vergelijken met Singapore. Ettelijke oostersche 
rassen, als Turken, Grieken, Syriërs, zelfs Arabieren, treft men er aan. Maar de blanken zijn er 
ook sterk vertegenwoordigd: Franschen, Duitschers, Italianen, Oostenrijkers, Engelschen, 
Amerikanen, Russen en Hollanders, wonen daar in hun eigen wijk. 
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Breekt er nu een oorlog uit, dan ligt het voor de hand dat elk belanghebbend land de helpende 
hand uitsteekt naar de bedreigde streek, door het zenden van oorlogsschepen ter bescherming 
van Consulaat en onderdanen. 
Nederland rustte twee oorlogsbodems uit met dit doel. De lezers zullen straks zien hoe de 
verschillende mogendheden vertegenwoordigd waren, ter reede van Smyrna. Onze vloot was in 
’95 juist drie pantserschepen rijk geworden: de Kortenaer, Piet Hein en Evertsen.  
Janmaat stond er vrij sceptisch tegenover. Schepen zonder tuig, klinkklaar ijzer en zoo 
onmogelijk gebouwd! Zij geleken op een „verhuiswagen met deklast”, spotten de ouderen onder 
de matrozen. 
 
Ondanks dezen tegenzin in het nieuwe, hadden zij in vreemde havens echter reeds lang kennis 
gemaakt met de stalen kruisers, de pantser- en slagschepen der groote mogendheden.  
En de drie nieuwe bodems waren nog maar kleine scheepjes van 86 meter lengte. Welke de 
beweegredenen waren van de Regeering, om geen dezer, in elk geval dan toch moderne ge-
vechtsschepen, uit te sturen, vermogen we niet te ontraadselen. De „Piet Hein” heeft toch nog 
een poosje als aflosser dienst gedaan en dus konden de andere naties dan nog één keer zien, 
dat Nederland nog wat anders bouwde dan „zeil-stoom-” en „stoom-zeil-schepen”.  
Hoe het zij, in September werden voor de reis naar Smyrna gereed gemaakt, de schoener 
Zeehond en het fregat Johan Willem Friso, een volgetuigd driemastschip met 
hulpstoomvermogen, 100 meter lang. Deze soort oorlogsschepen is thans voor goed uit onze 
vloot verdwenen. Zij dienden, buiten de gewone vlagvertoonreisjes, hoofdzakelijk voor de 
groote uit- en thuisreizen: Nieuwediep—Batavia, ter aflossing van de repatrieerende bemanning 
der in O. Indië gestationneerde vloot en tegelijk voor oefening van de toekomstige officieren, de 
adelborsten, die deze uit- en thuisreis om de Kaap, geheel mede maakten. 
 
De Koningin Emma der Nederlanden, thans wachtschip te Nieuwediep en de Van Speyk, thans 
liggende op de marinewerf aldaar, ingericht als een moderne machinefabriek, houden bij de 
ouderen de herinnering nog levendig aan den ouden tijd, toen er nog echt gevaren werd. Voor 
zoover het de Zeehond betrof, zat er in deze uitzending een bepaald doel: 
 

Het was aan schepen van bepaalde afmeting en 
bewapening verboden, door den Bosporus naar 
Constantinopel te varen. De mogelijkheid was 
niet uitgesloten dat uit de turksche hoofdstad een 
verzoek om hulp naar Smyrna zou komen.  
De Zeehond zou daartoe van turksche zijde geen 
tegenstand ondervinden. 
 

ZEEKLAAR! 
 
De Zeehond, die in September 1896 in allerijl 
gereed gemaakt werd voor de groote reis naar 
Smyrna, was in 1892 te water gelaten. 
 
Het was een, van staal gebouwde, 
driemastschoener met stoomvermogen. De 
grootste lengte bedroeg 51.44 M., grootste 
breedte 8.6 M en diepgang 4.17 M. met een 
waterverplaatsing van 723 M3. Met een capaciteit 
van 664 P.K., haalde het schip op den proeftocht 
11 mijl. De grootste vol te houden dienstvaart 
was 9.5 mijl. Met de 78 kub. meter kolenruimte 
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konden bij grootste dienstvaart 1500 mijlen worden afgelegd, welke afstand tot 2500 mijlen kon 
worden opgevoerd, bij voordeelig kolenverbruik, waarbij het schip dan 6 mijl liep.  
Model bemanning: 72 koppen. 
 
De schoener was bestemd voor den politiedienst op de visscherij. Hij droeg 
driemastschoenerstuig, dat wil zeggen: drie tamelijk hooge masten met stengen, waarvan de 
fokkemast voorzien was van raas; het zoogenaamde „vierkante tuig” en de boegspriet verlengd 
met een kluifhout. Het spreekwoordelijk geworden slingeren en stampen van dit noordzeeërtje, 
gaf na eenige jaren van ondervinding, aanleiding tot het radicaal wijzigen van de tuigage. 
De masten werden ingekort, de „voortop” ontdaan van de raas, de boegspriet verloor het 
kluifhout. Bleef dus over: een stoomschoener met langscheepsche zeilen, te weten: aan vóór- 
en grooten top een gaffelzeil, aan den kruis- of bezaansmast een bezaan.  
De boegspriet voerde alleen nu nog een stagzeil, hetwelk bij slecht weer werd geruild voor de 
stevige stormfok. De fokkemast werd voorzien van een breefokkera. 
Het slingeren minderde aanmerkelijk, doch hoe ontzettend moet dat wel geweest zijn vóór deze 
gedaantewisseling! want de Zeehond blééf de kapel gojang (maleisch: slingerschip) geheeten. 
Het was half September 1896 dat de voor deze reis benoemde commandant zijn oorlogsbodem 
betrad, vergezeld van den eersten officier en den chef der equipage; een bootsman. 
Het scheepje lag nog in het dok, doch zou er weldra uitkomen. Bijzonder vroolijk zag de overste 
er niet uit, doch zulks was zeer verklaarbaar, want het geleek meer op een smerigen noorschen 
kolenschoener dan op een nederlandsch oorlogsschip. Het dek was gebreeuwd en dus was er 
van een model piknaad niets te bespeuren, alles zat vol menie en teer...  
Maar dat zou spoedig veranderen! De bootsman liep eens rond en maakte al vast bestek op: 
een generaal schoon schip... 
Als het schip in het vrije water ligt, komen de matrozen, stokers en ook het kader in groepjes 
aan boord, beladen met hun garderobe — hun heele hebben en houden. 
Dan heeft de bootsman zich overtuigd dat alles aan boord is, geeft dit door aan den eersten 
officier, die zulks aan den commandant rapporteert. 
 
Het gevolg is: alle hens voor den boeg. 
De geheele bemanning staat nu op het halfdek, rang bij rang — graad bij graad. 
Daar komt de ouwe aan dek en plaatst zich voor het front, aan het hoofd van de vergadering. 
Hij is een korte maar stevige verschijning van middelbaren leeftijd, want de haren — ééns 
pikzwart waarschijnlijk, neigden sterk naar het grijs. De overste ziet er niet makkelijk uit — er 
spreekt een sterk karakter uit zijn gelaat, uit zijn geheele houding trouwens. 
 
Na even scherp zijn auditorium in oogenschouw genomen te hebben, vangt de overste zijn 
speech aan, waarmee het schip officieel in dienst gesteld zal worden: 
 
„Officieren, onderofficieren en manschappen. Het heeft Hare Majesteit onze geëerbiedigde  
Koningin-Regentes behaagd, dit kleine, als oorlogsschip ongetelde scheepje, uit te zenden naar 
één der altijd in onmin en strijd levende streken van de wereld: de Grieksch-Turksche wateren. 
Er is oorlog uitgebroken in den Levant en natuurlijk zal ieder rijk met zijn marine, zijn 
onderdanen daar moeten beschermen. Het is mogelijk dat de autoriteiten te Constantinopel om 
hulp zullen verzoeken en omdat er een Turksche wet bestaat, die oorlogsschepen van 
eenigszins groote afmeting den doorgang door den Bosporus verbiedt, werd door onze 
marineleiding overwogen, een klein marinevaartuig uit te rusten voor dit doel. De meesten Uwer 
kennen de Zeehond natuurlijk en zij die nimmer het genot smaakten, op dit dek over de 
Doggersbank te kruisen, zullen op de aanstaande uitreis voldoende gelegenheid krijgen, om 
met de slingerkuurtjes van ons zeehondje kennis te maken. 
Mag het onder gewone omstandigheden, voor een hoofdofficier met een staat van dienst, niet 
streelend heeten, zich het commando over zoo een nietig scheepje opgedragen te zien, in dit 
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geval aanvaard ik dat met groote voldoening en trots, omdat het een zeer bijzondere 
gebeurtenis zal blijven in onze marine-geschiedenis, dat een notedop als deze de golven van 
den grooten oceaan zal klieven. 
Moge het afscheid van vrouw en kinderen ons al een moment klein maken, we voelen ons gróót 
in het bewustzijn onzen plicht te doen en voor buitengewone karweitjes uitverkoren te worden. 
Ik verwacht niet anders dan instemming met mijn woorden, zoowel van mijn officieren wier 
loyale medewerking ik hier op deze plaats inroep, als van de onderofficieren en verdere 
bemanning. 
 
Gij allen zijt uitgezocht voor deze reis. Allen hebben minstens één turn naar de Oost gemaakt 
en genieten een uitstekende gezondheid. Ik zie bij de matrozen niets dan flinke, krachtige 
figuren en die zullen we noodig hebben. De Zeehond moge dan klein zijn, het is niettemin een 
stevig schip: klein maar dapper! Alles is vernieuwd, ketels, machines en stuurinrichting zijn 
grondig onderzocht en verzorgd. Zeilen en loopend want van eerste kwaliteit en de dokbeurt 
heeft de rest gedaan. Zet uw 
beste beentje vóór bij de 
opreddering van den rommel, 
want we gaan het schip een 
goede beurt geven! 
Het zal een reisje van eenige 
maanden worden, laten we 
vertrouwen dat we allen 
gezond en sterk, bij onze 
familie zullen wederkeeren. 
Hijscht de vlag! Het schip is in 
dienst. Ik heb gezegd.” 
 
 
De état-major bestond uit 
zeven officieren: 
commandant, eerste officier, 
drie luitenants 2e klasse, een 
dokter en een officier van 
administratie. Machinekamer 
en vuurplaat stonden onder 
bevel van een hoofdmachinist 
en het dekpersoneel onder 
leiding van een bootsman, 
met den titel Chef d’Equipage. 
Behalve dezen, waren er nog 
eenige onderofficieren aan 
boord: een bootsmaat, een 
hofmeester en een chef-kok. 
De overige gegradueerden 
waren korporaals: timmerman-
ziekenvader, stuurman, 
bottelier enzoovoort. 
 
Opmerkelijk was de 
samenstelling van het 
matrozencorps. Deze week geheel af van de model bemanning van een oorlogsschip in die 
dagen, want het aantal „eerste klassen” stond geenszins in verhouding tot dat der „tweede 
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klassen”; en derde klas-matrozen die reeds in de Oost waren geweest, lagen niet voor het 
grijpen. Deze laatste categorie, aangewezen voor het ordinaire werk aan boord als 
dekwasschen — „zeuntje spelen” (voor het eten zorgen), hulp bij den kok, handlanger bij een 
„eerste klas”, „loggen-leerling” bij den onderofficier van de wacht, was zeer zwak 
vertegenwoordigd. Lichtmatrozen voer de Zeehond natuurlijk heelemaal niet. 
 
Dit werk moest niettemin evengoed gebeuren en zoo was het op deze reis iets heel gewoons, 
dat eerste en tweede klassen al deze karweitjes om de beurt verrichtten. 
De „gasten” — zooals de eerste klassen aan boord genoemd worden — zagen hierin wel een 
inbreuk op de rechten van hun stand, doch spoedig sleet de gewoonte de scherpe puntjes daar 
wel af. 
Na enkele dagen begon er reeds eenige „grond” in de dekken te komen. Ook de verf, voor 
zoover deze niet geheel beschadigd was, kwam weer te voorschijn. Er werd geschrobd en 
geschuurd, gepoetst en geschilderd. De commandant deed zich kennen als een man, die de 
lessen der ondervinding niet vergat. De bootsman heeft daar duchtig van geprofiteerd.  
Niet altijd op een aangename wijze. Want, dat de ouwe de verf absoluut niet met zeep 

behandeld wenschte te zien, „omdat ze den glans uit de verf haalt”, gaf den chef handen vol 

werk. Met een zeildoekschen lap met zand moest alle roest en vuil verdwijnen, zónder dat door 

te hard schuren de verf meegenomen werd. 

Het bleek ontegenzeggelijk juist te zijn. Het ging. Het schip zag er later als een juweeltje uit en 
de verf bleef glimmen. 
Maar telkens na kolenladen! Groote goedheid, wat er dan gefoeterd werd! En menig stukje 
zeep werd dan gesmokkeld. De bootsman die zijn schip graag schoon kreeg en absoluut geen 
last van bijziendheid had, merkte daar nooit iets van ... en de ouwe zag nimmer een matroos 
iets anders gebruiken dan een lap met zand ... 
Nóg kan de bootsman, na 36 jaren, zware zuchten slaken, als we het over deze reis hebben. 
Het schip werd naar de buitenhaven verhaald en gemeerd aan den kolensteiger. 
De victualie werd ingenomen en nu was alles gereed voor vertrek. 
Den 29sten voor den middag, hield de vice-admiraal inspectie en was de Zeehond zeeklaar. 
 

DE UITREIS 
 
29 September 1896, precies 12 uur-middag, stoomde de schoener, op eigen kracht, de haven 
van Nieuwe-dicp uit, uitgeleide gedaan door de marine-kapel op het havenhoofd en een groote 
schare vrienden, familie en nieuwsgierigen, zooals dat gewoonlijk te aanschouwen was en nog 
is tot op dezen dag. 
 
Buiten stond een stevige noordwester die, zoodra „lange Jaap”, de hooge vuurtoren, 
gepasseerd was, benut werd door zeil te zetten, waardoor het schip bij de nogal woelige zee, 
aanmerkelijk vaster ging liggen. Het begin zag er niet kwaad uit. De Noordzee was grauw onder 
de betrokken lucht. Water kwam er nagenoeg niet over en de eerste log gaf een 
negenmijlsvaart aan, koers op het Kanaal. 
 
Binnen het etmaal werd Dungeness reeds gepasseerd en zonder wederwaardigheden werd 1 
October, half-zes-„platvoet”1), de Engelsche haven Falmouth bereikt, waar geankerd werd om 
kolen en versch brood in te nemen. Den volgenden dag om één uur werd weer zee gekozen. 
Het weer werd grimmig en er was weinig zicht. Het duurde niet lang of het schip voer in de 
mistbanken, heftig stampende tegen den krachtigen zuid-wester. 
Maar gelukkig bracht de, in deze buurt zoo snel veranderende wind, weer klaarheid en daarmee 
opgeruimdheid onder het volk. Met een stevigen noordwester en alle zeilen bij, werd acht mijl 
gehaald. De deining onder de fransche kust was van geheel anderen aard dan die op de 
Noordzee. De slingeringen beliepen dan ook meermalen veertig graden! 



 

8 
 

 
’) Wacht aan boord van 4 tot 8 ’s avonds. 
 
Op de hondenwacht van 7 October werd kaap St. Vincent gepasseerd en op den voormiddag, 
om half-negen, lag de Zeehond ter reede van Gibraltar voor anker bij de Friso, die, hoewel een 
dag later vertrokken, daar reeds lag, naast de Tair Bahri, een turksch oorlogsscheepje.  
De Zeehond had haast, van passagieren kwam dus niets. 
Onder het kolen overnemen begaf de commandant zich naar de Friso waar ook de 
Nederlandsche consul op bezoek was. Gedrieën togen consul en commandanten toen naar den 
Gouverneur van Gibraltar: Sir Robert Biddulph. 
Denzelfden dag reeds werd het anker weer gelicht,— de Friso zou eerst halftien E.W. 
vertrekken. Met tachtig ton kolen aan boord, twee en zeventig ton in de ruimen en acht ton 
deklast, werd oost 3/4 noord gekoerst. De wind werd dood geloopen met 73/4 mijl, dus werden 
de zeilen geborgen. De hitte was reeds buitengewoon: 80 graden aan dek, in de machinekamer 
108 en op de vuurplaat zelfs 116. 
 
Zonder wederwaardigheden — de zee was zeer kalm—werd na zes dagen, den 14en October, 
het eiland Malta bereikt, waar de Zeehond ’s morgens om elf uur aan voor- en achterboei in de 
haven van La Valetta lag- 
Het Engelsche vlootstation was duchtig bezet. De slagschepen: Nile, Anson, en Howe, het 
ramschip Polyphenus, de kruiser Flora, twee torpedobooten en drie kleinere schepen, lagen in 
deze haven. 
Op de platvoet, te vijf ure, na veertig ton kolen bijgeladen te hebben, vertrok het Nederlandsche 
oorlogsscheepje alweer verder naar het Oosten. 
De wind was naar Zuid-Zuid-Oost geloopen, voelde warm aan, maar bleek gaandeweg steeds 
krachtiger te worden. De zee had aanschietende neiging en bracht een zware deining teweeg, 
die het kleine vaartuig met oostelijken koers, danig aan slingerbeproevingen onderwierp. 
 
Nu werd de lucht ook grauw en de bemanning besefte inééns, dat de eerste étappe, instede 
van de belangrijkste, bij het tweede stuk vergeleken, nog maar een pleizierreisje zou blijken 
geweest te zijn. De commandant was echter op zijn qui-vive. Hij liet de gaffelzeilen bergen en 
de splinternieuwe stormzeilen aanslaan en bijzetten. De machine werd stopgezet en de vaart 
kwam niet boven de twee mijl. Dat het dek niet droog bleef laat zich begrijpen. Te loevert op 
sloegen de zeetjes over de verschansing dat het een lust was. 
De bootsman kon ’t slechter getroffen hebben met zijn gasten op den bak! Sakkerloot, wat 
bleken er een kerels onder te schuilen! Eigenlijk was er moeilijk een schifting te maken.  
Ze vormden één geheel, kwinkslagen en jolijt, trots de natte kleeren verlichtten hun zwaren 
arbeid. De koks waren bijzonder bekwaam voor hun taak en voor dien tijd ging het met de 
schafterij op de Zeehond heel wel. 
 
En dat was voor Janmaat de hoofdzaak: een gevulde maag. Op vele schepen toch gaf de 

voeding meermalen aanleiding tot de hoogste ontevredenheid, welke zich kon uiten in 

kankergeest en lijdelijk verzet. De geest werd tot zoover nog niet bedorven, op den schoener. 

Den léden October ging het tusschen de eilanden Cephalonia en Zante door, de Golf van 

Patras in. Met het onheilspellende slingeren was het nu gedaan, men kon nu weer loopen 

zonder gevaar en bij het bereiken van de straat Lepanto was het alweer spelevaren geworden. 

In de baai van Corinthe gekomen, zag de uitkijk, in den vroegen morgen van den 17den, een 
roode vlag bij den ingang van het kanaal van Corinthe.  
De Zeehond ging ten anker tot het kanaal vrij gegeven zou worden. De kanaal-loods werd om 
negen uur aan boord genomen en nu wachtte de bemanning, na het hieuwen en verzorgen van 
het anker, een interessant schouwspel. Het schiereiland was op deze hoogte doorgegraven. Dit 
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moet een enorm karwei geweest zijn, want de zijwanden van het kanaal liepen zéér hoog op. Je 
kreeg pijn in je nek van ’t naar boven kijken, beweerde Arb, de bottelier. 
Aan de kanten was een strook platten grond gehouden, waar blijkbaar zonder eenige bouworde 
hier en daar huisjes gezet waren. Het was den hollandschen zeelui een raadsel hoe dat 
menschdom daar kwam en er weer uit kon komen ... nergens was een straat of steeg te zien. 
Niets dan steile rotswanden. Ja toch. Heel in de verte lag een brug over het kanaal. Ook dit 
moet knap werk zijn geweest. Op den bak ontstond een levendige discussie over de vraag of de 
Zeehond al of niet onder die brug dóór kon. Maar binnen een kwartier had de haai zijn 
weddenschap met kok Henkie reeds glad verloren; hij offerde met een zucht een „keesie tabak” 
en keek nog eens met komieke verbazing naar boven toen het schip het critieke punt 
gepasseerd was. De brug lag namelijk op zóó’n hoogte, dat de officieren hun binocles 
gebruikten ter verkenning van het bouwwerk. De masten van de Zeehond hielden 16 Meter! 
Na een rond uur stoomde de schoener weer door de Golf van Athene, nagestaard door de 
eigenaardig gekleede bevolking dezer streek.  
De kosten van de doorvaart bedroegen francs 105.40. 
 
 
 

 
 
De reis liep op haar eind. Behoudens de warmte waar de equipage trouwens al aardig aan 
gewend raakte, was dit laatste stukje wel het genotrijkste van de uitreis. 
Janmaat ziet veel en vooral zij, die het geluk beleefd hadden, meerdere malen een vlagvertoon 
of zoogenaamde wereldreis te hebben gemaakt, zijn niet spoedig uitbundig van opgetogenheid. 
Maar in deze contrijen was nog niemand geweest. De prachtige kusten, grillig gevormde baaien 
en straten, die geulen geleken van uit de verte, doch waar van nabij gezien een heel eskader 
bleek te kunnen passeeren in slagorde, de bergen en lage vlakten waarboven een witte nevel 
hing, het was een buitengewoon schouwspel. 
Door het Zea- en het Dora-kanaal stoomende met zeven mijls vaart, werd in den morgen, op de 
dag wacht, het eiland Psara gepasseerd. De koers ging nu meer en meer om de noord. 
Langs een grillige kust stoomde het scheepje nu op den ingang van de Smyrna-baai af, die zich 
geleidelijk liet onderkennen. 
 
Eenmaal den tamelijk nauwen ingang door, deed zich al heel spoedig aan stuurboord de 
Turksche handelsstad aan het oog der nieuwsgierige bemanning voor. Het zag er warrelig en 
druk uit in de verte. 
Recht vooruit lagen verschillende oorlogsbodems voor anker. Het duurde niet lang of de 
Zeehond voer er tusschendoor. De vlaggen van allerlei naties werden ontdekt. De heele vloot-
bezittende wereld had drijvende batterijen naar den Levant gestuurd.  
Ook de Friso lag reeds rustig en statig achter het ouderwetsche boeganker. 
Precies om vijf uur platvoet klonk het van de brug: „laat vallen het anker! — Steken tot vijf en 
veertig vaam!” Ja, daar scheen een aardig mondje water te staan. 
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De Zeehond was op haar bestemming, heel dicht bij een klein Amerikaantje, de Bancroft en in 
de buurt van de Friso. De reis was volbracht in ruim achttien dagen, zonder ongelukken, 
ondanks het slechte weer nu en dan. 
De bemanning was monter. Er was onderling kennis gemaakt, men was „ingeschoten”, volgens 
de geijkte marine-term. Er was reeds vriendschap gesloten — er was óók vijandschap ontstaan. 
„De uitreis” moest ietwat het karakter van een verslag dragen, zonder uitbeelding van de 
belevenissen aan boord, omdat er in dat jaar zóóveel gebeurde en we de mannen zóó gedurig 
bij elkaar vonden, dat er gelegenheid genoeg geboden werd hun leven en werken, hun lief en 
hun leed met de ellemaat uit te meten. 
 
VERSCH BROOD EN PASSAGIEREN! 
Versch brood! Dat raakt de maag van Janmaat. De baai, omringd door prachtig gebergte, hier 
en daar met laag kustland vol groen en doorspikkeld met wit en rood van fraaie landhuizen, de 
baai zélf, met de vrijwel alle naties vertegenwoordigende vloot, van hoofdzakelijk moderne 
slagschepen en groote pantserkruisers, de drukte in de haven, gevuld met koopvaardijschepen, 
waar het lossen en laden aan het einde van de kilometerslange kade een levendig schouwspel 
biedt, dat alles mag den matroos even stil doen worden onder de bekoring, het meest neemt 
hem toch aanstonds de vraag in beslag: waarmee zal hij zich voeden hier op de vreemde ree. 
 
En dat valt mee: Alle dagen versch brood. Een dag per week versch vleesch met groentesoep, 
twee dagen aardappelen met groente — éénmaal met gerookt spek en éénmaal met versch 
vleesch, twee dagen capucijners (de matrozen-term luidt: „bramstagloopers of raasdonders”) 
met spek en twee dagen snert met spek'). Dat was voor het jaar 1896 niet zoo slecht.  
De soep stond over de geheele vloot in een kwaden reuk en werd dan ook eenige jaren later 
afgeschaft. 
De waterprauw komt langszij. Er wordt zoet water overgenomen voor het wasschen en ketel-
voeding-water. Voor drinkwater en spijsbereiding zorgt de eigen destilleer-inrichting. Het schip 
krijgt een goede beurt — binnen- en buitenboord. Van passagieren kan voorloopig nog niets 
komen, heeft de ouwe laten meededen aan de bemanning. Éérst eens afwachten hoe de vlag 
er aan den wal voorstaat. 
 
') De commandant vermeldde in zijn verslag, dat de prijzen hier nogal schappelijk waren. 
Aardappelen f 7.35 per 100 K.G. Rundvleesch 34 cent p. K.G. en brood 10 cent p. K.G. 
 
Intusschen doet de Commandant aan „complimenteeren”; jaagt met de stoomsloep van het 
eene schip naar het andere, van de kleine Bancroft, een Amerikaansch collegatje, tot de 
reusachtige Trafalgar, het Engelsche slagschip met 800 man aan boord. 
Contra-visites zijn daarvan weer het gevolg. Het geeft alles een eigenaardige bedrijvigheid in de 
baai. 
 
24 October viert het Italiaansche eskader feest, wegens het huwelijk van den Prins van Napels 
met Prinses Helena van Montenegro. 
Alle oorlogsschepen pavoiseeren en hijschen de Italiaansche vlag in top. 
De commandanten van de vloot nemen deel aan een officieel diner aan boord van het 
Italiaansche admiraalsschip en de Italiaansche vice-admiraal liet voor deze gelegenheid aan 
boord van het pantserschip Sardegna, een demonstratie houden: „klaar maken voor gevecht”. 
Den volgenden dag begeven de commandanten en officieren van de Friso en Zeehond zich 
naar den wal voor een bezoek aan het nederlandsche hospitaal en tot bijwoning van een 
godsdienstoefening in de hollandsche kerk. 
Het is op de reede een komen en gaan van vreemde oorlogsschepen.  
27 October vertrekt de Sicilia, het italiaansche admiraalsschip, met de Re-Umberto en de 
kruiser Liguria wierp het anker weer in den grond. 
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Dan komen de fransche pantserschepen Courbet en Dévastation ter reede en een volgenden 

dag komt het italiaansche eskader weer het oude plaatsje opzoeken. Het complimenteeren blijft 

aan de orde. 

 

 Hr.Ms. Fregat Johan Willem Friso 

 

De bemanning van de Zeehond wordt 
intusschen onledig gehouden met het 
opknappen van het schip. Als de 
ouwe met den eersten officier en den 
bootsman in de jol om het kleine 
scheepje varen, betuigt hij on-
omwonden zijn tevredenheid. De 
Zeehond ziet er keurig uit. Binnen 
boord is echter nog veel te doen. De 
ouwe is niet spoedig tevreden. 
Dan heeft de machinekamer de volle 
aandacht noodig.  
De bakboordsketel die voortdurend in 

gebruik was, moet leeggespuid worden, voor een schoonmaakbeurt. Vóór het leeg spuien liet 
de commandant echter in den stuurboordsketel ook stoom opstoken, zoodat beide ketels onder 
vollen stoom staan. De ouwe had daar een bedoeling mede: Uitgenoodigde families van de 
Hollandsche kolonie klommen aan boord. Het anker werd gelicht en de Zeehond maakte met 
haar gasten een tochtje over de gansche baai. Een afternoon-tea besloot dezen dag als contra-
beleefdheid voor de gastvrije ontvangst, welke de officieren te Smyrna aan den wal genoten. 
Aan den wal bleef allesrustig. Van oorlogsbedrijvigheid was niet veel te bemerken, zoodat de 
commandant besloot, de equipage te laten passagieren, aanvankelijk tot den avond. Destijds 
was de bemanning nog verdeeld in twee „kwartieren”, die om den anderen dag de wacht 
hadden, zoodat eiken dag de helft van de manschappen naar den wal kon gaan. 
Dat was een evenement! Veel was er reeds over gepraat. De maats, die het genoegen hadden 
met de sloepen de communicatie met de talrijke schepen en den wal te onderhouden of 
inkoopen te doen met den hof meester of bottelier, hadden met hun zeemansenthousiasme 
zóóveel heerlijks op den bak verteld van lekkeren zoeten wijn en prachtige meisjes, dat het 
langer aan boord hangen en kijken naar den lichtenden boulevard op ’t laatst niet meer uit te 
houden was. 
De vermaning van den ouwe, om niet te véél van den zoeten wijn door de keel te jagen, omdat 
de bedwelming je plotseling overvalt en tot totale verdooving leiden kan, werd natuurlijk slechts 
aangehoord — zónder eenige belofte de waarschuwing ter harte te nemen. 
Janmaat passagiert zoo goed als nimmer alléén. Daarvoor is hij té veel gewend aan het 
groepsleven. 
Aan boord nooit alléén, is er weinig kans op een afzondering, waarin gedachten bezinken en de 
geest tot ontplooiing en rijpheid komt. Oppervlakkige omgang onder elkaar kweekt dan ook die 
eigenaardige luchtigheid, de geestigheid en openhartigheid, die den zeeman zoo kenmerken. 
De matroos heeft voor alles een maat. Een waschmaat, een eetmaat — óók een 
passagiermaat. Soort zoekt soort en zoo wandelen er een paar na eenige uren nog netjes en 
behoorlijk langs kaden en wegen, of zitten heerlijk in de schaduw voor een café — terwijl 
anderen, binnen een half uur, hier of daar hun roes uitslapen. De eersten die voet aan wal 
zetten, stevenen met elkaar recht op het groote wijnhuis af, hetwelk zij van boord af, reeds lang 
ontdekt hadden. Het was een ruim en hoog lokaal met steenen vloer. Groote houten tafels in 
het midden, aan de zijwanden enorme fusten, waar lange slangen, aan het einde van een pijpje 
met kraan voorzien, van afhangen. De koelte in dit wijnhuis doet weldadig aan, want Smyrna is 
ontzettend warm. 
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De banken langs de tafels zijn voor een groot deel reeds bezet door kameraden van de Friso 
die met fransche, italiaansche en andere matrozen reeds goede maatjes blijken te zijn.  
Een donkerkleurige bediende — het kon een Turk, echter ook een Griek zijn — met de typische 
roode fez achter op het hoofd, vraagt in een voor de bezoekers onverstaanbaar taaltje, 
waarschijnlijk wat men belieft? De jantjes weten zich in een dergelijke situatie buitengewoon 
goed te redden. „Vino!” roept men van alle kanten. Handig is het. En zoo eenvoudig. Jongens 
van alle naties zijn daar bij elkaar en schreeuwen tegen de hooge wanden aan: „Vino blanco!” 
— „Vino negro!” Nietwaar; in Spanje, in Portugal, op Algiers — Toulon, verstond men aan den 
wal dezen uitroep. Maar „Vino negro” werd hier niet getapt. Het was alles „blanco”. „Ah bon 
compris!” knikt en grijnst de kellner. Hij kijkt zegevierend den grooten kring van jolig gestemde 
feestgangers rond. „Youwill muskaat, n’est ce pas? Muskatel? Samos? Bon m’sjeu.” Zonder 
haast — ze hebben hier in ’t Oosten allemaal den tijd. 
neemt de man nu één der slangen met kraan; een collega heeft inmiddels de tafels vol halve 
liter glazen gezet. Allen kijken vol verwachting toe hoe dat nu zal afloopen. De slange-man — 
hij werd aanstonds spuitgast gedoopt — opent nu de kraan en giet in een oogwenk alle glazen 
vol Samoswijn. 
De tafel drijft, doch met een soort dweilt je wordt de gemorste wijn eenvoudig van de tafel op 
den steenen vloer geveegd. 
De glazen worden geheven. De beleefde Franschen willen drinken op de Hollanders, de drukke 
Italianen op de Franschen en de Engelschen op allemaal! 
„Proost!” riept een heel lange tweede klas van de Zeehond, en allen laten den heerlijk koelen 
wijn door de keel glijden. Dat is weer eens wat anders dan aan den waterstanderd!  
Dat doen zij nog eens! Je bent toch zeker aan den wal? En waarvoor kom je daar nou anders? 
Weer gaan de groote glazen omhoog. Maar nu zijn de tongen los gekomen. 
Plotseling is de stroefheid tusschen de vreemdelingen verdwenen en heeft plaats gemaakt voor 
jovialen omgang. Armen liggen over elkaars schouders. Zij heffen nu het schoone lied aan dat 
elke natie kent: „Zoete wijn bedwelmt de zinnen” .... Het is een mengelmoes van klanken, maar 
nog meer van woorden.  
De laatste regel wordt gebruld: de wijn! de wijn!! de wijn!!! de wij .... hij .. .ijnüü 

 
 
 De Zeehond op de 
reede van Smyrna 
 
De bruine kellners zitten 
lui op een krukje dat 
gedoe zonder 
belangstelling aan te 
zien. Ze konden ook 
slapen. 
Daar komt een tros 
Engelschen en Russen 
binnenvallen, die in een 
ommezien den heelen 
boel op stelten zetten. 
Verhit en reeds opweg 
naar de bedwelming, 
begrijpt men elkaar 
verkeerd. Vuisten gaan 

omhoog, uitnoodigingen voor een robbertje worden de lucht in geslingerd en pogingen tot 
kalmeering gedaan. 
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Gelukkig zijn de glazen juist vol geschonken en met een gebrul, dat op de schepen zeker 
gehoord moet worden, wordt weder bevestigd dat zoete wijn de zinnen bedwelmt. 
De universeele broederschap is thans een feit. De bediening is spoorloos verdwenen.  
Zij kenden hun publiek — zij kenden de uitwerking van de muskatel — de samos.  
Na drie van zulke bakbeesten van glazen was verdere bemoeiing overbodig. Het duurde dan 

ook niet lang of alle broeders lagen of zaten op de banken en over de tafels, weg van de 

woelige wereld óm hen. 

Als de roes is uitgeslapen, is het juist tijd voor de sloepen, die reeds aan de kade op hun 
vrachtjes wachten. 
Deze eerste kennismaking met den wal loopt voor de Zeehonders gelukkig nog goed af. Allen 
zijn op tijd aan boord. 
Zij hadden van Smyrna niet meer gezien dan een stuk boulevard met café’s en veel vreemde 
matrozen. Het wijnhuis stond allen het levendigst voor den geest. 
Maar dat belette hun niet, den nieuwsgierigen kameraden van de wacht, een reuzen verhaal op 
te disschen van de heerlijkheden en de lol die Smyrna biedt. 
Nu was de beurt aan de andere helft. Doch ook deze makkers verging het zoo.  
Op enkele uitzonderingen na, kwamen zij terecht in het wijnhuis — dronken eenige glazen wijn, 
brulden hun liederen in internationaal koor, sliepen een poosje en spoedden zich intuïtief op tijd 
naar de sloep. 
Dat zou later allemaal wel anders worden. Straks, wanneer het verblijf op Smyrna bij zooveel 
maanden geteld zou worden als thans dagen; wanneer het nieuwtje er af is en Janmaat zijn 
uitgaan regelt naar zijn beurs, dan wordt hij wel kalmer en verstandiger.  
Er blijven niettemin genoeg onverbeterlijken zweren bij het traditioneele zwalken, hetzij door 

zwakheid of neiging. En van dezulken had de Zeehond er ook nog wel eenige aan boord: 

binnen de verschansing een bekwaam matroos — aan den wal geheel uit het lood, waaruit voor 

hen zoo goed als voor de superieuren veel onaangenaamheden konden voortspruiten. 

Van lieverlee toog men dan ook meer op onderzoek uit. Dat ging dan wel niet onder leiding van 
een officier, zooals dat in latere jaren in zwang kwam op de vloot, doch er was altijd wel een 
scheepsmaat, soms een gegradueerde, die iets méér onderzocht en gezien had en zoo’n beetje 
als gids fungeeren kon. Op deze wijze werd dan toch nog veel bezienswaardigs genoten, 
waarover zeker na jaren en jaren nog in den familiekring zal zijn gesproken. Want is het niet 
vermeldenswaard, dat een Hollandsch matroos, op den boulevard van een Levantijnsche 
havenstad zit, met een goddelijk uitzicht op de met schepen bezaaide baai en het bergland 
rondom, met z’n éénig klein kopje echte turksche koffie voor zich? 
 
Is het dan zoo iets gewóóns, dat de jongens in een kring om een tafel zitten in een oostersch 
café, ieder met het mondstuk van een slang in den mond, waarmee zij den rook door de 
chibouque (turksche waterpijp) trekken en zoo een sensatie beleven, waardoor zij bóven hun 
landgenooten thuis, wel zeer begenadigd werden? 
Mogelijk besefte het meerendeel niet, wat hen óverkwam. Iedereen belééft niet alles wat hij 
beleeft. 
Daar was de haven, vol leven en gedruisch, aan het einde van de kade. 
De laadkranen nemen de balen en vaten over van den wal — of lossen deze op de kameelen. 

Kameelen? Ja. Deze dieren vervangen in het oosten de sleeperswagens. Een half dozijn — kop 

aan staart gebonden — ligt in knielende houding te wachten. De vracht — vier a zes groote 

balen — valt geleidelijk links en rechts van den kameelenrug. De haak wordt uit den strop 

gepikt en zoo wordt elke kameel geladen. Een ezeltje vóórop, op den rug waarvan een jongen, 

die straks het sein voor opstaan geeft. Dan schuiven de „woestijn-schepen” een voor één een 

voorpoot onderuit naar voren.  

Trekken een achterbeen zijwaarts onder het lichaam uit — het tweede meer naar achteren en 

dan rijzen de oostersche, hoogbeenige dieren kalm en komiek golvend overeind. 



 

14 
 

De jongen zet den ezel aan, die een klingelend belletje aan den nek heeft en de trein sjokt op 
sokken door de stad, die op het heetst van den dag geen levendigen aanblik biedt. 
En nog veel meer werd er later genoten, toen de commandant de teugels wat vierde en 
nachtpermissie gaf. Smyrna begint namelijk, zooals veel dergelijke plaatsen in de warme 
streken, tegen den avond pas op te leven. De koelte valt opmerkelijk snel in, na zons-
ondergang. De nachten zijn onvergetelijk. De café’s zijn tot diep in den nacht open: de groote 
café’s chantant, de danszalen enzoovoort, sluiten eerst om twee uur. 
Niet altijd wenscht men in broeiend heete zalen te zitten, al is het gebodene ook nóg zoo 
schoon en verleidelijk. 

 

Het wandelen door de 

wijken waar de lagere be-

volking huisde — of liever 

zeggen we op de straat 

leefde — en verder door de 

meer gegoede gedeelten, 

om tot besluit den 

ganschen langen boulevard 

af te kuieren, vol licht en 

drukte, muziek en zang en 

dan die reede met de 

oorlogsschepen, waarvan 

er vele hel verlicht waren, 

van waar muziek langs het 

water tot de kade kwam, dit 

alles was een sprookje uit 

de Duizend en één nacht! 

Doch aan deze 

schoonheden alléén werd het matrozenhart niet verkwikt. — Trots de verhalen over Turkije en 

zijn bevolking, over gesluierde vrouwen en derzelver ingetogenheid, werd menigmaal „kennis 

gemaakt” in de taal aller talen . .. 

 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

ZWERFTOCHT IN DEN LEVANT I 
 
De Zeehond ligt nu reeds een maand op de reede van Smyrna. Ook de Friso ligt daar nog altijd, 
statig haar sierlijke hooge tuig heffend, boven de vele seinmasten der internationale 
oorlogsvloot.  
20 November vermeldt de commandant de éérste ernstige zieke: een jonge stoker 2e klasse 
heeft hier of daar aan den wal pokken opgedaan! Het slachtoffer werd naar het hospitaal der 
Hollandsche kolonie vervoerd en bleef geruimen tijd buiten de scheepsrol. 
De gevolgen van deze besmettelijke ziekte waren voor janmaat niet aangenaam, wijl de ouwe, 
die niet van halve maatregelen hield en het wisse voor het onwisse nam, eenige weken zijn 
schip isoleerde en dus om te beginnen het passagieren voor de equipage verbood.  
Hierin lag de eerste aanleiding tot misnoegen onder het volk, dat met de leiding nimmer iets 
heeft uit te staan en dus ook geen greintje verantwoordelijkheid gevoelt voor het wel en wee 
van schip en bemanning. Zij worden beknot in hun beweging, te kort gedaan in rechten. 
Die pokkenlijder was van boord — soedah! Waar maakt men zich nu nog druk om? 

Foto boven; Langs de haven en de kade van Smyrna 
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Echter, de dokter, die heusch geen vijand van janmaat was — integendeel! — dacht daar toch 
wel even anders over. Maatregelen voor desinfectie moesten worden getroffen en in den 
ziekenboeg de klagers over een of ander, aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. 
Trouwens, voor de officieren gold het isolement evenzoo.  
De commandant gaf daarvoor reeds aanstonds het voorbeeld toen de schout bij nacht van de 
Navarin, een russisch slagschip, dat ter reede gekomen was, met een stoomsloep langszij 
kwam voor een bezoek. De ouwe wees het beleefdheidsbezoek, zij het vriendelijk maar dan 
toch met beslistheid af. 
De commandant van de Friso nam het complimenteer-karwei zoolang voor hem waar. 
De deining op de reê was vrij sterk en voor zoo’n klein scheepje ten slotte wel wat vervelend, 
zoodat de commandant besloot, toen er een aardige hoek vrij kwam door het vertrek van het 
gansche italiaansche eskader, meer in den wal te gaan liggen, wat een groote verbetering bleek 
te zijn. Een duitsch opleidingsschip volgetuigd evenals de Friso, doch van kleiner kaliber, de 
Moltke, kwam ter reede en ankerde dicht bij de Zeehond. 

