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GOEDE MORGEN KAPITEIN,  

WE ZITTEN AAN DE GROND 
 

Het epos van een reisje naar Buenos Aires v.v. door het goede schip 

'Aldebaran' van de Holland Zuid Amerika Lijn en haar bemanning. 

De 'Aldebaran' - een vrachtschip van tienduizend ton - maakt onder de 

vlag van de Holland Zuid Amerika Lijn een retourreis naar Buenos 

Aires. 

In die haven en tijdens de tweemaal eenentwintig dagen durende 

oversteek zijn de bemanningsleden volledig op elkaar aangewezen. 

Humoristische situaties bij de vleet kunnen niet verhinderen dat de 

invloed van gebeurtenissen aan land en in elks persoonlijk leven een 

blijvend stempel drukken op deze kleine, varende gemeenschap.  



 

Gedeelte van de monsterrol van de 

'Aldebaran' 
 

kapitein Willem Haring 

eerste stuurman Jan Markus 

tweede stuurman Abe Veringa 

derde stuurman Hans Larsen, alias Dokter King 

stuurmansleerling Chrissie Maree, alias Het Leerbeest 

radiotelegrafist Maarten Voorthuysen, alias Sparks 

eerste werktuigkundige Daan Holleman, alias de Meester 

tweede werktuigkundige Arie Adriaanse, alias Aaipoes 

derde werktuigkundige Bassie Kloek 

vierde werktuigkundige Jan Meeuwisse, alias Kruimeltje 

hofmeester Martin Kooistra, alias de Hofjood 

kok Jacques van der Ven, alias Ome Jakkes 

bootsman Janus Stobbe 

timmerman Freek Lelieveld, alias de Houtluis 

matroos Arend Didam 

matroos Peter Cornelisse 
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Een baantje voor ouwehoeren 

 

In het rode licht van de vallende avond lag de Nieuwe Waterweg als 

een bochtig lint te glinsteren tot ver voorbij Schiedam, Vlaardingen, 

Maassluis en Hoek van Holland, waar achter de zon pal west in een 

bad van goud en stoomwolken in zee wegzonk. 

Kapitein Haring zag het nauwelijks. De zwaar met stukgoederen 

beladen 'Aldebaran', waarover hij het gezag voerde, schoof de 

Rotterdamse Lekhaven uit en voegde zich in de ebstroom naar zee. 

Het silhouet van het diepliggende schip verstoorde het lege beeld van 

de rivier en drukte zich in de zonneschijf. die onder dat geweld van 

masten, schoorsteen en tuigage scheen te verschrompelen. 

Kapitein Haring zuchtte. Zijn gedachten waren bij zijn schip dat zojuist 

de lange reis naar Zuid-Amerika begonnen was, de sleepboten 

losgooide, de havenloods aan de kop van de Merwehaven afzette en 

met toenemende snelheid langs het Schiedamse Hoofd voer, waar een 

aantal mensen stond te zwaaien. 

'Hm!' zei Haring met misnoegen in zijn lijzige stern, terwijl hij naar de 

Stuurboordsbrugvleugel liep. 'Die lui daar zien zeker een paar 

aandeelhouders van het Edele Schiedamse Vocht voorbij komen.' En 

daarbij schudde hij zijn hoofd met de weelderig krullende haardos, die 

hem iets plechtstatigs gaf. Haring was klein van stuk; een grijzende 

veertiger, gekleed in een onopvallend blauw battle-dress uniform. Een 

goed en geliefd kapitein, maar af en toe wat sikkeneurig. 

Hij was de tegenpool van de lange, broodmagere eerste stuurman Jan 

Markus, die niet direct antwoordde op de verholen aantijging van zijn 

kapitein, dat hij het Edele Schiedamse Vocht niet versmaadde. 

Markus' roodblauwe, dooraderde neus in het door zon en wind 

verweerde gezicht viel trouwens niet meer te verbergen. Hij was tien 



 

jaar ouder dan de kapitein en had de hoop ooit nog kapitein te 

worden vrijwel opgegeven. 

Markus stond bekend om zijn rake en humoristische opmerkingen, die 

hij vaak guitig maar gortdroog van onder zijn slordige wildevaart-petje 

kon lanceren als de gelegenheid zich voordeed of wanneer hij daartoe 

werd uitgedaagd, zoals nu het geval was. 

Derde stuurman Hans Larsen, die bij de telegraaf stond, voelde iets 

broeien. Voor het moment scheen Markus nog even te wachten, maar 

ter hoogte van Vlaardingen werd er wéér gezwaaid en Larsen had een 

vermoeden. Vlaardingers stonden, in tegenstelling tot Schiedammers, 

niet als jeneverneuzen maar als haringkoppen bekend, maar een 

directe verwijzing naar die naam werd tot nu toe altijd vermeden als 

kapitein Willem Haring in de buurt was. 

De nietsvermoedende loods, die de wuivende uitzwaaiers ook had 

gezien, leidde het weerwoord van Markus in door op te merken: 'Kijk, 

kapitein, dezelfde lui als in Schiedam. Die rijden per auto van hoofd 

naar hoofd. Straks zie je ze wéér in Maassluis en op de pier van den 

Hoek!' 

'Geloof ik niet,' zei Markus, door een kijker loerend. 'Volgens mij zijn 

het Vlaardingers, kijk maar naar die rare koppen!' 

Kapitein Haring trok een vies gezicht, liep demonstratief naar het 

midden van de brug en keek op het kompas. 

'Zeg, Larsen,' vroeg stuurman Markus achteloos, nog steeds naar de 

voorbijdrijvende wal loerend, 'hoe noemen ze Vlaardingers ook weer? 

Het wil me maar niet te binnen schieten!' 

Larsen reageerde niet, maar matroos Arie Didam achter het roer 

grinnikte hoorbaar. 

'Je bedoelt háringkoppen, stuurman?' kwam de loods argeloos, 

waarna Markus hem langdurig waarderend aankeek en antwoordde: 

'Je zegt het!’ 

'Vijf graden stuurboord!' zei de kapitein op dat nautisch en 

psychologisch juiste moment. 



 

'Vijf graden stuurboord!' herhaalde de roerganger, en de loods die zich 

aangesproken en gecorrigeerd voelde, liep snel naar bakboord om de 

enigszins geladen sfeer op de brug, waarmee hij geen raad wist, te 

ontwijken. 

Hij concentreerde zich op een eenzame tegenligger, die van zee uit de 

bocht bij Maassluis kwam aanvaren. 

Intussen gleed aan bakboord het industrieterrein van de Botlek 

voorbij, waar schoorstenen en eeuwige vlammen wedijverden met de 

Glazen Stad van het Westland aan stuurboord. 

Haring liet met een zucht zijn blik in de richting van Maasland dwalen, 

waar hij woonde, en zag de oprukkende flats van Delft en Den Haag 

storend voor de slanke kerktorens staan. 

'Kijk,' zei de loods, die de kust veilig achtte en het brughuis 

binnenstapte. 'Die tegenligger daar is een Rus, kapitein!' 

Terug van even weggeweest, antwoordde Haring kuchend: 'Beloods je 

wel eens Russische schepen, Van Dalen?' 

'Af en toe,' antwoordde de loods. 

'Kijk nou toch eens!' riep Markus uit. 'De bovenbrug staat vol mensen. 

Ook een paar vrouwen, geloof ik! Vrouwen in uniform met strepen op 

d'rlui mouwen!' 

'Hoe weet je dat het vrouwen zijn, Jan?' vroeg de kapitein, de kijker in 

de richting van de tegenligger zwaaiend. 

'Tja', antwoordde Markus. 'Ze hebben háár op d'r tanden!' 

'Ze hebben vrouwelijke officieren,' bevestigde de loods. 

Ik moet er niet aan dénken!' kwam de kapitein. 

'Och ... ,' probeerde de vijfentwintigjarige Larsen, zich bewust van zijn 

knappe verschijning, die hij accentueerde door het dragen van een 

smetteloos uniform. Die korte opmerking leverde hem een even korte, 

afkeurende blik van de kapitein op. 

'Duizend en één wácht...,' filosofeerde Markus van onder zijn pet en 

achter zijn kijker. 'Dat zie ik wel zitten ... ' 



 

De loods begon uitgebreid te lachen, maar kapitein Haring vroeg hem 

plotseling: 'Hebben ze daar ook vrouwelijke kapiteins, loods Van 

Dalen?' 

'Nee, die ben ik nog niet tegengekomen,' antwoordde deze. 

'Ik moet er niet aan dénken!' reageerde Markus met een dunne 

glimlach om de lippen. Eindelijk zijn kans schoon ziende, voegde hij 

eraan toe: 'Het lijkt me trouwens een echt baantje voor ouwehoeren!' 

Het schaterlachen van de loods ging over in diepe stilte toen Haring 

eindelijk had opgemerkt: 'Dat mag jij zeggen, Jan!' en de rest van de 

reis langs de Nieuwe Waterweg scheen iedereen op eieren te lopen, 

hoewel er nauwelijks verholen plezier in de lucht hing. 

Eenmaal buitengaats, zou Van Dalen er wel voor zorgen dat stuurman 

Markus' onvertaalbare uitdrukking op de loodsboot en op de 

Nederlandse koopvaardij bekend zou worden. 

'Goede reis, kapitein Haring,' had Van Dalen zo effen mogelijk 

opgemerkt, toen hij het schip ging verlaten, maar in zijn ogen stonden 

kaarsjes en op weg omlaag naar de loodsladder, liep hij te grinniken. 

Larsen begeleidde hem. 

Stuurmansleerling Chrissie Maree, negentien jaar oud en de tweede 

reis aan boord, stond als een paladijn bij de loodsladder, die ter 

hoogte van luik twee was uitgehangen, en hielp de loods overboord te 

stappen. 

Net boven de reling, scheurde diens gezicht van oor tot oor open en 

zei: 'Haha! Een echt baantje voor ouwehoeren!' voor hij in de diepte 

verdween waar de afhaaljollag te wachten. 

Chrissie, die wel het een en ander gewend was, waar het zijn 

aankomende positie aan boord betrof, keek hem verbouwereerd na, 

omdat hij dit de zoveelste aantijging op zijn beroep vond. 

Larsen zag het. 'Trek het je maar niet aan, leerbeest,' zei hij. 'Het slaat 

niet op jou, maar op de kapitein,' de jongen daarmee met nog meer 

vraagtekens 



 

op zijn gezicht achterlatend. Boven op de brug liet Haring er geen 

zeegras over groeien. Nog vóór de loods in de jol was gestapt, had hij 

al volle kracht gegeven. De 'Aldebaran' stoof in de richting van Goeree, 

in een flauwe maar niet serieuze poging het dagrecord voor 

vrachtschepen naar Buenos Aires te breken. 
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Stuurmansleerlingen leren snel 

 

Derde stuurman Hans Larsen stond op de 'Aldebaran' bekend als Dr. 

King, een titel die hem was toegevallen omdat hij de scheepsapotheek 

en de papieren dokter beheerde, een koninklijke houding over zich 

had en verondersteld werd alles van seks en andere ziekten af te 

weten. Aan boord beoordeelde men hem dan ook hoofdzakelijk op die 

kwaliteiten en niet op zijn nautische kennis. 

Met zijn vijfentwintig jaar had hij al een vrij avontuurlijk en 

afwisselend zeeleven achter de rug, met uitschieters naar India, de 

Perzische Golf, de Oostzee en het Caribisch gebied. 

Hij scheen daarbij weinig problemen te hebben ontmoet op het 

gebied van kusten, eilanden, stormen, ondiepten, tegenliggers, 

koerskruisers, oplopers, vuurschepen, hitte of koude. Ook de 

sterrenhemel had hij in de zak: Poolster en Zuiderkruis, Grote Beer en 

Pollux waren onderdelen van een vast patroon waarvan hij als 

nauticus gebruik kon maken. Er was weinig onverklaarbaars in het 

leven van Hans Larsen, maar vrouwen begreep hij niet. 

Als er een mooie vrouw in de buurt was, reageerde hij irrationeel. De 

meesten keken hem schaapachtig en met grote ogen aan. 

Toen hij daarover met zijn zeevader, stuurman Jan Markus, op een 

mooie avond na Buenos Aires sprak, zei deze lachend: 

'Snap je dat niet? Je moet eens in de spiegel kijken naar je eigen 

stomme, kwijlende blik van bewondering,' en toen waren hem de 

schelpen van de ogen gevallen. 

Zijn allergie voor mooie vrouwen wist hij goed te verbergen. Vooral de 

jonge opvarenden liepen met hem weg, omdat hij op velerlei gebied 

een vraagbaak was en nogal eens een bemiddelende rol speelde 

tussen staf en bemanning. Hij stond er goed in op de vloot. 

Het was bekend dat Dokter King, alias derde stuurman Hans Larsen, 

even goed met aspirientjes, purgeermiddelen, penicilline, 
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wondgaasjes als vrouwen overweg kon. Men wist dat hij een 

baanbrekende opleiding had gevolgd tussen Staf en Verpleegsters van 

het Rotterdamse Havenziekenhuis, en adviseur was geweest tijdens 

het uitvinden van de Pil, omdat hij het gelazer met condooms meer 

dan zat was. 

Ook was zijn wereldwijde ervaring bij het uitroeien van 

chemoresistente en hardnekkige stammen gonokokken goed van pas 

gekomen. Alleen zijn leeftijd had verhinderd dat hij een lintje kreeg. 

Stuurmansleerling Chrissie Maree beschouwde hem terecht als zijn 

zeevader. Larsen was alles wat Chrissie graag wilde worden: een goed 

stuurman, een goed kameraad, getapt en een great lover. Hij had 

Chrissie al herhaaldelijk gewaarschuwd voor allerlei aftandse grappen 

die met stuurmansleerlingen worden uitgehaald. 

'Trap nooit in de kompassleutel,' zei hij op de avond na vertrek, toen 

de 'Aldebaran' langs Beachy Head voer en ze samen het rijk op de brug 

alleen hadden. 'Die is net als Sinterklaas, bestaat niet! Laat je nooit de 

vetloods in sturen want daar drukken ze je de grootste, zwaarste en 

vetste moersleutel in de handen die ze kunnen vinden, en liefst nog 

onder de stookolie ook. Ze laten je dat ding eigenhandig de 

machinekamer uitsleuren naar de brug, ten koste van je kleren en je 

armen .. ‘ 

Chrissie grinnikte. 'Nee daar trap ik niet in, stuurman,’ zei hij dankbaar 

gestemd. Hij kwam van de eilanden en daar bedoelen ze Voorne en 

Putten mee in Rotterdam. Als overtollige boerenzoon was hij op de 

Rotterdamse zeevaartschool terechtgekomen, die hij in sneltreinvaart 

had doorlopen om aan zijn vaartijd aan boord van de ‘Aldebaran’ te 

beginnen, waar hij in een zwart gat gevallen zou zijn, als Hans Larsen 

hem niet had opgevangen.  

Op deze zaterdagavond stond hij samen met Larsen op de brug. De 

diverse badplaatsen langs de Engelse zuidkust lagen als houtskool in 

de verte te gloeien. Soms priemde een vuurtoren door de duisternis 
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heen en Chrissie voelde zich onder de hoede van Larsen volmaakt 

gelukkig. 

De komst van tweede stuurman Abe Veringa betekende niet alleen 

aflossing van de wacht maar ook een verstoring van de sfeer op de 

brug, gepaard gaande met overdracht van gegevens, koers, snelheid, 

positie van het schip, schepen in de buurt, -en het invullen van het 

journaal. 

Chrissie had niet veel op met tweede stuurman Veringa; een 

dertigjarige Fries die nogal in zichzelf gekeerd was en zijn stugheid 

verpakte in een cynische levenshouding die in volledige tegenspraak 

was met de humor van Markus en het savoir vivre van Larsen. 

 

In feite kon Abe niet tegen die twee op maar probeerde zich niet 

onbetuigd te laten. Na het overnemen van de wacht hield hij de 

leerling nog even staande en zei op zijn horloge kijkend: 'Leerling, het 

is twaalf uur geweest. De spijker moet erin want het is zondag.' 

'De spijker erin?' vroeg Chrissie argwanend. 

'Ja,· antwoordde Veringa. 'Je weet toch wat de spijker is? Léren ze 

jullie dat niet op school? De spijker is het anker en op zondag varen we 

niet op de Christelijke Koopvaardij. Dus ga de bootsman even porren 

dat het anker erin moet, want die heiden is het zeker weer vergeten…’ 

'Nooit van gehoord, vreemde zaak,' zei Chrissie met groot 

wantrouwen in zijn stem en Larsen in de schaars verlichte 

kaartenkamer grinnikte even. De leerling liep niet achter, dacht hij, 

maar hoewel Chrissie naar steun stond te hengelen zou hij hem niet in 

het openbaar helpen hoewel hij wél een plannetje kreeg. 

'Opschieten, leerling!' zei Veringa nog. 

De twijfelende Chrissie kon de order niet negeren en beende op het 

zeetje door de dienstgangen, een paar trappen af naar het hoofddek 

waar de hut van de bootsman was. Daar bleef hij een ogenblik staan. 

Chrissie had een heilig ontzag voor de vijftigjarige bootsman Janus 
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Stobbe die in het bezit was van een machtig corpus, een paar grote, 

ijzeren handen en een stem als een brulboei. 

Uiteindelijk klopte hij timide aan, maar kreeg tot zijn verbazing 

onmiddellijk: 'Ja Chrissie!' te horen. 

'Of ... u de spijker erin komt gooien, bootsman.' zei Chrissie. 

Stobbe begon te lachen. 'Kom binnen' zei hij. 'Ik ben al op de hoogte 

via Dokter King. Veringa is weer bezig. Denk eens effe na, leerling. Wat 

zou er gebeuren als je met volle vaart het anker liet schieten? Of als 

het onder je schip honderd of meer vaam diep is. Juist. Je raakt het 

anker en de ketting kwijt...' 

'Ik snap het,' zei Chrissie timide. 'En natuurlijk varen we gewoon op 

zondag. Maar wat nou?' 

'Ik en Dokter King hebben telefonisch een mooi plannetje gemaakt,' 

antwoordde Stobbe grinnikend. 'Je doet of je dom bent en gaat de 

kapitein porren.' 

'Maar die ligt pas een uur te kooi en zou dat niet Jeuk vinden!' zei 

Chrissie met schrik in zijn stem. 

'Juist,' zei de bootsman. 'Daarom juist. Op die manier pak je Veringa 

terug.' 

'Nee,' zei Chrissie. 'Dat kan niet!' 

'Toen ik nog bakszeuntje was hebben ze me 'n keer het hele schip 

rond gestuurd om de scheepsbijbel van Bestevaar te halen,' zei 

Stobbe. 'De kapitein zei dat de stuurman 'm wel zou hebben om de 

wilde wateren te bestuderen, maar die beweerde 'm aan de machinist 

van de wacht te hebben gegeven omdat de machine het heilig oliestel 

nodig had. Nou en dát kreeg ik prompt mee naar de kok, maar die had 

inmiddels het zout bij Mozes in de Rooie Zee al gevonden en de Bijbel 

aan de marconist gegeven, die het morse alfa en omega niet uit elkaar 

kon houden ... Enzovoorts...' 

Chrissie begon te lachen. 

'Heb je de bun van de sloep wel eens bijgevuld op school. Chrissie?' 

'Nee,' zei de leerling. 



 

16 
 

'Nog nooit stoom bij het orgel gehaald op zondag bij de meester?' 

'Nee, bootsman.' 

'En de lekstop van de dubbele bodem nooit aangevraagd op de lijst 

van de rederij?' 

'Nee, bootsman,' antwoordde Chrissie. 'Maar die van de 

kompassleutel ken ik al.' 

'Goed voor jou,' zei de bootsman. 'Dom zijn en de Ouwe porren. Je zou 

menigeen daar een groot plezier mee doen. Vort, weg wezen!' Dus 

waggelde Chrissie weer naar de brug. Hoe dichter hij bij de hut van de 

kapitein kwam des te onzekerder werd hij. Het leek hem 

majesteitsschennis, maar ten slotte klopte hij indringend op de deur 

van de kapiteinshut en nog eens. 

'Ja!' riep kapitein Haring als een bronstige hengst die tijdens zijn paring 

gestoord wordt. 'Wat is er?' 

'Het is half een, kapitein, en stuurman Veringa zegt dat de bootsman 

de spijker erin moet gooien, omdat het zondag is ... ,' zei Chrissie ferm 

maar beverig. 

Als een duivel uit een doosje kwam stuurman Veringa uit de 

kaartenkamer stormen en zei met een stem van ongenoegen: 'Wat 

doe je nou, idioot!' 

Intussen ging de deur van de kapiteinshut open en Haring verscheen 

op blote voeten maar in badjas. 'Veringa!' brulde hij. 'Als je me dat 

nóg een keer lapt!' en beng! de deur vloog meteen weer dicht hoewel 

het binnen nog dooronweerde. 

'Ga, onmiddellijk naar kooi!' zei Veringa met schuim op de mond. 'Ik 

spreek je nog wel, leerbeest!' 

'Goede wacht, stuurman,' zei Chrissie nog. 'Vaar zacht!' 

Een dek lager Jagen Dokter King en de bootsman slap van de lach. 

'Leerbeesten leren snel,' zei Stobbe. 'Proost, Dokter Kingl' En ze 

namen nog een glas van hofmeester Kooistra's befaamde knokjenever. 
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Kroketje verkeerd 
 

 

Het eiland Quessant, bewoond vuurschip voor de gevaarlijke kust van 

Bretagne, lag al weer in het kielzog en de 'Aldebaran' en schoof halend 

de Golf van Biskaje binnen. Het water was onrustig en de Golf tegen 

een boze bui aan, waardoor kok Sjaak van der Ven nog sikkeneuriger 

werd. 

Jaren geleden had hij zich aan boord aangekondigd als: 'Ik ben Ome 

Jacques, de uienkok!', een kwalificatie die hij ruimschoots had 

waargemaakt en hem de bijnaam Ome Jakkes had bezorgd. 

Uien waren niet duur en goed te bewaren als je de scheuten en de 

kakkerlakken regelmatig te lijf ging en daarom had hofmeester Martin 

Kooistra er weinig moeite mee dat ze veelvuldig werden gebruikt, 

zolang het voedingscijfer maar laag bleef en ze kapitein Harings brede 

neusgaten niet uitkwamen. 

Met zijn vijfenvijftig jaren was Ome Jakkes de oudste aan boord. Aan 

zijn gerimpelde huid met de blauwe aderen die als grillige rivieren 

door een ruig bergland liepen, was te zien dat het leven hem niet 

ongemerkt voorbijgegaan was. 

Hofmeester Martin Kooistra die schuin tegenover de kombuis 

woonde, was de kok in alles de baas. Kooistra, een achtendertig jaren 

kalende man, ging prat op zijn VWO-opleiding, maar had nooit 

duidelijk gemaakt waarom hij daarmee was gaan varen. Kennelijk had 

hij daar zelf ook moeite mee. Hij was een kettingroker en de grove 

manier waarop hij soms tegen de kok uitviel, probeerde hij te 

compenseren door drank in diens richting te schuiven. 

De maatschappij verstrekte dagelijks een schoot-aan van één borrel 

welke men ook per drie weken per hele fles kon krijgen. Dat 
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betekende dat één fles volgens het boekje exact eenentwintig borrels 

zou bevatten maar volgens de hofmeester was dit krap bemeten. 

Hij had empirisch bepaald dat een moderne fles minstens 

drieëntwintig borrels bevatte en dat verklaarde de tekorten aan het 

eind van de reis. 

Oom Jakkes had dikwijls genoeg getracht zelf te tellen hoeveel borrels 

er uit één kruik geschonken konden worden, maar was altijd de tel 

kwijtgeraakt als de bodem in zicht kwam. Hij weigerde echter te 

geloven dat moderne flessen een andere literinhoud hadden. 

'Waarschijnlijk hebben ze een andere ziel.' verduidelijkte Kooistra. 

'Heb je wel eens van kleinzieligheid gehoord? Nou, dan kan je minder 

hebben. Dat is een generatieprobleem. Moderne mensen kunnen 

minder hebben, da's duidelijk. Zo'st met moderne flessen ook.' 

De kok keek hem ongelovig aan, maar de hofmeester schonk hem nog 

een borrel in en verklaarde dat er natuurlijk meer factoren in het spel 

waren, waaronder temperatuur, relatieve vochtigheid, soortelijk 

gewicht, en natuurlijk de lengte en breedte waarop de 'Aldebaran' zich 

bevond. 

Een liter was niet overal op aarde even zwaar. De aarde was immers 

niet rond maar ovaal. Aan boord had men dus te maken met 

veranderende zwaartekracht. Daar behoefde je Vening Meinesz of 

Einstein maar op na te slaan. Alles was relatief, zei de theorie. Maar 

zover behoefde je niet eens te gaan. Het vaste verband tussen 

volume, temperatuur en spanning was in de zeventiende eeuw door 

ene Boyle Gay Lussac al uitputtend aangetoond. No kidding! Gassen 

verdampten en alcohol was een soort gas. Wie een fles openmaakte 

en liet staan bemerkte dat de inhoud zienderogen verminderde. 

'No kidding, indeed! zei de kok, zijn glaasje bijhoudend wat de 

hofmeester niet scheen op te merken. Daarna had de kok zich 

grommend in zijn ijzeren fort, de kombuis, teruggetrokken waar hij als 

een acrobaat tussen de potten en pannen jongleerde, in de 

wetenschap een beter leven te hebben verdiend. 
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Maar gelukkig had Ome Jakkes een vriend tussen de hoge druk, derde 

stuurman Hans Larsen, ofte wel Dokter King, die hem wel eens van de 

gevolgen van overspel afgeholpen had en sindsdien kon rekenen op 

een culinaire versnapering in de wachttrommel op de brug. 

Dat laatste was stuurman Markus ook bekend die de groeiende 

corpulentie van Larsen met lede ogen aanschouwde, omdat hij zelf in 

twintig jaar varen geen onsje aangekomen was en het bovendien 

verwijfd vond. 

Toen hij halverwege Biskaje constateerde dat de kok bij Dokter King 

een borrel zat te drinken, besefte hij dat dit vanavond zou resulteren 

in ‘n aantal lekkernijen in de wachttrommel.  

'Dokter King.' zei de kok. 'Ik roddel niet graag maar als het zó 

doorgaat, zitten er binnenkort veertig borrels in een fles en moeten 

wij daar veertig dagen mee doen en dat gaat natuurlijk niet. Dat is a-

sociaal!' 

Dokter King knikte begrijpend. 'Ik ga er wat aan doen, Ome Sjaak.' zei 

hij beminnelijk maar afwezig, omdat hij nu het warmer werd dag en 

nacht nadacht over het vrouwtje dat hij in Buenos Aires wist te zitten 

en hem regelmatig een natte droom bezorgde. 'Ik zal er de 

dienstvoorschriften eens op naslaan, anders praat ik wel eens met 

Markus, ouwe reus. Moet je er nog een?' 

Het gevolg was dat de kok met een aanzienlijk beter humeur in zijn 

heiligdom terugkeerde en de poolshoogte nemende Kooistra met 

hautain gesnuif de kombuis uitkeek. 

Die avond loerde stuurman Markus vluchtig in de wachttrommel en 

constateerde tot zijn genoegen dat het ditmaal weer eens raak was; 

de kok had een paar pasteitjes en kroketten gefabriceerd die een 

fluitende Dokter King tegen 22 uur tijdens het navigeren met smaak 

katjefrik zou maken. Nou, dat kon ie dan wel vergeten! 

Markus wist het bakwerk ongezien in een opgerolde kaart naar zijn 

hut te transporteren waar hij met zijn scheermes de lekkernijen 

opereerde, de inhoud zelf met smaak verorberde en van een 
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aangepaste vulling van sambal, mosterd, peper en scheerzeep 

voorzag. 

Ook de teerzeep die de maatschappij op ruime schaal verstrekte in de 

veronderstelling dat dit een wondermiddel was tegen rode hond, 

mariniers- of atletenvoeten, okselodeur of geslachtsziekten, bleek 

wonderwel te passen in de gapende buik van een pasteitje. 

De kok had zijn stinkende best gedaan, constateerde Markus, de 

lippen en de vingers aflikkend; alleen jammer dat er geen ritssluiting in 

zat. Nu moest hij het baksel met een pincet en paneermeel zodanig 

bewerken dat de grofste sporen van inbraak waren uitgewist. Maar 

gelukkig was het schemerig in de kaartenkamer toen hij de gestolen 

voorwerpen terugbracht, de kaart weer in de lade schoof en groetend 

verdween. 

Larsen had het tijdens de wacht niet bepaald druk. Uitkijken en 

schepen tellen. De 'Aldebaran' naderde de Portugese Noord, rondde 

Kaap Finisterre zeer ruim en had weinig moeite met de oplopers en 

tegenliggers. Ze vormden geen nautisch probleem voor de trage 

'Aldebaran' die als een meeuwtje op het water lag en de deining met 

groot gemak en ervaring verwerkte. 

Daarom vond Larsen het wel geschikt dat marconist Martin 

Voorthuysen na zijn laatste radiowacht op de brug bij de geachte 

Dokter King op consult kwam. Dat gebeurde wel meer en liep vaak uit 

tot ver na de wacht. 

Larsen en Voorthuysen waren goede vrienden. Dikwijls stapte Larsen 

op zijn beurt de kleine radiohut binnen om mee te luisteren naar de 

onophoudelijke stroom morsetekens die vanuit allerlei landen via 

luidspreker of hoofdtelefoon op de 'Aldebaran' binnenvielen. 

Voorthuysen was tweeëntwintig jaar oud en maakte zijn tweede reis 

op de 'Aldebaran' nadat hij op een passagiersschip had gevaren. Hij 

was brildragend waarom hij geen stuurman kon worden, maar had 

een zelfstandige baan aan boord. 
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In feite had hij alleen met de kapitein te maken. Mede door zijn werk 

en de inhoud van allerlei vertrouwelijke telegrammen was zijn positie 

die van een betrekkelijke buitenstaander aan wie iedereen wel het 

een en ander kwijt kon. Dit bracht hem dicht bij de positie van Dokter 

King aan boord. Ze begrepen elkaar uitstekend. 

Nadat ze de inhoud van' de Oceaanpost' hadden besproken die 

Voorthuysen net in morse van Scheveningen Radio had opgenomen en 

uitgewerkt, vroeg Larsen hem of hij trek had in een lekkernij. 'Heb je 't 

weer versierd bij de kok?' meesmuilde Voorthuysen. 'Ik snap niet hoe 

je dat doet. Je hebt na zes weken pas recht op elkaar.' 'Kwestie van 

relaties,' zei Dokter King. 'Kijk maar even in de wachttrommel en vis er 

wat uit voor ons tweeën. Ik lust nog wel koffie ook.' 

Voorthuysen liep de kaartenkamer in en opende de trommel. Het 

speeksel liep hem meteen in de mond. Ome Jakkes had een paar 

kunstwerken gewrocht die hem wel aanstonden. Omdat hij na zessen 

niets meer gegeten had, stopte hij een kroket achter in de keel want 

hij had trek. 

Dokter King, die hem in het stuurhuis hoorde rochelen, kwam de 

kaartenkamer inhollen en trof een blauw aanlopende en sambal 

spuwende marconist aan die tranen van ellende in de ogen had. 

Ook dokter King liep blauw aan, maar dan van het lachen en had vrij 

veel moeite Voorthuysen van zijn onschuld te overtuigen. 

Samen openden ze de rest van de pasteitjes en kroketten, waardoor 

de waarheid steeds meer aan het licht kwam. Dokter King verdacht 

Ome Jakkes totaal niet, maar begreep wel in welke richting hij het zou 

moeten zoeken. Hij hoefde maar op de vloer van de kaartenkamer te 

stampen en de man zou wakker worden, áls Markus tenminste al sliep 

en zich niet te kooi lag te verkneukelen. 

Dokter King steeg aan boord aanzienlijk in achting, maar Voorthuysen 

keek dagenlang of hij de inhoud van een belangrijk telegram had 

gemist. 
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De haai van de bootsman 
 

 

De zon won geleidelijk aan kracht. In de vroege morgen kwam ze fris 

en bleek gewassen uit zee kruipen en ging er 's avonds weer 

bloedrood in onder na een zinderende dag boven de dekken van de 

trage 'Aldebaran'. 

Ook stuurmansleerling Chrissie Maree die ergens tussen de stuurlui en 

de matrozen in hing, was door bootsman Janus Stobbe bij luik twee op 

het voorschip aan het bikken gezet en had de kracht van de 

onbarmhartige zon aan den lijve gevoeld. Het getik van de bikhamers 

hing, begeleid door een lichte roestwolk, de hele dag over het 

voorschip maar stopte in de achtermiddag toen er werd geveegd en 

geverfd. Er kroop een steeds groter wordende menievlek van het 

voorschip vandaan in de richting van de midscheeps. 

'Schaften!' riep de bootsman tegen vijven vanaf het sloependek en de 

hele meute zakte na zich gewassen te hebben moe en verdoofd van de 

herrie in de messroom neer. 

 

Chrissie voelde zich hier wel thuis. Hij genoot de eer vlak naast de 

bootsman aan tafel te mogen zitten, schuin tegenover de timmerman 

die Frank Lelyveld heette; een nogal singuliere figuur van even 

vijfendertig die kennelijk iets tegen koks en hofmeesters had en nooit 

naliet zijn afkeuring over de kookkunst van de kok te laten blijven. Hij 

rook regelmatig aan de opsnit, vond de soep te dun of te koud, 

kankerde over het lauwe ijswater tegen de messroombediende en 

proefde aan de koffie met een gezicht of hij vergiftigd werd. 

Ditmaal beweerde hij dat de vis op zijn bord meer vaardagen had dan 

de hele bemanning bij elkaar, maar Stobbe zei: 'Je bent kennelijk niet 

veel gewend, Freek. Ik heb de tijd nog meegemaakt van zoute 
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groenten en zout vlees. Zelfs blikken hadden we nog niet en van 

vitaminen hadden ze bij de rederij nog minder verstand dan een 

moeder overste van een tros splitsen!' 

'Hoe oud ben je nou, Janus?' kwam de timmerman, maar de bootsman 

negeerde hem. 

'Je voer je eigen proviand mee,' ging hij verder. 'je scharrelde in de 

havens onderweg zelf wat extra's bij elkaar, anders gingen je kiezen 

los in je gezicht zitten.' 

Chrissie hing aan zijn lippen. 'Man!' zei de bootsman met een 

twinkeling in zijn ogen. Ik herinner me nog een reis tijdens de 

crisisjaren rond de Kaap. We waren op thuisreis en konden het woord 

zoute spek niet meer horen. En toen kwam er ook nog zo'n groot 

kreng van een rooie haai achter ons schip aanzwemmen! Z'n vinnen 

waren knalrood en zijn bek was nog groter dan die van de tweede 

stuurman!' 

Er werd gelachen aan tafel, maar Chrissie wilde weten wat een grote 

rooie haai achter een schip dan wel betekende. 

'Dat betekent ongeluk, zwaar ongeluk, leerling, ' verduidelijkte de 

bootsman. 'Er is maar één manier om het onheil af te wenden. Je mot 

het kreng zien te vangen en doodmaken.' 

'Daar heb ik nog nooit van gehoord.' zei de timmerman. 

'0 nee?' zei een van de matrozen. 'Nooit van een Jonas aan boord 

gehoord of van een albatros schieten?' 

'Gelijk heb je,' nam de bootsman het gesprek weer over. 'Net zo iets. 

Maar in ons geval bleef het beest in het kielzog hangen of het een log 

aan een touwtje was. 's Nachts zagen we die vinnen als flitsende 

messen door het water schieten. Twee strepen schuim die achter het 

schip aan zigzagden. Angstig gewoon. Ik ben niet zo gauw bang, maar 

als ik dáár nog aan denk!...' 

'Nou, en wat deden jullie om 'm te vangen?' viste Chrissie. 

'Wel, we sloegen een stuk van dat zoute spek aan een haak en 

probeerden die loereworst dagenlang te pakken te krijgen. Het hele 
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schip deed er aan mee. We losten mekander af, weet je. Allemaal een 

torn achter de wacht aan. Het was dienst. De Ouwe wilde niet 

stoppen. Die was nog schijteriger dan wij allemaal bij elkaar. Had het 

al een keer meegemaakt, zei ie.' 

'Beet die haai dan niet. boots.' vroeg Chrissie. 

'Bijten? In dat spek? Mot je gelóven! Hij rook er effe aan, draaide zich 

op de buik en nam met lange tanden een klein hapje. Dan zwom ie 

weg of ie zwaar geschrokken was.' 

'Was dat spek dan zo slecht. boots?' 

'Kennelijk wel, als een haai het zelfs niet wil vreten, Chrissie. Maar er 

stak natuurlijk meer achter, dat voel je wel. Dat voelden we allemaal 

donders goed. Soms keken we mekander even van opzij aan. Wie zou 

het worden?, dachten we.' 

'Verwachtten jullie dan een dooie?' 

'Een rooie haai achter je schip betekent inderdaad dat er iemand aan 

boord de pijp uit moet,  Chrissie.' 

'Nooit van gehoord.' zei de timmerman weer. 

'Kan wel. je had in die dagen nog geen radio,' antwoordde de 

bootsman. 'Nou ja, het ging goed op onze zenuwen werken. We 

stonden maar te vissen op de poop en staarden omlaag naar het 

wachtende monster. Ik had 'm al een paar roosterbaren en keggen 

naar de kop gesmeten maar het leek wel of ie erom grijnsde met die 

rijen blinkendwitte tanden.' 

'Je bakt ze weer bruin' zei de timmerman hoofdschuddend. 

'En nou hadden we een tweede stuurman aan boord die nogal stil van 

aard was. Zo'n binnenvetter. Die begon als een gekooide leeuw over 

de brug heen en weer te lopen en mompelde steeds: 'Mijn schuld!' 

Mijn schuld!? Dat heb je met dat soort figuren. Die worden loco.' 

'Loco?' 

'Ja, dat betekent mataglap of het gekke oog. Zorg dat je die nooit 

krijgt, Chrissie. Da's erger dan een mooie vrouw in de Katwijkse kerk 

en een dominee die over de zonde preekt.' 
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'Jajaja, en toen, bootsman?' 

'Die tweede stuurman dan, hè, die stille jongen. Stond op een keer op 

van de zenuwen te vissen. Hield het niet meer uit. Hing over de reling 

aan het vistouw en had de lijn om zijn hand gewikkeld toen dat kreng 

toehapte. Ploemp! Zo in het kielzog! Als ik dáár nog aan terugdenk!' 

'Jullie stopten de machine zeker?' opperde Chrissie gespannen. 

'Ja, dat wel, maar het duurde een hele tijd voor we weer rond waren 

en wij intussen maar kijken! We zagen de stuurman drijven, eerst in 

het kielzog, toen aan bakboord en daarna aan stuurboord. Tenslotte 

werd er recht vooruit een gevecht op leven en dood geleverd. Geloof 

me, de zee was wit van het schuim en rood van het bloed. We gooiden 

met alles wat we voor handen hadden, maar het mocht niet meer 

baten. Het was gebeurd met de koopman.' 

'Opgevreten?' vroeg Chrissie ademloos. 

'Ja' zei de bootsman, zijn neus snuitend. 

'Was ie getrouwd, bootsman?' 

'Wie? Die haai?' 

'Nee, die tweede stuurman natuurlijk.' 

'Nee, toen nog niet. Nu heeft ie vier kinderen.' zei de bootsman. 

'Maar, hoe kán dat nou!' bracht Chrissie uit. 

'Hij vaart als kapitein,' antwoordde de bootsman van achter zijn rode 

zakdoek. 'Ik zei je toch dat we aan boord barstten van de honger, 

Chrissie. Echt, er was niks meer van die haai over!' 
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Een valse manoeuvre 

 

 
Hoofdmachinist Daan Holleman van de 'Aldebaran', meestal meester 

genoemd, had geen hekel aan die betiteling, in tegenstelling tot een 

aantal collega's bij deftiger rederijen die zich met 'meneer' of 

'hoofdwerktuigkundige' lieten aanspreken. 

Hij was tien jaar ouder dan kapitein Haring. Zijn levenswandel was 

puriteins, waarbij hij een vurig socialist en lid van de Bond was en zich 

in feite 'technisch gezagvoerder' voelde; een stelling die hij met verve 

wist te verdedigen als dat zo uitkwam, bijvoorbeeld als kapitein of 

stuurlieden het weer eens niet nodig vonden hem in te lichten. 

Meester Holleman voelde zich het hart van het schip en had er vrede 

mee dat kapitein Haring zich het hoofd voelde. Immers, wat was een 

hoofd zonder pompend hart? Wat was een schip zonder draaiende 

machine? Een log, onhandelbaar en dood geval; een speelbal van wind 

en golven. Dat vergeten ze wel eens, die nautici! 

 

Er hing een spreuk in Hollemans werkhut vlak boven zijn bureau en 

goed zichtbaar vanuit de dienstgang: 'Machinare necesse est, navigare 

non est necesse'. 

Meester Holleman had dunne, grijze haren. Hij had ze uitgezweten in 

de krukput van de machine of onder de douche, als hij een zwart 

karwei moest wegspoelen. Typisch een man van de kouwe grond die 

zichzelf omhoog had geworsteld en trots was op zijn rang en positie. 

Die van de machinekamer mochten hem wel, hoewel hij zeer 

afstandelijk kon reageren en fel kon spreken als iets hem niet beviel. 

Ongetwijfeld was hij de baas van het zwarte koor. In de machinekamer 

kon men van de vloer eten en met bunkerolie kon niet gesjoemeld 

worden; dat wisten ze overal waar hij geweest was. Holleman was als 
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een rots in de branding. Soms krulde zijn lip omlaag en dan moest je 

oppassen. 

Het portret van zijn vrouw dat steevast op zijn bureau stond, was het 

baken waarop en waarom hij voer. 

Stuurman Markus beschouwde hem echter als een zuurpruim en 

kapitein Haring besprak alleen de zakelijke dingen met hem. Er 

bestond geen echte vriendschap tussen die twee, maar aan tafel 

konden ze elkaar niet omzeilen en koersten soms op een regelrechte 

confrontatie aan, die echter nooit in een twist ontaardde. 

