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Hond aan boord
DOOR KAPT. CORNELIUS A. DEN ROOYEN

Er waren tijden dat een hond aan boord de gewoonste zaak van de wereld was. Het dier was
niet alleen aangenaam gezelschap, maar ook een nuttig bemanningslid. Hij moest het schip
proberen vrij te houden van ratten, ervoor waken dat onbevoegden aan boord kwamen, in
dichte mist luisteren en waarschuwen voor nabij situaties en ook nog een beetje gezelligheid
brengen. Niemand praatte over gevaarlijke ziekten die hij of zij zou overbrengen en geen enkele
autoriteit verbood een wandelingetje aan de wal.
Kom daar nu eens om! Wanneer het woord „hond” valt in sommige havens, beginnen de
controlerende ambtenaren al te steigeren en het eerste proces-verbaal is al uitgeschreven voor
je ’t weet. Bovendien verschillen de diverse regels van land tot land. In het ene mogen ze wel
aan boord zijn, maar niet aan dek. In het andere, wél de wal op. alleen op het haventerrein,
terwijl hij in sommige niet eens binnen de territoriale wateren mag komen.
En dan de kosten. Ook die variëren van nul tot enkele honderden dollars per bezoek. In het
bijzonder de Angelsaksische landen weten van wanten en hebben hun best gedaan de meest
strakke en op het dwaze af, gecompliceerde regels te bedenken! Ga je naar Engeland, Ierland
of een van de leden van de oude Commonwealth, dan kun je je huisdier beter thuislaten.
Nigeria, Australië, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika. allemaal hetzelfde. Het is persona non
grata! Voor de doorsnee zeeman wordt het wel eens vervelend. Nieuwe formulieren, nog meer
vragen, striktere toepassingen, de fantasie van sommige instanties lijkt geen beperking te
kennen!
Die bewuste reis meerden we af in de oude Victoria Docks, hartje Londen (nu staan daar de
yuppie-flats en geen schip komt er meer). Je kon er alleen tegen hoog water in en uit en achter
je ging de sluisdeur onherroepelijk dicht. De havenmeester was heel zuinig op zijn doek.
Nauwelijks afgemeerd kwam hij aan boord met een paar sleutels van toiletten aan de wal. In die
jaren waren de schepen nog niet standaard voorzien van een sewage tank waarin de wc’s
uitkwamen. De pijpen liepen rechtstreeks naar buitenboord. En de havenmeester wilde niet dat
de dagelijkse drollen achterbleven als de schepen vertrokken.
Vervolgens werd het dek volgehangen met borden „dat roken strikt verboden was wegens
brandgevaar en zwaar zou worden beboet, mocht iemand deze regel overtreden”. De agent
kwam vertellen dat in het komende weekend de hoofdpoort gesloten was en dat stappers van
een klein noodpoortje gebruik moesten maken. Dat bleek aan de andere kant van de haven te
liggen, bijna een halfuur lopen!
We werden er kregel en sikkeneurig van! Het was bijna nog erger dan in het destijds nog zo
strikte Rusland!
Port Health kwam zijn opwachting maken. Een nieuw formulier op tafel. Weer dezelfde vragen!
Laatste haven, volgende haven, dieren aan boord'? Ik schudde van nee. Het woord NIL werd
ingevuld.
„Waf, wraf, grrrr...” klonk het opeens vanuit het trapgat, waar een gang naar de verblijven
leidde.
Het werd doodstil. De beambte verstijfde en keek mij ongelovig aan. „No dog...” „No, we hebben
geen hond!” Ik snapte het niet. Hij hield zijn hoofd schuin en luisterde oplettend. Het bleef stil.
„Mmmm." Het potlood zakte een regel. De volgende vraag kwam eraan. „Waf, woef, waf.”
Onmiskenbaar een hond. „Captain, you have a dog!” De ambtenaar werd kwaad. Hij ging staan
en keek in het trapgat. De stilte was bijna voelbaar. Alleen het zachte gedreun van de
hulpmotor, die de generator aandreef, was hoorbaar. De man in uniform had het niet meer.
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Hij aarzelde, deed een paar stappen in de richting van de trap, maar ging vervolgens weer
zitten. Hij veegde zich het voorhoofd af en schudde zijn hoofd. Ik zei niets, wat kon ik zeggen?
We hadden nu eenmaal geen hond. „Grrr, wraff. waf!” Het moest een groot exemplaar zijn, want
het geblaf klonk zwaar en doordringend. De controleur stormde de trap af en verdween in de
gang. Ik bleef zwijgend achter.
Ik hoorde hem terugkomen op zijn schreden. Maar hij gaf niet op. Ik zag dat hij doodstil bleef
staan, alert en klaar voor actie. Het geblaf schalde op! De man dook een hut in waaruit het
geluid leek te komen. Er klonken boze woorden, zelfs een vloek!
ms „Kosmos" (19691,705 dwt; 54x9
m. Door zijn handige formaat zeer
geschikt om diep in het Engelse
binnenland door te dringen. Het schip
was een vaste klant op de Theems en
in de dokken.

En een honend gelach.
Schaterend en hatelijk gelach!
Met een vuurrood hoofd van
woede stommelde de beambte
omhoog. Hij was boos! Nee,
woedend zelfs! Ik begon er
steeds minder van te begrijpen.
„Your officer. crazy, barking!"
Hij stikte bijna in zijn woorden.
Er begon me iets te dagen. Zou
de 1 ste stuurman... dat was
zo’n lolbroek die niets liever
deed dan mensen voor de gek
houden? „Maar dit neem ik niet, belediging van een ambtenaar in functie, ik zal procesverbaal
opmaken...” Driftig begon hij te schrijven. Het leek me raadzaam niets te zeggen tot de storm
was gaan liggen. Maar zover kwam het niet. Toen de punt van zijn duur uitziende vulpen brak,
vond hij het blijkbaar genoeg en rende letterlijk het kantoortje uit, het dek over en de gangway
af.