 
Vathy op Samos… 

 
De gezant te Constantinopel noodigde nu den commandant uit, om in overleg met den 
commandant van de Friso een voorstel te doen betreffende het ondernemen van tochtjes door 
de turksche wateren. Het officieele verzoek hiertoe werd nu door den commandant van de Friso 
aan den nederlandschen gezant gedaan: de Zeehond te dirigeeren naar de eilanden Samos en 
Rhodes, voor elke haven vier a vijf dagen, dan terug naar Smyrna en in Januari, zoo een zelfde 
reis naar Mitylene en Saloniki en zoo voort. Er zouden dan tevens schietoefeningen in zee 
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gehouden kunnen worden. Na twee weken werd de quarantaine opgeheven. De equipage bleek 
geen nadeelige gevolgen van deze pokkengeschiedenis te hebben ondervonden. 
De dokter vroeg in Nederland vaccinestof aan voor de vaccinatie van allen aan boord. 
Nu haalde de ouwe zijn schade spoedig in. Er was in die weken natuurlijk weer een geheel 

andere teekening in de vloot gekomen en het heen en weer varen duurde twee dagen lang. 

 
Dan komt de instemming met het verzoek af, op 3 December en de naar afleiding voor de 
bemanning snakkende ouwe, wacht den volgenden morgen niet eens af, doch laat om 9 uur ’s 
avonds het anker reeds lichten waarop het kleine oorlogsscheepje in een regenachtigen nacht 
de Smyrna-Baai uitstoomt. De Friso was reeds verdwenen.  
Het varen door den Levant is een waar genot. Het oog wordt immer gestreeld door de 
schilderachtige eilanden, de straten, golven en kanalen. Het kan er echter ook spoken! En de 
eerste etappe van de Zeehond werd nu juist niet een zonnig pleizierreisje.  
Het weer was bar slecht. De regen bleef stroomen, waardoor het zicht sterk belemmerd werd. 
Als de lichtschepen Sanjak en Pelikanspit gepasseerd zijn, gaat het om het noordelijker 
gelegen schiereiland Kara-Burnu heen door het Egri-Liman kanaal en de dag breekt aan als de 
schoener door de straat van Khios, tusschen de eilanden Panaghia en Bianca wat uit kan 
blazen van de nachtelijke danspartij. 
Het stevige Zeehondje was de ouderwetsche slinger- kuren en stampnukken daar op de 
Smyrna-reede al aardig vergeten. Want al bood die open reede, met de zeer sterke stroomen 
en snel opkomende noordewinden nu juist geen snoeperige ligplaats aan, het slingeren daar 
was maar Spielerei — achter een stevig anker. 
De aanhoudende regen gaf helaas op deze eerste rondvaart geen aanleiding tot uitbundig 
pleizier en het zicht was zóó slecht dat het eiland Samos eerst ontdekt werd toen het schip 
reeds vrij dicht op de haven aanstoomde, hetwelk op zich zelf een prachtig staaltje van 
navigatie mag heeten.  
Binnen de twintig uren was de reis door vreemde wateren met slecht weer volbracht, want vóór 
de twee glazen op de platvoet lag de Zeehond rustig geankerd in het kleine haventje. 
 
Ja, dat was een wijnoord! Dat was niet twijfelachtig! De wal was bezaaid met fusten. Allerlei 
scheepjes lagen volgeladen met groote en kleinere vaten. De lucht was geheel verzadigd van 
den heerlijken wijngeur. En ze was niet duur .... 19 cent de liter! 
Daar werden ettelijke flesschen van aan boord genomen, die het uithielden tot Nieuwediep zelfs 
.... De bemanning bofte echter niet aan den wal, want het weer bleef triestig en er was niet veel 
amusement. De commandant complimenteerde maar weer eens op een klein Turksch 
oorlogsscheepje en legde ook een bezoek af bij den gouverneur, officieel: „Prins van Samos” 
genaamd. 

 
De oude vesting op 
Rhodes 

Den 9den December 
stoomde de 
nederlandsche 
schoener, onder een 
stralenden hemel, 
de haven en de golf 
van Vathy weer uit, 
volgde de oostkust 
van Samos en 
bereikte door de 
straat-Samos een 
prachtig 



 

17 
 

eilandengroepje. Dat was nu nog eens spelevaren! Hier stonden alle officieren op het halfdek of 
op de brug, enthousiast elkaar de mooie punten wijzend, liet de leerling, den kwartiermeester 
aan den valreep zich blauw fluiten naar hem; de jongeman stond op dat moment als geschroefd 
in dek, vol verrukking naar het idyllische eiland Panagia te staren, dat kort onder den wal 
gepasseerd werd. Hier staakten de koper-poetsers, de touwtjesklaarders, de dekspoelers hun 
arbeid, om even dat schoons te aanschouwen. De koks lieten liggen wat lag en hingen over de 
verschansing. 
De bottelier en de ziekenvader, en de waterruims-gast vlogen naar dek, zoodra de Blazer aan 
den voortrap meer schreeuwde dan riep: „kom ’s aan dek menschen, dat zie je nóóit van je 
leven wéér!” 
Zelfs de bootsman, wiens innerlijk nimmer aan den buitenkant trad en die niet zoo heel gauw 
warm liep, werd er door vastgehouden .... 
Tot zijn scherpe fluit allen weer tot de werkelijkheid terugbracht. 
Je kon trouwens dan ook wel blijven rondkijken en je bent tenslotte toch matroos op een 
oorlogsschip en geen passagier op een mailboot.... 
Achtereenvolgens gaat het nu langs de eilanden Lydia, Gaidara en Farmako. De zee was 
spiegelglad en de thermometer wees 80 graden aan. Als de Zeehond zijn weg gevonden heeft 
tusschen Kalimno enKardek door en daarna de engten van Chuka en Kos heeft verlaten, laat 
de commandant de schietschijf op het halfdek optuigen en in de nabijheid van de eilanden Kos 
en Nisero, met de revolver schijfschieten houden. 
 
Na „theewater” (de broodmaaltijd om 5 uur) kan nu ieder die geen directen dienst heeft, zich 
eens op zijn gemak zetten. Het schip blijft in de vaart, tusschen de eilanden Piskapi en Symi 
dien nacht op en neêr houden, want het lijkt den commandant hier zeer geschikt den volgenden 
dag schietoefeningen te houden, met het geweer op de groote schijf in zee. 
Daar liggen zij, op den bak, dien heerlijken bak, die in zee gewoonlijk geen droog plekje biedt, 
idyllisch door elkaar, op den buik, de ellebogen op de harde dekdeelen, kin in de harde handen. 
Ze zijn stil onder de bekoring van deze omgeving. Dezen avond vergaten zij elkaar luchtige 

hatelijkheden toe te voegen, elkaar „op het hoofd te zetten” (plagen) of wel sappig te kankeren 

over het een of ander op den dag beleefd onrecht. 

Deze genotvolle zwerftocht tusschen sprookjeseilanden door brengt tegen den avond de 
melancholie over den bak — maakt Janmaat engelachtig-vrede- lievend. Tot op „het hout” 
(boegspriet) zitten ze, in zalig nietsdoen, het gestadige en trots de kalme zee toch nog 
deinende waterklieven onder hen, gade te slaan. Op het voordek kuieren enkelen, twee aan 
twee op en neer, met dien eigenaardigen waggelenden zeemansgang, de handen tusschen den 
band van de broek, of op den rug, de pijp tusschen de tanden.  
Af en toe, een korte beweging met het hoofd naar de verschansing, dan een opwaartsche knik, 
snel en krachtig en de matroos heeft op die echt typische wijze, over de verschansing gespuwd 
— meters vèr in zee. Ze hebben het over hun vrouw en kinderen — over het meisje waarmeê 
den vooravond van het vertrek nog geredetwist werd en geen van tweeën wilden toegeven, 
zoo- dat het afscheid van Nieuwediep in mokkerige geslotenheid verliep .... In zee, op de uitreis, 
verflauwde het ruziebeeld bij den dag en nu is het al zoo lang geleden .... vele brieven zijn 
geschreven en reeds eenige ontvangen ook.  
Alles is natuurlijk weer botertje tot den boom. Ze is zoo lief en zoo engelachtig toch! Wat is hij 
onmogelijk ruw geweest tegen die schat. Straks, als hij thuisvoer, zou hij dat allemaal wel weer 
goedmaken. Openhartig vertelt de jongeman dit alles tot in de finesses aan zijn maat.  
Men vertelt elkaar allerlei bijzonders uit het gezinsleven, uit de jeugd — men is nu reeds 21 jaar 
en heeft al zeven dienstjaren nietwaar! De jeugd beteekent voor velen: de school. 
Er zijn er ook die reeds eenige jaren kennis hadden gemaakt met een baas, vóórdat ze dienst 
namen. Alle bijzonderheden worden opgehaald. 
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Dan komt de fluit voor „kooien af”. De eerste wacht aan dek en de rest in de kooi. Vier uren 
slapen, dan de hondewacht tot 4 uur en dan nog weer slapen tot half 7. Zoo lost het eene 
kwartier op de zeewacht, het andere immer af, nacht en dag: „vier uur op —vier uur af”. 
Het scheepje blijft dien nacht tusschen de eilanden „op en neêr houden”. 
Bij het aanbreken van den dag is het ineens gedaan met de kalme zee. Een zware lange 
deining doet den schoener tamelijk slingeren. Toch zet de commandant door: schijfschieten, 
makkelijker gezegd dan gedaan, in zee met zware deining. 
Met de jol en de vlet wordt het karwei volbracht. Leege vaten worden op dek gelegd ih een 
vierkant, op gelijken afstand waarover een houten kruis bevestigd wordt. Als dit „trasraam” 
gelegd is, komt er de vertikale stelling op, tusschen welker vierkant een zeildoeksche schijf met 
schietdoel teekening gespannen wordt. Het geheel wordt nu met takels buitenboord gezet en te 
water gelaten. Daar wordt de sleeptros aan den voet van de schijf bevestigd met een hanepoot, 
om het draaien der schijf tegen te gaan. De jongens staan op de balken, tot den buik soms in ’t 
water. De vlet maakt duikelingen, dat men het ééne oogenblik zoekt naar de schijf en de maats 
die er op staan — er aan hangen — en het volgende oogenblik boven haar top uit getild wordt. 
Toch wordt het karwei volbracht. De bootsman zélf is van de partij. 
De vlet wordt geheschen en zachtjes stoomt de Zeehond op, de schijf achter zich aan 
sleepend. Het schijfschieten is daar wel eenigszins anders dan op de Larensche hei! Op het 
achterdek staat de schutter, met het geweer in den aanslag te mikken .... maar dat achterdek 
heft zich eenige meters omhoog en als nu juist de schijf in ’t vizier komt, valt de bil van ’t Zee-
hondje inééns weer naar omlaag terwijl de schijf een kwartslag draait en geheel uit ’t zicht is. En 
tóch werden er nog treffers gemaakt! 
 
Dan komt het eiland Rhodes voor een bezoek in aanmerking. De schijf wordt weer ingehaald en 
geborgen en om 5 uur platvoet valt het anker in den rotsigen bodem. Er moet braaf wat ketting 
gestoken worden want er staat hier vlak onder den wal nog 17 vaam water! 
Het eerst komt Monsieur Fleurat van het consulaat aan boord. Hij brengt het compliment van 
den consul aan commandant en officieren over. Deze is namelijk reeds 84 jaar oud en laat zich 
verontschuldigen, daar het bezoeken van een schip voor hem eenige moeilijkheden oplevert. 
De autoriteiten waren zeer gedienstig. Na de officieele bezoeken aan den wal, werden de 
officieren door den heer Fleurat eenige dagen rondgeleid ter bezichtiging van het eiland, 
waarvan vooral de „ville morte” een groote bezienswaardigheid was: een oude vesting uit den 
riddertijd van St. Jan nog. 
Er deed zich een aardig incident voor toen, vóór het vertrek van de reê, de „secretaris” (officier 
van administratie) bij den consul kwam afrekenen voor de ingeslagen eetwaren etcetera. 
De oude man gaf eenvoudig te kennen dat hij zich er niet meê bemoeide.  

De heer Fleurat moest dat maar opknappen. Deze was uitermate hoffelijk, maar 

verontschuldigde zich voor de weinige kennis van handelszaken, van wissels en zoo .... het 

kwam daar nooit voor ....  

 

De secretaris kon eenvoudig zijn geld niet kwijt! 

Het weer was geheel omgeslagen. Zware zeeën en regen. De commandant liet het schip maar 
alleen op de zeilen gaan, tusschen de vele eilanden door, af en toe nog „schijfschieten” 
houdend aan dek en koersend naar de Smyrna-baai.  
Den 20sten December lag de Zeehond weer op zijn oude plaatsje ter reede van Smyrna en kon 
de commandant weer aan het complimenteeren gaan. Den volgenden dag kwam ook de Friso 
weêr terug. 
Het blijft steeds komen en gaan. Elk land schijnt voor zijn eskaders eenige afwisseling 
noodzakelijk te achten. De Rus vertrekt — een Turksche raderboot komt. De Oostenrijker licht 
het anker — de groote pantserkruiser Maria Theresia lost hem af. 
De officieren hebben derhalve hun beste uniform steeds „op stootgaren” liggen! 
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Voor de bemanning van de Zeehond komt echter ook afleiding. De commandant heeft een 
inspectie buitenboord gemaakt met den bootsman en eersten officier, in de vlet en bemerkte dat 
het schip vrij hoog op ’t water lag, maar.... dat daardoor tevens aan ’t licht kwam dat de huid 
sterk aangroeide. In de vaart was zulks reeds vermoed. Dus kon janmaat zich eenige dagen 
onledig houden met het schrapen van het schip onder de waterlijn, en daarna bij schilderen, 
want straks kwam de victualie met de Juno of de Castor van de K.N.S.M. aan en zou het schip 
mèt een nieuwen kolen- voorraad, weer op den normalen diepgang komen. 
 

BUITENBOORD 
 
Daar was iets gaande vóór den mast — een murmureerende geest heerschte op het voordek. 
Spoedig zou men achteruit de oorzaak daarvan ontdekken. De jongens verlangden bijna zonder 
uitzondering naar een zeebad! 
Eiken dag zagen zij van de vreemde schepen honderden te water springen en dat schouwspel 
was niet bijzonder bevorderlijk voor hun geduld. De commandant was voorzichtig. Hij kende 
den sterken stroom op de Smyrna-reê en verkeerde blijkbaar in tweestrijd: hij gunde de 
bemanning graag een genoegen, doch voelde zijn verantwoordelijkheid alsnog te sterk, om het 
zwemmen toe te staan. Die groote schepen, ja, die hadden volk genoeg om 
veiligheidsmaatregelen te treffen, maar wat moet je nu met zoo’n handjevol beginnen? 
Op een dag, onder „rusten” — het was buitengewoon heet — bemerkte mijnheer Van Baren, 
die op de brug stond te praten met den wacht, dat er onder den bak voor dit uur veel volk bij 
elkaar was en hun kijken in één richting, recht vóóruit, deed hem ijlings over de brugleuning 
voorover bukken en toen.... ontwaarde hij twee zwemmers! Natuurlijk ving de luitenant de 
overtreders, bij het aan boord klimmen, met de gebruikelijke reprimande op! 
Ze kwamen „op den bon” en bleven een paar dagen verstoken van passagieren .... 
Dit voorval gaf bij den commandant den doorslag en zoo maakten de Haai en de Schele zich 
onsterfelijk verdienstelijk voor de overige kameraden, want den volgenden dag kwam de eerste 
officier bij den bootsman met een volmaakt zwemplan. 
Er zou tweemaal gezwommen worden, ’s Morgens vóór het schaften, dus al héél vroeg en ’s 
avonds een uur na „theewater”. Eén kwartier voor elke helft der bemanning. Ging 
bakboordskwartier te water, dan zorgde „stuurboord” voor de veiligheid, te weten: de vlet en de 
jol, voldoende bemand, op den stroom roeiende achter de zwemmers, die niet achter de bil van 
’t schip mochten afdrijven. Op de verschansing verscheidene mannen, met boeien aan een lijn 
gewapend, gereed om, zoo noodig, te werpen en van de hakspier af hingen een half dozijn 
boeien te water. 
Voor het volgende kwartier werden de rollen omgekeerd. Maar .... nu moest ook alles te water! 
De ouwe gaf géén pardon! Zelfs Gijs, de eerste hulp van den hofmeester, een kaalhoofdige 
marinier, die doodsbenauwd was voor het woelige zeewater, moest, aan een lijn gebonden, bij 
den valreep poedelen. Dat hij zoo nu en dan kopje onder werd gedompeld, laat zich makkelijk 
raden. 
De genomen maatregelen bleken geenszins overbodig! Er bleken ontegenzeggelijk sterk 
geoefende zwemmers onder de bemanning te zijn, doch zelfs zij hadden de grootste moeite om 
tegen den stroom op te komen. Herhaaldelijk moesten de roeiers ingrijpen. Van de talrijke 
boeien werd dan ook een dankbaar gebruik gemaakt. 
Het werd een heerlijk vermaak, voor de zwemmers en voor de toeschouwers! Met den dag 
werd het spreekwoord meer bewaarheid, dat door oefening de kunst verkregen wordt. Gekleed 
sprongen de koenste zwemmers van de verschansing in zee, om zich al zwemmende van de 
kleêren te ontdoen. Anderen doken een kameraad op, die zich met een dieplood snel liet 
zinken. 
De „geredde” werd dan, volgens alle regelen der kunst, ruggelings naar de statietrap 
getransporteerd. Bijna allen leerden zwemmen! De „krukken” verkregen behendigheid. Men 
stelde er een eer in, het heele zwemkwartier tegen den stroom te worstelen, tusschen valreep 
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en hakspier, zónder een boei te grijpen of zich aan het dolboord van de jol even vast te houden 
om uit te blazen! 
Gijs bleef, als eenling, bij het bordesje van de statietrap in zijn boei zitten, met een zwemvest 
om. Meermalen moest de marinier door den bootsman of een officier in bescherming worden 
genomen tegen onverhoedsche aanvallen van grapjassen, die zich ten koste van den armen 
kerel graag vermaakten door hem achterover in zee te trekken. 
De toeschouwers moesten er trouwens zélf om lachen, hoewel deze aardigheden niet 
toegestaan waren en de vroolijke bende had er om beurten wel een dag strafdienst voor over 
om Gijs zoo komiek kopje onder, met de magere beenen boven water, als een eend te zien 
duikelen! 
Het zoutgehalte was in deze wateren zóó geweldig hoog, dat de oogen pijn deden en de haren 
overeind stonden. De commandant en eerste officier, die blijkbaar aan alles dachten, lieten dan 
ook door de wacht aan boord alle putsen met zoet water vullen, opdat men vóór het kleeden 
zich eerst zou kunnen afspoelen. 
Nimmer, zoolang de Zeehond op Smyrna lag, kwam er ook maar één ongeluk voor. De regeling 
was dan ook bij uitstek deskundig en verslapte geen oogenblik. 
Wanneer de temperatuur opvallend snel daalde, wat in de baai nog al eens voorkwam, werd het 
zwemmen stopgezet. 
 

 
       De kade van Smyrna 

 
De 90° Fahrenheit konden binnen enkele dagen dalen tot het nulpunt. Het is gebeurd, dat 
binnen een week de hevige hitte in vorst veranderde, zoodat het ijs in het waschwater van de 
dagwacht stond! Het ging meestal gepaard met hevige noordenwinden, waardoor de baai een 
woeste Noordzee geleek en het water over den boulevard bruiste. Dan was het stil op de reê. 
Dan hingen overal de stoomsloepen in de davits en werd slechts bij hooge noodzaak gebruik 
gemaakt van een barkas met een sterk „emmerzeil”. 
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Even snel ging de thermometer naar omhoog en konden de baaien hemden weer in de 
plunjezakken verhuizen. Dan stond de gansche baai vol oorlogsschepen, de havenstad en het 
mooie landschap aan den overkant weer in feilen zonnegloed. 
Dan leefde Janmaat weer op en konden de Blazer en Hein Trammelant hun hart weer eens 
ophalen aan de huid van denschoener.  
Zij waren „buitenboords- gasten” en onderhielden het aanzien van het ranke vaartuig met 
luiwagen, spuigatboender en zeep — met verfpot en kwast. 
Een eigengemaakt vlotje werd gestreken en naar den boeg verhaald. Twee halve tonnetjes 
dienden hun gemak. Wanneer stuur- en bakboord een goede schoonmaakbeurt hadden 
gekregen, kwam de tijd van bij schilderen. Éérst de waterlijn, voor zoover het bruin-rood 
zichtbaar boven water lag, dan de witte kraal. 
Hein Trammelant was den Blazer in leeftijd een half dozijn jaren vooruit, dus óók in onder-

vinding en routine. Meermalen had „de eerste” aan den bootsman z’n verwondering 

uitgesproken over liet fijne kleurtje van de waterlijn, „’k Heb vele schepen gehad zei hij, „maar 

ratjepé is ratjepé” . . . . x) 

 
En „de eerste” had gelijk. Alle schepen toonden één en dezelfde kleur: rood-bruin. Maar Hein 
had een geheim en de Blazer werd er deelgenoot van. Hij mengde ratjepé met zuivere menie 
doorelkaar in bepaalde verhouding. Maar .... hij deed er een flimperdepimpertje vermiljoen door! 
Dat laatste mag thans, na zes en dertig jaren, wel verklapt worden, nu de commandant op zeer 
hoogen leeftijd overleden is, de eerste officier als gepensionneerd kolonel op een fraai buiten-
goed woont en de bootsman als gepensionneerd opperschipper in het Kennemerland zijn 
mooie landhuisje opknapt „binnen én buitenboord”! alsof hij nóg chef van de equipage is. De 
„boots” was namelijk sakkerjuus zuinig met de verf en had vooral een zwak voor de duurdere 
soorten. 
Hein moest den verfboer-kabelgast (twee functies in één hand) die luisterde naar den naam van 
een vermoorden hollandschen graaf, letterlijk omkoopen. Niet met geld — dat had Hein nóóit — 
zou de verfboer ook niet aannemen in ruil voor zóóveel kostbaars! 
Neen, Hein had andere pijlen op z’n boog. Eiken morgen, klokslag elf uur, lieten de 
buitenboordsgasten hun vlotje afzakken — of trokken het óp — tot het patrijspoortje van de 
gamellehut, waar de officierenverzorger, de hofmeester, huisde. Het koper van dat poortje had 
dan juist zoo’n bijzondere poetsbeurt noodig!  
Hein tikte tegen het dikke glas, wanneer de poort gesloten was, want men moest toch alles 
raken, binnen zoowel als buitenkant. Stond het raampje open, dan gingen Hein en de Blazer 
zeer druk en luid praten. 
En nu kwam er een arm naar buiten met een hand er aan .... en in die hand een kop koffie: 

„angkat”! riep Pauwtje, de gamellejongen dan, met gesmoorde stem. Dan volgde de tweede dito 

en voor beiden nog een heerlijke tamp wittebrood, zéér slordig beboterd. De „jongen” was een 

matroos 2e klas — en dat verklaarde deze solidariteit voldoende. Snel liet ons tweetal zich dan 

zakken met het vlotje tot onder de bil, bij de schroef en slurpte daar op zijn gemak, met wel-

behagen de heerlijke officiers-koffie naar binnen. 

Van het „politiekje” bewaarde Hein minstens de helft voor den verf boer, want die was 
gewoonweg verzot op „fransch-brood”. 
Tot „vastwerken” zette Hein zich dan nog eens goed op z’n tonnetje, nam potje wit en penseel 
en liet den Blazer vol trots het fijne afzetten zien van de gehavende cijfers die den diepgang 
aangaven.  
x) Een verbastering van „Ranhtjen’s paint”.  
 
Het was ook magnifiek! Niemand die het Hein verbeterde — zélfs de Blazer niet en die toonde 
zich toch anders wel leergierig en volgens zijn ouderen maat, goed van innemen te zijn. 
Alléén .... met de gedichten was het „rotmok”! gewoonweg. Hein kon fijn zingen („z’n moeder 
had haar laatste baaien rok verkocht om hém zingen te leeren” beweerde hij zelf), maar 
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reciteeren, voordragen .... sakkerloot! daarvoor ging je niet naar een café chantant — vast niet! 
En een „rippertwar” dat ie bezat — onuitputtelijk en uitgelezen. 
Wilde de Blazer z’n maat nu aan den gang hebben, dan vroeg hij onnoozel, langs z’n neus weg: 
„hoe zit dat nou Hein, met dat lange stuk van den molenaar, komt dat meisje nou in ’t elfde of in 
het twaalfde couplet pas bij hem?” .... 
Hein bakste zich op zijn tonnetje een kwartslag om en keek den Blazer kwasie ernstig aan: „wat 
hebbe jullie toch voor harses, hè? Hoe vaak heb ik je dat nou al niet vóórgekouwd? Je hep toch 
zeker school gegaan, niet? — Snuiter .. . 
Waarop de Blazer hem grooten lof toezwaaide .... en beweerde dat niemand Hein evenaarde 
en dat zijn gedichten ook zoo lang waren. Geen wónder als je dat zoo maar niet nadeed .... En 
dan nóg — wie kon er nou zoo met gevoel, zoo echt romantisch voordragen als Hein? 
Tegen dergelijke vleierij was Hein niet bestand. Hij draaide zijn rooie kneveltje op, dat een 
beetje gek op zijn te korte bovenlip stond, doch waarop hij niettemin heel grootsch was, 
schraapte eventjes geleerd z’n keel en begon, voor zoover hij het dan met ’t oog op den tijd nog 
halen kon, het lintwurmgedicht met gloed af te draaien. 
De lichttinteling in des Blazers blauwe oogen zag de kunstenaar aan voor een soortement 
begeestering... 
 

„En wie zou nu zoo’n liéve meid  
Iets weig’ren als ze ’t vraagt?  
En daarom heeft de molenaar 

Het nóg een keer gewaagd . ...” 
 
Zoo reciteerde Hein Trammelant — die zijn scheepsnaam dankte een een zwaren concurrent 
op een of ander schip, die beweerde dat Hein Trammelant zong — het heele eindelooze lied. 
 

ZEILRAMP OP DE REÊ 
 
2 Januari ’97. De Baai is weer eens onstuimig. Een felle noordenwind, met den sterken stroom, 
brengen de schuimkoppen op de flinke golven. De temperatuur daalt snel eenige tientallen 
graden. De lucht is wel niet Hollandsch, doch voor haar doen hier grauw. Toch zeilt daar nog 
een groote sloep, met een fransch vlaggetje getooid dwars over de baai. Dat is een genot. Ook 
de Zeehonders kennen dat: met oliepakken aan, schoten en vallen in handen, met één slag om 
den kikker: klein zeil op en dan bij den wind! Het snelle scheren door het water, niet tellende de 
overkomende zeetjes... 
De eerste officier staat er voortdurend met zijn binocle naar te turen. Hij is een hartstochtelijk 
zeiler. — Thans nog, 37 jaren later, zeilt hij met zijn jacht naar de vreemde havens. 
De commandant voegt zich bij den „eerste” en wijst op een snel varende turksche raderboot, 
die eiken dag de baai kruist. 
„Die kerels maken nog eens brokken,” zegt de ouwe, „is dat onverantwoordelijk jagen tusschen 
al die schepen door.” 
 
Opeens merken beiden iets aan de bewegingen van de fransche zeilsloep. De Turk die 
behoorlijk uithalen moet, stoomt recht door. De zeilers willen door den wind doch de sloep 
weigert. Dan, de naderende boot vreezende, zullen ze blijkbaar maar afhouden, bemerkende 
dat de Turksche boot dit niet doet. Toen .... „God allemachtig!” roept de ouwe, „wat een 
smeerlappen!” Beiden schreeuwen naar den valreep: „een sloep, gauw jongens, een sloep, ze 
overvaren daar een zeilsloep!” 
Vóóruit zat men juist aan het „theewater”, doch zonder bedenken, de stukken brood nog in den 
mond, vloog alles overeind. 
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Om het naderende slechte weer, had de ouwe de stoomsloep laten hijschen, doch gelukkig lag 
de officierssloep nog aan de baksspier. 
In minder dan geen tijd lag de sloep langszij, bemand met een flink stel roeiers en nam den 
eersten officier en den bootsman over. Toen werd het „roei je niet — zoo heb je niet”, naar de 
plaats des onheils. 
Dat alles was zóó snel verloopen, dat de Hollandsche sloep nog tot de eersten behoorde die 
van alle schepen op het ongeluk aan roeiden en stoomden. 
De zeilsloep was middendoor gevaren! en alle inzittenden waren te water geraakt. 
 
De Turk was doorgestoomd! 
Snel werden de zwemmers aan boord van de verschillende sloepen getrokken. Er werd geteld 
.... en met schrik constateerden de geredden dat er nog vier kameraden op het appèl 
ontbraken. De lijken werden den volgenden dag met behulp van een duikerstoestel opgehaald. 
Een officier van de Dévastation kwam namens den vice-admiraal bedanken voor de bijzonder 
vlug verleende assistentie. 
De Franschen zullen — al vernam niemand daar ooit iets van — zeer zeker wel ter plaatse 
hebben geprotesteerd tegen zulk roekeloos varen, maar vooral over het feit dat de kapitein van 
den Turkschen stoomer zonder om te zien was doorgevaren! 
En dan komt de Iris in de haven, die de Zeehond van victualie en allerlei benoodigdheden zal 
voorzien. Op Driekoningen wordt alles aan boord gehaald. Dien zelfden dag komt het 
pantserschip Piet Hein ter reede om de Friso af te lossen, die dan ook direct naar Nederland 
terugkeert. 
 
Op 7 Januari zou de begrafenis plaats vinden van de vier verdronken fransche matrozen. De 
commandanten van alle ter reede liggende schepen waren door den admiraal van de 
Dévastation uitgenoodigd, met état-major en zooveel mogelijk leden van de bemanning 
daaraan deel te nemen. 
In den longroom maakte de uitnoodiging tot bijwoning van de begrafenis een punt van ernstige 
bespreking uit. 
„Als jullie maar begrijpt,” oreerde de eerste officier, „dat ieder schip hiervan een demonstratie 
maakt.” 
„Wat voor demonstratie bedoelt u?” vroeg de kleine tengere secretaris, die altijd aan tafel met 
z’n duimen zat te draaien en hiermeê „den eerste” steeds tureluurs maakte. 
„Dat zal ik je zeggen brave, maar houdt dan asjeblieft je handen even stil, ja? Kijk eens, daar 
liggen knapen met vijf, met acht en negenhonderd man aan boord. Zetten die er een paar 
honderd van aan den wal, dan nóg kunnen zij met flinke kerels geuren — keus genoeg.  
Die Rus, de Oostenrijkers en Duitschers leveren de zwaarst gebouwden wel. De Engelschen, 
de Amerikanen en de Franschen hebben voorraad genoeg om de flinksten er uit te pikken en 
brengen het dan toch nog tot een massa-demonstratie. De Italianen zijn bekend om hun 
tengeren lichaamsbouw, daar zal niemand aanstoot aan nemen. Maar wij?  
De Piet Hein is zooeven gearriveerd. Heeft wel wat anders te doen morgen en laat de 
beleefdheid aan ons over. Waar halen wij een groep van beteekenis vandaan? Een hand vol 
matrozen! En van het allerzwaarste kaliber zijn ze nu juist niet.” 
 
„De eerste” zit op zijn praatstoel, heeft graag het oor van de veel jongere officieren. 
Zegevierend kijkt hij de tafel over, alsof hij zeggen wil: „wel, heb jullie daarvan terug?” 
Maar mijnheer Konijn, zélf zwaar gebouwd, geeft onmiddellijk repliek: „U spreekt van zwaar 
kaliber? Wel, hoeveel man wenscht de commandant dan wel aan wal te zetten? Als wij van 
vooruit een dozijn uitpikken, beloof ik u dat de Zeehond absoluut niet in de schaduw van de 
Duitschers zal staan. Die Russen zijn nu eenmaal zulke dikzakken, daar wedijveren we nu maar 
niet mee. En wij hier in den longroom dan?” De luitenant keek ironisch naar den secretaris, die 
dan ook wel erg pieterig achter de tafel wegschool. „U blijft zelf aan boord en met het oog op uw 
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bouw, is dat voor onze demonstratie geen groot verlies .... maar vier officieren levert de 
Zeehond, van goede kwaliteit en de commandant — nou, hij is niet groot, maar immer een 
sieraad tusschen de collega’s van de internationale vloot.” 
 
De eerste officier sprak in dien geest met den ouwe en het gevolg was, dat den volgenden 
morgen negentien flinke mannen van boord gingen, n.1. de commandant zélf met vier 
officieren, twee onderofficieren, twee korporaals en tien matrozen. De langsten niet alléén, de 
dikkerds moesten er óók aangelooven.Entienflinke boys leverde de Zeehond nog met gemak uit 
den voorraad van vóór den mast. 
De officieren hadden een krans naar het Fransche vlaggeschip laten brengen. De overige 
bemanning had eigener beweging ook „gelapt” en de afgevaardigden droegen een fraaien 
krans met zich mede —-die aan den wal, aan het begin van den boulevard, waar de stoet 
opgesteld werd, op een der kisten werd gehangen. Op het lint stond: Van de Hollandsche 
scheepskameraden Hr. Ms. Zeehond. 
 
Het bleek een geweldige stoet te zullen worden. De Franschen hadden — dit laat zich begrijpen 
— alle hens, voor zoover zulks maar mogelijk was, naar den wal gebracht. Ettelijke honderden 
dus. Alle naties waren vertegenwoordigd, maar de Engelschen domineerden. 
De vier groote slagschepen en kruisers leverden te zamen ruim 1000 man. De Italianen 
brachten zes honderd op de been. 
De Zeehonders werden ingedeeld bij de „demonstranten” van de Bancroft — het Amerikaantje, 
dat de Zeehond zoo lang gezelschap hield — en het moet gezegd: een slecht figuur maakten 
de Hollanders geenszins! 
Niet minder dan zes groote muziekkorpsen stonden in den stoet opgesteld. 
De stafmuziek van het Fransche admiraalschip, waarop ook de vier verongelukte matrozen 
dienden, stond geheel vooraan en verder had elk schip van beteekenis voor muziek gezorgd. 
De burgerij van Smyrna, het geheele internationale mengelmoesje, maar vooral het Oostersche 
volk, was naar de kade gestroomd. 
In één lange breede haag stonden zij ter weerskanten, van het Hotel Bella Vista af tot het drie 
kilometer verder liggende einde en nóg verder de stad in, tot de Katholieke kathedraal, waar de 
groote mis gehouden zou worden.  
 
De begrafenisstoet zet zich in beweging. Voorop de fransche stafmuziek, waarachter 
onmiddellijk achter elkaar de vier kisten, gedekt met de fransche driekleur en behangen met 
tallooze kransen, gedragen door fransche matrozen, waarvan er genoeg in reserve volgen om 
de dragers af te lossen. 
Daarachter de état-major van het fransche eskader, gevolgd door de officieren van de geheele 
internationale vloot. 
Dan de Amerikanen met hun muziek, de Oostenrijkers en dan weer de Italianen met twee zéér 
sterke muziekkorpsen. 
Duitschers, Russen, Hollanders. De Engelschen, het sterkst vertegenwoordigd, sluiten den 
geweldigen stoet. 
De Franschen zetten in met den treurmarsch van Chopin en aanstonds schieten den 
deelnemers aan dit laatste eerbetoon de brokken in de keel. Langs den weg ziet men één 
weenende massa. Al wat aan treurmuziek geschreven werd, klinkt in weemoedige tonen tegen 
de huizen der kade op en langs het water. Het gaat in treurmarschtempo en het is twee uren 
later, wanneer de kop van den stoet de kathedraal bereikt heeft. 
 
Uren gaan er heen met den dienst in de kerk, die benauwend vol stroomt. 
Tegen het einde verloopt de goed georganiseerde „demonstratie” in een ietwat wanordelijke 
ontbinding. Niet alle scheepskameraden zijn katholiek en kunnen de geheele mis rustig 
bijwonen. Successievelijk eclipseeren grootere en kleinere groepen. 
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Het is nu weer welletjes, nietwaar? De eer is bewezen — Janmaat heeft niet alleen een plicht 
afgedaan, doch was innerlijk bewogen, éérst door het ongeval zélf, daarna onder de geweldige 
emotie van de begrafenisplechtigheid. Het duurde echter wel wat te lang voor hun geduld en 
terwijl de officieren tot het einde bij elkaar bleven, deserteerden de troepen, voor zoover deze 
niet door geloof of wegens meer directe betrekking (zooals de Franschen ongetwijfeld) daarvan 
weerhouden werden, naar den boulevard en zochten afleiding in de vele café’s of slenterden 

over de kade, in afwachting van het sein tot embarqueeren naar hun bodems. 

Na afloop van den kerkdienst werden de kisten op rijtuigen geplaatst en in vollen draf, gevolgd 
door ettelijke wagens met bloemen en kransen, naar het verafgelegen kerkhof vervoerd. 
Tot laat in den middag heerschte er zeer groote bedrijvigheid aan den waterkant, bij het 
opnemen van het zeevolk door de tallooze stoom- en roeisloepen. 
Den volgenden dag kwam de fransche admiraal zélf op de Zeehond bedanken voor de hulp en 
deelneming. 
 

ZWERFTOCHT IN DEN LEVANT II 
 
7 Januari. De stoker met de pokken ligt nog steeds in het hospitaal. 
’s Avonds half negen wordt het anker gelicht en stoomt de Zeehond voor de tweede keer de 
baai uit, de schoone eilanden tegemoet. 
Na een mooien, kalmen nacht, waarin het een lust was, op de brug aan het roer te staan, ankert 
de schoener op den voormiddag in het kleine haventje van Mitylene. 
Bezoeken werden over en weer gebracht aan en door verschillende autoriteiten. 
De bemanning kreeg volop gelegenheid, de pracht-omgeving van dit Grieksch-Turksche eiland 
te bewonderen, zes dagen lang. 
De stad Mitylene bleek een welvarende plaats te zijn met veel handel en scheepvaart. Olijfolie 
is wel het belangrijkste uitvoerartikel. De olijfboomen komen daar dan ook even veelvuldig voor, 
als de Iep in Holland — de Citroen in Spanje en de Sinaasappel op Messina. 
Fabrieken — perserijen en inleggerijen — geven een levendig beeld aan de stad. De 
koopmanshuizen en deftige buitens had daar zeker niemand vermoed. De wegen waren 
schitterend aangelegd langs bergen en dalen, omzoomd door enorme tuinen. Vermaakten de 
officieren zich, onder andere met een fraaien rijtoer van uren onder leiding van een gids van het 
consulaat, de Jantjes vonden hun genoegens even goed. Hun tochten werden wel niet geleid, 
doch zij hadden sedert den 18den October al zooveel gezien en beleefd, dat ze gaandeweg 
best op eigen kompas varen konden al was het dan maar op den rug van een klein berg-paard! 
 
Ja! Janmaat reed paard! Waarom niet? Eén frank per uur — dat was zoo de gewone „prik”, 
zouden ze later merken — dat was niet duur en ... . zoo’n uur werd door de Hollandsche 
jongens niet altijd even secuur opgenomen. 
Ze hadden nog maar juist even genoten van het „allemachtig-mooie gezicht” op de haven, waar 
de „Zeehond” zoo ragfijn in afgeteekend lag, toen de „inlanders” reeds te voorschijn kwamen 
met hun viervoeters. 
Het schip lag slechts een paar honderd meter uit den wal en dus konden de lui van de wacht 
vooraf reeds genieten van de heerlijkheden die hen morgen wachtten. De ruiters verdwenen 
naar de bergen, maar de paardjes, zoo gedresseerd, of anders zeer gevoelig voor Heimweh 
keerden immer in een cirkel terug naar de haven, zoodat daar aanhoudend een komen en gaan 
van paardenvolk te aanschouwen was. 
Den laatsten dag — een Zondag — rijden Kok Henkie, Kees de zeilmaker, de Haai, Mager en 
kwaad en nog vele anderen, in vollen galop naar boven. De paardjes klauterden tegen de 
steilste hoogten op en de ongewende ruiters hielden dikwijls hun hart vast. Meermalen tuimelde 
er een ter aarde — die dan terug kon loopen ook, want „bruintje” of „vossie” was ’m als de 
wiedeweerga naar de haven gesmeerd! 
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Toen de stoet eindelijk weer in de bewoonde wereld kwam, bleven de jongens nog graag in de 
buurt van cafétjes rondzwalken en wijl ze al zoo lang aan den wal waren,wilden zij dan ook wel 
eens praten met hun kameraden aan boord. Dat ging vrij goed met optische seinen, armseinen. 
Juist onder zoo’n seinpartij begon het paard van den Blazer, die met nog eenigen juist 
aangekomen was, zóó geweldig te steigeren, dat de dikkerd, die toch heel goed te paard zat, 
eenige meters verder op den Levantijnschen grond terecht kwam. 
Arb, de bottelier, die juist aan boord stond te seinen op den bak, vroeg: „wie maakte die santé 
mortaal daar.” En Kees seinde prompt terug: „dat was de Blazer.” 
Geen wonder, dat de donkerkleurige bevolking, waaronder alleraardigste meiskes, met 
helkleurige hoofddoeken getooid, vol verbazing, „dat spul” stonden aan te gapen! 
Den 13den Januari koos de Zeehond weer zee, nagewuifd door de gemengde bevolking: in dit 
centrum van handel en nijverheid, voor vijf zesden Grieksch.  
Toch officieel Turksch! Maar de Grieken bezetten toch voor ’t meerendeel de officieele posten, 
dies was hier orde en regelmaat en geen, althans minder, geknoei en geknevel dan in plaatsen 
waar de Turken de leiding hadden. En het geld werd goed besteed. 
Ook hier ondervond de secretaris bij de afrekening eenige moeilijkheden. Hij moest een wissel 
plaatsen in fransch geld. In hollandsch was dit ónmogelijk. 
 