Meester Holleman leefde aan boord voor en met de machine. Hij had 

als alle goede werktuigen een zintuig ontwikkeld dat reageerde als het 

beste alarm- en monitoring systeem, en bij de geringste 

onregelmatigheid aansprong. 

Maar de kar had tot nu toe feilloos gedraaid, dag na dag, uur na uur, 

minuut na minuut. torn na torn, klap na klap en mijl na mijl. Daarbij 

werd het beter weer en warmer. 

De eentonigheid van de grote oversteek kreeg de bemanning te 

pakken. Het constante ritme van de draaiende kar werkte regelend en 

verdovend; het hoorde erbij als het eentonig ruisen van de zee, het 

wegspringen van de boeggolf, de langzaam kantelende sterren en de 

feller wordende zon. Als de machine stopte zou het hele schip meteen 

reageren. Mensen zouden wakker worden, uit hun kooi komen en 

naar dek of machinekamer lopen en meester Holleman zou als de 

gesmeerde bliksem omlaag duiken, zijn handen brandend langs de 

metalen trapleuningen van de haast. Maar de kar gaf het niet op. 

Integendeel. 

Pas in Sint Vincent op de Kaapverdische eilanden waar gebunkerd 

moest worden, zou de brug de telegraaf op 'standby' zetten, maar niet 

voordat de machinekamer beleefdheidshalve eerst telefonisch 

gewaarschuwd was. Dat was een ongeschreven wet, een eerbetoon 

aan de machinekamer waaraan die zich omgekeerd ook hield tenzij 

zich een noodgeval voordeed. Niet manoeuvreren of stoppen zonder 
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waarschuwing; dat was een dogma. Maar de derde stuurman Hans 

Larsen, alias Dokter King, voelde ter hoogte van Dakar op 

onverklaarbare wijze de handen jeuken als hij in de buurt van de 

telegraaf kwam. Misschien was het de eenzaamheid van de wacht, 

misschien de regelmaat of de oogverblindende schoonheid van Chichi 

in Buenos Aires die achter de kim naar hem wenkte, maar zonder 

nautische noodzaak zette Larsen 's nachts om één uur tijdens de 

hondewacht plotseling de telegraaf op 'STOP'. Feit was dat er niets 

gebeurde. De machine ploegde onverveerd verder en de stoporder 

werd door de machinist van de wacht niet opgevolgd. In plaats 

daarvan kwam er een laconiek telefoontje van de derde WTK Bassie 

Kloek die informeerde wat er aan de hand was. 'Never mind,' zei 

Larsen die de kleine derde met zijn mager gezicht en uitgestoken neus 

beneden al zag staan, hoofd onder de telefoonkap, kauwend op een 

onafscheidelijk stuk kauwgom, niet bereid de code te breken. 'Dit is 

een order. Stop de machine! De gevolgen zijn 

voor jouw rekening!' 

Zo, dacht Larsen, m'n intuïtie heeft me gelijk gegeven. Zijn nautisch 

instinct, begreep hij nu, zijn zesde zintuig had hem doen handelen. Dit 

bleek geen onzin, geen ingeving, geen oefening maar een noodzaak, 

een hard nautisch feit: het testen van de vetloods! Er moest 

gehoorzaamd worden, hoe dan ook. 

Intussen koos Bassie beneden eieren voor zijn geld. Hij besloot de kar 

te stoppen vóór er inderdaad iets fout dreigde te gaan, want tenslotte 

stonden de ogen op de brug en die zagen meer dan hij hier in de 

machinekamer. 

Terwijl de machine stopte, de 'Aldebaran' lag uit te drijven en de 

laatste trillingen van de schroef als een rilling van koorts over het schip 

gleden, gebeurde er van alles tegelijk. 

Larsen die zijn stelling bewezen had gekregen, zette de telegraaf weer 

op volle kracht vooruit. Meester Holleman stormde in onderbroek 
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omlaag waar hij een verbouwereerde Kloek aantrof die zijn 

ongenoegen over de dekdienst op overtuigende wijze spuide. 

Stuurman Markus werd wakker en begaf zich naar de brug. De 

marconist hoorde een SOS en bewoog in zijn slaap. Het schip begon te 

slingeren. Terwijl de kar weer begon te draaien, rende Holleman 

hijgend als een postpaard naar boven waar hij de wakker geschrokken 

kapitein Haring aantrof. 'Wat is er aan de hand?' vroeg deze. 

'Als ik de machinetelegraaf op stop zet gebeurt er niets, kapitein!' zei 

Larsen waarheidsgetrouw. 

'Gebéurt er dan niks?' kwam kapitein Haring. 

'Stoppen is stoppen.' kwam de stem van stuurman Markus uit het 

halfduister, zout in de wonde gooiend. 

'Maar waaróm moet er dan gestopt worden?' kraste Hollemans stem 

als die van een wrekende god. 'Vertel me dát dan eens? Intussen 

varen we weer volle kracht!' 

Stuurman Markus rook een kans en merkte op: 'Tja, dat is natuurlijk 

van de tweede orde, kapitein. Stoppen is stoppen, zei ik al.' 

Holleman kreeg versterking van zijn tweede, meester Arie Adriaanse, 

in de wandeling Aai genoemd maar geen poesje om zonder 

handschoenen aan te pakken. 

Adriaanse was een reus van vijfendertig jaar die Dokter King al eens 

een volle emmer met wasgoed in de nek geworpen had, dwars over 

het sloependek heen toen deze hem tijdens het bunkeren een domme 

morskont had genoemd. 

'Verdomme!' kwam Adriaanse, schaars gekleed en met ontbloot en 

harig torso dat zelfs in het halfduister van de brug respect afdwong. 

'Zal ik jóuw machine 's stop zetten, Larsen!' 

'Rustig Aai, er wordt niet geslagen!' zei Holleman toen de tweede een 

stap in de richting van Larsen deed. 'Gelijk heb je, meester.' 

Antwoordde kapitein Haring, zich aan zijn aankomende baard 

krabbend. 'Een moeilijk geval. vind ik. Markus, neem de wacht over. 
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Larsen, naar mijn hut. Holleman, wees zo goed de werktuigkundige 

van de wacht boven te laten komen en de rest opgedonderd!' 

Het werd een lange zitting, die nacht. Toen de zaak tegen het 

ochtendgloren was uitgesproken, bleek Larsen uit een nautisch 

instinct te hebben gehandeld en Bassie Kloek uit een dito technisch, 

hoewel kapitein Haring er nog aan twijfelde of zoiets wel bestond. 

Toen dreigde er opnieuw riboet te ontstaan, want meester Holleman 

pikte dit niet en haalde een paar praktijkvoorbeelden aan waarbij alle 

likdoorns, voorgevoelens en zogenaamde zesde zintuigen van alle 

generaties nautici tot in het zevenentwintigste geslacht naar het Rijk 

der Grote Duimen werden verwezen. 

Maar tenslotte werden de nautisch en technisch gezagvoerder - de 

volgorde is alfabetisch - het roerend eens dat niet in de 

respectievelijke dagboeken zou worden vermeld waaróm de 

scheepstelegraaf op de brug zonder nautische redenen op stop was 

gezet, en deze opdracht vanuit de machinekamer eveneens zonder 

opgave van technische redenen niet direct werd uitgevoerd. 

Stuurman Markus die met de roerganger in vrolijke stemming op de 

brug was achtergebleven, sprak nadat de rust aan boord was 

weergekeerd deze profetische woorden: 'Er komt nog een tijd dat wij 

hier op de brug de machine zélf kunnen bedienen, Peter. En dan is er 

ook een automatische piloot die jou brodeloos maakt.' 

'Zou het, stuurman.' zei Peter Cornelisse. 

'Ja.' zei Markus plotseling ernstig. 'En dat zou me geweldig spijten, 

zeun! Ik hoop dat ik dat niet meer meemaak.' 

Peter achter het roer wist dat de stuurman het meende en dat deed 

hem geweldig goed. 
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Costa plentie da monnie! 
 

 

Toen de Kaap Verdische Eilanden - eeuwenlang Portugees bezit als 

stapelplaats van slaven en goederen - zo veel waren aangegroeid dat 

de 'Aldebaran' er tussendoor voer, ging de machine op standby want 

er zou op de rede van Sao Vincente gebunkerd worden. 

Volgens de hoofdmachinis, meester Holleman, moest de olie beslist 

van de hoofdbewoners, de geiten, afkomstig zijn want hij had hier nog 

nooit een tanker zien lossen en er liepen meer geiten dan mensen op 

de armzalige plantages rond. 

 

De kale berghellingen, verzengd door de schroeihitte die vanuit de 

nabije Sahara kwam overwaaien, boden een desolate aanblik. De zon 

brandde onbarmhartig op het trillende land, en het blauwe water 

waarin de 'Aldebaran' het anker liet vallen, leek geglazuurd. 

'Ik ben het klassieke verschil tussen bull- en chickenshit meester,' zei 

de hofmeester Kooistra die ook interesse had om te 'bunkeren' en de 

wal op wilde om een lading kalebassen en lime vruchten in te slaan. 

'Maar van goatshit om een scheepsmachine te laten lopen, heb ik nog 

nooit gehoord!' 

'Pas maar op,' waarschuwde Holleman. 'Alles is hier goedkoop maar 

de kwaliteit is beneden peil. Laat je geen rommel in je maag splitsen.' 

'Duur smaakt zuur,' orakelde de kok, denkend aan de kleine en 

gerimpelde vruchten waarmee hij vorige reis had moeten toveren om 

er naar behoefte sinaasappel-, citroen- of druivensap uit te persen. 'Ze 

bersten van de vitamines,' kaatste de hofmeester. 'En daar gaat het 

tenslotte om.' 

'Maar dat proeven mijn klanten niet,' meesmuilde de kok. 
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'Alles smaakt bij jou toch naar uien,' stelde de naderbij geslenterde 

timmerman die geholpen had bij het uitbrengen van de gangway. 

'Hoe kom jij aan die blauwe duim?' zei de kok toonloos. 

'Barst,' zei de timmerman. over de reling naar de afmerende barkas 

van de agent spuwend. 

Op dat moment kwam kapitein Haring in pontificaal uit de 

midscheeps, aktetas onder de arm. 

'Ga je mee, chef?' vroeg hij de hofmeester, in de barkas plaatsnemend 

en door spleetogen argwanend naar de bunkerboot loerend die ter 

hoogte van luik vier werd vastgemaakt. 'Vamos!' 

Tien minuten later stonden ze transpirerend op de zinderende 

aanlegsteiger, waar een aantal pover geklede mensen hen gadesloeg. 

Een goed geklede heer met dikke buik, kennelijk de agent himself, 

hielp hen aan wal stappen. 'Welcome,' zei hij. 'Just fellow me, 

gentlemen!' Een jongetje met gitzwart haar en een brutaal, guitig 

gezicht, liep naar kapitein Haring toe en gaf hem een handje. 

Deze was te verbouwereerd om veel te zeggen en liet de jongen 

meelopen naar het verderop tegen de heuvel gelegen kantoor. Het 

gebaar had hem diep ontroerd. 

'Mister,' zei de jongen onverwacht. 'You wantsie nice girl?' 

'NO!' bromde de Ouwe van de 'Aldebaran', de hand van de jongen als 

een schorpioen loslatend. 

'You wantsie nice boy then, sir?' vroeg het jongetje stomverbaasd. 

'NO!' riep Haring met walging in zijn stem uit. 

'What you wantsie then, sir?' vroeg de jongen vasthoudend. 

Haring zuchtte diep en antwoordde: 'The harbourmaster.' 

'Oh!' zei het jongetje met een smalle glimlach. 'Costa plentie da 

mannie, mister!' 

'Scheer je weg!' riep Haring en de jongen die wellicht geen Hollandse 

voorouders had, hoewel je dit met ons volkje nooit kunt weten, 

begreep die wenk volledig en poetste de plaat. 
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Hofmeester Kooistra durfde nauwelijks te lachen, maar had intussen 

zijn eigen peiling al genomen, volgde het Gezag als een Indisch 

vrouwtje, bleef dus gaandeweg achter en koerste op een stelletje 

vruchten af. 

'Quanto costa?' vroeg hij in zijn beste Spaans maar met een duidelijk 

Amsterdams accent. 

'Goedie and chiepie,' zei de beeldschone jonge vrouw van achter een 

paar uitgestalde manden. Ze had weinig aan want het was bloedheet 

en Kooistra's temperatuur steeg navenant. 

Hij zag een glimlach en smolt bijna. Er was een rij parelwitte tanden en 

daar onder hingen een paar rijpe vruchten die, in tegenstelling tot de 

verwachtingen van de kok, niet uitgepiemeld of gerimpeld bleken. 

Achter die korte rokken stonden manden vol verrukkelijke zuid-

vruchten, weliswaar geen kingsize jaffa' s maar behoorlijk aan de maat 

en vers van de pluk. Het water liep Kooistra in de mond en er stond 

een brok begeerte in hem op waardoor hij niet lang afdong. 

Dit was betere, versere en goedkopere proviand dan hij via de officiële 

weg, dat wil zeggen de vette agent, kon krijgen. Onder een zonnetje 

van een smile werd de koop gesloten en de hofmeester voelde zich 

gesterkt door het feit dat hij deze arme donders geld voor hun waar 

had geboden en hij waar voor zijn geld kreeg. 

Hij bestelde meteen twaalf manden, zes vol limes en zes vol 

kalebassen en beval ze naar boord te laten brengen. 

Ten teken van de Christelijk Koopvaardij van de Lage Landen betaalde 

hij meteen en begaf zich daarna opgewekt naar het havenkantoor in 

de wetenschap naar alle kanten sociale arbeid te hebben verricht. 

 

Ook kapitein Haring had zich een goed koopman getoond. Namens de 

rederij dong hij tien procent af op de prijs van de olie die, zoals hij 

stelde terwijl hij naar een monsterflesje keek, qua viscositeit wel weer 

te vergelijken zou zijn met de fatale Haarlemmer Olie die Willem 
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Barentsz in de Gouden Eeuw in de buurt van Nova Zembla in het 

verkeerde keelgat was geschoten. 

De dikke agent keek of hij dat drankje van 5000 secs Redwood zelf had 

moeten slikken maar ging onder protest akkoord, waarna Haring en 

Kooistra als voldane handelslieden met de barkas naar de 'Aldebaran' 

terugkeerden. 

Boven aan de reling stond meester Holleman met een zuinig gezicht 

naast de nog zuurder kijkende kok die kennelijk de smaak van de pas 

gekochte vruchten al tussen de kaken had. 

'Ik heb net een monster van die olie genomen, captain,' zei Holleman. 

'Geiterommel! Er zit minstens tien procent water tussen die teer!' 

'En waar blijven m'n zuidvruchten?' meesmuilde de kok die nog steeds 

geen bootje met proviand van de wal zag afsteken. 

'Ahum,' zei kapitein Haring ontnuchterd. 'Dat is niet zo best. meester 

... Het ziet ernaar uit dat we die tien procent toch zelf moeten betalen. 

Ik zal er een telegrammetje naar de rederij aan wagen.' 

Vlak voor vertrek kwam er nog een spuiter en vloeide minstens een 

halve ton stookolie klonterig in het blauwe water dat alle kleuren van 

de regenboog kreeg, net zoals meester Holleman. De Kaapverdische 

meeuwen kwamen met de schrik vrij, de hofmeester niet. 

Pas op het allerlaatste moment kwam het bootje met de vruchten. De 

manden werden snel aan boord gepikold en het bootje verdween 

rapido terwijl de 'Aldebaran' het anker lichtte. De limes en kalebassen 

werden kleiner naarmate ze meer van onderuit de manden kwamen. 

Kooistra zag duidelijk dat dit niet de grote dingen waren die de 

juffrouw op de kade hem had laten zien. 

'Dat kost een hoop geld!' zeiden Holleman en de kok in koor. De Ouwe 

en de hofmeester zwegen daarover. Ze hadden die terminologie 

vandaag al eerder gehoord, zij het in ander verband. 
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Een rondje voor de tweede stuurman 
 

 

Toen de Kaapverdische Eilanden in het kielzog verdwenen waren, lag 

de brede Atlantische Oceaan tot aan het eiland fernando de Noronha 

aan de Braziliaanse kust open en de 'Aldebaran' scheen Zuid-Amerika 

te ruiken. Ze deinde plezierig over de lange deining heen en wist in 

één etmaal bijna driehonderd mijl te behalen. 

Kapitein Haring was tevreden. Hij lag op een zwoele avond te kooi een 

boek van Mark Twain te lezen die jarenlang loods op de machtige 

Mississippi was geweest in een tijd dat de rivier nauwelijks verkend, 

laat staan bekend was. 

Een Mississippiloods moest de hele rivier ook tijdens nacht en ontij 

over een lengte van honderden mijlen heen en weer in het hoofd 

hebben! Varen was daar een kwestie van voortdurende 

landverkenning en dat was spannend. 

Het was warm in de hut van de kapitein. Haring legde het boek neer 

en keek door de open poort naar buiten waar hij de maan boven de 

zilveren zee zag staan. Hier was voldoende ruimte, gelukkig. Dit was 

de Atlantic, niet Het Kanaal, en op de brug stond de nautisch 

oerbetrouwbare tweede stuurman Abe Veringa. Er was in geen 

honderden mijlen in de omtrek land te verkennen. 

Haring zuchtte diep, floot even naar zijn kanarie die met een doek half 

over de kooi rustig boven het bureau op het zeetje heen en weer 

deinde en verdiepte zich weer in Mark Twain en de Mississippi. 

'Piet!' zei de kanarie, even uit de slaap gewekt, stak de kop weer in de 

veren en vervolgde zijn wacht te kooi in dezelfde geruste stemming als 

zijn baas. 

Maar als Haring had geweten dat zijn tweede stuurman ergens op liep 

te broeien, was hij wellicht minder gerust geweest. 
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Veringa die over de brug heen en weer stapte, herinnerde zich de 

valse manoeuvre van derde stuurman Hans Larsen, alias Dokter King, 

die midden in de nacht de machine op 'stop' had gezet, maar al te 

goed. 

Larsen was daar niet slechter van geworden. Integendeel. Iedereen, 

behalve de machinisten, vond het een goede mop en dat sprak 

Veringa wel aan. Zelf had hij ook vaak van die goeie ideeën die iemand 

populair konden maken, maar het kwam er gewoon niet van. 

In feite was er nooit wat op zijn navigatie aan te merken geweest. Hij 

was de ideale stuurman en navigator die zijn levensloop 

hoogstwaarschijnlijk op zee zou beëindigen zonder ooit een bakkie te 

hebben gehad. 

'Ik ben veel te serieus,' dacht Veringa. 'Die Larsen versiert het altijd, is 

bij iedereen gezien en loopt de kantjes er af. Ik waag ook niks! Larsen 

is nog ongetrouwd en koopt per pond. Ik was al verloofd voor ik naar 

zee ging, trouwde in de kerk en vreemd gaan is er natuurlijk niet bij. 

Logisch, maar uiteindelijk ben ik een lul!' 

Veringa stak de brug over en liep naar de bakboordbrugvleugel. In de 

slaaphut van de kapitein brandde nog licht, zag hij. De open ronde 

poort stak helder af in de witte opbouw van het brughuis. Maar 

waarschijnlijk brandde het kooilampje en lag de kapitein plat. 

Veringa keek naar de cirkel water rondom het schip; de ronde top van 

de berg die Aarde heette en tot aan de gezichtseinder schitterde van 

leegheid in het brede licht van de glimlachende maan. De 

sterrenhemel deinde heen en weer. Veringa voelde zich ineens 

nutteloos tegenover dit geweld. Hoe lang voeren ze nu al diezelfde 

eendere koers naar het zuiden? De koerslijn kon wel met Oostindische 

inkt in de kaart worden gezet. Het leek wel of de 'Aldebaran' op rails 

liep en een vast spoor volgde. Het stomme girokompas wist niet beter. 

De tol volgde alleen zichzelf. De aarde bewoog er onder door. Zuid! 

Zuid! Honderdnegentig graden! De roerganger had niets anders te 

doen dan soms een spaakje van het stuurrad te bewegen. Wat 'n 
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bestaan! Elke tik van het girokompas was hoorbaar op de stille brug en 

betekende een kwart graad. Heen en weer, rondom de 190 graden. 

Een absurde zaak, vond Veringa plotseling. 

Hij ging opnieuw het stuurhuis binnen waar de zacht neuriënde 

roerganger achter het stuurwiel stond. De kompasketel voor hem 

straalde enig licht uit. Veringa behoefde niet te kijken. Hij wist dat de 

koers goed was. Geen twijfel mogelijk. Die man daar had het helemaal 

gemaakt, keek alleen naar wat cijfers en stuurde bij; ritmisch, 

geprogrammeerd, als een robot. Veringa benijdde die man. Het leek 

een brok beton met een onwankelbaar vertrouwen in eigen kunnen. 

Hoe kon iemand zo zijn of worden? Die man moest tegen zichzelf 

beschermd worden! 

'Tien graden stuurboord,' zei Veringa. 'En schei uit met dat verdomde 

geneurie!' 

'Wablief?' vroeg de roerganger uit het halfduister, kennelijk 

opgeschrikt uit zijn gepeins. 

'Tien graden stuurboord!' herhaalde Veringa kil. 

Het kompas begon ritmisch en afgebeten te tikken tot de nieuwe 

koers bereikt was. 'Tweehonderd, stuurman,' zei de roerganger. 

'Hou het roer tien graden aan boord,' beval de tweede. 

'Hou het roer tien graden aan boord, stuurman.' 

'Snap je wat ik aan het doen ben, Peter?' 

'N ... nee, stuurman. Niet helemaal.' 

'Ik ga een rondje maken!' verduidelijkte Veringa. 

'Waarom dan, stuurman?' 

'Omdat ik daar zin in heb!' kwam Veringa. 'Maar dat snap jij natuurlijk 

niet!' 

'Nee, stuurman!' 

'Goed, blijven rondgaan en terug komen op honderdnegentig. 

Begrepen?' 

'Ja,  stuurman, we gaan rond!' antwoordde Peter, die in het donker 

zijn schouder ophaalde en een gebaar met zijn hoofd maakte. 
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De 'Aldebaran' rook even in de richting van Rotterdam en draaide haar 

achtersteven toen weer naar haar thuishaven toe. 

Kapitein Haring, die net aan de benedenbocht van de Mississippi nabij 

New Orleans was begonnen, zag het maantje langs zijn poort komen 

schuiven en vervolgens in het kielzog verdwijnen. Verbaasd zette hij 

de bril voor op de neus en keek het hemellichaam na, terwijl de 

'Aldebaran' in volle vaart een ruime bocht beschreef. Een goed 

waarnemer kon uit de lichte helling van het dek constateren dat het 

schip iets anders in de rustige zee lag, maar zelfs de werktuigkundige 

van de wacht keek niet langer dan een moment op toen hij een lichte 

daling van het toerental hoorde. 

Haring klom intussen voorzichtig z'n kooi uit. Hij maakte geen haast, 

want Veringa zou ongetwijfeld een goede reden hebben om uit te 

wijken. Wellicht een koerskruiser op weg van Curaçao naar Kaapstad 

die zich niet aan de regels hield. Nee, hij moest niet de indruk wekken 

Veringa in de gaten te houden. Maar tegen de tijd dat hij zijn 

pantoffels gevonden had en de kamerjas had aangetrokken, kwam het 

maantje alweer tevoorschijn en bleef, na enig heen en weer flaneren, 

weer op de juiste plek staan. Verbeeldde hij het zich of was het 

maantje van de andere kant gekomen dan ze vertrokken was? Nee, 

dat kon natuurlijk niet. 

Haring zette de bril weer ferm op de neus, loerde nog even door de 

poort naar buiten en klom weer in de kooi. De 'Aldebaran' lag vast op 

koers richting Buenos Aires, dat was zeker, en Haring begon de 

Mississippi weer af te zakken onder leiding van loods Mark Twain tot 

hij in slaap viel. 

'Dat was een rondje voor de "Aldebaran",' zei Veringa, die zijn goede 

humeur op onverklaarbare wijze teruggevonden had. 

De roerganger zei niets. Wel een goedkoop rondje, dacht hij. A 

socalled Dutch Round. 
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Het effect was gering. Niemand was wakker geworden, zelfs de 

kanarie niet. En wat dat betreft had Veringa de boot weer eens 

gemist. 
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Hut gekraakt! 
 

 

Derde werktuigkundige Bassie Kloek was een rustige jongen met 

goede vooruitzichten te land en ter zee. Met zijn achtentwintig jaar 

was hij er zeker van inlijving in de militaire dienst te hebben ontlopen 

door te blijven varen. Hij kon vast wel ergens een walbaan krijgen als 

chef van de wacht bij de Technische Dienst van de PLEM, PZEM, 

PEUM, PGEM en noem die elektriciteitsbedrijven per provincie maar 

even op of anders wel bij een fabriek of raffinaderij. 

De wal zat nog steeds te springen om ervaren WTK' s, maar Bassie had 

één groot probleem: hij verkeerde te lang op zee, wist niet precies hoe 

hij aan de wal moest komen en wachtte op de gangway of loopplank – 

in waltermen kruiwagen genoemd - die iemand voor hem zou 

uitleggen, en zo werd hij steeds ouder. 

Zijn vrouw die als een tijdelijke weduwe in de binnenlanden van 

Zeeland achterbleef als hij de reis op ging, wenste echter niet op zo'n 

walbaan aan te dringen want O God als die vervelende kerel élke dag 

thuis zou komen was zij haar emancipatie kwijt. 

O ja, ze hield van Bassie en zou 'm nooit in de steek laten. Seks was 

een digitale zaak; verlof ja, varen nee. Simpel. De kraan open of dicht. 

Beiden hielden zich er in extenso aan en de kinderen kwamen altijd 

negen maanden na een kort verlof. Daar kon je de klok gelijk op 

zetten. Tijdens verlof was het of ze samen naar een seksclub gingen en 

tijdens Bassies reis het klooster weer betraden. Er was regelmaat in de 

onregelmatigheid. 

Bassie had het niet gemakkelijk. Soms had hij er ineens genoeg van. 

Dan vlogen de ijzeren wanden van de machinekamer op hem af en 

vluchtte hij zover de dienst dat toeliet uit het lawaai naar dek, de kar 
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tijdelijk aan de jongelui, zeg olielui, overlatend. De frisse lucht aan dek 

bracht hem altijd weer tot zichzelf. 

Bassie hield veel van het overweldigende blauw van lucht en water 

maar vond dat die kleur compensatie nodig had. Zijn kleine hut aan 

bakboord stond vol groene planten die hij overal vandaan haalde maar 

die de invloed van zoute lucht en brak water niet verdroegen. De 

meeste walplanten kwijnden weg en Bassie herkende dat. Hij trok het 

zich aan. Sommige planten die hij met voldoende aarde uit een van ’s 

Heeren landen aan boord had gebracht, vielen na verloop van tijd van 

hun wortels. Ze verdomden het en rotten weg. Zelfs regenwater hielp 

niet. Ome Jakkes, de kok, had wel tovermiddelen, jenever en oude 

koffie, maar daar trapte Bassie namens de planten niet in. 

Hij had het ook al met vissen geprobeerd, maar die bleken op zee 

vreemd genoeg zeeziek te worden en sprongen tijdens zwaar weer als 

pinguïns uit het aquarium. Nee, beesten aan boord was het ook niet 

helemaal, maar wat dan wel? 

Bassie had momenten van diepe eenzaamheid maar gelukkig was er 

aan boord een goudgoede kerel, derde stuurman Hans Larsen alias 

Dokt erKing, waar hij altijd terecht kon. Die ongetrouwde vrijgezel was 

in staat van hoog tot laag goede sociale contacten te leggen; iedereen 

mocht hem even graag en zelf scheen hij geen problemen te hebben. 

Soms had Bassie, in het redelijke, behoefte aan die kerel. 

Op een avond na de wacht kwam er een ogenblik in Bassies bestaan 

dat hij het in de hut tussen de kwijnende planten en portretten van 

zijn zwijgende, nors kijkende vrouw, niet meer uithield en tot de 

conclusie kwam dat hij de biezen moest pakken en weg wezen. 

Aan de wal zou dat vrij eenvoudig zijn geweest, maar op een schip 

heeft iedereen een eigen taak en een dito hut waarin hij geacht wordt 

domicilie te hebben tot het einde van de reis. Bassie besloot dit feit te 

negeren, pakte zijn koffers en stak in pontificaal het schip dwars over 

met de vaste bedoeling in de hut van Dokter King zijn heil te zoeken. 
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Hans Larsen die zijn eigen problemen, voornamelijk seksuele, 

nauwelijks de baas kon en bezig was daar iets aan te doen, onderbrak 

schielijk zijn egotrip toen er onverwachts op de deur werd geklopt. 

'Binnen!' riep hij vertraagd, waarna de deur langzaam open ging en de 

eigenaar van een riante hut aan bakboord met eigen uitzicht op zee, 

volledig in uniform en gepakt en gezakt voor de deur stond. 

'Dag Hans,' zei Bassie vriendelijk, zijn levensgrote koopvaardijpet op 

Larsens bed slingerend. 'Ik kom bij jou logeren!' 

'Je wát!' vroeg Dokter King, hijsend aan zijn broek. 'Je komt wát?' 

'Jij slaapt in de kooi,' verduidelijkte Bassie, 'ik neem de bank wel 

zolang ik hier blijf. Ginder hou ik het niet meer uit!' 

Dokter King stond perplex naar deze kraakactie van de zijde van de 

Technische Dienst te kijken en dacht aan een grap. 

'Haha!' kwam hij, 'ik in de kooi en jij op de bank! Maar hoe lang gaat 

dat duren?' 

Tot ik er genoeg van heb,' verduidelijkte Bassie, zoekend naar ruimte 

om zijn spullen op te bergen, trekkend aan laden onder kooi en bank 

waar de overdadige uitrusting van Dokter King al in zat. 

'En wanneer heb je daar genoeg van?' vroeg een ongerust wordende 

Larsen, die zichzelf weer in bedwang had. 

'Ach, het is nu vrijdagavond, ik denk dat ik na het weekend maar weer 

eens naar huis moet' zei Bassie vrolijk. 'Ik heb veranderingen van lucht 

nodig, Hans. Dus kom ik naar stuurboord en dan kunnen we nog ’s fijn 

praten.' 

'Ik niet!' kwam Larsen, kwaad wordend omdat Bassie zijn koffers 

begon uit te pakken en de inhoud in de overbevolkte laden kwakte. 

'Bassie,' vervolgde hij met volle overtuiging, 'stop die nonsens. Wat 

ben je aan het doen, man?' Tegelijkertijd smeet hij een van de laden 

dicht waardoor Bassies vingers er tussen kwamen. 'Ik kom toch ook bij 

jou maar niet zo binnenvallen!' 
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'Ah!' zei Bassie, de bezeerde vingers in de mond stekend, 'doe toch 

niet zo rot tegen me! Volgend weekend kom je toch bij mij logeren, 

gekke knul!' 

Dokter King hapte naar adem. 

'Ik ben bezig een trend te setten op de Nederlandse koopvaardij,' zei 

Bassie huilerig alsof hij pijn had. 'Begrijp je dat dan niet?' 

'Nee,' zei Larsen. 'Donder op!' 

'Dat meen je niet!' kwam Bassie geschokt. 'Waar moet ik dan heen?' 

'Naar je eigen hut!' zei Larsen gedecideerd. 

'Daar zijn alleen planten die het niet doen!' kwam Bassie die in tranen 

uitbarstte. 'En m'n vrouw ...' 

'Juist,' zei Dokter King die in de gaten kreeg dat Bassie problemen had. 

'En dio doet het ook niet...' 

'Nee,' zei Bassie. 'Hoe weet je dat?' 

"n Vermoeden, ouwe reus!' zei Larsen. 'Moet je soms 's borrel?' 

'Mag ik dan blijven?' zei Bassie met tranen in de ogen. 

']a, natuurlijk ... eh ... gekke knul!' bracht Larsen met moeite uit. 'Maar 

we moeten wel een afspraak maken ...' 

'Wat dan?' vroeg Bassie, een zakdoek uit zijn koffer halend. 

'We kunnen hier best 'n ... trend van maken op de Nederlandse 

koopvaardij. Maar de eigenaar van de hut heeft áltijd gelijk!' 

'Da’s natuurlijk logisch,' antwoordde Bassie, glas in de hand. 

En toen werd het toch nog een genoeglijke avond, daar aan 

stuurboordzij van de 'Aldebaran' tot Larsen er genoeg van kreeg en hij 

de kraker buiten de deur zette. Deze protesteerde niet, want Larsen 

had natuurlijk gelijk. 

Later zou Bassie bij de PZEM altijd verhalen vertellen over fijne 

collega’s waar je zó binnen kon stappen maar op de koopvaardij vond 

het voorbeeld niet veel navolging. 
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Scheepsraad aan de evenaar 
 

 

'Ik zal jou 's wat vertellen. Chrissie,' zei eerste stuurman Jan Markus 

tegen de leerling toen de zon tegen twaalf uur noen bijna recht door 

de schoorsteen in de machinekamer keek. 'We zitten zó bij de evenaar 

en dan komt Neptunus aan boord ...' 

'De God van de zee ...' meesmuilde Chrissie. 'Alsof ik dáárin geloof! Die 

bestaat evenmin als Sinterklaas!' 

'Sinterklaas bestaat inderdaad niet,' antwoordde Markus met een 

ernstig gezicht 'Maar Neptunus wel. Ik heb 'm persoonlijk menigmaal 

aan boord zien komen!' 

"n Verklede vent!' diagnoseerde Chrissie. 'De bootsman met een 

hoelarok om, een drietand in de hand en een kapothoedje op!' 

'O jee!' kwam Markus. 'Weer zo'n ongelovige hond. Hoe vertel ik het 

m'n kinderen, de stuurmansleerlingen! Ik heb altijd grote moeite met 

het geven van voorlichting. Dat ligt me gewoon niet. Een soort 

jeugdtrauma, geloof ik. Ik kom uit een toevallig gezin. Mijn vader 

studeerde voor pater en had ook geen voorlichting gehad. Vandaar 

dat ik nou tegen je staat te praten. Je gelooft toch wel dat ik vóór je 

sta?' 

'Jazeker!' kwam Chrissie. 'Maar niet in Neptunus want dat was een 

figuur uit de Romeinse mythologie. Dezelfde als Poseidon uit de 

Griekse tijd. C'est ça!' 

'C'est ça?' steigerde Markus. 'Hoe weet je dat?' 

'Op school geleerd,' antwoordde Chrissie. 

'O, en dus is dat waar. Mijn God, daarmee moet je de oceáán over! 'n 

Zeeman die niet in Neptunus gelooft! Da's de Goden verzoeken,' zei 

Markus grimmig. ''n Ernstige zaak, Chrissie. Daar moet ik met de 

kapitein over spreken. Je moet nodig ... eh ... voorlichting krijgen ...' 
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Markus beende de kaartenkamer door en klopte op de deur van de 

kapiteinshut die hij meteen opende. 

'Captain,' zei hij, 'sorry dat ik zomaar binnenval maar ik ben nogal 

opgewonden. Ik voorzie ellende van de reis. De leerling gelooft niet in 

Neptunus!' 

'Het is niet waar!' hoorde Chrissie de Ouwe zeggen. ·Allemachtig! Blij 

dat je me onmiddellijk inlicht, stuurman. Daar moet ik scheepsraad 

over houden en wel zo gauw mogelijk want ik zag in de kaart dat we 

tegen vier uur de linie passeren en dan heb je de pompen aan het 

dansen. Ik zal onmiddellijk maatregelen nemen. Hij zal zich moeten 

bekeren, da's wel zeker! Wat een toestand!' 

'Zal ik de leerling op water en brood zetten tot ie voor de scheepsraad 

komt, kapitein?' 

'Ja, doe dat maar, stuurman,' antwoordde Haring kuchend, 'En laat de 

bootsman de wacht houden, Geef 'm alvast de Godvruchtige Zeeman 

mee uit de boekenkist. áls die er tenminste in zit. Kans dat de 

timmerman hem heeft.' 

'Oké, kapitein,' zei Markus en op de brug terugkerend, negeerde hij de 

leerling volledig terwijl hij de bootsman opbelde. 'Jacob.' zei hij, 'hier 

de stuurman. Ernstig geval. We moeten scheepsraad houden. De 

leerling gelooft niet in Neptunus ... Wát je zegt, man! Kom 'm halen en 

zet 'm voorlopig in het cachot, ik bedoel het hospitaaltje, tot ie 

voorkomt!' 

Een uur later was het zo ver. Chrissie werd in de hut van de kapitein 

voor de tafel gezet waarachter de scheepsraad met name Markus, 

meester Holle man, marconist Voorthuysen en bootsman Stobbe 

onder leiding van  de kapitein met ernstige en uitgestreken gezichten 

aanwezig waren. 

'Er is nog tijd,' begon de kapitein, op zijn horloge kijkend .. 'Wij hebben 

verstaan dat ge niet in Neptunus gelooft Is dat zo?' 

'Ja, kapitein.' 

'Hij ontkent niet eens!' zei Holleman hoofdschuddend. 
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'Arme donder weet niet beter, heeft voorlichting nodig,' kwam 

Markus. 

'Ahum,' zei Haring, zich aan de baard krabbend. 'Een chronische en 

ernstige zaak. Weet ge wel wat ge aanricht, leerlingstuurman?' 

'Nee, kapitein.' 

'Het zou ons en de maatschappij heel slecht uitkomen als we door 

Neptunus aan het lijntje gehouden worden. Die uitdrukking komt van 

de Lijn of de Linie. Begrepen?' 

'Jawel. kapitein.' 

'Er is nog een greintje hoop, ' kwam de marconist 'Heb maar veel 

geduld met 'm, kapitein. Leg het 'm alstublieft voorzichtig uit!' 

'Een laatste poging dan,' antwoordde Haring zuchtend. 'Het Engelse 

woord "doldrums" voor een strook rondom de equator moet u toch 

bekend voorkomen, toekomstig gezagvoerder?' 

'Jazeker, kapitein,' antwoordde Chrissie opgeruimd. 'Zeilschepen 

hadden hier vroeger vaak last van windstilte ... lagen soms wekenlang 

stil.' 

'Windstilte zegt ie!' beet stuurman Markus. 

Kapitein Haring schudde het hoofd. 'Géén windstilte, 

leerlingstuurman, zei hij. 'Dat is een bijgeloof van de wal. Die schepen 

werden aan het lijntje gehouden, snap je dat?' 

'Nee, kapitein.' 

'Door Neptunus, idioot! ' kwam Markus. 'Als je iemand aan boord hebt 

die het Geloof niet heeft, houdt Hij het schip aan de Lijn vast. Al die 

stomme verhalen over windstilte zijn onzin. Het waait hier altijd, kijk 

maar naar buiten!' 

Alle hoofden draaiden zich eensgezind naar de poorten van de 

kapiteinshut waarbuiten een frisse bries de blauwe wateren van de 

Atlantische Oceaan een streepjespak van schuim gaf. 

'Het waait hard,' zei kapitein Haring. 'Feit is dat deze leerlingstuurman 

nog steeds twijfelt. met het evidente risico dat Heer Neptunus de pest 

in krijgt en ons in de doldrums tegenhoudt...' 
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'Hoeft niet,' zei de leerling. 'Ik geloof het wel!' 

'Echt?' vroeg de kapitein. 

'Echt en oprecht!' antwoordde Chrissie. 

'Hallelujah!' riep Markus uit. 'Praise the Lord Neptun! Hij is op het 

rechte pad geraakt. Hij is bekeerd.  Hallelujah!' 

'Het wonder is geschied!' voegde de bootsman eraan toe. 'De Verloren 

Zoon is weergekeerd. Dit wordt een voorspoedige reis, captain!' 

'Gelukkig,' zei Holleman. 'Ik heb er weer moed op. Nou komen we met 

die geiteolie uit Sao Vincente toch nog in Buenos Aires. Ik had er een 

hard hoofd in!' 

'Nou,' zei Haring. 'Zitting opgeheven. Ik geef 'n schoot-an weg!' 

'Kan ik gaan, kapitein?' vroeg Chrissie. 

'Welnee, kerel, blijf erbij,' zei Markus. 'Je bent nu weer een van ons!' 

'Proost, kapitein,' zei de bootsman. 'Moet ie nog gedoopt worden?' 

voegde hij eraan toe, wijzend op de leerling. 

'Ik denk van niet. ' zei deze. 'Hij zal wel niét aan boord komen deze 

reis.' 

'Wie,' vroeg Markus schaapachtig. 

'Neptunus,' zei Chrissie. 'Ik heb gehoord dat ie verzopen is. Bedankt 

voor het pilsje, kapitein!' en weg was hij, de deur achter zich dicht 

gooiend. 

In de doodse stilte geladen met verbazing die volgde zei Holleman na 

een tiental seconden: 'Bah! D'r is tegenwoordig eigenlijk niks meer 

an!' 

'Aan het bier?' vroeg Markus. 

'Nee, aan het varen!' verduidelijkte de meester hoofdschuddend. 'Die 

jeugd van tegenswoordig! ' 
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Oneigenlijk gebruik verlovende 

middelen 

 
 

Het goede schip 'Aldebaran' had het gepresteerd onder de kust van 

Braziliëte raken en voer onder een pampero door verder naar het 

zuiden. 

De kust was niet te zien, maar ergens aan stuurboord had Johan 

Maurits inde zeventiende eeuw nog een Nederlandse nederzetting 

gesticht, dieuitmondde in een aantal kapiteinschappen, welke na 

dertig jaar door de Portugezen werden veroverd. 

Nu lag er de stad Recife, in de volksmond op zee ook wel Siefie 

genoemd vanwege de bittere armoede die daar als liefde te koop was 

en de gevolgen daarvan als je niet oppaste. 

kennelijk dacht de maatschappij er ook zo over en had als voorzorg of 

in een vlaag van sociaal of seksueel bewustzijn een gros 

voorbehoedmiddelen met de 'stores' meegezonden, maar 

waarschijnlijk was het een grove vergissing. 

Vierde werktuigkundige Jan Meeuwisse, die was aangewezen de 

reservedelen te controleren en te inventariseren, had op een goede 

morgen een pakketje opengemaakt, waarop een grappenmaker 

'rubber pakkingen' had geschreven. 