Ik riep naar beneden om de stuurman. Lachend vertelde hij wat er was gebeurd. Hij had juist
naar boven willen komen, toen hij weer die vraag hoorde of er een hond aan boord was. „En
voor ik het wist”, ging hij verder, „begon ik te blaffen." Ik schudde mijn hoofd, maar zag de
humor er wel van in. „En hij deed zo gek dat ik wel door moest gaan. Bovendien, er staat toch
nergens dat ik niet mag blaffen?" Hij speelde de vermoorde onschuld.
„Nee, dat staat nergens, maar of dit goed komt...?” Ik zag ons al aan de ketting liggen, niemand
van boord, daar ging ons weekend Londen. Ik was er zeker niet gerust op.
Het is goed afgelopen! Er kwam geen mens meer voor maandagmorgen. De betreffende
beambte heeft er blijkbaar nog eens over nagedacht en voor de verstandigste oplossing
gekozen.
Want een blaffende stuurman rapporteren, nee, dat kon zelfs de meest fanatieke controleur niet
maken.
Daarmee zou hij zich voorgoed onsterfelijk belachelijk hebben gemaakt. En zeg nou zelf, wie wil
dat?
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ZOOGDIEREN, dus ook MENSEN, kunnen lange tijd bij een overdruk van vele atmosferen
geheel onder water in leven blijven, àls dat water
maar rijk is aan zuurstof en er bepaalde zouten
aan zijn toegevoegd!”
Dat zegt dr. J. A. Kylstra, hoofd van de afdeling

toegepaste fysiologie van het Fysiologische
Laboratorium van de Universiteit van Leiden, die
deze opzienbarende theorie niet alleen heeft
ontwikkeld, maar ook daadwerkelijk heeft
AANGETOOND
Aan boord van Hr. Ms. ..Cerberus”, het
duikwerkschip van de Koninklijke Marine te Den
Helder, dartelt een zwart-wit gevlekt straathondje
rond dat door de commandant en zijn bemanning
met bijna menselijke hoogachting wordt
behandeld. Snibby heet het hondje en het dier
kan er zich op beroemen het eerste op land
levende zoogdier te zijn dat als een vis in het
water heeft geleefd. De straathond heeft namelijk
gedurende drieëntwintig minuten op een
kunstmatige diepte van veertig meter als een
echte vis water in- en uitgeademd, geleefd op met water gevulde longen, en de experimenten
met goed gevolg doorstaan. Zo’n hond stuur je niet meer de straat op, en als beloning voor zijn
aandeel in de reeks onderzoekingen van de Leidse universiteit, werd Snibby dan ook plechtig
overgedragen aan de commandant van de „Cerberus”, die de „hond-vis” prompt de rang van
„duiker" verleende.
„Snibby is onze beste matroos,” zegt commandant ltz. 1 A. Tortike, „en tot aan zijn dood zullen
we hem volstoppen met vette kluiven, want bij de marine worden helden hoog gewaardeerd!”
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Het ongelooflijke experiment met Snibby betekende een grote stap voorwaarts in de
onderzoekingen van dr. Kylstra, die speciaal worden verricht om een middel te vinden ter
voorkoming van het verdrinken in zwembaden. Dr. Kylstra wordt daarbij geassisteerd door de
Helderse marine-arts dr. M. O. Tissing, die zich vooral toelegt op de bestudering van de
zogenaamde duikerziekten, die optreden wanneer een duiker van te grote diepte te snel aan de
oppervlakte komt. Dan vormen zich gasbellen in zijn bloed en kunnen bloedvaten worden
afgesloten. Verlammingen en zelfs de dood kunnen daarvan het gevolg zijn.

den nostalgische bijdrage van Henk Visser
SCHEEPSDIEREN: De aquanaut Snibby, de scheepshond van Hr. Ms. Cerberus
In de jaren zestig zijn er te Leiden
experimenten uitgevoerd die tot doel
hadden een manier te vinden om de
kans op verdrinking in een zwembad te
verminderen. Dr. Kylstra, het hoofd van
de afdeling toegepaste fysiologie van
het laboratorium van de Universiteit van
Leiden, werd hierbij geassisteerd door
de marine-arts drs. M.O. Tissing,
gespecialiseerd in duikerziekten.
Vissen onttrekken zuurstof aan het
water en zoogdieren halen de zuurstof
uit de lucht waarin de zuurstof is
opgelost in stikstof.
Voor zijn geboorte leeft de mens
geruime tijd in het vruchtwater van zijn
moeder terwijl zijn longen nog niet
werken. De essentie van het onderzoek
was of het toevoegen van zuurstof en
bepaalde zouten aan het
zwembadwater de kans op verdrinking
zou verkleinen.
De bastaardreu Snibby heeft in de
onder druk gebrachte duiktank van het
leids Academisch Ziekenhuis, op een
kunstmatige diepte van 40 meter, 23
minuten op met water gevulde longen
geleefd. Zoogdieren kunnen onderwater
bij een overdruk in leven blijven als dat water maar rijk is aan zuurstof en indien er bepaalde
zouten aan zijn toegevoegd. De experimenten vonden plaats in de periode februari tot en met
augustus 1962 en Snibby overleefde de proefnemingen.
De nieuwe TV zender Nederland 2 besteedde in 1963 aandacht aan Snibby. Samen met dokter
Tissing, een duiker en een ziekenverpleger werd hij gefilmd in een villa in Wassenaar waar een
groot aquarium stond...
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De hond-vis Snibby werd plechtig overgedragen aan de commandant van Hr.Ms. Cerberus,
LTZ 1 A. Tortike.
Hij werd op de bemanningslijst opgenomen als matroosduiker en geadopteerd (en geadoreerd)
door de bemanning van het duikwerkschip.
In een artikel gepubliceerd in de Revue verklaarde de commandant: "Snibby is onze beste
matroos en tot zijn dood zullen we hem volstoppen met vette kluiven, want bij de marine worden
helden hoog gewaardeerd!"
In 1963 maakte Snibby zijn eerste zeereis, het schip
deed Portsmouth en Portland aan. Daar werd zijn leven
"gered" door een vriendelijke MOD police.