De commandant wilde graag wat laten schijfschieten doch onze wispelturige Levant was weer 
eens aan het spoken geslagen: regen en wind en een zware deining. Den volgenden dag, na 
gestadig opstoomen in oostelijke richting, was de zee voldoende afgeslecht om de schijf buiten 
boord te zetten. De schoener werd voor anker gelegd. Op de platvoet werd de schijf weer 
binnen boord gehaald en anker gelicht. De tocht ging door het Musselimkanaal langs de rots 
met denzelfden naam, om de West tusschen de eilanden Strati en Lemnos door, naar Saloniki. 
 
Het schip begon slecht te loopen: had veel doren-aangroei onder de waterlijn. Met 90 slagen 
werd, in plaats van acht, zooals op de uitreis, slechts zes en een halve mijl gehaald, trots de 
kalme zee. Het weer was prachtig, het varen was een groot genot! 16 Januari liet de Zeehond 
het anker vallen ter reede van Saloniki, in de buurt van het turksche raderschip Sureya.  
Nadat de nederlandsche consul aan boord was komen begroeten, noodigde hij den 
commandant en alle officieren uit tot een bezoek aan den landmacht-commandant van de 
stelling Saloniki, waaraan direct met geestdrift gevolg gegeven werd. 
Aan den wal heerschte hier meer oorlogsbedrijvigheid dan te Smyrna.  
De reede was echter veel slechter bezet. Een turksche torpedoboot, van oud type, de 
Italiaansche en Engelsche pantserkruisers: Doria en Collingwood, gaven dan tenminste nog 
eenigszins kleur aan de omgeving, want de koopvaardijschepen, in tegenstelling met de zeer 
drukke vaart op deze haven in vredestijd, deden Saloniki thans niet, dan bij noodzaak aan. 
In de vijf dagen dat de Zeehond hier lag, kwamen er slechts vijf ter reede, een aantal dat 
Smyrna minstens elken dag in de haven kreeg. 
 
Op den 19den Januari pavoiseerden alle schepen op de reê ter eere van den verjaardag van 
den Turkschen Sultan. Des avonds was er een groote soirée in het regeeringspaleis, waartoe 
alle état-majors werden uitgenoodigd. De Turken bleken zeer weinig geneigd, hun genoegens, 
voor een „oorlogje” te laten staan! Van passagieren kwam niets: het was aan den wal uiterst  
onbetrouwbaar, de overheid stond nergens voor in. 
Toen de Zeehond den 21 sten weer buitengaats was gekomen, werd er eens recht schijf 
geschoten! Bij mooi weer en spiegelgladde zee, was het voor de bemanning een welkome 
afwisseling, om van de brug of de campagne, prijs te schieten op de schijf aan de breefokkera. 
Allen, óók de officieren, zélfs de commandant, deden dan ook daaraan mee. 
Langs denzelfden weg wilde de commandant naar Smyrna terug, om dan onder de Klein-
Aziatische kust nog weer eens oefeningen te houden. 
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Maar, het zou anders uitkomen. Tegen den avond reeds begon de barometer sterk te dalen. Op 
de éérste wacht liep de zee snel toe, terwijl de wind tot Zuid Oost bleef krimpen. 
Een dikke regenval veronaangenaamde den toestand bovendien óók nog. De orkaan brak los. 
Luiken werden dicht geschalmd en de stormzeilen gereefd aangeslagen. Een Italiaansche 
monitor, die hevig rookwolken uit zijn drie schoorsteenen pafte, zocht een opperdje tusschen 
Strati en Lemnos, maar de ouwe van de Zeehond stond vastberaden op zijn stevige 
onderdanen, wees den „eerste” even ironisch op de vlucht van het stalen monster en wist 
opslag wat hem te doen stond. Daar wij geen bestek hadden en het zicht slecht was, konden wij 
niet bijliggen: want over bakboord bijliggend zouden wij misschien op het eiland Lemnos of op 
de Kharos rotsen gezet zijn geraakt, terwijl over stuurboord bijliggend gevaar bestond om op 
het eiland Strati te verlijeren. Daarom besloot de ouwe flink stoom op te laten stoken en recht in 
den wind op, met den koers Zuid Oost ten Oosten van Lemnos af te stoomen. 
 

 
 
De haven van Mytilene 
 
De hooge zee deed den Noordzeeër zwaar werken en al stookten de stokers ook als duivels, 
de log gaf niet méér dan twee mijl aan! 
Zoo ging de bemanning van het nederlandsche oorlogsschoenertje den nacht in. 
De barometer blééf dalen — het was, wat de zeeman noemt: vliegend stormweer. 
 
De whaleboot, hangende, zooals op deze schepen gebruikelijk was, in de davits boven den 
spiegel, schepte water. De borgkettingen van het roer werden los geslagen, de krammen rukten 
er zelfs uit! De eerste officier, met den commandant op de brug vertoevende, wil op het 
onheilspellend geluid, daar achteruit, afsnellen, doch een hevige duikeling van het schip op dit 
moment, slaat hem tegen de trapleuning aan en doet hem langs de trap omlaag vallen, 
waardoor hij zijn hoofd leelijk bezeert en den linker constateerde de officier van de wacht, dat 
de wind eenige graden ruimde en de lucht brak. Ook verminderde de winddruk aanmerkelijk, al 
stond er nog een aardig briesje. Het schip liep, alleen op stoom, drie mijl. 
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Tegen den avond werd er zeil gezet en bokste onze koene Noordzee-vaarder, trots het 
handicap van zijn langen baard, met de aan zijn karakter zoo passende stevige zeilen, scherp 
aan den wind tegen de elementen op en bracht het weer tot zes mijl. Den volgenden nacht 
kreeg de bemanning een tikje méér rust. De commandant had niet gespeeld met schip en 
bemanning of beider lot; geenszins! Daarvoor was hij te veel man met 
verantwoordelijkheidsgevoel en hij was opgelucht, dat op de dagwacht hoog land in’t 
zichtkwam. „Dat is Kara Burni natuurlijk,” constateerde mijnheer van Baren, die den langen 
kijker voor zijn beste oog had. Maar hij had het mis! Ook dezen nacht had de stroom het schip 
een poets gebakken, want het was in de Sandarli-baai gezet! 
 
Het weer werd iets milder, doch blééf onbetrouwbaar. Regelrecht koerste men nu op de 
Smyrna-baai af, en op den achtermiddag van den 21 sten plompte het anker, gevolgd door 
eenige tientallen vaam ketting, op het oude plekje, te water. 
 
De Smyrna reede had echter een veel te woelig aanzien om een sloep te strijken. De Zeehond 
had zijn portie beet — vond de commandant. De bemanning mocht eenige rust genieten. De 
groote knapen echter: de Hood en de Revenge, die Engelsche drijvende batterijen, hadden 
groote stoombarkassen ter beschikking en haastten zich, den bekenden hollandschen overste 
te complimenteeren. Ook de commandantenpols kneust. De manschappen zagen hun „eerste” 
den volgenden morgen tóch aan dek verschijnen — hoewel vrij van dienst — wijl de linkerarm in 
een doek hing. 
Op de dagwacht werd land verkend, dat „Balapunt” bleek te zijn. Ondanks er dus Zuid Oost ten 
Oosten was gestuurd, was er Oost ten Zuiden gekoerst! De stroom was zeer waarschijnlijk van 
dienst geweest... 
Tijd voor veilig water zoeken kreeg de commandant trouwens niet, want hoewel de barometer 
op de dagwacht neiging toonde om te stijgen en de windkracht verminderde, schoot op den 
voormiddag de wind plotseling uit naar het Zuid Westen, met gevolg: zware regenbuien, 
donder, bliksem en hagel! 
 
Maar de wispelturigheid van het weer in deze wateren, gaf ook kans op weersverbetering, even 
snel intredend, als de storm opgekomen was. Op de platvoet constateerde de officier van de 
wacht, dat de wind eenige graden ruimde en de lucht brak. Ook verminderde de winddruk 
aanmerkelijk, al stond er nog een aardig briesje. Het schip liep, alleen op stoom, drie mijl. 
 
Tegen den avond werd er zeil gezet en bokste onze koene Noordzee-vaarder, trots het 
handicap van zijn langen baard, met de aan zijn karakter zoo passende stevige zeilen, scherp 
aan den wind tegen de elementen op en bracht het weer tot zes mijl. Den volgenden nacht 
kreeg de bemanning een tikje méér rust. De commandant had niet gespeeld met schip en 
bemanning of beider lot; geenszins! Daarvoor was hij te veel man met 
verantwoordelijkheidsgevoel en hij was opgelucht, dat op de dagwacht hoog land in’t 
zichtkwam. „Dat is Kara Burni natuurlijk,” constateerde mijnheer van Baren, die den langen 
kijker voor zijn beste oog had. Maar hij had het mis! Ook dezen nacht had de stroom het schip 
een poets gebakken, want het was in de Sandarli-baai gezet! 
Het weer werd iets milder, doch blééf onbetrouwbaar. Regelrecht koerste men nu op de 
Smyrna-baai af, en op den achtermiddag van den 21 sten plompte het anker, gevolgd door 
eenige tientallen vaam ketting, op het oude plekje, te water. 
 
De Smyrna reede had echter een veel te woelig aanzien om een sloep te strijken. De Zeehond 
had zijn portie beet — vond de commandant. De bemanning mocht eenige rust genieten. De 
groote knapen echter: de Hood en de Revenge, die Engelsche drijvende batterijen, hadden 
groote stoombarkassen ter beschikking en haastten zich, den bekenden hollandschen overste 
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te complimenteeren. Ook de commandanten van de Amerikaansche Cincinnati, den Franschen 
kruiser Bugeaust en het Zweedsche instructieschip Balder, kwamen den ouwe tegemoet. 
Natuurlijk kwamen ’s avonds de Amerikaansche collega’s van de Bancroft instuiven. 
 

BINNENBOORD 
 
Buitengewoon vriendelijk gestemd waren ze vóór den mast nu juist niet, waarvoor een geldige 
reden voor de hand lag: Daar was iets gebeurd. Er waren er nog van de oude garde, van die 
brave jongens, die hun vak uitermate verstonden, maar zich halsstarrig bleven verzetten tegen 
allerlei nieuwigheden, die gaandeweg de marine binnenslopen.  
Ras-matrozen, die, nu zij al bóven de dertig waren, zónder protest zich het etiket „ouwe” lieten 
opplakken. Van die echte passagierders nog, die ook dat woord te modern achtten en dus liever 
van „krakken” spraken. 
Eenigen van hen werden op een heerlijken morgen — nadat zij reeds mankeerend gemeld 
waren op baks-wijs — in een prauwtje naar hun Zeehondje geroeid. Móésten de maats niet 
lachen? Wat zagen de boemelaars er uit! Dat was al te zien uit de verte. Maar toen het stel 
binnenboord stapte .... goeie genade! Was het wonder dat de ouwe, die juist met „den eerste” 
en den bootsman over dienstzaken stond te praten vlak bij den valreep, van woede sprakeloos 
werd en het geval aan „den eerste” of aan den officier van de wacht overliet en zich van 
schaamte in de kajuit verborg? De mutsen ontbraken, zijden doeken — verdwenen — enkelen 
zonder baadje, doch allen schoenloos! Daar stonden ze, toonbeeld van ellende. Goed nuchter 
bleken ze ook niet, de oogen die anders zoo geestig konden lichten, stonden dof of glazig in 
blauw omringde kassen. 
Ze waren, stomdronken, uit één der vele verhitte lichtkringen in den mooien nacht getreden. 
Hadden nog geprobeerd een heerlijk lied aan te heffen, doch waren, snel bevangen, aan den 
havenkant tusschen kisten en balen neêrgestreken. De kaaiwerkers hadden hen gepord.  
Maar tóén was de berooving reeds geschied! De broekzakken waren zelfs uitgesneden, 
waardoor zij niet eens in staat waren den jolieman te betalen, die hen in goed vertrouwen naar 
boord had gebracht. 
 
Het stel kreeg een portie provoost — zoo gaat dat. Maar, den ouwe zat het geval zóó dwars, 
dat hij de heele equipage strafte, door een poosje het passagieren in te houden — de goeden 
met de kwaden .... En toch! Sans rancune! Men dacht er niet aan elkaar zoo-iets te verwijten. 
De oorzaak bleef op den achtergrond, verbleekte sneller dan de uitwerking ervan. 
Dies werd er braaf gekankerd. Met onwillige honden is het slecht hazen vangen — een 
bootsman voert niet veel uit met een solidair kankervolk vóór den mast. Er zou nog genoeg 
gelegenheid komen op het verdere van deze reis, om karakter-studies te maken van laag en 
hóóg. Maar óók om leering te trekken uit wederzijdsche misgrepen, fouten en verkeerde beoor-
deelingen. 
 
De matroos — de militair — dient vrijwillig op de vloot. Hij heeft zich onder de krijgswetten 
gesteld. 
Er kan, zeer zeker, clementie gepleit worden in gevallen dat een volwassen militair in botsing 
komt met deze wetten. Inzonderheid in een geval, waarin de verantwoordelijkheid voor alle 
daden — en wandaden — van dezen man, reeds begon bij zijn veertiende jaar! 
Het karakter gaat zich daarna sterk vormen, doch in dezen groei — tusschen het veertiende en 
een en twintigste jaar — missen de marineschepelingen — misten die zeer zeker destijds — de 
leiding van ouders en leermeesters. In dat opzicht gaat elke vergelijking met den burgerjongen 
mank. Doch in militaire richting was de marineman in elk geval, na tien, twaalf jaren, voldoende 
geschoold en geleid om te weten, waar hij zich aan te houden had. 
De botsingen, de vele gevallen van insubordinatie, dienstweigering, lijdelijk verzet, en niet te 
vergeten van sabotage, waren dan ook voor een belangrijk deel gevolgen van het feit, dat het 
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volk vóór den mast te veel aan zichzelf werd overgelaten. Naar oorzaken zoekende, vindt men 
een factor die geenszins verwaarloosd mag worden: de officieren leefden op hetzelfde schip. 
Soms, zooals hier op de Zeehond, op een heel kleintje. Zij hadden dagelijks, ja nacht en dag, 
zelfs elk uur, contact met de minderen. Dit contact groeide echter nimmer uit boven het militair 
verband. Het bleef dienst. Buiten den dienst, trok elk deel der scheepsgemeenschap zich terug 
in zijn eigen verblijf en vermaakte zich op eigen wijze. Dat wil aan boord zeggen: naar behoefte 
van eigen geest niet alléén, doch met de middelen die bij een zekere opvoeding behooren. 
 
De officieren in hun longroom, met goede boeken en muziek, maar óók met hun hooger 
ontwikkelingspeil en inhaerent daaraan, hun beschaafden omgang. De onderofficieren, 
voortgekomen uit het volk, in hun logies, in den loop der jaren trachtende zich eeniger-mate 
boven hun vroegeren „stand” op te werken, waarvoor echter de middelen ontbraken. En dan 
belanden we bij Janmaat. Bij de jongens in het tusschendek, in den kuil of veelal ook aan dek. 
Boeken? „De graaf de Monto-Christo” en „De doode hand”. „De roos onder de doornen”. „De 
verborgenheden van Amsterdam”. 
Het beste uit de scheepsbibliotheek waren nog de werken van den onvergetelijken oud-
zeeofficier Werumeus Buning. De „Marineschetsen”. Men las niet veel, ’t is waar. Doch 
aangemoedigd werd het ook geenszins. 
Muziek? De harmonika. Een virtuoos op het potdeksel, aan dek, of op een bakskist „omlaag”, 
van: geef ’m de ruimte! 
En, janmaat pakte een dansje .... 
Men moest wel zeer bijzonder aangelegd zijn en het verlangen naar iets beters, iets hoogers, 
onder een laag onverschilligheid en oppervlakkigheid hebben kunnen verbergen, om na zoo’n 
dienstperiode nog lust, energie en bekwaamheid genoeg te hebben behouden tot het inhalen 
van den achterstand .... 
 
Bij conflicten, die veelal hun ontstaan aan het bovenstaande te danken hebben, wordt alleen 
het gepleegde vergrijp beoordeeld. Met „hoe en waaróm” hebben we niets te maken. Is er 
gezondigd? Goed. De straf volgt wiskundig zeker op die zonde. Verzachtende 
omstandigheden? Deze werden zelden in aanmerking genomen. Het was een zeldzaamheid bij 
de berechting aan boord. Er waren rechtvaardige hoofd- en subalterne officieren genoeg bij de 
marine, maar de wijsheid in beleid en de bevoegdheid tot oordeelen was slechts zeer enkelen 
eigen. Dit heeft met het algemeen menschelijke in dit geval niets te maken. Op zichzelf waren 
de leiders — de meerderen —niet „slecht”, menig bewijsstaaltje is daarvan te geven. 
Het zat ’m — en het zal veelal nóg wel zoo zijn — in het loslaten van een deel, het allergrootste, 
der equipage, zoodra de dienst was afgeloopen. 
 
De militair — en dit geldt in het bijzonder den mindere — heeft een tekort aan begrip van zijn 
positie. Hij moet, om zichzelf en zijn meerderen veel leed en ongenoegen te besparen, slechts 
met twee factoren rekening houden: „dienst” en „vrijheid”. 
Is het voor ieder individu noodzakelijk, welke plaats men ook in de maatschappij inneemt, om 
plichten en rechten goed uit elkaar te houden, voor den militair, die onder strengere tucht staat, 
is een goed begrip van deze zaken noodzakelijk voor zijn algemeen welzijn en het zal hem 
ietwat berustender en handelbaarder maken. In de laatste twintig jaren is er bij de marine veel 
ten goede veranderd. Ook de officieren hebben daar deel in gehad. 
De matrozen nu, in den ouden tijd, konden met Uilenspiegel dikwijls zeggen, wanneer ze 
gestraft werden : „ik heb ’t er naar gemaakt.” 
 
Laten we nu terugkeeren tot de ontevreden bemanning van de Zeehond, om te zien hoe 
consequent zij waren, hoe spoedig zij van den mopperenden geest oversloegen in luchthartige 
grappenmakerijen, zich vermakende als groote kinderen. 
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De commandant van de Ré-Umberto, het groote Italiaansche slagschip, bood aan de état-
majors van alle ter reede liggende schepen een galadiner aan, besloten met een balchampêtre. 
De Zeehonders hadden reeds in den morgen een groote bedrijvigheid op de reê waargenomen, 
welke zich hoofdzakelijk om het admiraalsschip concentreerde, doch vernamen langs den 
gebruikelijken weg, dus via de kameraden, die om beurten voor oppasser bij de officieren 
fungeerden, eerst het fijne van de drukte. Den ganschen dag hakkepoften de stoom-sloepen 
van het geweldige slagschip heen en weer van en naar den wal en brachten alles aan wat 
noodig was tot het welslagen van het groote feest. Op de Zeehond werden sloepen 
waargenomen gesleept door stoombarkassen, tjokvol geladen met planten in enorme potten. 
 
Daarna, op den achtermiddag, begon de instuif op de Ré-Umberto. 
Op eigen gelegenheid, maar ook wel door marine-sloepen van de kade afgehaald, togen de 
genoodigde gasten, de officieele hoogwaardigheidsbekleeders, maar óók vele gemaakte 
vrienden en kennissen, waaronder de dames, — hoogst belust op zoo’n buitenmodel 
genoegentje — sterk vertegenwoordigd waren, naar dat enorme oorlogsschip. 
 
Ook de état-major van de Zeehond maakte zich eindelijk op voor den feestgang. 
Tegen het vallen van den avond — Janmaat had reeds „theewater” genuttigd en een zee van 
tijd! — hing de verschansing vol kijklustigen naar het nu helverlichte slagschip. 
Een zee van licht zette het enorme halfdek, dat minstens vijftig meter lang bij twintig breed was, 
als in zonneschijn. Heel het hekwerk — een dichte verschansing had het schip niet — stond vol 
groen, van den valreep tot den spiegel, als een haag. 
Men had reeds lang genoeg van de muziek genoten die dagelijks van de groote schepen klonk, 
maar de Italianen bleven toch immer nog de aandacht trekken. 
Het muzikanten-corps van de Ré-Umberto was eigenlijk een volmaakte staf. 
Tijdens het gala-diner bleef het aan dek nog rustig en werden de lichten half gedoofd. Maar om 
acht uur vulde het halfdek zich met een bonte mengeling van dames en heeren, met en zonder 
uniform. 
De muziek gaf een echte Strauss en daar zweefden de paren over het spiegelgladde dek dat in 
een volmaakte danszaal herschapen was. Tot laat in den nacht duurde het feest, dat den 
burger-gasten zeer zeker nog lang zal hebben geheugd. 
In den longroom was iets gaande. De eerste officier was door een van de luitenants gepolst 
omtrent zijn meening over een plannetje, geboren uit den feestavond op de Ré-Umberto.  
Zij hadden reeds zoo dikwijls geprofiteerd van de gastvrijheid hunner gemaakte vrienden op de 
internationale vloot. Ze waren nu zóó dikwijls aan den wal uitgenoodigd door allerlei families, 
die de hollandsche officieren ontvingen als door Onzen Lieven Heer gezonden engelen, daar 
moest nu toch eens iets tegenover gedaan worden. 
Met een beetje goeden wil — en die was er — zou het organiseeren van een fuifje, navenant de 
afmeting van den schoener natuurlijk, toch geen heksenwerk beteekenen? 
De „eerste”, zélf geen nurks, was dra gewonnen voor het plan en zegde toe, er met den 
commandant over te zullen praten. 
 
En zoo ontving de Zeehond dan óók haar gasten op een mooien Zaterdagavond. 
Bescheiden was het aantal bezoekers wel is waar, doch zij waren uitgelezen. Enkele vrienden-
officieren en voor de rest eenige aanzienlijke families, waaronder natuurlijk allereerst 
hollandsche, die echter geen woord Hollandsch verstonden. 
De pa’s en de ma’s waren, op een uitzondering na, thuis gebleven, het terrein gaarne aan de 
dochters vrijgevende, die daarvan een dankbaar gebruik bleken gemaakt te hebben. 
Al wat aan electrische lampen gevonden was, werd benut. Elk lichtje dat maar even bij de 
bemanning gemist kon worden, was geconfisceerd, zoodat ook ’t halfdek der Zeehond, met wat 
groen en vlaggen een feestelijken aanblik gaf. 
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De longroom was herschapen in een dinner-room, maar kon toch niet grooter gemaakt worden 
dan hij was: er waren duizendkunsten noodig geweest om allen een zitplaats te verschaffen. 
Maar daarvoor was de hofmeester dan ook naar de Bancroft geweest en had leentje-buur 
gespeeld. De chef-kok had voor deze gelegenheid zijn beste beentje vóór gezet. De hofmeester 
had zich hulptroepen aangeschaft voor bediening en vaat-wasch en zoo geviel het dat de 
Blazer — die al reeds een oppassers-beurt bij den eersten officier achter den rug had en dus 
geen vreemde eend in deze bijt was — en „Dis”, een „getrouwde bok”, bij het diner moesten 
„dienen”. We verdenken er den gamelle-chef, mijnheer Konijn, sterk van, dat hij met den 
hofmeester een monsterverbond had gesloten, ter-wille van het leuke effect. Want in 
tegenstelling met den Blazer, die een korte, dikke body had, met een flesch-gladden toet, was 
zijn collega een meer dan middelmatig-lange figuur, die een snor en baard droeg als een oude 
Germaan! 
Beide matrozen eerste klasse, hadden nog nóóit tafel-gediend. Men rekende blijkbaar op „good-
luck”. 
De eerste ronde was aan den gang, de bediening was verricht door Gijs, den half kaalhoofdigen 
marinier en Pauwtje den vasten gamellejongen, die stiekum bij den hofmeester blééf in de hoop 
dit ook nog eens te worden (wat hem ook gelukt is). De twee nieuwbakken bedienden moesten 
aan dat eene voorbeeld genoeg hebben. 
De „eerste” stak, als praeses, een Engelsche speech af, zonder ongelukken en beloond met 
een daverend applaus. De commandant had het verstandig geoordeeld, zijn officieren de 
vrijheid maar te laten. 
Dan komt het eerste ongeluk: de Blazer laat een stapel afgenomen vuile borden vallen! 
Groote consternatie! De stemming was gelukkig opperbest en in stijgende beweging, want er 
werd druk getoast.  
Alleen mijnheer Konijn, die den Blazer wel mocht, maar hem immer plaagde door hem verlegen 
te maken, wierp hem achter den mooien rug van zijn tafeldame een vernietigenden blik toe, die 
ons Blazertje hevig ontstemde en hem voor goed ongeschikt maakte voor deze betrekking. 
„Dis” bracht het er best af — hij was jaren ouder en had een kalme natuur. 
Nu kwam de dikzak met een vleeschschaal bij de tafel. De dames bekeken hem als was hij een 
wonder-beest en lieten zich, onder een engelachtig gichelen inlichten omtrent dit zoo sterk 
contrasteerend kellners-paar. Mijnheer Konijn beduidde den Blazer, te beginnen bij de dame die 
naast hem zat en van wie hij, ondanks zijn totaal gemis aan kennis van de taal, eenige 
medelijdende woorden had opgevangen. 
Dit deed het jongmensch een kleur krijgen als een pioenroos en hij vond de dame ook zoo 
mooi, dat hij geheel vergat te doen wat des kelners is. De officier roept hem sarrend tot de orde: 
„kom jongeman, sta niet zoo te suffen, schiet op!” En de droomer schiet dan ook op, maar 
begaat in z’n ijver de fout om aan den verkeerden kant te bedienen. De lieve dame negeert dit: 
zij steekt onmiddellijk de reddende hand toe door te vragen — en de Blazer begrijpt dat 
gelukkig óók — om een gerecht dat bij haar cavalier op tafel staat. Nu ontvalt den jongeman het 
laatste restje moed óók nog: hij wil galant zijn en grijpt naar den schotel, doch stoot daardoor 
éérst den officier tegen den arm waarmee deze juist jus schepte, met te begrijpen gevolg, 
raakte dan met den rug van zijn hand den poezeligen arm van de schoone jonkvrouw en wordt 
daardoor zóó electrisch getroffen, dat de schotel zijn bevende handen ontvalt.  
 
Tableau! „Lummel, dat komt omdat je steeds aan den verkeerden kant van de gasten staat!” 
Maar de gulle „eerste” redde handig de situatie met eenige kwinkslagen. In den Blazer was 
echter een hevig verzet ontstaan. Hij smeet z’n servet in de gamellehut neêr en verdween, 
zonder zich rekenschap te geven van mogelijke gevolgen, naar dek, naar zijn kornuiten die juist 
lang genoeg hadden zien en hooren feesten om alle narigheid af te kunnen schudden en zélf in 
een feeststemming te komen. 
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De jool begon met de gewone „kinderachtigheden” volgens den bootsman, die dat spul altijd 
maar liet begaan. Hij was niet bijster lachs maar begreep genoeg van de matrozenziel, om te 
weten, dat je geen roet in ’t eten moet gooien. 
Tot genieting of bewondering kon hij het echter nooit brengen — daarvoor vond hij het „flauwe 
gedoe” van matrozen met dubbele ankers en korporaals te weinig passend. 
 
Henri Quatre, een eerste klas van bijna dertig, met snor en sik, speelde tijgertje in het want, met 
zijn waschmaat Adje. De Haai, een tweede klas van de jongere garde, altijd graag van de partij, 
klom op de breefokkera en liet zich van het stalen stag glijden, om uitgerekend boven op het 
tweetal neer te ploffen.  
Dit heeft weer klimmen en glijden van anderen tot gevolg en zelfs lange Toon, die een ietwat 
chagrijnige natuur heeft, komt uit den hoek. „Mager en kwaad”, één van de „ouwe derde 
klassen”, heeft intusschen den baas timmerman (Timmerman Put genoemd) vastgebonden aan 
de puts, die hem tot zitje dient bij het toekijken naar de grimassen en als anderen hem nu 
„lijmen” tot opstaan, giert er een gehuil over het voorschip als waren alle roofdieren van 
Hagenbeek losgebroken. 
Nu komt ook de harmonikaspeler aan dek en „Geef me ’n klauw” wordt geïnspireerd tot een 
allemachtig mooi nummer op zijn accoord-citer. 
 
Hij is eigenlijk een wondermensch, deze matroos eerste klasse. Hij bespeelt even meesterlijk 
de mondharmonika, als het hand-orgel — „hij bedoelt het wel goed, maar zegt het verkeerd” — 
is één van zijn geestige mopjes en de „jammerplank” gaat leven onder de gevoelige streeling 
van een grooten tand uit zijn haarkam, sierlijk gehouden tusschen zijn molligen duim en 
wijsvinger. Zijn maats begrijpen hem niet, hebben geen gevoel voor kamermuziek. Tenslotte 
zwicht de toch wel leuke vent, waar je nóóit kwaad op kunt worden, neemt de harmonika 
tusschen de knieën en zet de Piasterwals in .... een Smyrna-wijsje. 
 
Allen doen nu mee op het voorschip, ieder zoekt „zijn meisie” en op enkele meters dek 
imiteeren de brave jongens de danseresjes van de danslokalen op den boulevard op 
weergalooze wijze. Ze trekken mondjes, doen coquet en drinken ten slotte hun trac-tatie aan 
den waterstanden 
 
Kok Henkie, de scheepskok, niet gegradueerd nog, laat de kombuis, de kombuis en stort zich 
enthousiast tusschen de dansende paren, waar hij den Blazer — een „landsje” van hem — 
gelukkig maakt met een fijne wals. Nu haalt ook de Haai z’n mondorgel tusschen zijn 
blauwhemd uit en voegt zich bij de andere muzikanten, waardoor het ensemble niet weinig in 
klank en geluid gesteund wordt. 
Het dansen wordt afgewisseld met mooie stukken. Ze zwemmen hier in de baai, om zoo te 
zeggen, in de muziek zoodat er geen gebrek is aan een goed repertoire. „De blauwe Donau” — 
„Twee dames in ’t lichte blauw ....” en de vele opera’s van de Italianen. 
De volksliederen van alle naties die Smyrna bezoeken vervulden iederen dag de oostersche 
lucht, zoodat Janmaat deze zonder mankeeren, zuiver op de noot zingt. „Het sleeperspaard op 
hol” van de Engelschen; het „Baas de kleine jongen is een j aar” der Amerikanen, het oude en 
nieuwe Duitsche, in tempo zoo sterk verschillend van het huppelende Italiaansche volkslied — 
de lange rij werd dan besloten met het melancholieke Russische.  
 
Alleen.... het eigen „Wien Neêrlandsch bloed” stond nimmer op het program. En dat was iets 
zeer opmerkelijks, aangezien de Zeehonders bij hun uitstapjes naar de vreemde schepen, waar 
zij door de levendige kameraden enthousiast ontvangen werden, immer op het eigen volkslied 
dier bemanning getracteerd werden, direct na het, ter verwelkoming geblazen Nederlandsche. 
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Feest op de Zeehond 

 
Zoo stijgt de stemming van het feest op het voordek van uur tot uur. Van „kooien af” weet men 
dezen avond niet, de dienst is uitgeschakeld. Het kader staat bij valreep en op de brug naar het 
bal der officieren te kijken. 
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Heel vooruit, onder den bak, zit Steenman, een rasecht amsterdamsch jordaan-type, blijkbaar 
knijp. Want hij haalt, met dat onvervalschte accent, de toonen van zijn lied uit z’n stembanden, 
zóó ontzettend en droevig, dat je medelijden met hem krijgt. Hoor, zijn lijfdeuntje „de Leidsche 
post”. 
Hij geeft, onder het verstellen van zijn „krakbroek”, die hij met goed fatsoen zóó niet meer kon 
dragen, den volke kondschap van de bekentenis aan zijn „moppie: 
 

„Zeve stuivers kost mij die brief, 
Moppie!! Wat heb ik jou lief....” 

 
En een gejodelde slot-aria, waarin de brave jongen zoo buitengewoon bedreven is, sluit het 
hartverscheurende liefdeslied af. 
Dit is het sein voor den Haai — ook een Amsterdammer, maar meer uit de contrije van de 
„eilanden” — om eenige tirolertjes ten beste te geven. Hij zwemt en hij eet echter veel beter dan 
hij zingt, doch Hein Trammelant en „Mager en kwaad” komen gelukkig te hulp. 
Zóó is de bemanning van een oorlogsschip, ze springen van den hak op den tak. Systeem zit er 
in hun „vertier” geen cent en ze verlaten een aangevat spel, om een habbekras, even makkelijk 
als een driejarig kind z’n speelgoed. 
De dans is afgeloopen, de muziek zwijgt, de voordracht komt. 
Henri Quatre, een groote kerel, doch naijverig op dit punt als een schooljongen, zet boven alles 
uit, zijn lied in, „zijn” lied. Niemand kende het. Geen mensch had er ooit elders een noot — een 
woord — van vernomen in zijn leven. Maar omdat het strookte met de zeemans-ziel, mochten 
de maats graag het refrein meezingen: 
 

„Hieuw op! Hieuw op! D’r is rum volop! 
Geen vaart gestuit, maar stevig vooruit! 

Nu zingt hij weer zijn vroolijk lied 
Hieuw op! Hieuw op! D’r is r-u-m v-o-1—o-p!” 

 
Terzelfder tijd wordt er tusschendeks de mise-en-scène verzorgd van een echte voorstelling. 
Timmerman Put, de stuurman en de bottelier, die den bijnaam van Arb droeg, verkort van 
Arabier, om zijn gitzwarten baard, wisten ondanks hun korporaals-strepen, meesterlijk met de 
bende mee te doen. 
Maar, terwijl we wachten op de vertooning, volgen wij den Blazer even, die toch wel eenige 
wroeging had en maar weer eens naar achteruit was gaan neuzen, of men hem ook erg miste. 
Hij werkte zich behendig door de dansende paren door, trof zijn langen maat bij de kajuitstrap, 
met een blad vol glazen als een man van ’t vak op drie vingers boven zijn hoofd balanceerend 
en verdween op diens aanraden ongemerkt naar de gamellehut. Daar werd hij al dadelijk 
gerustgesteld. De hofmeester stond tegen den deurpost met een heele flesch wijn aan den 
mond, schrok van den omlaag komenden dikkerd en keek hem met verglaasde oogen aan alsof 
hij een spook zag. De Blazer was in den longroom wel heel erg verlegen geweest, maar had in 
de wandeling anders weinig last van bleuheid. 
„Heb je wat voor mij bewaard hofmeester? Ik bedien maar en loop maar, doch zie geen nat of 
droog,” begroette hij zijn chef. Deze hield hem onnoozel de flesch voor, die nog genoeg bevatte 
om den Blazer in een goed humeur te brengen. In den longroom vond hij Pauwtje aan de tafel 
zitten kluiven aan een eendebout. Ook hij was in de zonde vervallen, lette niet eens op hetgeen 
er rondom hem gebeurde. Dat was trouwens niet veel. De „conversatie-kamer” alias dinner-
room, leek uitgestorven. Alles was aan dek, in den prachtigen nacht vol genieting. De secretaris 
lag in een verkeerde hut te snurken als de wildeman in het sprookje van Klein Duimpje moet 
gedaan hebben. 
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De goede man had geprobeerd mee te doen, zoo lang het ging, doch eclipseerde reeds bij den 
aanvang van het bal naar omlaag. 
Gijs was nog steeds de oude getrouwe oppasser. De man met verantwoordelijkheidsgevoel en 
vol zorg voor de heeren. Hij liet zijn chef maar in de gamelle-hut zitten en bedisselde alles. En 
zijn maats namen alles van hem aan. Elk verzoek werd een order — een bevel: „Blazer, wil jij 
nou even met Dis deze champagne op den koekoek zetten voor den commandant?  
Hier zijn de glazen in die mand. Ik kom dan om te helpen serveeren als jij me een fluitje geeft 
aan de trap, ja?” 
„Pauwtje, ga jij nu as een jongen, in de keuken, wil je? Er staat heet waschwater klaar en ga 
dan alles eens afwasschen, want straks komt er natuurlijkgeschreeuw om koffie en gebak.” 
Ja, Gijs was een ras officieren-verzorger. Maar ten laatste stond hij dan toch óók met den 
Blazer in den longroom een „hakketeene” uit te voeren: Verbeeld je! De „eerste” had hem in 
eigen persoon een groot glas champie in de keel gegoten, tot groote vreugde van de dames. En 
luitenant Grootvoet, een eenig best mensch, waar je zoo iets nooit van zou gedacht hebben, 
zette den waarnemenden hofmeester aan tot drinken: „Toe Gijs, neem het er maar eens van 
kerel, ’t kan geen kwaad, we zitten hier zoo rondom in het water, je zou er wee van worden.”  
En Gijs dronk, smakte met de eenigszins dikke tong en kwam in de stemming. 
 
Hij schonk omlaag de glazen vol, waarvoor hij alle flesschen-resten gebruikte en in een kring 
stonden zij, de chef, Gijs, Pauwtje, Dis en nog een paar ,,noodhulpjes”, met het gevulde glas 
omhoog. „Op je meisje in Nieuwediep hoor!” ving Dis aan tegen Gijs, die verheerlijkt naar hem 
op keek .... „En deze op jouw vrouw in Mokum!” reageerde Gijs. 
„En nou een toast op de Blazer zijn liefde, hè?” zei de marinier, goedig knipoogend. Hij kende 
namelijk des dikzaks geheim aan den wal. „Op Annastasia, de boheemsche schoone!” riep Dis 
theatraal. 
En toen wilde Blazer nog op een goed succes met het haarwatertje van Gijs drinken opdat hij 
straks, als de Zeehond óóit nog weer eens in Nieuwediep binnenviel, niet geheel en al een 
biljartbal onder zijn pet mocht hebben .... Maar midden in dezen heildronk, vernamen ze boven 
hun hoofden een geraas, alsof er iets bijzonders aan de hand was, gevolgd door stilte. Aan dek 
gekomen bleek hun dat alle feestgangers naar vooruit waren getrokken. 
 
De brug stond vol en de Blazer moest er het zijne van hebben, nam een blad met sandwiches 
en koffie en klom naar de brug. 
De oorzaak van de desertie van het halfdek, was de „pan” op het voordek. Er was bier gekomen 
van de officieren en een oorlam uit de scheepskas. Dat gaf kleur aan de stemming, die toch al 
aardig opliep tegen dit late uur. 
De voorstelling was voor elkaar en aan dek verscheen een stel kermisklanten — je zou zweren: 
zoo van de Nieuwedieper kermis op den schoener neêrgedaald. 
Wel gaf Janmaat blijken van originaliteit! Want de toeka-kajoe (Timmerman Put) gaf een 
natuurgetrouwe creatie van een orgeldraaier. Een ouwe pet met de vette klep op één oor, liet 
zijn germaansche haren door den bodem groeien als de wortels van een geranium door het gat 
van een bloempot. Hij had een rooden zakdoek om den hals geknoopt en de broek op de 
hielen. Een orgeltje hing met een riem aan zijn schouder en stond voor hem op één poot. 
Neven hem stond „Arb”, geraffineerd onkenbaar. Hij droeg een groot doek, als een 
schoollandkaart aan een dwarsstok afhangend, waarop een heele geschiedenis afgebeeld 
stond: verschillende tafereelen uit het verhaal dat straks gezongen zou worden. De „Stuur” was 
omgebouwd in een „fijn kermis-wijf”, „ze” hield een centen-bakje gereed om de ronde te doen 
onder het publiek. 
De herrie, door deze verschijning te weeg gebracht, deed de onderofficieren naar de kombuis 
loopen om te zien wat er nou weer uitgehaald werd. 
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De bootsman werd aan den valreep door den dokter aangehouden, die niet erg danserig was, 
doch „daar-neffens” zijn tijd besteedde met zoo van dit en dat te proeven. Hij was veel onder 
het volk en kende de ziel. 
 
„Dat moeten die landrotten ook eens zien,” hikte de goedhartige man en hij zorgde voor de 
publieke belangstelling die we zooeven weergaven. 
Juist als de Blazer op de brug is aangeland, verneemt hij het eigenaardige neusgeluid van 
timmerman Put, gesteund door den zwaren bas van Arb en het hooge heldere geluid des 
stuurmans. De voorstelling was juist begonnen. De dames hingen over de brugreeling en 
konden alles goed zien, omdat de kermisgroep juist onder een grooten vijfpitter stond. 
De officieren hadden braaf schik in de verbazing van de dames en enkele heeren van den wal. 
„Voici, mesdames,” expliceerde de altijd galante meneer Konijn, „un bal-champêtre, pour les 
matelots!” 
En de lieve fransch-turksche schoone, geheel verbijsterd door de wisseling van het tooneel, riep 
enthousiast met haar heldere hooge stem terug: „Ah! Quelle plaisanterie ce peuple est 
certainement original!” .... 
 
De groep is stevig in de rol. 
De orgeldraaier geeft zijn confrater een stoot in de ribben, waarop deze een korte explicatie 
geeft van de geschiedenis op de kaart, die gezongen zal worden. „Het afscheid van een 
zeeman van vrouw en kind”. Hij zei: „arme” vrouw en kind en „brave” zeeman — zooals dat in 
zoo’n gedicht te pas komt. 
„As jullie nou stil benne daar op het schellinkie (waar de elite huisde — nota bene!) dan kan je 
hóóre hoe dat zaakie in mekaar zit.” 
En het prachtig-weemoedige en aandoenlijke lied wordt ingezet, geaccompagneerd — 
oogenschijnlijk tenminste — door het orgeltje, dat echter geen „binnenboei” heeft. In 
werkelijkheid door de harmonika, de accoord citer en een mondorgel, welker bespelers zich in 
de schaduw van de kombuis hadden opgesteld, onder de brug. 
 