De negentienjarige WTK had met stijgende verbazing naar de inhoud 

gekeken. Hij bezat een Voorlopig Diploma, ook wel VD genoemd, en al 

filosoferend begreep hij beter dan ooit waarom de tweede meester 

hem had gewaarschuwd nooit achteloos tegen een buitenlandse te 

zeggen: 'I’e got my VD!' want dan zou ze gillend weglopen. 

'Kleintje,' had meester Aai Adriaanse tegen hem gezegd, daarbij 

duidend op de geringe lengte van de vierde, 'je hebt het al zo moeilijk, 
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dus zeg dat nooit tegen 'n mooie vrouw, want het betekent Venerial 

Desease.' 

Maar nu stond Jan Meeuwisse beduusd tegen zeggen en schrijven 

honderdvierenveertig van die dingen aan te gluren, pakte er een, trok 

en rook er aan, schudde het hoofd en stapte ermee naar meester 

Holleman, de hoofdmachinist die vanwege zijn lange vaartijd al jaren 

in gezegende celibataire omstandigheden verkeerde en er wel een 

zinnig woord over kon zeggen. 

'Bah!' zei de HWTK van de 'Aldebaran' hartgrondig. 'Breng maar naar 

de derde stuurman, die Dokter King. Hij verzorgt de apotheek. Dit 

behoort niet bij de stores maar bij ... eh naar ik aanneem ... eh 

geneesmiddelen. Wég ermee uit mijn machinekamer!' 

'Zozo,' zei Larsen, alias Dokter King, die echt wel wat gewend was, 

maar deze spontaniteit en weelde bij gebrek aan 

praktijkmogelijkheden overdreven vond. 'Wat moeten we dáár nou 

mee?' 

Hij legde het pakketje op zijn kooi en telde met uitgestrekte vinger het 

aantal. 'Honderddrieënveertig,' zei hij. 'Heb je er een geprobeerd? Te 

groot zeker?' 

Dat gezegde deed letterlijk en figuurlijk de deur dicht, want de vierde 

rende met de deur slaande weg, omdat hij dit de zoveelste aantijging 

op zijn geringe lengte vond. 

Dr. King was intussen aan het vermenigvuldigen en delen. Het was 

inderdaad absurd. Vier stuks voor elk lid van de bemanning deze reis, 

maar zó kon je niet tellen, want meer dan de helft hoefde niet zo 

nodig, dertig procent wilde wel maar durfde toch niet, tien procent 

kwam erom voor ze de wal op gingen en tien procent kwam als 

mosterd na de maaltijd. Het aantal binnenligdagen in aanmerking 

genomen, betekende het zelfmoord voor de overblijvende potentiële 

kandidaten. 
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En toch wilde Larsen ze niet mee terugnemen naar de thuishaven, 

want dan zouden ze weer mee de reis op moeten en die dingen waren 

hygroscopischen niet met het oog op de eeuwigheid gemaakt. 

Dokter King had een groot probleem. Hij werd er zenuwachtig van, 

schonk zichzelf nadenkend een whisky uit eigen voorraad in en dacht 

diep na. Waarvoor waren deze middelen nog meer te gebruiken? 

Na nog een druppeltje te hebben genomen, zag hij een groot licht 

pakte er een uit de doos en liep er grinnikend mee naar de wasbak om 

te proberen hoeveel water er in kon. Dat viel niet tegen. De eerste 

scheurde weliswaar, maar de tweede bleef heel, die hij dichtknoopte 

en voorzichtig oppakte om ermee naar het sloependek te laveren. 

'Plan één,' zei hij grinnikend tegen zichzelf. 'Neem een exemplaar uit 

de verpakking, vul met zoveel water dat het nauwelijks vervoerbaar 

blijft en loop er vervolgens mee naar de kap van de machinekamer. 

Ondersteun het apparaat met beide handen, kijk naar beneden tot u 

de werktuigkundige van de wacht ziet lopen en werp het vervolgens 

omlaag. Het resultaat zal verbluffend zijn.' 

Plan één slaagde volledig. Derde meester Bassie Kloek, die nukkig bij 

de kar stond, kreeg plotseling uit onbekende richting een straal water 

in de nek toen de blaas op de ijzeren trap uiteenspatte. 

Dokter King die aan dek stond te huilen van het lachen, zag hem 

langdurig aan allerlei pijpen voelen om het lek te ontdekken en 

vervolgens naar de telefoon lopen om te bellen. 

Daar kreeg hij aanvankelijk niet thuis, want meester Adriaanse, die 

schuin tegenover Larsen bivakkeerde, had de grinnikende stuurman 

met iets groots en ronds in de handen het dek op zien sluipen en hem 

uit de verte gadegeslagen. Wat er precies gebeurde, wist hij niet, maar 

dat er iets in de machinekamer werd gegooid, was hem duidelijk. 

Eén blik in de hut van Dokter King was voldoende om hem uitsluitsel 

te geven en hij griste meteen twee dozijn uit de kooi, omdat hij zelf 

ook grote plannen kreeg. 
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Plan twéé, dacht Larsen, terugkerend naar zijn hut, en daar tot de 

ontdekking komende intussen te zijn beroofd. 

Voorzichtig loerde hij rond, maar de enige die hij zag zitten was de 

tweede meester die zat te bellen. 

'Welk water?' hoorde hij hem zeggen. 'Nou, hou je ogen maar open, 

Bassie!' 

Wie was de kleptomaan dan wel? vroeg Larsen zich af. Misschien de 

kok wel, die echte plannen had of worst wilde maken. 

De eerstvolgende die het oneigenlijk gebruik aan den lijve moest 

ondervinden, was tweede stuurman Veringa die, onder de douche 

staande, eerst geen water kreeg hoewel hij de kraan wijd openzette. 

Net op het moment dat hij een hete ballon in de nek voelde, daalde de 

zondvloed over hem neer, omdat het ding plofte. 

Dat was niet de enige uitwas. Bij meester Holleman hing er één tegen 

het plafond op de deining heen en weer te schommelen. De arme man 

kreeg er een stijve nek van. 

Kapitein Haring ontdekte een ballon aan de vlaggelijn op de 

bovenbrug, waar normaal de vlag van het land van aankomst wordt 

gehesen. 

Stuurman Markus vond er één opgeblazen en beschilderd onder zijn 

onafscheidelijke wildevaartpetje, bestudeerde het geval aandachtig en 

was de ontdekker van het stempel 'Approved by British Authorities'. 

Hij zette zijn pet op, stak een speld in de ballon die daardoor natuurlijk 

klapte,hing er een kaartje aan waarop hij schreef 'Dat was de Titanic 

ook' en hing het geheel aan de seinsleutel van de marconist, want dit 

was een noodgeval. 

Maar Dokter King was nog niet klaar. Van wacht komend, ontdekte hij 

een enorme bobbel onder zijn laken. 

'De vrindelijke grote van Bassie', stond er met hanepoten op 

geschreven toen hij het laken voorzichtig verwijderde. Het ding was 

onvervoerbaar. Als je ernaar wees klapte die al en verzoop de kooi en 

alles aan laden en lading er onder. 
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Hij sliep die nacht op de bank, maar dat hielp niet. Bij het ontwaken 

was zijn kooi drijfnat. Toen was de lol er af en borg hij de 

overlevenden op in het hospitaaltje, in afwachting van betere tijden. 

Aan de experts van het MARIN is deze gebeurtenis ongemerkt 

voorbijgegaan, anders was er wel een dik rapport verschenen over het 

oneigenlijk gebruik van middelen aan boord. 
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De spreekbuis 
 

 

Op een lange achtermiddagwacht drentelde stuurman Markus met 

wijdgespreide benen gemakkelijk op de lange deining door het 

brughuis van de 'Aldebaran' terwijl zijn vérziende ogen de lege zee tot 

aan de horizon verkenden. Hij zag de blauwe, glinsterende watercirkel 

rondom, waar overheen de witte satellieten van de wolken, soms 

even dreigend, op de toenemende passaatwinden meezeilden naar de 

oneindigheid achter de kim. 

Markus stond even stil bij de telegraaf. Zijn rechterhand betastte het 

koperen mondstuk van de spreekbuis naar de machinekamer, een 

relikwie uit het pré-telefoon tijdperk. Daarnaast hing nog zo'n 

spreekbuis; HUT KAPITEIN stond er in gepoetst koper op. 

Onwillekeurig haalde Markus het koperen fluitje uit de buis 

MACHINEKAMER, blies in de pijp en stopte het geval er weer in. Nog 

geen vijf seconden later kreeg hij antwoord uit de machinekamer in de 

vorm van een snerpend gefluit dat langzaam uitstierf op de stille brug 

alsof het zichzelf levensvreemd voorkwam. De rechtstreekse 

verbinding tussen brug en machinekamer, voorzien en voorgeschreven 

door de Scheepvaart Inspectie was een feit; een twee-inch pijp die 

omlaag kronkelde. 

Markus grinnikte. 'Dag Aai!' riep hij omlaag, schreeuwend in de buis 

naar de tweede machinist. 'Kun je het daar beneden droog houden?' 

'Wablief?' vroeg Aai, oor aan de buis en geen antwoord krijgend 

opnieuw met de mond aan de pijp: 'Wat bedoel je? Ik kan je niet goed 

hóren met dat lawaai van de machine!' 

'Je zit toch onder de waterlijn!' brulde Markus. 'Of je het droog kunt 

houden daar beneden!' 
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'Het is hier droog!' antwoordde Aai. 'Ik hoop maar dat jij het daar 

boven nát houdt. Hou jij maar overal water om ons heen!' 

'Maak je geen zorgen, Aai!' antwoordde Markus. 'Maar als het bij je 

begint 

te lekken, kom je maar naar boven! Goede wacht!' 

Markus grinnikte en hervatte zijn gestap. Varen, dacht hij. Wat 'n 

baan! Hoe begon een mens eraan en waar eindigde hij? 

Zijn gedachten zwierven naar een groene plek aan de wal; een 

ingesloten dal in de Ardennen waar bossen en bergen de Waarheid 

waren en de wereld zo tastbaar en beperkt was, kerk in het midden, 

alles geregeld tot in de dood en ver daarna. Was hij aan die sleur 

ontsnapt of niet? 

Op dat moment floot de spreekbuis weer. Markus haalde de fluit eraf 

en blies terug. 

'Stuurman!' hoorde hij Aai roepen. 'Zit de kloot nog boven in de mast? 

Anders klim je er zélf maar in! Goede wacht!' Gevolgd door een paar 

korte tikken op de buis die er doorheen golfden als een hevig 

gegrinnik. 

Eén-één, dacht Markus. 

Hij besloot daar iets tegen te doen maar piekerde zich suf. Wel 

ontweek hij nog even een uit het niets opdoemende Panamees, die de 

'Aldebaran' ondanks alle ruimte probeerde te rammen .. dus 

waarschijnlijk geen stuurman van Terschelling op de brug had staan, 

en bedacht toen dat Aai daar beneden ook bijzonder op zijn hoede zou 

zijn. 

Hoe kon hij die WTK te grazen nemen? In de buis blazen en vlak 

daarna tien liter water erin lozen zou niet gaan. De slimme meester 

zou de windhoos voelen aankomen en op tijd mond of oor tactisch in 

de machinekamer terugtrekken. De spreekbuis zat ook niet op 

heuphoogte zodat dit ook niet kon. Bovendien hoorde zoiets niet tot 

de verheven rang van een Eerste Stuurman. Maar wat dan! Markus 

zon op iets totaal nieuws. 



 

55 
 

Toegegeven; Aai had daar beneden van alles mee: perslucht, 

accudampen of olie zou hij omhoog kunnen blazen. Er waren 

tientallen combinaties mogelijk die het een stuurman op de brug 

onmogelijk maakten aan het lek van de pijp te luisteren, op straffe van 

zijn gezicht. Welke middelen stonden hem ten dienste? Langzaam 

kreeg hij een plan. Eerst zou hij de meester moeten uitdagen om hem 

vervolgens om de tuin te leiden. 

Markus belde de bootsman. 'Jacob.' zei hij, 'breng me 's een stuk 

brandslang van ongeveer 'n meter .... Waarom? Gaat je niks an. Ik 

wacht erop! Dikte? Ongeveer twee tot drie duim is genoeg. See you!' 

Vervolgens strooide hij het pepervaatje voorzichtig leeg in de 

spreekbuis en worstelde het spul door voorzichtig blazen omlaag, 

zonder de WTK door middel van de verklikkende fluit op het spoor te 

zetten. Daarna blies hij hard in de hoop dat de peper in de endeldarm 

van de pijp zou zitten, klaar voor extractie. 

Het lukte. Toen Aai 'Hallo' zei, blies Markus in de spreekbuis en hoorde 

tot zijn genoegen het gehoest van de WTK tussen de overheersende 

machinekamergeluiden naar boven komen. Grinnikend deed hij de 

fluit weer op 

de pijp. Zo, dat was dat. Klaar voor de tegenaanval! 

'Bootsman,' zei hij, 'help eens even de brandslag over de pijp heen te 

doen! Haal de fluit er maar af!' 

Terwijl Stobbe de slang over de spreekbuis heen stroopte, deed 

Markus hetzelfde bij de buis van de kapitein nadat hij de fluit ook had 

verwijderd. Er was een kunstmatige, zij het tijdelijke verbinding tussen 

MACHINEKAMER 

en HUT KAPITEIN tot stand gebracht. 

Geen onbelangrijk feit en Markus wachtte de toekomstige 

ontwikkelingen met toenemend vertrouwen af, vooral toen hij zijn oor 

aan de buis te luisteren legde en allerlei geluiden hoorde die erop 

wezen dat er beneden grof geschut in stelling werd gebracht. 
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Aai deed inderdaad zijn best. vulde een eindje pijp met ketelroet, klaar 

om aan te leggen en hield aan de andere zijde een schot geforceerde 

perslucht gereed. Vol verwachting blies hij in de spreekbuis om 

Markus wakker te schudden, en hoorde 'Hallo, met de ... ' 

Maar gretig als hij was, aarzelde hij geen moment, opende de afsluiter 

van de perslucht en blies het roet met grote vaart naar de brug. Dat 

dacht hij tenminste. Kapitein Haring kreeg de volle laag maar 

stuurman Markus, die de tijdelijke verbinding als de bliksem 

overboord geworpen had en aan bakboord stond te neuriën toen de 

kapitein met een zwarte smoel en stomverbaasd de brug op kwam 

stormen, zei vrolijk: 'Verrek nog an toe! Is het nou al Sinterklaas? Als 

kapitein krijg je ook altijd de Zwarte Piet toegeschoven. Ik ben blij dat 

ik dááraan ontsnapt ben!' 
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Een gevaar voor de navigatie 
 

 

Scheepstimmerman Freek Lelyveld van de 'Aldebaran' was een 

sombere man van middelbare leeftijd, die weliswaar het beroemde 

oog had, maar het woord timmermanshumor niet in zijn kladboekje 

had staan. 

Tussen de nautische en technische handboeken, die van rederijwege 

aanwezig waren, en de inhoud van de boekenkist, die namens het 

kerkelijk sociaal werk aan boord was gebracht, bevond zich geen Dikke 

van Dale, zodat Freek, zo hij daartoe behoefte had gevoeld, de ware 

betekenis van het woord humor, 'vrolijkheid met weemoed vermengd, 

gesublimeerde ellende, oog en gevoel voor vrolijkmakende 

tegenstrijdigheden', niet kon opzoeken in dat Vaderlandse 

Woordenboek. 

Freek stond als vakman aan boord en bij de rederij uitstekend bekend. 

Eerste stuurman Markus kende zijn eigenheimers en hield er zoveel 

mogelijk rekening mee, maar zon toch op middelen om Freek, al was 

het maar éénmaal, een lachstuip te bezorgen die de gal uit zijn 

lichaam en geest zou verwijderen. 

Hij had daarbij een meeligger aan bootsman Janus Stobbe, maar de 

Houtluis reageerde altijd zo negatief en schaapachtig op een bak dat 

ánderen daarom begonnen te lachen en Freek nog sikkeneuriger 

werd. Zelfs het ritme en de uitkomst van de beste limerick kon niet 

meer dan een kort zenuwtrekje op Freeks dunne lippen brengen. 

Waar anderen bij 'er was eens een juffrouw in Loenen' vol 

verwachting begonnen te grijnzen, te rijmen of te zoenen, keek Freek 

erg zuur en leek het of het sloeg op de-kok-z'n-citroenen, de 

hofmeesters-dure-limoenen of dat-hij-het-dek-nog-moest-boenen. 
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Toegegeven, zelfs de beruchte 'Juffrouw uit Naarden' en de 'Dame uit 

Adelaide' deden hem niks, laat staan het 'Boertje uit Londen'. Freek 

bleef een probleemgebied . 

Maar op een blauwe maandag was hij, weliswaar aangelijnd, maar 

vlak boven het schuimende door de boeggolf verstoorde water van de 

oceaan, driftig bezig de gangway te herstellen toen de bootsman 

voorbij kwam. 

'Hee, Freek!' riep Stobbe die hem daar buitenboord en een meter 

onder de gangway zag hangen. 'Doet me denken aan de Scheldekaai in 

Antwerpen. Hebben we net vastgemaakt en zijn we bezig met het 

uitbrengen van de gangway. Roept de kapitein naar de vastmakers op 

de kaai: "Liggen we zó goed?" Denk je wat die lui terugroepen, Freek?' 

'Gweet het niet,' antwoordde Freek steunend, spijker in de mond, één 

hand voor zichzelf en één voor de hamer. 'Kammeniesofeelsgééleook 

...' 

Vooruit, dacht Stobbe, klaar voor de lancering. 'Van veuren ligde ge 

goed, kaptaan!' brulde hij tegen beter weten in omlaag. 'Maar van 

achteren moede ge nog tien meter naar veuren!' 

Voor zijn ogen voltrok zich het Grote Wonder. Freek schoot zowaar in 

de lach en hield niet meer op. De stomverbaasde Stobbe zag eerst de 

spijker in zee vallen, de lippen nog wijder uiteen gaan, waarna de 

timmerman moeite kreeg de hamer vast te houden, terwijl hij zich 

schuddend aan de gangway vastklampte. Ten slotte ploempte ook de 

hamer in het zog, omdat Freek een hand naar de mond bracht. 

Stobbe hielp hem als de bliksem aan dek en sloeg zijn timmerman 

enthousiast op de schouder, maar deze zei met vreemde stem: 'Janus, 

me gebit ligt in de lautl' 

'Wat?' reageerde Stobbe met nauwelijks te bedwingen leedvermaak, 

'heb je je gebit uitgelachen? Hoe bestaat het!' 

Freek loerde intussen beduusd over de muur, waar de wijde oceaan 

meedogenloos voortrolde, terwijl een grote schare belangstellenden 

uit het niets opdoemde. 
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'Gooi er een boei achteraan, Freek,' riep de hofmeester. 'Gebitten 

drijven!' 

'Drijven niet!' kwam de kok, 'het mijne zinkt nog in een glasie water.' 

'Wat in zoet water zinkt, kan in zout water blijven drijven,' herhaalde 

de 

hofmeester hardnekkig. 'Omdraaien, opzoeken en jompen!' 

'Flauwekul,' zei leerling Chrissie. 'Volgens mij is het naar de haaien!' 

'Niet gek, 'n haai met een kunstgebit,' zei tweede stuurman Hans 

Larsen alias Dokter King peinzend. 

'Ik jomp in geen geval,' zei de kok. 

'Ik laat me niet door een haai met Freeks gebit in het gemak bijten ...' 

'Die biefstukken van jou zijn toch niet te vreten! ...' bracht Freek 

moeilijk uit. 

'Tja,' zei Stobbe, loerend naar de oneindige wateren rondom de 

'Aldebaran', 'je kan niet effe gaan happen bij de tandarts, Freek ...' 

'Kennen jullie het verhaal van het vrouwtje van Stavoren?' zei Larsen. 

'Ja, maar dat was een ring en geen gebit!' spuide Chrissie zijn kennis 

van de vaderlandse mythologie, waarop Larsen het hoofd schudde. 

'Freek,' zei de kok, de brede hand uitstekend. 'Van harte gecondoleerd 

met je verlies. Ik zal het goed met je maken, maat. Ik zal de rest van de 

reis lekker pappie voor je koken, broodje voor je weken en je 

biefstukkies voorkauwen, ken je lekker soppen ...' 

'Ze verkopen melktandjes in Buenos Aires, ' zei de bootsman. 'Trekken 

ze uit die Argentijnse stieren voordat die in de corned beef gaan ...' 

'Nee, da's de oplossing niet,' kwam Aai, de tweede meester. 'Ik zal het 

zwarte koor een kunstgebit van roodkoper laten maken, ben je even 

uit de brand tot Buenos Aires ...' 

'Wat een lol. wat een lol hebben we!' meesmuilde Freek met een hand 

voor zijn ingevallen gezicht. 'Dat noemen ze nou kameráden!' 

'Ja, we moeten er wel wat aan doen,' zei Larsen. 'Maar de 

belangrijkste dingen eerst. Genoemd drijvend voorwerp is een gevaar 

voor de navigatie. De marconist moet een spoedbericht uitzenden. 
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Warning to all shipping in the area. Keep a sharp lookout. Gevaar voor 

de scheepvaart. Je zult bovenop een paar derelict false teeth lopen!' 

'Je zult ze in de schroef krijgen! ' voegde Aai daaraan toe. 'Ben je gelijk 

een of twee bladen kwijt...' 

'Gigi belazer,' kwam de hofmeester plotseling; een peinzende, groene 

en verre blik in zijn ogen. 'Da's maleis voor kunstgebit. Gigi is tand, of 

tanden, begrijpen jullie?' 

'Nee, ' zei Freek, op dat moment de benen nemend. 

'Volgens mij is het zeerisico en verzekerd ... ,' smeulde de hofmeester 

verder. 

'Je zou 't moeten bergen op Lloyds Open Form,' zei Larsen. 'No cure no 

pay ... No bite, no money ...' 

'Jongens,' zei Stobbe plotseling. 'Je begrijpt dat het natuurlijk ongein is 

voor Freek. We moeten 'm wel uit de put halen. Ik stel voor dat we 

met de pet rondgaan om 'm te lappen. Ik heb er wel een tientje voor 

over omdat ie gelachen heeft... Misschien lukt het wéér ...' 

'Goed idee,' zei Larsen. Stuurman Markus was meteen in, stelde zelfs 

zijn wildevaartpetje ter beschikking en de collecte werd een groot 

succes. 

'Freek,' zei Markus een paar uur later. 'Je hebt ons geweldig laten 

lachen, zeun. Aanvaard dit voorschot op te verwachten uitgaven van 

ons allemaal. Hier, bijna vierhonderd gulden. Het is je van harte 

gegund. En onthou: een vos en een kompas verliezen wel hun streken, 

maar nooit hun gebit!' 

Maar Freek lachte niet. Het was geen verheffend gezicht de tandeloze 

stakker als een klein kind te zien sjimpen van ontroering, maar velen 

aan boord kregen er toch een kick van, zoals dat ook in het vaderland 

gewoonte is als het een goed doel betreft. 
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De wraak van de Sparks 
 

 

De felbrandende zon gluurde even spottend tussen een paar tropische 

regenbuien omlaag naar de getergde schare beoefenaren van de edele 

konst der navigatie, kapitein en stuurlieden van het stoomschip 

'Aldebaran', die de kans grepen en van af de bakboordsvleugel van de 

brug verwoed op haar begonnen te schieten. 

Loerend door de kijker en het gekleurde glas van hun sextant draaiden 

zij het afgeschermde imago van de zon op de rand van de kim ter 

bepaling van de middaghoogte. Het 'Opgelet! Stop!', was niet van de 

lucht. 

Dat laatste gold leerling en marconist terzijde van de chronometer, die 

in de kaartenkamer gestaag voorttikte als een kostbaar relikwie in een 

met pluche afgezette tijdmeterbak. 

Ze noteerden in onderdelen van minuten en seconden de STOP-tijden 

van de betrokken 'schutters', die volgens Pavlovs Piklijst oftewel in 

rangorde, de kaartenkamer binnenvielen, aan het rekenen sloegen, 

dikke boeken met duizelingwekkende tabellen raadpleegden, 

nadenkend nog een vers puntje aan hun potlood slepen, en een 

middagbestek tevoorschijn toverden in onderlinge wedijver waar het 

snelheid en nauwkeurigheid betrof. Na het vergelijken van de 

uitkomsten kwam het bestek van eerste stuurman Markus met een 

cirkel eromheen in de kaart te staan, waarmee iedereen volledig vrede 

had behalve tweede stuurman Veringa, die zijn eigen uitkomsten een 

meerwaarde toekende en in een persoonlijk logboek vastlegde. 

V erin ga was ook belast met het dagelijks op vaste tijden opwinden 

van de tijdmeter en lette er scherp op dat de marconist nooit 

verzuimde het dagelijks radiotijdsein te nemen, waarmee de 
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afwijking(+-) van de chronometer, zo belangrijk voor de 

lengtebepaling, werd geboekstaafd. 

Marconist Voorthuysen was daar redelijk serieus in, stemde in zijn 

radiohut af op een goed doorkomend station, beende met een 

hoofdtelefoon in de hand naar de kaartenkamer, plugde in en 

noteerde, tutututututuuuuh, aan het begin van de zesde dot de exacte 

tijd in GMT. 

Maar een paar keer had hij het moment-suprême gemist. omdat 

iemand de schakelaar in de radiohut weer had omgezet, waarna 

Voorthuysen een paar andere koptelefoons probeerde die het ook 

niet deden, de tijdmeterpluf sloopte en er uiteindelijk achter kwam 

dat hij in de boot genomen was. Een andere maal werden zijn 

trommelvliezen geteisterd door plotseling keihard doorkomende 

signalen, omdat iemand de volumeregelaar had opengedraaid of de 

tuning een zet had gegeven. 

Voorthuysen had wel een vermoeden, maar kreeg meer zekerheid 

toen aan tafel voornamelijk door derde stuurman Hans Larsen, alias 

Dokter King, werd gesproken over radiospoken die accuzuur dronken, 

eindbuizen en begintransistoren opvraten, met schakelaars en 

potmeters rommelden en onzedige telegrammen verzonden. 

Er waren ook wel eens onverklaarbare SOS-signalen uitgezonden, en 

men mócht toch aannemen dat radiotelegrafisten door al dat getuter 

niet crazy werden ... 

Voorthuysen zon op een tegenzet. Hij wist wel het een en ander van 

Dokter Kings liefdesleven door de telegrammen die hij voor hem in de 

richting voor-en-achter verzond, maar had bij het uitreiken van zijn 

diploma met twee vingers in de lucht gezworen de geheimhouding te 

bewaren, geen onzedelijke taal uit te zenden en de openbare orde 

niet te schenden. Daaraan had hij zich, wat de radioberichtgeving 

betrof, stipt gehouden. Hij zou Dokter King op andere wijze moeten 

pakken. 
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Het eerste wat hij deed was onderaan de Oceaanpost of Scheepspers, 

die hij in Morse van Scheveningen Radio/PCH had ontvangen, te 

vermelden dat er een orkaan had gewoed in de buurt van Rijswijk, 

waar Larsen volgens overlevering de nodige Lovers Lanes kende, maar 

toen de stuurman las dat vooral de omgeving van de Haagweg, waar 

één van zijn liefjes woonde ernstig was getroffen, vielen hem de 

schellen van de ogen. 

Kapitein Haring reageerde met: 'Sparks, zie je een kans om per 

diensttelegram bij PCH te informeren of in Loosduinen alles in orde is, 

want je weet, daar woon ik.' 

Voorthuysen hielp zijn kapitein uit de droom door de waarheid en 

niets dan de waarheid te vertellen: er was in de duinen niks loos. 

Haring zuchtte van opluchting. 

Gelukkig, het was maar een geintje! Voorthuysen vroeg zich op dat 

moment af of de vrouw van deze gouden gezagvoerder wist dat haar 

man, met een diepgeladen, kapitaal schip en meer dan dertig man 

onderweg van Rotterdam naar Buenos Aires, een afstand van 

duizenden mijlen, ergens midden op de Zuid-Atlantic niet ende tobde 

over zijn eigen verantwoordelijkheid, maar wél over een imaginaire 

storm in haar loze duinen. Een moment dat hij nooit meer vergeten 

zou. 

Nadat hij zijn groeiend gevoel van schaamte had overwonnen, ging hij 

over tot de orde van de dag en kreeg een nieuw idee toen hij in de 

kaart keek en constateerde dat de 'Aldebaran' ter hoogte van de 

Braziliaanse stad Vitoria Espirito Santo voer, hetgeen Overwinning van 

de Heilige Geest betekende. Hij zou Larsen alias Dokter King via de 

radiogeest moeten pakken! 

Gedachtig de oplazer, die hij wel eens van de 1500 Volt hoogspanning 

van de eindbuizen had gekregen, laadde hij de grootste 

reservecondensator die hij kon vinden met hoogspanning en zette het 

geval bovenop die stad in de hoop dat Genoemde Geest over de 
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stuurman vaerdig zou worden als hij een peiling of bestek in de kaart 

kwam zetten. 

Drie minuten later kreeg hij groot gelijk, maar de uitgestoten gil van 

Dokter King had een ver uitstralend effect, want kapitein Haring 

onderging een nachtmerrie, droomde dat stuurman Markus lachend 

kwam binnenlopen met de lakonieke mededeling: 

'Goeden morgen, kapitein, WE ZITTEN AAN DE GROND!' en stormde in 

pendek de kaartenkamer binnen, waar op navigatiegebied niets aan 

de hand bleek. 

De derde stuurman stond met zijn linkerhand te trekken, de marconist 

zei: 'Maak je maar niet ongerust, mijn tandarts trekt met zijn 

linkerbeen,' en barstte in lachen uit. 

Haring voelde zich gefrustreerd en trok zich hoofdschuddend in zijn 

bolwerk terug. 

'Doe niet zo gek, Hans,' hoorde hij Voorthuysen zeggen. 'Die geladen 

condensator is zestien microfarad en kan alleen een aangeschoten 

kakkerlak om zeep helpen. Weet je trouwens wat een microfarad is?' 

'Nee,' zei een woedende Dokter King die zijn edele duim betastte. 

'Een kleine Duitse fiets!' zei deSparks met kennelijk genoegen. 'En 

weet je wat een megacycle is?' 

'Nee!' zei Dokter King, bijna in paniek z'n nog edeler voelvinger 

betastend, bang dat hij 'm nooit meer kon gebruiken. 

'Een grote Engelse fiets! Ha hal' zei Voorthuysen. 

Haring schudde het hoofd. Wat een kinderen! dacht hij. 

'Piet!' zei z'n kanarie, kopje schuin toekijkend hoe de Gezagvoerder 

een la onder de kooi opentrok en er een paar sokken uithaalde die hij 

peinzend betastte. 

'Piet,' antwoordde Haring zuchtend, de bril voor op de neus schuivend 

en een begin makend met het stoppen van zijn sokken, omdat hij toch 

niet meer kon slapen. 



 

65 
 

Aan een nachtmerrie ontsnapt zijnde die, zoals hij wist, voor menigeen 

in zijn positie gemakkelijk een obsessie kon worden, dacht hij opnieuw 

met grote vertedering aan Haar in Loosduinen, waarvoor hij voer. 

'Schat,' zei hij, terwijl de zachte sokken door zijn handen gleden. 'Waar 

ben je dan?' 

'Hierrrr!' roffelde de kanarie en Harings lip trilde even. 

Het was maar goed dat die twee lachebekken op de brug hem niet 

konden zien, want hun kapitein leek op een hunkerende, ouwe 

vrijster. Ze zouden niet geaccepteerd of begrepen hebben hoe 

eenzaam een Gezagvoerder over een kapitaal, diepbeladen schip in 

het midden van de Atlantic wel kon zijn. 
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Een pil voor de meester 
 

 

De magere stuurman Markus was erg beweeglijk en stond zelfs tijdens 

het zonnetje schieten meer dan de anderen te deinen om dat 

hemellichaam goed op de horizon te krijgen. 

In zijn vrije tijd deed hij allerlei knutselwerk, maar ook tijdens het 

wachtlopen op de brug zat hij niet stil, herstelde versleten 

reddinggordels, verving het omhulsel, scheerde nieuwe grijplijnen in 

en stempelde de naam ALDEBARAN ROTTERDAM met sjabloonletters 

op het wit-en-rood geschilderde canvas. Dat vond hij heerlijk, simpel 

schiemanswerk. 

Ook de 'Aldebaran' zelf had hij in hout en metaal nagemaakt; een 

exact model waarop menig museum jaloers zou zijn stond onder een 

glazen beschermkap op zijn bureau zeevast te pronken. 

Zelfs meester Holleman stond vaak versteld van de mechanische 

bedrevenheid en gedrevenheid van zijn buurman de stuurman. 

Ze woonden samen aan de voorzijde van het sloependek en Holleman 

wipte nogal eens bij Markus binnen als het zo uitkwam, of als er 

aanleiding was tot een pittig gesprek over een belangrijk onderwerp, 

zoals dat van de technisch of nautisch gezagvoerder, de kwaliteit van 

de stookolie of die van de kok. 

Ook bespraken ze vaak de inhoud van stukgelezen maand- en 

weekbladen die in steeds ontmantelder vorm de ronde deden. De 

luchtposteditie van de zeemanskrant 'Wacht-te-kooi' circuleerde 

frequent, met uitzondering van de laatste bladzijde waarop een 

schaars geklede dame moest voorkomen die echter allang 

gesjanghaaid was. 
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'Heb je dat gelezen, Jan?' vroeg Holleman die met een gelubd nummer 

diens hut binnenstapte. 'Het wordt steeds gekker aan de wal! Ze 

hebben nou een pil voor mannen uitgedacht! 

De stuurman die kennelijk zat te prutsen aan een vorige editie van de 

'Aldebaran' anno 1902, keek nauwelijks van zijn bezigheden op en zei: 

'Ja, dat heb ik gelezen, meester.' 

'En wat denk je daarvan?' vroeg Holleman. 

'Simpel,' zei Markus. 'D'r zit een hongerige rijstepikker in. Da's de truc, 

meester ... Pikt alle zaadjes op ...' 

De meester schudde aangeslagen het hoofd. 'Je bent ook nooit 

serieus, stuurman,' zei hij. 'Wat ben je nou weer aan het doen?' 

'Dat artikel heeft me op een idee gebracht,' zei Markus. 'lk maak een 

mannetje en een vrouwtje ... Nee, niet zo nieuwsgierig, meester. Zit 

me niet op de vingers te kijken. Als je bereid bent mee te spelen, moet 

je over een uurtje eens terugkomen met een stel meeliggers voor een 

biertje om mijn nieuwste kunststukje te komen bekijken ... ' 

'Hm!' zei Holleman, niet overtuigd maar wel nieuwsgierig omdat de 

stuurman zijn grote hand ergens voorhield. 'Afgesproken dan maar ...' 

'See you later alligator ...' zong de stuurman, een twinkeling in zijn 

diepblauwe ogen. 'Laat dat blad maar hier, Daan ...' zei hij nog. 'Da's 

de hele aanleiding. Ik ben van plan een pil-in te houden.' 

Holleman sloop weg en kwam minder dan een uur later al weer terug 

met in zijn kielzog een hunkerende schare die het naadje van de kous 

wel eens precies wilde weten. 

'De pil voor mannen bestaat,' opende Markus het debat. 'Ik heb het 

bewijs in handen ...' Voorzichtig opende hij de rechterhand en liet een 

klein, wit doosje zien; zoiets als waarin men een kleinood of sieraad 

bewaart. 

Alle halzen rekten zich naar de handpalm van de stuurman die het 

dure doosje met een hoffelijk, klassiek gebaar openmaakte. 
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'Het lijken wel aspirientjes,' zei derde WTK Bassie oneerbiedig, waarop 

leerling Chrissie opmerkte: 'Nee, da's flauw. Dat zou de stuurman 

nooit doen!' 

Holleman kon niet nalaten even te snuiven maar Markus negeerde dit 

en zei: 'Kijk goed, dit is een pil voor mannen en deze is voor vrouwen 

...' 

'Hoe kan je dat zien?' vroeg tweede stuurman Veringa. 

'Je kunt het vóelen,' antwoordde Markus, een pincetje pakkend en er 

een voorzichtig uit de watten halend. 'Zie je dat gaatje?' 

'Verrek!' zei vierde WTK Jan Meeuwisse. 

'Nou, da's de female. Snappez vous?' zei Markus triomfantelijk. 

'Logisch,' zei Holleman argwanend en enigzins sarcastisch. 'Maar we 

hadden het over een pil voor mannen ...' 

'Geduld is een schone zaak,' antwoordde Markus, opnieuw het 

pincetje oppikkend. 'Zien jullie dat uitsteekseltje, dat slurfie daar?' 

'Ja,' zei Chrissie, 'dat zien ik.' 

'Da's nou de male, da's nou het mannetje,' zei Markus theatraal. 

Er viel een doodse stilte, geladen met groot ongeloof,  dat Markus 

verdreef met: 'Maar dat is nog niet alles, mijne heren. Kijken jullie nog 

eens heel goed.' 

Tegelijkertijd drukte hij de male en de female tegen elkaar aan die 

schenen samen te smelten tot één pilule. 

'Ze passen precies,' konstateerde Chrissie. 

'Uiteraard,' vond Veringa. 

'Knap, heel knap,' verduidelijkte Markus. 'Door deze constructie kan 

niemand zich in het donker vergissen in de soort. Dat kan namelijk 

griezelig gevaarlijk zijn ...' 

'Wat gebeurt er dan als iemand zich vergist?' vroeg Jan Meeuwisse. 

'Kwestie van verkeerde hormonen,' zei de stuurman. 'Baardgroei 

verschijnt, BH's springen plotseling los ... En omgekeerd, natuurlijk.' 

De stilte was te snijden. Iedereen overdacht de gruwelijkheden van de 

verkeerde pil. 
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'Eén ding snap ik niet,' zei Chrissie plotseling. 'Hoe komt u aan die 

dingen, stuurman?' 

'Meegekregen van m'n vrouw, leerling,' was het antwoord. 

'Allebei?' vroeg Chrissie. 'U hebt er toch maar één nodig?' 

'Nie bepaald,' antwoordde Markus. 'Je kunt nooit weten. In een goed 

huwelijk slik je voor de zekerheid allebei. Geen flauwekul, Chrissie. Als 

ik thuiskom, controleert m'n vrouw alles, telt de males en de females 

na en wee, als er eentje ontbreekt, dan vraagt ze me het hemd van de 

gat...' 

'Dan gooi je ze toch van tevoren weg!' stelde Chrissie. 

'Foei!' antwoordde Markus. 'Jij speelt met overspel!' 

'Nou'st wel genoeg!' kwam Holleman die zich steeds dieper voorover 

had gebogen, plotseling één geval vastgreep en erin kneep. 

'Dat komt me bekend voor!' bitste hij. 

'Foei,' zei Markus weer. 'Op jouw leeftijd ...' 

'Ze voelen benig aan, ' zei Holleman. 

'Breek er niks af. meester,' zei Markus. 'Want dat zou jammer zijn.' 

'Waarom?' vroeg Veringa. 'Is ie dan niet meer te gebruiken?' 

'Niet als boordeknoopje,' kwam Markus. 'Meester Holleman, neem ze 

maar weer mee. Heb je ze nog niet gemist?' 
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Goed zeemanschap 
 

 

'Nee, leerling,' zei stuurman Veringa plechtstatig in een merkwaardige 

bui van vertrouwelijkheid, toen de 'Aldebaran' onder een regengordijn 

stoomafblazend langs de kust bij Rio de Janeiro voer. 'Navigatie lijkt 

een leervak, maar is in feite een kunst.' 

Hij greep een kijker en loerde even naar de aanzwellende lichten van 

een koerskruiser die waarschijnlijk uit de brede Baai van Guanabara 

was gekomen en in de richting van Kaap de Goede Hoop wilde. 

Zou dat schip voor- of achterlangs varen? Een kwestie van koers, 

snelheid en het goed toepassen van de Rules of the Rood, de 

Uitwijkregels ter Zee. 

Veringa's getrainde hersenen registreerden bijna automatisch dat het 

schip achterlangs zou varen en geen gevaar opleverde, maar toch nam 

hij met de pelorus op het dochterkompas aan stuurboord een peiling 

en zag dat die langzaam doorzette. 'Ze kunnen je op school wel een 

hoop boekenwijsheid bijbrengen,' vervolgde hij enigzins gespannen, 

'maar in de praktijk van het varen komt het neer op goed 

zeemanschap betrachten.' 

'Wat betekent dat precies, stuurman?' wilde leerling Chrissie weten, 

hoewel hij argwanend stond tegenover de spontaniteit van de 

Tweede. 

'Tja, een ongrijpbare zaak. Zo wordt het dikwijls in leerboeken, de 

Voorschriften en ook in het Schepenbesluit genoemd. Er wordt zelfs in 

geëxamineerd, Chrissie ...' zei Veringa. 

'Hebben andere takken van dienst ook iets dergelijks?' vroeg Chrissie, 

'bijvoorbeeld de werktuigkundigen?' 

'Nee,' zei Veringa gedecideerd uit het halfduister, 'die hebben 

technische kennis of vaardigheid, maar geen Nautisch Instinkt...' 
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Intussen kwam die koerskruiser steeds dichterbij en Verin ga, die de 

plicht had om uit te wijken, maar wegens de veranderende peiling 

daartoe geen aanleiding vond, vervolgde: 'Dát tilt ons vak nou uit 

boven alle andere beroepen ... Dát geeft het nou juist... oh ... cachet. .. 

en ... een aureool!' 

Chrissie loerde naar de koerskruiser en vroeg zich af wat hij zou doen 

als hij in Veringa's plaats stond, maar de roerganger haalde hoorbaar 

de neus op toen Veringa als een haan met stront aan de poten langs 

de stuurkolom liep. Hij had die praatjes al méér gehoord. 

Chrissie ging wat rechterop staan en gluurde met toewijding over de 

oplichtende zee die aan stuurboord onderbroken werd door de 

duistere, lage contouren van de Braziliaanse afgeplatte bergen of 

suikerbroden. 

'Een aureool,' dacht hij. 'Een stralenkrans zoals je wel bij heiligen 

afgebeeld ziet... Dát hebben wij dus ...' 