( Ministry of Defence) die het door de vingers zag dat
Snib illegaal passagierde. Er zijn zeer strenge
quarantaine wetten in het Verenigd Koninkrijk!
De gelofte van commandant Tortike werd overgenomen
en voor 100% waargemaakt door Ltz2OC F. Th. De Bree
die op 10 juli 1964 werd belast met het commando van
Hr.Ms Cerberus
Snibby had een prachtig leven en stond op vertrouwelijke
voet met de "chef" (kok) en diens assistent. Ook ging hij
graag mee met de facteur als die op de dienstfiets
boodschappen op de wal ging doen. Maar, hij verrichte ook
wachtdiensten als leerling van de O.Off. v.d. Wacht.
Hiervoor werd een lang stuk vlaggenlijn aan zijn halsband
bevestigd en als Snibby dan boven in het portaaltje lag kon
de onderofficier van de wacht beneden in de cafetaria zitten!
(en dat in 1964)
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Zodra er vreemd volk steiger 10 naderde sloeg de "leerling" alarm en de O.Off. v.d. Wacht
stond dus altijd bij de valreep...
Hij reageerde fel op de beambten van het MBK die oneerbiedig VOPO's (Volks Polizisten, DDR)
werden genoemd. Overigens viel deze bijnaam niet in goede aarde..,.!
Diverse malen is er van die zijde gedreigd om Snibby af te schieten als hij weer eens los over
het haventerrein banjerde en vooral fietsende VOPO's belaagde.
De commandant is een paar keer voor hem in de bres gesprongen en was dan terecht kwaad
op de bemanning; "Laten jullie Snibby toch niet steeds ontsnappen!"
Ook zat Snib als hij de kans kreeg achter de konijnen aan.
Aan boord sliep hij vaak in een onderste kooi als die niet bezet was hetgeen de eigenaar van de
kooi niet altijd op prijs stelde.
Op zee deed hij zijn behoefte keurig tussen de "Olifantsdavids" waarna een collega duiker dit
met de brandspuit overboord spoelde.
Alleen als er eens een keer met het 7,6 cm kanon werd geschoten had Snibby het niet best,
dan kroop hij in de cafetaria plat onder een bakskast.
In België, Duitsland en Engeland ging Snibby passagieren, als een echte janmaat; stappen met
de maten, mee de wal op!
Hij slaagde er altijd weer in (met z'n steenkolen Engels) voor vertrek aan boord te zijn en was
nooit achterzeiler.
In augustus 1966 kreeg de commandant het bevel over Hr.Ms. Soemba. De Cerberus zou
binnen afzienbare tijd (feb '67) uit dienst worden gesteld en daarom vroeg hij aan duiker 1e klas
Jan Bladder om Snibby naar Den Oever te brengen.
Ook op de Soemba verbleef hij
vaak bij de onderofficier van de
wacht aan de valreep. Hij werd
echter ook wel eens opgejut en als
hij dan weer eens ontsnapt was,
viel hij de schapen aan. Helaas
werd hij wat agressiever en er
werd op het kombuisdek een mooi
hok voor hem getimmerd.
In september 1968 keerde de
commandant van de Soemba weer
terug naar de Mijnendienst alwaar
hij Hoofd Duikbedrijf werd. Niet
lang daarna bereikte hem het
bericht dat Snib zich tijdens een
ontsnapping weer aan schapen had vergrepen en daarna was doodgeschoten.
Voor het talud van de dijk bij het einde van de parkeerplaats stonden wat bosjes en daar is
Snibby begraven. Een houten kruis sierde zijn grafje.
De Soemba ligt er niet meer en na 35 jaar zijn ook de bosjes en het kruis weg, maar toch ligt hij
op een mooie plek met de eeuwige wind van de Waddenzee en de krijsende meeuwen boven
de haven van Den Oever.
Hij had de wetenschap gediend, was een loyaal bemanningslid geweest en had gevaren en
gepassagierd. Snibby leeft voort in de gedachten van zijn commandant en marinematen.
In de jaren zeventig profileerde de K.M. zich als een technisch "strak" bedrijf.
Daarin was, na honderden jaren, voor een scheepshond geen plaats meer.
Bron: Henk Visser a/b/ van Hr.Ms. Cerberus
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Verslag uit “Buitengaats oktober 1966”
De 27ste juni van dit jaar
was het, op de dag
nauwkeurig 68 jaar
geleden, dat kapitein
Joshua Siocum, eens
vermaard onder alle
zeelieden ter wereld, zijn
éénmansreis rond de
aardbol in een kotter
beëindigde, en tot de
pessimisten, die hadden
voorspeld dat hij nooit
meer thuis zou zeilen, kon
zeggen: „Kijk, jongens, daar ben ik weer, ik heb 't
geklaard!”
Ja, Siocum keerde terug en hij lachte ze uit, de
pessimisten, die voor de tocht van de Spray geen rooie
cent hadden gegeven, en voorspeld dat Siocum bij de
eerste de beste bui aan lager wal zou raken en
verdrinken. Noch het een, noch het ander is gebeurd op deze reis. Op déze reis. Want na die
eerste tocht van de Spray toog Siocum er enkele jaren later opnieuw, voor de tweede maal dus,
op uit. En het lot beschikte het zo, dat hij van dié tocht niet meer zou terugkeren.
Men heeft nooit meer iets vernomen, noch van de kleine dappere Spray, noch van zijn
ondernemende, energieke kapitein. Gedurende de eerste tocht volgde een groot deel van de
wereldpers met stijgende belangstelling de avonturen van Siocum en spoedig na zijn
thuiskomst verschenen de artikelen van de kapitein als feuilleton in „The Century Magazine",
om later in boekvorm het licht te zien.
Wat was die Spray nu eigenlijk voor een schip? Siocum
zelf schrijft steeds over „sloop”, maar dat kan men niet
vertalen met „sloep”. Het is een kotter, omdat het tuig
ervan veel overeenkomst vertoont met een kottertuig.