De orgeldraaier draait, de explicateur wijst met den stok — het lijkt wel een windboom — de 
tafereelen aan die bij elk couplet behooren. 
 
„Daar kwam het uur, waarop ze moesten scheiden!  
Hij zou opnieuw een vérre reis gaan doen! 
God spare uw schip (sprak zij) en moge u bewa-a-re!  
God spare uw vollèk! en ze gaf hem zoen op zoen!  
De kleine knaap, stond daarbij teer bewogen.  
Dat hij zijn brave vader wèg zag gaan ... 
En mét een traan van droefheid in z’n oo-óó-gen .. .”  
 
dan kwam die ontzettende laatste regel van het hartroerende couplet, waarvan de laatste 
woorden werden gebruld en gerekt als elastiek, waar je ieder oogenblik het springen van 
verwacht: 
 

... „En vol van smart zag hij-ij-ij!! 
zijn mbè-oe-oe-dèr aa-nü” 

 
Zoo zong de Zeehond-equipage, van vóór den mast — want de deelname was weldra 
algemeen — zich door de hartverscheurende, schip-met-man-en-muis-vergaan-historie heen. 
Het bal op het halfdek was voor goed van de baan, men amuseerde zich op de brug en de 
„loopplank”, wel zoo goed. De grappenmakers incasseerden natuurlijk een buitengewone 
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tractatie: Sigaren van den „eerste”, die steeds ruim voorzien was van allerhande soorten — 
hiervan wist de Blazer mee te praten! — en de overgeschoten aangebroken wijnen. 
Maar de klap op den vuurpijl was toch nog de bekendmaking des anderen daags, dat er weer 
gepassagierd mocht worden .... 
 

VERTIER OP DE REEDE 
 
De Smyrnabaai zag er weer eens opstandig uit. Stroom en noordewind deden hun best, zoo 
onvriendelijk mogelijk te doen en gaven nu juist geen hoogen dunk van de veiligheid op deze 
reede. 
 
Toch zal de bemanning van de italiaansche monitor, die in den archipel achterbleef en eerst 
twee dagen na de Zeehond zijn anker liet vallen, den hemel te rijk zijn geweest met de 
behouden aankomst. Met recht zetten de hollandsche braven een hooge borst, bij dit geval. Dat 
was nog eens vlagvertoon nietwaar? Laten zien wat je kon — wat je presteerde; dat je 
zeemans-durf en zeemanskennis bezat! 
 
De communicatie was thans geheel verbroken. Geen sloep was er op de reê te bekennen. Daar 
ging de Piet Hein op drift! Hij moest weg stoomen om onheilen te voorkomen. 
 
Een duitsche brik, recht voor de Zeehond liggend, kreeg een slippend anker en zakte 
onheilspellend naar de Zeehond af. Gelukkig pakte het inmiddels geworpen tweede anker, 
anders ware een aanvaring onvermijdelijk geweest. 
 
Er liepen geruchten, dat op Kreta alles in brand stond: Honderden families waren scheep 
gegaan. De Turken zouden een beschieting van de stad Chanes van zee uit hebben 
ondernomen. Het bleken later alle oorlogsberichten doch niettemin vertrokken in allerijl vele 
oorlogsbodems naar de plaats des onheils, zoo-dat de reede, toen zij weer een ietwat rustiger 
aanzien kreeg er tevens erg verlaten uitzag. De Piet Hein vertrok naar Bayreuth. Wegens den 
bijzonder sterken aangroei van het schip wenschte de commandant te dokken. Daarvoor kwam 
Pyraeus, de havenstad van Athene in aanmerking. 
Echter, waarschijnlijk door de verontrustende berichten, werd dit door de Grieken afgepoeierd: 
Men had daar de dokken thans zélf wel noodig. 
De stoker, die reeds zoolang aan den wal in het hospitaal gelegen had, kwam weer aan boord 
terug. Geheel genezen, maar .... mottig als een spons! Was dit voor den jongeman een 
teleurstelling voor héél z’n leven — hij zou nog dieper terneergeslagen worden, want na het 
nieuwste portret van den vroeger zoo knappen vrijer te hebben ontvangen, schreef zijn meisje 
hem kort en bondig af! 
In Februari liep de internationale oorlogsvloot weer gaandeweg binnen. Den 17den kwam de 
Stella van de K.N.S.M. in de haven, waarmee victualie verwacht werd voor de Zeehond. 
Maar juist was de storm nog ééns, vóór hij een poosje uit de buurt zou gaan, treiterend op 
komen zetten. Drie dagen moest men wachten op beter weer, om de vracht van boord te 
kunnen halen. 
De ouwe was niet in een opgewekte stemming. Dat aanhoudende slechte weer — gebrek aan 
verschillende zaken voor onderhoud van het schip — oorspronkelijk zou de reis slechts eenige 
maanden duren — een smerige baard aan de schuit, geen dok-gelegenheid, het maakte den 
ouwe kriegel. Maar het ergste was wel dat er zoo gesold kon worden met de mail. Dikwijls 
gebeurde het, dat een mailboot niets mocht afgeven uit vrees voor smokkelarij! Dan gingen de 
brieven naar Saloniki — of Samos of Bayreuth en kwamen met een Belg of Franschman weer 
op Smyrna. 
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De „eerste” had aan den „boots” verklapt, dat er mogelijk brieven op de Stella zaten en dat de 
commandant daar zoo naar hunkerde. 
Dit was genoeg voor den boots, die een uitnemend zeiler was. Hij preste een flink stel jongens 
en streek — buiten de verantwoordelijkheid van den ouwe „begrijp dat góéd, bootsman!” — de 
barkas, waar altijd een nieuw emmerzeil in gereed lag en binnen een kwartier zette Kees de 
zeilmaker de stevige sloep van boord. Dat was nog eens zeilen! Drie man moesten geregeld 
hoozen. Water genoeg binnen boord. De „boots” aan ’t roer, alles bij schoot en val gereed. In 
vier slagen haalde de barkas de Stella, die zelfs in de haven niet langszij kon komen. De 
brievenzak werd aan een lijn toegeworpen. Kees zag opééns zijn broer over de verschansing 
kijken, maar verder dan een „tabé” kwam het niet. 
 
Of de commandant verheugd was? 
En hij toonde het direct, met een „extra oorlam aan de klok”. 
De commandant had genoeg dienstjaren bij de „Companie” om aanleg, aard en gewoonte van 
den hollandschen matroos door en door te kennen. Daarom, hoe aardig hij de dagelijksche 
demonstratieve gymnastiek-uitvoeringen op de groote slagschepen ook vond, trachtte de wijze 
man maar niet iets dergelijks op het dek van het Zeehondje te organiseeren. 
Ook de dokter had aan tafel, tegenover den „eerste” dit principe dikwijls verdedigd, wanneer het 
gesprek der officieren in den gezelligen longroom, op de oefening der manschappen kwam. 
„Ze hebben gymnastiek genoeg, vind ik, ze zitten in ’t tuig, ze looien, ze hieuwen ’t anker 
dikwijls met de windboomen, óók al omdat de ouwe dat goed acht voor de jongens, ze zeilen en 
ze roeien, bijna dagelijks .... goeie hemel, ik zag van morgen de sloep van den overkant naar 
boord komen! Je hart springt er van óp, is dat roeien wat die kerels doen? Halve duivels zijn 
het, zeg ik u. Er zat een vaart in die sloep als van een opiumjager!” 
 
De deks-officieren zeiden niets; zij kenden het zwak van den „eersten” voor al wat sport was. 
Maar deze diende zélf van repliek en bleef er bij, dat Janmaat, vooral op de nieuwere schepen, 
veel behoefte had aan lichaamsbeweging — óók al begrepen de lui het dan zélf nog niet — wat 
de dokter toegaf. Maar hij weerde handig af door er op te wijzen dat de Zeehond in elk geval 
geen pantserkruiser was en volgens hem, gelukkig ook maar! Op de reê wordt men al zeeziek, 
laat staan in zee, debiteerde de gemoedelijke esculaap. Ik zie al zoo’n stelletje staan knieën 
buigen en strekken op de loopplank, bijvoorbeeld op zoo’n reisje als we achter ons hebben, ha, 
ha, ha!” En de corpulente dokter schudde van den lach. 
Neen, daarvan kwam niets. 
Trouwens — Janmaat keek iederen morgen opnieuw naar de enorme dekken van de 
oorlogsreuzen, waaronder vooral de Engelschen een éérste plaats innamen, om het toch wel 
aardige schouwspel aan te zien. Onder de vroolijke marschen van een sterk muziekcorps, 
voerden honderden matrozen en mariniers militaire gymnastiek uit, met geweren of halters 
gewapend, keurig in de maat. 
Maar als ze hen asjeblieft maar met die „vladder-dewie-vladderdewa” van het lijf bleven! 
Toch hield de commandant zijn mannetjes graag in beweging, behoedde hen, vol wijs beleid, 
voor den immer op de loer liggenden scheepsduivel — wat eigenlijk een duivelin moet geweest 
zijn, maar daarvan hoorde een zeeman nóóit: de verveling. Het spreekt van zelf, dat de „eerste” 
hem hierbij krachtig steunde. Deze luitenant ter zee eerste klasse was een zeer bewegelijk 
man. Hij zou nimmer de corpulentie van den dokter bereiken! Er was niets bijzonders gaande, 
of hij was er bij. Zijn initiatief maakte hem uitermate geschikt voor het ontwerpen en uitvoeren 
van allerlei afwisseling en training biedende plannen. 
Zoo had hij eens, met eenige gasten aan boord, een aardig roeitochtje gemaakt, rond de mooie 
baai en blikslagersgoed gemerkt, dat de roeiers niet alleen regelmatig en bijzonder krachtig de 
riemen door het water haalden, doch daarenboven blijk hadden gegeven, een ongewoon 
uithoudingsvermogen te bezitten. 
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Dit bracht hem op een idee. Aan boord teruggekomen spreekt hij met den bootsman hierover. 
Deze, wel geen sportsman, doch een zeeman van den ouden stempel die graag nog roeide of 
zeilde, was er glad vóór. Er zou een race-ploeg gevormd worden. 
Alle naties — maar vooral die verduivelde Engelschen en Amerikanen — hadden race-sloepen 
en race-roeiers, waardoor zij bij elke gelegenheid in staat waren het tegen anderen op te 
nemen. 
Wel, race-sloepen bezat de nederlandsche marine niet, doch roeiers waren de matrozen alle, 
zónder uitzondering! Het mangelde slechts aan behoorlijke en voortdurende training. 
Zoo kwam er een onderhoud tusschen bootsman en een matroos eerste klasse, die voor „het 
een of ander”, van bootsmaat was teruggesteld tot matroos. 
Hemeling was derhalve met den boots goeie maatjes. De verhouding was correct, doch, zeer 
begrijpelijk niet stram. En Hemeling zocht een tiental roeiers uit. Vrijwilligers natuurlijk. En die 
waren er genoeg! 
En wat een stel! De Blazer was de kleinste, maar hij had een stevig corpus en was goed 
gespierd. De langste was Dis met den baard. Adje was ook niet klein maar gaf, ondanks zijn 
slanke figuur toch geenszins den indruk van zwakte. 
Zij waren de slagroeiers. Dan volgden Henri Quatre, de Hollandsche Graaf, Kees, Hein 
Trammelant en Geef me ’n klauw, allen eerste klassen. Lange Toon en de Schele maakten als 
tweede klassen het tiental vol. Hemeling zou als stuurman fungeeren. 
De officiers-sloep kreeg een goede beurt en op een heerlijken morgen — het weer was 
voortdurend goed — werd zij gestreken en op de bakspier gelegd. Toen kwam een toespraak 
van den „eerste”. Dat hoorde er zoo bij, vond hij. „Jullie gaat je nu oefenen, weet je, dat wil 
zeggen, géén „dienst-roeien”. Hemeling is wel in staat jullie van allerlei flauwe sassefrassen af 
te houden — niet aanleggen aan den wal bijvoorbeeld, nietwaar stuurman? maar verder ben 
jelui vrij. Eiken morgen kunnen jullie roeien van half tien tot half twaalf. Indien het plotseling erg 
heet mocht worden, verzetten we dat wel. En nu, jongens, train je nu eens terdege, wie weet of 
de Zeehond nog niet eens vermaard wordt bij de marine, om zijn geduchte onverslaanbare 
roeiers!” 
Nadat een ieder over de bakspier in de sloep was gesprongen en z’n plaats had ingenomen, 
werd de vanglijn ingehaald en klonk het uit den, het commandeeren gewenden mond, van 
Hemeling, die trots rechtop achter in de sloep stond: „Riemen op!” — „Riemen toe!” „Haalóp — 
gelijk!” 
En de boy’s in de sloep lieten hun drijvende woning harteloos in den steek, rustig als deze 
achter haar anker in de Oostersche zon lag te braden en trokken, model en krachtig — de 
zware sloep door het water, koers op de overzijde, nagestaard door de achterblijvende 
bemanning. Achter den spiegel om zwenkende, groet Hemeling met de hand aan de muts de 
officieren op de campagne, waarop de commandant naar de sloep roept: „keurig hoor boy’s, 
ieder kijkt hier naar ons hoor!” 
Deze oefening werd iederen morgen herhaald, wanneer de baai tenminste bevaarbaar was en 
niet een of ander stormp j e roet in ’t eten gooide. Binnen een maand hadden de roeiers zich, 
onder de erkende, bekwame leiding van hun maat, een buitengemeene bekwaamheid in de 
roeikunst eigen gemaakt. En uithoudingsvermogen! Is het dan niet noemenswaard, dat zij ten 
laatste, zonder rusten, de baai op en neer trokken, van schip tot overkant, een afstand van 
minstens vijf kilometer? 
Eiken dag verbeterden zij het duurrecord, totdat op een goeden dag de sloep werkelijk als door 
een motor gedreven op den schoener kwam aangestevend. 
De roeiers hadden een slag ingestudeerd, overgenomen van de sloepenvisschers op Texel. Bij 
het achterovervallen in de riemen, bleven zij recht overeind staan en trokken zoodoende met 
geheel hun gewicht de riemen door het water. De visschersslag noemden zij dat. Op het 
halfdek was men opgetogen en de „eerste” kon niet nalaten, de roeiers met hun groote 
vorderingen te feliciteeren, hetgeen gepaard ging met een tractatie op een lekkere Hollandsche 
sigaar uit zijn eigen voorraad. De „toko” had ook wel rookertjes van de vijf, doch die bleven 
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vrijwel luxe bij het passagieren. Aan boord der schepen was een pijp „van Nelle Shag” het 
algemeene genotmiddel. 
Het was geen wonder, dat de systematische oefeningen van de Zeehonders door andere 
schepen opgemerkt werden. 
Het duidelijkste bleek dat in het einde van Februari. De Piet Hein was den 24sten van zijn reis 
naar de Sirische kust weergekeerd. Vele bekende schepen waren door andere afgelost zoodat 
de aandacht wel het meest getrokken werd op de Bancroft, immer in de buurt van de Zeehond 
ankerende. 
Op zekeren dag stapte de eerste officier naar vooruit. De roeiers waren juist binnenboord 
gestapt en stonden bij het oorlam-vaatje van den bottelier. De „eerste” liet de jongens eerst het 
mok je onversneden jenever, met een handige beweging, in één teug, door de keel gieten en 
nam de mannen dan onder den bak even terzijde. 
Hij kon dat zoo fijn opknappen. Zonder amicaal te worden — God beware! — vond deze 
mensch toch den juisten toon, waarvoor Janmaat nogal gevoelig is. Hij had zich waarschijnlijk 
de moeite getroost — öf hij deed het uit sportiviteit, zónder moeite — zich in te leven in karakter 
en eigenaardige opvattingen van den marine-matroos. De commandant had daar veel profijt 
van—het strookte met diens strenge levensbeginselen, doch de Overste was geheel anders 
van aard. Hij had den blik van den bevelhebber en moet weinige momenten in een etmaal 
beleefd hebben dat hij zich zelve niet betrapte op overdenkingen, peinzen of piekeren over.... 
ja, over schip en bemanning. Dat sloot geenszins een warm hart uit. Maar de commandant gaf 
zich niet gemakkelijk, en degene die hem het naast stond, was de „eerste”, dus knapte de 
„eerste” veel op, in naam van den overste. De jongere officieren huldigden hun tafelvoorzitter 
evenzeer als hun meerdere, hun leider in dienstzaken. Ook zij lieten zich gaarne iets leeren 
door hem, al verviel de brave man, in hun oogen, wel eens te veel in den toon van den 
bekenden schoolmeester. 
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Hij ziet bijvoorbeeld, op een goeien dag, mijnheer Van Baren een pijp stoppen.... Pats! Daar 
had je ’t gaande: „Maar m’n brave ziel!” — roept hij met zijn hoog-heesche stem uit — „is dat 
nou een pijp stoppen? Ja, kijk me maar niet zoo verwezen aan, je kunt er niets van, m’n 
waarde, een lichtmatroos verbetert je dat! .... Heb je wel eens een matroos z’n pijp zien 
stoppen, ja?” 
Ja, dat had hij wel — natuurlijk. Dat zagen de officieren toch honderden malen? Maar toch, de 
triomfantelijke blik van den „eerste” brengt den jongere aan ’t twijfelen. Zou hij het tóch mis 
hebben; wel gezien en toch niet gezien? 
„Kijk,” expliceert de reeds van zijn triomf genietende oudere officier, die vol vuur zijn pijp te 
voorschijn haalt en naar den tabakspot van mijnheer Van Baren grijpt, „dat doe je zóó, kijk m’n 
waarde .... niet al je tien geboden gebruiken zie je, maar stoppen met één hand.” En hij doet het 
vóór. Het moet gezegd, deskundig: De pijp in de rechterhand houdend, tusschen duim en 
middelvinger, het mondstuk naar boven gericht, terwijl de wijsvinger een grijpende beweging 
uitvoert, stopt hij de pijp heel handig, als een volleerd matroos. Alle aanwezigen bewonderen 
hun „leermeester”. Deze besluit, zijn pijp in den brand stekend, met een goedgeplaatste 
opmerking: „Ziet u heeren, het is maar de zaak om op te merken. Er worden door het volk, waar 
onze matrozen uit voortkomen zóóveel, voor ons vreemde uitdrukkingen gebezigd waarvan het, 
vind ik tenminste, de moeite loont die te leeren kennen ... 
En eenmaal zijn stokpaardje berijdend, laat de schrandere „eerste” nóg een les volgen, omdat 
hem momenteel iets te binnen schiet: „en dan die termen! Let u eens op de termen asjeblieft! 
Leer eens het verschil kennen tusschen een land- en een waterrot. Gister hoorde ik 
bijvoorbeeld mijnheer Grootvoet nog aan den oppasser roepen: „Gijs, haal m’n binocle eens 
voor me, hij ligt beneden op de tafel!” Dat zegt een zeeman niet, mijnheer!” en hij kijkt 
geagiteerd in de trouwe oogen van den braven luitenant, die als een groote schooljongen 
gedwee op de aframmeling wacht. „Wij spreken van omlaag! Aan boord spreken we immers 
ook niet van achter of vóór? Wij loopen naar „vooruit” en ik roep den bootsman „achteruit” ....” 
Zoo geeft deze mensch een kijkje op zijn innerlijk. 

 
Foto’s boven: Kamelen en Vijgenmarkt in Smyrna 
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De roeiers vernamen van hun beschermer, dat de commandant een uitnoodiging had 
ontvangen van de Bancroft, voor een roei wedstrijd. 
De Blazer deed zijn mond open en stootte eenige keelgeluiden uit, waarschijnlijk met de 
bedoeling, te vragen naar de voorwaarden van deze uitdaging. Doch de bemiddelaar sneed 
hem aanstonds af: „Hou jij nu je wafel eens even, tot ik uitgesproken ben, straks kan je 
advocaten.” 
Hoor nu eens menschen; de uitdaging — want deze uitnoodiging is een uitdaging — luidt: 
binnen een uur wordt antwoord gehaald. Dan moet beslist zijn, ja of neen. Zoo ja, zal de race 
plaats hebben den 2den Maart, dus over drie dagen, ’s morgens tien uur. De baan is door de 
uitdagers bepaald op 2000 meter, van den wind.” 
De stuurman mocht wat zeggen. Hij begreep, dat er niet lang kon worden geboomd, er moest 
dus snel besloten worden: doen, of niet doen. Maar een eerlijke strijd kon het met de Bancroft 
toch niet worden, meende Hemeling. Als het de Franschen of Duitschers, of Russen nou nog 
waren; hun sloepen kwamen de hollandsche het dichtst nabij, maar die kleine Amerikaan heeft 
een sloepie, voor tien roeiers, dat kantelt al als er één op ’t dolboord stapt! Komen wij an, met 
onze dubbelgangsboorden! We hebben ons getraind tot geschoolde roeiers en we durven eiken 
wedstrijd aan” — hij keek den kring eens rond met zijn zwarte kijkers en ontmoette allerwege 
instemming — „maar als we verliezen, moet dat niet aan onze kracht en bekwaamheid geweten 
worden — dat zeg ik maar.” 
„Nou, dan wil ik je ook eens wat zeggen: De commandant heeft de uitnoodiging onmiddellijk 
aangenomen, dus kunnen we al niet anders dan accepteeren. Ik wilde alleen niet komen met 
een order van den commandant, want dienstwedstrijden acht ik uit den booze.  
En de commandant nam ’t aan, in de overtuiging dat jullie het heel graag zoudt doen. 
Dus .... train nog wat en knap je sloep maar op, dat acht ik het verstandigste. Jullie hebt deze 
dagen vrij voor je zelve.” 
 
En daarop stapte de „eerste” voldaan naar den ouwe om hem te zeggen, dat de roeiers 
enthousiast waren! Maar dat waren ze heelemaal niet. 
Bang evenmin. Maar ze wisten van de races der Engelschen en Amerikanen genoeg af, om 
een berekening te kunnen maken. En die liep wis en zeker in het nadeel van de Zeehond uit. 
„Waarom krijgen wij dan óók niet eens aparte race-sloepen,” zuchtte Blazer. „Als we ons nu 
altijd afzijdig hielden, lag het geval anders, maar wanneer hollandsche oorlogsschepen 
wedstrijden accepteeren met dergelijke sportlui, moet het marinebestuur consequent zijn en in 
alles meedoen.” 
Het geval lag er echter nu eenmaal. Kees kreeg een helder oogenblik. „Als we nou eens den 
afstand verdubbelden?” stelde hij den stuurman voor. 
 
„Verdomme ja!” riep de Haai, „dan krijgen ze een jas.” 
„En met panden d’r bij,” dikte Hein aan. 
„Nou,” zei Hemeling, en hij krabde energiek op z’n achterhoofd, zoodat z’n muts in z’n oogen 
stond, „daar zeg jullie wat — ik zal dat voorstel direct achteruit brengen.” 
Dadelijk vloog de eerste officier naar de kajuit, om nog tijdig met deze gestelde voorwaarde bij 
den ouwe te komen, want de jol van de Bancroft kwam reeds op de Zeehond aanroeien om het 
antwoord te halen. Zij moesten echter weer terug, om over dit voorstel te spreken met de 
„sportcommissie”. Zelfs die kleine scheepjes deden gróótscheeps! 
Doch een half uur later wisten ze op de Zeehond reeds, dat men daar op de Bancroft geen 
ooren naar had. 
„Neen, dat begrijpen we,” zei Hemeling tegen de officieren, die bij den valreep stonden, „want 
ondanks onze zwaardere sloep, durven we ons heele „katje” (maleisch, voor tractement) van 
overmorgen te verwedden, dat wij hen slaan zouden op 4000 meter, dat de stukken er af 
vlogen. Op de lange baan kunnen ze niet tegen ons op en als we óóit weer eens moeten racen, 
laat het dan asjeblieft op den langen afstand zijn.” 
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De sloep werd nu geheschen. De jongens werden vindingrijk. Ze sloopten de watertanks er 
geheel uit, evenals het affuit je, vóór in de plecht. En ze schraapten de buitenhuid af met glas 
en smeerden deze tot even boven de waterlijn in met potlood! 
 
Als een spiegel zoo glad werd dat. 
Den avond voor den wedstrijd trok de ploeg nog eens een vol uur aan de riemen, want hun 
buren hadden eiken dag getraind, terwijl zij de sloep verzorgden. En ze waren zeer tevreden; 
de sloep sneed door het water als een mes. 
De heele ploeg was vrij van wacht gesteld en kon dus krachten verzamelen voor den volgenden 
dag. 
Reeds voor negen uur klommen dames en heeren aan boord, door commandant en officieren 
genoodigd. Zoo’n schouwspel kwam niet alle dagen voor, het lag voor de hand, dat er grif 
gevolg aan gegeven werd. De Bancroft had muziek te leen van de Cincinnati, haar groote zus, 
en liet — de afstand was gering — de Zeehond daar royaal in deelen. 
In den vroegen morgen kwamen eenige matrozen van de Bancroft aan boord met een muts vol 
dollars, die zij op den koekkoek van de kajuit deponeerden. „Voor de weddenschap” lichtten zij 
toe. En de arme jongens van de Zeehond konden niet anders doen, dan .... „lappen”. Het was 
niet veel, doch de „eerste” vulde het schijntje aanzienlijk aan. 
Daarna wordt de sloep, bemand met het bekende stel roeiers, in frokje met korte mouwen en 
witte broek, door de stoomsloep op sleep genomen en naar de geplaatste boei gebracht, twee 
duizend meter naar het Noordwesten, wijl de wind uit die richting kwam. Het werd echter bladstil 
en nu al aardig warm. 
Ook de Amerikanen, strijdlustig als altijd, werden ter plaatse gebracht. 
De Zeehond-ploeg had een kleine handicap. Een der roeiers moest, wegens letsel aan de 
hand, worden afgelost door een reserve, waarvoor Hemeling had gezorgd. Hiervoor kwam 
Steenman, de amsterdamsche derde klas, die zoo aandoénlijk zingen kon, in aanmerking, want 
hij was een pootige baas! Maar tusschen éérste en tweede klassen in, bleef het niettemin een 
verlies. 
 
Aanvankelijk een ietsje nerveus, vonden de jongens toch weer spoedig hun ouden humor terug. 
De maats aan boord hadden hen succes toegewuifd en zij hadden nonchalant de armen 
gezwaaid van: „’t komt in orde — reken maar!” 
De derde klas kwam naast langen Toon te zitten, prachtig pendant, zelfs met dezen kamp in ’t 
zicht, konden beiden het kankeren tegen elkaar nog niet laten. Dat ging dan natuurlijk in 
gemoede, maar kankeren is kankeren en de Blazer noodigde hen dan ook uit, om zoolang de 
race duurde, op die boei te gaan zitten kankeren. 
„Stilte nou jongens, even den ernst inzien hè! We beloven elkaar dat we het laatste sprankje 
kracht zullen geven, nietwaar? ’k Zal helpen zooveel ik kan.” 
De sloepen liggen zij aan zij aan den start, vijftien meter van elkaar. Voorover gebogen, de 
riemen zoo scherp mogelijk naar den neus van de sloep gericht, wachten allen het sein af.  
Daar klinkt een schot van de Bancroft! Een geweldige trek aan de riemen, met alle kracht. Ieder 
begreep dat de zege voor een groot deel van een goed begin afhing. Daar vloog de stijve sloep 
van de hollandsche matrozen, meters vooruit! 
De slag van de Amerikanen is iets sneller van tempo: boven de 50 per minuut, de Zeehonders 
waren sterk in het behouden van de 46 slagen, die zelfs na een uur roeiens gewoonlijk slechts 
opliep tot 48. 
De sloepen blijven vrij gelijk. Doch nu commandeert de stuurman: „de visschersslag, hüüpü” en 
daar staan de kranige kerels weer, bij het achterover trekken der riemen en trekken 
zienderoogen de sloep sneller door het water. 
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Onmiddellijk blijven de Amerikanen achter! 
Heerlijk, dat gevoel van trots, welk de jongens thans bezielde! „Vooruit boy’s, geef ze van 
katoen!” vuurde Hemeling zijn mannen aan; hij stond voorover gebogen en gaf zijn lichaam mee 
met de voorwaartsche beweging van de sloep, zelfs stootte hij den gestrekten arm, met gebalde 
vuist krachtig naar voren, alsof hij een denkbeeldigen tegenstander tegen den grond wilde 
slaan. De begeleidende stoomsloep hield de nederlandsche driekleur in top, om bekend te 
maken, wie voor lag. Allen trilden van emotie. De roeiers vermoeiden zich niet met elkaar aan te 
vuren, plaatsten zoo nu en dan slechts een zachte opmerking voor zich uit. 
Van vermoeidheid geen spoor! Daaraan zou het ook nimmer mankeeren. De sloep en nóg eens 
de sloep, dat was het struikelblok. 
En nou tóch winnen? „Sakkerju jongens, we maken den afstand grooter, houdt dat vol! één, 
twéé! nog — een — keer! héén — en — wéér! geef ’m de ruimte! 
 
Hoerah!” .... Zoo vuurde „de stuur” zijn volkje aan en de sloep sneed zóó geweldig door de baai, 
dat het water twee voet tegen den neus opliep! 
Nu commandeert Hemeling nog ééns, voor het laatste eindje „visschersslag — hüüp!” en daar 
gaat het weer van geef ’m de ruimte! Maar wat is dat?  
Groote consternatie. Goeie genade, daar vangt de derde klas een botje! Allen roeien wijselijk 
door, doch des botjevangers riem zit knijp in ’t dolgat en daarmee hindert hij voor- en achterman 
geweldig. De stuurman moet tegenroer geven wegens het ongelijke trekken.... en daar schiet 
de amerikaansche sloep de hollandsche voorbij.  
Gelukkig, nu heeft hij z’n riem vrij gezet buiten boord en een andere gegrepen .... nu weer in de 
maat trekken, zoo hard je kunt. Inhalen maar! Vooruit jongens, nog een klein eindje!  
Maar de brave stuur kan dat wel laten. Het pleit is beslecht! Op de schepen hadden ze het 
reeds waargenomen. Met de sterrenvlag in top kwam de stoomsloep bij de eindstreep om te 
melden dat de Hollanders met één sloeplengte hadden verloren. Hoe voelden de flinke roeiers 
in de geslagen sloep zich? Geslagen — en niet geslagen. De fut was er geenszins uit! De 
overtuiging zat rotsvast, dat de Amerikanen — trots het gevangen botje — met méér dan één 
sloeplengte verloren zouden hebben wanneer de baan nog vijfhonderd meter langer ware 
geweest! En al hoorden zij, alle elf, in hun verbeelding, hun commandant stampvoetend te keer 
gaan op de campagne, over dezen voor hem ongedachten afloop, zij bleven goed geluimd, 
overtuigd, al hun best te hebben gedaan. Toen de twee sloepen naast elkaar lagen, reikten 
overwinnaars en overwonnenen elkaar broederlijk de hand. Eén der Amerikanen, die vóór hij bij 
de marine in dienst trad als matroos ter koopvaardij gevaren had en ietwat Hollandsch 
brabbelen kon, stapte op het dolboord van de officierssloep en keurde met een dansende 
beweging haar rankheid, maar hij kreeg er niet de minste trilling in.  
„Verdam,” riep hij verbaasd uit, „wat zwoare baot is that!” En nu wilden zijn maats dat wonder 
óók eens van nabij zien en keuren. De Hollandsche Jantjes vonden hier grooten troost in, 
tegenover hun tegenstanders. Zij schudden het lichte vaartuig der Amerikanen met één hand 
aan het dolboord reeds heen en weer. 
En Hemeling stelt den stuurman voor, te ruilen van sloep en het nóg eens, nu direct, dunnetjes 
over te doen. Maar hij reageert met een lakoniek: „No, thank you!”.... 
Aan boord van hun schip wordt ons elftal alles behalve vriendelijk ontvangen. De ouwe was 
geërgerd en, omdat het ongeluk met den riem bij een derden klasser was voorgevallen, neigde 
hij blijkbaar sterk over naar de gedachte aan kwaadwilligheid. Dit vernamen zij natuurlijk via den 
bootsman, die echter deze verdenking beslist terugwees. Zoo goed kende hij z’n 
pappenheimers nu wel, om te weten dat zij voor hun, maar ook voor de nationale eer, het 
laatste sprankje energie zouden offeren. 
De „eerste” had waarschijnlijk succes gehad bij den ouwe met zijn bemiddeling betreffende een 
verzoek tot passagieren (al waren ze van verschillende wacht) want het elftal mocht de 
uitnoodiging der Bancrofters aannemen, om gezamenlijk aan den wal den inzet te verbrassen. 
Aan welke bras-partij natuurlijk ook tal van introducé’s mee deden. 
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NAAR MESSINA 
 
Van 3 tot 12 Maart 1897 verliet de Zeehond de reede van Smyrna weer eens om schijf te 
schieten in open zee. Slechts één haven zou worden aangedaan: Ches-meh. Echter — het ging 
bij horten en stooten — want de zuidelijke winden brachten al spoedig slecht weer en hooge 
zee. 
Den 14den Maart pavoiseeren alle schepen op de reê en in de haven ter eere van de verjaring 
van den ko-ning van Italië. Des middags valt een der matrozen, de „Hollandsche Graaf”, van 
zijn paard, breekt een been en maakt kennis met het „hollandsche” hospitaal, waar hij zijn 
Hollandsch niet kwijt kan! De „hollandsche” dominee die dikwijls bij de officieren te gast kwam 
en niet afkeerig bleek van een zwemtoertje, tusschen de bemanning in, sprak geen woord 
Nederlandsch! Niettemin behielden de stoker met de pokken en de Graaf de aangenaamste 
herinneringen aan het Oostersche ziekenhuis. 
 
Eindelijk kwam de toestemming om te dokken, waarvoor de Siciliaansche haven Messina werd 
aangewezen. Griekenland gaf het kanaal van Corinthe vrij, zoodat de kortste weg zou kunnen 
worden genomen. Het schip was van alles goed voorzien en behoefde alleen nog maar een 
kolenbunkertje. Met de ruimen vol plus een deklast in zakken, te samen tachtig ton, was de 
oorlogsschoener dus geheel zeeklaar. 
23 Maart legt de commandant, omdat alle sloepen geheschen zijn, in de whaleboot, getooid 
met het statiekleed en getrokken door vier flinke matrozen, eenige afscheidsbezoeken af.  
En als de whaleboot geheschen is en het anker gelicht, zwenkt het aardige scheepje met een 
„admiraals-zwaai” om de Bancroft, langs de Piet Hein, die „Goede reis” seint. Van alle schepen 
klinken de zes glazen, elf uur voormiddag, als het groote Italiaansche admiraalsschip 
gepasseerd wordt, dat de Hollandsche marine uitgeleide doet met het Nederlandsche volkslied. 
 
De vloot op de reede moet de Zeehond nog lang hebben nagestaard, want de noordooste wind 
bood een schoone gelegenheid, om al wat zeil was, te zetten, waardoor de vaart, volle kracht 
stoomende, tot zeven mijl opgevoerd werd. 
Bij het anker bergen brak de strop van de talie, waardoor de stok van het anker tegen boord 
sloeg en een stuk van de witte kraal meê nam. „We gaan nou tóch dokken,” zegt Kees, een van 
de ankergasten, als de bootsman nog wat nafoetert over de beschadiging van „zijn” schip.  
Op de hondewacht ging de commandant in de baai van Kalamaki, vóór Isthmia ten anker, om 
bij daglicht door het kanaal te gaan. Om 6 uur dagwacht kwam de kanaalloods aan boord en 
schuift het schip kalm de doorvaart in. Acht en dertig minuten later ligt de Golf van Corinthe 
bladstil en onder een blakerend zonnetje, voor den boeg. Langs kaap Papas en de eilanden 
Zante en Cephalonia gaat de koers naar kaap Spartitento. 
Een klein briesje vult nog juist even bazaan, stagzeil en breefok, waardoor nog 61/2 mijl 
gehaald wordt. 
Den 27sten ’s morgens acht uur wordt het land van Calabrië verkend en om negen uur de 
vuurtoren van Spartinento. De koers gaat nu regelrecht op de straat van Messina aan en op de 
platvoet — vijf uur — ligt de Zeehond voor de mooie stad op den loods te wachten, die het 
schip spoedig binnengaats brengt. 
 
De wind was juist snel toegenomen, waardoor het meren in een pieterig hoekje bij het dok, nog 
een heel karwei bleek te worden. Twee volle uren was de bemanning daarmee in de weer, twee 
ankers moesten in den grond, de ankerkettingen zoo strak mogelijk gehouden. Twee stalen 
trossen op den wal van af het achterschip. 
 
De commandant kwam den volgenden dag van zijn Complimenteeren bij den garnizoens-
commandant en prefect terug, met een doodsbericht van de tante van H. M. de koningin der 
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Nederlanden: H. K. H. Groothertogin van Saxen-Weimar-Eisenach, waarvoor hij alle hens voor 
den boeg liet komen. 
Den 29sten kwam het dok vrij. Bij het ankerlichten wilde stuurboordsanker niet los komen. De 
windboomen in ’t spil dus maar en met mannenkracht den stoom een handje geholpen!  
Dat lukte. Maar toen met veel zwoegen het anker zichtbaar werd, bleek er nóg een anker mee 
opgevischt te zijn! 
De bootsman leverde met zijn helpers heel knap werk door het vreemde anker op te vangen, 
van het eigen anker te klaren en het daarna met een „in godsnaam” los te laten. 
Een schip in dok beteekent: smerige boel. De ouwe ontving dan ook wijselijk niemand aan 
boord. 
Iedereen was nieuwsgierig naar de huid van ’t schip onder de waterlijn. Maar de aangroei ging 
ieders verwachting nog te boven! De schroef was bijna onzichtbaar van de dorens en schelpen! 
En zoo was het heele schip aangezet. Geen wonder dat de schoener al minder en minder vaart 
ging loopen! Maar het Zeehondje kreeg nu een frissche beurt, en werd weer zoo glad als een 
flesch. 
Ook de ketels en machinekamer konden eens terdege worden nagezien, terwijl de 
kombuisketels en de baksterrinen op de werf werden vertind. De bootsman gaf zijn tuig van 
katoen! Want en stagen werden doorgezet, het rondhout schoongemaakt, het want geweven. 
En „gelapzalfd” werd er, zoodat Janmaat zich weer eens in zijn element voelde! Maar de 
commandant had al dadelijk in ’t vizier, dat die Italianen in dit warme land geen last van hun 
zenuwen hadden! Het ging den ouwe véél te langzaam. Dat kon wel een maand duren, in 
plaats van een week. Daar paste hij voor! En de actieve man zat in eigen persoon op de werf, in 
elke werkplaats en ook aan boord, de bazen achter hun broek!  
Het flegmatieke reageeren van die lui maakte hem kokend: „Maak voort, nom de Dieu!” beet hij 
hen toe. En hij eischte méér volk! Eerst tien, toen twintig, daarna dertig! De bemanning hielp 
mee waar ze dat maar kon. Dit wekte bij de werfemployé’s veel ergernis en vooral de bazen 
hadden een „kijkje” op dien „hollandschen duivel!” 
 
Precies in acht dagen kreeg de commandant het gedaan! Den zevenden dag verliet het schip 
het dok en kwam op de boei gemeerd. 
Nog een dag voor verder afschilderen en vergulden van de spiegel-ornamenten. Dan kolen 
laden en alles is gereed op 4 April, voor het vertrek. Als de mail aan boord gebracht is, wordt 
ontmeerd en stoomt de opgeknapte schoener de haven uit, het inmiddels slecht geworden weer 
tegemoet. 
Het waren slechts acht dagen. En het volk moest des daags buitengewoon pootaan spelen. 
Maar, de heele equipage heeft dan toch zeker gelegenheid gehad om van Messina te genieten. 
Zoo bek af kon het passagierende kwartier niet zijn, of zij stonden, na „vastwerken”, in groepen 
aan den wal, rondom de balie’s water, en waschten en plasten dat het een aard had! Dan ging 
het „krakpakje” in een hoek onder den bak tot morgen en werd de beste blauwe broek, het 
stijfste braniehemd voor den draad gehaald. 
De schoenen gepoetst, het karakteristieke baadje aan, de mooiste muts op drie haren en dan 
stapte de in klimmende passagier-stemming rakende jongens, na een vluchtige inspectie door 
den wachtsoflficier, in de Italiaansche gondels en lieten zich onder druk gedoe naar het veel 
belovende onbekende pagaaien. 
Aan den wal stonden de aardigste rijtuigjes al te wachten op de buitenkansjes: Janmaat liet zich 
nu weer eens rond rijden en kon de italiaansche — de siciliaansche — stad op zijn gemak 
bewonderen. Al heel spoedig ontdekten zij een buitengemeen groot aantal kapperszaken.  
Deze zuidelijke broeders schenen veel voor hun haren en baarden over te hebben! 
Als Kees, Arb, kok Henkie, Mager en kwaad en de Blazer, die gevijven in een wagen opgepakt 
zaten, weer eens langs zoo’n kapper komen, roept Mager en kwaad geestig uit: „Ha! eindelijk 
zien we nou er es een barbier!!” 
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Ieder oogenblik beierden de kerkklokken — kerken bij de vleet! — en dan zagen de hollandsche 
jantjes iets gebeuren dat toch wel zéér typisch italiaansch mocht heeten.  
De vrouwen, bezig met hun huishouding, zoowel buiten- als binnenshuis, want velen veegden 
hun breede steenen gangen met een grooten bezem aan tot het op de straat zóó maar bij den 
grooten hoop geharkt werd, lieten hun gereedschap plotseling bij de eerste klanken van de 
klokken in den steek, grepen in de gang een groote zwarte „nonnenkap”, die daar blijkbaar voor 
deze ceremoniën „op stootgaren” hing en snelden naar de kerk! Waarschijnlijk voor een kort 
gebed of zoo, want ze keerden weer vlug terug — kap van ’t hoofd nemend bij het naar binnen 
stappen van hun portaal en togen weer aan den arbeid. Dit herhaalde zich vele malen per dag. 
Ja, Janmaat beleefde zoo het een en ander! 
Ook de omstreken waren onvergetelijk schoon. Ze reden naar den zeekant, hoog boven den 
zeespiegel en genoten van het schitterende gezicht op de straat van Messina, zij zagen zelfs 
nog een Suezboot van de Maatschappij Nederland voorbij stoomen. 
 