Af en toe flitste er kort een licht op aan de verregende kust in de verte 

en maaiden de stralen van een verborgen vuurtoren hardnekkig tegen 

de wolken, die ook de lichtgloed van de stad Rio de Janeiro vanachter 

de eerste bergruggen weerkaatsten. En ginds lag de koerskruiser. Het 

leek een plaatje. Veringa overdreef ditmaal niet, dacht Chrissie; het 

wás een machtig vak! 

'Goed zeemanschap betekent de juiste beslissingen nemen die 

gebaseerd zijn op opleiding en ervaring, ja, maar vooral op kundigheid 

en inzicht,' doceerde Veringa. 

'Da's mooi gesproken,' zei de stem van kapitein Haring plotseling. 'Wat 

ga je doen? Die knaap komt gevaarlijk dichtbij, Veringa!' 

Veringa schrok van de plotselinge aanwezigheid van het Gezag op de 

brug. 

'Het gaat goed, kapitein, hij gaat achterlangs, niks in de weg!' 

'Dertig graden stuurboord!' onderbrak Haring hem en toen de 

roerganger het commando had herhaald, voegde hij eraan toe: 'Ik wil 

hem duidelijk laten zien wat we van plan zijn, Veringa ...' 
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Deinende, ruisende stilte, waarin de lichten van dat vreemde vaartuig 

als de vurige ogen van een groot zeebeest naderbij kwamen en voor 

de boeg langs dreven. 

'Een kwestie van goed zeemanschap ...' onderbrak Haring de pikante 

sfeer op de brug. 'Ik dacht er anders over dan de stuurman en dat mág 

...' 

'The Course to the Beach is paved with the Rules of the Rood,' 

orakelde Veringa met enig sarcasme, waaruit bleek dat hij zich gepakt 

voelde. 

'Kundigheid en inzicht,' zei Haring, heen en weer lopend over de brug. 

'Hoe komt iemand die jong is daaraan? Ik kan nou niet bepaald zeggen 

dat ik op basis van goed zeemanschap getrouwd geraakt ben. Ik móest 

namelijk trouwen ...' 

Die openhartige opmerking brak de spanning op de brug, waarop de 

roerganger het waagde op te merken: ''n Goeie zeeman trekt ook door 

de Rooie Zee, kapitein ...' 

'Ja, da's lang geleden, Arend ...' zei Haring grinnikend. 'Je staat toch zo 

scherp als je jong bent. Je mót zo nodig! Dát soort ervaringen is bijna 

niet over te dragen, als je begrijpt wat ik bedoel... Ik kan bijvoorbeeld 

niet tegen m'n dochter zeggen: Met die kerel moet je zó vrijen ... Ik 

ben blij dat ik hier iets te zeggen heb en als ik dat nodig vind Abe 

Veringa kan corrigeren...' 

'Dus goed zeemanschap is ook zoiets strikt persoonlijks, kapitein?' 

vroeg Chrissie met zachte stem. 

'Wis en waarachtig wel!' zei Haring vol overtuiging. 'Net zoals je 

geweten ... Dat heb je net zelf meegemaakt, sunnie!' 

Inmiddels was de sluier van regen boven de kust enigszins 

opgetrokken en braken de kunstlichten door de nevel heen. Het leek 

of Rio pas nu de lampen goed aanstak. 

Kapitein Haring, die in het halfduister van de brug heen en weer 

beende, zei onverwacht: 'Ik heb ergens gelezen dat de machtige NAVO 

op de Noordzee wilde gaan oefenen en dagen tevoren alle 
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scheepvaart door middel van Radio en Notices to Mariners had 

gewaarschuwd uit de buurt te blijven. Blijf uit ons oefengebied!' 

Hij zweeg en grinnikte hoorbaar. 'Tientallen schepen, waaronder 

aircraft carriers, destroyers, fregatten, kruisers, mijnenvegers ... een 

grootse vloot, een geweldig konvooi... Komt er een ouwe Griekse 

schuit dwars doorheen varen. En al die schepen maar seinen, roepen, 

blazen, fluiten, tot zo'n gillende destroyer er eindelijk in slaagde een 

stomverbaasd kereltje met een alpinopetje op de brug te laten 

verschijnen ... Haha!' 

Haring zag het kennelijk vóór zich. 'De commandant van die destroyer 

greep de gewone scheepsroeper en brulde: "DO YOU KNOW THE 

RULES OF THE ROAD?" 

"YES," riep dat mannetje toen terug, "WHAT DO YOU WANT TO 

KNOW?" 

En met een 'Haha, goede wacht!' verdween Haring even onverwacht 

als hij gekomen was. 

Chrissie, die het een onbetaalbare avond vond, lachte nog even na, 

maar in de ban van goodwill, wijsheid en goed zeemanschap 

concentreerde hij zich op de zee rondom en de voorbijtrekkende kust 

in de verte. 

Zag hij het goed, ginds boven land, op één van de hoogste 

Suikerbroden? Hing daar iets te gloeien tegen de grotesk zwarte 

wolken? 

'Stuurman,' vroeg hij verbouwereerd en onzeker. 'Ik zie daar een Licht, 

een Kruis geloof ik, ... een soort... aureool...' 

'0 dáár!' antwoordde Veringa toonloos. 'Dat is het Christusbeeld 

boven Copa Cabana ... ' 

Even later voegde hij er vanuit zijn grondeloze wijsheid droog aan toe: 

'Neem er maar een peiling van, leerling en zet die in de kaart. Jezus 

moet je op vier streken houden ... ' 

En dat was maar goed dat kapitein Haring dat niet hoorde, want die 

had dit vanuit zijn opleiding en ervaring, kundigheid en inzicht en 
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zeker vanuit zijn goed zeemanschap gekoppeld aan zijn geweten niet 

geaccepteerd.  
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Klopgeest aan boord 
 

 

Er woei een gerafelde Nederlandse vlag aan de achtersteven van het 

stoomschip' Aldebaran' dat na vele duizenden mijlen te hebben 

afgelegd, ter hoogte van dertig graden zuiderbreedte de vrolijke 

Braziliaanse stad Porto Allegre op afstand passeerde. 

Stuurman Markus had die vlag in beeld toen hij door zijn kijker voorbij 

het kielzog naar de wazige kim keek, waarachter hij een collega 

vermoedde, liet de vlag meteen strijken, knipte er subiet een stuk af 

en naaide de zoom om; niet omdat het uit de verte zichtbaar zou zijn, 

want er was toch geen hond op straat, maar omdat het zo hoorde. 

In dit opzicht kregen de Belgen gelijk: De Nederlandse vlag is uit 

zuinigheidsoverwegingen horizontaal gestreept en kan dus worden 

ingekort, in tegenstelling tot het verticale blauwwitrood van de Franse 

vlag die haar rood dreigt te verliezen en totaal moet worden 

vervangen als ze niet op die van een voetbalclub wil gaan lijken. 

Een typisch Belgisch probleem waarmee stuurman Markus geen 

enkele moeite had. Integendeel, hij prees de vooruitziende blik van 

zijn voorvaderen die in arren moede koemest of turf uit de Drentse 

Veenkoloniën naar de grote steden in het Verre Oosten hadden 

gevaren en toch bescheiden waren gebleven. Dáár had hij het van. 

Ook toen tweede werktuigkundige Adriaanse hem ernstig betittelde 

inzake het feit dat hij uit vrije wil en in eigen vrije tijd de vlag herstelde 

die niet aan hèm maar aan de Staat der Nederlanden of de Rederij 

behoorde, hetgeen in zijn optiek hetzelfde was, ging hij rustig door het 

Symbool af te maken om de doodeenvoudige reden dat hij dat thuis 

ook gedaan zou hebben. 

Aai Adriaanse had daar weinig begrip voor, waarschijnlijk omdat het 

minder gemakkelijk was een lekke afsluiter, afgesleten cilindervoering 
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of gescheurde oververhitter op soortgelijke eenvoudige wijze te 

repareren. 

Niettemin nam Markus het de WTK wel enigszins kwalijk dat deze 

geen begrip voor zijn ambachtelijk schiemanswerk kon opbrengen en 

besloot de meester voorgaats te sleuren zodra de gelegenheid zich 

voordeed. 

Intussen was Markus het eentonige gestamp van de machine al meer 

dan zat geworden. Het lawaai drong niet alleen in de ruisende, steriele 

stilte van de brug door, maar stak notabene tijdens de slaap de 

hartslag naar de kroon, waardoor Markus' machine af en toe van slag 

af raakte. 

Die brave vetloodsers hadden 'n spaanse peper in d'rlui schoorsteen 

nodig, dacht Markus. 

Daarom sloop hij tijdens de middagwacht met een hamer naar het 

magazijntje in de top van de machinekamer zonder dat hij door de 

Wachtte-Kooi werd opgemerkt, en begon op het ritme van de kar de 

klopgeest uit te hangen, eerst tikbangtikbang in cadans met het 

pstpfpstpf van de stoom op de vloer meppend, maar toen hij merkte 

dat Aai diep beneden hem driftig heen en weer begon te lopen hield 

hij even op, en ging daarna met tikkebangetikkebange verwarring en 

paniek veroorzakend verder. 

Het golfde door het staal van de dekken en bracht ook de technisch 

gezagvoerder meester Holleman onder de waterlijn. 

Toen Markus zag dat het hele zwarte koor met alle zintuigen vol en bij, 

maar ook met handen en voeten aan het speuren was, wist hij 

ongezien de plaats van de misdaad te verlaten, waarna het geklop als 

bij toverslag verdween. 

Een kwartier later manifesteerde het geluid zich opnieuw, juist toen 

Aai vermoeid van wacht was gegaan, en het was tijdens de 

Hondewacht ook nog een paar keer hoorbaar. 

De TD stond voor een raadsel dat alle geraadpleegde technische 

handboeken niet vermochten op te lossen. 
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'Klopt er iets niet, Aai?' vroeg Markus de volgende morgen toen de 

tweede in zijn zweterige hut de hittebalans bestudeerde, 'Of juist 

wel?' 

'Ik snap het niet.' zei Aai die een tekening van het ketelwatersysteem 

breeduit op tafel had liggen. 'Een dergelijk scherp geluid móet toch ... 

iets ...definitiefs betekenen! Ik slááp er niet van!' 

'Alles zal krom kom, zei Jan Kietelszoon Poen.' merkte Markus op. 

'Gaat u maar rustig slapen!. . .' 

'Dat heb ik ’n keer een ministerpresident horen zeggen.' hitste Aai, 'en 

tóen was er oorlog!' 

 'Als je het mij vraagt, is het een scheepsklopgeest,' zei Markus. 'Een 

schip heeft een ziel weet je ...' 

'Zwam niet,' zei Aai. 'Het komt bovenuit de machinekamer en daar zit 

niks dat kloppen kan als een geest.' 

'Noem het maar niks,' zei Markus. 

Adriaanse begon lont te ruiken. 'Zeg, weet jij er soms meer van?' 

vroeg hij, zijn machtige torso overeind brengend. 

'Ik?' vroeg Markus, een hamer tevoorschijnhalend die met een rafelig 

stuk rood wit blauw van de vlag omwikkeld was, 'Nee hoor, ik zou het 

veel zachter doen!' 

'Verdomd nog an toe!' kwam Aai, de tekening van het 

koelwatersysteem van tafel vegend, 'als ik zou kunnen bewijzen dat jij 

... die ... klopgeest was, kon je Smit Internationale wel gaan roepen om 

je karkas te bergen!' 

Het zag er dreigend uit, maar op dat moment sidderde een serie 

afschuwelijke ketelvratende geluiden tikbangtikbang door het schip 

dat het hele zwarte koor als een bende rechercheurs op de been 

bracht, speurend in alle hoeken en gaten van de vetloods naar de 

oorzaak. Het moet gezegd worden dat marconist Voorthuysen net op 

tijd uit de machinekamer was ontsnapt nadat hij zijn helse machine 

oftewel de 'eerste elektronische hamer' heimelijk had achtergelaten. 
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'Sparks,' had Markus gezegd, hem een gouden tip gevend en een 

nacht lang van de slaap berovend, 'je moet wat voor me in elkaar 

draaien. Tel desnoods paarden en koeien bij elkaar op en deel de 

uitkomst door kippen, maar máák er wat van!' 

Zo te horen was het gelukt. Sparks' uitvinding was eenvoudig van 

opzet en steunde op de beproefde Wet van Tante, de Inductiewetten 

van Faraway, een snufje Marconi en Klauss' Mathematical Models of 

the Royal Magnetism, gekoppeld aan een spoel roodkoperdraad. Een 

stuk weekijzer opgehangen aan een houten steel (=een hamer) werd 

door middel van een elektronische schakelaar en een afgekeurde 

noodaccu op programmeerbare tijd in en uit de spoel getrokken zodat 

er een slaande beweging ontstond die het dek en de Technische 

Dienst gevoelig raakte. Genoemde werktuigkundigen naderden de 

tikkebang bang als de mijnenopruimingsdienst, haalde de uitvinding 

daarna woedend uit elkaar en schonden daarmee een maagdelijk 

patent, terwijl ze ook economische spionage pleegden die ze later, in 

leidende functies aan wal bij concurrerende bedrijven, grof ten nutte 

probeerden te maken. 

Voorthuysen werd er niet veel wijzer van. Hij kreeg later een baan in 

de scheepsautomatisering, maar gelukkig wist hij dat nog niet. 
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De zegeningen van een scheepsradio 
 

 

Marconist Voorthuysen van het ss. 'Aldebaran', roepnaam PCAK, had 

in de gemakkelijke, brede kooi van een collega bij Shell-Tankers ooit 

een bordje zien hangen met het opschrift: IN FEBRUARI HAD IK NIET 

VEEL TE DOEN, MAAR IN MAART ONTVING IK EEN TELEGRAM EN 

VERZOND ER TWEE. 

'n Understatement dat van tweede stuurman Veringa afkomstig had 

kunnen zijn en dat hij best kon waarderen, al zat hij nu - vlakbij Buenos 

Aires – haar en water te zweten om met zijn schamele tweehonderd 

Watt het Nederlandse kuststation Scheveningen Radio, roepnaam 

PCH, te pakken te krijgen. 

Voorthuysens pols bewoog in morse-cadans op en neer. De seinsleutel 

volgde en bracht de tekens over op de zender. 

'PCH de PCAK, hoor je me?' flitste het ritmisch en regelmatig door de 

ether, maar er kwam geen antwoord. 

Hij werd er sikkeneurig van, omdat die lui zeker naar Ajax-Feyenoord 

zaten te luisteren of zich uitsluitend oriënteerden op de gemakkelijke, 

keiharde signalen van cruisende passagiersschepen op de Noord-

Atlantic! 

Na een kwartier noteerde Voorthuysen seinkramp in rechter 

bovenarm en schakelde over van 16 naar 22 MHz, waar hij opnieuw 

hardnekkig begon te sleutelen. PCH en PCAK! Tevergeefs. De ether 

had kennelijk geen zin in voortplanting en het rondgestrooide morse-

zaad ging doelloos in de ruimten verloren. 

'SHIT!' riep Voorthuysen, de hoofdtelefoon op de werktafel pletterend 

en de zender natunend. 

Het was bloedheet in het bedompte radiohutje van 3 bij 3 meter dat 

volgepropt stond met apparatuur; een zender die hitte uitstraalde, 
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gierende geluiden van omvormers, snerpende morsesignalen die 

trommelvliezen en zenuwen teisterden, gloeiende laadweerstanden 

en de latente stank van zweet en accuzuur. 

En dat allemaal omdat een paar opvarenden zonodig een bloemetje 

naar moeders wilden sturen of naar post in Buenos Aires hengelden! 

Nadat hij het voorhoofd had afgewist, ging hij weer in de aanval, met 

argusogen naar de dansende volt- en ampèremeters loerend die het 

strakke ritme van zijn pols volgden. PCA de PCAK! Ze móesten hem 

horen, die bastaards! 

Een dek lager had meester Aai Adriaanse met veel moeite Radio 

Nederland Wereldomroep, roepnaam PCJ op zijn peperdure privé-

ontvanger opgescharreld, maar aangezien zijn antenne praktisch 

parallel liep aan de tussen de masten hangen hoofdantenne van de 

Sparks, hoorde hij met toenemende woede hoe Ajax-Feyenoord werd 

weggedrukt onder het constante 

staccato van dat verdomde gesein. 

Een ogenblik lang overwoog hij ziedend de zekering RADIOHUT in de 

machinekamer te trekken tot de wedstrijd over was, maar toen 

besloot hij toch maar met zijn grote torso de trap op te lopen, zijn dito 

hoofd in de radiohut te steken en een paar volzinnen te doceren. 

Voorthuysen, hoofdtelefoon op, tong tussen de tanden van 

inspanning, kon hem uiteraard niet verstaan, maar liplezend zag hij 

ten slotte zoiets als ródodèndron ontstaan. 

'Sodemieter m'n hut uit!' zei hij toonloos en keihard, witheet dat hij nu 

ook met een aanval van binnenuit te maken kreeg, en vervolgde zijn 

gesein met toenemende snelheid tot exact 43,3 woorden per minuut, 

daarmee een record brekend. 

Adriaanse droop af, maar hoorde tussen die seinbuien door wel dat er 

inmiddels een goal was gevallen, aan welke kant was uit het gejuich 

niet te horen, want het commentaar werd weggejaagd door een totale 

blokkade van alle geluid. 
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Voorthuysen had namelijk de exacte frequentie van het met PCH 

corresponderende schip ontdekt, stemde er bovenop af en hield de 

seinsleutel ingedrukt, totdat PCH zei: 'Stop even, er wordt gestoord!', 

en dat klopte. 

Toch was dat niet het enige gevolg, want Aais prachtige 

Wereldontvanger kon deze langdurige aanslag op de ingangskringen - 

de bekende Inductiewet van Faraday- niet verdragen en begon te 

roken. Het werd toen een heel bos vol ródodèndrons. 

Zie je wel!, dacht op dat moment een triomfantelijke Voorthuysen, ze 

zochten op PCH altijd de weg van de minste weerstand, de lekkerste 

beetjes eerst, zoals een paard uit een volle ruif stond te vreten. 

Hij liet de seinsleutel los, waarna het gestoorde radioverkeer weer kon 

beginnen, wachtte tot ze klaar waren, en sprong er toen bovenop met 

een laconiek en tergend langzaam geseind: 'PCH de PCAK, hoor je me 

nou wel?' 

'Zat u daarnet te storen?' vroeg de ambtenaar op het ontvangstation 

IJmuiden/PCH, waar hij vanaf de bovenste verdieping gemakkelijk in 

zijn tuintje kon kijken, 'Dan zal ik u rapporteren!' 

'jullie luisteren niet!' bitste Voorthuysen in morseschrift, 'Ik zit al uren 

te sleutelen!' 

'Maar dat mag helemaal niet!' kwam het antwoord vanaf de blanke 

top der duinen, 'U mag maar eenmaal per kwartier oproepen, anders 

raakt u uw certificaat kwijt. PCAK, ik rapporteer!' 

'KZAK!' vibreerde Voorthuysens pols driftig, 'geef onmiddellijk de chef 

van de seinzaal!' 

'QRJ OM, jammer,' kwam het antwoord over duizenden mijlen terug, 

hetgeen betekent: 'Fading sterkte 5, old man, kan je niet meer horen,' 

gevolgd door het scherpe: 'Maar als je nou per se met je tenen wilt 

seinen, trek dan tenminste je sokken uit!', daarbij refererend aan de 

steeds korter wordende punten van de overkokende chefmarconist 

van de' Aldebaran', vlakbij B.A. 
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Woedend zette deze ten slotte de zender af, besluitend het tijdens de 

nachtelijke uren, local time, opnieuw te proberen. 

Toen werd het erg stil in de ether boven het schip, maar intussen had 

Adriaanse in arren moede zijn nasmeulende, stinkende Worldset 

geopereerd, nadat hij had vastgesteld dat enkele banden nog 

muziekvrije storing produceerden. 

Aai was over het algemeen niet bang voor grote, desnoods draaiende 

stukken metaal en was zelfs levend uit de krukput van een 

dieselmotor gekropen, nadat iemand bij vergissing in dok de 

tornmachine aangezet had, hetgeen gehakt van hem had kunnen 

maken. 

Maar wat hij nu allemaal aan micro-organismen aanschouwde, ging 

zijn verstand en wil te boven. Dit was techniek voor zwakkelingen met 

uilebrillen en hoge ruggen van de pies, maar niet voor goudeerlijke 

WTK’s die de Grote Lijnen in de gaten moesten houden. Het maakte 

hem als een vrouw in de derde maand: misselijk. 

Alleen die rot-Sparks, oorzaak en gevolg, zou hem kunnen helpen en 

dus ging Aai met de patiënt onder zijn arm moeizaam richting 

radiohut, waar Voorthuysen hem beteuterd zag staan als een kind met 

een dooie cavia in de armen, en herinnerde zich aangedaan Aai de 

Helper, die altijd vijlen en poelietrekkers en zichzelf meebracht als er 

ten radio een omvormer was vastgelopen.  

'Dag meester,' zei Voorthuysen, nasudderend van de heftige strijd met 

PCH, 'probleempjes?'  

'Je hebt m'n ontvanger opgeblazen,' zei Aai. 'De kortegolf is 

kassiewijllen.' 

'Zeker de 22 MHz band?' vroeg Voorthuysen. 

'ja, hoe weet je dat?'  

'Lang verhaal,' zei de Sparks. 'Sorry, Aai. Kom mee naar m’n privé-hut. 

Het is hier niet te harden. Ik zal 'm repareren hoe dan ook. Moet je ’n 

pilsje?'  
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Ze zaten allebei aanvankelijk erg ongemakkelijk op de bank van de 

Sparks, Aai en zijn aangeslagen radio, maar de stemming werd 

gaandeweg beter en het aantal goals steeg evenredig, hoewel het 

volgens het beproefde wal-principe van de-kerk-in-het-midden-laten 

gelijkspel bleef.  

Als buitenstaanders kwamen vragen hoe de stan was, kregen die te 

horen wat ze wilden: bij een Amsterdams accent had Ajax gewonnen, 

bij een Rotterdams was het Feyenoord. 

De volgende Oceaanpost zou de Waarheid wel aan het licht brengen. 
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De wijze lessen van Dokter King 
 

 

Vlak voor aankomst Buenos Aires hing op het anoncebord in de 

messroom van de 'Aldebaran' een mededeling opgeprikt: 

'Hedenavond ene lesinghe ende betoogh door den derden stierman 

alias Dokter King over de gevaeren die den kristelijcken seeman 

bedreighen vermoghten van den valschen wijfven van lighten doch 

aengenome seeden in 't landt van den vermaledijden Spanjolen ende 

hun ellendigh gebroet' , welke lezing vergezeld zou gaan van 

voorbeelden uit de praktijk van het dagelijks leven aan wal. 

Bootsman Janus Stobbe, die zichzelf en zijn pappenheimers meende te 

kennen, had voor een stampvolle zaal gezorgd, terwijl Dokter King 

Himself, gekleed in pontificaal en smetteloos wit uniform met 

tropenpet en lauwerkrans, kwam binnenschrijden en zijn betoog 

begon met luchtig op te merken dat er na twintig zeedagen en goede 

voeding - gejoel – zware druk op de ketel was ontstaan, maar dat een 

man gelukkig van nature over een ingebouwde veiligheidsklep 

beschikte. 

'Hij bedoelt een kaleboer schieten!' zei iemand enthousiast. 

'Wat is dat?' wilde matroos onder-de-gage Arend je Didam weten, 

waarop hij fluisterend uit de droom werd geholpen. 

'Stoom afblazen,' ging Dokter King verder, 'is volgens meester 

Holleman af en toe noodzakelijk.' Maar misschien was dat alleen nog 

technisch bedoeld, gezien de inzichten hieromtrent bij het vorderen 

van de leeftijd veranderen. Simpel, een en ander kon in een 

zogenaamd nét huisgezin ongehinderd en regelmatig door de 

huwelijksband plaatsvinden, maar de zeeman bleef daar vreemd van. 

Het vlees was willig en de geest was zwak, maar Dokter King bezwoer 

zijn geachte toehoorders zich niet seksueel in de boot te laten nemen. 
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'Wie van jullie is nog nooit ingeënt?' vroeg hij. 'Steek je vinger maar 

op.' 

Niemand stak de vinger op, want iedereen had een indrukwekkend 

prikken- boekje vanwege de World Health Organisation. 

'Goed,' zei Dokter King. 'We zijn inderdaad allemaal ingeënt tegen 

pest, pokken, tyfus, gele koorts, cholera en nog meer pestilentiën, 

zoals TBC. Maar niet tegen geslachtsziekten, mijne heren! Da's niet 

zoiets als mazelen of roodvonk. Ze worden steeds hardnekkiger!' 

'Ze gaan allemaal over, behalve de eerste,' zei de kok. 

'Stil!' riep de bootsman. 'Jij komt straks als praktijkgeval vanzelf aan de 

beurt!' 

'Het wordt steeds moeilijker bepaalde vormen van syfilis en gonorroe 

te genezen,' vervolgde Dokter King. 'Ze worden platgespoten en 

chemoresistent. Ze worden als het ware ingeënt en kunnen ertegen. 

Dat gebeurt vooral in landen als Japan en Argentinië waar de 

penicilline vrij verkrijgbaar is.' 

'Je overdrijft!' werd er geroepen. 

'Ik hoop het voor je,' riep Larsen terug. 'Ik spreek nu tegen nuchtere 

mensen, maar als de drank in de man is, zit z'n verstand dikwijls onder 

de gordel. Ik hoop van harte dat niemand van jullie na een week met 

een doodsbenauwd gezicht bij me komt, omdat ie wat heeft 

opgelopen! Maar in voorkomende gevallen is valse schaamte niet op 

zijn plaats en ben ik dag en nacht beschikbaar.' 

'Ja, dat is ie, ' zei de bootsman. 

'Maar voorkomen is beter dan genezen en daarom wijs ik jullie op de 

voorbehoedsmidelen die we deze reis op wonderbaarlijke wijze in 

ruime mate voorhanden hebben. Ik bedoel de Dutch Cap, Ie Capot 

Anglais of de French Letter. Is dat duidelijk?' 

'Jáá, Dokter King!' 

'Goed, als het regent, trekt iemand ook een jas aan. Wil iemand een 

demonstratie van Exhibit Nummer Een, dat ik hier in handen heb? Dan 

moet de kok maar even uitpakken en aanleggen!' 
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'Ja, ik ben rót!' riep Ome Jakkes vol overtuiging. 

'Dacht ik wel!' kwam de timmerman met iets kwaadaardigs in zijn 

stem. 

'Eenmaal. andermaal?' riep Larsen. 'Niemand? Goed, dan ben ik voor 

nadere uitleg hedenavond na zevenen in de ziekenboeg. Wie kan ik 

een plezier doen?' 

En daarmee gooide hij als een volleerde stripteaser Exhibit Nummer 

Een de messroom in. 

'En Prokit?' vroeg de kok, toen het rumoer was weggeëbd. 'Nummer 

Twee?' 

'Juist,' zei Dokter King, een tube tevoorschijn halend. 'Dit is geen 

tandpasta, maar kan na gemeenschap over de edele delen worden 

uitgesmeerd. Als er behoefte is aan een demo, moet de kok maar 

weer even uitpakken en aanleggen.' 

'Nee, die is als een mispel!' riep de timmerman onder gelach. 

'Goed, mijne heren,' ging Dokter King verder. 'Betracht ook op dit 

gebied goede zeemanschap. De verleiding ligt op de loer, en onthoud: 

seks is een list van de natuur om de soort in stand te houden. Draai 

uzelf, uw nageslacht, om nog maar niet te spreken van vrouwen of 

verloofden, geen loer. Sterkte, en plezierig verblijf in Buenos Aires!' 

Hij werd door langdurig applaus onderbroken, maar wuifde dat weg 

en voegde eraan toe: 'Ik wil nog wijzen op de Zeemansmissie in B.A.' 

'Boeh!' werd er geroepen. 

'Er worden daar dansavonden georganiseerd, maar alle vrouwen 

hebben een chaperonne. Ze worden gebracht en gehaald door een 

oom, neef, broer, of de eigen vader. Hou daar rekening mee. Voor een 

vrouw zónder chaperonne moet je oppassen, hoewel je geluk kunt 

hebben ...' 

Bij die laatste woorden spleet zijn gezicht met een brede grijns open. 

'Je kunt er ook boksen,' vervolgde hij. 'Dansen of boksen onder leiding 

van de pater. Mensen die de pest aan elkaar hebben, kunnen het daar 

in het openbaar in de ring uitvechten, da's beter dan aan boord. En 
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waarschijnlijk kan er ook nog gevoetbald worden. Dat horen jullie nog 

wel van de Sparks. Zijn er nog vragen?' 

Die waren er niet en de messroom stroomde leeg, terwijl Larsen de 

pet afnam en z'n voorhoofd afveegde. 

'Goeie show, Dokter King,' zei de bootsman. 'Als dit op alle schepen 

was gebeurd, waarop ik gevaren heb, zouden er veel minder 

ongelukken gebeurd zijn.' 

'Het moet, Boots, ' zei Larsen. 'Twaalf dagen B.A. na eenentwintig 

dagen zee is een zware opgave. Ik heb er zelf ook moeite mee, Janus.' 

Ja, dát zal wel,' zei de bootsman grinnikend. Hij dacht aan het mooie 

gitzwarte vrouwtje dat vorige reis op de kade stond.  

Dokter King gaf de bootsman een slag op de rug en verdween in de 

dienstgang. 

Janus Stobbe keek hem na. Larsen was een kerel om van te houwen, 

vond hij, hoe gek dat ook klonk. Hij zou graag nog eens met 'n Kapitein 

Larsen varen, maar dáár was hij waarschijnlijk te oud voor.  
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De Zwarte Bende van B.A. 
 

 

De brede delta van de machtige Rio de la Plata, die men eens voor de 

ware doorvaart naar de Stille Oceaan had aangezien, lag in het gele 

morgenlicht driedimensionaal rondom het trage stoomschip 

'Aldebaran'. 

Onder loodsbegeleiding schoof het diepgeladen vaartuig tussen de 

schuivende modderbanken en trekkende boeien door 

stroomopwaarts naar deArgentijnse hoofdstad Buenos Aires. 

Een uitwaaierende rookpluim ontsnapte naar stuurboord en 

vervaagde voor een moment de rede van Montevideo. 

'Kijk,' zei kapitein Haring tegen de nieuwsgierige stuurmansleerling. 

'Zie je die masten ginds buiten het vaarwater boven water uitsteken? 

Dat is het wrak van het Duitse vestzakslagschip Graf Spee.' 

'Si .. senores,' zei de Argentijnse loods, practica of piloto. 'Kraaf 

Schpee. Boingg! A bajo! En hij maakte een explosief, duikend gebaar. 

'Was dat die Duitser die hier binnenliep toen de Engelsen het schip 

tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden ontdekt?', vroeg Chrissie. 

'Precies,' zei stuurman Markus. 'De Engelsen blokkeerden de haven en 

gingen niet naar binnen, want Uruguay was neutraal. Come out, 

Kraut!, seinden ze. In der Ewigkeit!, dacht de Duitse commandant. Dan 

liever de Plata in!' 

'Ja,' zei Chrissie afwezig, uitkijkend over de immense deltamonding die 

zijn eerste Zuidamerikaanse aanloophaven betekende. 

 'Ja, de commandant bracht haar tot zinken,' verduidelijkte Haring. 

En daar zijn, de Argentijnen nog steeds erg trots op,' voegde Markus 

daaraan toe. 'Verdad, piloto?' 

'Claro!' antwoordde de loods, die gelukkig geen Nederlands verstond. 
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'Rio de la Plata betekent Geld- of Zilverrivier,' doceerde Haring, die het 

gemakkelijk had, maar de loods toch scherp in de gaten stond te 

houden. 

'Maar dat is ver voor onze tijd. Een paar honderd jaar geleden 

sleepten de Spanjaarden hier schatten vandaan die ze op hun beurt 

weer aan de lieden als Piet Hein verspeelden. En daar zijn de 

Nederlanders nou weer erg trots op!' 

'Conosse Pedro Hein?' vroeg Markus aan de loods die schaapachtig en 

niet begrijpend de schouders ophaalde.  

'Wel, die kent hij dus niet,' stelde Markus vast. 'Zou hij Albérto Hein 

wel kennen? Je weet maar nooit met die multinatlonals...'  

'Misschien kent hij de douane wel,' kwam kapltein Haring. lk ben 

benieuwd wat die ditmaal weer van plan zijn. De ene reis zie je die 

Zwarte Bende helemaal niet en de volgende halen ze je hele schip 

ondersteboven!' 

'Vorige maal vonden ze tien sloffen sigaretten in m’n hut', zei Markus. 

'Ze vroegen notabene waaróm. Omdat ik zelf niet rook, zei ik nog, 

maar daar trapten ze niet in. Ze namen alles mee. ' 

'Geen boete?' vroeg Chrissie.  

'Ik zei toch dat ze alles inpikten!' verduidelijkte Markus, waarna de 

leerling het sfeertje meteen begreep.  

Hij had trouwens al gemerkt dat veel opvarenden bij hofmeester 

Kooistra sloffen sigaretten en flessen drank gingen halen.  

'Op eigen risico,' zei deze, aan de deur van de store de waren 

uitdelend. 'Ik weet van niks en iedereen is namens de kapitein en de 

maatschappij van harte gewaarschuwd.'  

De meesten tilden daar kennelijk niet zwaar aan en namen het risico, 

omdat ze tijdens lange binnenligdagen wel een extra centje konden 

gebruiken. 

De beruchte Zwarte Bende van Buenos Aires, zoals de Douane 

algemeen en wereldwijd wordt genoemd, had echter al meer schepen 

aan de schroef gevoeld en kende de meeste onderduikadressen aan 
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boord zo langzamerhand wel. Daarentegen had de bemanning van de 

Aldebaran tijdens de laatste eenentwintig zeedagen een scherp puntje 

aan de vindingrijkheid geslepen en was van plan het ditmaal goed te 

doen. 

Nee, niet onder de kooi en achter de laden, niet in de eigen koffers of 

op de kabelgoten in de dienstgang, maar ergens, ergens, ergens ... 

anders. Maar waar dan wel?  

De al eerder gesnapten hadden in alle eenzaamheid een eigen stekkie 

ontdekt, maar de baroes liepen tegen binnenkomst met overtollige 

waren te sjouwen. 'Mag ik ze teruggeven?' vroegen enkele 

wankelmoedigen. 

'Nee,' antwoordde hofmeester Kooistra, driftig een nieuwe sigaret 

opstekend. 

'lk heb trouwens alle inventarislijsten in vierentwintigvoud al 

ingevuld,' zei hij bijtend. 'En er komt een zegeltje op de store.' 

'Je kunt ze nog over de muur gooien,' zei de kok. 'Of je geeft ze maar 

aan mij.' 

Toen de 'Aldebaran' uiteindelijk de sluizen was gepasseerd en in de 

oude haven met sleepboothulp afmeerde, vielen er direct een paar 

dingen op. De haven lag vol schepen, de wind viel weg en het werd 

meteen drukkend heet. Buenos Aires oftewel de Stad der Schone 

Luchten bestond niet, want het stonk gruwelijk naar koeiehuiden, en 

er stond een beeldschone juffrouw met gitzwarte haren en 

blinkendwitte tanden vanaf de kade naar de op het achterschip 

staande derde stuurman Hans Larsen alias Dokter King te zwaaien. 

Maar de hoop dat de Banda Negro het deze reis zou laten afweten, 

bleek ijdel, want de heren stonden al klaar om te enteren, gewapend 

met haken en staaflantaarns, stoïcijns zeker van zichzelf en hun 

opdracht. 

Ze wachtten tot de laatste ratteschilden rond de voor- en 

achtertrossen waren aangebracht, en de gangway tot vlak boven de 

kade was neergelaten. 
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Toen nam een onverschillige troep figuren bezit van het schip. Eerst de 

waterklerk en de grenspolitie en direct daarop de Zwarte Bende, die 

als een vlucht sprinkhanen over het schip uitzwermde. 

'Welkom in Argentina!' zei de over de reling hangende kok, waarop 

één van die heren hem voor de voeten spoog. Ook Larsens vrouwelijke 

relatie mocht niet aan boord. 

De eerste sigaretten werden in het kabelgat gevonden, slordig 

weggestopt onder de loodzware ankerketting en er kwam een lading 

drank onder de stuurmachine op het achterschip vandaan. 

Eén van de reddingsloepen bleek een zoetwatertank te veel te 

bevatten, die wel een zilveren teint had, maar, met een mes bewerkt, 

uit sloffen sigaretten bleek te bestaan. 

Ver onder de waterlijn, bijna op de bodem van de haven, dus in de 

biels, vond men een aantal flessen vaderlandse Bokma en precies op 

de heetste plek, dus bovenin de schoorsteen, werd een keur van 

Bolslikeur aangetroffen, maar toen was het wel op. 

In de hutten werd deze reis niet gezocht en de wankelmoedigen 

hadden dus mazzel. De winches werden gelukkig niet opengemaakt en 

de noodzender ook niet. 

Veel leden van de Zwarte Bende zakten, niet helemaal voldaan of 

ontevreden neer in de messroom waar ze als dank voor het 

aangenaam verpozen een kop echte Nederlands-Braziliaanse koffie 

kregen aangeboden door een suikerzoete hofmeester. Misschien 

kwam zijn koffie toch wel uit Guatemala, El Salvador, Angola of het 

noorden van Zuid-Afrika, maar het spul smaakte na gedane arbeid 

desondanks uitstekend. 

Eén van hen, een zekere Juan Santos de la Grande Penha, die El Tigre 

Negro oftewel Zwarte Tijger werd genoemd vanwege zijn fabuleuze 

speurzin, keek eerst op zijn horloge en toen met toenemende 

belangstelling naar de messroomklok. 

Juan’s horloge liep vier minuten achter, maar dat was het niet. Eén 

van de  drie schroeven waarmee het beschot behoorde vast te zitten, 
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ontbrak. Tergend langzaam dronk El Tigre Negro de koffie op, stond 

nog meliger op en haalde een schroevendraaier uit zijn achterzak, 

constaterend dat de messroombediende de benen nam. Eén schroef 

losnemen was geen moeite. De tikkende klok omhoogdraaiend, 

ontdekte hij daarachter een zwart gat en een touwtje. Toen hij 

daaraan trok, kwam er een onafzienbare ketting sloffen uit de ruimte 

tussen de schotten tevoorschijn. El Tigre Negro kreeg tranen in de 

ogen, maar niemand wist precies waarom, van ontroering, van het 

lachen of vanwege de vaderlandslievende daad die hij bezig was te 

verrichten.  

De hele buit zou een fikse boete betekenen, maar in een persoonlijk 

gesprek onder vier ojos tussen chefhofmeester Martin Kooistra en de 

jefe-aduana werd deze omgezet in verbeurdverklaring van het 

gevondene, én een laatste waarschuwing. Daarmee was iedereen 

tevreden; niet in het minst de raadselachtig glimlachende hofmeester 

en zijn secondant de kok, want de Zwarte Bende had natuurlijk niet 

alles gevonden.  

Daarna mochten de bootwerkers en juffrouw Chichi Zoboli-Posado 

aan boord komen. De luiken gingen open en Dokter Kings hut dicht.  
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Evita Puta  
 

 

In een wolk van lawaai lag het stoomschip 'Aldebaran'  uit te hijgen in 

het Dique 4 van de oude haven van Buenos Aires. Maar zowel aan dek 

als in de machinekamer werd hard gewerkt; de lading en aantal lekke 

vlampijpen eruit en nieuwe erin.  

Stuurmansleerling Chrissie Maree leerde geforceerd Spaans in die 

dagen en kon zich aardig redden door achter een Frans of Engels 

woord o of os te plakken.  

Derde stuurman Hans Larsen alias Dokter King had hem echter 

gewaarschuwd niet op politieke uitingen in te gaan want de gewezen 

dictator Senor Juan Peron was hier en daar nog erg gezien en vooral 

diens blonde vrouw Evita hield de aandacht van El Pueblo nog 

gevangen.  

Het naar Kaap Hoorn puntig toelopende land was nogal nationalistisch 

getint en dacht dat het in het middelpunt van de wereld lag in plaats 

van aan de rand van een continent dat koude voeten kreeg aan de 

Zuidpool. Chrissie die veel in de ruimen en tussen de bootwerkers 

rondscharrelde, absorbeerde allereerst veel Spaanse krachttermen, 

hoewel hij nog niet kon weten dat er voornamelijk geslachtsdelen 

door de ruimen vlogen als er een kist of baal niet omhoog wilde. Het 

in Nederlandse boekjes ‘caramba’ was niet aan de orde, maar wel 

conju, caracho en hijo de puta – zoon van een hoer.  

Er waren veel termen die Chrissie niet begreep, hoewel hij zelf vaak 

werd uitgescholden voor ruigpoot, klauwe-lale-wapperen of stinkie-

als-de-pest. Stuurman Veringa had hem verteld dat het vaak gehoorde 

woord 'PUTA' net zoiets betekende als het Japanse 'MARU', zoals de 

Jappen aan kostbare dingen als schepen toevoegden. 
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Nou, puta was nóg duurder. Er waren Argentijnse schepen met namen 

als Argentina Puta, La Plata Puta, Rosario Puta, Andes Puta, 

enzovoorts. Er was bij Cornelis Verolme aan de Botlek eens een schip 

gebouwd met de naam Evita Puta.  

Chrissie had al rondgekeken in de haven, maar zag geen Argentijnse 

schepen met een dergelijk toevoegsel voor de kant liggen, zodat hij 

aannam dat alle putas dan zeker het ruime sop gekozen hadden. 

Hij had al begrepen dat Argentina één grote specialiteit had, het biefie 

de lomo, volgens overlevering 'n stuk van een os die wild over de 

pampas had gezworven, door een gaucho was gevangen en héél aan 

het spit was gebraden voor er een geweldig groot en sappig deel op 

iemands bord werd geschoven. Het water liep hem in de mond als hij 

eraan dacht! 