Wat Siocum deed, was in zijn tijd iets ongehoords: hij was
de eerste Alain Gerbault, de eerste eenzame zeiler, die
uitsluitend met zichzelf als metgezel, het waagstuk
verrichtte om een reis rond de wereld te ondernemen. Het
werd een reis van groot formaat en men komt steeds
opnieuw onder de ban van Slocum’s gewaarwordingen,
die hij overigens zelf in de meest eenvoudige
bewoordingen heeft weergegeven.
Siocum was een echte zeeman, die zonder ophef en
kouwe drukte in z’n eentje de wereldzeeën bevoer en
daarvan verslag uitbracht op een manier, zoals de ware
zeeman dit pleegt te doen: lakoniek, nuchter, zonder show
en franje. Dat men niettemin tóch onder de bekoring komt
van deze in zout water gedrenkte pagina's, is uitsluitend te
danken aan de omstandigheid, dat Siocum niet romantisch
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heeft willen doen, doch alleen maar een oprecht journaal schrijven.
Er zijn journalen, die spannender, huiveringwekkender zijn dan menige spannende roman van
de zee.
Het was een klein ding, die Spray, Een belachelijk huikje, met haar 12 ton waterverplaatsing.
Veel te klein voor de stormen, orkanen, williwaws en andere gevaren, die haar dreigden. Maar
Siocum was de bezitter van één voortreffelijke eigenschap, waarmede in onze wereld al zo vele
wonderen tot stand zijn gebracht: hij bezat vertrouwen in zichzelf. En behalve dat, wist hij wat
hij deed. Men wordt dit al dadelijk gewaar bij het lezen over de eerste grote oversteek over de
Atlantische Oceaan, waarbij hij „gezelschap was van zichzelf”.
Met zichzelf ging hij ook te rade, toen de eerste moeilijkheden kwamen opdagen. Desondanks
leed zijn goede eetlust er hoegenaamd niet onder, zij het dan dat hij na het volbrengen van de
oversteek, op de 29ste dag, „zo mager als een rifseizing" was.
Slocum kende niet veel angst, maar voor één ding schijnt hij een opmerkelijke vrees gekoesterd
te hebben en wel voor het opsieren van zijn boek met min of meer romantische episodes. Toch
laat hij zich tweemaal gaan. Bijvoorbeeld als hij, midden op de Atlantische Oceaan zwalkend,
beweert een ontmoeting te hebben met de loods van de Pinto, een der scheepjes waarmee
Columbus de nieuwe wereld ging ontdekken. Hij wil ons zelfs doen geloven, dat de loods het
woord tot hem richtte en tegen hem zei: „Gaat U maar slapen, kapitein; ik zal vannacht Uw
schip wel besturen”. Men vraagt zich af hoe het mogelijk was, dat Slocum dag en nacht verder
kon zeilen, terwijl hij toch geheel alleen aan boord was. Toch gebeurde dit. Gedurende zijn
tocht genoot hij een normale nachtrust, omdat hij 's nachts het roer vastzette.
Het is de moeite waard om de
menselijke eigenschappen van
Slocum uit zijn Journaal te leren
kennen. Meestal is hij de
bescheidenheid zelve, maar een
enkele maal komt die zeer
menselijke eigenschap naar
voren, die „trots” heet. Doorgaans
is er dan ook wel een reden om
trots te zijn! Nergens gaat Slocum
zich te buiten aan
zelfverheerlijking, al ontbrak
daartoe menigmaal de aanleiding
niet. Wie zal het de kapitein echter
kwalijk nemen, als hij ergens met
onverholen genoegdoening opmerkt: „De Spray sloeg op die reis alle vaartuigen die de
Atlantische Oceaan overstaken,’’ waarbij men zijn spijt proeft uit het restant van diezelfde zin:
„uitgezonderd dan de stoomschepen".
Men moet niet denken, dat de gevaren waaraan Slocum bloot stond, niet van zulk een
bijzondere aard waren; buiten die van zee en wind waren er nog vele andere; die van de
mensen. Precies gezegd: van kannibalen, zeerovers en soortgelijk gespuis, dat een halve eeuw
geleden de kusten van menige zee nog onherbergzaam en levensgevaarlijk maakte. Lees maar
eens, hoe de Spray door een felucca werd achtervolgd, waarbij onze Amerikaanse schipper
ternauwernood aan het noodlot ontkwam. Hij ging door het oog van de naald, want „ze waren al
zo nabij, dat ik het vlokje haar kon zien op de hoofden van de bemanning, waarmee -zoals men
zegt - Mohammed die schurken optrekt naar de hemel.”
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Er waren dagen, waarin Slocum te moe was om te
eten en te slapen. Dit gebeurde na aanhoudende
stormen, die het uiterste van zijn wilskracht en
uithoudingsvermogen vergden. In die perioden
schroomt Slocum niet toe te geven, dat hij
menigmaal moeilijke momenten doorleefde.
Van de eenzaamheid schijnt hij weinig of geen last
te hebben gehad. Hij prees zich zelfs menigmaal
gelukkig dat hij er alleen voorstond en daardoor met
muiterij noch ruzie te maken had. Ergens beklaagt
hij Columbus, die wél met deze perikelen had te
kampen.
Slocum beschrijft ook de plechtige stilte van de zee
en vertelt ons van het ogenblik, waarop hij tijdens de
nacht nauwelijks aan een aanvaring met een witte
bark ontkwam. Hij beschrijft eveneens de doldrums
en het gebied, waarin de Spray dagenlang worstelde
met buien en windstilten, met regen en tegenwind,
met een verwarde zee, vol rafelingen en
tegenstromen, zodat nog geen 300 mijl in 10 dagen
kon worden afgelegd. „Ik sprak gedurende die tijd
dan ook geen woord”, zegt de schrijver, en z’n
ergernis druipt uit elk van deze woorden. Hij zag
echter ook andere oorden en ontmoette dolfijnen,
die 100 mijl achtereen de Spray volgden. Hij was getuige van achtervolgingen van vissen door
haaien en het verzwelgen van scholen sardines door walvissen. Direct daarna doemt er dan
ineens weer een kritiek ogenblik op, waarin de zee de Spray en Slocum beiden dreigt te
verzwelgen. Proestend en hoestend komt hij echter weer boven en in die stemming schrijft hij:
„Ja, dat was een hachelijk moment; ik herinnerde me plotseling dat ik niet zwemmen kan . ..”