Om naar boord terug te keeren, namen de Zeehonders dan de „beenenwagen” en liepen in 
groepjes de geheele haven met de scheepstimmerwerven om, dat was een lange wandeling 
maar loonde de moeite best! Alles was vreemd en eigenaardig, wat hun oog maar trof. 
Zoo ontdekten zij in die buurt en ook wel op de terreinen van de werven, duizenden geraniums, 
precies gelijkende op de Hollandsche, doch zoo hoog als kreupelhout! Ze groeiden en bloeiden 
daar zoo welig als de erica op de veluwsche heide! En sinaasappelen en citroenen! het was 
een sprookje voor de jongens. 
En dan die muziek! Een ieder musiceerde, zelfs kleine kinderen; op bloote voetjes stonden zij in 
groepjes voor de Hollanders en versperden hen brutaal den weg, ze met hun donkere kijkers 
aanziende, mandolines en gitaren onder den arm. 
Ontvingen de kinderen dan wat geld van de altijd gulle matrozen, dan raakten zij de bengels 
heelemaél niet meer kwijt! Tot het schip toe volgden de muzikantjes zelfs hun weldoeners! 
 
En aan boord klommen zij! Nu was het toch herrie aan dek, dus liet de bootsman en de officier 
van de wacht dit maar toe, dat wil zeggen: na „vastwerken” dan! 
Gondeltjes kwamen langs, vol meisjes en jongens en enterden het oorlogsschip en dreven de 
vrijpostigheid zelfs zoo ver, dat ze bij de koekkoeks van den commandant en den longroom 
complete concerten gaven. 
„Wat willen we nu nog méér!” riep mijnheer Konijn zijn collega’s toe, bij het afdalen van de trap, 
„Diner met avondconcert!” 
Dat bracht de heeren op een idee. Niet elken avond ging men naar den wal en niet allen gelijk 
gingen zij van boord. De kinderen — waarbij zich ook een enkele volwassene gevoegd had — 
speelden voortreffelijk. Laat hen dus maar tokkelen, dat verhoogt de stemming immers? 
En zoo zaten de officieren op het halfdek in den heerlijken avond op hun gemak te luisteren 
naar de niet onverdienstelijke muziek der kleine italianen. „Ze kennen geen noot, zoo groot als 
een schilderhuis,” verklaarde de eerste officier aan den bootsman en den eersten machinist, die 
op krukjes bij den valreep zaten om mee te genieten, „maar ze liggen ’s avonds plat op de 
straat, voor de deuren van het operagebouw te luisteren en nemen eiken toon, elke maat zoo 
zuiver op, dat ze een vreemde den indruk geven, als studeerden zij de muziek model in.” 
 
En op het voordek danste men natuurlijk, want „een fijne wals” wisten die kleine duivels al even 
goed te spelen als de mooiste opera’s en operettes. 
Dan leerden kok Henk en Geef me ’n klauw hen het „Wien Neêrlandsch bloed” spelen, wat zij al 
heel gauw zuiver konden, nadat harmonica en accoord-citer het eenige keeren hadden 
voorgedaan. Den derden dokdag reeds hield de Zeehond „vlaggeparade” met muziek. Onder 
de tonen van het Nederlandsche 
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volkslied, werd de driekleur geheschen! De kleuters mochten dan wel niet aan boord, doch 
brachten eiken morgen deze serenade, staande op de werf, waarop zij wisten te komen, 
geoorloofd of niet. 
En ’s avonds? Wanneer, na „kooienaf”, de manschappen nog wat lagen na te keuvelen, door de 
poortjes de lichtende stad verkennend, werd hun oor gestreeld door die typisch-zuidelijke 
muziek: italiaansche volksliederen, waarbij waarschijnlijk ook wel eenige speciaal siciliaansche 
wijsjes zullen geweest zijn. 
Dan sprongen de jongens hun kooi uit en drongen voor de patrijspoorten. Gondels, gevuld met 
donkere meisjes met kleurige hoofddoeken gesierd en groote ringen in de ooren, gleden bijna 
onhoorbaar, langzaam langs den schoener, vertoefden bij vóór- en achterschip uren lang en 
zongen, begeleid door hun instrumenten, brokstukken uit Carmen, Faust, of Traviata, want zij 
hadden reeds begrepen dat de Hollanders daar gewoonweg dol op waren! 
En de groote kinderen, getroffen in hun goede groote harten door deze muziek, staken hun 
zware bloote armen door de poortjes, en lieten hun vereelte, naar teer en stengevet riekende 
matrozenhanden, door de lieve meisjes grijpen — zélfs kussen .... 
 
Dat was wel de omgekeerde wereld ....maar door een patrijspoortje kruipt een 
breedgeschouderde nederlandsche matroos niet gemakkelijk .... 
 
Uit dit alles blijkt wel dat de Zeehonders nu juist niet leden onder een bijzonder streng regiem. 
De commandant mocht dan al een strenge vader zijn voor zijn volkje, hij was toch wijs genoeg 
om zijn werkelijk vaderlijke gevoelens niet te onderdrukken. Er werd véél gevergd van de 
bemanning — niet altijd was het plezier en dans. In zee hadden officieren, kader en minderen, 
dikwijls dagen achtereen, geploeterd en geleden onder het zware weer. Maar óók getoond, dat 
op hen te rekenen viel! Op de reê was er óók wel zoo het een en ander te doen. En kolenladen, 
met het onvermijdelijke generaal-schoonschip direct er achter en dagen lang nog nasoppen, 
was geenszins voor de poes! Thans, in het dok, werd er gepeesd of het aangenomen werk was! 
De ouwe wilde zoo spoedig mogelijk te Smyrna terug zijn en daarom haalde hij uit de equipage, 
maar niet minder uit die trage kerels op de werf, wat er uit te halen was. En daarom deed de 
zeer rechtvaardige man, in deze groote week vooral, maar één van zijn scherpe oogen dicht. 
Het liedje van Heintje luidde: 
 

„Dan ziet men alles niet....” 
 
Humor verlicht des zeemans arbeid gewoonlijk. Dies was het onder de werkzaamheden aan 
boord en in de omgeving van het droogdok niet bepaald een oude mannenhuis! „Praten en 
breien hoor!” riep de steeds aanwezige bootsman op den luchtigsten toon dien hij vinden kon, 
want het was daar bij het vlot, waar eenige broeders die zoo goed bij elkaar hoorden, aan het 
splitsen waren, een over en weer ketsen van geestig heden — meestal gebeurtenissen van den 
vorigen avond aan den wal betreffende — en een helder schaterend gelach van heb ik jou daar! 
 
En daar was nog de portier van de werf, die vlak bij het dok woonde, waardoor de schip en tuig 
opknappende matrozen tevens kennis maakten met diens vrouw. 
Achter dat huisje was een stal en in dien stal was een bok. Maar ook was er een ezel en vlak 
naast den stal knorde een varken in de blakende zon. Natuurlijk wisten de grappenmakers 
reeds dat de portier, die op de werf zeer veel, thuis zoo goed als niets te zeggen had! Elk 
oogenblik stak zij haar spichtigen neus buiten de deur en had ze iets te commandeeren.  
Je verstond er geen woord van, doch je merkte direct wat zij bedoelde, want de 
doodsbenauwde portier, die al den eersten dag den naam Schipper Groen had gekregen, liep 
dan naar het varken, legde een oude rieten mat op het varkenskot, of liep naar den stal om den 
bok iets strakker aan den ketting te halen, omdat hij den ezel aan ’t porren was. 
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Maar op een ochtend, een paar minuten voor „vastwerken”, hadden eenige belhamels ongezien 
ezel, varken en bok losgemaakt en vrij gelaten! Het edele drietal waggelde, rende en sprong in 
overmoed de vrijheid in en de werf op! Dat was me een consternatie van je welste!  
De vrouw van Schipper Groen kwam naar buiten, greep een bezem en .... ging éérst haar man 
daarmee te lijf! Toen sloeg ze razend de beesten achterna. Er was juist „handen schoon” 
gefloten — anders zou er waarschijnlijk op campagne en halfdek niet zoo onbedaarlijk gelachen 
zijn! 
Onder het kolenladen, eenige uren vóór het vertrek, was het schip omringd door tallooze 
prauwtjes, die de vallende, en ook wel zoo nu en dan toegeworpen stukken steenkool opvingen. 
„Waar hebben ze hier nou nog kolen voor noodig!” riep kok Henkie, „ik kan de boonen wel 
piepen in de zon!” 
Maar niettemin bleken de prauwtjes-gasten er hoogst dankbaar voor, want toen de kolen er in 
waren, brachten de Italianen drie groote manden sinaasappelen aan dek! 
Deze vrucht was daar zóó algemeen, dat Janmaat er na eenige dagen mee kaatste. Maar nu, in 
het vooruitzicht van een zeetochtje, dat wel eens raak kon worden, want er stond buiten een 
stevige bries, waardeerde hoog en laag de aardige attentie. 
 
Schipper Groen bleef lang in Janmaats herinnering hangen, al was het alleen maar om dat 
afscheid. 
Bij het ontmeren drukten de mannen op den wal, die aanstonds in de vlet voor goed den grond 
van Messina verlaten zouden, den portier nog eens extra de hand. Hij had voor deze 
gelegenheid een mooie witte broek aangedaan. Henri Quatre stopt hem een warm 
pondsbroodje in den broekzak, waarvoor de werfambtenaar hem dankbaar op den schouder 
klopt. Dan tjompen de gasten in de vlet en klimmen aan boord. De Zeehond is onder stoom. 
Schipper Groen wuift een laatst vaarwel en waarachtig staat zijn vrouw, die ten laatste het 
vroolijke stel al zijn euveldaden blijkbaar heeft vergeven, naast hem, met een kleurigen doek in 
de hand, het vreemde oorlogsschip na te zwaaien. Maar daar opééns ziet de teruggroetende 
bemanning, de vrouw naar des mans broek turen en opslag weer in haar oude rol van kijvende 
vrouw terug vallen. 
En nu kwam de aap pas uit de mouw: 
Toen het versche brood aan boord kwam en in de bottelarij was geborgen, kregen de helpers 
plotseling een inval. Fluks een broodje gepakt, een gat er in gemaakt, een opscheplepel stroop 
er in gegoten en met het uitgegraven brood weer dichtgeplakt. 
Dat cadeautje zat warm opgeborgen in den broekzak van Schipper Groen, maar de 90 graden 
hitte veroorzaakte een catastrophe .... de stroop liep hem letterlijk de broek uit! En nog éénmaal 
daverde het voordek van den uitbundigen lach om de kostelijke mop. 
Maar nu was ’t uit. De noordzeeër stak zijn neus buiten de haven, brieste eens even van de 
onwennigheid onder de eerste duikjes en scheen den ouwe te soebatten om een zeiltje. 
 
De commandant, nu weer in zijn element, gaf zijn ijzeren schip graag z’n zin — vooral als het 
zeilen betrof! En met een stevigen Noordewind in den rug stoomde en zeilde het nu schoone 
scheepje met ruim achtmijls vaart, trots zware deining en heiig weêr, de straat uit. 
Aanvankelijk was de commandant van plan, om „Matapan” heen te koersen, maar het wisse 
voor het onwisse nemend, koos hij dezelfde route terug, dus door het kanaal van Corinthe. 
De koers ging bij kaap Spartivento weer om de oost. De wind werd west noordwest en kwam 
schip en bemanning nu eens goed te stade. Wel werkte de schoener sterk in de hooge zee, 
doch dat waren de opvarenden gewend. Stil lag hij nóóit — dan in ’t dok. Maar men kwam 
vooruit! De Ionische zee werd voorspoedig „genomen”. Nu volgen Golf van Patras en Straat 
Lepanto weer en wordt het schip voor de derde maal — driemaal is immers scheepsrecht? — 
door het smalle kanaal geloodst, neemt verder de Golf van Athene, passeert Psara en Khios en 
vindt gemakkelijk den reeds meermalen afgelegden weg naar de Golf van Smyrna. 
 



 

51 
 

Den 7den April om half zeven op de ?,platvoet” komt de Zeehond op de reede van Smyrna ten 
anker, waar direct wordt geconstateerd dat de Piet Hein vertrokken is en afgelost door Hr. Ms. 
fregat „Tromp”. 
 

            EEN SLECHTE BOON IN DE KOFFIE 
 
Alles ging niet immer van een leien dakje. De geest aan boord was, over het algemeen, best. 
Men deed zijn dienst, men passagierde aan den wal, precies als dat over de geheele marine 
zoo de gewoonte was. Dat wil zeggen: had janmaat geen zin, om welke reden dan ook, in 
uitgaan, dan bleef hij aan boord, heel eenvoudig. Het dienst doen echter was niet afhankelijk 
van Janmaat’s zin of géén zin! Buiten de dagelijksche exercitiën, die op een oorlogsschip, groot 
of klein, gehouden worden, bleef er, vooral op een schip als de Zeehond, nog werk genoeg te 
doen, dat als dienst gekwalificeerd moet worden. 
En juist bij dat werk, als onderhoud van de tuigage, schoonhouden van het benedenschip; het 
bovendek met sloepen, kunnen enkele individuen hun tegenzin in het een of ander zoodanig te 
kennen geven, dat de goede geest onder de bemanning gevaar loopt. 
De man, die aan boord een zéér moeilijke plaats inneemt, is zeker wel de schipper.  
Op een klein schip de bootsman, die den officieelen titel draagt van chef d’equipage. Hij zet de 
mannen aan ’t werk, zij het dan via zijn helpers; de kwartiermeesters en een bootsmaat soms. 
Het kleinste voorval is dikwijls voldoende aanleiding tot lijdelijk verzet bij enkelen. Gewoonlijk is 
een opzettelijk ingestelde kankercampagne van één recalcitrant individu reeds voldoende, om 
door het meevaren in dat zog, waartoe overal wel eenige zwakke elementen gevonden worden, 
een spanning te doen ontstaan, die wel eens op heel ernstige gebeurtenissen uitloopen kan. 
Wat karakter betrof, bestond er tusschen commandant en schipper een zekere overeenkomst. 
Beiden waren resoluut, maar bedachtzaam, nimmer weifelend. Nauwgezet in den dienst, 
zorgzaam voor dood en levend materieel en dat alles werd gedekt door een sterk 
verantwoordelijkheidsgevoel. Beiden hadden geen leelijke streken op hun compas. Hadden zij 
het niet op iemand begrepen, dan namen zij niet de minste moeite, dit te verbergen. Iedere 
opvarende wist precies hoe hij aangeschreven stond. 
 
In één opzicht bestond tusschen deze twee een sterk verschil. 
Kon de bootsman op zijn manier driftig worden, wat dan vergezeld ging van een ongezouten 
zeemansterm, bijvoorbeeld wanneer hij iemand een slechte splits in een stalen tros zag leggen, 
de commandant daarentegen stond somwijleninbrand!  
Hoogbeschaafd man weliswaar en gezellig prater, had hij iets sterk-driftigs in zijn bewegingen. 
Niet druk, niet nerveus, maar iets actiefs. Zijn wandelen over het halfdek getuigde daar reeds 
van! Doch wanneer hem iets te machtig werd .... goeie genade, berg je dan maar! Op deze reis 
kreeg iedereen, van état major tot derde klas-matroos, daar onmiskenbare bewijzen van. 
Tóch voerde de drift dezen eminenten mensch nimmer tot grofheden en er kon dan ook slechts 
éénmaal in dat heele jaar met zekerheid geconstateerd worden, dat de ouwe zijn vaststaande 
meening, min of meer onder bescherming van zijn autoritair gezag volhield — zonder daarvoor 
behoorlijke bewijzen te hebben. 
Krachtig onderdrukken van lijdelijk verzet had ten gevolge, dat het kankeren nog openlijker 
werd beoefend. En een vonk was slechts voldoende om het vaatje kruit te doen springen. 
 
Een of ander „snood bedrijf” van een superieur — mogelijk den bootsman, of wel den 
commandant zélf — bracht er één van de bemanning toe, sabotage te plegen, niet wetende hóé 
hij zijn misnoegen beter zou kunnen demonstreeren. Maar.... de gevolgen van zijn daad 
begreep hij hoegenaamd niet. 
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Op een morgen bij het dekspoelen, bleken putsen, bezems en schuivers verdwenen te zijn. 
Spoorloos! 
Zelfs de windboomen van het ankerspil waren nergens te vinden! Natuurlijk móést gedacht 
worden aan overboord zetten. Toen de commandant dit vernam, was hij buiten zichzelve van 
woede. „Wie is het?” vroeg hij den bootsman, hem aanziende met die donkere kijkers, sterk 
overschaduwd door de dikke wenkbrauwen. Maar de „boots” moest zich bepalen tot een 
meewarig schouder ophalen. 
„Dat wéét men toch vóóruit? Dat wéét jij toch?” stampvoette de gekrenkte overste. 
Maar de chef wist het niet. Verdenking? Ja, je hebt altijd wel eenigen die er voor in aanmerking 
kunnen komen, nietwaar? Maar, zoek maar eens uit. En bewijs het eens! 
„Dan zal ik het er uit krijgen,” besloot de commandant. „Laat alle eerste klassen bij mij komen 
op ’t halfdek „boots”.” 
En de gasten stonden allen bij hun commandant, die hen scherp toesprak. 
„Mannen, ik heb jullie bij mij geroepen, om je eenige vragen te stellen. Er is vooruit iets gaande. 
Jullie weet wat ik bedoel — er is landsgoed buiten boord gezet — ik zal het maar net zeggen 
zooals ik het zie. Ik heb daar wel meer mee kennis gemaakt in mijn diensttijd, maar kon daar 
altijd iets aan vast knoopen, namelijk een voortdurenden slechten geest, ernstige 
ontevredenheid en veel leelijke karakters onder het volk voor den mast.  
Hier sta ik voor een raadsel en wil dat graag oplossen. Wordt er slecht gediend op de Zeehond? 
Zijn er klachten over slechte behandeling, over de voeding of betreffende de passagier-
regeling? Jullie bent de kern van de equipage, ik vraag jullie op den man af: heb ik het zoo mis, 
wanneer ik zeg: er is een goede geest onder mijn bemanning? Ja — ik weet het wel: het 
passagieren is de zwakke stee in de tros! Maar ik ben toch als commandant van een neder-
landsch oorlogsschip in vreemde wateren verantwoordelijk voor alles, het schip en zijn 
bemanning rakende? Wanneer er klachten zijn, waarom die dan niet te mijner kennis 
gebracht?” .... 
Schijnbaar rustig sprak de overste tot nog toe, maar de meer opmerkzame toeschouwer zag de 
donkere pupillen onheilspellend flikkeren, onder een dreigend op en neêr wiegen van de zware 
wenkbrauwen en ontdekte bij het vorderen van de toespraak een ingehouden drift-trilling, die 
nog wisser dan de beste barometer een zware bui voorspelde. 
 
En die kwam dan ook:„Neen,” aldus sloeg opééns de vragende wijs over in een beslisten toon, 
„dat is het ook niet. Jelui, zooals je hier voor mij staat, hebt part noch deel aan deze smerige 
wandaad. Maar de dader is daar, op het voordek! En nu wil het er bij mij niet in dat jullie hem 
niet kent. 
Ik vind het verkeerd, het aanbrengen van zoo’n kerel als verraad te beschouwen. Bij verraad 
denk je aan een kameraad. Zóó iemand is geen kameraad! 
Ik eisch van mijn matrozen éérste klasse, van mijn gasten, dat zij mij binnen het uur den dader 
aanbrengen. Doet ge het niet, dan weet ik dat jullie bang zijt voor een grooten kerel en zal ik 
mijn maatregelen nemen. Je kunt gaan.” 
Nu begrepen alle manschappen „vooruit” heel goed wien de commandant op ’t oog had. Maar 
Pandjang was wel een kankeraar, doch een van de gemoedelijke soort, tot zooiets werd deze 
tweede klas niet in staat geacht. Van de derde klassen, ja wat zal janmaat zeggen. Juist ómdat 
zij „derde beesie” zijn, mag men niet altijd onder déze categorie zoeken in dergelijke gevallen. 
Al kwam het veel voor. Maar wie dan? 
 
Houvast vond niemand. En toen kwam de maatregel. Inhouding van passagieren. Elk 
„kwartier” een halve nacht de wacht — zooals dat op de kust van Atjeh gewoonte was. Niemand 
ongecontroleerd, na kooien af, uit zijn kooi, waar hij heen moest, immer een wacht bij zich. 
Zelfs op den dag werden speciale controleurs benoemd om een oog in ’t zeil te houden. 
Blijkbaar doelde deze drastische maatregel op een snelle bekeering bij de vermeende kenners 
van den misdadiger, derhalve op de aanbrenging van dezelve.  
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Maar hij was en bleef onbekend. En nu mocht er al eens een kwinkslag tusschen door gaan — 
bottelier Arb gaf bijvoorbeeld eens op de vraag, waar hij heen ging, ten antwoord: „ik ben de 
wandelende jood beste jongen, en vraag je dan nog, waar ik heen ga?” — doch al deze 
kwellingen werkten op den duur afmattend en onhoudbaar. 
De hooggeroemde geest scheen thans werkelijk, met de bezems en de windboomen over 
boord te zijn gezet. 
En de commandant, waarschijnlijk beseffende dat een in ’t moerasloopen van een dergelijken 
maatregel, een negatief effect zou kunnen sorteeren, liet ten slotte de zaak rusten en gaf het 
volk zijn vrijheid en zijn passagieren weer terug. 
De dader werd nimmer ontdekt. En gelukkig vergat men, als groote jongens, den leelijken 
wansmaak van het „slechte boontje in de koffie” spoedig genoeg, om weer, als van ouds 
luchthartige zeelui te worden. Trouwens, zij wisten ook maar al te goed, dat de goede afloop 
van een door storm overvallen snoepreisje, aan de kranige leiding van den overste te danken 
was, laten we historie getrouw er bij voegen: gesteund door een kundig état major èn den 
nimmer zeeziek wordenden bootsman. 
 

OP SALONIKI 
 
Op Goeden Vrijdag laat de commandant, op verzoek van de italiaansche en fransche eskader-
com-mandanten, vlag, wimpel en geus halfstok hijschen en de gaffels horizontaal zetten. Elk 
uur wordt, ter viering van dien dag, een schot gelost. Den volgenden dag worden 21 schoten 
gelost, de vlaggen en de wimpels weer vóór geheschen. 
 
De Tromp komt op de reê, heeft buiten schijf geschoten. De Castor van de K. N. S. M. arriveert 
in de haven. De boot heeft goederen in voor de Zeehond, welke worden afgehaald met de 
barkas. De verwachte victualie was met dit schip niet medegekomen, doch enkele dagen later, 
den 29sten April, komt de Stella daarmede op Smyrna. 
Nu heeft Kees, de zeilmaker, dan toch gelegenheid zijn broer aan boord te „complimenteeren”. 
Hij heeft dat karweitje nou al zoo dikwijls moeten aanzien van den commandant, nu wipt hij zelf 
eens aan boord van een bevriend schip. 
Hij verneemt, dat de Stella den Zondag zal blijven liggen, waardoor een gezellig middagje in ’t 
verschiet komt. 
Dat liep uit op een reuze-fuif! Kees had eenige makkers geïntroduceerd en alzoo vond hij troost 
in het spreekwoord: „gedeelde smart is halve smart” — want het liep niet geheel zonder „averij” 
voor de fuifnummers af. De Stella werd hun te eng, dies inviteerde Kees, z’n broer om op de 
Zeehond het feest voort te zetten — niet in staat meer tot het besef te komen, dat deze bodem 
veel te heet onder hun voeten zou worden. De broer werd al heel gauw door mijnheer van 
Baren, die, met den dokter, alléén aan boord was, van boord gestuurd en de achterblijvers 
gingen in arrest. 
 
Dan komt order voor vertrek naar Saloniki. Er worden kolen ingenomen met een deklast. De 
lichten in den Archipel zijn, vanwege den oorlogstoestand, alle gedoofd — er schijnt dus toch 
iets aan de hand te zijn —en geen schip komt nu in den nacht Saloniki binnen. Vroeg onder 
stoom is dus geboden. 
Zoo denkt de commandant er tenminste zeer waarschijnlijk over, want den 30sten April wordt 
reeds op de dagwacht om halfzes het anker gelicht en stoomt de schoener een half uur later de 
baai uit. Er wordt acht mijl gelogd. De ouwe wil eens zien wat de machinekamer presteert en 
wat het schip, een kleine maand na de dokbeurt, halen kan. Alles wordt afgezet: dynamo’s en 
destilleermachine. De proeftocht duurt twee uren, en het schip behoudt van den wind een vaart 
van tien mijl! 1 Mei loopt de Zeehond de Golf van Saloniki in met de vier stukken te boord en 
munitie aan dek. 
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De ouwe is op alles voorbereid, doch beleeft niettemin een incident. De officieren op de brug 
zien naar den wal, waar veel soldatenvolk waargenomen wordt. Ook eenige kleine scheepjes 
varen bedrijvig rond. Er zijn natuurlijk ook boeien ontdekt, doch de commandant is van meening 
dat hij daar buiten moet blijven. Maar een sloep met roeiers komt op de langzaam stoomende 
Zeehond af. De menschen zwaaien heftig met de armen en schreeuwen — in het Turksch — 
zoo ontsteld, dat de ouwe het schip stil legt. En nu begrijpt hij eerst, dat hij tusschen de boeien 
dóór moet varen! Het schip was hard bezig, op een mijnen- en torpedo-veld te loo-pen! Een 
turksche loods zal helpen. Te twee uur middag gaat de Zeehond op de reede van Saloniki voor 
anker. 
De reê is flink bezet met oorlogsschepen. Italië — Frankrijk — Oostenrijk — Engeland — zijn 
vertegenwoordigd, als op Smyrna. 
Doch evenals op die reede is en blijft het hier een komen en gaan en is het beeld geen drie 
dagen hetzelfde. Van de turksche „vloot” wordt alléén een raderboot ontdekt — veel anders 
blijkt deze natie er niet op na te houden. Als de commandant heeft gecomplimenteerd en ook bij 
den consul een bezoek heeft gebracht, lekt het nieuws van lieverlede ook naar het voorschip 
uit: De grieksche vloot is gesignaleerd. Aan den wal is men doodsbenauwd voor een aanval en 
vernieling, voor opstanden, christenmoorden enzoovoort. Daarom verzochten de gezanten om 
schepen, ter bescherming van hun kolonie. 
Het was thans wel weer kalm geworden, doch den commandant was dringend verzocht, „maar 
een poosje te blijven, dat gaf een rustig gevoel”. 
Na eenige dagen mochten de bemanningen van alle schepen passagieren tot zonsondergang 
— 7 uur. 

 
De reede van Saloniki 

Tijdens de Bayramfeesten van de Turken is de groote reede één vlag. Alle schepen 
pavoiseeren. De Pollux geeft goederen over aan de Zeehond benevens de mail, overgenomen 
van een boot die Saloniki liever niet aandeed.  
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Op zekeren dag vertrekken in allerijl vele oorlogsschepen naar Athene en Kreta, weggeseind 
wegens berichten van onlusten. De Zeehond laadt nog gauw zijn kolenvoorraad bij — wat nog 
juist kan — bevreesd als de commandant is, dat ook hij straks weggeroepen zal worden. 
Daar kwam echter niets van. De Zeehond zou hier een echt „bankje” maken! 
Van een Oostenrijkschen kruiser was een stoker overboord geslagen en verdronken. 
Aan de zielemis in de fransche kerk, voor dit slachtoffer gehouden, nam de commandant met 
een officier en twintig man deel. 
Op eersten Pinksterdag was het wederom pavoiseeren op verzoek van Italië.  
Het admiraalsschip gaf nu ook weer saluutschoten. 
Met dat al lag de Zeehond nu reeds zes weken op de reê van Saloniki; wel was er veel 
bedrijvigheid geconstateerd, doch van eigenlijk oorlogstumult werd niet veel ontdekt. 
Het bleef beperkt passagieren, op een enkele uitzondering na, wanneer de commandant zeer 
gerust was op den toestand. 
 

 
De reede van Saloniki 

Er werd braaf gezeild en geroeid door de bemanning, waaraan meermalen ook de 
gegradueerden meêdeden. 
Het laat zich begrijpen, dat de andere naties ook niet afkeerig waren van deze sport. 
De reê was meermalen overdekt met roei- en zeil-sloepen. Men bespiedde elkaar, taxeerde de 
passeerende of meeliggende sloep en haar bemanning. Men groette elkaar joviaal en noodigde 
ook wel eens — zoo onder ons — tot een trekje om het hardst. De race-stemming kroop den 
mannen langs den rug! 
Ook de officieren van de verschillende schepen, met elkaar aan den wal verkeerende, of op 
bezoek bij elkaar aan boord hadden het druk over de roeisport. Men geurde om ’t hardst met 
„zijn” roei-krachten. 
De jongens van de Zeehond zouden spoedig bemerken, dat er achter hun rug om reeds 
plannen te vuur stonden, die nog maar een tikje noodig hadden om geheel gaar te worden! 
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De race-roeiers, de ploeg van Hemeling, kreeg er gauw de lucht van, maar de domineerende 
meening was: na de Bancroft, vrijwillig nóóit weer! 
Ze waren niet bang. Ook het verliezen wilden zij nog wel dragen, maar dat de commandant zich 
immer in ’t hoofd haalde, dat de Hollanders, „zijn-mannen”, moesten winnen, met het gevolg, 
dat de teleurstelling zoo buitengewoon merkbaar op het humeur van den overste werkte, dat 
deed de brave jongens terugdeinzen. 
En tóch kwam de eerste officier wederom bij hen met de vaste meening, dat de Zeehond straks 
mee zou spurten! 
De sportieve „eerste” riep de ploeg bij zich op het halfdek en vertelde in ’t kort wat er te 
gebeuren stond. 
Verschillende naties hadden het plan gemaakt, om een grooten roei wedstrijd te houden op de 
ruime reê. Een commissie had zich reeds gevormd: van elk schip maakten de eerste officier en 
een luitenant daar deel van uit. De commandant van het groote oostenrijksche oorlogsschip 
was gekozen als eere-president. 
Deze regelings-commissie was zelfs al gereed met de organisatie van het feest — want het zou 
een echte feestdag worden! Vier wedstrijden stonden op het programma, nl.: een race voor 
whalebooten op 3000 meter, met één draaipunt. 
Een race voor zware sloepen en barkassen en een race voor officierssloepen, beide op 5000 
meter met twéé draaipunten — in een driehoek en een race voor „inboorlingen” met hun kajaks, 
op korten afstand. De start zou zich bevinden bij het fransche admiraalsschip Devastation, dus 
bij de groep ten anker liggende schepen. Op de draaipunten zouden sloepen voor dreg gelegd 
worden. De voortvarende „eerste” verzekerde nu reeds de ploeg van Hemeling, dat hij zich had 
laten inschrijven. De teerling was geworpen! 
„We moesten dat maar laten, mijnheer,” nam de stuurman Hemeling rustig het woord, „het blijft 
altijd een ongelijken strijd. Laat u ons liever met de Tromp roeien, die kunnen wij hebben!  
En als we in Nieuwediep zijn, dan een robbertje met de makkers van het wachtschip, 
bijvoorbeeld!” 
Maar de diplomatieke officier-bemiddelaar, die eenige afwijzing verwacht had, was niet zoo heel 
gauw uit ’t veld te slaan. Hij had trouwens uitstekende argumenten in portefeuille. 
„Kijk nou eens beste lui, blijf nu niet koppig en onhandelbaar. Julie hebt een ongelukje gehad, 
waarachtig, ik heb het gezien — jullie hadden zeker gewonnen, zonder dat vervloekte botje. 
En dan — wacht eens eventjes — jullie vergeet een belangrijke zaak. De Engelschen, nou laat 
die nu eens winnen. Maar de Oostenrijkers, en de Franschen? Is dat nu zoo’n enorm verschil 
met sloepen? Jullie moet zeer zeker een tweeden prijs halen! Bovendien wordt er rekening 
gehouden met de soort-sloep, alles wordt eerlijk geregeld.” 
 
Tja .... daar stonden ze nu. Hemeling was al weer gewonnen — doch wilde geen pressie 
uitoefenen. 
Kees, de zeilmaker, gaf door zijn glunderen, wat hij zoo fijn kón, zijn idee aan den „eerste” 
reeds te kennen. De Haai kauwde zóó intens op zijn „keesie”, dat was óók al niet twijfelachtig. 
Toen sprak Henri Quatre tot Adje, zijn boezemvriend: „nou Ad, as ’t dan mót, vooruit dan maar 
hè?” 
En toen vroeg de stuurman, den kring rond kijkend: „roeien we méé?” „Ja,” riepen alle tien 
tegelijk. „En doen we het graag, mannen?” .... „As we ’t dóén, doen we ’t met plezier, da’s 
uitgemaakt,” verklaart Kees voor de maats. 
„Nou jongens, dat doet me echt genoegen,” besluit de „eerste”, „en nu nog eens goed je sloep 
nazien en dan nog eventjes van jetje over de reê, voor de groote race.” 
 

Esprit de Corps.... 
 
Het was dien morgen van den 13den Juni reeds zeer vroeg een drukte van belang op Saloniki’s 
reede. De thermometer wees in die dagen om 12 uur middag 95° aan, dus was het uur voor 
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den aanvang der races zoo vroeg mogelijk gezet. Alle schepen pavoiseerden. Overal klonk 
muziek van de schepen. Bootjes en oorlogssloepen brachten steeds meer genoodigde gasten 
van den wal aan boord van den Franschman, die bij den start lag. 
Als de officierssloep, bemand met de in race-costuum gekleede roeiers en den stuurman 
rechtop, rechterhand aan den helmstok, van den valreep afgezet wordt en de deelnemers aan 
dezen wedstrijd keurig op de riemen zitten te wachten op Hemeling’s: „haal op! — gelijk!” 
krijgen ze een ovatie van de kameraden aan boord. De whaleboot doet óók mee. Deze is 
bemand door gegradueerden. Vier roeiers: de twee kwartiermeesters, de derde stuurman, en 
de bootsmaat. Stuurman: de bootsman. De commandant heeft dat zoo gewenscht. Achteraf 
bleek deze keus niet oordeelkundig, tenzij de tegenpartijen met eenzelfde bezetting waren 
uitgekomen. Want een kwartiermeester — een stuurman en een bootsmaat, ze mogen nóg zoo 
kranig hebben kunnen roeien in hun matrozentijd, training is bij deze sport zeker niet minder 
noodzakelijk, dan bij alle andere vormen van sport. En op de riemen kwamen deze menschen 
nóóit meer! Bij het passeeren van de vreemde oorlogsbodems, wat Hemeling keurig uitvoert, 
wordt de sloep het „Wien Neêrlandsch bloed” toegespeeld. Men wuift de roeiers toe en roept: 
„Hoch! Hoch!” en „Bravo!” en „vive les Hollandais!” 
Van de Turksche raderboot, die het laatst gepasseerd wordt, klinkt een roep, die het best 
overeenkomt met „Hurrr!” 
„Ze denken zeker dat wij herrie komen maken,” lacht de stuur. Dan liggen de whalebooten 
gereed voor den start; een tros, gespannen tusschen twee sloepen, elke stuurman houdt een 
dun end vast en houdt zijn boot in slagorde. De Hollandsche stoomsloep is aangewezen voor 
toezicht op het roeien en nakomen van de bepalingen. Het startschot heeft nauwelijks door het 
hooge bergland weerklonken, als iedereen al weet, dat de Hollandsche whaleboot achter zal 
blijven. De bootsman kwam dan ook, nogal gemelijk grijnzende, als laatste aan. 
Intusschen hebben de roeiers in de officierssloep zoo eens rond kunnen kijken. Het wemelt van 
sloepen en plezierbooten, het lijkt kermis op de reê! Een groote stoombarkas van de Bucheaud 
heeft de feestcommissie aan boord. Deze beweegt zich tusschen de verschillende sloepen 
door, om eiken officier zijn eigen sloepgasten nog eens toe te laten spreken en te instrueeren. 
 
„En nu géén ongelukken, hoor boy’s!” roept mijnheer Konijn den hollandschen roeiers toe. 
Maar als Hemeling expres wat dicht langszij komt, wijst hij den officier een barkas met fransche 
vlag. Het is een waar bakbeest. Maar, er zitten dan ook maar eventjes zesentwintig roeiers op 
de riemen! Het is een veertienriems barkas. Zes doften met vier roeiers — twee op één riem, de 
haaksvoor alleen, hebben per riem één man. 
„En wat zou dat?” vraagt de officier. „Zij start gelijk met alle andere sloepen, dat is vooraf 
uitgemaakt, de sloep is zeer zwaar!” „Nou,” meenen de roeiers terecht, „dat maakt véél uit, want 
van twee man kan er één altijd even een blaasje nemen.” 
Dan komt de race voor officierssloepen en barkassen. Deelnemers: Italië, Frankrijk, Oostenrijk, 
Turkije en Nederland. 
Geweldig was de belangstelling. Van de dichtbij liggende schepen staat en hangt letterlijk de 
heele equipage, aangevuld door de genoodigde landrotten, bij en over de verschansing. Zelfs in 
het tuig en op de torens zit het vol. Daar valt het startschot! 
Gelijk verlaten alle sloepen de startlijn en geven elkaar niet veel toe. Opmerkelijk verschillend is 
de slag der roeiers. De Oostenrijkers komen den langen, forschen slag der Zeehonders het 
meest nabij. De Franschen, hoewel enorme riemen hanteerende, slaan deze echter 
aanmerkelijk vlugger door het water; zij zitten dan ook getweeën op één riem. De Italianen 
echter maken wel 60 slagen! „Vlugheid wint!” spotte Pandjang, ironisch willende voor spellen 
dat zij er spoedig uitgeroeid zouden worden. Zij bereikten echter als eersten het eerste 
draaipunt en hadden dus dadelijk het voordeel van de kleinste bocht. Direct na deze eerste 
etappe gaat het spannen!  
Het schouwspel moet zeer zeker interessant en opwindend zijn geweest. De roeiers trokken als 
duivels! De riemen van elke sloep sloegen zóó gelijk aan in de dolgaten, dat het één riem 
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geleek. Dat roeien op zich zelf was reeds een lust en inspireerde onze jongens als het kon, tot 
nog grooter krachtsinspanning. De Italiaan blijft vóór. De Hollandsche sloep zit hem zoo kort op 
de hielen, dat Hemeling uit moet houden — natuurlijk naar stuurboord, dus naar buiten. De 
groote fransche bullebak houdt evenwel bakboord aan en nu zien de Zeehonders, die zich braaf 
hielden aan de voorschriften, dat de Franschen regelrecht binnendoor op het tweede draaipunt 
aansturen. De Italiaan, vreezende in eikaars riemen te komen houdt af naar stuurboord .. . en 
komt daardoor in de riemen van de hollandsche sloep, die niet van plan was om nóg verder uit 
te wijken. 
Alle drie sturen nu op de draaipunt-sloep aan en de catastrofe blijft niet uit. 
Ze raken met de riemen in elkaar —- en vlak bij het draaipunt ligt de heele boel in den knoop! 
De Turkies profiteeren van deze situatie. Zij roeien zeer onregelmatig en niet fraai, maar ze 
passeeren de vier tegenstanders met een ruime bocht en kwamen het éérst aan! De 
Oostenrijkers bleven, uit pure kameraadschap liggen, tegen de hollandsche sloep. 
Maar het was met de genoemde drie naties uit met de vriendschap!  
De Amsterdamsche derde klas Steenman, hief zijn riem omhóóg — hij stond boven op de doft 
— en liet het zware stuk hout midden in de fransche roet-in-’t-eten-gooiers vallen. 
„Die zijn nou zoo galant, zeggen ze tenminste!” brulde Pandjang. Maar galant of niet, de 
fransche roeiers waren verre in de meerderheid en lieten zich niet met riemen op hun koppen 
slaan. De Italianen hadden de Zeehond-sloep vast gehaakt — en waren in een formeel gevecht 
geraakt aan de andere zijde met de franschen. De Hollanders wenschten los te komen en 
bewerkten de Italianen weer met de riemen en spoorlatten! De stoomsloep die de orde had te 
handhaven, kon er eenvoudig niet bij komen en de inzittenden riepen hun keel heesch om toch 
los te laten en dóór te roeien! 
Op dergelijke momenten — dat komt aan den wal ook voor — is Janmaat niet voor rede vatbaar 
en een dolleman gelijk. 
Tot de stoomsloep energiek tusschen de twee buitenste sloepen instoomt, met het resultaat, 
dat plotseling de sloepen, geholpen door den stroom, nu ze loslaten, meters van elkaar drijven! 
Men verbindt de kwetsuren in der haast met roode, blauwe en witte zakdoeken .... en .... trekt er 
weer op los! Maar de meeste liefhebberij is er uit.  
Ook de fut. Want met één hand roeien gaat niet best! De Franschen hebben nogal „verschot” in 
de barkas, loopen snel uit en redden wat nog te redden is. De Italiaan volgt als derde. De 
Oostenrijkers blijven bij de Zeehond-sloep gelijk oproeien en beide sloepen arriveeren ook gelijk 
bij de Bucheaud. 
Die aankomst van roeiers, waarvan er verscheidene een hoofd- of handverband droegen, met 
flinke roode plekken, moet daar boven op de hooge schepen wél een interessanten aanblik 
gegeven hebben! 
De feeststemming zat er echter onverstoorbaar in en het geval werd bij alle naties gauw 
vergeten. De commandant van de Zeehond was zélfs niet uit zijn humeur. Nu het de Zeehond 
niet alléén was, nu er iets zóó bijzonders was voorgevallen, nu was brand erger! En in zijn 
rapport vermeldde hij dan ook slechts dat den roeiers absoluut geen blaam trof, „de equipage 
bestond uit flinke krachtige matrozen, doch de oorzaak van de algemeen erkende ongelijkheid 
van den strijd was alléén te wijten aan het zware materieel onzer marine.” 
 