Chrissie koesterde een intens verlangen eindelijk weer eens land 

onder de voeten te voelen, maar verdiende het zout in de pap niet en 

had de strop dat de Zwarte Bende zijn als watertank in de sloep 

vermomde sigaretten had gevonden. En het leek nogal zo'n 

prachtideel Het kwam erop neer dat de leerling zich berooid in B.A 

bevond. Hij verkwanselde een paar sloffen sigaretten die hij uit zijn 

zeelaarzen haalde en die de aanslag hadden overleefd, en schoof de 

wal op toen hij eindelijk verlof gekregen had, mits hij zich netjes zou 

gedragen. 

Met grote ogen zweefde hij over de brede Avenidas Florida, San 

Martin, Lavalle en Cordoba, waar begeerlijke jonge vrouwtjes gearmd 

liepen met veel oudere, besnorde vetzakken van Argentijnen, ontweek 

de aanstormende Colectivos of stadsbusjes die als een zwerm horzels 

van alle kanten op hem aanstormden, en loerde langs het Plaza de 

Mayo naar die andere lekkere hompen vlees in de etalages van de 

tientallen restaurants en eethuizen. Het geld brandde hem in de zak 

maar hij kon niet besluiten het uit te geven en belandde tenslotte toch 

in het Zeemanshuis waar hij getuige was van het afslachten van een 

Engelse bootsmansmaat die in de boksring probeerde zijn gram op z'n 
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bootsman te halen. Het bier was er goedkoop want de tipsy Engelse 

kok die naast hem zat bleek erg vrijgevig. 

Chrissie verzwolg een paar cervezas waarna het bij de pater steeds 

leuker werd, want deze klom zelf in de ring en maakte in zijn lange 

rokken uitdagend een serie schijnbewegingen. 

Een paar onnozele nieuwelingen die wel eens 'n pater rot wilden 

slaan, lieten zich grinnikend maar te overmoedig in de 

bokshandschoenen hijsen. 

Ze werden achtereenvolgens met christelijk vuur door de pater uit de 

ring geslagen, kregen onder groot gelach een pleister op de linker- en 

daarna op de rechterwang, maar ook een bidprentje met de tekst: 

'Zoek uw troost bij de Heer.' 

De Engelse kok fluisterde keihard dat de platte neus van de pater niet 

door een stuitbevalling was ontstaan, maar toebehoorde aan een 

beroepsbokser die zich uit wroeging voor een dodelijke knockout had 

bekeerd. 

Tegen die tijd had Chrissie het hier wel gezien; de cerveza kwam hem 

letterlijk de neus uit en hij besloot nu inderdaad een lomootje te gaan 

eten. 

Moeilijk opstaande uit zijn stoel op de eerste rij, zag hij de hofmeester 

staan die naar hem zwaaide en hem aan de mouw trekkend 

overtuigde mee te gaan naar de enige plek waar een Nederlandse 

zeeman zich op de duur thuisvoelde: de Bar Olandesa aan de Veinty 

Cinco de Mayo. 

Daar bleken veel maats te zitten, en er speelde een bandje dat van 'IK 

GOU VAN GOLLAND' een tango wist te maken, hoewel 'Piet Hein zijn 

naam is klein' het ritmisch beter deed. 

Na enige tijd was Chrissie zelfs bereid op de tonen van het Wilhelmus 

een Ppp ... olonaise te gaan lopen, vooral omdat ze het verdomden 'n 

biefie de lomo te serveren. 

'Quero biefie de lomo!' riep hij hongerig, waarna een dame zijn hand 

op haar grote boezem legde en zei:' Ik heet biefie. Segat, me quero?' 
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Haar warme en blanke vlees stond hem niet tegen en hij dacht aan 

iets lekkers en waardevols, zodat hij 'Puta!' zei, wat hem een klap 

zonder bokshandschoenen op het linkeroog opleverde. 

'Hijo de puta!' riep de dame razend, maar Chrissie wilde het weer 

goedmaken en antwoordde: 'Evita puta!' 

De barman brak daarop in een woordenstroom los, waar tussendoor 

Chrissie erg veel herkende dat hij van de bootwerkers had opgestoken, 

en liet zich op zijn eigen wijze ook niet onbetuigd. 

'Hola, hola!' riep de barkeeper eigenwijs in de telefoon. 'Policia militar, 

por favor!' 

Op dat toverwoord stroomde de Bar Olandesa plotseling leeg, terwijl 

in de 

verte een sirene begon te loeien. 

De weg terug naar boord was steil, bochtig en kort, en ging rond 

graansilo's en onder treinstellen door naar de verlaten haven, waar de 

'Aldebaran' verstild in een krans van lamplicht op de morgen lag te 

wachten. 

In de hut van de bootsman op adem komend kwam Chrissie erachter 

dat hij het gewezen staatshoofd van Argentinië voor een publieke 

vrouw had uitgemaakt. 

Hij wist precies wáár hij Veringa een blauw oog kon slaan, maar hoe 

kreeg hij de tweede in de ring van de pater? 

In de vroege morgen wist hij zeker aan een siefie de lomo te zijn 

ontsnapt en prees de wijze lessen van Dokter King, die dansend aan 

boord kwam stappen, nog even met een handkusje afscheid nam van 

een mujer linda (= mooie vrouw) in een supersnelle sportwagen, en 

fluitend de wacht overnam. 
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Stoppe Dogge 
 

Op een zinderende avond sloop in de oude haven van Buenos Aires 

een hongerige hond ongezien langs de matroos-van-de-wacht aan 

boord van het stoomschip 'Aldebaran' en meldde zich zacht jankend 

aan de deur van de kombuis. 

Het schip had er een leven bij. Maar scheepskok Ome Jakkes had op 

dit late, hete uur geen pottekijkers nodig en joeg het dier met een 

schop weg dat zich daarop, met de staart tussen de benen maar als 

een waar psycholoog, bij de eenzame timmerman Freek Lelieveld in 

het achteruit aanmeldde. 

Freek ging meteen voor de bijl toen het magere beest de natte snoet 

in zijn ruwe hand legde en met hangende kop uit treurige, tranende en 

trouwe hondenogen naar hem opkeek. 

Hij timmerde snel een kasteel van een hok in elkaar en stal op een 

goed moment een nekbiefstuk uit de kombuis. 

Sobot - het Arabische woord voor goede vriend, en hóe zou de 

scheepshond van de 'Aldebaran' anders moeten heten? - had het weer 

eens gemaakt. Zonder naar Sociale Zaken te gaan, kreeg hij kost en 

inwoning, nadat hij van een ander schip was gedrost. 

Maar stuurman Markus was niet zo gelukkig met de nieuwe aanwinst. 

De meeste scheepshonden sprongen tijdens verblijf in een haven op 

het luikhoofd dat dan echter open stond, en vielen te pletter. 

Toegegeven, zei hij tegen de bootsman en de timmerman, het was 

een erg lief beest, maar het bleek een teef en voor je het wist had je 

meer zeehonden dan mensen aan boord. Het zou anders zijn als 

ervoor gezorgd kon worden dat het beest niet in verwachting raakte. 

Bootsman Stobbe die in de gaten had dat de Houtluis nodig afleiding 

moest hebben, knipoogde overmoedig naar de stuurman en 

verzekerde hem dat Freek dáárvoor wel zou zorgen. 
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'Bedankt, stuurman!' zei Freek met trillende lip, de hond aan een 

eindje touw meesleurend naar zijn hut, waar hij onmiddellijk als een 

volleerde modinette een kuisheidsgordel van canvas naaide die hij op 

het Model Herself kon uitproberen en een volgens hem perfecte 

pasvorm bereikte. 

Sobot vond dit korset echter niet zo prettig, beet er venijnig in of het 

een vlooienbroedplaats was en schuurde ermee met haar achterwerk 

over het dek, terwijl ze kennelijk niet wist of ze moest zitten of staan 

als ze wat kwijt wilde en zich waarachtig als een mannetje ging 

gedragen door de rechterachterpoot op te tillen. 

Het gejank was niet van de lucht en de scheepsraad in de 

matrozenmessroom besloot dat het beest de gordel alleen moest 

dragen als ze loops was nadat een poging met oude pendekkies en 

plastic was mislukt; de eerste omdat er een gulp in zat en de tweede 

omdat het spul doorzichtig was en dat stond zo slordig. 

Ook peper dat op aanraden van de hofmeester werd uitgeprobeerd, 

bleek niet het aangewezen middel want Sobot begon ervan te janken, 

te likken en te niezen, en wel in die volgorde. 

Goede raad was duur voor Freek, maar gelukkig kwam een 

intellectueel als marconist Voorthuysen met een goed idee. 

In een Amerikaans blad had hij een advertentie gelezen waarin 

zogenaamde 'STOPDOG' werd aanbevolen. Het middel was op mensen 

uitgeprobeerd en daarna ook voor honden geschikt bevonden. Tijdens 

loopsheid behoefde men het er alleen maar op te smeren om de 

wildste reu of rekel als een kat het hazepad te laten kiezen. 

Freek was enthousiast en vroeg raad aan de bootwerkers die 'Perro 

lindo' oftewel hond mooi wel begrepen, maar 'Perrostop' niet. Ten 

slotte ging hij met Voorthuysen en Sobot aangelijnd de wal op, op weg 

naar de eerste de beste farmacia, die een aantal cafés verder in de 

stad gelegen was, en een bord 'prohibido a perros' droeg. 

Daar mochten dus geen honden naar binnen waarop Freek voorstelde 
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dat de marconist dan maar buiten moest blijven en hijzelf om Stopdog 

zou gaan vragen. 

'Hoe,' vroeg Voorthuysen. 'Hoe kan jij dat in het Spaans uitleggen?' 

Freek bleef besluiteloos in het zonnetje staan, terwijl een groot aantal 

honden uit het niets verscheen en Sobot notabene in het openbaar 

het hof begon te maken waar zijn baas bijstond! 

Telkens als Freek 'Zitten!' riep om een ramp te vermijden ging het 

beest staan, en omgekeerd. 

Zelfs de belezen Voorthuysen snapte dat niet, omdat er hem geen taal 

bekend was waarin zitten staan betekende. De herkomst van Sobot 

bleef een raadsel. 

Met de hond schielijk tussen zich in wisten ze het volgende café te 

bereiken, waar Freek zich liet inschenken en de andere twee ook te 

drinken gaf, waarna ze voldoende moed verzameld hadden om 

gedrieën in draf de apotheek binnen te rennen. 

'Perro no!' zei de beeldschone juffrouw achter de balie die verdacht 

veel op een tapkast leek. 

Freek grinnikte opgelucht. Ze hád het al in de gaten. 'Sisi,' sprak Freek. 

'Perro no gusto pappa!' 

Dat begreep ze niet waarop de marconist ingreep. 

'Perro no quero mamma!' zei hij met een smile. Ze snapte het nog 

niet, de imbecila. 

De juffrouw begon in rap Spaans te oreren, maar Voorthuysen stak als 

een Mussolini de hand op om de vloed af te remmen en 

verduidelijkte: 'El perro no gusto matrimonio!'. Nu was het zelfs voor 

de mooie juffrouw duidelijk dat Sobot niets voor het huwelijksleven 

voelde hoewel dat niet klopte met het feit dat het beest 

kwispelstaartend naar buiten stond te loeren waar een groeiend 

aantal Argentijnse straathonden de kans stond af te wachten. 

Er kwamen een paar klanten binnen en de juffrouw werd nog 

ongeduldiger dan de honden buiten. Ten einde raad zakte Freek op de 

knieën en begon aan het achterwerk van Sobot te snuffelen, sprong 
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als een hete kangeroe achter de hond aan door de apotheek en bracht 

hijgend uit: 'Nosotros no joven perros!' hetgeen goed bedoeld was 

maar letterlijk vertaald betekende dat ze geen jonge honden waren. 

Voorthuysen besloot een nieuwe taktiek toe te passen, zette zijn duim 

tussen wijs- en middelvinger, schudde die voor de toonbank en de 

juffrouw heen en weer, wees op Sobot en de honden buiten en zei: 

'Prohibido caminar!' 

Er verscheen een heer uit het niets met een bezem in de hand, 

waarmee hij naar Sobot uithaalde die achter de tapkast was beland. 

'Stoppe de dogge!' riep hij uit. 

'Yes, stopdog!' schreeuwde Voorthuysen enthousiast. 

Als bij toverslag begonnen heer en juffrouw te stralen. 'Ah, 

stoppedógge!' klonk het uit twee monden tegelijk, waarna er subiet 

een klein glanzend pakje uit een kast tevoorschijn kwam, dat veel dure 

pesos moest kosten. 

Freek betaalde graag. De beide hondeliefhebbers zeiden in koor 

'Muchas gracias!' en gingen de winkel uit waar die honden nog 

stonden te wachten, maar op het moment dat Freek het doosje 

openmaakte als katten het hazepad kozen. 

'Laat me 's ruiken,' vroeg Voorthuysen. 'Verrek, Freek. Een bekend 

luchtje!' 

'Ja .' zei deze ontstemd. 'Het ruikt naar péper!' 

Op dat moment zag Sobot een kat en nam de poten, maar het kan ook 

zijn dat ze niet van de lucht van peper hield. 

Ze kwam niet terug aan boord. Freek en de Sparks wel, maar niet 

nadat ze hun verdriet voldoende hadden weggedronken. 

De volgende morgen stond er in de Oceaanpost 'Opsporing verzocht 

van ontrouwe viervoeter, mogelijk genaamd Sobot en vermoedelijk in 

gezegende omstandigheden. Zwart met witte vlekken of wit met 

zwarte vlekken. Loopoor aan bakboord. Tegen beloning terug te 

bezorgen bij Frederico el Carpentario'. 

Het schip had een leven verloren en Freek een vriend.  
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Dokter in love 
 

 

De lading stukgoed van de 'Aldebaran' zweefde nu al dagenlang aan 

gierende laadrepen naar de zinderende kade van Buenos Aires en 

kwam daar ondanks haar naam overwegend heel aan. 

Lawaaierig verdwenen kisten, balen en kratten in de wachtende 

loodsen, die overdag wemelden van de duiven en 's nachts van de 

katten en de ratten die zich vet vraten aan elkaar en aan de spil van de 

enorme graansilo's in de buurt. 

Telkens als hij die beesten zag, begon scheepskok Ome Jakkes wat 

spijtig voor zich uit te grinniken, omdat hij dacht aan die keer dat hij 

door de kapitein de wal op was gestuurd om kerstproviand in te slaan. 

Het was hem toen gelukt in Norfolk, Virginia, waar ze graan lagen te 

laden, een paar dakhazen en waterkonijnen oftewel katten en ratten 

te vangen, die hij als konijn respectievelijk saté ajam op tafel wist te 

toveren. 

Hoewel men in een haven de trossen viert en niet de kok, had hij 

menig complimentje gekregen en dat was een zeldzaamheid waaraan 

hij met weemoed terugdacht. 

Toch was het niet eenvoudig geweest die krengen katjefrik te maken. 

Hij had de krabbels op zijn handen moeten verklaren door te vertellen 

dat hij aan de wal tegen een wilde Indiaanse was aangelopen die aan 

een huwelijksnacht toe was. 

De kapitein had geen redenen te twijfelen aan de aankoop van kippen 

en konijnen, omdat de kok een rekening kon overleggen van de 

Hudson Bank die bij nadere bestudering best van de Hudson Bar had 

kunnen zijn, maar de Ouwe was in kerststemming, vooral omdat Ome 

Jakkes 'de katjes lagen bij nachte' had gefloten, toen hij het spul in de 

kombuis toebereidde. Dat waren nog 's gouden tijden, maar hier in 
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B.A. was het armoe! De dagen en de nachten waren heet en lang, de 

verdiende gage was óp en zelfs de voorraad sigaretten slonk 

onrustbarend. 

Kok en hofmeester waren toch nog veel beter af dan bijvoorbeeld 

derde stuurman Hans Larsen, alias Dokter King, wiens amoureuze 

avonturen handenvol geld kostten, maar nergens nog sloffen 

tevoorschijn kon toveren en steeds roder kwam te staan. 

Ook de machinist leegde geleidelijk de geheime bergplaatsen en het 

'Quanto?' was niet van de lucht; notabene werd de prijs opgevraagd 

door leden van de Zwarte Bende, die in het tawarren de gelijken 

bleken van het Zwarte Koor. Er werd benedendeks in de dienstgangen 

heel wat afgesloft. 

Marconist Voorthuysen kon aanvankelijk nog vooruit, maar als hij zijn 

toestellen opende, kwamen de zendbuizen al bedenkelijk in zicht. De 

twee sloffen sigaretten in de middengolf zendspoel liet hij het langst 

zitten, omdat ze het minst opvielen, maar vergat ze toen een 

Argentijnse PTT-ambtenaar onverwacht het radiostation kwam 

inspecteren. 

Alles werkte, behalve de sloepzender, waar een aantal gebaarde 

Players uitvielen, die volgens de Sparks voor noodgebruik op zee 

bestemd zouden zijn. 

Dramatischer was het feit dat de middengolfzender bij beproeving niet 

kon worden afgestemd en sigaretten begon te roken. 

De gretige ambtenaar ontdekte de oorzaak, nam de aangebrande 

sloffen mee in ruil voor een OK in het radiodagboek en een 

aantekening over de uitstekende wijze waarop op het Estacion de 

Radio was onderhouden. De marconist was witheet, net als zijn laatste 

sigaretten. 

Zelfs de kettingrokende hofmeester kwam tekort. Soms had Kooistra 

als hij in de spiegel keek en die eeuwige peuk onderin zijn 

bakboordsmoel zag hangen, een gruwelijke hekel aan zichzelf. Maar 

hij genas op slag toen hij, naakt onder de douche staande, een peuk in 
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zijn mond hoorde sissen. Dat was de limit! Zóver was hij dus 

gezonken! Het was zijn laatste sigaret, beweerde hij met 

stemverheffing. 

'Ophouden met roken is gemakkelijk,' zei stuurman Markus. 'Ik heb 

het al twintig keer gedaan!' 

Maar Kooistra bleek standvastig, schroefde zelfs het bord Prohibido 

Fumar van 'n loods en zette dat boven zijn toiletspiegel. 

Arremoedzaaiers die kwamen vragen wanneer de store weer 

openging, wees hij er vermanend op, hetgeen de stemming niet 

verbeterde. 

Het lossen ging vijfmaal langzamer dan er in Rotterdam was geladen, 

maar maakte geleidelijk plaats voor de retourlading die in lichters, 

schepen, spoorwagons en vrachtwagens werd aangevoerd en door 

tweede stuurman Veringa in een eentonig stuwplan werd ingetekend. 

De 'Aldebaran', die zich eerst boven de kade had uitgetild, begon weer 

te zakken, terwijl de ruimen zich vulden met graan, vismeel en 

stinkende koeiehuiden, alles op de gerede plaats. 

Wie nog geen Spaans kon tellen, leerde het in die dagen wel van de 

Argentijnse bootwerkers die onder uno, dos, tres, enzovoorts de 

aangevoerde huiden laag voor laag badend in uitgestrooid zout in de 

ruimen uitspreidden. 

De doordringende stank van vismeel en rottend vlees verspreidde zich 

over het schip, er zelfs in slagend de bekende uieluchtjes van de kok te 

overheersen. 

Intussen was de toestand van Dokter King niet zo rooskleurig als 

menigeen had gedacht. Hij kon eenvoudig niet aan de gang blijven met 

kistjes bier weg te geven aan Veringa, als die de wacht weer eens van 

hem moest overnemen, en ook ging zijn gespijbel zwaar in de gaten 

lopen. De stuurman leerde kennelijk de taal van de ware liefde 

spreken en bleek steeds minder toerekeningsvatbaar te worden. 

'Gebruiken ze hier Spaanse Vlieg?' vroeg Veringa vrij onschuldig aan 

tafel,  waarop Larsen hem dringend verzocht zijn vunzige praatjes voor 
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zich te houden en ontkende in het openbaar ooit ergens op de Atlantic 

beweerd te hebben dat hij Chichi in B.A. weer eens flink zou raken. 

Zelfs leerling Chrissie leverde zijn aandeel in het opstijgend homerisch 

gelach. Dr. King was zichzelf niet meer, dat was duidelijk. Hij was 

smoorverliefd. 

Hoofdschuddend keek hij naar de zweer op de jongeheer van een 

meneer die weer eens verkeerd was gegaan, schold hem woedend uit 

en zond hem met een grauw naar de dokter. Een vrouw, zo doceerde 

hij, was geen lustobject, maar een wezen dat recht had op het respect 

van een man. 

Meester Holleman had zo zijn eigen gedachten over de verliefde 

stuurman, die hij tot zijn ongenoegen vele avonden als een Don Juan 

in vol ornaat de wal op zag schuiven. 

Een typisch produkt van de Kweekscholen voor de Zeevaart, waar 

afgekeurde leraren met aderverkalking roerende verhalen opdisten, 

die jonge stuurlui hun Übermensch mentaliteit bijbrachten, hoewel 

die uit de zeiltijd stamde. 

'Let maar op, Aai,' zei hij tegen zijn tweede. "t Benne rare kerels. Ik 

heb eens met een kapitein gevaren die aan de grond gelopen was en 

voor de Raad voor de Scheepvaart beweerde: 'Ik gaf hard stuurboord, 

en wij liepen aan de grond! Voel je 'm, Aai?' 

'Nee,' zei Aaipoes, 'daar kan ik niet bij!' 

'Zie je wel!' zei Holleman triomfantelijk, 'ze benneniet als wij, Aai. Die 

Markus is ook zo'n rare. 'n Tijdje geleden zegt ie tegen me: 'Weet je 

wat ik op mijn visitekaartje laat zetten als ik met pensioen ben 

gegaan? Jan Markus, first officer, RTD, en dat staat voor RETIRED 

oftewel Buiten Dienst. Wat laat jij erop zetten?' En toen ik niet gauw 

genoeg antwoordde zij hij: 'Zet maar NEUS HOLLEMAN, VTD, en dat 

staat voor VERY TIRED. Is dat nou grappig, Aai?' 

Maar Aai zat te piekeren en zei: 'Weet je wat ik zou zeggen, meester? 

Wij gaven hard stuurboord en ik liep aan de grond. Dat snijdt hout, dat 

noem ik mentaliteit en karakter!' 
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Velen aan boord vroegen zich intussen af hoe het met de mentaliteit 

en het karakter van Dr. King gesteld was, en hoe hij in het Nauw van 

Chichi aan de grond had kunnen lopen. 

Hoe lang zou Larsen op dat droge stekkie blijven zitten voor hij om 

sleepboothulp verzocht om hem eraf te trekken. 

De meesten in de buurt hadden in ieder geval nog geen noodsignalen 

opgevangen, maar de marconist- z'n beste vriend -wel. 
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Argentijns voetbal 
 

 

Terwijl het op het noordelijk halfrond stevig koud was, lag het 

doorgewinterde Nederlandse stoomschip 'Aldebaran' onder een felle 

Argentijnse zon langdurig te smeulen in de haven van Buenos Aires. 

De Social Manager van de Britse Zeemansmissie aldaar, de 

Nederlander Drs. Piet (Pedro) Jansen (Gansèn), die daar bij gebrek aan 

zwaartekracht neergestreken was, zag een bui hangen en oordeelde 

vanuit zijn optiek dat er nodig gevoetbald moest worden. Gansèn was 

indertijd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam cum laude 

gepromoveerd op het proefschip: 'Het tragisch lot van 

scheepshonden', dat internationaal sterk de aandacht had getrokken 

van leidende psycho-, bio-, socio-, seksuo-, geologen en canifielen 

maar op de vloot weinig indruk had gemaakt. 

Drs. Jansen had besloten daaraan iets te doen, gaf de pijp aan San 

Martin, voer als werkend passagier om de zuid en meldde zich tot zijn 

stomme verbazing bij de pater in B.A. voor sociaal werk onder de 

zeelui, waar hij weldra bekend stond als El Doktór, hoewel dat 

natuurlijk verwarring stichtte. 

De boodschap die hij ditmaal hijgend aan boord van de 'Aldebaran' 

kwam brengen was: de aangeslagen bemanning werd verzocht in het 

snikhete veld te treden tegen die van het Sovjet vaartuig 'Iwan 

Trampski', dat toevallig graan lag te laden voor een onbekende 

bestemming, 'Black Sea for Orders', dus de haven van Odessa. 

De Russen, zo verklaarde hij in de messroom, vertoonden nog grotere 

uitputtingsverschijnselen (no hard currency, no amor) dan de 

Nederlanders die tenminste de kans nog hadden op de solotour te 

gaan. 
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Bij de Russen aan boord gebeurde alles collectief, zei El Doktór. Ze 

gingen met elkaar de wal op, bijvoorbeeld. 

Ome jakkes, de kok, schudde meewarig het hoofd. 'Wat erg!' zei hij, 

'groepsseks!', waarop Drs. Jansen geen weerwoord had. Maar 

intussen zat aanvoerder Marconista Voorthuysen wel met een groot 

probleem opgescheept, want op het terrein van de Zeemansmissie 

liepen de in vuurrode shirts en broekjes gestoken Russen al zo 

verbeten te oefenen dat hij een nationale ramp vreesde en zich 

afvroeg of ze tegen een vermomd Dynamo Moskou moesten spelen. 

Het bijeen geronselde elftal van de 'Aldebaran' bleek met een 

Koopvaardijfiguur 

Uitgerust, trachtte de buik weliswaar dapper in te houden, en had 

grote moeite het blauwe shirt, het witte broekje, de rode kousen en 

de afgesleten voetbalschoenen van de Missie aan te krijgen. 

De Russen hadden een klein en breed wonder in de goal gezet, dat bij 

nader inzien een vierkante Russische kokkin bleek te zijn, die verende 

snoekduiken weggaf en als een killer-raket afstoof op de vele ballen 

die als Sputniks de ruimten van de goal ingeschoten werden. 

Problemas, problema! De Nederlanders hadden een veel kleinere 

bemanning dan de Russen, er moest wacht gelopen worden, maar 

pogingen om diverse bemanningen van bevriende NATO-schepen te 

hulp te roepen, werden door El Doktór falikant afgewezen. Ook het 

tijdelijk inhuren van de état major van de Casas Rojas van achter de 

Veinty Cinco de Mayo, teneinde de scherp staande Russen door 

Argentijnse Schones te laten afleiden, viel niet binnen het bestek van 

zijn sociale opdracht. Dus stevende Nederland op een nederlaag af, 

welke ramp zich zienderogen voltrok. 

Ome Jakkes, die men als tegenwicht ook in de goal had gezet, bleek 

niet voor één keiharde gehaktbal te vangen en liet ze gloeiendheet uit 

zijn vingers glippen voor het gelukkig rust was. Viermaal had hij het 

nakijken, maar hij beriep zich op de Amerikanen die dit bijna dagelijks 

meemaakten. 
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Midvoor Aai Adriaanse, tweede WTK, die nog in het derde van 

Feijenoord gespeeld zou hebben, maakte dit niet waar. Voorthuysen 

degradeerde hem tot derde goalpaal in welke functie hij een paar 

promotieschoten op maag en lever moest incasseren, wat de stand 

echter gunstig beïnvloedde. 

Derde WTK Bassie Kloek, stopperspil, kreeg een trap tegen zijn toch al 

kromme benen, zodat hij naar een passerende Rus uithaalde die 

notabene alléén plat ging, waardoor enige uit het niets opdoemende 

Casa Rojas Damessupporters toch nog moed vatten en de Olandeses 

begonnen aan te moedigen met: 'Horizontales todos los Sovieticos!' 

Drs. Pedro Gansèn die als scheidsrechter fungeerde en - typisch 

Nederlands bevooroordeeld - met een rode kaart tegen Bassie 

dreigde, zag van dit asociaal voornemen af toen rechtsback, bootsman 

Janus Stobbe, en linksbuiten, timmerman Freek Lelieveld, hem 

burgemeester wilden maken, wat El Doktór kennelijk iets te ver ging. 

Intussen was keeper Ome Jakkes naar voren gedrenteld, omdat hij zijn 

opponente aan de andere kant van het veld wel eens wilde bekijken, 

daarbij de goal aan Aai overlatend. 

Linksback stuurmansleerling Chrissie Maree zag een gaatje, omzeilde 

een aantal Russen op verbluffend navigatorische wijze, de Rules of the 

Road negerend, wees voor de goal gekomen hijgend in de lucht en 

riep: 'Saljoetl' zodat de kok kon scoren op het moment dat de keepster 

tegen de zon in een Russische kunstmaan trachtte de ontdekken in de 

verblindende Argentijnse blauwe luchten. 

Hoe Ome Jakkes de voorzet benutte en daarna in de rechterhoek van 

de goal - en niet in de linker - bovenop zijn counterpart terecht kwam, 

die daarvan niet onder de indruk bleek maar hem stevig vastgreep, 

zodat er een modern sculptuur ontstond dat weinig met voetballen te 

maken had, is onbekend. De strijd had zich intussen alweer naar de 

andere zijde van het veld verplaatst waar waarnemend keeper Aai 

Adriaanse door een bal in het kruis werd getroffen en de verkeerde 

vastgreep. Cinco-Uno. Problemas, problemas! 
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Op dat moment kreeg Ausputzer Veringa een brainwave. De avond 

daarvoor was hij naar een stierengevecht geweest en de Russen 

droegen donkerrode shirts en broekjes. 

Dus liet hij zich tegen het rechterbeen schoppen, werd het veld 

afgedragen en ging ijlings op zoek naar een of andere toro, die hij op 

een naburig veld meende te zien. Met een makke koe aan de horens 

kwam hij tenslotte aanstappen die hij, op beide veelbelovende 

biefstukken slaande, het veld in probeerde te jagen. Maar de vaca 

bleef als de befaamde Heilige Koeien in de straten van Calcutta rustig 

staan, begon voor de goal van de Russin te grazen en kopte zelfs 

hoofdschuddend een bal uit. 

De beide scheepskoks waren intussen overeind gekrabbeld, omdat ze 

in de nabije koe plotseling veel meer zagen dan in elkaar. Er ging een 

culinair lichtje branden: biefstuk, hamburgers, worst, uierboord, 

broodjes tartaar, etc. etc. Terwijl het water hen in de mond liep, 

verwaterde de wedstrijd. Beide ploegen verzamelden zich om de koe, 

zodat Drs. Gansèn maar besloot af te fluiten. 

'Baarbekjoe!' schreeuwde Ome Jakkes en de Russin antwoordde met 

dikke, vette ogen kinderlijk: 'Da da!' intussen rondkijkend naar 

steppehout, hoewel ze praktisch in de pampa zaten. 

De Russische midvoor, een boom van een kerel met een Tartaars 

uiterlijk, klom als een Don Kozak op het beest, dat hem warempel 

trachtte af te werpen! 

De andere Russen gingen door de knieën en begonnen te dansen op 

de tonen van een balalaika. En toen was er wodka. 

Het wordt in Argentina vrij snel donker, maar er was een linkerhoek 

van het veld waar een groot vuur werd aangelegd door een 

overijverige Drs. Jansen, die na een rituele moord voor een hoger doel 

te hebben toegestaan, op wonderbaarlijke wijze van alles wist te 

versieren. Het stonk weldra naar geroosterd vlees van het type biefie 

de lomo. 
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Op zeker moment onttrokken beide koks, zich in het donker tijdelijk 

aan de waarnemers en de collectiviteit, maar dat is een detail! 

De zichtbare verbroedering in die toen al barre tijden was 

moedgevend. Het werd een van die zeldzame avonden waarvan El 

Doktór op de V.U. altijd had gedroomd; dat fraterniserende, dat 

intermenselijke, dat sociale! 

Maar tegen middernacht was hij niet de enige met tranen in de ogen. 
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'SOS, Save Our Stuurman' 
 

 

Derde stuurman Hans Larsen alias Dokter King van het s.s. 'Aldebaran' 

dat in Buenos Aires lag te laden, begreep steeds minder van zichzelf. 

Natuurlijk, die kleine senorita Chichi Zoboli Posado had prachtige 

zwarte haren, een mondje om rauw in te bijten, maten die een 

argeloos beeldhouwer bij nader inzien slapeloze nachten bezorgde en 

een paar lange slanke benen die uitmondden in een sprakeloos 

makende driehoek. 

Maar moest dit alles een ervaren man als Dr. King tot een hulpeloze, 

gefrustreerde, stamelende beginneling degraderen? Porque? Porque! 

Larsen had haar tijdens het optreden van Xavier Cugad en zijn 

machtige Latino band ontmoet. Voor hij het wist, gleed ze in zijn 

armen weg op de maat van de stormenderhand aan populariteit 

winnende Samba. Maar de aanwezigheid van een chaperonne had als 

een rode lap op het licht ontvlambare gemoed van de stuurman 

gewerkt. Het was hem de vorige reis niet gelukt die barbaarse, nijdige, 

aanklevende broer van Chichi kwijt te raken. 

De man rookte en dronk niet, en weigerde de machinekamer te 

bezichtigen als z'n zuster niet meeging. Deze reis was het iets beter; 

Chichi ontliep haar broer, maar die duivel dook overal op waar hij niet 

zijn moest! 

Chichi's ouders hadden een huisje in het beroemde El Tigre, een 

buitenoord ten noorden van B.A. in de delta van de Plata; een 

moerassig gebied waar het barstte van de bootjes en de eilandjes. 

Het was daar een groen en stil paradijs vergeleken met de stinkende, 

lawaaierige haven en de sombere, withete 'Aldebaran'. 
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Larsen had er gezeild, geroeid, biefie en gepofte mais gesmuld, wijn 

gedronken en zoveel gezond dat hij er als een bronzen god bij lag, 

terwijl hij uit spleetogen naar haar loerde. 

Paardrijden op de oneindige pampa's buiten Cordoba, waar het lange 

gras ruiste op de wind van de Andes, echte gaucho's met de gratie van 

een jongleur een jong rund vingen, en de gitaren de zoele avond 

openbraken. 

Maar zij bleef ongenaakbaar, beschermd, oneindig ver weg. 

De hele terugreis had hij ermee getobd. Haar brieven die hij in Holland 

ontving, vormden een aansporing. 

Dagenlang tijdens stille, lange wachten op de brug alleen onder de 

sterren, of eenzaam in zijn kooi, stond hij met haar op en ging hij met 

haar naar bed. Chichi werd een obsessie en tastte zijn mannelijkheid 

aan. Ze beheerste hem, knaagde aan hem. 

'Hier 's ik weer, hier 's ik wer met mijn stijve ... jongeheer,' hoorde hij 

zichzelf neuriën, 'ik sal jou krij, ek sal jou vrij!' 

Maar dat was lang geleden. Dat alles had plaats moeten maken voor 

genegenheid van een kracht die hem hulpeloos maakte. In feite kon 

dat niet, wist hij. Dit was pure onzin, wáánzin! 

'Wat héb jij toch!' zei Marconist Voorthuysen op een avond toen 

Larsen verdoofd aan boord stapte. 'Voel je je niet goed, of zo?' 

 'Maarten, 'bracht Larsen zuchtend uit. 'Ze wil met me trouwen ... Wat 

moet ik nou.' 

'Wil je dan soms van d'r af, Hans?' 

'Nee ... eh ... ja ... kan dat dan?' had Dr. King aarzelend gevraagd.  

'Dat kan wel geregeld worden,' zei de Sparks, 'als je het écht wilt!' 

'Meen je dat nou?' vroeg Larsen, tranen in de ogen. 'Hoe dan?' 

'Simpel,' zei Voorthuysen. 'Kom vanavond met 'r naar Café Libertod 

aan de Plaza Independencia en de rest doe ik ...' 

'Wat ga je dan doen, Maarten?' 

'Lars, jij besluit! Ik zie je nog niet trouwen in B.A. Volgende reis stuurt 

de kompenie je naar de P.G. of de Oost, en wat dan?' 
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'Je hebt gelijk, Sparks. Argentina is een uithoek van de wereld. Het 

heeft geen zin, voor n zeeman bedoel ik. Daar mot je verstandig in 

wezen.' 

Maar diezelfde, heerlijke koele avond aan de Plaza tussen de knoflook, 

de muggen en de tango's, hielden ze elkaars hand vast terwijl haar 

broer zich op de achtergrond hield. 

'Hans,' zei  Chichi, 'ik wou dat ik met je meekon naar Holland ... Het 

lijkt me zo’n geweldig land, darling!' 

'Dat is het ook,' zei Larsen hees, terwijl hij een huivering van ellende 

langs zijn vochtige rug voelde glijden en een beetje radeloos het Plein 

afkeek. Wat zou die stomme Vonketrekker gaan uithalen? Hij had het 

nooit moeten toestaan! 

'Mi amor!' hoorde hij zichzelf zeggen, terwijl hij zijn mond in dat 

zwarte haar begroef en de vrouwelijke geur ervan als nectar opsnoof. 

'Ik… ' 

Toen zag hij de waggelende gestalte van Voorthuysen naderbij komen, 

slordig gekleed, hoedje onverschillig op het achterhoofd, sigaretje 

rokend, flesje bier in de hand.  

'Darling,' zei ze fluisterend, 'je bent zo afwezig vanavond ... Ik vind het 

zo erg dat je binnenkort B.A. verlaat... Ik wil je niet kwijt, liefste ... ' 

Ze had tranen in de ogen en Dr. King dreef voor de poorten van de hel. 

'Chichi, I love you!' bracht hij uit. 

Hij wilde dat de naderbij laverende Sparks maar opdonderde! Gelukkig 

keek die wankelende figuur ver over het plein, maar toen recht in Café 

Libertad. 

Die rotsparken, dacht Larsen: waren overal waar je ze in feite niet 

nodig had. Voor de veiligheid aan boord zonden ze SOS uit als de 

kapitein dat nodig oordeelde. En nu had hij het zelf gezegd: SOS, help 

me. En dáar was ie! Zonder mankeren volgde hij z'n stomme roeping. 

De lul! 

Dokter King begon te grommen maar tot zijn grote opluchting liep 

Voorthuysen 
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voorbij. 

Chichi die hem herkende, wilde hem notabene terugroepen, zodat 

Larsen zijn grote hand op haar heerlijke mond legde. Het hielp niet. 

'Hee,' zei Voorthuysen, kennelijk zwaar aangeschoten en in hun 

richting schuivend. 'Jullie hier? Dag Lars! Waar is die blonde stoot 

waarmee je gisteren de koffer ingegaan bent, aan boord?' 

'Maarten,' zei Dr. King, rood aanlopend, 'donder op!' En tegen Chichi: 

'Hij is lazerus, zie je wel?' 

'Tipsy?' antwoordde Voorthuysen lacherig. 'Krijg ik wat van je mooie 

meid, of moet ik mezelf inschenken? Jij bent toch Chichi, van die hete 

telegrammen? La grande amor Argentina, mi unica mujer!' 

'Hou je smoel. Sparks!' zei Dr. King. 

'Ach, marconisten zijn zo'n beetje de biechtvader van iedereen aan 

boord. Jij bent de enige niet, Chichi. Hij kán er wat van. Die meid in 

Den Haag is stapelgek op 'm!' 

'Vamos!' gromde de broer. 'Vamos immediatemente a la casa. Nu zie 

je het zelf met die Vreemdelingen! Mee jij!' 

Maar Chichi aarzelde nog, waarop Voorthuysen zei: 'Zal ik die kerel 

even plat slaan, Larsen, dan kan jij met háár aan boord de kooi in!' 

En dat deed de deur dicht. Met tranen in de ogen liet ze zich naar de 

auto brengen, een verpletterende Larsen achterlatend die haar 

weliswaar achterna liep, maar haar bleke, betraande gezicht achter 

het ruitje door de bocht zag gaan. 

'Dat is dat,' zei Voorthuysen, plotseling weer nuchter. 'Gefeliciteerd, 

amigo. Je bent weer vrijgezel! Un hombre solo!' Hij stak de hand uit, 

maar Dr. King smeet hem met een houdgreep op de keiharde Andes-

kasseien en sloeg hem een blauw oog, dat hij van de verbouwereerde 

marconist dubbel terugkreeg. 

Ze zagen elkaar niet terug in de boksring van de pater in het 

Zeemanshuis, maar wel in de calebuso van de politie van B.A., die de 

gewoonte had dronken en weerspannige buitenlanders letterlijk en 

figuurlijk uit te kleden. 
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Totaal beroofd en berooid, zonder portefeuilles, horloges en ringen of 

andere bezittingen, werden ze de volgende morgen met een 

dienstauto van de maatschappij door Kapitein Haring, Veringa als 

grinnikende bijzitter, aan boord afgeleverd. 

'Dos carachos Olandeses!' doceerde stuurman Markus toen hij los 

miserablos de gangway zag opkomen. 

Van Dokter Kings pontificaal was niets meer over. Zijn pet was weg, 

zijn schoenen ook, het dure uniformjasje lag aan flarden. En hij had 

een gat in zijn hart, maar dat zag niemand. 

Hij liep gelijk naar zijn hut, sloot de deur en huilde het hart uit zijn 

lichaam. Marconist Voorthuysen zweeg in alle talen; tenslotte was hij 

geheimhouding verplicht, ook in noodgevallen. 
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Levendige lading 
 

 

Weliswaar was voor derde stuurman Hans Larsen alias Dokter King van 

het ss withete 'Aldebaran' de hemel nog niet op Buenos Aires 

gevallen, maar die Schone Luchten zinden hem niet meer omdat z'n 

meisje Chichi hem de zak gegeven had. De wal trok hem niet langer; 

hij wilde weg. 

'Kop op,' zei stuurman Markos. 'We krijgen nog genoeg vrouwen aan 

dek!' 

En daar leek .het op, want kapitein Haring had opdracht gekregen een 

lading van driehonderd stuks Argentijns vee aan dek naar Rotterdam 

te vervoeren; iets dat nog nooit was vertoond. 

Als pleister op de wonde had men hem beloofd twee Argentijnse 

gauchos als verzorgers met de dieren mee te zenden. 

Dokter King die getracht had per telefoon, telegram en taxi contact 

met Chichi te krijgen, kreeg te horen dat ze met de zuiderzon naar 

Patagonia was vertrokken en hem niet meer wilde zien. 

Tenslotte was Larsen nuchter genoeg om zijn nederlaag te erkennen. 

Het was trouwens zijn eigen schuld, vertrouwde hij Voorthuysen toe, 

die daardoor behoorlijk opgelucht was omdat hij sterk aan het drama 

had bijgedragen. 

Larsen was intussen tot Veearts benoemd en wierp zich met 

hartstocht op dit werk. 