★★★
Er is een beschrijving van Zuid Amerika’s zuidelijkste punt. Daar waren „kogels van ijzer”
(hagelkorrels), die Slocum het bloed uit het gezicht sloegen, „de zee was bergen hoog" en
steeds opnieuw raasden de williwaws, plotseling voorbijjagende stormen, op de kleine Spray af.
Hij zegt ronduit: „de streken in het gebied van Straat Magalhaen waren
vreselijk”, en deze verzuchting slaakt hij enkele malen, als hij rond het meest woeste deel van
Vuurland zeilt. Slecht gehumeurd noteert hij: „ik heb toen alle williwaws hartgrondig naar de hel
gewenst!” Even later stelt hij wijsgerig vast: „Hoe veel gemakkelijker is het toch om maar tegen
iemand te kunnen zeggen: doe dit of dat eens voor me.” Slocum deed natuurlijk ook Juan
Fernandez aan, die verloren stip in de Oceaan, waar een collega-eenzaamheidszoeker,
Robinson Crusoë, jaren verbleef. „Een gezegend eiland", verzuchtte Slocum, ..ik kan niet
begrijpen, dat Alexander Selkirk het ooit verliet.”
Het is 27 juni 1898, als de Spray Newport binnenvalt. Dan zitten er welgeteld 46.000 mijlen op,
volbracht in 3 jaar en 2 maanden („plus 2 dagen om wat bij te komen”). „Alle hens" maakte het
uitstekend en vol trots stelde Slocum vast, dat de eerste éénmansreis rond de wereld was
volbracht.
Het boek eindigt met een soort epiloog, die wij in het bijzonder zeilers aanbevelen. Men kan er
onder andere uit leren, hoe men met een vastgesjord roer koers kan houden en hoe men een
schip als de Spray moet bouwen.
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Er zullen weinig zeilers zijn, die niet een zekere ontroering zullen ondergaan, als ze aan het
einde deze zin lezen: „Om ten volle van een zeiltocht rond de aarde te genieten, is het niet
nodig alleen te zijn, maar is het de moeite waard het ééns, en voor de éérste maal te doen."
Het journaal van kapitein Slocum is geen boek dat aan een bepaalde tijd is gebonden. Het is
voor alle mannen en jongens van alle tijden, zolang er tenminste nog zeelui gevonden worden,
die de lust en de moed bezitten groot avontuur aan te durven.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wout Kuit, mijn marine leven
Nu gaan we met het vervolg naar het MOKH, waar we omgevormd
werden tot echte kajoe’s.
Ten minste zoals ik het beleefde. Maar
ja ik ben vast ook aardig wat vergeten door de tijd.
Dus de volgende maandag 31 januari melden op het MOKH. Eerst
naar Hollandse Rading. Er was vervoer van trucs en bussen, alleen
mocht je niet mee voor de nieuwe opkomsten. Uiteindelijk na een
hoop gesoebat mocht ik mee naar het MOKH, anders werd het
lopen met tas en plunjezak. Later vaak eerst een hoop gedonder
omdat de chauffeurs van de trucs en bussen je niet mochten mee
nemen, maar soms trof je een goede, zoals Dalman en de forse
korporaal die er altijd onverzorgd uitzag, dikke stoppelbaard volgen
sommigen, maar die ons altijd wel mee liet gaan. Hij was bij tijde
onze baks zoals alle kpls uit bak 6. De rest van je plunje zou worden na gezonden. Eerst
melden aan de wacht en daarna werd je naar het kantoor gebouw de ,,Eendracht,, verwezen,
om je inrouleer papiertje te halen en waar je passagierskaart werd klaar gemaakt. Ik werd
ingedeeld in bak 6, technische dienst met als wacht lopen 5 van de 6 als monteur (monteur ??
eh wat wist ik van Electra af? ) en timmerman van de wacht. Daar moest je het mee doen en
daarna kon je het hele kamp rondwandelen om overal op het briefje laten aftekenen dat je
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geweest was. Bij het divisie hoofd kreeg je van de schrijver een tampatje aangewezen in een
kamertje in de barak “ Van Braam” en als laatste je melden in de werkplaats die in de barak “
Isaac Sweers” zat. Daar zaten de kleermakers, de schoenmakers (sepatoe), de persbaas en in
de kopkamers de beide dominees. In de werkplaats van de chef majoor Mosch kreeg ik gelijk
een reprimande omdat ik me eerst bij hem had moeten melden…. Maar ja zo stond dat in de
in rouleer volgorde niet op papier en ik was nog groen als gras.
Eerst maar even kennismaken wie daar werkten: dat waren sgt Bom die ook de huisvlijt deed
op de zolder van het schoolgebouw, kpl Buter en Karse en de timm 1 Willem Snellenberg ,timm
1 Clappers en Willem Schoo en derde klasser Jaap Boeve, die een week voor mij daar
geplaatst was. Later kwamen daar ook nog de eerste klassers Hans van Breda en Bert
Woesik bij en nog later sgt Roosendaal, maar meer voor de brandbestrijding dus de abcd en
timm 1 Versteeg en majoor Lievese Adriaanse
die majoor Mosch kwam aflossen omdat hij met
pensioen mocht en daar een maandje of wat
de tijd voor had. En ja de oudste eersteklas
Theo Clappers was toegevoegd aan de
werkplaats van de Rijksgebouwendienst bij
ome Kees zoals hij werd genoemd; van de
andere medewerker weet ik de naam niet meer.
Daarna het papier inleveren in de Eendracht.
Daar was je maar mooi de hele dag zoet mee
geweest.