Des avonds is het aan den wal één groote dolle boel. Alle deelnemers aan den wedstrijd, tot 
zelfs de Turken, die zich anders nooit mengden onder de West-Euro-peanen, vonden elkaar in 
het groote Casino. 
En het allegaartje vierde het feest van broederschap en kameraderie. 
Weg was de vechtlust, wég elke gedachte aan dwarsdrijverij, van „elkaar-in-de-riemen-sturen”. 
Het feest duurde zóólang in de groote gezellige balzaal, tot elke gewonnen mesdjid en piaster 
broederlijk onder overwinnaars en overwonnenen verteerd was. En dit was de heilzaamste 
pleister, op alle geslagen wonden! 
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Den 17den Juni vertrok de Zeehond eindelijk van Saloniki, om de bekende reede van Smyrna 
weer op te zoeken. 
Een hartelijk „goede reis” van alle vreemde oorlogsbodems geseind, werd door den 
commandant met „dank” beantwoord en dan verdwijnt de Zeehond voor goed uit deze wateren. 
 
Den 18den kwam het kleine schip, dat noode op de reê gemist werd door de stationneerende 
schepen, ter reede van Smyrna aan. 
Thans bleek de Tromp afgelost te zijn, want de, door de bemanning direct verkende Van Speyk 
lag daar nu, prachtig met zijn mooie hooge tuig en slanke boorden tusschen de stalen monsters 
uitblinkend. 
 
 

OOSTERSCH NACHTFEEST 
 

(Een vergeten hoofdstuk) 
Werden er op Smyrna, als men maar eens wat verder kwam dan den boulevard en de haven, 
ook wel mooie buitens gevonden, het eigenlijke oord voor de goed gesitueerden bevond zich, 
vèr van het drukke stadsleven, rondom de schoone baai. De groote kooplieden wonen daar in 
dorpen of tuinsteden. Zoo ligt recht tegenover Smyrna, aan de noordkust van de baai, de 
tuinstad Cordelio. De reede heeft daar door haar oostelijke buiging naar Smyrna, een meer 
begrensd watervlak. Als een paradijs ligt de stad tegen den glooienden achtergrond, zich 
uitstrekkende tot de kust. Van de Smyrna- reede af ontwaarde het spiedende oog, zelfs 
gewapend met een goeden kijker, niet anders dan overdadig groen en bloemenpracht met 
daartusschen veel wit en rood van de villa’s. Van west- tot noord- en oostkust was alles even 
prachtig. De afstand naar de overzijde was nogal groot. Toch was er één buitenplaats die goed 
te verkennen was, waarvan met een binocle zelfs allerlei onderdeden te onderscheiden waren. 
Dat was de heerlijkheid van een familie, stammende uit een aanzienlijk Hollandsch geslacht. 
Gaf deze familie zich nog graag uit voor Hollandsch en ontving zij graag de officieren van de 
Nederlandsche koopvaardij en oorlogsvloot in haar mooie, ruime huis, met Hollandsch kon men 
echter bij de gastvrije familie niet terecht. Fransch was de conversatie-taal. Meermalen waren 
de leden van deze familie aan boord van de Nederlandsche oorlogsbodems geweest. Het 
manvolk bleef beperkt tot den heer des huizes, doch de Eva’s vergoedden dat gemis dubbel en 
dwars! Mevrouw was, ondanks haar vijf kruisjes een opgewekte, charmante vrouw die vol gratie 
haar gasten ontving en verwende. De dochters: drie gratiën, die waarschijnlijk zeer ingetogen 
hun leventje in het dorado sleten. Doch in ’t vaarwater van de charmeerende zeeofficieren 
verzeild, ontpopten zij zich tot levendige, vol sprankelenden geest converseerende dames van 
de groote wereld. 
 
Meermalen was het gebeurd, dat de race-roeiers van de Zeehond een blaas-kwartiertje pakten 
in het schoone kreekje, langs den prachtigen tuin van het heerenhuis. Door de dames ontdekt, 
werden zij dan aanstonds door het personeel van ververschingen voorzien! En al was 
Hemeling, als oudere maat met ernstig karakter, er den man niet naar, hiervan misbruik te 
maken en bleven dus deze kreekbezoeken tot een ware tractatie nu en dan beperkt, zoo was hij 
toch verstandig genoeg, het botje niet te vergallen door uit al te groote bescheidenheid, bij het 
toevallig langs komen, te dikwijls de kreek te negeeren! Hij had den geest onder zijn boy’s ook 
te bewaren en de tien braven waren nu juist niet allen uit hetzelfde hout gesneden als hun 
„stuur”. 
Deze heer en mevrouw v. L. waren vijfentwintig jaar in den echt vereenigd. Dit heugelijke feit 
zou met een groot zilveren feest gevierd worden. En al werd janmaat daarvan niet officieel in 
kennis gesteld, we zullen spoedig weten langs welken weg hij er de lucht van kreeg.  
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Op zekeren morgen werden de Blazer en Dis — het span dat bij het feestje aan boord zulke 
voortreffelijke diensten bewezen had — door mijnheer Konijn, bij het binnenboord springen uit 
de officiers-sloep, opgevangen. De luitenant deed vertrouwelijk, er kwamen rimpeltjes bij de 
buitenste ooghoeken. De Blazer kende dat; kende de verschijnselen van wélke stemming des 
eigenaardigen superieurs óók. En hij kneep zijn langen maat stiekum in zijn grooten duim wat 
zooveel beteekenen moest als: „laat gaan Dis, en houdt je toet dicht”. Op het halfdek begon de 
luitenant een explicatie te geven van wat er daar aan de overzijde stond te gebeuren  
Mijnheer Konijn kende zijn pappenheimers en wist weergaas goed, hóé hij zijn doel bereiken 
moest. Hij had, als superieur, eenvoudig kunnen volstaan met een kort commando: „jij en jij 
doen dat en dat.” 
 
Maar zoo goed het als een paal boven water stond, dat je de mannen van „vooruit”, uit eigen 
liefhebberij — dus vrijwillig — met meer succes aan een match kan laten deelnemen, dan op 
commando, evenzéér konden de heeren „achteruit” zich beter van de medewerking der 
manschappen verzekeren, voor zaken die niet rechtstreeks verband hielden met den dienst, 
door hollandsche gemoedelijkheid. 
Dies neemt de forsche luitenant, die hoog boven den Blazer uitsteekt, diens zijden das 
tusschen vinger en duim en zoo nu en dan een rukje daaraan gevend, vervolgt hij, terwijl hij 
daarbij tevens den ietwat nerveuzen Dis aankijkt: „kijk eens, dat feest daar, moet een tikje 
opgevroolijkt worden .... neen, dikzak, dat behoef jij niet te doen, dat doen we anders. Er komen 
veel officieren van de andere schepen óók. Het karakter van de vloot moet er dus inliggen. Ik 
heb nu gedacht aan een vlaggen-versiering. Ik krijg buiten onze eigen vlaggenkist, ook van de 
Van Speyk en van de Bancroft en de Moltke nog genoeg verscheidenheid.  
Als we daarmee nu eens dat huis van binnen opknapten? 
Ik dacht direct aan jullie tweeën, omdat ik weet dat jullie je netjes kunt gedragen. 
En het is niet onzeker, dat je dan op het feest óók mag komen helpen” .... En de goedgeluimde 
luitenant prest de twee matrozen voor het karwei, zonder dat deze het merken. 
„Wij gaan dus morgen ochtend naar dat mooie witte huis. De vlaggen nemen we mee en de rest 
verzorg ik zelf wel. 
Voor eten en zoo heb jullie maar geen zorg, dat komt wel in orde — ze hebben daar 
alleraardigste dienstmeisjes. Grinnik nou maar niet zoo Blazer, ik raad je aan voorzichtig te zijn 
met dat goedje, want die oostersche meisjes zijn eenigszins anders dan de Nieuwediepsche .... 
En natuurlijk een keurig wit pakje aan — enfin, jullie knapt je maar wat op.” 
Er was geen vraag gesteld door de twee gepreste mannen, er was hen ook niets gevraagd 
verder en er was toch geen order gegeven! 
Tóch waren zij weer eens uit hun dagelijksche omgeving van teer en verf, bezem en schuurlap 
gehaald en wisten ze dat zij wederom „gedienstigen” zouden worden. 
 
Den volgenden morgen brengt de stoomsloep den officier en de twee helpers naar den 
overkant. Als de sloep het kreekje inglijdt staat de vrouw des huizes met haar dochters bij den 
vlonder reeds gereed, om den luitenant te ontvangen, die dan ook, zoodra hij aan wal stapt, 
door de dames omringd wordt. De matrozen brengen de dikke vracht vlaggen naar binnen en 
verdwijnen, nu de stoomsloep naar boord terug keert, in het achterhuis, om eens een kijkje te 
nemen. Zij treffen het, want het is half elf en dan drinkt het personeel sterke koffie! 
 
Daarna moesten ze met mijnheer Konijn de groote ontvangzaal in om eens hoogte en breedte 
te nemen, voor het stoffeeren van de wanden, deuren etc. 
Wijl het inmiddels tijd voor de lunch geworden was, liet de luitenant de boy’s vrij tot hij het 
noodig zou vinden hen weer te ontbieden. 
De hollandsche jongens neusden eens goed rond en vonden eindelijk naast de keuken een 
ruime kamer, waar een groote tafel gedekt stond. 
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„Dat ziet er niet slecht uit,” meende Dis, maar toen er een alleraardigst meisje, met fonkelende 
oogen binnenkwam, een gracieuse buiging voor de vreemde matrozen maakte en onder het 
prevelen van onverstaanbare woorden naar stoelen wees, met een gebaar naar den mond van 
„eten”, waren beiden sprakeloos! Het was de tafel voor het personeel en het zag er werkelijk 
vorstelijk uit. Heerlijk knappend brood, volop boter, een schaal gesneden vleesch, een 
reusachtig stuk kaas, koek, jam, honig en vruchten! En dat alles kon dan genuttigd worden met 
een glas heerlijken wijn. 
Het bediendenleger ging aan tafel, het vrouwelijke element was sterk in de meerderheid, 
slechts vier donkerkleurige, zeer bedeesd doende jongemannen waren binnen gestapt. Toen ze 
echter merkten dat de vrouwelijke aandacht speciaal op de twee matrozen gevestigd was, en zij 
slechts lucht voor hun collega’s bleken te zijn geworden, namen zij hun strooien hoed weer van 
den haak aan de deur en verdwenen geruischloos, het terrein aan die vreemde snoeshanen 
overlatend. 
De bazin van de meisjesgroep, dezelfde die het tweetal zoo hoffelijk ontvangen had, zette Dis 
tusschen de twee langste meisjes in, plaatste den Blazer daarnaast en zette zich zelf heel 
gewoon naast den breedgeschouderden kleinen matroos. 
En het werd een gezellige maaltijd! Want hoewel er wederzijds geen gesprek gevoerd kon 
worden en het hoogstens kwam tot eenige Fransche woorden, die Blazer’s tafeldame zich had 
eigen gemaakt en gelukkig door hem begrepen werden, werd er braaf gelachen. Dis riep maar 
steeds: „santé”, dat verstonden ze allemaal. Hij had het erg naar zijn zin en liet zich gedwee 
den blonden baard streelen: Als de „fonkeloog” dat ziet, strijkt zij den rug van haar poezelig 
klein handje langs Blazers gladde blozende wang en roept bepaald iets geestigs naar haar 
kameraden, want zij klappen in de handen en gieren van pret! Dan gaat er een bel en stuift 
alles uit elkaar. Ook de twee zeelieden, zoo plotseling in de huiselijke sfeer verdwaald, begeven 
zich naar het terrein van hun arbeid. 
Spoedig zijn ze daarin geheel verdiept. Mijnheer Konijn met zijn artistieken aanleg helpt hen 
braaf. Na verloop van eenige uren begint er teekening in te komen. Al die kleurige vlaggen door 
elkaar langs de wanden — hier en daar over een grooten spiegel of ornament kunstig en 
zwierig opgehangen, geven de zaal al reeds een fleurig, feestelijk aanzien. 
 
De luitenant verdwijnt nu en dan „met stille trom”, en dan geven de, in hun arbeid nu geheel 
verdiepte matrozen, elkaar een knipoogje van véél begrijpen. Ook zij worden trouwens goed 
verzorgd. Weldra komt „fonkeloogje”, in hoogst eigen persoon, hen verrassen met een enorm 
theeblad vol lekkernijen, thee, klontjes suiker, bergen koek en gebak, amandelen, vijgen! 
Mevrouw komt zich vergewissen of het den jongens naar den zin is. 
Zij is allerliefst en weet buitengewoon goed met menschen van allen slag om te gaan. 
Zij lacht veelbeteekenend tegen „fonkeloogje” en heft waarschuwend den vinger op, waarop het 
grieksche of turksche meisje met haar smachtende amandeloogen, die nu ineens niet meer 
fonkelen, iets antwoordt, wat den zaalversierders totaal ontgaat.  
De meesteres neemt het kind dan vertrouwelijk onder den arm mee de deur uit. 
 
De stoomsloep haalt officier en matrozen tegen zes uur weer op. De officieren dineeren om 
zeven uur. Dis en Blazer echter verliepen hun „theewater”, dat om vijf uur gebruikt werd, doch 
het gemis daarvan werd ruimschoots vergoed, want zij waren in de keuken op een fijnen 
warmen maaltijd getrakteerd! Den volgenden morgen moest de laatste hand nog aan het werk 
gelegd worden. 
Dat werd een heerlijke morgen, die ons tweetal nimmer vergat! De luitenant staat nu ook op de 
trap en krijgt er aardigheid in. 
Maar de dochters des huizes, hun gast missende, deden nu als Mahomed en gingen maar tot 
den berg. 
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Het werk vordert nu onder aangenaam gekeuvel en gescherts. Men spreekt Fransch. Mijnheer 
Konijn is daar een bolleboos in! Hij is ook een aangenaam causeur en geestig genoeg om 
moeder en dochters zóó te amuseeren, dat zij hun helderen lach tegen de hooge wanden doen 
opschateren. Op een oogenblik staat Dis boven op de trap met een hand naar omlaag gestrekt 
te wachten tot zijn maat hem den hamer zal toereiken, maar de Blazer is aan ’t droomen, staat 
met het gereedschap in de hand naar de groep dames te staren — mogelijk met open mond. 
 

Dit merkt de luitenant, die in een 
grooten clubstoel bij de dames zit. Hij 
vaart plotseling tegen den armen 
jongen, op geërgerden toon uit: „zeg 
joch, let eens op je werk hè? Je staat 
letterlijk iemand de woorden uit den 
mond te kijken!” 
 
Hoewel de lieve dames deze woorden 
niet verstonden, begrepen zij toch, door 
het hooge rood op ’s Blazers kaken, dat 
zij voor hem minder aangenaam 
moesten zijn. Dat voelde de officier 
blijkbaar óók en daarom vervolgde hij: 
„Je snapt er immers tóch geen jota 
van?” 
De lieve gastvrouw redde handig de 
situatie, door mijnheer Konijn aan den 
arm mee te nemen en haar dochters 
met een wenk te beduiden, haar te 
volgen. 
De twee matrozen, de lange dunne en 
de kleine dikkerd, blijven met hun werk 
achter. 
 
Maar dat duurt niet lang. Het vijftal komt 
terug! De dochters dragen nu de fijnste 
heerlijkheden aan die een matroos 
maar droomen kan! 
 

Juist hiér wilde mevrouw koffie drinken .... in de thans keurig versierde zaal.... in 
tegenwoordigheid van de mindere schepelingen—waarvan er zooeven één zoo wreed tot de 
orde geroepen was. Haar milde stem, haar tact om den officier de leiding over zijn 
ondergeschikten te laten en tóch deze brave jongens eens goed te doen, troffen de eenvoudige 
zeelui diep. Op hun gemak gezet in heerlijke stoelen, de jongens zagen er keurig uit in hun 
helder witte, gestreken matrozenpak, genoten zij nu de turksche koffie met de gebakjes. En een 
fijne sigaar werd hun bovendien nog door de jongste dochter aangeboden — maar zij keek 
eerst nog eens naar mijnheer Konijn op, of ’t wel mocht? De gulle zeeofficier was echter alle 
haken en oogen weer vergeten en beduidde, met één van zijn overdadige „sapprèstie’s” dat de 
„matelot’s” na al dat zwoegen wel een versnapering verdienden. Hun leven lang zouden deze 
paar dagen van gulle gastvrijheid den jongemannen bij blij ven. De gesprekken tusschen de 
officieren aan boord getuigden er van, dat ook zij zeer gevoelig waren voor den gezelligen 
omgang en hartelijkheid dezer Smyrnasche familie. 
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De feestdag is aangebroken. Van vele schepen begeven zich gedeelten van den état-major 
naar Cordelio. De vrienden van de Bancroft trekken met de officieren van de Zeehond 
gezamenlijk naar het kreekje, met de stoomsloep, die de jol op sleeptouw neemt. Dat 
inhammetje aan de kust lag weldra vol sloepen van verschillende nationaliteit. En wijl de nacht 
wel lang zou duren, zochten de sloepenwachten elkaar op voor de gezelligheid, waartoe een 
reusachtige stoombarkas, met gesloten kajuit een uitstekende gelegenheid bood. 
„Dis en Blazer boffen maar!” riep Kees, die als beurtsgast in de sloep achterbleef. Ons tweetal 
wist den weg, daar naar dat achterhuis en werd door de keurig uitgedoste meisjes 
allerhartelijkst verwelkomd, als kenden zij elkaar reeds jaar en dag! 
Nu had mijnheer Konijn een aardigheidje bedacht. Hij instrueerde Dis, die de oudste was, in 
hetgeen bij den aanvang van het feest moest gebeuren en welke diensten van dit edele paar 
noodig waren. Wanneer het jubileerende echtpaar, omringd door de genoodigden zou hebben 
plaats genomen op hun troon, onder een soort baldakijn, zou mijnheer Konijn, bij de 
buitendeuren van de twee, thans in één groote zaal herschapen kamers staande, Dis een wenk 
geven, waarop de Hollandsche matrozen, voorzien van een reuzen bouquet, op de jubilarissen 
moesten toeloopen en met een buiging de bloemen overhandigen, met een kaartje: „van de 
officieren van Hr. Ms. Zeehond”. 
 
Den Blazer beviel dit lumineus plannetje van zijn superieur echter niet bijzonder. Hij zat immers 
nog steeds met de vernedering van den vorigen dag in zijn maag. En hij gunde déze keer de 
dames en heeren dit genotvolle schouwspel niet. Hij vond het nu welletjes en gelukkig was zijn 
getrouwe maat het gloeiend met hem ééns, zoodat het uitgelezen gezelschap, dat zich reeds 
vooruit op iets pikants had gespitst, benevens den initiatiefnemer van het „buitenmodelletje”, fijn 
bij den wind gebrast werd. 
De oostersche Allah was mét hen. En de schatte-meisjes in de keuken dan? 
Daar was aan den achterkant van het landhuis een warme vriendschap tusschen de blanke 
matrozen en de donkerkleurige, in hun schilderachtig costuum zoo onweerstaanbare, 
oostersche schoonen ontstaan. 
 
Dis liet de uitvoering van hun plannetje graag aan den Blazer over die zoo goed en zoo kwaad 
als ’t ging, aan de meisjes beduidde dat hun gewaardeerde hulp ingeroepen werd. Hij nam 
Fonkeloogje zelfs even apart, om geheel verzekerd te kunnen zijn van het slagen . .. 
Binnen was het feest officieel ingezet met een wel-komstnummer door een strijkje van de Ré-
Umberto. Daarna volgden de verschillende volksliederen. En toen stak mijnheer Konijn zijn, van 
genoegen stralend, prettig gelaat om de deur, als sein voor het daar gereedstaande 
matrozenpaar, gewapend met de bouquet. Vlak bij hen, achter een gordijn, stonden echter twee 
engelen, de schutsengelen van de Zeehonders, die de aardige jongens zoo graag mochten. 
Het moet hier te zijner eere gezegd, dat Dis de zeer aanhalige lange Grieksche, zoo goed en 
kwaad als dat ging, eerlijk gebiecht had, dat hij getrouwd was. 
Hij was echter opportunistisch van aard en had absoluut geen gewetenswroeging over het 
aanvaarden van de hartelijke vriendschap, in alle eer en deugd, terwille van het vele goeds dat 
de keuken opleverde. 
Op het moment dat de portières opengetrokken werden, grepen de engelen elk een bloemstuk 
van hun vrienden en stapten als waardige remplaganten kordaat de zaal binnen, triomfantelijk 
de bloemen boven hun aardige kopjes houdend. Ze bogen gracieus voor het hun zoo bekende 
bruidspaar, zeiden eenige vriendelijke woorden, waarbij de bouquet werd aangeboden en 
gingen daarna buigend naar links en rechts, de zaal weer uit. 
Voor de oningewijden was dit een alleraardigst intermezzo, doch de Zeehond-officieren en de 
graag plagende „eerste” vooral, grinnikten van de pret en namen den bij den wind gebraste 
collega danig in ’t ootje. 
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Deze was, bij het binnentreden van de meisjes een beetje wit om den neus geworden, doch kon 
zich gelukkig met grootmoedigheid over die streek van den Blazer heenzetten. Hij lachte 
tenslotte hartelijk met de anderen mee. 
Tijdens het galadiner werd het wachtsvolk in de sloepen niet vergeten. De Blazer, door den 
eersten officier aangezocht om toe te zien op de verzorging van het volk in de sloepen, vatte 
zijn taak serieus op. Hij voelde zich geheel verantwoordelijk voor deze afdeeling en zat het 
mannelijk bedienden-personeel dermate achter de vodden, dat zij zich warm liepen van de 
keuken naar de sloepen, beladen met eet- en drinkwaren. 
Vol zorg informeerde de jongeman, die zich de verschillende wijnen goed liet smaken, op 
beschermenden toon bij de kameraden, of het de lui wel smaakte? „Tast maar toe, hoor 
jongens, ’t is je van harte gegund! Geneer je maar niet — er is plenty!” riep de geestige dikkerd 
met gemaakte stem, het geaffecteerde geluid van een hunner officieren imiteerende. 
„Hoor die Blazer eens!” schreeuwde Kees, met een mond vol taart en een kan met zoeten wijn 
gereed om door te spoelen, „hij heeft hier waarachtig het opschaften!” Maar Geef me ’n klauw 
vond het er niet op aan komen wie al dat lekkers liet aanrukken, als men hem maar niet vergat. 
En hij riep zijn jongere collega toe, met een pul wijn omhoog: „Blazer, daar ga je!” Ook de 
overigen vonden het fijn, dat die Blazer zoo goed durfde, het was een echt buitenkansje voor 
het wachts-volk, dat anders leelijk op een houtje had kunnen bijten. 
Maar dat zou op een insinuatie in zekere richting lijken en dat zette de Blazer even handig 
terecht. Eerlijk is eerlijk nietwaar? De „eerste” had zélf het aller-éérst aan de manschappen 
gedacht. En hij, de Blazer, voerde de opdracht alleen een beetje royaal uit, anders niet. 
 
Later in den nacht, onder het souper, kwam er zelfs order in de keuken van den heer des 
huizes, om alle menschen daar in de kreek flink van warme spijzen te voorzien. Men werd zóó 
ruim bedeeld, dat er genoeg overbleef om de maats aan boord nog te bedenken. 
Onder de tonen der muziek, die door het gansche huis goed waar te nemen was, dansten de 
twee matrozen in de keuken en in de breede gang met de meisjes die om beurten een slippertje 
maakten. 
Maar nu kwam mijnheer Konijn beslag leggen op het tweetal: „Men kon het daar binnen niet 
meer af — of zij eens een handje helpen wilden?” 
De bottelier zou hen wel aanwijzing geven. En daar balanceerde het vreemde kellnerpaar met 
een blad vol likeuren tusschen de gasten door, waarvoor speciaal de dames hen vriendelijk 
bejegenden. Maar de jongens waren niet zeer frisch meer en als zij door de gang kwamen, 
werden ze direct voor een dansje geënterd en moesten dan na afloop eerst even bijkomen, 
want de heele wereld scheen te draaien. 
Gaandeweg vulde zich de keuken meer en meer met scheepsvolk. Eerst gingen er een paar 
eens eventjes gluren, die kwamen niet terug! Anderen gingen hen halen en bleven óók weg. 
Tenlaatste lagen de sloepen, op een enkel wachtsmannetje na, geheel verlaten in den mooien 
nacht en danste het internationale matrozenvolkje, op den tegelvloer van de groote serre, in de 
keuken en bedienden-eetkamer, ja, tot in de gang zwierden nu alle meisjes met een matroos. 
Men vermaakte zich daar achter zoo geweldig dat het er veel van had, als werden er twee 
feesten in het landhuis gehouden! 
Zeker konden de jantjes zich niet beter vermaakt hebben, nóóit en nergens en zich nimmer van 
hun leven beroemen op méér gastvrijheid en guller onthaal, dan in dezen nacht, bij zulke 
sympathieke lieve vrouwtjes. 
Maar midden in dezen dollen boel stoof de zeer verhitte „eerste” van de Zeehond plotseling de 
keuken binnen en haalde de twee matrozen er tusschen uit: „Een mooie boel, dat moet ik 
zeggen — de omgekeerde wereld! De dames en officieren moeten de vuile glazen en borden 
wegbrengen!” 
 
Dan wint de fuifstemming het opeens weer bij hem en vraagt de toch niet kwade „eerste” 
ironisch: „of hij de heeren ook met iets van dienst kan zijn?” .... 
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Maar de heeren-matrozen waren in te goede luim om aan dergelijke ironie aanstoot te nemen. 
De „bedienden” liepen met hun „eerste” mee, om een handje te helpen. 
Maar als het maar weer eventjes lijden kon, bleven de braven achter en dansten de nu 
ingezette en op Smyrna zoo populaire „piasterwals”, met heerlijk élan, in alle tongvallen 
meebrullende: „Heb je nog piastertjes.” 
De Engelschen en Amerikanen, voor zoover zij branie genoeg waren om van de sloepen weg te 
blijven, dansten met elkaar een „Schotschen real”, tot groot vermaak van de meisjes, die in de 
handjes klapten en allerlei onverstaanbare uitroepen deden hooren — om daarmee te kennen 
te geven, dat zij zoo’n buitengewoon plezier hadden. 
Daar de deuren van de zaal openstonden, begonnen langzamerhand alle grenzen te 
vervloeien, want de dansende paren van „vóór” en „achteruit”—het tegenovergestelde beeld 
van de indeeling op een oorlogsschip — zweefden ongemerkt door elkaar. 
Maar toen was het feest ook spoedig ten einde. Een schetterende fanfare, gevolgd door een 
laatsten heildronk op het zilveren paar — en dan worden de sloepen opgezocht — wat niet zoo 
eenvoudig bleek .... Maar alle feestgangers kwamen toch behouden op hun bodem terecht. 
 
Den volgenden dag, als de matrozen in de vrije avonduren op den bak van de Zeehond 
schilderachtig door elkaar zitten en liggen, geeft de Blazer een getrouw verslag van den 
onvergetelijken nacht aan zijn kameraden. 
Aan het slot van zijn relaas begon de jongeman echter minder waarheidsgetrouw te worden. 
Een nevel hing over zijn herinnering, waardoor zijn schildering van het einde van het oostersch 
nachtfeest tot die van zijn eigen belevenissen beperkt bleef. De herinnering aan het geheele 
feest zou voor de meeste opvarenden van de Zeehond wel vervagen en door andere 
genoegens verdreven worden. Eerst vele jaren later, wanneer de bemanning naar alle 
windstreken uit elkaar gestoven zou zijn, elkaar voor goed uit ’t oog — wellicht uit de gedachten 
verloren zou hebben, frischte de „Blazer” deze herinnering weer op. En al hadden de officieren 
in het bijzijn van hun minderen nimmer meer van de bruiloft gekikt en al was dit feest met 
zoovele andere ondervindingen in het verleden begraven, zij zouden vele en vele jaren later wis 
en zeker de overtuiging krijgen, dat deze historie, tenminste bij één der opvarenden van den 
Noordzeeschoener, niet tot een vergeten hoofdstuk uit zijn leven behoorde. 
 

ZWERFTOCHT DOOR DEN LEVANT III 
 
Nadat de internationale vloot weer eens een dag pavoiseert, ter eere van Engelands koningin 
die haar zestigjarig regeringsjubileum viert en de talrijke officieren het feest aan boord van het 
engelsche admiraalsschip hebben bijgewoond (22 Juni), mag de commandant nóg eens een 
zwerftocht gaan maken door de turksche wateren. Het zou de laatste zijn — maar dan ook drie 
volle weken duren. 
 
Den 23sten Juni om zes uur op de dagwacht vertrekt de Zeehond van Smyrna, met achterlating 
van twee man, den derden stuurman en een matroos tweede klas, die wegens ingewandsziekte 
naar het hospitaal vervoerd waren. 
Zoodra het schip de baai is uitgestoomd, laat de commandant in de ruime Golf van Smyrna 
weer schietoefeningen houden. Tegen den avond wordt om de Zuid gekoerst langs Samos, om 
den volgenden dag met de schietoefeningen in stil water door te kunnen gaan. 
Dit lukte tot den achtermiddag vrij goed, doch moest dan wegens de snel oploopende hooge 
zee, stopgezet worden. 
Stoomende en zeilende ging het nu verder langs de eilanden Gaidaro, Tarmako en Kolimno, 
door straat-Kos en kort onder het eiland Rhodes langs, naar de kust van Klein-Azië. Den 25sten 
wordt Kaap Anomur gepasseerd en blijft de Zeehond de kust houden, waardoor de bemanning 
weer eens het vaste land in het zicht krijgt.  
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Den 27sten wordt ter reede-Mersina het anker in den grond gegooid. Hier lag óók de Bancroft 
en voor den mast was men eenparig van meening, dat deze ontmoeting geenszins toevallig 
was. Hoe het zij — de bemanning van beide kleine schepen kende elkaar even goed als de 
officieren, althans waren zij geen vreemden voor elkaar en daarom werd deze ontmoeting op 
prijs gesteld. 
Mersina is de havenplaats van Tarsus en Adana aan den grooten spoorweg en dus niet 
onbelangrijk. Vreemd mocht het dus zeker in de ooren van den commandant klinken, van den 
vice-consul te vernemen, dat hij in 22 jaar geen enkel nederlandsch handels-schip ter reede 
had gezien! 
De officieren van beide oorlogsscheepjes werden uitgenoodigd voor een excursie door de 
omgeving, welke, ondanks de groote hitte een aangename afwisseling werd. Het begon reeds 
met een spoorreis van een vol uur, want de consul woonde te Tarsus. De waterval van den 
Cydnus en het graf van Sardanapolus behoorden tot de bezienswaardigheden. 
 
„Oost-west, thuis best”, dat gold toch ook na dezen dag. Want op de campagne rustig zittend 
met het tegen den avond opzettende zeebries je, genoten de officieren niet minder! 
En matrozen, stokers en onderofficieren zaten, na den dag van 30 graden Celsius, eveneens 
rustig te genieten van het pracht-gezicht der ondergaande zon, tot de nacht weer een ander 
beeld te zien gaf, op de stad en hooge omgeving, bezaaid met lichtjes. In de enkele dagen van 
het verblijf te Mersina liet de commandant toch nog even schietoefeningen houden. Hiervoor 
werd verder uit den wal gestoomd, uit de sloepen werd schijf geschoten met het geweer. 
 
Den 2den Juli vervolgde de Zeehond zijn tocht langs de kust en bereikte den volgenden dag de 
haven van Beyrouth waar de schoener een rustig ankerplaats je kreeg, buiten het vaarwater der 
handelsschepen en mailbooten, die deze haven vrij druk aandoen. „En nóg niet vér genóég uit 
de buurt!” riep de commandant tot den eersten officier, toen de Belgische mailboot „Belgian 
Prince”, bij het ankerlichten, tevens het anker van de Zeehond naar boven haalde! De achter-
tros, welke de commandant wijselijk had laten uitbrengen om het rondzwaaien te voorkomen, 
knapte af als een draad garen! 
„Is dat ook een tamp ketting steken, wat die kerels doen,” mopperde de bootsman, die handen 
vol werk had om met zijn gasten de ruïne te herstellen. 
Het bleef gedurende het verblijf te Beyrouth zeer rustig in de haven — het Turksche 
stationsschip Ismael lag op tamelijken afstand voor anker. Een mooie gelegenheid om ’t schip 
wat bij te schilderen, vond de commandant — maar dan zullen we éérst wat kolen laden. 
Daarmede was de bootsman het ééns! 
Dat kolenladen ging echter niet vlug in zijn werk! De kleine prauwtjes met twee roeiers hadden 
een half uur noodig om van den wal naar boord te komen! Bovendien bleek het een diefachtig 
volkje te zijn, waarom de eerste officier, den bootsman den raad gaf, in elke prauw een matroos 
te zetten, voor toezicht! Maar ook daar komt tenslotte een eind aan. Het was hier nóg warmer 
dan in Mersina. De thermometer bleef constant op 31 graden Celsius staan en daalde des 
nachts niet onder de 27! De stokers op de vuurplaat hadden het echter al zéér hard te 
verantwoorden met 118 graden Fahrenheit. Zij werden onthaald op wijn met water. 
 
En de commandant, zich goed gehumeurd voelende wegens den uitstekenden geest die aan 
boord heerschte, stelde de rustperiode hier op drie volle uren — van half twaalf tot half drie. En 
de jongens mochten zwemmen naar hartelust, tweemaal per dag! Hier konden al die 
veiligheidsmaatregelen achterwege blijven. Een vlet met een paar boeien aan boord, hield een 
oogje in ’t zeil. 
Maar de clou van alles was toch nog het passagieren! Wie der opvarenden zou die dagen van 
plezier en genot óóit vergeten? Het moet niet mogelijk zijn! Waar zit je, halve Engelschman, met 
je reeds grijs doorpeperden, zwarten schippersbaard? jij, die eens als deserteur, eenige jaren 
op Kaapstad had geleefd en de makkers overal uit den knoop hielp aan den wal—met jou fijne 
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„steenkolen Engelsch”? Jij, verreweg de oudste onder de makkers, die blééf persisteeren bij zijn 
eisch aan den Turkschen paardenverhuurder, dat jij persé een „black horse” moest hebben? 
De Blazer vroeg je toen, of je bang was, van een schimmel of vos afgegooid te zullen worden, 
maar de Blazer werd door jou, „ouwe gast”, nog niet voor vol aangezien — ondanks zijn twee 
gekruiste ankers! En kok Henkie, en de Haai, Pandjang en de Schele, weet jullie het nog? Heb 
jullie het daar nog wel eens óóit over gehad, in de na-marine jaren? Kees, de zeilmaker en Arb 
de bottelier en timmerman Put waren er bij! Het was een lange rit te paard, den weg naar 
Damas-kus op! Alléén van Kees en Arb bestaat de zekerheid, dat zij dezen tocht nimmer 
vergaten — behoudens den Blazer dan. Leven jelui nog zooals de laatst genoemden, waar we 
nóg contact mee hebben? Zullen we dien tocht dan nóg eens maken? 
 
„Vooruit betalen.” „Schippersbaard” onderhandelt: „twee uren = twee frank — allright”.  
Hij op zijn black horse, de anderen op witte- en appelschimmels, op bruintjes en vosjes. Het 
waren kleine, bliksekaters vlugge paardjes. Zij gingen dan ook vlug op stap en één der Turken 
reed meê — je kon nooit weten. Dan stoof de karavaan den heuvel op en rende als een 
bezetene den stoffigen heirweg langs, in feilen zonnebrand! 
Opeens krijgen de ruiters de heerlijke schaduw van boomen en hoog struikgewas recht vooruit 
in ’t zicht. Daar koersen de ongewone ruiters, die er al aardig slag van krijgen, zoo gaandeweg 
vlak onderlangs. En dat wordt noodlottig voor kok Henkie, die aan zijn braniehemd blijft haken 
en als wijlen Absalom, bleef hangen terwijl zijn paard door galoppeerde! Gelukkig boog de tak 
meê en stond Henkie alras weer op zijn vierkanten meter, maar onthutst was hij wel een beetje. 
De maats keerden met den Turk, die het paardje aan den teugel mede voerde, terug en na een 
kort zitje bij een taveerne onder een verfrisschenden teug, reed de troep weer naar Beyrouth. 
Maar wat waren zij ver afgedwaald! Wie was het, die aan boord vertelde, dat de ruiters tot 
Damaskus waren doorgedrongen? Liegen maar, zeebonken! Dat verstonden ze wel! Maar 
niettemin was het een onvergetelijke tocht! De paardjes renden zóó snel en op „eigen gezag” — 
zij wisten den weg immers en merkten waarschijnlijk óók dat het „groote licht langzaam uit ging” 
— dat de ruiters aanhoudend bukken moesten om vrij te loopen van de boomtakken en 
struiken. Tot tweemaal toe moest gestopt worden, omdat iemand zijn muts aan de boomen liet 
bengelen. Weten jullie het nu weer? En dat we anderhalf uur te laat terugkwamen en de 
„schippersbaard” ons van bijbetalen deed vrij loopen, met zijn Engelsch? Dat zijn matrozen-
uitstapjes, waar de hee-ren „achteruit” nimmer het fijne van te weten kwamen. 
 
En dan, dat aardige hotel-restaurant Palestina, daar boven op den Beyrouth omsluitenden berg, 
half tus-schen de oostersche boomen en bloemen verscholen, maar van boord af toch nog 
goed te zien. 
Wat een gezicht! Dat haventje, de stad, oploopend tegen de heuvels, en de zee! Het was een 
heerlijk zitje! De Blazer, met een tikje romantiek in zijn body (was hij niet reeds zwaar verliefd 
geworden op Smyrna?), beleefde daar, in de bergen van Syrië, zijn tweeden (of was het zijn 
derden?) roman. 
Na zoo’n paardensport smaakte een buitenmodel avondmaal wel. In Palestina werd lekker 
gekookt en gebraden. Maar de bediening overtrof alles! De gerant had vier dochters van welke 
er drie in de zaak waren. De Zeehond-passagierders zagen nóóit meer dan één mannelijken 
bediende, wien echter direct aan ’t verstand werd gebracht dat de vroolijke maats van zijn 
diensten niet gediend waren — weshalve de jongedames zich die dagen speciaal bezighielden 
met het dien Hollanders zoo goed mogelijk naar den zin te maken. 
 
Zélfs tracteerde een van de meisjes onder het diner op een piano-concert. 
Men bleef den avond verder doorbrengen in deze gezellige omgeving. De gerant kwam 
kennismaken — had vroeger als hofmeester gevaren op de Red-Star-Line en had dus geen 
moeite in den omgang met zeevolk. Hij stelde zijn vrouw voor, een francaise, die echter geheel 
verengelscht was in haar huwelijk. En hij zette zijn vier dochters op een rij en stelde hen aan de 
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Jantjes voor. Namen worden slecht onthouden in ’t algemeen en de matrozen van de Zeehond 
vonden het wel zoo eenvoudig om de meisjes te noemen naar de kleur van de aardige 
japonnetjes, die alle verschillend waren: rood, blauw, wit en zwart. 
Het werd er recht gezellig, veel „burger” bezoek was er niet. De vloer was glad en de muziek 
uitstekend. Dies werd er gedanst! En wijl er driemaal zooveel dansers als danseresjes waren, 
wachtte ieder op zijn beurt. Totdat de lieve kinderen totaal uitgeput waren en een halfuurtje 
gepauseerd werd. De schippersbaard speelde voor tolk, want de dames spraken het liefst 
Engelsch doch wisten zich óók, zooals veel in den Levant, met Fransch te behelpen, doch daar 
deden de Zeehonders niet aan. Als de manschappen zich dan naar boord spoeden, na een 
hartelijk afscheid, riepen de vroolijke jongens: „Yes! we come back!” .... Zijn dat geen 
vorderingen in één avond? 
 
Onder de rumoerigheid van de passagierders doet de teruggetrokkenheid van den Blazer wel 
wat vreemd aan, dat zijn de maats niet gewend. En Kees vraagt hem dan ook, of ie soms niet 
lekker is? Dat hoort kok Henkie, die den Blazer heeft geobserveerd in het restaurant en die 
antwoordt dus maar voor zijn „Lansie”: 
„Niet lekker? Maar jó, hij is zoo lekker as kip! Maar die dazert is natuurlijk weer verkikkerd!” 
Ja, zoo was het waarschijnlijk. Het „blauwtje” was ook zoo’n schattekind hè? De minst drukke 
van de vier. Natuurlijk de móóiste! En zij was direct zoo aardig tegen den kleinen, breeden 
jongen. 
En het huis haars vaders had vele kamers. Zij dwaalden van de eene naar de andere. Bekeken 
schilderijen en snuisterijen die vader uit verre landen had medegebracht, hand in hand op de 
veranda keken zij stil naar het schoone panorama. Het spreken ging trouwens niet vlot, de 
Blazer was blij dat hij met den stuurman, timmerman Put en eenige anderen, de Engelsche 
woorden kon uitgalmen van „Daysie Bell” en „After the Ball” en zoo, welke liederen in 
Amsterdam waren besteld bij „T.A.V.E.N.U.” en dienden op de Zeehond om den tongval te 
leeren. 
Maar zonder vloeiend Engelsch ging het óók best en vóór het vertrek naar boord, had de 
jongeman reeds eenige keeren, in de pauzes, een slippertje met „blauwtje” gemaakt naar dat 
balkon met dat heerlijke uitzicht. 
Nog driemaal tijdens het verblijf op Beyrouth bezocht de Blazer het hotel Palestina. Het 
passagieren begon zoo’n dag in kameraadschap met z’n allen uit, doch eindigde ten slotte niet 
meer als gewoonlijk met z’n allen thuis! De Blazer deserteerde schandelijk, zoo-dra hij er kans 
toe zag! 
En als de brave jongen dan alléén het Hotel binnenstapte, vloog „blauwtje” hem tegemoet alsof 
zij hem jaren kende! Zij nam hem onder den arm, zij was een ietsje grooter dan de dikkerd en 
bracht hem in de huiskamer, waar haar moeder hem neerzette en verwende als was hij de 
aanstaande schoonzoon! .... 
Met looden schoenen ondernam hij dan eindelijk weer den tocht naar de haven, om op den bak 
nog een stuk van den nacht in zoete mijmerij naar zijn paradijs te turen. 
Maar aan alles komt ten slotte een einde en zoo brak óók de dag van vertrek aan. Het kwartier 
van den Blazer trof juist de laatste passagiersbeurt.  
Na een heerlijke wandeling in het vreemde, prachtige bergland, trokken velen naar het 
restaurant om op den laatsten avond „de blommen nog eens buiten te zetten”. 
 