Die van de 'Aldebaran' voelden dat hij problemen had en probeerden 

zijn gevoelens te sparen, behalve tweede stuurman Veringa die het 

bestond een foto van een koe in Chichis fotolijstje te zetten met als 

opschrift: ''n Koe, 'n koe, 'n koninkrijk voor 'n koe.' Als tegenprestatie 

kreeg hij een anonieme koeiehoop in z’n kooi gedeponeerd met een 

vlaggetje: 'Echte Friese boerestront.' 
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Timmerman Freek Lelieveld moest leiding geven aan een grote groep 

carpentarios die hokken aan dek timmerden, maar zijn gedegen 

aanwijzingen om alles goed zeevast te krijgen niet altijd opvolgden. 

Soms tikte hij hen met een klauwhamer gevoelig op de vingers, want 

hij wilde op last van de stuurman geen enkel risico lopen dat de zaak 

op zee overboord kon spoelen. Met klampen, keggen, grote 

draadnagels en staaldraden over hokken en door ogen en uitsparingen 

in de reling of luithoofden werden de hokken gesjord. Een wirwar van 

draden. Het werd hordelopen naar het voorschip. 

Intussen ging het laden gewoon door en schampte de lading rakelings 

over de hokken heen, deze af en toe rakend en beschadigend, wat een 

koor van verwensingen opleverde. 

De koeien die in spoorwagens werden aangeleverd, begeleid door 

tierende gauchos met bullepezen en prikstokken, vielen en struikelden 

aan boord waar ze met tien tegelijk in de hokken werden gejaagd, 

aangehalsterd en met schuim op de bek vastgezet. Wildwest! 

Een halve dag later leek de 'Aldebaran' op een drijvende boerderij vol 

koeiegeloei en dito luchtjes, weldra begeleid door een bende vliegen 

die als een plaag door het schip zwierven en in de kombuis aanleiding 

gaven het visseizoen te openen. 

Soep werd vliegesoep, pap vliegepap, melk vliegemelk, het brood 

kreeg krenten en zelfs een eerlijk glas jenever werd niet gespaard. Ze 

gingen gewoon met z'n tienen liggen zwemmen en dat was de ergste 

vorm van drankmisbruik die de kok ooit had meegemaakt. 

Toen de tot de nok toe gevulde ruimen dichtgelegd waren en de 

presennings met keggen waren vastgeslagen, stonden de beesten 

onwennig te kwijlen in de hokken. Sommige werden wild en moesten 

worden afgemaakt, andere met gebroken poten afgevoerd. Zij die het 

overleefden, vraten voor het eerst uit de troggen en voerbakken. Aan 

het treurig geloei te horen, hadden ze heimwee naar de Grote 

Voerbak, de machtige Argentijnse Pampa. 
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'Vamos a la patria!' zei kapitein Haring en iedereen was het met hem 

eens, zelfs Dokter King die gespannen tot het laatste moment naar de 

wegschuivende wal keek. Zou ze nog te voorschijn komen, daar aan de 

ronding van de grote graansilo, waar de ratten en de katten altijd 

liepen? 

De enige die wel een bekende zag, was Freek die z'n gewezen hond 

Sobot herkende tussen het gewone volk op de kade, maar ook voor 

hem was het te laat. 

 

De 'Aldebaran' floot een paar keer klaaglijk en zakte Rio de la Plata af, 

tot de loods 'Adios, capitan, buen viajel' zei en daar lag het schip weer 

alleen op de harde rand van de verschuivende horizon, richting 

Rotterdam, eenentwintig dagen en zesduizend zeemijlen om de 

Noord. 

De vliegen woeien grotendeels van dek, waarbij ook de dekslang door 

de bootsman op de hopen stront werd gezet, en de bemanning 

herademde. 

Zee, koelte, zuiverheid, frisse lucht! Eindelijk weer schoonschip! Er was 

maar één vreemd element: het geloei van de koeien. 

'Het zijn dekkoeien,' zei de hofmeester. 

'Nee, het benne ossen,' kwam de kok. 'Heb je dan niet gezien wat er 

onder hangt? Geen uièr, maar één ui!' 

'Ja, maar ze staan aan dek,' zeurde de hofmeester die gelijk wilde 

hebben. 'En berg je slagersmes maar op, want ossestaartsoep is er niet 

bij van de reis.  Hoewel ...' 

Als het schip flink haalde en de gauchos kotsend te kooi bleven liggen, 

leken de beesten een dansje te maken. Als aan stuurboord die 

stomme koppen allemaal tegelijk naar voren kwamen, weken die aan 

bakboord in cadans terug. En omgekeerd. Alsof het een revérence 

betrof. Van de brug uit gezien kwam je er niet op uitgekeken. 
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Intussen had Ome Jakkes Chrissie zover gekregen dat hij verse melk 

wilde gaan versieren. Maar de leerling werd met emmer en al weer uit 

het hok getrapt omdat de ossen niet wilden dat er aan hun speen 

getrokken werd. 

'Ken je toch zien dat er wat mee loos is,' filosofeerde de kok. 

'Wat is eigenlijk een os?' wilde Chrissie weten. 

'Da's de maagdelijke, ongetrouwde oom van het kalf,' verduidelijkte 

stuurman Markus. 

'Een os is een gecastreerde koe,' zei de kapitein. 

'Stier,' zei Veringa, daarmee zijn agrarische afkomst niet 

verloochenend. 

'Het middel zou wel wat voor Larsen wezen... Was ie gelijk uit zijn 

lijden!' 

'Sla jezelf niet over, Veringa.' zei Markus. 'Je zou de mensheid een 

grote dienst bewijzen.' 

'Het ruikt hier lekker, Jan,' kwam de kapitein, de lucht van verse mest 

en hooi opsnuivend. 'Een zéé-farm! Wie had dat ooit kunnen denken! 

We zijn al met pensioen, stuurman. Héérlijk!' 

'Ja, we verkeren onder gezegende omstandigheden, kapitein,' 

antwoordde de stuurman, een droge traan uit zijn linkeroog 

wegpinkend. 'Dat we dit nog mogen meemaken, op onze leeftijd ...' 

'Ik vaar liever passagiers,' zei Veringa. 

'Da's praktisch hetzelfde,' zei Markus. 'Levendige lading, in beide 

gevallen. We voeren indertijd in de Oost ook met passagiers aan dek 

en daar bivakkeerden sappies tussen. Hele volksverhuizingen, man en 

beest. Ik heb trouwens gelezen dat ze bij de Holland Amerika Lijn bang 

zijn het passagiersvervoer en de cruise-vaart kwijt te raken. Krijg ik me 

daar 'n idee!' 

'Wat voor 'n idee?' vroeg de kapitein, ditmaal als Lid van de Kapiteins-

vereniging. 

'Nieuw type schip bouwen. Daar is Nederland nog goed in. ’n Speciaal 

schip voor massavervoer over de oceaan, in concurrentie met de 
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luchtvaart. Hokken aan dek zetten, passagiers erin en drie slangen 

eruit; een voor de lucht, een voor de pap en een voor de shit. 

Goedkoper kan het niet. Je kunt ze nog invriezen ook en laten 

ontdooien bij aankomst...' 

'Mijn God!' riep kapitein Haring die in de verte een schim als een 

Vliegende Hollander zag opdoemen: het spookbeeld van lege 

passagiersterminals en vreemde gedrochten van schepen vol kisten in 

de ruimen en aan dek, de containerschepen. 

De stuurman had terloops een paar Jules Verne-achtige uitdrukkingen 

gebruikt. waaraan hij later nog vaak moest terugdenken. 

'Tja, waar een lading stomme ossen een nauticus toe kan brengen, 

stuurman,' zei hij met onrust in zijn stem. De toekomst stond hem op 

dat moment niet aan. 'Wat denk jij ervan, Dokter King?' 

'Laat mij er maar buiten,' zei Larsen, een schaduw van zichzelf, starend 

naar het kielzog dat hem steeds verder van B.A. vandaan bracht. 

'Niet zo somber, Hans,' zei Haring. 'Gedane zaken nemen geen keer, 

zeun. Sommige zaken moet iemand met zichzelf uitknokken. Je 

overleeft het wel. En zij ook. Ik zou niet weten hoe wij jou zouden 

kunnen helpen!' 

Maar marconist Voorthuysen dacht daar anders over. Hij zon op 

middelen om iets te doen. Hij was de enige die hét middel tussen 

duim en wijsvinger van zijn rechterhand bezat: morse-telegrafie, de 

communicatietaal voor de verre afstand. Als er één Chichi Zoboli 

Posado boven de horizon kon krijgen, was hij het. 
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De uitvinding 
 

 

Matroos Arend Didam van het ss ' Aldebaran' had een doel in zijn 

leven en daarom was hij er in Buenos Aires goed doorheengerold. 

Maar dat was mede te danken aan de wijze sekslessen van derde 

stuurman Hans Larsen alias Dokter King, die hem tijdens dat recente 

halfuurtje in de messroom meer had bijgebracht dan hij thuis, op 

straat of op school ooit had geleerd. 

Maar sinds ze uit Buenos Aires waren vertrokken, begreep hij uit de 

grote stilte tijdens het wachtlopen dat z'n zeepa Dokter King nu zelf 

ook met grote seksueel gerichte problemen worstelde, want de man 

deed z’n kop niet open. 

Zo achter het roer staande droomde Arend vaak van een gouden 

toekomst als stuurman op de grote vaart, zich daarbij spiegelend aan 

de grote kerels zonder blabla als stuurman Markus of Dokter King. 

Was hij maar vast leerling, zoals Chrissie Maree! Die jongen kwam 

voorgebakken van school en hoefde alleen nog maar kort door het 

hete vet. 

Maar waar haalde hij, Arend, het geld en de tijd voor een lange studie 

vandaan? Was het al te laat? Kon hij het mentaal nog wel opbrengen 

om na dit vrije leven maanden, misschien wel jaren op de 

schoolbanken te gaan zitten?  

Vóór aankomst Rotterdam had hij er, zo tijdens de wacht, nog 

uitgebreid met Dokter King over willen spreken, maar die stapte als 

een doofstomme over de brug heen en weer en was nauwelijks 

aanspreekbaar of benaderbaar. 

Soms ontmoette Arend de stuurman aan dek, waar hij als een 

sjagrijnige veearts tussen de spuitgasten doorklauterde, die de hokken 

moesten schoonhouden. 
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Dokter King had in zijn beste Spaans al pogingen gedaan de twee voor 

pampus liggende Argentijnse gauchos te interesseren voor het hun 

opgedragen werk. Het was op slaande ruzie uitgelopen. 

Arend besloot er zelf wat aan te doen; hij liet de stuurman niet 

zakken! 

'Mañana mucho spoite!' beval hij op een avond de gauchos die in het 

achteruit woonden. 'Comprendo?' 

De gauchos knikten, want mañana is pas morgen en wie dan leeft, dan 

spuit. Of anders mañana- mañana. 

En zo werd de toestand aan dek langzaam onhoudbaar, want de 

ongeschreven wet aan boord luidde dat iedereen het werk deed 

waarvoor hij was gemonsterd. 

Een zeeman voer en een boer voerde. Niettan?, dacht Arend. 

Stuurman Markus had samen met bootsman Stobbe intussen een 

aantal eigen scenarios overwogen om de gauchos uit hun hut te 

krijgen, waar ze sliepen, kookten en leefden. 

'Sloepenrol houden,' zei Stobbe, maar Markus schudde het hoofd. 

'Daar trappen ze niet in,' zei hij. 

'Maar als het schip nou 's dreigde te zinken? Ik trek vele malen aan de 

fluit en jij zorgt dat ze in de sloepen terechtkomen!' 

'Morgenochtend,' zei kapitein Haring. 'Alsóf het sloepenrol is.' 

Die morgen tegen achten, toen er dringend gespoten moest worden, 

omdat de koeien er gedurende de tropische nacht geen gras over 

hadden laten groeien, raasde de fluit van de 'Aldebaran' langdurig 

over dek, terwijl de bootsman ter plekke van het achterschip uitriep: 

'Emergencia! Abandonarel barco! Rapido al los barcos de salvavida!' 

Het hielp dramatisch. 

Kapitein Haring die het tafereel met gemengde gevoelens gadesloeg, 

zag vanaf de brugvleugel hoe de twee gauchos als hazen naar de 

midscheeps kwamen rennen en zich in de richting van het sloependek 

spoedden, waar ze in de armen liepen van een groot deel van de 

bemanning onder leiding van een grimmig kijkende matroos Arend 
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Didam, die hen verzocht mee te gaan naar El Capitan. 

 

Haring onderhield het tweetal over de geneugten van regelmatige 

arbeid en de gauchos, allang blij dat ze niet vergaan waren, beloofden 

beterschap. 

Ze zouden onmiddellijk aan het werk gaan en dat trof, want aan dek 

riep Arend hen toe één van die twee rooie kranen open te draaien. 

'Ola, Juan, overto el krano! Nó, l'otro!' 

Het gevolg was dat een slang die toevallig door de open poort van de 

boerenhut hing, daar als een wilde tekeer ging en het water alle 

hoeken en gaten van de hut liet zien, zodat de 'Aldebaran' er op het 

achterschip een lekkend zwembad bijgekregen had. 

Dat was niet erg bevorderlijk voor de werklust, noch voor de pas 

gesloten eeuwige vriendschap Olanda-Argentina. 

Kapitein Haring, die persoonlijk in het achteruit poolshoogte ging 

nemen nadat de gauchos hun beklag kwamen doen, zag de ravage aan 

en constateerde: 'Nou zijn ze toch verzopen.' 

Stuurman Markus verklaarde met een twinkeling in zijn ogen dat een 

onder druk staande slang de neiging had erectus te gaan en toevallig 

stond er een gat open waarin ie was blijven steken. Typisch farce 

majeur. 

De imbecilo had trouwens zelf de verkeerde kraan opengedraaid. 

'En wie betaalt dat allemaal?' zei Haring ontstemd. 'Die lui hebben 

toch van de honger al weinig ontlasting!' 

'Die ossen anders wel!' zei de bootsman. 'Schijten als reigers!' 

'Hoe weet je dat?' vroeg Markus. 

'Wat, stuurman?' vroeg Stobbe verbaasd. 

'Nou, van die reigers ...' antwoordde deze. 

'Jan.' zei Haring, de keel schrapend. 'Schei uit met die flauwekul. We 

moeten dokken!' 

'We zijn net in dok geweest,' zei de stuurman hardleers. 
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'Als ze van nu af an meewerken, houden we aan het einde van de reis 

een collecte,' zei de bootsman. 'Ja. mannen?' 

'Ja voor de mannen,' zei Arend. 

'Meewerken?' zei Markus. 'Ik heb er weinig vertrouwen in. Ik vind dat 

we de Technische Staf erbij moeten halen. Dit is geen agrarisch, 

politiek of sociaal probleem, maar een technisch!' 

Haring peinsde daarover. Markus had in principe gelijk. Het was een 

nautisch probleem met driehonderd ossen zee te houden, maar een 

technisch om die beesten te vervoeren en te verzorgen. Daarover had 

Haverkamp in zijn vele nautische boeken nooit gedoceerd. Ook de TH 

Delft had er nooit over gerapporteerd. 

Er was geen voorbeeld, geen leidend artikel in NTT-de Zee, geen 

uitspraak van de Raad voor de Koevaart of Schip en Werf. De Engelse 

literatuur? The Nautical Almanac, Safety at Sea? Het MARIN! Nada! Ze 

moesten het zélf doen. 

'Ik denk aan één plaatijzeren onderbroek per os,' zei Markus. 'Of een 

soort plasgootje met een róets! Over the side with the shit. Geen 

stront of stro meer in de log. Terminalo el diarrhea!' 

Haring begon enthousiast te grinniken. 'Een soortement groep,' zei hij. 

'We moeten een automatische groep maken.' 

'En een automatische ruif,' completeerde de bootsman. 

'Completemente automatico! Een groots karwei!' 

En zo is ooit in het midden van de Atlantische Oceaan, ter hoogte van 

de Allerheiligenbaai of Bahia de Toelos Os Santos, de allereerste voer- 

en mestmachine van de Verenigde Nederlanden aan boord van het s.s. 

'Aldebaran' uitgevonden. 

Toegegeven, de bemanning stond onder de technische leiding van de 

hoogbegaafde meester Holleman - HWTK. V /TD. Dr. Hon. Causa 

Vetenario - en de nautische leiding van kapitein Haring - MNI. GVH. 

KHV. KVD. GVD. Esq. - maar men verzuimde naar goed 

zeemansgebruik patent aan te vragen. 
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Toegegeven ook dat de uitvinding géén melkmachine bevatte, gezien 

de uitrusting van het vervoerde vee, nader gespecificeerd als ossen die 

van generlei kunne zijn, getuige de leerling die naar melk had gezocht. 

Het waren de heikneuters van de Fielips Koeilampen Fabrieken te 

Eindeloos die de fakkel na binnenkomst van de nietsvermoedende 

zeelieden overnamen en er in binnen- en buitenland een fortuin mee 

verdienden door de apparatuur als bovengenoemd te maken, te 

verhandelen en te exporteren. 

Zelfs de derde Wereld had er profijt van. Dokter King niet; die had zich 

weer eens afzijdig gehouden, en daaraan moest nodig wat worden 

gedaan. 
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Dokter Kings verreverloving 
 

 

Wanneer marconist Voorthuysen van het s.s. 'Aldabaran' de eermalige 

Dokter King oftewel derde stuurman Hans Larsen in de messroom in 

zichzelf gekeerd en voorovergebogen aan tafel zag zitten, of als een 

geslagen hond voorbij de radiohut naar de brug zag sluipen, kreeg hij 

bloed voor zijn hart. 

Tenslotte had hij geen eelt op zijn niet te blanke ziel en begreep hij dat 

de methode die in Buenos Aires was toegepast om de stuurman van 

z'n meisje Chichi te scheiden te extreem was geweest. In stilte leed hij 

met Larsen mee, hoewel deze zelf had uitgelokt dat Chichi met de 

zuiderzon vertrokken was. 

Elke dag luisterde hij met een bepaald schuldgevoel naar de 

radioverkeerslijst van Buenos Aires-Radio/LPD en een paar keer had 

hij het station opgeroepen met de vraag QRU?, - de internationale 

code voor Heeft-u-iets-voor-mij?, maar het antwoord luidde elke keer 

QRU (zonder vraagteken) oftewel NIL. Senorita Chichi Zobili-Posado 

bleek omstreeks de zuidpool verzwolgen, maar Sparks had daar geen 

vrede mee. 

'Stuurman,' zei hij op een regenachtige dag ergens tussen Brasil en Las 

Palmas, 'ik heb een plan om onze Dokter King weer op de been te 

krijgen. Hij heeft, tegen u gezegd, nog geen enkel telegram in de 

richting van z'n ouwe liefde in Rijswijk gestuurd. Ik geloof dat ie het 

ditmaal meent!? 

'Daar lijkt het inderdaad op,' zei Markus met overtuiging. 'Maar wat 

doen we daaraan? Ik loop me suf te piekeren!' 

Voorthuysen begon te grinniken. 'Ik heb haar adres,' zei hij. 'Ik kan 

haar zó een telegram sturen!' 
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'Verrek!' zei Markus, hem spontaan op de schouder slaande. 'Doe dat! 

Ik betaal!' 

'Dat hoeft niet, stuur,' zei Voorthuysen getroffen. 'Ik zal proberen er 'n 

diensttelegram of SVC van te maken. Als die Ptt-ambtenaren daar in 

het kuststation in B.A. tenminste intrappen ...' 

'Wat zet je erin?' vroeg Markus. 

Voorthuysen haalde een verfrommeld stuk papier uit zijn broekzak, 

dat hij langdurig gladstreek. 

'Ik had al wat voorbereid,' zei hij. 'Lees maar, tussen de doorhalingen 

door.' 

'Chichi Zobili-Posado,' las Markus, 'Corrientes 1245, Buenos Aires via 

LPD-Radio - Sorry for my conduct - Hans loves you and wants to marry 

you - I consider you engaged - please write your ok - love – Sparks 

Aldebaran -' 

'Gossamme,' zei de stuurman. 'Ik krijg het er heet van, Maarten! Ik zou 

ervoor vallen. 'n Verloving op afstand! ’n Verreverloving! Maar we 

weten natuurlijk niet hoe het uitpakt ...' 

'Daar heb ik alle vertrouwen in,' zei Voorthuysen en Markus keek hem 

even scherp aan voordat hij de ogen weer op de boeg richtte, waar 

het water van de onafzienbare Oceaan, even wazig wordend, 

onderdoor liep. 

'Probeer het maar, Sparks,' zei Markus hees. 'Je hebt mijn zegen!' 

Terug in de radiohut riep Voorthuysen LPD meer dan vijftig maal voor 

hij antwoord kreeg en was toen in alle staten. 'PACK de LPD K' 'HR SVC 

OM', seinde hij. 

'Diensttelegram, ouwe jongen.' 

'K'. Kom maar. 

Hij begon te seinen, eerst het adres, maar hij werd door een lange 

streep van LPD onderbroken. 

'Dit is geen diensttelegram OM.' 

'Es mi mujer. Het is m'n meisje,' loog Voorthuysen 

'-... wacht even.' 
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Voorthuysen zat zich minutenlang te verbijten en dat is erg lang na 

een seinsnelheid van 25 woorden per minuut. Maar na een eeuw 

kwam LPD terug met 'K' en Voorthuysen kreeg tranen in de ogen 

terwijl hij het telegram letter voor letter overseinde. 

Een dikke R van well received was het antwoord, gevolgd door: 'Roep 

me over drie uur maar terug. Ik zal er persoonlijk voor zorgen.' 

'Volgende reis kom ik je opzoeken OM. Mni Mni tks (veel veel dank). Ik 

zal je met sloffen sigaretten terugbetalen. 88. (love & kisses).' 

'Don't mention,' seinde LPD terug. 

'De nada. Hasta luego.' 

Voorthuysen zette de zender af en bleef een minuut lang stil zitten 

voor hij naar Markus toeliep en hem roerend verslag deed van zijn 

recente uitstapje naar B.A., Argentina, nu al weer duizend mijlen in 

het kielzog verdwenen. 

'Ik wist het, stuurman!' zei hij. 

'Wat, dat ze van Larsen hield, Sparks?' 

'Nee ... , maar dat de mens ... van binnen ... góed is ... Er is een 

broederschap, de broederschap van telegrafisten. The fraternisation 

of radio!' 

Markus keek hem aan of hij water zag branden, maar hij zei niets. 

Tegenover zoiets voelde hij zich altijd machteloos en onzeker. 

'Ik moet het allemaal nog zien,' zei hij. 'Blijven gaan Sparks! Ik blijf er 

niet voor op!'  

Voorthuysen ging in zijn kooi liggen, probeerde te lezen, kwam er 

weer uit en begon administratie te doen, in afwachting van het uur U. 

De klok wilde maar niet opschieten! 

Maar toen het zover was, startte hij de zender opnieuw, riep LPD en 

kreeg het station vrij snel aan de draad. 

'QTCSVS,' nam hij. 'Ik heb een diensttelegram. QRV? Bent u klaar?' 

'K OM,' seinde hij gespannen. 

Tekens werden letters en letters woorden. 
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'Radio officier ss Aldebaran,' nam hij. 'Sparks I forgive you - tell Hans I 

love him very much - consider myself engaged- want to marry him – 

love and kisses - Chichi.' 

Tegen die tijd zat hij zwaar te ademen en seinde: 'R R R Thanks OM - U 

R invited at the wedding', en noteerde naam en adres van de 

telegrafiste. 

Toen hij de zender had afgezet, bleef hij een tijdje met de boodschap 

brandend in de handen zitten, typte die netjes uit en bemerkte dat er 

druppels op het formulier vielen. 

Pas toen hij Larsen naar de brug had horen gaan en Veringa omlaag, 

waagde hij onzeker de sprong naar de duistere brug en zei: 'Hallo, 

Dokter King. Ben je nog kwaad?' 

'Op jou, Sparks? Nee, natuurlijk niet. Ik heb het immers aan mezelf te 

danken. Het is mijn eigen stomme schuld! Ik heb er nog aan gedacht te 

telegraferen, Maarten, maar dat heeft weinig zin, geloof ik.' 

'M ... misschien wél!' hakkelde Voorthuysen. 'Als je nou zeker wist dat 

zij het dan wel is. lk bedoel, zij wordt Senora Larsen-Zobili-weet-ik-

veel. En jij voorgoed vrijgezel af...' 

'Nou, dat zou ik echt wel willen,' zei Larsen. 'Wishful thinking, 

natuurlijk.' 

'Hans,' zei Voorthuysen moeilijk. 'Dan heb ik groot nieuws voor je. Ik 

heb een telegram uit B.A.' 

Stuurman Hans griste het formulier uit zijn handen, las de inhoud en 

zakte neer op de bank in de kaartenkamer, zijn ogen niet gelovend. Hij 

scheen ineen te schrompelen en daarna plotseling te groeien. 

Dreigend stond hij op, zwaaiend met het telegram, greep Sparks bij de 

kraag en brulde: 'IS DAT WEER EEN VAN JE ROTSTREKEN?' 

'Nee, Hans,' zei deze. 'Ik bezweer je dat het echt is,' en daarna ratelde 

hij het hele verhaal op. 

Toen pas ontspande zich die dreigende vuist en werd Larsens gezicht 

als smeltende was. 
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Hij drukte Voorthuysen aan zijn borst alsof het Chichi was en er 

klonken een paar geluiden in de kaartenkamer waarvoor Voorthuysen 

de benen nam, omdat hij niet tegen 'n snotterende Dr. King kon. 

Vroeg in de morgen had de scheepstamtam haar werk gedaan en was 

er geen houden meer aan. Het dreigde een groot feest te worden. 

Tegen twaalf uur reikte kapitein Haring eigenhandig en voor 

scheepsrekening een extra oorlam uit en de hofmeester sloot zich 

daarbij aan. 

Tweede meester Aai Adriaanse draaide snel een paar koperen 

verlovingsringen en Ome Jakkes, de kok, een paar speciale 

officiersballen à la Dr. King, vergezeld door een ondefinieerbare Belle 

de Chichi. ’n Heerlijke mix, die twee! 

De puriteinse HWTK, meester Holleman, die de verhalen met afgrijzen 

aanhoorde, gaf zijn zegen door op te merken: 'Nou word je eindelijk 

een fatsoenlijk mens, stuurman!' 

Terwijl de 'Aldebaran' de noordelijke deining begon te voelen die een 

verre cycloon in de Golf van Mexico in het water teweegbracht en de 

levende lading koeien op het voorschip een macabere koppendans 

begon uit te voeren, vloeiden er nog wat diensttelegrammen naar B.A. 

heen en terug. 

En ook een naar de Waldeck Piermontlaan in Rijswijk. Dat was een 

kort en duidelijk telegram van Larsen, maar wat daarin stond is 

dienstgeheim. 
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Biljarten op zee 
 

 

Toen het gemakkelijk door de deining rollende Nederlandse s.s. 

'Aldebaran' het eiland Fernando de Noronha achterlijker dan dwars 

had gekregen, kwam de evenaar weer in zicht en werd het een 

kwestie van uitkijken en dagen tellen tot aan de bunkerhaven Las 

Palmas. 

Die term sloeg ook op de enkeling die de wijze lessen van de 

oplevende derde stuurman Hans Larsen alias Dokter King in de wind 

had geslagen en er nog aan twijfelde iets te hebben opgelopen in B.A. 

Dan was het dubbel uitkijken geblazen. 

Uitkijk lopen en vuurtjes uitpraaien door de matroos van de wacht 

vanaf de brug of bak was in principe verplicht als het nodig was, 

bijvoorbeeld tijdens een mist, maar stuurman Markus zette de uitkijk 

liever elders in. 

Ditmaal stond het voorschip nog vol levende ossen ook, hoewel die 

alleen naar elkaar keken. 'Boe is een vuurtje aan bakboord en boeboe 

een aan stuurboord,' zei stuurmansleerling Chrissie op een morgen 

tegen stuurman Markus, toen er weer een concert aan de gang was. 

'Nou, dan zitten we in het Kanaal!' zei Markus grinnikend. 'Overal 

schepen om ons heen! Hoor maar!' 

Hij snoof de indringende lucht van gier op en voegde eraan toe: 'Het is 

dik van mest, leerling. Maar ik zou géén halve kracht gaan varen, da’s 

nou ook weer niet nodig!' 

Chrissie grinnikte. Er heerste een ontspannen sfeer aan boord; een 

van regelmaat, leegte, overgang en doorgang. 

De dagen vlogen praktisch eender onder de evenaar door. Ook de 

uitkijk op de bak kon daar niet onderuit. Het werk verslapte, er was 
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niet veel uit te praaien in deze lege zee met zoveel ruimte om de 

'Aldebaran' heen. 

Daarom stond er een luie ligstoel naast de ankerwinch. Deze was 

vanaf de brug door al die ossehokken aan dek niet te zien, maar 

stuurman Veringa was het al een paar maal opgevallen dat hij een 

vuurtje eerder zag dan de uitkijk had uitgepraaid en besloot 

poolshoogte te gaan nemen. 

Na de wacht schoof hij het voorschip op, passeerde een erewacht van 

kwijlende ossekoppen en kwam op de bak aan, waar hij een iets te 

laat gealarmeerde uitkijk aantrof die fluitend over de muur leunde en 

kennelijk geen tijd meer had gehad de stoel weg te halen. 

'Wat doe je daar, Peter?' vroeg Veringa. 

De uitkijk draaide zich kwasie-verrast om en antwoordde: 'Hee, dag 

stuurman! Ik sta de dolfijnen aan de boeg te voeren!' 

'Zozo,' zei Veringa bits. 'En dat schip daar zie je niet?' 

'Waar?' vroeg Peter. 'Die zeemeeuw ginds? O, u bedoelt dat schip! 

Nou, dat zou ik net uitpraaien, stuurman ...' 

'Je belazert de boel,' zei Veringa. 'Dat wordt gestrafd.' 

'Ik ben altijd wat voorzichtig met uitpraaien, stuurman,' zei Peter 

onverstoord. 

'Op m'n laatste schip zei de stuurman ook: "Stommeling, zie je die 

logger daar niet?" Maar er liep een bromvlieg over de ruit. Tja, ik ken 

die man natuurlijk niet naar de oogarts sturen!' 

'En wat doet die stoel dan hier?' vroeg Veringa woedend. 

'0 , u bedoelt dat stuk kanvas tussen die paar houtjes? Zeker van de 

gauchos, stuurman ...' 

'Zorg dat dat ding onmiddellijk verdwijnt, begrepen!' schreeuwde 

Veringa. 'Je hoort hier meer van!' Daarna beende hij nijdig naar 

Markus op de brug die hem grinnikend aanhoorde. 

'Ik moet ergens aan denken,' zei hij. 'In de Oost voeren we met 

Chinezen in het vooruit. Die hadden een touwtje aan de ankerbel 

gebonden en trokken tijdens het mahjongen vanuit hun messroom 
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onderdeks af en toe willekeurig aan de bel. Nou, je zag van alles voor 

de boeg dat er niet was ...' 

'Die stoel moet wég, stuurman!' kwam Veringa terug. 'Anders ga ik 

naar de kapitein!' 

'Zozo,' antwoordde Markus. 'Die stoellaten weghalen is geen 

probleem, maar dan kan je toch voor verrassingen komen te staan, 

Veringa. Heb je wel eens gebiljart op zee?' 

'Ik snap niet waar u heen wilt, stuurman,' kwam Veringa. 

'Dat je moet oppassen met oordelen en conclusies trekken,' zei 

Markus. 'Ik heb heel wat mensen meegemaakt die jarenlang bezig 

waren met het perfectioneren van een biljart op zee, in de hoop 

daarmee het Perpetuum Immobile oftewel de Perfecte 

Antislingerbeweging uit te vinden. Snap je dat?' 

'Nee,' zei Veringa ontstemd. 

'Simpel,' zei Markus met een twinkeling in zijn grijsblauwe ogen. 'Een 

reder bestelt een schip. Waarom laat ik in het midden. Hij zet ’n aantal 

zeelui aan boord. Dat zijn mensen die graag willen varen. 

Comprendo?' 

'Nou, en?' antwoordde Veringa. 

'Zo'n schip slingert,' ging Markus verder. 'En da's niet goed voor de 

lading én voor de maag. Dus wat gaan sommige zeelui doen? Juist! Ze 

werpen zich op het neutraliseren van die bewegingen! Wel 's van 

antislingertanks of een cardanisch opgehangen kooi gehoord?' 

'Ja, natuurlijk,' antwoordde Veringa onzeker. 

'Prima. Nou, als je kunt biljarten op zee, heb je het volmaakte bereikt. 

Snap je, Abe? Wel 's geprobeerd een hangmat op te hangen met een 

stuk triplex erop, om uit te proberen of daar een balletje stil op wil 

blijven liggen, terwijl het schip slingert?' 

'Ik niet!' zei Veringa verontwaardigd. 

'En Gij, Brutus?' vroeg Markus aan Chrissie. 

'Daar kan ik wel inkomen,' zei deze. 'Je hebt immers ook 

stabilisatievinnenl' 
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Het leverde hem een verpletterende blik van Veringa op. 

'Biljarten op zee is onzin!' doceerde Veringa. 'Kán gewoon niet!' 

'En waarom niet?' vroeg Markus. 

'Omdat... biljartballen... niet mogen... worden ... beïnvloed ... door de 

bewegingen ... van het schip ...' bracht Veringa moeizaam uit. 

'Precies,' zei Markus. 'Maar daar heb je nog nooit over nagedacht 

totdat ik het je aangaf...' 

'Nee,' zei Veringa. 'Maar wat heeft dat met m'n stoel te maken?' 

'Van alles,' zei Markus. 'Kwestie van verbeeldingskracht. Ik wil een 

wedden-schap met je afsluiten dat die stoel straks weg is ...' 

'Wel verdomme!' antwoordde Veringa. 'Dat heb ik toch bevólen!' 

'Dat wel,' zei Markus fijntjes. 

'Maar we hebben intussen wel een boegbeeld gekregen, omdat ze 'm 

met een eindje touw vóór de boeg hebben gehangen en 'm weer 

ophalen als je weg bent!' 

'Daar wed ik dan maar niet op!' kwam Veringa verbaasd, maar hij 

bleek de uitdaging toch op te nemen en constateerde een half uurtje 

later dat de stoel op de bak inderdaad verdwenen was en er een 

eindje touw in de richting van het kluisgat overboord verdween. 

De stuurman had dus tóch gelijk, constateerde hij wrang, terwijl hij 

het touw binnenboord begon te halen, wat in tegenstelling tot zijn 

verwachting vrij licht ging. 

Eerst kwam de staart boven de reling uit en toen de hele rat met een 

kaartje eraan: 'Deze rat had teveel stoelgang en verliet het stinkende 

schip.' 

Veringa herkende het handschrift en keek woedend naar de brug, 

waar het bekende silhouet van stuurman Markus stond, kijker in de 

hand, pijp in de mond, engelswit wildevaartpetje losjes op het 

grijzende haar, starend naar iets ver, ver voor de boeg. 

Wat hij daar zag, wist niemand. Misschien zijn eigen toekomst. Er 

speelde een dunne glimlach om de lippen toen hij Veringa, nadat deze 

op een van de ossehokken was geklommen, de vuist zag schudden. 



 

135 
 

Veringa had geen humor, besloot hij. 
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Dolor del Mar 
 

 

Onder drukkende hitte en felle zon was Hare Majesteits Oxcarrier 

'Aldebaran' weer op het noordelijk halfrond terecht gekomen en rolde 

traag door een olieachtige zee. De levende lading ossen aan dek stak 

de moord. 

'Bloedheet,' kenschetste de bootsman de situatie. 'De reuzel loopt uit 

hun reet!' 

Op aanraden van stuurman Markus was hij intussen al bezig een 

aantal presennings pasklaar te maken, die in geval van zwaar weer te 

loef over de hokken gesjord konden worden als het schip nabij de 

Portugese Noord kuilen water begon over te nemen. 

Maar voorlopig was het nog niet zover. Plannen van kok Ome Jakkes 

om op Luik Twee een stieregevecht of rodeo te organiseren, werden in 

de kiem gesmoord doordat een groeiend aantal ossen de geest gaf. Ze 

werden zonder ceremonieel uit de hokken getrokken en aan een 

laadreep over de muur gezwaaid. Als ze zo met hun kop in de strop 

hingen, rekte hun nek tot die van een giraf uit terwijl de opgezwollen 

buik naar de staart zakte. 

Het leek op een cartoon, maar de kok keek er hoofdschuddend naar. 

Als de bootsman de strop doorsneed, plonsde het beest in zee maar 

bleef enige tijd als een vat in het kielzog drijven. Zonde!  

De kok had nog voorgesteld ze eerst te villen, maar kapitein Haring 

trapte daar niet in omdat hij niet zeker was of het de kok en 

hofmeester om verlaging van het voedinggeld ging en hij een portie 

overleden os op zijn bord geschoven zou krijgen. Op zijn beurt vond 

stuurman Markus het ook niet nodig het aantal geladen koeiehuiden 

te vermeerderen. 
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Over de oorzaak van de sterfte bestond geen eensgezindheid. Wel was 

het een gewoonte geworden bij het aflossen van de wacht het aantal 

graden op het kompas en het aantal overleden ossen over te dragen. 

'Veertien graden, tweehonderdvijftig ossen, stuurman!' 

'Ik had gedacht dat die gauchos tijdens het overboord zetten van hun 

landgenoten wel in de houding zouden gaan staan en het Pampabed 

aanheffen,' zei Dokter King. 'Maar ze blijven te kooi, en ze zijn even 

ziek als die ossen.'  

'Ze bennen zeeziek,' doceerde kapitein Haring. 'Dolor del mar. Da’s net 

zoiets als zwangerschap. Een tijdelijk verschijnsel waarmee iemand 

tegen wil en dank wordt opgezadeld tot ie het kwijtraakt.' 

Hij tuurde in de verte of hij het zag gebeuren; het eerste en het 

tweede of allebei.  

'Ja, maar daar moet je als vader niet aan toegeven,' vond Markus. 

Anders ben je verkeerd bezig!' 

'Dolor del mar provocado,' zei Chrissie plotseling. 

Kapitein Haring draaide zich verrast om en zei, de leerling even over 

de bol aaiend: 'Nee maar! Jij hebt van de reis veel opgestoken, geloof 

ik!' 

'Hij wel,' grapte Markus. 'Ik vroeg hem nog die ossen eerst in de verf 

te zetten voor ze vrijgezet werden. Maar daar trapt ie niet meer in!' 

'Eerst goed getjet, dan vrijgezet,' kwam Larsen, alias Dr. King. 

'Sjonge!' zei Veringa. 'We hebben een dichter aan boord. Nou ja, de 

een krijgt dolor del mar en de andere dolor del amor. Ik weet niet wat 

erger is!'  

'Jij weet het verschil niet tussen liefdesverdriet en zeeziekte,' zei 

Markus. 'Ossen ook niet.' 

Veringa liep snuivend weg. 

'Zeg!' riep Markus hem nog na, 'Laat de Sparks de familie in Argentina 

even waarschuwen. Moet je de stamboeknummers nog hebben?' 

'Schei uit met die flauwekul, Jan,' zei de kapitein, die niet van dit soort 

confrontaties hield. 'Intussen wel een belangrijke vraag. Kunnen ossen 
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zeeziek worden of niet? De warmte kan het niet zijn. Daaraan zijn ze in 

B.A. wel gewend!' 

'Misschien hebben ze toch luhduhveduh,' kwam Markus. 

'Ik zal meester Holleman erbij halen,' zei Haring, de telefoon grijpend, 

en nog geen twee minuten later was het kamerdebat in volle gang. 

'Nee,' zei de HWTK met volle overtuiging. 'Koeien kunnen niet zeeziek 

worden, want die hebben vier magen en je kunt maar uit één 

overgeven. 

'Waar sláát dat nou op!' zei Larsen. 

'Kijk, zei Holleman, naar hoofd en maag grijpend en heen en weer 

deinend. 'Zeeziekte is een kwestie van evenwichtsgevoel. Je deint 

heen en weer en via je evenwichtsorgaan voel je dat in je maag. Da's 

een directe lijn.' 

Markus knikte. 'Je hebt gelijk, meester. Die zijn er. Als ik m'n teen knip, 

begint m’m oog te tranen. En als je een mooie meid ziet lopen, gaat je 

jongeheer omhoog.' 

'Tja, nou je het zegt, stuurman,' antwoordde Haring filosofisch 

gestemd. ''t Is eigenlijk casuéél!' 

'Maar we hebben het over ossen,' kwam Larsen. 'Die lijn is 

doorgesneden!' 

'Kan rudimentair aanwezig blijven,' zei de kapitein, handen in de 

zakken en met een blik in de ogen of hij een stel mooie mannequins 

voorbij zag komen. ''t Is inderdaad casueel!' 

'Een koe kan niet zeeziek worden,' herhaalde Holleman hardnekkig. 

'Dan is het liefdesverdriet,' zei Markus. 'Dat hebben we aan Dokter 

King hier gezien.' 

'Misschien is het wel een mix van ... eh ... beide aandoeningen,' zei de 

kapitein.  

'Dolor del amar,' zei Chrissie daarop. 

'Onzin,' zei Holleman. 'Ik ben bereid mijn achterban te raadplegen om 

tot een meer gefundeerd oordeel te komen.' 

'Ja, raadpleeg je achterwerktuigkundigen,' zei Markus. 
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'Doe dat,' zei de kapitein zuchtend. 'Ik zal de civiele dienst en de 

radiodienst raadplegen.' 

'Ik kan het via de radiomedische dienst opvragen,' kwam de Sparks. 

'Goed idee,' zei Haring. 'Er is ook een Veeartsenij in Wageningen. Die 

lui lopen ook niet achter de wagen!' 

'Goed idee,' zei Holleman. 'Maar dan wel via de rederij natuurlijk. 

Technische dienst.' 

'Nautische dienst.' zei Markus. 

'Directie en/ of aandeelhouders,' zei Larsen. 

'What about Prinses Margriet?' opperde Chrissie. 

'What about die gauchos in het achteruit?' zei de roerganger 

plotseling van achter het stuurwiel. 

De Staf van de 'Aldebaran' draaide zich verbaasd om. 