En zo begonnen we de volgende dag in de
werkplaats. Eerst kreeg je een werkbank, mooi plekje voor het raam met uitzicht op de
muur van het MOC - en een standaard
gereedschap kist toegewezen, met -wat ik
vond – rotzooi: houten schaven, half versleten
beitels en zo meer. En een werkkleding kast zodat je je in de werkplaats kon omkleden in het
stof. In het begin nog naar het baksgewijs, maar later werd dat steeds minder en werden we
afgemeld wegens werkzaamheden (…koffie nuttigen) en als jongste dan even koffie halen in
het tegenover liggende kombuis in een grote ketel. Maar ook haalden de sepatoes en
kleermakers zelf vaak koffie. Dit dus ook vaak ’s middags, maar dat was illegaal ! Dan was er
thee, maar niemand wou dat bocht drinken… en ja ook vaak poeroet. Dat was dus illegaal in
plaats van koffie in de middag. Tja dan even de andere ketel halen en als het er was, stukken
cake of koeken mee klauwen uit de kombuis, dat vaak met een knipoog van de majoor kok. Ook
kwamen we wel eens in de wachtrij terecht als vaste bemanning en dan had je soms mokje tik
dat de baroe’s deden; tja mok naar de kloten… later toen we wat meer ervaring hadden en er
stonden een hoop bakken te wachten
om het caf in te gaan, mekkerden wij: “
ze zijn aan het gras maaien, dan zullen
we morgen wel weer spinazie eten” om
hun op stang te jagen. Het kwam
geregeld zo uit, dat de tuinmannen daar
net bezig waren, tja lol voor ons!
Jaap en ik werden onderhanden
genomen door de korporaals, om het
werk te leren en de sterke verhalen van
de oude garde aan te horen. Zoals dat
één van de jagers met zijn kont naar de
wal gemeerd lag en bij vertrek niet
vooruit werd gegeven maar fiks achteruit
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en zo de wal in voer. Of de verhalen van Agadir en van hen die in Nieuw Guinea hadden
gezeten en Suriname en de stunts die sgt Bom uithaalde op de “Doorman” en ga zo maar door.
Sergeant Bom sleep de cirkelzagen, schaafbank beitels en ook onze handzagen voor ons en
deed verder eigenlijk niets; maar hij had wel de huisvlijt erbij. Gelukkig maar, dat was een rot
karwij die zagen slijpen! Want ook dat mochten we leren. te doen. De chef controleerde of je het
goed had gedaan; tussen de tanden door over de lengte moest een koploze speld kunnen
glijden. Verder moesten we meewerken aan klussen hier en daar en tegelijkertijd instructie
opdoen hoe de gecombineerde zaagtafel/vlakbank/pennenfrees werkte. In die tijd was nog
weinig beveiligd en er was geen afzuig. De beitels moesten we slijpen op een ouderwetse, gelukkig wel elektrisch aangedreven- zandsteen. Een voorbeeldje: ik wette de beitels op een
oliesteen die ik mee gekregen had van mijn oude heer, maar dat kon volgens de chef niet.
Alleen een waterwedsteen werkte en die hoorde je altijd op zak te hebben ?? Nou na een
demonstratie was het goed! Ook hadden we geen elektrisch handgereedschap, alles met het
handje of wij moesten het lenen van de elektra monteurs of machinisten die bij de garage
huisden. Wij kregen bijvoorbeeld de schroeven en spijkers uitgeteld die je nodig had van de
chef en als je te kort kwam of er wat verloren had, moest je het allemaal verklaren. Terwijl er
bergen van alle rotzooi in de kasten lagen en dus ook een hoop koperen boot nagels die je niet
mocht en kon gebruiken; deze waren eigenlijk voor de Boomhoek. Maar ja, zoals goede idioten
doen pikten we na werktijd, als de chef naar huis was, nog wel eens iets uit de kast; die wel op
slot zat, maar waar we wel de sleutels van hadden gevonden en er vlug een paar van hadden
bij gemaakt op de sleutel machine (trouwens ook de sleutels van de werkplaat )zodat we er
allemaal een op zak hadden…… dus illegaal.
En toen werden wij onder leiding van Willem Schoo, de oudste eerste klas, die de ellende van
Agadir had mee gemaakt, aan het werk gezet voor ons eerste grote werk . Achter en naast de
exercitie loods en de waterzuivering moesten we een gigantische berg schoolbanken en oude
bakstafels en dergelijke netjes uit elkaar te schroeven (hoe verzin je zo iets) en o wee als je het
met geweld uit elkaar sloeg! Om daarna het hout soort bij soort op te stapelen in een zij beuk
van de exercitiehal, als je van achter binnenkwam aan stuurboords zijde.
Ook moesten alle schroeven, klampen en degelijke in aparte bakken soort bij soort en de
ijzeren frames op een grote hoop. Eventueel afval hout moest eerst door de chef nagekeken
worden voor het naar het kabel gat kon en daar waren we weken mee bezig. Wij vonden het
natuurlijk razend stom en deden niet zo erg ons best, maar ja ook toen had onze chef
schijnbaar het recyclen al uit gevonden. Tja en op de bakstafelbladen stonden vaak initialen
ingekrast met strepen en volgens onze kpls en sergeant waren dat merktekens van hoe ver je
kon spuiten bij het af……….! wij vonden dat vreemd, maar ja in de oost en de west deden ze
dat. Alleen snapte ik niet hoe en waarom die dingen dan op het MOKH terecht kwamen.