Het werd een reuzen fuif! De laatste piasters werden bij elkaar gelegd en verbrast. 
Muziek en dans, afgewisseld door de traditioneele voordrachten, aanvankelijk van Heintje, doch 
naarmate de wijn van de kan in den man verdween óók door de mindere góden ten beste 
gegeven. Tot de klok voor het vertrek sloeg. 
Allen namen hartelijk afscheid van de aardige menschen en de Blazer werd door zijn maats 
wreed gestoord, bij zijn roerend vaarwel aan het „blauwtje”, dat hij, wis en zeker, wel nimmer 
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wéér zou zien. In triomf werd hij in hun midden naar de gelagkamer gebracht. Dan een laatsten 
dronk en het verblijf op Beyrouth behoorde alweer tot de geschiedenis. 
Allen kregen een talisman mee naar zee, namelijk een „Jozef”. Maar, hoewel de Blazer zijn 
meegekregen landschildpad eerlijk mee naar boord nam, dit kan helaas niet van de overige 
matrozen getuigd worden, die zich zingende naar de haven begaven, kon hij zijn talisman vrij 
spoedig niet meer terug vinden. Het strand lag er namelijk mee bezaaid! En als gevolg van het 
herhaaldelijk mee naar boord nemen, krioelde het voorschip weldra ook van deze rivier- of 
moeras schildpadden. Je zag ze plotseling op onverklaarbare wijze te voorschijn komen.  
Ze kropen onder den bak, door de kombuis, zelfs in het benedenschip over de bakskisten, in 
het waterruim, ja, tot ergernis van Arb, den bottelier, kwamen er voor elke uit de bottelarij 
gesmetene, weer twéé terug! 
Op den bak hadden de groote kerels hun draai om het grappige wandelen van de vierpooters 
op de kleine oppervlakte, zonder eenigen rand aan de buitenzijde, waardoor de stomme dieren, 
onbewust van het „gevaar”, soms plotseling overboord tuimelden, óf op het voordek terecht 
kwamen! 
De kabelgast hield ze nog het langst om zich heen, doch trapte er, in de niet zeer verlichte piek 
ten laatste zóó herhaaldelijk op, waarover hij dan ontstellend te keer kon gaan, dat tenslotte ook 
de laatste het niet tot Nieuwediep bracht.... tenzij de takelaars op de werf er later nog door 
verrast werden? 
Den 10e Juli vertrok de kleine, maar koene „Levantkruiser” weer naar zee, om, als een waardig 
vertegenwoordiger van een klein land met groote geschiedenis, voor het laatst nog eens 
tusschen de eilandengroep van dit oostelijke deel van den Griekschen Archipel te zwerven. Het 
was, of Neptunus aan alle opvarenden van den nederlandschen schoener, een goeden dunk 
van dit heerlijke stukje van zijn gebied wilde meegeven op hun verderen levensweg, want de vijf 
dagen reis tot Smyrna werden volbracht bij, wel is waar zeer warm, doch schitterend weer. De 
zee was gelijk een meertje. Van zeilen kwam niets, dan den laatsten dag in de Golf van 
Smyrna, waar een zuid-westertje toch nog even gelegenheid bood bazaan, breefok en stagzeil 
bij te zetten. Op den achtermiddag, van den 15den Juli, te drie uur, ankerde de Zeehond weer 
op de bekende reê van Smyrna, weldra gezelschap gehouden door het fregat Van Speyk, dat 
op de dagwacht door de Zeehond reeds in de Golf verkend was. 
 
De Penelope van de K. N. S. M. kwam den volgenden dag in de haven, tot groote vreugde van 
de be heerlijke wandeling in het vreemde, prachtige bergland, trokken velen naar het restaurant 
om op den laatsten avond „de blommen nog eens buiten tezetten”. 
Het werd een reuzen fuif! De laatste piasters werden bij elkaar gelegd en verbrast. 
Muziek en dans, afgewisseld door de traditioneele voordrachten, aanvankelijk van Heintje, doch 
naarmate de wijn van de kan in den man verdween óók door de mindere góden ten beste 
gegeven. Tot de klok voor het vertrek sloeg. 
Allen namen hartelijk afscheid van de aardige menschen en de Blazer werd door zijn maats 
wreed gestoord, bij zijn roerend vaarwel aan het „blauwtje”, dat hij, wis en zeker, wel nimmer 
wéér zou zien. In triomf werd hij in hun midden naar de gelagkamer gebracht. Dan een laatsten 
dronk en het verblijf op Beyrouth behoorde alweer tot de geschiedenis. 
Allen kregen een talisman mee naar zee, namelijk een „Jozef”. Maar, hoewel de Blazer zijn 
meegekregen landschildpad eerlijk mee naar boord nam, dit kan helaas niet van de overige 
matrozen getuigd worden, die zich zingende naar de haven begaven, kon hij zijn talisman vrij 
spoedig niet meer terug vinden. Het strand lag er namelijk mee bezaaid! En als gevolg van het 
herhaaldelijk mee naar boord nemen, krioelde het voorschip weldra ook van deze rivier- of 
moeras schildpadden. Je zag ze plotseling op onverklaarbare wijze te voorschijn komen. Ze 
kropen onder den bak, door de kombuis, zelfs in het benedenschip over de baks- kisten, in het 
waterruim, ja, tot ergernis van Arb, den bottelier, kwamen er voor elke uit de bottelarij ge- 
smetene, weer twéé terug! 
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Op den bak hadden de groote kerels hun draai om het grappige wandelen van de vierpooters 
op de kleine oppervlakte, zonder eenigen rand aan de buitenzijde, waardoor de stomme dieren, 
onbewust van het „gevaar”, soms plotseling overboord tuimelden, óf op het voordek terecht 
kwamen! 
De kabelgast hield ze nog het langst om zich heen, doch trapte er, in de niet zeer verlichte piek 
ten laatste zóó herhaaldelijk op, waarover hij dan ontstellend te keer kon gaan, dat tenslotte ook 
de laatste het niet tot Nieuwediep bracht.... tenzij de takelaars op de werf er later nog door 
verrast werden? 
Den 10e Juli vertrok de kleine, maar koene „Levantkruiser” weer naar zee, om, als een waardig 
vertegenwoordiger van een klein land met groote geschiedenis, voor het laatst nog eens 
tusschen de eilandengroep van dit oostelijke deel van den Griekschen Archipel te zwerven.  
Het was, of Neptunus aan alle op varenden van den nederlandschen schoener, een goeden 
dunk van dit heerlijke stukje van zijn gebied wilde meegeven op hun verderen levensweg, want 
de vijf dagen reis tot Smyrna werden volbracht bij, wel is waar zeer warm, doch schitterend 
weer.  
De zee was gelijk een meertje. Van zeilen kwam niets, dan den laatsten dag in de Golf van 
Smyrna, waar een zuid- westertje toch nog even gelegenheid bood bazaan, breefok en stagzeil 
bij te zetten. Op den achtermiddag, van den 15den Juli, te drie uur, ankerde de Zeehond weer 
op de bekende reê van Smyrna, weldra gezelschap gehouden door het fregat Van Speyk, dat 
op de dagwacht door de Zeehond reeds in de Golf verkend was. 
De Penelope van de K. N. S. M. kwam den volgenden dag in de haven, tot groote vreugde van 
de hele bemanning die al dagenlang gekweld werd door het gebrek aan pruim en rooktabak. 
Met een hoeratje werden dan ook de kisten met sigaren en de bekende nooit volprezen blauwe 
pakken „Shag van Nelle” binnen boord gehaald. 
Nu kon de pijp weer gestopt, de sigaret weer gerold worden! 
Geef me ’n klauw werd door een escorte vroolijke jongens naar de Toko geleid: hij had nu lang 
genoeg klap geloopen! 
De brave had gewoonlijk alleen zijn pijp tusschen de broeksband en tooverde met zijn 
ongelukkigste gezicht de tabak èn de lucifers tusschen het baaien hemd van de kameraden uit. 
Dan kon hij óók rooken... 
De Bancroft, het Amerikaantje, ankerde den 28sten Juli ook weer dicht bij zijn ouden 
zwerfmakker. Het weer op de Smyrna-reede liet niets te wenschen over, zoodat naar hartelust 
nog eens gezwommen en geroeid kon worden.  
 

KONINGINNEDAG OP Hr. Ms. VAN SPEYK 
 
Eindelijk zou de internationale vloot op Smyrna dan toch óók eens pavoiseeren ter eere van de 
Hollanders. 
Den tweeden Augustus, verjaardag van H. M. de Koningin-Regentes, zette de vlaggeparade 
reeds in met een schitterenden vlaggentooi op alle oorlogs- en koopvaardijschepen. En de stad 
deed zelfs mee! Van boord af was het goed merkbaar dat er ruimschoots gevlagd werd.  
Alle schepen die over muziek beschikten, speelden de Van Speyk en de Zeehond het „Wien 
Neêrlandsch bloed” toe. 
De Van Speyk was op de thuisreis van Batavia naar Nieuwediep, naar Smyrna gedirigeerd.  
Den volgenden dag werd het fregat Koningin Emma der Nederlanden, kortweg: de „Emma” 
geheeten, op Smyrna verwacht, ter aflossing van de Van Speyk, die dan de reis naar het 
vaderland zou kunnen voortzetten, na een verblijf van drie jaren in Oost-Indië.  
Derhalve was de equipage, van commandant tot matroos in de allerbeste luim. 
Dit zouden de mannen van de Zeehond weldra bemerken! Zonder dat de bijzonderheden 
bekend werden, begreep Janmaat toch wel aan de ruime gelegenheid, door den „eerste” 
gegeven tot proef-zeilen en roeien, dat er iets op handen was. 
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Toen dan eindelijk ’s avonds te voren door den bootsman bekend gemaakt werd, dat de 
koninginnedag gevierd zou worden op de Van Speyk, met allerlei spelen en wedstrijden, 
wreven de race-roeiers verheugd in de harde handen! Nou zouden de officieren eens zien, wat 
voor een stel roeiers de Zeehond bezat! Met eigen sloepen, tegen eigen volk! Wat een jas 
zouden zij die brave makkers daar geven!  
Er bleven op dezen feestdag niet véél wachthouders op de Zeehond achter — de allernoodigste 
slechts. En deze werden nog behoorlijk afgelost, om óók hun deel in de pret te krijgen. 
De kameraden van het groote fregat ontvingen hun oude en nieuwe kennissen van de kapal-
gojang met veel enthousiasme en groot lawaai op het ruime voordek, dat nu reeds, in den 
vroegen morgen een beeld gaf, dat zeker wel in sterk contrast was met de gewone orde en 
netheid op een nederlandsch oorlogsschip. Velen waren verkleed en geschminkt, zooals dat op 
kermissen te zien is. Twee harmonika-virtuozen maakten, met den pijper en den tamboer een 
helsch lawaai. Daar vielen de Zeehonders midden in, doch voelden zich, als leden van één 
groote familie, al heel gauw thuis. 
Den vorigen avond had de tooneelclub een opvoering gegeven van een, door een kundigen 
marinier in elkaar gezet stuk: „De Burgemeester van het afgebrande dorp — of de roem van 
den Brielschen Zandweg”. Dat was een voorproefje geweest van het eigenlijke feest dat heden 
werd ingeluid. 
De état-major met de gasten hadden zich heerlijk geamuseerd; op een oorlogsschip weten de 
officieren op deze wijze best mee te doen, om den goeden geest er in te houden en vooral niet 
den indruk te wekken, als zou maaksel en uitvoering niet de moeite waard zijn. 
Stuurboordszijde van het ruime halfdek was tot schouwburgzaal ingericht. Janmaat is vindingrijk 
en weet zooiets meesterlijk te arrangeeren. 
De piano uit den longroom was er voor naar dek gehaald. Bij de mariniers worden veel artisten 
gevonden, dies gaf één van het corps eenige goede nummers ten beste en toonde zich een 
uitstekend accompagnateur bij de zangnummers die in het „stuk” nogal ruimschoots 
voorkwamen. 
Thans liepen de tooneelspelers op „hun eigen terrein” rond, in het costuum van den vorigen 
avond. Een politieagent — een echte mokumsche klabak — liep gearmd met een dame.  
De agent werd direct door velen der Zeehonders herkend, want zijn vuurroode haren kwamen 
hier en daar onder de helm uit. Maar die vrouw .. ..? Tevergeefs pijnigden de oningewijden zich 
zoekend naar de oplossing: wie dat lange magere „end” zijn kon? Bij hun weten diende er bij de 
heele marine zoo’n „spekpen” niet! 
De creatie was anders volmaakt. 
Een plattelandsveldwachter, een schoolmeester, ’n paar boertjes en boerinnetjes en dan niet te 
vergeten, de burgemeester zélf, met zijn hoogen dop. 
Als de genoodigde gasten voltallig zijn, zit de campagne dicht bezet met officieren van de 
verschillende schepen en heeren en dames uit Smyrna. Ook een stuk van het achterdek was 
voor de elite gereserveerd, waaronder de consuls van Nederland, Italië en Oostenrijk. 
De rest van het honderd meter lange schip was vrij gehouden voor de feestnummers. Op een 
scherp fluit- sein van den opperschipper, chef d’equipage van de Van Speyk, wordt het 
plotseling muisstil vóór den mast. Dan volgt een inleiding voor de manschappen tot het feest: 
„Een ieder houdt zich aan de aanwijzingen en let op zijn werk, waar hij voor staat. Een goede 
voorbereiding moet door een puike naleving van de ordemaatregelen der commissie gevolgd 
worden — anders wordt het een janboel. En we willen vandaag  
plezier hebben en we zullen plezier hebben, dus mannen, let op je taak! .... Laat ze achteruit 
nou maar eens zien, dat we in staat zijn een Koninginnefeest in elkaar te zetten!” 
Een muziekkapel, opgesteld op de brug, speelt nu het nederlandsche volkslied. Dit wordt 
gevolgd door een langen roffel van den tamboer: het sein voor de manschappen om voor den 
boeg te komen. 
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De bemanning van de Van Speyk telde ruim driehonderd koppen. Daarbij een zestig van de 
Zeehond benevens een ongeteld aanmerkelijk aantal toeschouwers boven de scheepsrol, 
gaven tezamen wél een beeld van leven en drukte op het schip. 
Tot bij den valreep stonden de schepelingen opgepropt te luisteren naar den kolonel, 
commandant van het fregat, die het feest opende met de herdenking van den verjaardag van de 
Koningin-Regentes, gevolgd door een driewerf Hoezee! 
Daarna gaat het feest beginnen! De artisten van de tooneelclub defileeren, voorafgegaan door 
pijpers en tamboers die populaire wijsjes ten beste geven, voor de campagne en dit eerste 
nummer gaf reeds aanstonds de zekerheid, dat er van dienst, zelfs van eenige ingetogenheid 
op het halfdek — dat „Heilige der Heiligen” — geen sprake zou zijn. 
Smakelijk werd er om de, toch wel kluchtig aangekleede mannen gelachen en een hartelijk 
applaus beloonde dezen troep, waarvan de klabak met zijn dame achteruit genoodigd werden, 
om een prijs in ontvangst te nemen voor het origineele costuum. Daarna werden sigaren 
rondgedeeld en maakten de race-roeiers van Hemeling zich gereed voor de match, die volgens 
het programma maar dadelijk gehouden moest worden, met het oog op den toestand van de 
kleeding, die er na de afwerking van een gedeelte van het program niet fraaier op worden zou. 
Voor dit nummer was bijzonder veel belangstelling, bij hóóg en laag. De officierssloep van de 
Zeehond had haar oude aanzien terug gekregen — tanks en kanonaffuit je waren weer model 
aangebracht. 
En de potloodbehandeling was voor dezen wedstrijd met een gerust geweten achterwege 
gelaten, zoo- dat de beide sloepen, naast elkaar liggend bij den start, een volmaakte tweeling 
geleken. De roeiers van de Van Speyk mochten er anders wel zijn! Uit zoo’n groote bemanning 
weet een schipper nog wel een tiental „karbouwen” te kiezen. Maar getraind waren de kerels 
echter geenszins! Want wie zich gespitst had op een geanimeerde, mogelijk vinnige race, kwam 
bedrogen uit. Een der officieren vuurt een revolver af en de sloepen zetten forsch aan. Men 
moet om de Zeehond heen en terug, een afstand van circa 1200 meter. Bij de eerste slagen 
reeds was de uitslag niet twijfelachtig en op de eerste 100 meter lag de Van Speyk-sloep twee 
lengten achter. Na ongeveer 400 meter flink trekken, waarvan de Van Speyk-roeiers alras de 
nutteloosheid inzagen, gaven deze den strijd op. Naast elkaar naar boord roeiende, hielden de 
feestgangers de stemming er joviaal in. Ze hadden het al lang gezien hoor! Die noordzeeërs 
hadden zóó lang getraind, die waren niet te slaan. 
Voor Hemeling zat er óók geen aardigheid aan: 
„De eene race is ongelijk wat sloepen aangaat — de andere valt in ’t water omdat je je portuur 
niet vindt.” 
Maar een prijs in geld kregen de flinke roeiers tóch te verdeelen. De zeilwedstrijd werd 
gehouden doch  
viel óók in duigen. De wind bleef achter de hooge bergen, ondanks het volhardende krabbelen 
aan den mast. Na een kwartier lagen de zeilsloepen nog op een kees je-worp van ’t schip. 
Maar nu was het dan ook uit met stil toekijken. Er werd tonnetje gestoken. Van een affuitje van 
een klein kanon, was een wagentje voor dit doel gefabriceerd. De ton, steeds bijgevuld met 
water, hing een paar meter hoog en een plankje met een gat er in was er onderaan getimmerd. 
Met een langen stok gewapend zat de tonnesteker op den strijdwagen, die wel niet door vurige 
rossen getrokken werd, doch minstens zoo snel door een stel brave jongens geduwd werd. Het 
toestel stond dicht bij de campagne, waardoor niet alleen de officieren de uitwerking uitstekend 
konden waarnemen, doch de heele bemanning ruim zicht over het dek had. Bij den valreep 
werd de aanloop genomen en met tienmijlsvaart werd den wagen, die gelukkig niet zwenken 
kon, een „vrijzetter” gegeven, dat de man er óp, doodsangsten uitstond en geen ton, — laat 
staan een gat ontwaarde. Lukraak hield hij den stok in schuine richting omhoog .... en raakte 
veelal de plank, waardoor de ton omsloeg om haar as en eenige liters water over den 
tonnesteker losliet. De deelnemers hadden zich in hun krakpakje gestoken, zoo maar, op het 
bloote lijf en liepen op bloote voeten. Er was dus niets aan verbeurd! Nu volgt het sprietloopen. 
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Tusschen de bakspier en het schip waren groote presennings gespannen, die even onder water 
hingen, met het doel, vallende sprietloopers op te vangen. Een vlet en jol lagen er voor alle 
zekerheid nog bij. 
De spier zelf, wel is waar voorzien van de gewone handlijn, was met groene zeep zoo vet 
ingesmeerd,  
dat het slechts enkelen gelukte een prijs van den aan de nok bengelende hoepel te plukken. 
 
De agent van politie met zijn dame, openden dit nummer in hun creatie. Oorverdoovend was 
het gejoel, toen zij, na eenige capriolen te hebben gemaakt op het gladde rondhout, samen, 
hand in hand, te water tuimelden! 
Na een kwartier geleek de bakboordszij wel een zwembassin! Éérst viel men nog in een zeil, 
doch dat was hinderlijk voor geoefende zwemmers .... dus sprongen zij, wanneer zij zich niet 
meer houden konden, zoo ver weg als de gladdigheid toeliet en zwommen dan rond als 
bruinvisschen. 
Tusschen de bedrijven door werd voor den inwendigenmensch gezorgd. En dan volgt een 
nummer „hardzwemmen met hindernissen”, voor geoefenden, en een pagaai wedstrijd in 
waschbalies, waarbij men met de handen vooruit moest zien te komen, zoodat menige balie 
omsloeg. 
Het was er een recht gezellige dolle boel waar door allen zonder onderscheid, met hart en ziel 
aan deelgenomen werd. 
De clou van ’t feest was het laatste nummer. Een uitvinding van een der officieren van de Van 
Speyk, waarbij het toeval wilde, dat dit juist de officier van Blazer’s afdeeling op de Wassenaar 
was, doch dit was echter reeds zes jaren geleden. 
Aan stuur- en bakboord werden vijfentwintig doorgesneden aardappelen opeen rij gelegd,met 
een onderlingen afstand van een meter. Bij den start stond een puts, natuurlijk met een strop, 
en de opening ter weerszijden daarvan is niet bijzonder wijd. 
De bedoeling was, dat twee kampvechters, beginnende met den éérsten, de aardappelen één 
voor één in de puts zouden deponeeren. Telkens moesten zij dus een meter verder loopen — 
heen en terug. — 
Dat was een vermoeiend baantje! En je durfde ’t niet wagen, den aardappel op een afstand in 
de puts te mikken, want vrij zeker ging deze er dan naast en dan lag je er uit! Dit spel sloot het 
feest voor de mindere schepelingen, maar ’t werd een „afvalwedstrijd” die allen, maar vooral 
den enkelen winnaars, nog lang heugen zou! Want als van een lange rij deelnemers 
gaandeweg door het afvallen, de strijd nog maar tusschen enkelen gaat, zit er buitengewoon 
veel spanning in de toeschouwers. Eindelijk blijven er twee winnaars over. Het zijn matrozen 
eerste klas, een van de Van Speyk en ... . Blazer! 
Beiden zijn moe, ze hebben heel wat toeren gemaakt op de bloote voeten. Hoewel doornat van 
’t zweet, hebben zij daar toch niet zoo’n hinder van, in hun dunne pakje, over het bloote body. 
Met een pistoolschot zet deze laatste wedloop in ... Er zijn belangrijker races gehouden, doch 
zeker minder geanimeerd en minder spannend gevolgd, dan deze aardappelenraperij! 
Blazer wordt overwinnaar! En de vreugde der Zee- honders, óók van de officieren, is groot. Nu 
moet de vlugge dikzak naar de campagne om van den officier- feestleider zijn prijs in ontvangst 
te nemen. En daar herkende de oud-afdeelingschef, de naam had hem reeds iets gezegd, in 
den winnaar een zijner afdeelings- jongens. „Daar ben ik trots op hoor en ik doe bij dezen prijs 
(een aardig nikkel horloge van de Commissie en een doos postpapier van den eersten officier 
van de Zeehond) een aardigheid van mij zélf, want je zult van avond het feest wel aan den wal 
willen voortzetten.” En de winnaar nam een geld-premie van zijn ouden afdeelingsofficier in 
ontvangst. Maar nóg was het niet uit! Nu moest hij bij den consul komen en kreeg een pluim — 
benevens een biljet van tien hollandsche guldens, voor zijn prestatie. 
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Nu liep het volk naar voren, in de meening dat het feest was afgeloopen. Maar daar fluit de 
schipper weer: „liefhebbers achteruit!” 
Ja, het was nóg niet geëindigd, want aan den wedstrijd was óók door enkele buitenlandsche 
matrozen deelgenomen, wier officieren door hen aan boord gebracht waren en die verlof 
bekomen hadden aan boord te klimmen. Echter, langszij lag een groote sloep met Russen, al 
dien tijd te wachten.... En nu de Russische commandant dat spel zoo aardig gevonden had, 
vroeg hij den hollandschen officier, of er nog animo zou zijn om met zijn mannen zoo’n wedloop 
te aanvaarden. 
En daarom vroeg de officier aan Blazer, of hij ondanks zijn moeheid, zich nog eens wilde 
beschikbaar stellen. Maar .... fluisterde hij den jongen matroos in ’t oor: „Jij móét verliezen. Den 
prijs krijg je even goed, maar de heeren hebben afgesproken dat de Rus het winnen zal.” 
Eerst krijgen de toeschouwers nu een match te zien van de zware russische matrozen 
onderling, waaruit een kanjer van je welste als overwinnaar overblijft. En met dezen kampioen 
moest Blazer wedloopen op de voorwaarde door „zijn” officier gesteld. 
En zoo liep hij nogmaals vijf en twintig maal heen en weer van puts naar aardappel, steeds een 
meter verder .... onder de vurigste aanmoedigingen van de maats. Nu blies de Blazer zéér 
zeker! Zijn scheepsnaam kreeg hij van een vindingrijken ouderen matroos, omdat hij zoo’n bolle 
toet had, precies een „blazer van de Kaap”, een vischsoort die zich, bij onraad, geweldig rond 
opblaast. Tot de laatste en vérste „kantang” bleef hij, ondanks zijn pogingen om achter te 
blijven, den grooten zwaren Rus vóór. Maar zijn officier had hem eens strak aangekeken en 
toen gaf hij zich gewonnen. Bij het terugloopen naar de puts met den laatsten aardappel, als er 
reeds een gebrul opgaat voor Blazers glorie .... glijdt deze uit, en zeilt op zijn achterdeelen 
eenige meters in de richting van de puts. Deze gemaakte handicap bezorgt den Rus de 
overwinning. 
En deze kreeg den prijs en zijn forsche commandant, die er lang niet gemakkelijk uitzag en ook 
niet getoond had, bijzonder toegevend voor zijn scheepsvolk te zijn — klopte den overwinnaar 
hartelijk op den breeden schouder en stopte hem óók iets in de hand. Maar Blazer werd apart 
genomen en werd werkelijk overladen met cadeaux. Een tientje van de officieren en nóg een 
van den consul, die opgetogen was! en allerhande snuisterijen die voor prijzen en premiën 
dienst moesten doen .... 
Zoodat Blazer een goeden dag beleefde! En des avonds aan den wal volgde nog een pittige 
fuif, als een verlengstuk van het feest aan boord. Janmaat had nimmer een gevulde beurs, 
zoodat van dergelijke meevallertjes — en natuurlijk broederlijk onder elkaar —dubbel genoten 
werd.  

JANMAAT AAN DEN WAL 
 
De internationale vloot lag nu reeds geruimen tijd voor Smyrna en Saloniki, en al dien tijd werd 
er door de opvarenden niets bespeurd van eenige oorlogs- bedrijvigheid. 
Hadden de schepelingen van de Zeehond, tijdens het zesweeksche verblijf op Saloniki, 
tenminste nog iets gezien — en gehoord — dat met een beetje goeden wil in verband te 
brengen was met het woord oorlog, zulks kon dan worden verklaard uit de omstandigheid dat 
deze stad dichter bij het vuur lag en behalve dat zij een sterke troepen-concentratie herbergde, 
ook nog een — zij het dan zeer bescheiden — maritieme operatiebasis was. Smyrna echter 
bood, in de tien maanden dat de Zeehond, behoudens eenige onderbrekingen, geregeld op de 
reede geankerd lag, geenszins het beeld van strijd, zelfs niet van eenige onrust. Uitgezonderd 
dan enkele dagen, wanneer er alarmeerende berichten overwaaiden uit den Archipel.  
Dan ontstond even een paniekstemming, die echter spoedig weer plaats maakte voor 
onbezorgdheid. Van lieverlede werden door de verschillende commandanten der schepen de 
teugels dan ook wat gevierd. Bleef het passagieren langen tijd beperkt tot zonsondergang, 
gaandeweg werd de vrijheid van beweging voor de manschappen verruimd tot ’s avonds tien en 
twaalf uur. 
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Eindelijk besloot de commandant van de Zeehond om het eens te probeeren met de, bij de 
marine traditioneele nachtpermissie voor de meerderjarigen, dat wilde zeggen, dat allen die 
twintig jaar oud waren, en niet met de sloepen van ’s nachts twaalf en ’s morgens vijf uur 
meêkwamen naar boord, op eigen gelegenheid aangewezen waren. In elk geval moesten de 
passagierders des morgens, gekleed in het tenue van den dag, op „baksgewijs”, na het 
morgenschaften, zes uur, present zijn. Nu hadden zij dan toch eens gelegenheid om Smyrna bij 
nacht van nabij te zien! 
 
En al was het tractement absoluut niet toereikend om drie- of vier maal per week uit te gaan, 
wat ook zoo goed als nimmer gebeurde, men kon nu toch in een gezellige omgeving blijven 
zitten zoolang men verkoos, zélfs tot het sluitingsuur. De meeste mannen kwamen gewoonlijk 
met de sloep van twaalf uur weer aan boord, want het was op de vloot vróég dag! Op den duur 
was door het scheepsvolk wel zoowat alles genoten wat Smyrna bood.  
Tochten in den omtrek, waarbij men dikwijls verdwaalde, wandelen langs de kade met hier en 
daar een zitje onder een scherm of een kijkje aan het einde, bij het drukke gedoe van het 
lossen en laden der vele handelsschepen. 
Doch ook zagen de oosterlingen meermalen een blauwe kragen-colonne voorbij galoppeeren. 
En zelfs werd de edele rijkunst op ezels beoefend, voor de afwisseling. 
Dat ezeltje rijden nu, was meer vermakelijk dan genotrijk. Men kwam er slechts toe in een dolle 
bui. Ja, de grauwtjes waren wél voorzien van teugels, doch zij hadden blijkbaar een groote 
mate van zelfstandigheid verkregen, want voor het trekken aan linker of rechter teugel — 
Janmaat sprak als ruiter nog van stuur- en bakboord — waren de langooren volstrekt 
ongevoelig! Janmaat rééd—dat wil zeggen: hij kwam, en dan nog wel ietwat ongemakkelijk, 
zittend vooruit. De richting, de route, bepaalde het rijdier zélf. 
Een groote voorliefde legden zij aan den dag voor muren. Het had er iets van, volgens Blazer, 
of ze ruimtevrees hadden! Ze schuurden soms letterlijk met hun berijder langs de vreeselijk 
ruwe muren van tuinen of kerkhoven. Kerkhoven ja! Daarvan bezat Smyrna er een menigte en 
de ezels zochten deze doodenakkers graag op! Mogelijk om de milde schaduw van de hooge 
afscheidingen. Het gebeurde eens op een dag, dat een dozijn scheepskameraden het in ’t 
hoofd gehaald hadden met z’n allen ezeltje te gaan rijden. Te paard was reeds groote 
bedrevenheid verkregen, zouden zij dus zoo’n ezel niet regeeren kunnen? 
Doch de ruiters kregen tegenliggers: een kameelen- karavaan, beladen met pakken en balen, 
op weg van de haven naar een of ander pakhuis. Kameelen loopen onverstoorbaar hun 
geleider — vóórop rijdend op een ezel — achterna, zich van links en rechts op hun weg niet het 
minste aantrekkende. Ook deze karavaan houdt dicht onder den muur en de voorste ruiters 
trachten al rukkende aan „bakboords” teugel, hun eigenwijze grauwtjes de ruimte in te krijgen. 
Maar uithalen wenschten de beestjes niet te doen: „De mijne wil niet door den wind!” 
schreeuwde de korporaal-stuurman zijn collega’s, den korporaal der mariniers en den bottelier 
Arb toe, die vóór hem uit reden. Dan is het voor Arb te laat om den dans te ontspringen.... hij 
wordt tusschen muur en kameel eenvoudig schoor gezet. Zóó schoor, dat zijn ezel er tusschen 
uit kan knijpen zonder berijder! 
Arb kreeg natuurlijk weer lucht, want de kameel ging, zonder iets te merken, zijn sloffengang, 
maar de bottelier lag met zijn mooie pakean aan in de Smyrnasche modder — want het had 
eenige dagen barbaarsch  
Zijn vrienden hadden natuurlijk uitbundige jool, en de korporaal van de mariniers kreeg van het 
lachen zelfs een hoestbui, waardoor zijn edele grauwtje zóó ontstelde, dat het als een veulen in 
de wei te keer ging, de voorbeenen gestrekt ten laatste, de achterbeenen in de lucht.... en daar 
lag de soldaat ook in de modder te spartelen! 
Allen kwamen van zelf weer op de „Pont des Caravanes” terecht. Mogelijk had de man 
aandeelen in de ezelverhuurderij — want steevast brachten de langoor en hun berijders naar 
een café van een Italiaan, „stijfvinger” gedoopt door de Zeehond-bemanning, daar de 
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caféhouder een totaal onbuigbare wijsvinger aan de hand had, waarmee hij het meeste deed, 
hetgeen natuurlijk direct in ’t oog liep. 
De heeren zaten dan met hun wijntje of cognacje zóó op hun gemak, als waren zij welgestelde 
ingezetenen van de rozijnen- en vijgenstad. 
Mogelijk smaakte hen deze weelde zoo goed, vanwege de ontberingen op een zwaar werkend 
schip in volle zee, zoo veelvuldig ondervonden. Janmaat paste zich verbazend vlug aan, al 
moet de opmerking van den eersten officier, die zelf ook wel van een vroolijken avond hield, als 
waarheid erkend worden: „dat Janmaat de ontbering beter verdraagt dan de weelde” . .. 
Maar aan filosofeeren deden deze mannen niet. Zij wierpen zich een enkelen keer, als de 
omstandigheden zulks toelieten, midden in de draaikolk der genoegens, waar hun schip hen 
ook maar aan wal zette, zonder oude vrouwen beschouwingen, wanneer de boel eens mis liep. 
Zij waren zeelui van hun tijd, sloegen hun „oorlam” aan het vaatje van den bottelier, op die 
typische zeemans-manier, in één teug achterover, namen aan alles deel wat des kameraads 
was, wilden zij niet voor koekebakkers uitgemaakt worden en konden van hun zeer beperkt 
tractementje toch nooit véél bokkesprongen maken. 
De echte „sporters”, die het passagieren eigenlijk eerst vakkundig beoefenden, bepaalden zich 
er dan ook gewoonlijk toe, de enkele avonden, direct na ontvangst van hun „katje”, het er eens 
terdege van te nemen. Dan had je er tenminste wat aan. Meermalen zelfs bleef het slechts bij 
één zoo’n bras-avond. 
Daar stormen de jongens, door den achtermiddag keurig heengekomen, en masse het Casino 
binnen. Een reus van een portier, van wiens gelaat je absoluut geen nationaliteit afleest, lokt de 
vroolijke zeelui naar het Turksche Paradijs .... De man is thuis in alle talen der wereld, hetgeen 
hem hier buitengewoon goed te pas komt. 
Duitschers, Italianen, Engelschen en Franschen worden virtuoos in enkele zinnen op de hoogte 
gebracht van de heerlijkheden, daar achter de roode fluweelen gordijnen .... 
Doch ook de Hollanders roept hij toe: „Come here, viel Hollander bienen! Cabaret! Chantant! 
Miss Nelly sehen!” 
Ja, „Miss Nelly” hadden de internationale passagiers reeds ontdekt op de reusachtige 
aanplakbiljetten. Dat er veel Hollanders binnen waren . ...? Zij vergaven het den ras-portier, 
maar véél konden het stellig niet zijn. En de Zeehonders lieten zich gedwee door den handigen 
propagandist naar de cassa leiden, waar een zeer corpulente en zelfs voor deze warme oorden 
nogal vrijpostig luchtig gekleede dame, de lachende bende snel voorzag van de entreé 
bewijzen.  
De zaal is opvallend groot en overdadig verlicht. Naar schatting biedt zij plaats aan een paar 
duizend personen. De binnenkomenden, bemerken wel dat de zaal zoo goed als geheel bezet 
is, met een allegaartje van marine uniformen, doch kunnen wegens de dikke cigarettendamp 
het podium — of tooneel niet zoo aanstonds ontdekken, maar een paar ventilatoren brachten 
spoedig een zuiverder atmosfeer en trokken de nevels weg. Het is er recht gezellig. Men groet 
elkaar als leden van één groote familie. Een uitstekend orkest, houdt de vroolijkheid er in. 
Karakterkomieken, jongleurs, degenslikkers, slangenbezweerders, toovenaars, koorddansers 
en bekoorlijke danseresjes, volgen elkaar zoo snel op, dat het tooneel geen moment onbezet 
blijft. Bij elk nummer gaat een donderend applaus op, begeleid voor bravo’s, hoch’s en 
bravissimo’s. 
Dan komt Miss Nelly op de planken. Bewust van haar schoonheid, haar onweerstaanbare 
aantrekkelijkheid en macht over de duizenden zeelieden, vóór haar, staat de lichtblonde, flink 
gebouwde Engelsche trapézewerkster, gekleed in een wit matrozenpakje, waarvan de 
Engelsche blouse met blauwe kraag haar aardiger staat dan de pantalon, voor het voetlicht en 
neemt gracieus de oorverdoovende ovatie in ontvangst. 
Van het plafond, ongeveer in het midden der zaal, loopen, voor de toeschouwers zichtbaar, 
twee koorden naar het podium, waaraan de trapéze bevestigd was die thans door twee helpers 
wordt vastgehouden. 
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Nu staat de artiste met den rekstok voor haar borst, de blijkbaar goed gespierde handjes er om 
gekneld, gereed voor haar nummer. 
Nog even ziet zij triomphantelijk de zaal rond en wuift naar de toeschouwers, die vol geestdrift 
een  
helsch gebrul aanheffen. Dan roept zij gebiedend: „loose!” en vliegt de acrobate als een 
afgeschoten kanonskogel, naar het plafond. 
Onder het vieren der touwen, tot even boven de hoofden der menigte, wuift zij reeds naar alle 
richtingen, als het publiek nog niet eens van zijn verbazing bekomen is. De koorden bleken 
elastisch te zijn. Zwevende boven de verhitte zeemanshoofden, geeft Miss Nelly verschillende 
brutale kunststukjes ten beste. Tot plotseling als op een teeken van haar — het zweefrek in 
langzaam tempo daalt, tot de enthousiaste jongens haar beenen kunnen grijpen, waarna zij 
kordaat op de schouders van de boy’s springt en zoo, van den een op den ander, op 
geraffineerd verleidelijke wijze, naar het podium „vlucht” .... 
De zaal schijnt inéén te storten van het geweldig applaus met handen en voeten. Geheel hun 
beheersching kwijt, staat het leger bezoekers overeind en brullen hun bravo!! Bis! Bis! Bis! 
De Blazer was weer eens oppasser van den eersten officier. Was deze soort arbeid den 
matroos eerste klasse in ’t algemeen bij de marine vreemd, Blazer had er al zeer weinig aanleg 
voor. De hofmeester had dit begrepen en liet hem dan ook maar vrijloopen van de 
huisknechtelijke bezigheden die de jongeman niet bijzonder ambieerde, zooals tafeldienen, 
gamellehut verzorgen en zoo. 
Wat nu nog verder voor Blazer te doen óver bleef, nl. de verzorging van zij n „baas” en diens 
hut, viel hem niet zoo zwaar omdat „de eerste” buiten den dienst een aangenaam mensch was, 
veel overlatende aan het initiatief, zindelijkheidsbegrip en ordegevoel van zijn oppasser.  
 