'Recht zo die gaat!' riep de kapitein uit. 'Jij bent de enige met 

verstand!' 

Dr. King sleurde de gauchos met goedgerichte Argentijnse 

trefwoorden naar de brug. Sisi, ossen konden dolor del mar krijgen en 

ook dolor del amor. Dat was toch logisch! Hadden ze zelf ook last van. 

Ze verlangden naar de ruisende, wuivende pampa's van Patria en hun 

vrouw! Ze waren bang voor dat grote, oneindige, lege gevaar vol 

water! 

'Comprendo, comprendo!' zei kapitein Haring herhaaldelijk. Hij leerde 

in een half uur meer van ossen, stieren, kalveren en vrouwen dan Dr. 

King tijdens zijn lange, eermelige strooptochten naar de 

Maagdeneilanden. 

De ossen kregen kamfer uit de medicijnkist om ze over hun 

rudimentaire gevoelens heen te helpen en de gauchos een aspirientje 

met een gleufje. Ze voelden zich meteen een stuk beter. 

  



 

140 
 

The captains canary 
 

 

Waarschijnlijk heetten de Canarische Eilanden niet zo omdat men er 

kanaries kon kopen. Maar ook de naam 'Gelukzalige Eilanden', die 

Iberiërs eraan gegeven hadden, scheen niet langer te slaan op de 

vogel van de kapitein van het Nederlandse s.s. 'Aldebaran'. Het beest 

had een tik, floot niet en at niet meer uit de hand. 

Volgens eerste stuurman Markus kwam dat, omdat de kanarie 

aanvoelde dat er - stand van vandaag - nog maar 248 ossen aan dek 

stonden, die het overgrote deel van de aandacht van kapitein, 

officieren en bemanning opeisten. Er bleef te weinig voor Piet over. 

Maar kapitein Haring geloofde daar niet aan en besloot het dier meer 

vrijheid te geven door de deur van het kooitje open te zetten. 

Er gebeurde een tijdlang niets. Toen sprong Piet op de rand en tripte 

het bureau van de kapitein op, waar het doodverbaasd en nerveus 

trillend van ondernemingslust bleef zitten. Haring haalde de Staf erbij. 

'Je moet je zaad op het bureau storten,' zei HWTK Holleman, wat hem 

een reprimande van Markus bezorgde. 

Maar Piet, die de Staf enige tijd met een schuin kopje had 

geobserveerd, ging plotseling op de vleugels en landde op kapitein 

Harings hoofd waar hij parmantig bleef zitten en zelfs een fluittoontje 

te beste gaf. 

Haring bleef trots als een pauw staan en zei: 'Zie je wel, hij herkent zijn 

baas! Hoe bestaat het. Die beesten zijn niet zo stom als een os!' 

Stuurman Markus krabde onder zijn wildevaartpetje. 'Verrek,' zei hij, 

'ik heb nooit geweten dat het insekteneters waren! Merkwaardig 

scherp van verstand om juist die landingsplaats uit te kiezen!' 

Haring reageerde daar niet op. Zijn hand ging langzaam omhoog alsof 

hij probeerde de Piet van haar op hand te krijgen. 
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'Pas op!' waarschuwde Markus, 'straks wordt ie kwaad en begint te 

roffelen als een specht! Ik maak graag promotie, maar niet op deze 

manier!' 

'Stuurman,' zei Holleman bezorgd, 'kan je nou niet één keer serieus 

reageren! 

Laat 'm maar lekker vliegen, kapitein, maar hou de horren voor de 

poort! Anders kiest ie het ruime sop!' 

'Zeekanaries bestaan,' zei Markus. 'Effe serieus! Weten jullie dat?' 

Ze keken hem argwanend aan. Als Markus 'serieus' zei, moest je 

oppassen. 

'Nee, ik meen het oprecht!' zei Markus. 'Ze hebben met 

onderwatermicrofoons de geluiden van walvissen opgenomen. Die 

beesten praten onder water met elkaar. Ze roepen, schreeuwen, 

krijsen en fluiten ... als kanaries. Vandaar de naam zeekanaries.' 

'Jaja,' zei Holleman. 'Je méent het! Heb je wel eens geprobeerd onder 

water te schreeuwen? Dat lukt helemaal niet, man!' 

'Onder de douche wel,' zei Markus. 'In een kerk kun je trouwens ook 

goed zingen!' 

Maar intussen zat de vogel rustig op Harings harige hand en draaide 

zijn kop in de richting van de stuurman, zodat Markus plotseling in vier 

ogen keek. 

De stuurman keek gefascineerd naar de hem scherp observerende 

kanarie en zei: 'Voor het zingen je kooi uit, dát is het natuurlijk!' 

Holleman schudde het grijze hoofd. 'Dat beest heeft gezelschap 

nodig,' filosofeerde hij. 

'Piet!' zei het beest plotseling, een poepje laten vallend op Hollemans 

uitgelopen rechterslof. 

'Volgens mij heeft ie er schijt aan,' merkte Markus op. 'Maar misschien 

heb je gelijk, Holleman. Ik weet wat beters. Er zit nog wel zo’n 

fopkuikentje in de Kerstkist. Dat zetten we bij het monster in de kooi, 

voelt ie zich aangesproken en gaat eieren leggen.' 
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'Niks geen rottigheid!' zei Het Gezag streng, een zakdoek tevoorschijn 

halend en op Bijbelse wijze Hollemans slof afvegend. De vogel nam dat 

gebuk niet, en zocht zijn kooi weer op. 

'Best leven,' zei Markus. 'Hele dag Wacht-te-Kooi!' 

'Ga jij maar naar je ossen!' kwam Holleman. 'Die liggen jou beter, 

geloof ik. Dit begrijp je niet!' 

Markus vluchtte inderdaad weg. 'Hopeloos,' zei hij tegen Veringa, die 

de wacht had op de brug. 'Hebben we net Larsens problemen opgelost 

en nou schijnt de kanarie van de kapitein weer dolor del mar te 

hebben! Wat doen we daaraan?' 

'Stuur een telegram naar Las Palmas,' zei de uit het niets opduikende 

marconist. 'Handsome, suntanned female captains canary seeks mate 

in the Canary Islands'. 

Markus' ogen begonnen te glimmen. 

'Should be of equal good position.' ging hij verder, 'and be able to sing 

outside the cage!' 

'Wat bedoel je?' vroeg Veringa niet begrijpend, maar Markus veegde 

de tranen uit de ogen. 

'Alle gekheid op een stokje ... ,' probeerde Veringa, waarop Markus er 

bijna in bleef. 

'Da's 'n goeie!' probeerde hij, maar Veringa snapte het weer niet. 

'Laat maar,' zei Markus. 'Er wordt van ons verwacht dat we 

meedenken. Tenslotte hebben we de zaak met Larsen en die andere 

ossen aardig onder de knie. Nou alleen die kanarie nog even oplossen.' 

'In accuzuur?' vroeg de Sparks. 

'Bah,' zei Markus. 'Ik heb 'n ander idee. Luistert!' 

Het was een goed plan. Het wachten was op een tijdstip dat Holleman 

en Haring aan tafel gingen. Kok Ome Jakkes toverde bliksemsnel 

enkele rode, witte en blauwe kippe-eieren tevoorschijn die door 

Larsen tijdens de middagschaft tussen het bakboordszitstokje en het 

fonteintje in Piets kooi werden gelegd. En toen was het afwachten 

geblazen. 
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Haring, Holleman en Markus zaten intussen beneden aan de lunchtafel 

waar de boordradio toevallig 'Volare oho!' uitstootte, wat de kapitein 

aan zijn kanarie deed denken. De kouwe kip smaakte hem niet meer. 

'Ik ga maar even plat,' zei hij gehaast, snel naar zijn hut lopend. 'Piet,' 

zei hij daar. 'Waar zit je dan!' Piet zat inderdaad, trachtend een wit 

kippe-ei onder de kont te krijgen, daarbij als een koekoek het rode en 

blauwe negerend. 

Nu werd kapitein Haring werkelijk kwaad, stak de ruige hand in de 

kooi en trok de rode en blauwe eieren naar zich toe. 

Toen hij het witte wilde afpakken, werd hij gevoelig in de wijsvinger 

geprikt, zodat hij daar maar van af bleef. Een tijd lang stond hij 

woedend naar Piet te kijken en sloot toen behoedzaam het deurtje in 

het besef dat het beest aan het broeden toe was, en die gekke Markus 

'm dat wel weer geleverd zou hebben. Wie anders? Larsen, Veringa, 

de leerling?  

Kapitein Haring nam een kordaat besluit en liep met de eieren in zijn 

gebalde vuisten naar de brug waar Dr. King op wacht stond. 'Weet jij 

hiervan?' vroeg hij. 

'Dus niet,' constateerde hij, te oordelen naar de opperste verbazing 

van de derde. 

De dienstgang instuivend, kwam hij voorbij de radiohut waar 

Voorthuysen de pers zat te nemen. 'Laat maar!' zei hij, doorstomend 

naar Veringa’s hut die juist de koopvaardijhouding wilde aannemen en 

geeuwend, met wijd open mond  ontkleed op de rand van zijn kooi 

zat. 

Haring opende de deur en zag hem als een luie aap zitten. De twee 

gekleurde eieren als projectielen naar de tweede gooiend, riep hij: 

'Broeier! Broed ze zelf maar uit! Zou jij het leuk vinden als een olifant 

van 'n kerel twee levensgrote eieren in je kooi legde!' Beng, en de 

deur was al weer dicht. 
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De verbouwereerde Veringa, een ei in de mond en het tweede 

halverwege zijn slapen, liep verontwaardigd naar stuurman Markus, 

maar die zei: 'Lust jij wat 'n ander in de mónd gehad heeft?' 

'Nee!' zei Veringa woedend. 

'Maar je lust zelfs ’n ei,' zei Markus met een stalen gezicht. 
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De wonderdokters  
 

 

Op een bloedrode avond kwam de loods van Gran Canaria, Las Palmas, 

aan boord en bracht het s.s. 'Aldebaran' langszij van de kade, en dat 

werd hoog tijd want de bunkers raakten leeg en stuurman Markus had 

een dokter nodig. 

Tijdens het uittakelen van de dooie os, zo ging het verhaal, had 

Markus zich kennelijk bezeerd. Zijn linkerschouder leek wel beurs en 

de bovenarm scheen als in een bankschroef van meester Holleman 

geklemd te zitten. 

Derde stuurman Hans Larsen, alias Dr. King, had er eens ernstig naar 

gekeken en geconstateerd dat er kennelijk een spier gescheurd was. 

'Goed,' zei Markus, 'als het maar geen gespierde scheur is,' en dat was 

dat, tot de agent een taxi liet voorrijden die de stuurman naar de 

nederige stulp van een Deense arts leidde, welke de naam Gammeltolt 

droeg en op onverklaarbare wijze op dit Gelukzalige Eiland was 

neergestreken. 

'Ah,' zei dokter Gammeltolt die de lucht van rum uitstraalde toen hij 

zich over de ontklede stuurman heenboog en hem handtastelijk in de 

bovenarm kneep. 'You are a captain, yes?' 

'Yes,' antwoordde Markus die weinig keus had omdat hij barstte van 

de pijn, hoewel hij niet begreep waarom hij zich had moeten 

uitkleden. Wat had z'n onderlijf met z'n bovenarm te maken? 

'You lucky man!' zei Gammeltolt 'Ik ben een specialist in het 

behandelen van zeekapiteins. Zolang je kapitein bent, is er niets in de 

weg. Een ogenblik, want de telefoon gaat.' 

Markus, die geen telefoon hoorde, zag vanuit zijn liggende houding de 

man in het achterhuis verdwijnen, waarna hij een paar klokkende 
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geluiden hoorde, gevolgd door een languitgerekte 'eh' en het 

neerzetten van een glas. 

Toen de dokter terugkwam, had hij een kegel rum om zich heen die 

zelfs Markus het gevoel gaf in een distilleerderij op San Thomas, Virgin 

Island, rond te lopen, maar de man zei 'Yes yes', kneep hem opnieuw 

in de bovenarm en schudde zijn grijzig wordende haren. 'I see, I see.' 

Daarna verdween Gammeltolt weer in het achterhuis, waarna het 

woord 'eh' weer klonk. Opnieuw aan de operatietafel verschijnend, 

liet hij zijn grove handen grijpend en masserend over de 

linkerbovenarm glijden, ontdekte een hard stuk in een spierenbundel, 

die hij als kauwgummie tussen een paar stevige kaken te lijf ging, zei 

nogmaals 'Yes, yes' en liet Markus krimpend van pijn op de pijnbank 

achter. 

'My wife is calling, just a minute,' zei de dokter. 

Markus hoorde het traditionele gescharrel met flessen en glazen, 

gevolgd door 'eh' en het fluiten van de dokter die onder' Anchors 

Aweigh' weer binnen kwam laveren. 

'So you are a captain, eh,' zei de Deense dokter die Markus op dat 

moment meer een dronken Deense dog toescheen die de tanden in 'm 

zette. 'Ik heb al honderden captains met succes van exact ditzelfde 

kwaaltje afgeholpen, captain. Yes, yes, dit is een beroepsziekte!' 

Markus had er schoon genoeg van. Hij was blij niet te roken want dan 

zou er een explosie volgen. De dokter kwam en ging en Markus 

hoorde met gesloten ogen de ceremonie, 'eh', 'klokklok', en loerde 

naar het Certifikaat van bevoegdheid dat aan de muur hing. 

'Now, captain,' zei de Bevoegde, luchtig een wolk verdovende damp 

de richting van de stuurman uitblazend, 'Nu zullen we er even snel een 

eind aanmaken!' 

En Markus die vermoedde dat de dag des oordeels nabij was, 

prepareerde zich dapper op het ergste maar voelde een plotselinge 

steek met een enorme naald precies in het midden van de in de knoop 

zittende spierenbundel, die zo karakteristiek is voor in de knoop 



 

147 
 

zittende kapiteins. 'Pomperepompom!' zong de dokter die iets over 

telefoon mompelde en naar achteren verdween. 

Na 'eh', 'klokklok' en een gedeelte van 'Anchor Aweigh', was het 

ditmaal de 'Radetski Mars' waaronder de dokter weer binnenkwam, 

glas in de hand, gebarend dat Markus moest opstaan en uitroepend: 

'You need a drink, captain! 

Die diagnose was juist. De naakte stuurman dronk bekkentrekkend 

iets dat op kruidenbitter leek en voelde zijn maag ineen krimpen 

onder het geweld van een glas pure alcohol aangelengd met een dosis 

kruiden die een lavastroom op een vuurspuwende berg hadden 

overleefd. 

De tranen sprongen hem in de ogen en Gammeltolt aannemend dat 

de stuurman dankbaar was, bracht uit: 'Ah, captain, you like Gammel 

Dansk! Ik zal er nog eentje voor je halen: Kleed je maar vast aan!' 

Markus tobde daar niet mee, maar op het moment dat hij zijn 

wildevaartpetje opzette, ontdekte hij dat dit pijnloos met de linkerarm 

ging, waardoor hij de pet weer afzette op het moment dat Gammeltolt 

weer binnenmarcheerde. Deze had die dankbaarheid niet verwacht. 

'Don't thank me, captain,' zei hij. 'Have a few on the house! Yes, yes, 

captains disease,' mompelde hij, tranen in de ogen omdat de 

zoveelste kapitein fier van lijf en leden naar zijn schip kon terugkeren 

om het commando weer op zich te laden. 'Bye, bye, captain. Ben je lid 

van de kapiteinsvereniging? Stuur ze maar. See you later!' 

Dat laatste beviel Markus niet. 'En als het nou eens eerste stuurlui 

betreft?' vroeg hij argwanend. 

'Tjee,' zei de dokter. 'Ik had hier 's een eerste stuurman die zich ten 

onrechte als kapitein voordeed. Nou, die heeft 't geweten! Moet je d'r 

nog een?' 

'Nee,' zei Markus geschrokken. 'Thanks, en het beste met je lever!' 

'Wat weet u van mijn, lever, captain?' vroeg Gammeltoft met een 

gejaagde blik in zijn ogen op z’n rug kloppend. 'Is er iets met mijn 

lever?' 



 

148 
 

'Tja,' zei Markus. 'Waarschijnlijk wel. Als stuurman was ik waarnemend 

dokter aan boord en als zodanig heb ik honderden mensen behandeld 

voor leverkwalen, syfilis, gonorroe, tabes dorsalis, dementia paralitica 

en andere kinderziektes. Kleed u maar 's uit, dokter!' 

'Tjeesis,' zei Gammeltoft, de fles abrupt neerzettend en de broek 

afstropend. 'Doe me dat niet aan, captain!' 

'Ga op de bank,' zei Markus streng, naar achteren lopend en zich eh, 

eh, klikklokklok, een ruime borrel inschenkend van een beter soort 

whisky waaruit hij in de bar kon kiezen. 

Daarna floot hij' Anchors Aweigh' en zeilde naar de pijnbank, waar hij 

de lendenen van de dokter als een kadetje begon te kneden. 

'Captain, captain,' schreeuwde deze. 'Hoe'st met mijn lever? Je doet 

me verdomd veel pijn!' 

'Oog om oog, hand om hand,' zei Markus die er zin in kreeg. 'Ik ben 

een specialist in het behandelen van scheepsdokters en 

aanverwanten. Zolang het echte dokters zijn, is er niks in de weg. 

Maar kwakzalvers nou die zullen het weten!' ' 

'Ik heb echte papieren!' kreunde Gammeltoft. 

'De Papieren Dokter!' meesmuilde Markus, flink knijpend, masserend, 

de dokter als een Thaise op de rug roffelend. 'You are a lousy doctor!' 

'OK, OK!' zei Gammeltoft, 'maar hoe' st met m'n lever?' 

'Je lever is best,' zei Markus, knedend, als een bakker in de morgen. 

'Maar ik heb wat op m'n lever. Je bent een bange schijthuis!' 

'Thank you, captain,' zei Gammeltoft ontroerd, opstaand en de 

stuurman op Russische wijze omarmend. 'Wat zal het zijn?' 

'To hell with your bitterdram or gammeldansk!' zei Markus. 'Pure 

whisky, please. 

Ze dronken er nog 'n paar en toen stond de dokter erop hem naar 

boord te brengen. Hij dramde maar door over z'n 'Gammelbil' en 

Markus vertrouwde de zaak niet, totdat hem werd uitgelegd dat 

'gammel' oud was en 'bil' auto. Althans in het Deens. 
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Het stormde behoorlijk op weg naar de haven. Er bleek veel zijwind en 

er waren veel tegenliggende ezels die niet volgens de Rules of the 

Road werden benaderd. 

'The Mules of the Road!' zei Markus en ze lagen allebei slap in die 

gammele wagen. 

Net toen de fluit van de 'Aldebaran' over de haven daverde om de 

onvindbare stuurman op zijn plichten te wijzen, kwam deze 'Anchors 

Aweigh' zingend met een bebaarde idioot de kade op rijden, waarop 

kapitein Haring hoofdschuddend 'voor en achter' dicteerde. 

 

De 'Aldebaran' zocht het ruime sop. Een paar ossen aan dek loeiden 

klaaglijk, vermoedend wat hen op noordelijker breedte te wachten 

stond. 

Markus ging naar kooi. Zijn hart bonkte en zijn linkerarm begon weer 

pijn te doen. Hij kreeg een vermoeden maar - dacht hij toen - als je 

toch aan de 

grond moest lopen, dan maar met volle zeilen. 
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Pseudo gele koorts 
 

 

Ter hoogte van Kaap Sint Vincent kreeg tweede stuurman Abe Veringa 

van het s.s. 'Aldebaran' tijdens de platvoetwacht geleidelijk een zere 

keel en kon alleen nog maar fluisterend de wacht aan stuurman 

Markus overdragen. 

'Zeg wat héb jij?' vroeg deze, terwijl de lading ossen op het voorschip 

loeiend protesteerde omdat een lange, grimmige, witkuivende golf, 

die de Oceaan was overgestoken, de plotseling optredende 

'Aldebaran' een optater gaf. 'Je hebt toch geen kont- en klauwzeer? 

Doe je mond 's open!' 

Veringa opende trekkebekkend zijn mond. 

'Wijder!' zei Markus, de koude roodkoperen achterkant van een 

kaartenpasser gebruikend om de tong naar onderen te duwen. 

'Allemachtig, wat heb jij een grote rooie bek! Wel een prachtig 

uitzicht. 'n Zonsondergang! Kom 's kijken, Dokter King!' Hij schoof de 

kille passer naar achteren. 

'Net 'n vuurspuwende berg!' zei derde stuurman Hans Larsen alias 

Dokter King, terwijl Veringa stond te kokhalzen. 

'Steek die klauwen eens uit,' vroeg Markus, waarop Veringa 

verbouwereerd zijn handen toonde. 

'De kat is dood,' constateerde Markus, 'maar wees gerust, je hebt 

geen klauwzeer. Zeg, heb je last van aambeien?' 

'Nee, stuurman,' fluisterde Veringa. 

'Ik heb met een vent gevaren die dit ook kreeg,' zei Markus. 'Precies 

op dezelfde hoogte en ook tijdens de platvoetwacht. Arme donder! 

Wat heeft die man geleden!' 

'Is ie eraan óverleden?' vroeg Hans Larsen. 

Markus schudde droevig het hoofd. 'Nog erger,' zei hij. 



 

151 
 

'Wat dan?' vroeg Veringa hees, tegen het ruisen van de wind in. 

'Hij moest trouwen,' antwoordde Markus, 'omdat ie niks terug kon 

zeggen. En tenslotte is ie helemáál aan lager wal geraakt.' 

'Waar is ie dan terechtgekomen?' vroeg Dr. King. 

'Pontjesbaas in de Alexanderpolder. Vijftien meter beneden 

zeeniveau. 'n Afgang als stuurman! ... Toch is hij er weer bovenop 

gekomen, en kreeg een hoge positie,' zei Markus. 

'Whaar dan?' zei Veringa moeilijk. 

'In de Alpen,' zei Markus. 'Stoker-Holzhacker bij de Zwitserse Navy!' 

'Bharrst,' kwam Veringa, 'die bestaat niet!' 

'Toch wel,' zei Larsen. 'Jodel is daar bakboord en jodeldejo 

stuurboord.' 

'En what his dhan jodeldejodeldejo?' spelde Veringa geïrriteerd. 

'Een HWTK met zijn ballen in de kar,' zei Markus. 

'Een aanvaring op het Vierwoudstedenmeer,' zei Larsen. 

'Shit!' ziste Veringa. 'Lachen jhullie mhaer ... hik szit mhet een dhikke 

stroth!' 

'Wees maar blij dat jij 't hebt!' zei Markus. 'Stel je voor dat ik het had, 

zou jij mijn wacht moeten overnemen. Je mag me wel dankbaar zijn! 

We moeten jou maar eens goed in de vette watten leggen, ben je zo 

weer de Ouwe!' 

'Laat kapitein Haring dat niet horen!' waarschuwde Larsen. 

'Thermische watten bedoel je zeker?' 

'Ja, wikkel die om je nek, Veringa, Wor je lekker heet van en dan is het 

zo gepiept,' zei Markus. 'Neem nog 'n konjakkie en ga naar kooi. Tot 

morgen!' 

De avond passeerde, de nacht ging voorbij en de morgen brak aan met 

aan de kim een krans van stormwolken die rood en dreigend 

opgloeidenals stoom rond een uitbarstende zeevulkaan. En stuurman 

Veringa kwam niet boven. 

Integendeel. Matroos Arend Didam die hem moest gaan porren, 

verscheen met een bedrukt gezicht op de brug en zei tegen Dokter 
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King: 'Stuurman, de tweede is volgens mij behoorlijk ziek. Ziet 

helemaal geel! Ik zou maar 's gaan kijken!' 

Twee minuten later stond Dr. King met de kapitein in Veringa's hut om 

de schade op te nemen. 

De tweede lag plat te bed met een verslagen uitdrukking in zijn ogen. 

Keel, mond, bovenborst en vingertoppen waren okergeel, en hij was 

niet in staat één woord uit te brengen. 

'Tjee!' zei Haring, de Papieren Dokter raadplegend. 'Hebbie pijn?' 

'Beetje,' kwam Veringa. 

'Koorts?' zei Dr. King. 'Even temperatuur opnemen. Nee, blijf maar 

liggen, stuurman, want we doen het niet rectaal maar oraal,' waarop 

Veringa de wang op het natte kussen legde. 

'Da's niet in je oor, stupido!' zei Dr. King daarop. 'Doe je mond maar 

open!' 

De zestig voorgeschreven seconden tikten voorbij, terwijl Veringa met  

gesloten ogen lag te hijgen. 

'Geen koorts,' constateerde Larsen.  

'Maar wat heeft ie dan wél?' vroeg Haring met bezorgde stem, een 

klamme hand op Veringa's voorhoofd leggend.  

'Gele koorts?' Die symptomen klopten niet; hij had geen verhoging.  

'Geelzucht?' vroeg Larsen zich af. Dat kon ook niet, want het wit van 

de ogen was normaal en de rest van het lichaam bleek bij inspectie tot 

ver voorbij de navel lelieblank.  

'Geslachtsziekte?' opperde Dr. King. 

Haring schudde het hoofd 'Daar wor je niet geel van, voor zover ik 

weet,' zei hij, maar hij keek wel even verderop en zag daar niets 

bijzonders.  

'Ik kom er niet uit, Veringa,' zei hij zuchtend. 'We zullen boven een 

Radio-medico samenstellen en dan moet de Sparks via Radio 

Scheveningen maar advies vragen. Ga je intussen eens lekker 

douchen. We zijn zo terug.' 
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'Zet 'n wacht voor de hut,' zei hij tegen Larsen toen ze naar de brug 

toeliepen, 'ik vertrouw het toch niet helemaal. Straks heeft ie een 

besmettelijke ziekte onder de leden ...' 

'He has been in yellow submarine ...' zong Markus. 

'Spot niet, Jan!' zei de kapitein. 'Haal de Sparks, want er moet een 

telegram uit en help me even de symptomen kort neer te zetten.' 

Dat lukte niet. Een uur later waren ze nog bezig een diagnose samen 

te stellen en de standby zittende Voorthuysen, die PCH al had 

gewaarschuwd, zat zich te verbijten. 'Er staan dokters klaar om te 

helpen in Den Haag,' zei hij. 'Ik kan die lijn niet zo lang open houden, 

captain ... Wat doen we …' 

Op dat moment werd hij onderbroken door een intens vreugdegehuil 

en een voorbijstormende stuurmam Veringa, die weer helemaal blank 

was en met stentorstem uitriep: 'Het is over, kapitein!' 

'Hoe kan dat nou?' zei deze verbouwereerd.  

'Toen ik onder de douche stond, spoelde het eraf,' zei Veringa. 'Ik …' 

'Die vette watten geven af!' diagnoseerde stuurman Markus. 'Geluk 

gewenst, Veringa. Daar moet op gedronken worden. Jij geeft de eerste 

schoot-pan weg en de volgende is voor Ikke!' 

Kapitein Haring schudde het hoofd. 'Je bedoelt, de volgende schoot-an 

is voor mij!' corrigeerde hij.  

'Jongens, dát vind ik sociaal,' zei Markus. 'Een rondje voor de kapitein!' 
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Happy drunks 
 

 

Het tijdverschil in aanmerking genomen, was het op de plek waar het 

Nederlandse stoomschip 'Aldebaran' halend door de oneindige oceaan 

tussen de Americas en EurAfrica voer nog steeds 31 december, maar 

dat zou niet lang meer duren. 

Het was al elf uur in de avond en de zee rondom het eenzame schip 

was een ruisende ruimte vol fluorescerende schimmen van golven in 

eeuwige beweging en daarboven, in fel contrast, een onbewogen 

hemel barstensvol sterren die onmerkbaar langzaam maar zeker naar 

Nieuwjaar toe wentelden. 

De 'Aldebaran' naderde Kaap Finistarre op het Iberisch schiereiland, 

op weg naar thuishaven Rotterdam. 

Het was nu al weer vele maanden geleden dat het schip tijdens de 

hete nazomer in de Lekhaven lag te laden, en een onverschillige, 

zwetende matroos met een zware kist in de nek zuchtend aan de hut 

van de bezige tweede stuurman Veringa verscheen en kreunde: 'Wat 

mót ik hiermee, stuurman?' 

'Wat heb je daar dan?' had Veringa afwezig geantwoord, opkijkend, 

het stuwplan nagloeiend in zijn ogen. 

'De Kerstkist, stuur ...' 

'Man, ben je helemaal belazerd! Ik bárst van het werk en de meeuwen 

vallen uit de mast van de hitte! Kom jij notabene met een Kerstkist 

aandragen! Nou ja, pletter 'm tot nader order maar in het 

hospitaaltje!' 

Maar de kerstdagen waren alweer voorbij, de kist was uitgepakt en de 

inhoud verdeeld, de repen chocola opgegeten, de kalenders 

opgehangen, de balpennen en zakkammetjes en de bijbehorende 

brieven vol goede wensen gelezen. 



 

155 
 

Kapitein Haring had in de messroom de boodschap van Kerst 

aangevuld met 'n woord van waardering aan het comité dat vóór de 

zomer al was begonnen met het vullen van Kerstkisten voor de 

zeeman, om die nog op tijd aan boord te bezorgen terwijl iedere 

walslurp aan vakantie dacht. 

Ook het Kerstmaal waarop kok Ome Jakkes dagenlang had staan 

zweten in zijn wankelende kombuis, lag alweer in verteerde vorm in 

de Oceaan. 

 

Kapitein Willem Haring zat wat onrustig en weemoedig gestemd in zijn 

hut. Hij hield niet van die dagen tussen Kerst en Oud-en-Nieuw aan 

boord. Een mens behoorde omstreeks die tijd thuis te zijn, maar in 

plaats daarvan zaten ze praktisch dwars van Finisterre, het Spaanse 

Lands End. Dat betekende letterlijk en figuurlijk een keerpunt, want ze 

stevenden de Golf van Biskaje en het Nieuwe Jaar binnen. 

Kapitein Haring zuchtte. Als straks om twaalf uur Veringa op de brug 

aan de fluit trok, betekende dat schoot-aan en zou hij beneden in de 

mess-room het glas heffen. 

OP HET NIEUWE JAAR. MANNEN! VOORSPOED EN GELUK VOOR JULLIE 

ALLEMAAL, EN VOOR DE FAMILIE. 

Volgde nog een dronk op de rederij en het vaderland. En dan was het 

voorbij. Een nieuw jaar voor de boeg, terwijl het oude, als je 

terugkeek, als een nachtelijk kielzog lag na te smeulen in een zee van 

tijd. 

Voor hij naar beneden ging, besloot Haring nog even op de brug te 

gaan kijken en toen zijn ogen aan het duister gewend waren, zag hij de 

boordlichten van een tegenligger op een paar mijl afstand veel te 

hardnekkig op de 'Aldebaran' afkomen. 

'Tegenligger, Veringa?' vroeg hij. 

'Ja, 't is wat drukker dan we gewend zijn, kapitein,' zei deze. 'Logisch, 

hier bij Finistere. Maar deze vent maakt het wel erg bont!' 

'Waarom?' vroeg Haring. 
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'Nou ja, ik heb hem allang op de radar zien aankomen, maar hij 

wijzigde sterk koers om in onze buurt te komen. En maar flappen met 

z'n seinlamp! Kijk, hij begint weer!' 

'HERE MV NORWEGIAN PRIDE - WHAT SHIP?' spelde Haring de 

morsetekens uit. 'Dat doet ie al een half uur lang,' zei Veringa. 'Zit 

zeker om een praatje verlegen!' 

'HELLO YOU THERE - WHAT SHIP!' seinde de Noor die gevaarlijk en op 

aanvaringskoers naderbij kwam. 

'Verdomme, wat wil die vent nou eigenlijk?' zei Haring geschrokken. 

'Zal ik 'm antwoorden?' vroeg Veringa, in het donker van het brughuis 

rommelend met de Aldislamp. 

'Nee, laat maar!' zei Haring met onrust in zijn stem. 'Dertig graden 

stuurboord!' 

'Dertig graden stuurboord,' herhaalde de roerganger, en de 

boordlichten van de Noor verzeilden naar bakboord, maar even later 

bleek uit hun stand en de waarnemingen op de radar dat de 

'Norwegian Pride' ook koers had gewijzigd en opnieuw volle kracht op 

de 'Aldebaran' afstevende. 'WHAT SHIP FOR FAHN,' las Veringa. 

'Die vent is gek,' constateerde hij lakoniek, waaraan de kapitein 

toevoegde. 'Die lui zijn bezopen! Dertig graden stuurboord!' 

'Dertig graden stuurboord,' herhaalde de roerganger opnieuw en de 

'Aldebaran' koerste de Spaanse wal in, hoewel die gelukkig op 

tientallen mijlen afstand verwijderd lag. 

'We zullen met een wijde boog om 'm heengaan, Veringa,' zei Haring. 

'Dat lijkt me het veiligste.' 

'HAPPY DRINKS YOU BASTARDS,' las Veringa. 'WHAT SHIP?' gevolgd 

door een serie aanwaaiende stoten op de fluit. 

Het waren korte en lange stoten, verward door elkaar heen, een 

protest, een schreeuw om antwoord uit de lege ruimten van de zee. 

Toen volgden de vuurpijlen. Twee, drie, vier. Boem! Pats! 

Uiteenspattend tussen de fonkelende sterren en machteloos 
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uitdovend nadat ze de schimmen van de golven even hadden 

bijgelicht. 

'Die hebben schoot-aan op de brug,' zei Haring. 'Die vieren de 

jaarwisseling op hun manier ...' 

'Ja, dat moet wel, kapitein,' zei Veringa. 'Kijk nou, hij probeert ons 

warempel achterna te komen! Wat 'n toestand!' 

'Ik zie het,' antwoorde Haring en, de keel schrapend: 'Niet bepaald 

goed zeemanschap maar ik snap het ineens. Jij ook, Veringa?' 

'Nee,' zei deze terwijl de kapitein de Aldis seinlamp greep. 'Nou die 

arme donders zijn vanavond óók niet thuis!' zei Haring, en zijn bundel 

flapte intussen  als een hortende straal over zee in de richting van de 

veel te dichtbij komende Norwegian Pride'. 

Het klikken van de lamp vulde de gespannen stilte op de brug. 'HERE 

DUTCH SS ALDEBARAN', spelde Veringa verbaasd. 'HAPPY NEWYEAR 

AND HAPPY DRUNKS'. Hij wist niet zeker of Haring zich had vergist 

door een U inplaats van een I te seinen; tenslotte lagen .. - en .. vlakbij 

elkaar. Maar het resultaat was verbluffend. 

'THANK YOU MY FRIEND', flashte het antwoord over de verlaten 

golven terug. 'GOD BLESS YOU - HAPPY NEWYEAR AND HAPPY 

DRINKS'. 

Tegelijkertijd draaide de Noor af. Het gevaar was afgewend. Haar 

groene boordlicht verdween en het rode gloeide even fel op. Ze had 

praktisch onmiddellijk koers gewijzigd en vervolgde haar reis met 

onbekende bestemming. 

Opgelucht blies kapitein Haring stoom af. 'Zestig graden bakboord,' 

beval hij hees en enigszins buiten adem. 'Die hebben we afgeschud en 

... eh ... de hand geschud zoals ie nodig had. Laten we maar zeggen: 'n 

goed begin, mannen. Gelukkig nieuwjaar! Veringa, blaas de fluit want 

het is al over twaalven en daar wordt op gewacht.' 

Daarna liep hij omlaag. Zijn benen trilden terwijl de 'Aldebaran' 

vibreerde onder een serie stoten op de fluit. 
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Intussen was beneden de messroom volgestroomd in afwachting van 

de kapitein. GELUKKIG NIEUWJAAR, MANNEN!' herhaalde Haring, 

opnieuw handen schuddend en het glas heffend terwijl hij rondkeek 

over de kleine schare waarover hij het bevel voerde. 

'VOORSPOED EN GELUK VOOR JULLIE ALLEMAAL. EN VOOR DE 

FAMILIE!' 

Daar stonden ze, al die bekende, overbekende mannen. De gloed van 

het lamplicht lag op hun gezichten die hoop en verwachting 

uitstraalden. 

'PROOST!' zei Haring, merkend dat zijn ogen vochtig werden. Het was 

'n goed stel, deze crew. 'Ships passing through the night,' dacht hij 

weemoedig gestemd. 'Hoe lang zullen we nog samen varen?' 

Maar hij hief spontaan het glas en bracht een onbekende, 

onverwachte toost uit. 

'GOD BLESS ALL SEAMEN,' zei hij eenvoudig. 'WHEREVER THEY MAY 

BE!' 

Op dat moment voelde hij zich plotseling meer dan een jaar ouder op 

deze eerste morgen van de eerste dag in het nieuwe jaar. 
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Storm in Biskaje 
 

 

In de Golf van Biskaje tuimelden de ingesloten golven, die de Oceaan 

gewend waren, verward over elkaar heen en het Nederlandse s.s. 

'Aldebaran', op weg van Buenos Aires naar thuishaven Rotterdam, 

begon als een kermisattractie te halen, met dit verschil dat niemand 

ervoor behoefde te betalen en ook niet kon afstappen, behalve een 

deel van de deklading, een aantal Argentijnse ossen. 

Er zat weinig regelmaat in haar rollende en stampende bewegingen. 

Wat niet goed zeevast stond, bewoog venijnig met het schip mee. 

Stagen huilden, de wind gierde trekkend om masten en schoorsteen, 

presennings op het voorschip die over de hokken gespannen waren, 

klapperden als vleermuizen door de lucht en het lawaai van 

kantelende stoelen, schuivende emmers, slaande deuren, krakende 

schotten en ratelende pannen was constant aanwezig. 

Het schip had een hoogoplopende deining op de kont en draaide zich 

homofiel met het achterlijf schuddend door het water, dat echter ter 

hoogte van luik drie steeds opnieuw kans zag een paar grijpgrage 

schuimvingers over de reling te wringen, waardoor het voorschip 

zwaarmoedig in het overkomende buiswater verdween. 

'Gelukkig dat we 't van achteren hebben, Jan!' zei kapitein Haring 

tegen stuurman Markus, omdat hij grote zorgen had over zijn lijdende 

kudde aan dek. 

'Achmedmachallesvanachteren,' zei de stuurman, 'n Arabier 

nabootsend. 'Je hebt gelijk, captain. Het enige voordeel is dat de 

uitwerpselen van de dieren langs natuurlijke weg worden afgevoerd. 

Het loopt de spuigaten uit, zeggen se wel 's!' 
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Haring reageerde niet. Hij kende Jan Markus zo langzamerhand wel en 

maakte zich ook zorgen om hem, omdat hij bleef klagen over pijn in de 

linkerarm. 

'Dat had Hitler moeten hebben,' had de stuurman gezegd. 'Maar dan 

in zijn rechterpoot. Zou de wereld voor een ramp behoed zijn!' 

'Galgehumor,' dacht Haring. 'Daar is ie verdomd sterk in, terwijl ik sta 

te tobben!' Maar wat kon hij als kapitein meer doen dan doordouwen 

naar Rotterdam om zo snel mogelijk in de betrekkelijke luwte van het 

Kanaal te verdagen? 

'Stuurman,' zei hij vermoeid en gespannen na vierentwintig uur 

dansend stormweer, 'ik ga maar even plat, want morgen vroeg 

passeren we Quessant en dat vuurtje wil ik beslist zelf zien!' 

'Wel te prutsen, kapitein,' zei Markus, niet ver van de waarheid. 

Terug in zijn hut zei Haring tegen zijn sikkeneurige kanarie, die zich van 

ellende de veren uit het lijf had gerukt, toen het witte kippe-ei niet 

wilde uitkomen, 'Piet! Het leven is een ossestaart, kort en bescheten, 

snap je dat?' 

'Korrrrrt!' roffelde het beest, treurig een poepje droppend. 

Toen viel Haring gekleed en al neer in zijn halende kooi, probeerde 

zich met handen en voeten schrap te zetten tegen het beschot, maar 

kon de slaap niet vatten. 

Moeizaam greep hij een boek uit het rek boven hem, maar tikte 

daarbij de antislingerlat uit het gat, zodat hij de hele lading literatuur 

op het zeetje over zich heen kreeg. Sommige waren keihard en 

raakten hem gevoelig, andere wentelden als kunstmanen langs zijn 

kruin. De meeste boeken dansten als tennisballen de hut rond en 

kwamen geleidelijk in allerlei standen en hoeken en gaten tot 

stilstand. Een paar eigenwijze titels bleven uitdagend heen en weer 

schuiven. 

Kapitein Haring hees zich vloekend overeind, kreeg het boek (over de 

Mohikanen) dat nog in het rek zat, praktisch in het rechteroog, terwijl 

hij nog bezig was de indrukken van de Nautical Almanac uit het linker 
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weg te poetsen. Toen sprong hij woedend uit de kooi en begon zijn 

bibliotheekschatten op handen en voeten over het dek krautend te 

verzamelen. 

Er waren er heel wat uit de lijken gevallen. De Dikke van Dale lag bij de 

W van Woestijn in de wasbak alsof het Water zocht, Jan de Hartogs 

Hollands Glorie lag in de prullebak, Anthony van Kampens Het Beest 

uit Zee zat in de bureaulamp, en Jan Noordegraafs Onder Goedkope 

Vlag was bij een groot aantal onbenullige titels, als een voorraadje bij 

De Slegte, onder het bureau terecht gekomen. 

Het was een afgang en kapitein Haring, die tijdens deze gedwongen 

gymnastische oefeningen werd overvallen door een 36 graden rol, 

waardoor hij tegen het uitstekend koperwerk van de kooiladen werd 

gezwiept, greep een titel en dook de kooi maar weer in. 

Hij had een boek van Edgar Allen Poe te pakken. Een sloep vol 

uitgehongerde schipbreukelingen naderde een vlot en een meeuw die 

een oog uit een lijk op dat vlot had geprikt, liet het per ongeluk in de 

sloep vallen, waar een gevecht op leven en dood uitbrak. 

'Getferl' zei Haring, toen hij de clue te pakken had. 'Hoe kon iemand 

zoiets nou schrijven!' 

Het boek tussen de andere zwiepend, draaide hij zich om en verviel 

zowaar in een hazeslaapje. 