Het was vaak mooi en warm weer, dus rekken die handel! Als het warm was trokken we ons
blauwe hemd en sportwitje uit en pet af. En ja hoor, dan stonden gelijk onze vrienden van de
kamppolitie er, de mariniers dus. Vooral dat kleine dikke Indische korporaaltje en sergeant
Cardol en dan gelijk schrijven. ( van de eerste klas kregen we waarschuwingen). Tja je bent
marinier of niet; dit is dus meerdere keren gebeurd. Hun reden was dat er bakken van baroe’s
langs konden marcheren en wij er dus correct uit moesten zien en dat werk moesten doen in
het tenue van de dag, dus meestal pijjekker of lange regenjas (hoe idioot kan je het verzinnen
)en in blote bast mocht dus niet meer!.. maar we deden het toch en daardoor met z’n drieën
een paar keer op het matje gestaan bij de commandant, kolonel Siliacus en een lachende
overste Hartogs, de EO en divisiechef. We mochten het niet meer doen want de vaste
bemanning moest het goede voorbeeld geven! Nou later hebben we dit vaker te horen
gekregen, omdat we het toch weer deden, maar meestal kregen we een schop onder ons hol
van de divisie chef. (een vakbaas, zijn naam was waarschijnlijk Verwoerd volgens collega’s,
maar een beste chef en kwamen we niet verder dan overste Hartogs, de EO ; na weer een
reprimande konden we gaan… Het zelfde met sneeuwballen gooien naar de dominees en
paters op de cafetaria weg… aar passeerden vaak bakken baroe’s. Dat zagen die kp-ers weer
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en dus schrijven. Dominee boos: ”dat hoeft niet, ik maak het zelf wel uit… “. De (marinier
)dominee stond op zijn strepen (van Beek samen met overste Kramer en Oostenrijk en met de
VLAM Rijnsoever ) “Ik ben kolonel, en als je schrijft dan hoor je nog van ons! ”. Het waren beste
mensen en ze konden mooie verhalen vertellen, vooral van Beek. Oosterrijk stond wel vaak te
huisvlijten in de avond of weekend bij ons in de werkplaats, maar ook dat ging voorbij.
We mochten aan het betere werk beginnen, nou ja of dat beter was? In vele barakken en
gebouwtjes kwamen nieuwe linoleum vloeren op de houten vloeren en dus eerst de oude
rotzooi er uit slopen en daar waren we goed in! Er moest eerst hardboord over de oude vloer
heen gespijkerd worden, maar voor het spijkeren moesten we de platen eerst iets nat maken
een uurtje van te voren en dan moesten ze gespijkerd worden; 10 bij 10 cm vierkant met de
hand. Als het even kon vergaten we het benatten, maar oei als de chef het zag! Met z’n
tweeën en soms met 3 man zijn we weken lang bezig geweest en natuurlijk kwam de majoor
meerdere malen per dag langs en meestal had hij wel commentaar….
Het werk in de katholieke kapel was het leukste omdat we daar illegaal miswijn dronken, die we
pikten uit een kast die niet afgesloten was onder werktijd. Nou de pater van Rijnsoever was niet
blij, maar heeft het nooit verder gemeld. We waren wel fiks aangeschoten! En dan die andere
pater, die in Brazilië gewerkt had en soms bepaalde vloeken uitsprak en dan de hemel aanriep
voor vergiffenis. En ja de longroom, waar we wel lekkere dingen te eten kregen van de
hofmeesters; en de tandarts, waar de kasten leeg geruimd moest worden; hij gooide ons wat
toe en riep: “ vangen!”; maar dat bleken potten met kwik te zijn, dus flikkerde de eerst pot door
de vingers; loeizwaar dat spul. Kun je nagaan wat voor rotzooi ze in je bek propten! Maar die
assistentes maakten weer heel wat goed! Ja we konden als dank een gratis behandeling
krijgen….alsof we die al niet kregen…...
Toen we eindelijk klaar waren met al die vloeren, stonden de blaren en het eelt je op de
inmiddels blauwe vingers!
Daarna volgden heel veel verschillende klussen. Ergens in het eerste zomerverlof moesten er
een zooi zwerfkatten worden opgeruimd, dus enkelen onder leiding van/ en samen met
mariniers met vuurbuks er op uit. De geschoten beesten werden in het bos onder de grond
gestopt, opgeruimd staat netjes. Ik denk dat het wel vaker zo is gegaan.
Wij hielden ons meestal, en dus ook in de avonduren, op in de werkplaats en knutselde daar
wat of maakten wat dingen op aanvraag, als een soort huisvlijt. Zoals bloembakken en klokken
enz. Tja en dan zeer laat op de avond de machines gebruiken, kwam ons duur te staan. De
gasten van het MOC die op de zolder sliepen, klaagden en de mariniers werden dan door de
officier van de wacht er op af gestuurd. En stom, maar we dronken daar wel cola met vieux of
rum wat absolùùt verboden was. Cola haalden we door het hek op het MOC als we niet gingen
stappen. Jaap en ik waren nog minderjarig, dus om 22.00 uur binnen! Ik werd pas op 24/10
/1966 18 jaar en soms gingen we dan vlakbij moeke,- daar stond een PEN hokje-, illegaal het
hek over, via de bomen en later net zo weer terug. Soms probeerden we dat aan de achterkant
van moeke, maar daar stond de barak ”van Almonde” waar de officieren sliepen, dus oppassen
geblazen! Maar kijk niet hoe onze kleren er daarna uitzagen….We kwamen er later achter dat je
ook gewoon in werkpak kon gaan, maar ach zat er weer een kpl of kwartier meester of hoger bij
moeke binnen, dan was je weer de klos; wij dachten dus slim te zijn, maar hadden gewoon
pech…. Tegenover de werkplaats zat de pers baas en daar kon je altijd terecht voor het
reinigen en laten persen van de barang, dat was een militair werkman. Maar soms hadden we
dan gloeiend pech omdat men daar langs het hek dan schildwachtlopers had neer gezet en die
werden geregeld gecontroleerd door, alweer ja, de mariniers. En werd je dan gepakt dan was je
wel erg de klos. Maar gelukkig zijn wij nooit gepakt! Die schildwachten konden best fanatiek
zijn en je een speer(bajonet )in je donder proberen te steken. Ook liepen daar soms officieren
langs van gebouw “Eendracht” naar de longroom, dus altijd oppassen!