Bovendien had „de eerste” hem eens in het gezicht verklaard, met genoegen te hebben 
opgemerkt dat hij, Blazer, hoewel toch nog veel aan dek meedoende, in den longroom liet, wat 
in den longroom hóórde .... doelende op gesprekken, in een kleine ruimte, die in de hut 
verstaan werden. 
En Blazer, zeer gevoelig voor waardeering, toonde zich te dien opzichte een dankbare jongen. 
Trouwens, een man met eigenschappen als déze officier bezat, kón in des Blazer’s oogen niet 
anders gediend worden dan tróuw. 
Daar had je des eerstens nonchalance op geldgebied. Een laad je vol Hollandsch en Turksch 
geld, groot en klein zilver, bankpapier en ook goud lag zóó maar voor het grijpen. Het mag als 
een typisch verschijnsel gelden, dat er aan boord van een oorlogsschip sporadisch gevallen van 
oneerlijkheid voorkwamen. 
Hoe Janmaat ook ingesteld was — handelbaar of recalcitrant, los of zelfs lichtzinnig, „barrelaar” 
of nette passagierder — op dit terrein was hij safe en betrouwbaar en gold het als iets 
verachtenswaardigs, wanneer er eens een rare eend in de bijt verzeilde. Blazer maakte alzoo 
niet bepaald een uitzondering. Ondanks de genoemde zeemans-eigenschap, kwam elke officier 
er toch niet zoo gauw toe, het voorbeeld van den „eerste” te volgen. 
Een gesprek aan tafel, dat thans, na 37 jaar, wel verklapt mag worden gaf daar een doorslaand 
bewijs van. Mijnheer van Baren critiseerde de nonchalance met geld van den tafelvoorzitter. Je 
moet de menschen niet in de verleiding brengen en men kan al te veel vertrouwen stellen. 
„Och, mijn waarde, ieder heeft zoo zijn wijze om  
zeker te zijn,” antwoordde de „eerste” fijntjes. Hij doelde op een geval. Mijnheer van Baren had 
zich aan tafel eens beklaagd, omdat hij, hopelijk ver- méénde hij dit slechts, iets uit zijn hut 
vermiste .... „en ik sluit jandorie alles nog wel zoo secuur weg.” 
Hoe het zij, Blazer was trots op het groote vertrouwen en stelde dat op hoogen prijs. Op een 
avond, dat hij gereed stond om naar den wal te gaan, vroeg de „eerste” zijn oppasser: „moet jij 
niet naar den wal?” Mogelijk zette de jongeman zijn ongelukkigste gezicht, waaruit de officier de 
meest voor de hand liggende conclusie trok: „heb je geen geld?” 
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„Neen mijnheer, natuurlijk niet. We gaan wel graag al is het met weinig op zak, maar het is 
overmorgen tractement en dus is er heelemaal niets .... en je moet toch iets hebben.” 
„Daar ligt toch?” zegt mijnheer nu haastig, want men roept hem naar dek; de sloep ligt te 
wachten. 
„Ja, dat is wel zoo maar ....” „Nou, vooruit! hoeveel heb je noodig?” Hij wacht het noemen van 
een bedrag niet eens af, grijpt in de lade tusschen piasters, mesdijds en geeft den jongen een 
turksch pond, „is dat genoeg?” 
„Ja, zeker mijnheer,” stottert de Blazer, zoo rood wordend als een belboei. „Nou, vooruit! schiet 
dan op! Sluit de boel maar en smeer ’m naar den wal!” 
De eerste was verdwenen en de Blazer vloog met zijn gouden stukje als een waanzinnige naar 
zijn maats: twee „landsies” en Kees, die ook hun ziel maar in lijdzaamheid bezaten en op 
traktement wachtten. 
„Gauw jongens, als de wiedewind! we gaan fijn naar de kaai!” riep hij hun toe, en liet het 
glinsterende  
geldstukje op de platte hand zien. Hun oogen puilden uit hun kassen .... maar ze hadden geen 
uur noodig om „gesteekt en gedegend” in een prauwtje naar den wal geroeid te worden. En 
heerlijk wierp het viertal zich midden in den maalstroom der genoegens, tot de laatste piaster er 
aan was. 
Nu is er weer money! Nu blijft niemand aan boord die geen wacht heeft. Van het fregat worden 
ettelijke sloepen vol herriemakers naar de kade gesleept. Zij smelten met de Zeehonders 
samen tot één, pleizier zoekende, jolige troep. En al blijven zij niet allen bij elkaar, des avonds, 
als de groote balzaal open gaat, vinden zij elkaar wéér. Die balzaal! Wat was het eigenlijk 
anders? In dezen tijd zou zoo iets een „dancing” heeten. Stel u voor, een zaal van 36 bij 15 
meter, schitterend verlicht. De vloer zoo glad als het Heilige der Heiligen van een oorlogsschip. 
Langs de wanden tafeltjes en stoelen. Heel in de verte, er zijn geestigen onder het allegaartje 
die met een binocle het podium verkennen, speelt een orkest. Een „Boheemsche dames- 
kapel”, kondigden de reclame biljetten aan. Maar het was wel een zeer gróóte kapel! Minstens 
zestig meisjes, gedirigeerd door een groote slanke dame, die zélf de viool onder de kin had. 
Maar deze kapel speelt nimmer op volle kracht. Een flink smaldeel vertoeft, met inachtneming 
van geregelde aflossing, in de zaal als danseuses. Het is systeem. De exploitant begrijpt dat je, 
wat je doet — góed moet doen en kent zijn bezoekers. 
Maar buiten de consumptie, door de dansers genoten, kwam voor elke dans met zoo’n Balkan-
fee nog een piaster op de begrooting, tot inning waarvan, onmiddellijk bij het plotselinge zwijgen 
der muziek, een rood gefezte turk uit den grond scheen te voorschijn te komen. De dame 
ontving daarvoor een klein glaasje vocht, hetwelk vanwege de groote hoeveelheden die 
genoten werden dan wel onder de tafeltjes verdwenen, door de zeelieden „aqua” gedoopt werd. 
De dans-deun welke heel spoedig populair werd, kreeg den naam: „Piasterwals”. Bij deze wals 
werd — evenals bij de friesche trije, veel gestampt en geklapt. 
De maat was echter geenszins die eener wals. Het duurde niet lang of de internationale 
uitgaande zeemacht, leerde alle geheimen van deze dansen. De meisjes slierden maar mee en 
waren immer bezet. 
Italianen en Russen, doch ook wel andere landslieden, dansten evengoed met elkaar, want 
ondanks er ook wel vrouwvolk binnen kwam was de mannen brigade toch immer verre in de 
meerderheid. 
Zoodra de piasterwals gespeeld werd, zong iedereen de eigen gevonden woorden. En dra werd 
het zingen gebrul! De Hollanders zongen: „heb je nog piastertjes — piastertjes — piastertjes! 
tra-lalala-la-la” . ... Dan stond inééns alles stil en klapte in de handen, op de maten die volgden, 
om dan weer wat rond te passen en te eindigen met een vreeselijk gestamp met linker en 
rechtervoet, óók op de maat. Het slot ging in een razend snel tempo over, waardoor het 
dansend publiek één reuzen kluwen geleek, tot, bij het plotseling verstommen der instrumenten 
allen, hijgend als dampige paarden, op de stoelen neerzegen, stikkend bijna in de hitte. 
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Menigeen beleefde natuurlijk zijn gelukkige momenten en al is de liefde óók bij déze categorie 
niet immer bestendig, het kon niet anders dan dat er hier en daar sympathie ontstond en men 
op een mooien namiddag wel eens een blauwen kraag of lagen boord in gezelschap van een 
aardig, hoewel uitheemsch, meisje zag kuieren, onder de ietwat vreemde boomen die Smyrna 
sierden. 
Zoo had Blazer succes bij een „tweede viool” van de kapel. Zij was een echte Boheemsche en 
niet alleen in Blazer’s oogen een schoonheid. 
Wanneer Annastasia de dansturn had, vloog zij linia-recta op haar ridder af en draaide, 
zichtbaar verheerlijkt, met hem de enorme zaal rond. 
Hij werd ingewijd in de oostersche cancans en zij leerde de hollandsche wals en de duitsche 
polka! Het draaide bovendien nog uit in een spel van liefde en list, meer in het voordeel van 
Blazer dan van den exploitant! Want Annastasia, die zich aanvankelijk bepaald heeft tot een 
soort economie die niet vol te houden is, zij houdt haar volle glas twee- driemaal den Turk met 
de geldtasch voor, — neemt nu haar toevlucht tot een ander middel om haar uitverkorene voor 
de wel wat krasse geldklopperij te sparen. 
Zij kent alle trucjes van de directrice, die uitstekend met den exploitant samenwerkt. Een dans 
wordt nimmer tot de laatste noot uitgespeeld, om te voorkomen dat er te veel desertie plaats 
heeft, waardoor er minder piastertjes in de lade vloeien zouden. Daarom laat de Boheemsche 
schoone, haar vaste danser plotseling los, midden in een heerlijk dansfiguur en grijpt den 
eersten den besten Italiaan of Rus, die hierover zeer verrukt is, doch, vóór hij goed zijn dame 
heeft kunnen opnemen, reeds aan de tafel zit.... en voor haar betaalt. 
Het kwam tot wachten op het sluitingsuur, om afscheid te nemen van het vreemde meisje, 
wanneer zij, met haar kamergenooten, naar het einde van den Boulevard stapte. Dan bracht 
Blazer de meisjes weg naar huis. En nog later kwam hij in den middag, op het heetst van den 
dag, vele trappen opgeloopen en zat in gezelschap van haar collega’s met zijn Dulcinea 
vorstelijk op de waranda onder een zonnescherm, allerlei lekkers te eten en te drinken. 
De Hollandsche jongen leerde liedjes in een taal die hem niet lag; zijn tong was te kort 
beweerde hij tegen Kees, met wien hij wel eens over deze dingen sprak. Annastasia slurpte met 
haar rosemondje letterlijk de korte Hollandsche versjes van Blazer’s lippen en kraaide met haar 
vriendinnen van pleizier om de gekke klanken! 
En o, wee! wanneer de ondankbare leerling, een accent verkeerd plaatste! Dan gichelde het 
lieve kind de hooge C zóó schattig uit, dat de matroos er door betooverd werd. 
Waar deze historie op uitgeloopen zou zijn, is niet met zekerheid te raden. Aan den droom van 
den jonge matroos kwam echter op wreede wijze een einde. Van een zwerftocht door den 
Levant teruggekomen en weer voet aan wal gezet hebbend op de bekende kade, vernam hij 
van den zaalchef, dat de dameskapel al twee weken geleden naar Athene was afgereisd. Hij 
reikte den zichtbaar verslagen jongeman een verdroogde, maar echte Turksche roos over en 
een rosé kaartje, voorzien van dit mengelmoes: Adio Liebes piaser, from your Annastasia.  
 

DE THUISREIS 
Eindelijk dan, komt het groote nieuws! De Zeehond gaat naar Nederland terug. De bemanning 
gaat naar huis! Als de Bancroft den 12den Augustus van de reede vertrekt tot het maken van 
een kruistocht, weten de opvarenden van beide scheepjes, dat het een vaarwel voor goed is. 
De officieren hebben bijtijds afscheid genomen op de schepen en aan den wal. Ook Janmaat 
nam de laatste passagierbeurt nog even waar, om een laatsten indruk van deze stad mee naar 
Holland te nemen. 
De kolenruimen werden volgestopt en een deklast in zakken moest het humeur van den 
bootsman weer eenige dagen bederven. Een pretje is zoo’n zwarten rommel aan dek ook 
allerminst, maar de commandant zat nu eenmaal met de beperkte kolenbergruimte van dit 
schip. De secretaris heeft zijn rekening afgesloten. 
Den 15den Augustus om half zes op de dagwacht wordt het anker gehieuwd. 
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De stoomspil trekt het schip eenigen tijd tegen den stroom in tot boven het anker: „op en neer” 
zooals de term luidt en voor het laatst den steven naar het Noorden van de baai gekeerd.  
Dan, wanneer het anker uit den grond gescheurd is, gaat de telegraaf op de brug over en 
brengen schroef en roer den schoener met een korten zwaai in tegenovergestelde richting — 
de Zeehond vaart. 
Van de vreemde oorlogsbodems en de Emma wordt goede reis geseind, waarop de ouwe, die 
met den geheelen état-major op de brug staat, vaarwel terug laat seinen. 
De geheele bemanning staat aan dek, om de mooie kusten rondom voor het laatst nog eens 
gade te slaan. Dan gaat ieder aan zijn werk, de Zeehond heeft het ruime sop gekozen en zet 
koers op Kaap Matapon, want de commandant kiest voor de thuisvaart een andere route.  
Direct wordt reeds in de Golf van Smyrna de geheele Turksche vloot verkend. 
Het schip was weer sterk aangegroeid en liep, met alles bij, zes mijl. Den 17den liep de 
schoener tusschen de Afrika-wal en de Canirotsen door bij zwaar weer, met 31/2 mijlsvaart. 
Den 20sten kwam de noordkust van Afrika in zicht. De deining werd nu wat minder, zoodat de 
zes mijlen weer bereikt werden, stoomend en zeilend. Den 21sten werd op 3 mijls afstand Kaap 
Bougarani gepasseerd en op de hondewacht van 23 Aug. lag de Zeehond voor Algiers, waar op 
en neer gehouden werd tot den volgenden morgen de loods aan boord kwam en het schip in de 
haven gemeerd werd. Zoo snel mogelijk werden kolen bij geladen en zoet water ingenomen. 
De secretaris zorgde voor brood en vleesch en na dezen bijzonder drukken dag, stoomde op de 
platvoet om 6 uur de Zeehond deze haven alweer uit. 
In den nacht liep de wind om naar west zuid west en ging op de dagwacht van den 25sten over 
in een stevigen zuidwester, zoodat van zeilen niets kwam en het schip, dat koers lag op de 
straat van Gibraltar, vol stoom met groote moeite eenige mijlen per wacht vorderde. 
Het licht van Centa (Almina point) werd op de dagwacht van den 26sten verkend en om 7 uur 
kwam Europa punt in ’t zicht. 
De commandant liet de straat, onder Europa punt, langs den Spaanschen wal inloopen.  
Daar werden vijftien Engelsche groote oorlogsschepen verkend, waaronder zes groote 
slagschepen. 
Om elf uur passeerde de Zeehond reeds Kaap Tarifa en koerste, den zelfden zuid-wester thans 
bakboord in krijgend, naar Kaap Sint-Vincent, langs de kust. 
Bij Trafalgar werd nog eens een groot Engelsch oorlogsschip verkend. 
De zeilen, waarvan aanvankelijk gebruik gemaakt kon worden, moesten, door het volgen van 
de kust weer beslagen worden, naarmate het schip Kaap Sint- Vincent naderde, welke den 
27sten gepasseerd werd. Nu ging het weer het Noorden in op de monden van den Taag aan. 
De wind bleef westelijk en de zeilen konden weer gezet worden. Echter, bij het meer en meer 
naderen van de Taagmonden ging de wind liggen en kwam er op de hondewacht van den 
28sten een mistbank opzetten. 
Dit was de eerste tegenslag na dertien dagen reis. Er zat niets anders op, dan voor den Taag 
op en neer te houden. Het eentonige gefluit van een varend schip in den mist maakte „de wacht 
in kooi” al gauw wakker. Op den voormiddag liet de commandant het zware lood uitbrengen, om 
de diepte en den zeebodem te bepalen. Dit werkje bracht nog eenige variatie, het zware lood 
doet niet vaak dienst. De lange stevige loodlijn, opgeschoten in een ronde balie, werd bij den 
valreep gezet. Een open blok werd aan de tentketting bevestigd. De loodlijn werd nu buiten 
alles om naar het voorschip gemand, waar eenige gasten reeds met het vijftigpondslood gereed 
stonden. Het gat onder in het lood werd met stengevet gestopt en de lus van de lijn door de lus 
van het lood geschoren, over het lood heen geschoven en beide lussen zoo als een platte 
knoop aangetrokken. Dan wordt het lood zoo ver mogelijk naar vooruit gemand waar een 
stevige boy er mede gereed blijft staan om op het commando: „werp!” het lood flink van zich af 
in zee te gooien. Op eenigen afstand van elkaar staan in de rust en bij de verschansing 
matrozen met bochten van de lijn in de linker- en het vierende deel in de rechterhand. Ieder 
laat, van voren af de lijn door de handen gaan zoolang het lood nog trekt — dus nog geen 
grond heeft, tot ten laatste de matrozen aan het blok aan de beurt komen, die, zoo het lood blijft 
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trekken, de lijn laten vieren tot men voelt dat de bodem bereikt is. Van de merken op de lijn 
leest men dan de diepte in vamen af. 
Het schip is stil gelegd voor deze dieplooding, en het lood wordt weer naar boven geheschen. 
Het stuk vet wordt voorzichtig uit het lood genomen en naar den officier van de wacht, op de 
brug gebracht, voor onderzoek. 
Gelukkig helderde tegen elf uur voormiddag het weêr op, de mist verdween als bij tooverslag. 
Evenzoo de gedrukte stemming aan boord. De loodsboot lag dicht in de buurt, zoodat de loods 
weldra aan boord was geklommen, die het schip den Taag op stuurde. 
Voor Lissabon werd geankerd op 25 vaam water, dus 75 vaam ketting stekende. 
De gezondheid van de bemanning was goed. Terwijl de commandant zijn gewone bezoeken 
aflegde bij de autoriteiten, werd er kolengeladen en versch brood en vleesch ingenomen, 
hetgeen den volgenden avond reeds kant en klaar was. 
 
Op de dagwacht van den 30sten om zes uur, draait de ankerspil dan ook weer om de enorme 
lengte ketting in te halen. De loods brengt het schip door het noorderkanaal naar zee en wordt 
bij Cascaes op den  
loodsschoener afgezet en dan stoomt de Zeehond met koers om de Noord weer dapper verder. 
Een 31sten Augustus wordt, voor zoover de weerstoestand dit toelaat — de wind is straf 
zuidwest en de barometer daalt — Prinsessedag gevierd.  
Het werd echter geen feest als op den tweeden, doch na de gebruikelijke speech van den 
Commandant, voor den boeg, hield de bemanning verder Zondag. 
Tegen den avond begon de zee echter meer en meer aan te schieten. De Commandant heeft 
blijkbaar een storm in den neus want hij is, direct na het avondeten, geheel „ingeschoren” voor 
zwaar weer, evenals mijnheer van Baren, die altijd de eerste wacht doet en eveneens de brug 
beklimt om mijnheer Grootvoet af te lossen. De bootsman, bootsmaat en kwartiermeesters zijn 
met de gasten bezig de gewone zeilen te beslaan en de stormfok en stormbazaan aan te slaan. 
 
Dan is alle hens bezig met dicht te schalmen wat kan. De wind ruimt tot west en geeft 
gelegenheid de machine die 50 slagen doet een handje te helpen. Ondanks stormfok, groot 
barkzeil en stormbazaan uitstekend dienst doen, slingert het schip geweldig. De reddingsboot 
aan lij schept zelfs water! De kompasketel wipt uit de tappen! 
De commandant had al eens proeven genomen met de medegenomen oliezakken en droeg 
den bootsman nu op, deze zakken te vullen en te loevert op boven de waterlijn te hangen. 
Gaatjes in den bodem lieten de olie gestadig op de golven druppelen. Janmaat lachte er om, 
had wel eens iets van dien aard gelezen, doch geloofde er niet aan. Maar wat zijn zij in die 
vierentwintig uur bekeerd! Het middel werkte uitmuntend want de zee slechtte opmerkelijk.  
Ondanks de slingeringen en het stampen, waardoor het roer onrustbarend stootte, liep de 
schoener prachtig in de hooge zee. Wel was twee derde van de bemanning zeeziek — je hart 
schokte soms in je keel! — doch de wacht aan dek werd sterk en monter genoeg geacht, 
zonder overdreven angst, den nacht verder in te gaan. Niettemin bleef de commandant, die, 
evenmin als de bootsman ook maar eenigen last van zeeziekte had, op zijn qui vive.  
Na een grondige inspectie vóór en achteruit, omlaag en op de brug, waagde hij het ten slotte, in 
de kooi eenige uren kracht en frischheid op te doen voor den aanbrekenden dag. Ook de 
bootsman knapte een uiltje, de leiding aan dek, aan zijn bootsmaat en den dienstdoenden 
kwartiermeester overlatend. 
Achteruit had men het ook te kwaad. Van avondeten was niets terechtgekomen. Om te 
beginnen de officiers- kok, een reus van een kerel weliswaar, had onder het theewater maken 
van kok Henkie, zij kookten en bakten in dezelfde kombuis, al zoo’n ellendig gevoel in de maag 
en om de haverklap liep hij de kleine ruimte uit naar de verschansing, om lucht te halen, doch 
werd daar, onder het zichtbare slingeren, eerst recht zeeziek. Nu zou de hofmeester hem wel 
hebben kunnen assisteeren, ware het niet, dat deze al bij de eerste danspasjes van den 
vermaarden noordzeeër, op non activiteit gesteld werd.  
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Gelukkig was Pauwtje, de matroos 2de klas en rechterhand van zijn chef, een jongen die alles 
wèg at: Hoofdpijn — behalve „schele”, die na het passagieren nogal eens optrad — at je weg! 
Koorts at je weg.... en zeeziekte kon niet eens opkomen want, daar zorgden preventief de vele 
broodresten, zwaar met spek en andere hartigheden belegd, wel  
voor. Juist zulk weer was voor den stevigen boy een fortuintje. Wie gaf er nu nog iets om dat 
ellendige brood? Laat staan om vleesch of spek? 
De secretaris gaf het éérst van de officieren, zijn voorliefde voor vroeg naar kooi gaan, te 
kennen. De dokter, hoewel een gastronoom, liet zich weinig zien. Van de drie wachtdoende 
luitenants was mijnheer Konijn verreweg de gelukkigste — hij bleef frisch en vond niets beter 
tegen slecht weer, dan een „hartversterking” zoo nu en dan. Maar, hoewel de andere luitenants 
zich niet gewonnen gaven en hun wacht plichtsgetrouw klopten, zouden zij er toch een lief ding 
voor over hebben gehad, wanneer dat ontzettende slingeren en stampen eens had 
opgehouden. 
De „eerste” deed geen wacht, doch liet zich kennen als een trouwe strijdmakker van den 
commandant. Wist de bemanning van den „ouwe”, dat hij per se niet wist wat zeeziekte was — 
van hun „eerste” was men er niet zoo zeker van. Eten deed hij, in tegenstelling met den „ouwe”, 
niet veel en toch was hij overal bij. Het was of zijn gestel zich sterkte in momenten van 
spanning en gevaar. Niet grof van bouw, was het al beweeglijkheid wat er aan hem was. En niet 
eer zou men hem ziek mogen verklaren, dan wanneer hij zijn onafscheidelijke pijp niet rookte. 
Gijs, de trouwe officieren-verzorger, was aan dek reeds in den vooravond door Blazer 
opgevangen en naar zijn kooi gebracht. Boven op de groote gaffel zittend, om iets te klaren, 
had Blazer de oppasser bij den stortkoker zien staan, zóó ziek en ellendig, dat hij „troes” bij het 
aan dek glijden, den braven man uit den heksenketel aan dek naar omlaag loodste. 
Zoo werkten schip en bemanning in de kokende zee,  
  
Lange Jaap, de vuurtoren van Huisduinen.  
   
van den wind eenigszins afhoudend, tegen de elementen op. 
Drie glazen op de hondewacht. Half twee dus. Aan lij tegen de warme ketelkap zitten eenige 
matrozen even uit te blazen. Zoo juist hebben zij „asch gewipt” van de vuurplaat. Men werkt 
elkaar in de hand, stokers en matrozen. Zoo weet men op de vuurplaat precies, wanneer hun 
kameraden aan dek trek hebben om de zware aschketels op te draaien en in den stortkoker te 
ledigen. Men geeft eenvoudig een seintje met de ketting van den lier naar omhoog. 
Kwartiermeester Hemeling (want vóór de thuisreis werd Hemeling bevorderd) is onderofficier 
van de wacht en houdt de geest er in bij zijn mannen, door levendige gesprekken te 
onderhouden. Het beste middel tegen zeeziekte en landerigheid, vindt hij. 
De schooten zijn nog eens aangehaald. De bree- fokkera staat nu tegen het want gesjord, in 
verticalen stand. De machine draait ongelijk want nu en dan duikt de Zeehond met zijn snuit 
diep in de zware deining, waardoor het achterschip boven water komt en de schroef doorslaat. 
De onderofficier van de wacht, zegt: „precies het geluid als van een locomotief die op de gladde 
rails doorslaat.” Dit geeft het gesprek een wending naar het lage land, daar in het Noorden en 
stuurt de gedachten naar huis. 
„Wie staat er aan ’t roer?” vraagt de kwartiermeester dan opééns, want direct moet er afgelost 
worden. 
„De Blazer,” — roept ergens in donker een half- slaperige stem — maar hij doet mijn turn óók, 
heeft ie gezegd. Wanneer de leerling nu zijn „vier glazen” in den nachtelijken storm op de 
scheepsklok slaat, zorgt de kwartiermeester voor de aflossing. Loggers — leerling — uitkijk bij 
de campagne — die het hard te verantwoorden heeft en onverwijld den commandant mag 
wakker stampen als er iets gebeurt — een man vóóruit, bij de boegspriet, op den bak — vast 
gesjord met een „lijfseizing” — en de „uitkijk op de ra”, in dit geval, op den klauw van de 
voorgaffel, tusschen het want in. En als de onderofficier van de wacht boven op de brugtrap aan 
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den luitenant vraagt of er afgelost moet worden aan ’ t roer — antwoordt mijnheer Konijn: „neen 
kwartiermeester, niet noodig, de roerganger blijft staan.” 
Behoudens het gepiep in de kombuis, van heen en weer jengelende gereedschappen, gekraak 
van rekkend touwwerk en het gieren van den noordwester — is het op de brug rustig. 
De Blazer staat met zijn flinke zeebeenen uit elkaar aan het kleine stoom-stuurrad, de stevige 
handen om de spaken geklemd, want het schip werkt hard en tracht telkens uit den band, in dit 
geval uit den koers, te springen. Hij houdt het oog steeds gericht op de kompasroos èn het 
gaffelzeil vlak bij hem. 
Het schip loopt vlot bij de zee weg, ondanks het onheilspellend slingeren, hetwelk zeelui 
onbekend met de prestatie van het Zeehondje, minder gerust zou hebben gestemd. 
Mijnheer Konijn staat gebogen in de verlichte kaartenkast, komt dan even overeind en tuurt 
naar zekere richting over de kokende zee. 
Dan roept hij naar boven: „uitkijk, zul je goed opletten, op een paar streken aan bakboord moet 
een licht te zien komen!” Het antwoord luidt — en de Blazer herkend het mokumsche accent 
van den Haai: — „ja mijnheer!” 
Even scharrelt mijnheer Konijn nu langs de reeling van de brug — het „wandelen” is thans 
uitgesloten — en de roerganger ziet de forsche gestalte nu duidelijk afgeteekend bij het licht 
van de kaartenkast, het eenige licht aan dek, behoudens de scheepslantaarns voor de 
veiligheid. De luitenant heeft zich voor deze hondewacht speciaal gekleed: waterlaarzen over 
de blauwe pantalon, oliejas en zuidwester. De roerganger doet het met een oude pijjekker. 
Bij het compas komende, na een vluchtigen blik er op te hebben geworpen, keert de luitenant 
zich dan naar Blazer met de vraag: „Ben jij nog niet zeedol geweest?” 
„Ja, mijnheer, gister had ik het even te pakken ... .” 
„Wat mopper je nou weer in je zelf!” schreeuwt de wachtsofficier den roerganger in ’t oor. 
En daar had je ’t gaande. Meteen zat de opstandigheid den jongeman in het body.  
Hij wist ’t wel, de officier mócht hem, doch kon altijd zoo raadselachtig met hem omspringen, 
dat je niet wist of hij ernst dan luim in den zin had. Dat weet Blazer zeker: iriteeren doet deze 
man hem altijd. Waarom? Mogelijk maakt hij zich in den longroom graag vroolijk over de bloed- 
roode kleur op Blazers bolle toet? 
Maar in den nacht dan? Met zulk weer? .... 
„Gisteren had ik het goed te pakken! — net als U! 
—verstaat u me nou?” schreeuwt de Blazer het hoofd omdraaiend, den officier in ’t gelaat. 
„Ja zeker jongeman, maar je hoeft niet zoo hard te brullen, ik ben niet dóóf.... straks vliegt de 
kwartiermeester de brug nog op, denkend dat er iets gebeurt!” sart de superieur, die in een 
beste luim is, goedig. „Ja,” vervolgt hij dan met die eigenaardige wending, „ik was óók een 
beetje miserabel, jongen, het is ook alles beroerd en ziek om je heen .... maar ik heb het met 
hard brood weggewerkt. . . .” 
„Moet u spek bij nemen, mijnheer!” schreeuwt Blazer zijn superieur kameraadschappelijk toe, 
terwijl hij tevens op zijn roer let, „niks beter as ’n kaapsch duifie meneer! Ik heb er drie naar 
binnen geslagen toen we zeil gezet hadden en voor ik naar ’t roer liep met z’n drieën een blik 
snert soldaat gemaakt. Het is ook een heele ruk m’neer, van theewater met hard brood tot 
gortschaften ’s morgens!”.... 
Als Blazer eenmaal op zijn babbel is, vraagt hij zich niet meer af waarom mijnheer Konijn zoo 
joviaal is. Wel weet Blazer, dat hij van een praatje houdt. Met stijgende bewondering — alsof hij 
zélf van een flinke portie afkeerig is — staat de luitenant dan, met één hand aan het roer en de 
andere op den breeden schouder van den roerganger en vraagt: „Sappristie kerel, waar laat jij 
dat allemaal? En heeft het geholpen?” informeert hij verder. „Best mijnheer, maar eigenlijk hoort 
er nóg iets bij — maar dat is het geheim van den bottelier.” 
Lachend verwijdert de luitenant zich dan naar de donkerste hoek van de brug. 
Even daarna hoort de roerganger hem geeuwen als een nijlpaard.  
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En als hij daarover gemelijk humt, komt mijnheer Konijn heel vertrouwelijk weer bij hem staan 
— houdt zich onder een valschen ruk van het schip stevig vast aan den opstaanden 
jekkerkraag van Blazer en vraagt dan: „Weet jij waar ik nou wel trek in heb?”  
Vreemd lichten de donkere oogen van den officier in de blauwe kijkers van den jongeman. En 
zonder dralen de gedachten van zijn superieur radende, klinkt ’s roer gangers antwoord: „Ik 
wed, in een sterke kop koffie.” Nu brult hij niet meer — hij denkt nu alleen aan den man naast 
hem, bij hem op deze brug, in het donker, op een klein schip in zee dat vreeselijk te keer gaat. 
Bliksemsnel gaan de gedachten door zijn brein: een ontredderde gamellehut, een overhoop 
liggende long- room, zieke en half zieke collega’s, een buiten dienst gestelde hofmeester .... als 
deze gezonde man zich zélf niet helpt af en toe, komt hij tekort.... hij, de matroos is reeds jaren 
gewend aan het leven vóór den mast, wéét niet beter, maar gewoonlijk kon de wacht- doende 
officier zich in de vier uren van zijn turn, nog wel eens wat laten brengen. Daar is thans geen 
kijk op .... De blazer neemt een besluit en vraagt spontaan aan mijnheer Konijn, zijn open blik 
tot de grootere gestalte opslaande: 
„Wilt u het roer een poosje houden mijnheer, dan zal ik eens zien of ’k omlaag wat voor elkaar 
kan boksen — ja?” Nu geeft de officier zich óók gewonnen. 
„Hoe wil je dat doen beste jongen, ’t lijkt een heksentoer in den nacht, met dit weer? Maar .... 
goed, ga je gang, maar als je iets merkt dat niet in den haak is, vlieg je naar de brug, hè?” 
En Blazer, daalt de brugtrap af, zich stevig grijpend aan de koperen leuning. Aan dek weet hij 
den weg blindelings naar de longroomtrap, doch hij is kletsnat geslagen, vóór hij de dicht 
geschoven kap bereikt. Hij wrijft het zeewater even met de mouw van zijn jas uit de oogen en 
haakt de kap los. In open stand zet hij deze vast, doch sluit de deurtjes uit voorzorg achter zich 
en daalt voorzichtig de trap af, schuift de deur der gamellehut open en draait het licht aan.  
„Zie zoo, nu kunnen we zien wat we zeggen,” mompelt de Blazer. Hij pakt de koffiemolen uit de 
kast en treft het dat er nog voldoende koffieboonen in zijn voor een „sterk bakkie”. 
Daar schijnt het opééns of het regent — een zeetje overdwars, verstuift over het trapgat, het 
dek in de hut is nat, dus zet Blazer zich op den aanrecht met de voeten schoor tegen den 
hutwand. Zóó kan hij geen salto’s mortale maken. 
Onder het malen snuift hij met welgevallen de geur van de versche koffie op.  
Het laadje met koffie houdt hij nu tusschen de knieën gekneld, de molen zet hij naast zich neer 
.... doch deze vliegt, als er een danssprong door het Zeehondje uitgevoerd wordt, met volle 
vaart uit de hut, het portaaltje in. Nu de groote toer: water maken. 
De snelkoker is gister nog gebruikt — weet hij — en er zit nog spiritus in óók — „je moet maar 
boffen,” zegt Blazer hardop, dan stopt hij even, meende gerucht te hooren, het is echter de 
luidruchtige slaap van den dokter. 
Tusschen zijn baaien hemd haalt hij de lucifers uit die echter niet heel droog meer zijn, doch na 
eenige vergeefsche strijkjes, heeft hij vlam en nu komt de goocheltoer. De koffielade tusschen 
de knieën, de snelkoker tusschen boord en lichaam, de handen dus vrij om het keteltje, dat 
onder zijn bereik aan een haak hangt te grijpen. Als hij zich voorover buigt, kan hij juist bij den 
kraanketel die met een beugel boven den aanrecht vastzit en kan hij eenige koppen water in 
den ketel laten loopen. Deze loopt echter lens, „potver- draait nog toe, dat zal me nou 
gebeuren,” nijdigt de inbreker. Doch als hij de ketel op de hand weegt, valt het nog al meê.  
Nu de ketel boven de groote vlam gehangen en in een oogenblik is het beetje water aan de 
kook. Het is maar goed dat hij schoor zit, want hier lijkt het of het schip veel erger slingert dan 
op de brug. Filtreeren, daar kan nu niet aan gedacht worden. Als het water kookt, gooit de 
huishoudelijke matroos, de geheele inhoud van het laadje resoluut in het keteltje. Deksel er op! 
Hij grinnikt van genoegen. Wat een spul om een kop koffie, dacht hij — terwijl hij het laadje laat 
vallen. Even laat hij de zaak nu trekken en komt dan plotseling tot het besef, dat hij voort moet 
maken! 
Maar .... suiker! melk! mijnheer Konijn houdt wel van pittige dingen, doch is zeer op zoete sterke 
koffie gesteld — en is daarvoor dezen nacht in goed gezelschap! Er is echter niets!  
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Daar ontdekt hij in de kast een blikje gecondenseerde melk! Nu heeft de Blazer melk en suiker 
tegelijk! 
Alles laat hij in het keteltje gulpen en deponeert het dan maar in den hoek van de hut, waar de 
snelkoker ook verdwenen is. „Voortmaken jb!” moedigt hij zich zelve aan. — Nu staat hij bij de 
deur, zich knijpzettend tegen de glazenkast en pakt een groote kop van een haak. 
Ik moet toch eerst proeven of het brouwsel deugt, zegt hij voor zich uit en schenkt zich een 
halve kop in. In de eene hand nu het keteltje, in de andere de kop met heet bruin vocht. Hij zet 
de kop aan den mond doch ondanks hij een „looden voering” heeft brandt hij zich bijna. „Heerlijk 
is het, laat nou de zeetjes maar komen!  
Het zetsel is net goed van zoutte,” juicht de Blazer en meteen verdwijnt de kop tusschen het 
blauw hemd, onder de jas en klimt de nachtelijke wandelaar weer naar dek, behoedzaam zijn 
keteltje tegen water- aanvallen beschermend. Met maar een hand vrij is dat een heele toer, 
doch dan is Blazer, grijpend waar hij kan, weldra aan de brugtrap, die hij aan lij opklimt. 
Zijn superieur had reeds dikwijls naar hem uitgekeken. „Drommels jongen wat duurde dat lang, 
ik dacht dat je . ...” maar hij spreekt den zin niet uit, want de kletsnatte jongen, heeft nu de kop 
voor den dag gehaald, giet deze vol gloeiende koffie, zet het keteltje tusschen zijn voeten op 
dek en reikt den officier, terwijl hij tevens het roer snel overneemt, het cadeautje over.  
Deze slurpt met zóóveel welbehagen van de gloeiend heete zoete koffie, dat het voor den 
Blazer, de grootste dank is die hem gebracht kon worden. Mijnheer Konijn smakt met de tong 
langs den dikken zwarten knevel en zegt: „dat is de heerlijkste koffie die ik óóit van m’n leven 
gedronken heb.” Daarna schenkt hij den roerganger in dezelfde kop de rest uit ’t keteltje, nog 
een flinke halve kop, en houdt nog even ’t roer, om Blazer rustig te laten genieten. — 
De rest van de hondewacht zijn beiden stil. De officier zou van den jongen matroos en deze van 
den officier iets meenemen, straks bij het verlaten van het schip, waarop zij een klein jaar 
geleefd hadden. 
Even vóór het uitporren van de dagwacht brak de hel los. Het werd vliegend stormweer. Mèt de 
dagwachtsofficier, kwam de „eerste” méé de brug op, de commandant was reeds aan dek, toen 
de leerling hem roepen zou. Beide wachten bleven aan dek. De bootsman was in een 
ommezien klaar — sliep zeker met zijn waterlaarzen aan! 
De wind schoot uit, het schip lag dwarszee’s. 
„Barkzeil bergen!” roept de commandant. „Machine op langzaam!” roept hij den wachtsofficier 
toe. Dan gaat hij met den „eerste” naar het voordek en constateert dat de oliezakken nog dienst 
doen. „Bijvullen om 7 uur bootsman, ik ga bijliggen. En vier de schoten van stormfok en bazaan 
een tikje!” Dan is de actieve ouwe weer op de brug om den dag af te wachten. 
Nu het schip bijligt en de machine langzaam draait, is het aan boord „ouwerwetsch-rustig”. Men 
verstaat elkaar weer, hier op dit nietige scheepje in volle zee, op deze gevaarlijke hoogte. 
Men werkt samen — vertrouwt op elkaar en allen blijven rustig. Dat is het voorbeeld van den 
ouwe. Nu pas — en er is toch al veel slecht weer met dezen commandant op de brug beleefd 
— maar nü pas dringt het tot de bemanning dóór: Wat een zeeman! 
De „eerste” is bij den bootsman, die ook weet wat varen is. Aan een wenk heeft hij genoeg. Op 
de platvoet werd afgehouden. Mooi loopt nu de schoener voor de zee, die „achterlijk inkomt”, 
weg. 
Nu het barkzeil weer gezet is, loopt het schip zeven mijl. Zoo zwoegt de bemanning zich door 
den eersten September heen en krijgt den volgenden nacht weer haar gewone rust. Op de 
dagwacht van 2 September, is het schip op de breedte van Quessant. De wind is nog west. 
Nu wordt, met de koers noordoost half oost, het Engelsche kanaal ingeloopen. 
De wind is vrij sterk, doch de storm is geluwd. Alle  
zeilen staan nu bij, ook de breefok en nu is het bij dag toch ook wel weer een genot, den 
stevigen schoener, onder duiken en slingeringen, zee te zien houden! 
Veel is er gevergd van de bemanning in die dagen, doch wijl het einde goed was, kon de 
herinnering eraan, niemand ongevallig zijn. 
Den vierden September wordt bij Dungeness de loods aan boord genomen. 
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Hoewel de commandant zeeman genoeg was, gaf de aanwezigheid van den loods toch eenige 
ontspanning voor den verantwoordelijken ouwe. 
Maar nauwelijks heeft de stoere loods zich op de brug gereedgemaakt voor het thuisbrengen 
van den schoener, of daar loopt de wind weer naar het west- noordwesten en schijnt van plan 
te zijn nog even een afscheid te blazen. 
Snel worden nu de gewone zeilen weer verwisseld voor de stormzeilen. 
Het bleek geen noodelooze maatregel te zijn geweest, want de wind wakkerde aan tot een 
dichtgereefde marszeilskoelte. 
Omdat de stroom en de wind tegen elkaar joegen ontstond een zeer lastige zee, waardoor het 
schip veel zwaarder stampte dan de laatste dagen. De stortzeeën sloegen beurtelings over 
vóór- en achterschip. 
De Zeehonders zouden nog een zwaren nacht doormaken. Op de eerste wacht pikte het 
voortakel van de reddingboot uit, doch gelukkig hielden de broekmat en de krabbers de boot 
nog in bedwang, zoodat deze behouden bleef. 
Echter, op de hondenwacht, toen de wind op z’n sterkst was en de schoener de onmogelijkste 
duikelingen maakte, werd op een moment de stoomsloep zoo krachtig aan lij, in zee gedrukt, 
dat deze danig geknauwd werd. 
De Zeehond is nu in zijn van ouds bekende vaarwater — de Noordzee — en het schijnt de 
bemanning toe of hun schip den weg naar Nieuwediep zélf wel zal vinden. De zeilen staan zoo 
strak als ’t kan — de hooge oceaandeining heeft plaats gemaakt voor de bekende Noordzee-
rollertjes. Men is echter eenige dagen zóó ontzettend door elkaar geschud, dat de Noordzee-
dansen van den schoener, nu niet meer mee tellen. Bovendien .... op de dagwacht wordt het 
licht van IJmuiden verkend en groote vreugde maakt zich meester van het opgekomen 
wachtsvolk. 
De hollandsche kust aan stuurboord! 
De loods verklaarde aan den commandant, dat hij nog nimmer op de Zeehond gestaan had, er 
wel eens van had hooren spreken, maar nu te weten wat slingeren was! Onder het dekspoelen 
keken de manschappen verheugd naar de lage duinen. 
En dan komt „Lange Jaap” in ’t zicht. 
Nu is het op een oortje na gevild. 
Om acht uur wordt de Uiterton in het Schulpengat gepasseerd. 
Toch zal nog éénmaal de sprankelende humor van den nederlandschen matroos tot uiting 
komen. Daar is nog zoo iemand aan boord die op Smyrna de pokken opdeed en hoewel 
genezen, niettemin mottig aan boord terug kwam. 
De jonge stoker woont te Huisduinen en de schepen plegen nogal dicht onder den 
Huisduinerwal te houden. 
Bij een thuisvaart van een jaar-reis is het begrijpelijk dat de inwoners van Huisduinen, maar ook 
uit Nieuwe-  
diep, het schip een eind tegemoet komen, om het aardige moment te beleven, elkaar te kunnen 
praaien. Zoo stond het ook dien Zondagmorgen zwart van de menschen. 
Maar als de mottige stoker van de vuurplaat even aan dek verschijnt, wat óók begrijpelijk is, 
vliegen Hein Trammelant, Henri Quatre en kok Henkie kwasie-verschrikt op den jongen af en 
drukken hem beneden de verschansing: „Ben jij nou stapel geworden — mot jij je familie dood 
laten schrikken!?” Zelfs „de brug” lachte. 
Precies om twaalf uur middag, op het zelfde uur als dat waarop zij vertrokken was, liep den 
vijfden September 1897 Hr. Ms. Zeehond de haven van Nieuwediep binnen en kreeg ligplaats 
voor het „Paleis”. 
En hiermede was de reis van de „Zeehond” naar den Levant, met hare vele 
wederwaardigheden, ten einde en blijft zij alleen in onze herinnering voortleven. 
 
EINDE  