Kapitein Haring droomde een kwaadaardige droom. Er braken 

tientallen ossen uit hun hokken los en sprongen over de muur. 

Stuurlieden brachten de Hitlergroet. Meester Holleman bracht aan 

een touw hangend een nieuwe schroef aan. Larsen ging trouwen maar 

had VD opgelopen. Ome Jakkes de kok had het op de vrouw van de 

kapitein voorzien, terwijl de marconist pornofoto's stond te nemen. 

Kapitein Haring gromde als een kwaadaardige hond in zijn slaap, 

terwijl de 'Aldebaran' het zwaarste paaltje van de reis pikte. Het schip 

schudde als een bezetene. Het rommelde en kraakte aan alle konten. 

Op dat moment klopte stuurman Markus aan de kooirand van de 
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kapitein met de mededeling: 'Goede morgen, kapitein, we zitten aan 

de gron ... ik bedoel de hon ...' en toen viel de deur op het zeetje dicht. 

Haring zat ineens recht overeind en slaakte een gil die de stuurman 

door merg en been ging. 

Dat was het einde, dacht Haring, die de schok van het paaltje nog door 

het schip voelde beven. Het oude schrikbeeld van elke kapitein was 

werkelijkheid geworden. Hij had die schoft van 'n Markus zelf 

opgewekt horen zeggen: 'Goede morgen, kapitein, we zitten aan de 

grond ...' 

Net wat voor Markus. 

Deze had intussen de deur weer open gekregen en hoorde Haring 

verward 

zegen: 'Klootzak, wáár zitten we aan de grond? Bij Ouessant?' 

'Nee, captain,' zei deze toch wel verbaasd. 'We hebben de honderd 

vaam lijn te pakken. Dat wilde je toch weten?' 

'O, mijn God!' kreunde Haring, aan zijn hoofd voelend alsof hij een 

kater had. 'Dank je hartelijk, stuurman ... En neem me niet kwalijk, ik 

heb zo raar gedroomd ... De grond, de hond, de honderd vaam ... O, 

mijn Godl Ik snap 

het!' 

Markus liet hem alleen en voelde zich plotseling beroerd. Eigenlijk was 

het leven ellendig. Zagen ze dan niet door zijn humor heen? Mocht hij 

straks na Rotterdam de reis weer op? Hoe dan ook, hij zou proberen 

zijn imago van opgewekte kerel te behouden, en de storm die binnen 

in hem woede als kapitein over zijn eigen lichaam uitrijden. 
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De kok krijgt een opdracht 
 

 

Scheepskok Ome Jakkes van het s.s. 'Aldebaran' had toenemende 

problemen met het goed toebereiden van de maaltijden, omdat de 

voorraad uien op was. 

Maar dankzij het feit dat het Haagse Kookboek niét aan boord was, 

lukte het nog wel. Daardoor bleven kapitein, officieren en bemanning 

gespaard voor loze zaken als snobistisch opgeklopt eiwit met een 

kleurtje oftewel Haagse Bluf, loos krentebrood, biefstuk à la hoef, 

paardeworst/opsnit, nagetelde hagelslag, schuifkoos, patat uit de 

vioolkist, dreuveseuker, bramstagklaplopers, koekoekseieren, houten 

hom en plastic taart. 

Vanzelfsprekend bleven de volgende zaken wel op het menu staan: 

zware shag (andijvie), verkouden nijlpaard (augurken), mannepap 

(griesmeel), gebakken baarmoeder (zure zult of rolpens), nonnepis 

(dood bier), rubber pakking (uitgebraden spek), vlampijpen 

(macaroni), potje ongesteld (rozebotteljam), pisfiltertjes (niertjes), 

kapotte zuigerveren (prinsesseboontjes uit blik), biefstuk uit de nek, 

jus à la carte (r), sterfopstraatworst (cervelaatworst), steunzolen 

(Wiener Schnitzel), uileballen (zilveruitjes), nazi goor eng, saté baby, 

lintworm (spagetti), kikkerdril (witte bonen in tomatensaus), 

bielswater (groentesoep), ouwe kous (labskous), bordje zeeziek 

(erwtesoep), tennisballen (gehaktballen), sekspatronen (eieren), en 

natuurlijk pruimen zonder pit. 

De kok had betrekkelijk weinig klachten. Zonder uien waren de 

maaltijden kennelijk gevarieerder in smaak. 

Ome Jakkes had tijdens de reis trouwens a l genoeg te verduren 

gehad, omdat men rotbuien altijd op hém verhaalde, in afwezigheid 

van moeder-de-vrouw. Hij was dan ook een geheid voorstander van 
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evrouwcipatie en had ooit verkleed meegelopen in de Amsterdamse 

demonstratie: 'Wij vrouwen hijsen! Wij vrouwen kóken! Baas in eigen 

keuken', en wat daarop rijmt. 

Toch was hij niet zonder problemen en liep daarmee de messroom 

binnen. 

'Je weet, ik studeert voor intellectueel,' begon hij, 'en nou pakt ik van 

de reis in tweede instantie weer een boek uit de boekenkist, omdat de 

titel me beviel. Moeder mag ik varen?, maar leest nou toch 's wat er 

voorin geschreven staat!' 

'Voor hen die voor ons varen', spelde de hofmeester langzaam. 'Nou, 

en wat zou dat? Dat is een opdracht! Aan ónsl' 

Zou die schrijvert het ménen dan?' vroeg de kok verbaasd, 'is die niet 

getikt of zo van al dat tikken? ' 

''t Is vast een rederszoontje,' zei matroos Arend. 'Daar vaar je voor!' 

'Ik vaar voor vrouw en kinders,' zei de bootsman. 'Zeker weten!' 

'Ik heb nog nooit een boek gezien met als opdracht: Voor hen die voor 

ons vliegen,' wijsneusde stuurmansleerling Chrissie Maree. 

'Bedoel je postduiven of die stokouwe Viruly van de KLM, die 

schrijvende piloot?' vroeg de hofmeester. 

'Luister goed naar me, ' kwam de bootsman. 'Je noemt de KLM. Er 

wordt in ons land zwaar gediscrimineerd! De KLM en een piloot, die 

vliegen voor Nederland, maar ik heb nooit gelezen dat wij varen voor 

het vaderland!' 

'In times of war, but not before,' begon de hofmeester. 

'Toen drukte jij je grote snor,' voegde de bootsman daaraan toe, maar 

Kooistra vervolgde: 'God and the sailers are adored ashore ...' 

'En zo is het maar net!' kwam Arend terug. 

'Ja, maar waar moet je dan beginnen?' zei Chrissie. 'Ze zeggen toch 

ook niet: Voor hen die voor ons de tram besturen.' 

'Eigenlijk lullig,' vond Arend. 

'Voor hen die ons opereren,' filosofeerde de kok. 'Dat slaat nérgens 

op, natuurlijk!' 
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'Waarom niet?' zei de bootsman. 'Ligt er maar aan waar je last van 

hebt. Als ik blindedarm heb, moet ie snijen en kan het hele volk effe 

barsten tot het over is.' 

'Ik heb in Rotterdam 's een kerel gesproken,' zei de kok, 'die kwam 

'nbiertje bij me bietsen. 't Leek een geschikte vent, maar na twee 

biertjes zei ie: 'Wie is er nou zo gek om te gaan varen. Hij wérkte in de 

haven, mot je weten, verdiende z'n brood op schepen en aan zeelui ... 

Ik heb 'm de hut uitgelazerdl' 

'Die lui heb je,' zei de bootsman. 'Maar laten we nuchter blijven, varen 

is een beroep en die zogenaamde glamoer is maar poppekast.' 

'Ken best weze,' zei de kok, op de eerste pagina van het boek slaande, 

'Kaik, hier staat het. Als zo'n schrijvert het voor in z'n boek zet!' 

'Dan verkoopt het beter,' zei de bootsman. 'Als ik stuurman was, zou ik 

een boek schrijven met: Voor hen die voor ons met stormweer in de 

mast klimmen. Voel je 'm?' 

'Voor hen die voor ons koken ... ' filosofeerde de kok, een verre en 

dankbare blik vol begrip voor de emancipatie in zijn ogen. 

'Voor hen die voor ons sturen,' zei Chrissie, denkend aan zijn carrière. 

'Ik zie het ook wel zitten.' 

'Voor hen die voor ons zitten,' grapte de hofmeester. 'Geschreven 

door een gevangenisdirecteur.' 

'Ik weet wat een souteneur voor in zijn boek zou zetten,' kwam de 

kok, maar de hofmeester die het onmiddellijk door had, zei: 'Stop 

maar, intellectueel! Ik weet niet wat jij precies vóór hebt, maar het is 

een goeie methode om de aandacht van je falende kookkunst af te 

leiden met die flauwekul! Je maakt het hele schip gek met die onzin. 

Weet je niks anders?' 

'Ik heb geen uien meer,' zei de kok verdedigend. 'En begin nou niet 

meer over koken en zo ... Daar heb ik van de reis de buik van vol!' 

'Wij niet,' zei matroos Arend. 'Ik ben afgevallen van de reis en heb 

geen buik meer over!' 
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'Voor hen die me hielpen afvallen,' zei de hofmeester tegen wil en 

dank. 

'Verrek, nou begin ik wéér ...' 

'Over dikke buiken gesproken,' zei de bootsman. 'Mijn vrouw is in 

verwachting, en ik weet wat er vóór in het boek komt te staan dat ik 

ga schrijven ...' Tegelijkertijd wees hij op de tekst in het boek, en 

vervolgde: 'Het lijkt heel veel hierop, met uitzondering van één letter 

... Raden jullie 's.' 

In doodse stilte lazen de aanwezigen de opdracht nog eens goed over, 

totdat de kok langzaam oplispelde: 'Voor hen die voor ons baren.' 

'Juist, ' zei de bootsman. 'Ik weet plotseling wat zo'n opdracht 

betekent.' 

'Wat dan?' vroeg de kok ademloos. 

'Nou, je schrijft kort neer waar je bewondering voor hebt, en toch niet 

zelf zou willen doen. Duidelijk?' 

'Duidelijk,' zei de hofmeester. 'Ome Jakkes, ga jij dan maar lekker voor 

ons aan de slag!' 
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Milieuprobleem 
 

 

Aan boord van het Nederlandse stoomschip 'Aldebaran', op weg van 

Buenos Aires naar Rotterdam, was het sanitaire systeem in 

tegenstelling tot dat van de thuishaven gering van omvang. 

Geen ingewikkelde, onzichtbare riolering van Krimpen tot voorbij 

Delfshaven, met aan het eind een zuiveringsinstallatie in Kralingen of 

de Dokhaven, maar een paar eenvoudige onderdekse pijpen die 

eindigen in vier bekende, witstenen toiletpotten (die van de kapitein, 

de dekdienst, de officieren en het gewone volk) enerzijds, en aan de 

andere kant in een spuigat door de scheepshuid, waarlangs de rommel 

onder druk van de sanitairpomp in zee verdween, een bruine streep 

op de scheepshuid achterlatend. 

Het milieu werd op deze wijze nauwelijks verontreinigd, gezien de 

voortdurende voortgang van het schip door de oceaan en het aantal 

afgelegde mijlen. 

Er bestond trouwens nog geen 'Greenpeace' organisatie die, in een 

rubberboot voor de boeg overlopend, de geschokte kapitein zou 

dwingen dergelijke lozingen meteen te staken. 

Toegegeven dat de bemanning van de 'Aldebaran' klein was en de 

geproduceerde hoeveelheid natuurlijk afval overeenkomstig. De zee 

rondom was groot genoeg om de rommel af te breken. Het marien 

leven kon zo'n gelegenheidsaanbieding wel verwerken, maar intern - 

dat wil zeggen aan boord - gaf het kronkelige pijpwerk regelmatig 

aanleiding tot ongenoegen. 

'Shit,' zei derde werktuigkundige Bassie Kloek to the point. 'De zaak zit 

weer eens verstopt zegt stuurman Veringa. Wat zal het nóu weer 

zijn?! Ik heb vroeger bij de Lijn op de passagiersschepen gevaren, waar 
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verstoppingen elke dag voorkwamen, maar dan wist je tenminste wát 

het was.' 

'Wat dan?' vroeg Veringa schaapachtig. 

Bassie keek hem meewarrig en hoofdschuddend aan, en kauwde 

langdurig op het antwoord. 

'Condooms of maandverband,' zei hij met een vanzelfsprekende 

uitdrukking op zijn gezicht. 'Maar daar hebben we hier weinig last van 

als we mannen onder elkaar blijven.' 

'Ik heb gelezen dat ze bij de Marine moeilijkheden hadden,' zei 

hofmeester Kooistra. 'Maar ik wist niet dat het daaraan lag.' 

'Vrouwen aan boord betekent jezelf én je schip aanpassen,' zei Bassie 

met gezag. 'Onze ontwerper was volgens mij een verstokte vrijgezelle 

walslurp die geen flauw idee had van het zeemenselijk lichaam en 

haar behoeften ...' 

'Dat heb je mooi gezegd,' zei de hofmeester. 'Daar komt het 

spreekwoord "je behoeften doen" zeker vandaan ...' 

'Ach barst!' antwoordde Bassie. 'Ik moet er weer tegenaan! Loodgieter 

op zee, sanitair vakman onder de gage!' 

'Ken je vast oefenen voor thuis,' zei de kok. 'Bij mij laten ze ook alles 

liggen tot ik met verlof ben.' 

'Laten ze verstoppingen zitten tot je weer thuis bent? Nee toch!' zei 

Kooistra. 'Woon jij in zuid, waar het zo stinkt?' 

'Klets niet!' zei Bassie kwaadaardig. 'Dat krielende gebroed aan de wal 

trekt maar dóór en vraagt zich niet af waar het naartoe loopt! En maar 

ouwehoeren over milieuproblemen die ze zelf grotendeels 

veroorzaken. Ik niet, maar HIJ, ZIJ, ZE! Spoelodoro! Weg de rommel. 

En als de boel verstopt zit komen ZE het wel klaren!' 

'Ik wist niet dat je kwáad werd!' kwam de hofmeester. 'Ik zal je een 

goed advies geven, Bassie. Kalmeer een beetje. Ga naar Dokter King, 

de derde stuurman, en vraag 'm een laxeermiddel voor je sanitaire 

systeem.' 
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'Je bedoelt caustic soda in de pot gooien? vroeg Veringa. 'Als je dát 

maar laat, Bossiel De laatste keer dat je het over de bril heen morste, 

ging ik zitten en liep dagenlang met de blaren rond!' 

'Daar is een spreekwoord op gebaseerd,' zei de hofmeester. 

'Flauw,' zei Veringa, aan zijn achterwerk voelend. 'Ik voorspel jullie dat 

er nog 's internationale voorschriften komen die bepalen dat er een 

meetsysteem aan boord staat waarmee de wal kan kontroleren wat je 

overboord gemikt hebt.' 

'Nee toch!' zei de hofmeester geschrokken, omdat hij alles over de 

muur wipte. 

'Ze zullen beginnen met olie en bielswater,' doceerde Veringa. 'Er 

wordt gedacht aan een recorder die vastlegt hoeveel liter je per 

nautical mile overboord zet.' 

'Drie drollen per nautical mijl,' mijmerde de kok. 'Dan moeten we wel 

zwaar in de vertraging ...' 

'Kwestie van aangepaste voeding en een nieuwe kok,' stelde de 

hofmeester. 

'Nee', ging Veringa verder. 'Kwestie van een settling tank of een 

afvaltank, waarin je alles opslaat tot het weg kan of afgehaald wordt, 

net als vroeger met die tonnetjes langs de deur.' 

'Waar was dat?' vroeg Bassie. 'In Friesland zeker? Heb je dat lang 

gedaan voor je stuurman werd?' 

'Zorg jij nou maar dat die boel in orde komt voor we binnenkomen!' 

bitste Veringa geraakt. 'We moeten allemaal nog onder de douche en 

als het verstopt blijft, zal je kapitein Haring horen!' 

'Maak je niet ongerust,' zei Bassie lankmoedig, 'ik weet waar het zit. 

Gewone plaats. In die buis onder de kooi van Dokter King!' 

'Net weer wat voor Dokter King, ' zei de hofmeester. 'Hoe lapt ie 'm 

dat nou weer? Remote control?' 

'Nee,' zei Bassie. 'Het is een stuk eenvoudiger. Er zit daar gewoon een 

ellebogie en een joint...' 

'Goed dat je dat weet,' zei Veringa. 
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'Zoekt en gij zult vinden,' zei de hofmeester, de neus dichtknijpend. 

Bassie grinnikte. 'Pakking losmaken, effe een eindje rotting erdoor en 

wég verstopping ... Alleen ...' 

'Alleen wat?' 

'Moet je de pomp afzetten,' zei Veringa. 

'Een sanitaire stop maken,' zei de hofmeester nog, maar Bassie was 

gehaast opgestaan. 

'Het intrigeert me,' zei hij afwezig. 'Ik ben benieuwd wat er in zit! 

En weg was hij, benedendeks een sleutel uit de achterzak halend en 

de verbindingsflens losnemend. 

Maar na een uur moest hij toegeven dat de buis dáar kennelijk niet 

verstopt zat. Het zat lager, tegen het spuigat aan waar die 

terugslagklep zat. 

Nadat hij ook daar de flensen had losgekregen, had hij spijtig het 

nakijken toen iets ongrijpbaars in de biels verdween. 

De klep bleek verrot, zodat hij die er maar uithaalde. De zaak 

stroomde weer door. Velen die gewacht hadden en niet over de muur 

wilden lozen, grepen nu hun kans en het werd spitsuur. 

Op het cruciale moment dat meester Holleman zich na gedane arbeid 

omdraaide om door te spoelen, waarbij hij zich diep vooroverboog, 

sloeg er een zeetje tegen het spuigat aan dat meteen - de algemene 

wetten van de hydraulica volgend - bij gebrek aan terugslagklep 

versterkt doorgaf wat het had ontvangen. Bloeffff! 

Het werd een milieuramp. Meester Holleman zag er uit of hij net uit 

een beerput was gekropen en de WC WTKs had een kwalijk riekend 

behangetje gekregen. 

Er durfde niemand meer onder de douche, want je wist maar nooit 

met die Bassie. 
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Stuurlui in het nauw 
 

 

'n Halve dag voor het Nederlandse s.s. 'Aldebaran' het Nauw van 

Calais zou binnenlopen, kreeg derde stuurman Hans Larsen alias 

Dokter King het Spaans benauwd, net zoals de Spanjaarden eeuwen 

eerder aan boord van de schepen van hun onoverwinnelijke Armada, 

toen die naar het noorden zeilden. 

Het onbekende voor de boeg boezemde hem kennelijk vrees in. Hoe 

dichter hij bij Rotterdam kwam, des te zenuwachtiger gedroeg hij zich, 

zag een over het water zwevende hovercraft voor een laagvliegende 

helikopter aan, verwisselde een vissermannetje en een vuurschip en 

week uit voor de hardnekkige radarecho van een rustig op de bries 

voortzeilende mantelmeeuw. Paniek-navigatie. 

Aan boord was het intussen een publiek geheim dat Larsen, na 

ontvangst van een stapel post op de Canarische Eilanden en een 

aantal telegrammen, verwachtte tijdens verlof in het huwelijk te 

treden met de Argentijnse schone Chichi Zoboli Posabo, maar zo te 

oordelen werd hij onzekerder naarmate de 'Aldebaran' dieper Het 

Kanaal in voer. 

'De jongen heeft Kanaalkoorts, ' zei kapitein Haring tegen stuurman 

Markus. 'Hij is in staat een vallende ster te schieten en daarop z'n 

bestek te baseren, en dat kán gewoon niet!' 

'De ouwe zwerver Odysseus wordt verleid door 'n zingende sirene en 

gedwongen z'n anker te laten vallen.' doceerde Markus. 'Maar we 

moeten zorgen dat ie geen Vliegende Hollander wordt die niet meer 

aan land durft, captain.' 

'Juist.' zei Haring. 'We moeten 'm tussen Scilla en Charibdis 

doorloodsen naar de thuishaven.' 



 

172 
 

'Zo is dat.' bevestigde Markus. 'Ik hoor 'm aankomen. We zullen 'm 

voor de Raad dagen!' 

'Mogge, heren,' zei Larsen, de brug oplopend, en rondkijkend over de 

zee rondom, waar rijen schepen elkaar honds volgden. 

'Keep your lane and don't deviate.' zei Haring, kennelijk doelend op 

het Verkeersscheidingssystem in Het Kanaal. En dat geldt ook voor 

JOU, stuurman Larsen!' 

'Wablief?' zei Larsen afwezig. 

'We hebben vernomen dat je in Rotterdam gaat trouwen,' zei de 

kapitein. 

'Wat is daarop uw antwoord, verdachte?' 

'De ... de familie regelt het allemaal, kapitein,' kwam Larsen. 

Markus begon te grinniken. 'Ik heb 's een chinese matroos die moest 

trouwen tegen me horen zeggen: 'My father fixie for me!' maar dát 

bedoel je zeker niet?!'  

'Ahum,' onderbrak Haring, 'uit je houding en gedragingen blijkt dat je 

twijfelt over je toekomstige status. Is dat zo, verdachte Larsen?' 

'Is dat zó zichtbaar?' vroeg Larsen verbaasd. 

'Zichtbaar?' antwoordde Haring. 'Net als die visserman daar. Je draait 

als een drol in een pispot. Wat wil je nou eigenlijk? Je moest maar 's 

een vaste koers aanhouden, Dokter King!' 

'Dd ... at ben ... ik ook wel van ... plan,' kwam Larsen. 'Ik had jullie 

allang wat willen vragen ...' 

'Wat?' zeiden ze in koor. 

'Of... jullie getuigen willen zijn bij m'n huwelijk,' bracht Larsen uit. 

'Wát?' was het gemeenschappelijke antwoord. 'Getuigen?' 

'O,' zei Larsen, in zijn wiek geschoten. 

'Als het nou een moord was, zou ik erover nadenken.' zei Markus. 'Je 

vraagt ons nogal wat!' kwam de kapitein. 'De beruchte walschuimer 

Dokter King gaat trouwen, en of wij maar willen getuigen!' 

'Zómaar,' voegde Markus eraan toe. 
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'Ik moet de Staf nog raadplegen of dat wel kan,' zei Haring. 'Maar ik 

neem aan dat ze overstag gaan.' 

'Maar ik ... nodig Voorthuysen en Bassie Kloek en Chrissie en nog veel 

meer anderen ook uit.' verdedigde Larsen zich. 'Iedereen is voor me 

aan het werk aan de wal!' 

Markus knikte. 'Ja, ze heeft een hele grote familie,' zei hij. 

'Hoezo?' vroeg Larsen verbaasd. 'Hoe weet u dat?'  

'Bedside information.' zei Markus. 'We hebben zo onze 

verantwoordelijkheden,' zei kapitein Haring. 'Je bent geschaduwd in 

B.A.' 

'Nee!' zei Larsen ontzet. 

'Ja,' kwam Markus. 'Sparks werkte in onze opdracht als een Private 

Eye. Wist je dat niet?' 

'Nee,' zei Larsen weer. 

'In opdracht van ons allemaal,' bevestigde Haring. 'Van meester 

Holleman, de Chef Civiele Dienst Kooistra, de bootsman en consorten, 

iedereen!' 

'Ik heb in B.A. wel 's een kerel met een grote snor zien lopen die veel 

op meester Aai Adriaanse leek,' zei Larsen. 

'Nou snap ik het! ledereen zat in het koppelkomplot' kwam Haring. 

'Het werd hoog tijd dat jij wat gerichte Kanaalkoorts kreeg, tussen de 

boeien bleef varen en niet langer als een verdwaalde Oostinjevaarder 

heen en weer bleef laveren. Vreemd gaan is afgelopen, begrepen?' 

'Finito viajes estranjeros!' zei Markus. 

'Juist,' bevestigde Haring. 'Zo is het geschreven.' 

'En zo zal het geschieden,' vulde Markus aan. 'Daarvan zijn wij 

getuigen, nietwaar, captain?' 

'Bij de baard van de Bootsman!' vulde de kapitein aan. 

'Napoleon schijnt bij Waterloo al uitgeroepen te hebben: “Je suis Ie 

piluul!” En dat geld ook voor jou!' zei Markus. 
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'Zo is dat!' bevestigde Haring. 'Kijk, daar heb je de bink van Cap Gris 

Nez al. Je bent bijna op je bestemming, Larsen ... Dat zei m'n moeder 

ook tegen me, toen ik moest trouwen ... ' 

'Nog even,' zei Markus, 'dan gaan we 'n fesie bouwen,' maar intussen 

voelde hij aan zijn arm en deed een schietgebedje, hoewel hij dat toch 

wel wat kinderachtig vond tegenover Onze Lieve Heer, want die man 

had al zoveel sores aan zijn kop en ze hadden zich nooit zoveel met 

elkaar bemoeid. 

Plotseling overviel hem een diepe angst voor de toekomst. 

'Godallemachtig,' dacht hij; 'Wat is mijn bestemming?' 
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Dokter King loopt binnen 
 

 

In het rode licht van de aankomende morgen lag de Nieuwe Waterweg 

als een bochtig lint te glinsteren tot ver voorbij Hoek van Holland, 

Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. 

Pal oost steeg de zon van achter een woud van schoorstenen en 

kranen uit 

het nog dampende achterland. 

Kapitein Haring zuchtte. De reis zat er bijna op. De zwaar met 

stukgoederen, graan, huiden en ossen-aan-dek geladen 'Aldebaran' 

die aan de kop van de Merwehaven de havenloods had overgenomen, 

maakte vast aan een paar sleepboten en werd achterwaarts de 

Rotterdamse Lekhaven ingezeuld. 

Haar voorbijtrekkende schaduw viel over de tientallen binnenvaarders 

die naast elkaar of langszij van de grote zeeschepen lagen afgemeerd 

en onder het geweld van masten, schoorsteen en tuigage schenen te 

verschrompelen. 

Een paar ossen aan dek loeiden klaagziek over het stille havenbekken 

en de doordringende geur van koeiemest waaierde van het schip uit 

over de snel naderbij komende kade. 

'Kijk nou toch 's!' zei stuurman Jan Markus van achter zijn kijker. 'De 

kade staat vol mensen en één vrouwtje staat als een gek te zwaaien!' 

'Je mag tweemaal raden wie dat is,' zei kapitein Haring afwezig, de 

bewegingen van het schip scherp in de gaten houdend. 'Kijk, Dokter 

King op het voorschip heeft Chichi ook al in de gaten en zwaait terug. 

Daar word ik nou beroerd van!' 

'Verdomd, het is Chichi!' zei Markus met een brok in de keel, maar hij 

werd onderbroken door een aanzwellend fluitconcert vanwege de 
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over de reling hangende bemanningsleden, die bijval kregen van de 

wachtende bootwerkers aan de kade. 

Chichi, klein van stuk en huiverend in een voor dit Hollandse weer veel 

te dunne japon, was dan ook oogverblindend om te zien in de grauwe 

massa rondom. 

Terwijl Larsen riep: 'Trossen uitvieren, stuurman!' woei haar rok op 

een windvlaag omhoog en zwol het tanende gefluit aan tot een 

oorverdovend lawaai dat overging in een ritmisch geklap en geroep: 

'Dokter King! Lekker ding! Dokter King! Lekker ding!' 

Pas een half uurtje later had hij haar in de armen. Ze reikte nauwelijks 

tot zijn schouders en hij streek verlegen en ontroerd door die 

gitzwarte, geurende, natwordende haren, terwijl ze dicht tegen hem 

aan stond te huilen in dat kleine stuurmanshutje temidden van de 

onverschillig doordravende wereld, die hen geen rust gunde. 

Want het springtij van de binnenkomst zette door en sleurde hen 

mee. Er gebeurde van alles tegelijk. De 'Aldebaran' was zichzelf niet 

meer, evenals Dokter King. 

De wereld scheen te vergaan in een vloed van stemmen, luiken die 

open gingen, ratelende winches, denderende vorkheftrucks, rollende 

en bellende kranen, hokken die werden opengebroken, en tientallen 

mensen die schreeuwend en met zware kletterende schoenen over 

trappen en dekken renden. 

Er werd driftig op de afgesloten deur gebonsd. 

Stuurman Larsen, je mot onmiddellijk op kantoor komen opdraven!' 

riep Veringa met leedvermaak in zijn stem. 'Ik stoor toch niet?' 

Vloekend bestelde Larsen een taxi en voerde Chichi met zich mee 

langs het havenfront, de Schiemond, de brug over rechtsaf langs de 

Parkhaven waar de Euromast eigenwijs in de wolken prikte, en Chichi 

elke bocht dichter tegen hem aan schoof, de Parkkade en de 

Westerkade over naar de Veerhaven, waar ieder zichzelf respecterend 

scheepvaartbedrijf een stekkie had. 
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Het werd een onderbroken ceremonie. Chef Nautische Dienst kapitein 

Van den Brink wenste hem van harte geluk met het voorgenomen 

huwelijk – telefoon - en bood Larsen aan - sorry, ogenblik - voor de 

maatschappij te gaan pioneren op de Rio de la Plata - Van den Brink 

here! - tot voorbij Rosario, Cordoba, Santa Fé, Formosa en Asuncion 

diep in het binnenland - ogenblik - van Paraguay, met als vaste 

standplaats Buenos Aires. 

'Je bent daarvoor de aangewezen man, nu je met een Argentijnse gaat 

trouwen, stuurman. Ze mogen je aan boord wel, maar willen je 

kennelijk in de buurt van je vrouwtje houden. Vooral kapitein Haring 

en stuurman Markus hebben sterk voor je gepleit toen ik advies vroeg. 

Nou, wat zeg je ervan?' 

Opnieuw ging de telefoon. Dat gaf Larsen enig respijt. maar toen Van 

den Brink zag dat de mooie Chichi de stuurman om de hals vloog en 

een Argentijnse tapdans weggaf op het klinkende parket, glimlachte 

hij tussen een schuivende lading aan de andere kant van de lijn door, 

smeet zo gauw het kon de telefoon neer en bevestigde, de hand 

uitstekend: 'Dat is dan afgesproken. Gelukgewenst. Kom overmorgen 

even op kantoor voor details! Sorry, ik heb geen tijd meer.' 

Dat hoefde voor Larsen dan ook niet. Weg was hij, terug naar boord, 

waar hij kapitein Haring stamelend bedankte, maar deze zei: 'Je hebt 

het verdiend, Dokter King! De mensen mogen je graag. Blijf binnen het 

vaarwater zoals stuurman Markus je voorhield, en het komt met jullie 

daar best voor elkaar!' 

'Waar is Markus?' vroeg Larsen. 

'Naar de dokter,' zei Haring. 'En Veringa wordt overgeplaatst naar een 

charterboot. Kan ie zijn talenten in de Golf van Bengalen gaan 

botvieren. Ik zie je nog wel bij de trouwpartij, nu ga ik naar 

Loosduinen.' 

Het schip stroomde aan alle kanten leeg. De bemanning en 150 

overlevende ossen gingen van boord. 
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Voor de kustreis naar Bremen, Hamburg, Antwerpen en terug op 

Rotterdam monsterde de slijmploeg. 

Veertien dagen later zou Larsen als tweede weer met de 'Aldebaran' 

om de Zuid gaan en Chichi zou de reis meemaken. 

Ze nestelde zich alvast in de smalle kooi, en toen derde WTK Bassie 

Kloek binnendrentelde, zei deze: 'Die zet ik wel effe op dubbel werk, 

stuurman. Don't you worry!' 

De laatste die Larsen van boord zag stappen was de kok. 'Het zal me ’n 

eer zijn volgende reis voor je vrouw te koken,' zei Ome Jakkes met een 

elegant gebaar naar Chichi. 'Da's mijn opdracht.' 

'VOOR HEN DIE VOOR ONS KOKEN,' zei Larsen lachend, maar toch wel 

geraakt en toen vond hij het welletjes. Het schip was leeg, en hij veel 

te vol. 
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Terminata la fiêsta 
 

 

Derde stuurman Hans Larsen alias Dokter King van het s.s. 'Aldebaran' 

had de voorbereidingen voor zijn huwelijk moeten overlaten aan zijn 

broer die een kruidenierswinkeltje dreef aan de Amsterdamse Laagte 

Kadijk, in de schaduw van 's Lands Magazijn, Kattenburg, Werkspoor, 

de verpauperde Kromhoutwerf, het zeemanshuis en de 

zeevaartschool. 

Omdat Harm de oudste was, had hij nooit de kans gekregen naar zee 

te gaan en was automatisch in de nering gedoken waaraan Hans 

ontsnapte. En nou kwam die goudvink thuis met een beeldschone 

Argentijnse om te trouwen en weer weg te wezen. Het was raar 

verdeeld in de wereld! 

Maar Harm had zijn uiterste best gedaan alles perfect te regelen. 

Chichi en haar overgekomen familie had hij ondergebracht in Hotel De 

Bijenkorf tegenover het station, op loopafstand van de Schreierstoren. 

Chichi was totaal ondersteboven van de sfeer in Oud Amsterdam, zag 

bepaalde dingen niet, maar bekeek alles door de ogen van een 

verliefde vrouw. De gebouwen hadden kleuren en vormen die de 

echte Amsterdammers allang niet meer zagen. Intussen logeerde Hans 

bij Harm thuis. 

Op de dag des oordeels druppelden de gasten geleidelijk binnen, 

behalve stuurman Jan Markus die telegrafeerde het bed te moeten 

houden wegens een verwaarloosde kou. 'Muchas felicidades, salud, 

pesos y amor'. 'Gefeliciteerd, gezondheid, veel geld en liefde'. Wat kon 

het bruidspaar meer wensen? Harm had een bus gehuurd waarmee ze 

naar het Stadhuis gingen. Op een rijtje zaten daarin in vol ornaat: 

Kapitein Haring, stuurmansleerling Chrissie Maree, radio-officier 

Maarten Voorthuysen en derde WTK Bassie Kloek. 



 

180 
 

De Argentijnen, zwaar in de verkleumde minderheid, glimlachten 

breed in alle richtingen als een groep verlegen Chinezen. 

De ambtenaar hield een boeiende preek in het Nederlands, keek 

Chichi in haar stralendbruine ogen en vroeg of ze bereid was Hans tot 

haar wettig echtgenoot te nemen en hem te volgen waarheen hij ook 

zou gaan. 

'Als het maar naar B.A. is!' fluisterde Bassie. 

Ze antwoordde eerst niet, maar zei na een elleboogje van Harm 

duidelijk 'Sija', waarop Larsen om in stijl te blijven maar 'Jasi' 

produceerde. Daarna kreeg Bassie Kloek de gelegenheid met een 

kniptang de roodkoperen verlovingsring van Larsens vochtige vinger te 

verwijderen en was het aanschuiven van de echte trouwringen een 

formaliteit die vooral aan Argentijnse zijde nogal wat tranen 

losmaakte. 

Er werd gezoend, handje geschud, omarmd, gelachen, gehuild en 

gefeliciteerd, maar aan de nabije Binnenbantammer stonden by 

'Lotus' de Chinezen al klaar en Harm werkte het gezelschap de bus 

weer in.  

Eerst werd er aan de bar een ruime borrel genoten en daarna ging het 

gezelschap luidruchtig aan tafel waar het even fout dreigde te gaan.  

Harm die een ogenblikje stilte oftwel 'momento de silencia' vroeg, 

werd onderbroken door een zekere Ome Koos die een Jordaans 

levenslied inzette dat Onze Lieve Heer zelf in de verleiding zou hebben 

gebracht vergif door de nassi te strooien inplaats van de zegen te 

geven.  

'O, is het hier een christelijk pakhuis!' verontschuldigde Ome Koos 

zich. 'Hoe moet ik dat weten tussen die Argentijnen en Chinezen?' 

Maar tegen het Argentijns kruisje slaan, kwam net de haaievinnesoep 

binnen die tijdens de aanloop tot 'amen' hier en daar onder de tafel 

verdween. Toen de kroepoek kwam, was de rommel alweer 

opgeruimd zodat de gadogado er goed inviel, hoewel de Spaanse 

peper of sambal nogal wat scheve smoelen opleverde. 
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Desgevraagd verklaarde kapitein Haring aan de Argentijnen dat dit 

typisch Nederlands voer was, de jenever en Heineken trouwens ook, 

waarvan nog een lading binnenkwam. Dat sambal en Spaanse peper 

hetzelfde zouden zijn werd niet comprendo. Maar tijdens de pisang 

goreng bracht een buigende Chinees een telegram, dat hij aan Larsen 

overhandigde.  

Het bleek afkomstig van stuurman Jan Markus, die zich vanaf zijn 

ziekbed garant stelde voor de schade, en alle kosten voor zijn rekening 

nam. 

Larsen scheen zich te verslikken toen de waarheid tot hem door drong 

en overhandigde sprakeloos het telegram aan de tegenover hem 

zitten kapitein Haring die er de bril voor opzette, na  lezing zijn neus 

begon te snuiten, het hoofd schudde en zei: 'Die stuurman toch!' 

Daarna werd het verdacht stil aan tafel, maar marconist Voorthuysen 

stond glas-in-de-hand op en stelde voor een telegram te sturen met 

als inhoud: 'Van harte beterschap. We denken aan je. Tot over een 

paar dagen. Geweldig bedankt namens het bruidspaar en de familie. 

Kapitein en officieren Aldebaran.' 

Dit werd vertaald en bij acclamatie aanvaard. 

Toen brak het gezelschap op. Harm nam de tijdelijke zorg voor de 

Argentijnen op zich, en het bruidspaar ging met een massa planten en 

cadeaus per trein naar Vlaardingen waar Harm in het Delta Hotel de 

Bridal Suite had afgehuurd. Het was een stoptrein en er bleek nogal 

wat sterke drank tussen de planten verstopt te zitten. Er waren 

trouwens veel te veel planten en Voorthuysen begon ze uit te delen. 

Haring viel hem bij en overhandigde hoogstpersoonlijk een fraaie 

orchidee aan een niet al te fraaie dame die in Aerdenhout uitstapte. 

Ze zwaaide naar Haring en vond hem een charmante, leuke man, 

hoewel ze die tipsy figuur niet de gezagvoerder van een praktisch op 

stootgaren liggende Nederlands schip vermoedde. Wel had ze meelij 

met dat donkerharige bruidje.   
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Het rijtuig en de flessen werden zienderogen leger, het aantal planten 

verminderde pro rato. 'Goedenavond, collega,' zei Kapitein Haring 

tegen de in Leiden binnenkomende conducteur, de man een ficus 

aanbiedend omdat hij zijn kaartje niet kon vinden. 

Voorthuysen keek intussen vanaf zijn hoge positie in het bagagenet 

naar het schouwspel en verzocht de conducteur als aandenken een 

paar gaatjes met de tang in de bruidsboeket te knippen, hetgeen de 

man, typisch Nederlands, verdomde. 

'Ik kom bij je logeren!' zei Bassie die er in Leiden uitviel waarna 

kapitein Haring in Den Haag het wankele perron betrad. Voorthuysen 

lazerde in Delft uit de trein zodat Chrissie met het bruidspaar en de 

overgebleven cadeaus elkaar tot Schiedam bleven nazitten. 

Daar nam Larsen een taxi naar het hotel, waar hij zijn bruid de bridal 

suite binnendroeg. Het lag op de bovense verdieping met een riant 

uitzicht over de brede Maas. In de richting Rotterdam was juist nog de 

kop van de Lekhaven te zien, waar de 'Aldebaran', neus naar zee, op 

vertrek lag te wachten. 

Een paar dagen later was het zo ver. Het jonge paar voer de toekomst 

tegemoet, maar stuurman Markus was niet komen opdagen. 

In het Kanaal kwam er een telegram. Voorthuysen viste het uit de 

lucht. 

'Kapitein Haring Aldebaran via Schevingen Radio - Stuurman Jan 

Markus tijdens zijn slaap aan hartstilstand overleden. Van den Brink 

Naut. Dienst' 

 

Toen de volle waarheid eindelijk tot hem doordrong, zat hij te snikken 

achter zijn seinsleutel en het duurde een half uur voor hij het telegram 

aan de kapitein kon afleveren. 

'Jezus!' zei deze zacht, en hij meende het, riep Holleman boven en 

beval Voorthuysen zijn mond te houden. Hij zou het ze later wel 

vertellen. 
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Haring zag het nut er nog niet van in het jonge geluk te verstoren, 

waarvan hij van zeer nabij zo indringend getuige was en meende wat 

dat betrof in de geest van Markus te handelen die op een winderige, 

koude achtermiddag in zijn geboortedorp Utrum eenzaam in de natte 

aarde werd gelegd. 

Haring had er veel hartzeer van dat hij zijn 'mate' op zijn laatste reis 

niet kon vergezellen. Het was een vreemde, wonderlijke man die als 

een clown zijn eigen ellende onder een laag humor wist te verbergen. 

Een kerel om nooit meer te vergeten. 

'Goede morgen, kapitein, we zitten in de grond,' hoorde hij hem 

grinnikend zeggen en toen trok hij een trui aan, want hij had het 

ineens koud. 



 

 
 

 

De 'Aldebaran', een vrachtschip van tienduizend ton 
van de Holland Zuid Amerika Lijn, maakt een 
retourreis van Rotterdam naar Buenos Aires. Tijdens 
de eenentwintig dagen durende oversteek zijn de 
bemanningsleden volledig op elkaar aangewezen. 
Humoristische situaties in overvloed kunnen echter 
niet verhinderen dat allerlei 
gebeurtenissen op ieders persoonlijk leven een 
blijvend stempel drukken. 
 
Noordegraaf plaatst het varen in een nieuw licht en 
neemt daarbij geen blad  
voor de mond. Ten onrechte noemt men hem – omdat 
hij maritieme verzen schrijft - de opvolger van 
Slauerhoff, en- omdat hij romans en verhalen schrijft - 
een nieuwe De Hartog of Van Kampen. 
 Maar Noordegraaf is zichzelf: zeeman-technicus- 
schrijver. 
 
De thans gebundelde verhalen, eerder gepubliceerd in 
de Blauwe Wimpel en Dagblad Scheepvaart, hebben 
hem al een groot en bewonderend publiek bezorgd, 
zowel in binnen- als buitenland. 
 
Goede morgen kapitein, we zitten aan de grond is een 
onverbiddelijke bestseller in dit genre en beschrijft 
een uniek brok naoorlogs varen. 