Later werd het voor ons om 24.00 uur binnen zijn en dat ging beter. Er waren ook gasten die
hadden achter de begroeiing van de ziekenboeg een mooi deurtje in het hek geknipt en gingen
daardoor op pad, tot men het door kreeg en er versterkend hekwerk werd aangebracht door de
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rijksgebouwendienst. Wij vonden het maar vreemd want je moest een ongelofelijk eind
omrijden of -lopen om ergens te komen. Tenzij ze feestjes bouwden bij het woonwagenkamp. Al
snel hadden een aantal van ons brommers op het kamp en kon je via de Bosdreef (paadje over
de heide)snel naar Hilversum, om daar te stappen. Geregeld bij Felix (de snor)geweest, in het
straatje tegenover het station en een stuk verderop in een kroeg waar heel veel verpleegsters
van Zonnestraal kwamen, om te proberen zo wat te versieren. En soms op het brommertje naar
station Hollandse Rading en met de trein naar Utrecht om te stappen, waar we meestal in het
KMT of PMT belanden. Dat zat in de kelders onder het stadhuis aan de gracht en alles was
daar iets goedkoper. Best gezellig daar, veel meiden maar het meest landmacht lui. Wat later
werd er net voorbij de ingang van het vliegveld een PMT of KMT gebouwd waar je ook heen
kon. En ja, mocht je weer niet op je brommertje door het kamp rijden, -ook slap hoor-, maar we
deden het wel, tot je weer door de KP gezien werd…. Stallen deden we tussen de werkplaats
en het hek van het MOC of gewoon in de stalling vlak bij de poort. In de grote kantine kwamen
we niet veel. Alleen al omdat er eeuwig dezelfde muziek gedraaid werd . Ergens in die tijd is er
eens een groot feest geweest; de hele kantine werd verbouwd met podiums voor het optreden.
Er waren een fiks aantal bekende zangeressen en zangers.
Ik mocht (moest )wel
meehelpen, maar toen het feest er kwam douwden ze mij de wacht in de spatoe’s! Ja de
jongste zool, even een paar maand jonger dan Jaap, was dus de lul en dus geen feest! Wel
kregen we later een soort asbak; blauw en onbreekbaar volgens de brenger. Maar liet je die
vallen op de marmeren vloer, dan was dat ding geheid naar de bliksem.
Als je de wacht had fietste je op de dienstfiets (wij hadden er twee) er wel eens heen voor een
kroketje of ijsje ,maar meestal even het hek door naar de kantine van het MOC, daar was tot
een uur of 10 ook alles te krijgen.
Maar je mocht er niet komen als er aanstaande Marva’s gekeurd werden. We probeerden het
natuurlijk wel, je kwam dan langs het mandie hok en hoopte wat moois te zien!
Als je de wacht had, bleef je in de werkplaats omdat daar telefoon was. Bij wacht opzetten kon
je naar de poort gaan, maar meestal deed je het melden telefonisch en dat ook ‘s morgens als
je van wacht af ging. Soms had je pech en was er een officier van de wacht die je terplekke wou
zien verschijnen, en ja als je pech had mopperden ze dat je in werkpak verscheen in plaats van
in het tenue van de dag. Een keer op een zondag, even bij de poort een praatje maken, toen
kwam er vrolijk fietsend en schreeuwend een figuur langs. Hij schreeuwde dat hij zich ging
verhangen. Wij lachen, maar even later zei de officier van dienst tegen de Ooff van de wacht:
”stuur er maar wat mensen achter aan, je weet maar nooit”. Dus de jeep laten komen en die
met een paar man op onderzoek uit. Ze vonden hem ergens in het bos langs de bosdreef en
naar wat we hoorden, bezig zich te verhangen…..
Als je de wacht liep dan moest je op tijd gaan voorschaften (-of als je pech had als ketelaar na
eten),om dan 15 -20 minuten vòòr vastwerken in de brandweer garage te kunnen zijn, om daar
de militaire werkmannen af te lossen. Je moest daar dan zitten voor de sleutel inname en
uitgifte en voor als er eventueel net op dat moment brand uitbrak. Ik heb in die tijd maar 2
brandjes meegemaakt; één bij de kombuis, een vuilniswagen in de fik. Tja en dan hoe blus je
het nou….nou daar wisten de nodige officieren wel raad mee. Eerst een halfuurtje discussiëren
hoe het moest…. ondertussen hadden wij al 2 spuiten in de laadbak gezet, om de zaak vol te
pompen. Oei wat waren ze dan boos! De tweede keer was er een schoorsteenbrand bij de
gouden bal; tja en dan weer die discussie hoe pakken we het aan terwijl wij stonden te
wachten…..het geouwehoer duurde zolang dat de brand zich zelf had opgelost! Verder waren
er wel uitrukken naar het naast gelegen vliegveld, als het daar mis ging. Een tijd later, ruim na
het eten, werd je afgelost door een eerste klas van de kaderschool, dus meestal een (ddk)
dienstdoend korporaal. Die had dan de gehele nacht daar de wacht. Door de week, maar ook in
de weekenden moest je meerdere keren per dag elkaar aflossen voor het schaften. ‘s Morgens
moest je dan een uurtje voor aanvang van baksgewijs en de dienst weer de zaak overnemen
tot dat de vaste mannen kwamen. Dit waren 2 militair-werklieden en dan kon je gaan schaften
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als ketelaar, maar meestal was dan alle lekkers al op. Slapen deed je als je de wacht had dan
op de zolder van gebouw “de Eendracht”.
Het probleem was dat je als wachtvolk onder andere niet in de filmzaal mocht komen, maar dat
deed je soms toch als er een leuke film was Wel via de achteringang en dan achterin blijven
staan en hopen dat je niet geschaakt werd. De luitenant of kpl der mariniers die het daar runden
lieten het oogluikend toe, maar helaas is dat dan toch een keer gebeurd. Omdat Beatrix zo
nodig net die avond een kleine moest krijgen, werden de lichten aangedaan en de film gestopt
om ons dat te melden door - jawel - de officier van de wacht en de off. van dienst. Gelijk
moesten alle aanwezige leden van de muziek die aanwezig waren zich ook melden. Zij zijn die
avond nog met de bus naar Utrecht gegaan om bij het ziekenhuis te spelen. Daar werd een van
de leden, een militair werkman, gevraagd waarop hij had gevaren…. nou op de “Ouwe Gurk” ,
zusje van de “Kromme Kommer”. Maar spelen konden ze wel, de matrozenband.
En nu wat werkzaamheden die we in die tijd gedaan hebben. Er moesten nieuwe wat men
noemde ‘stoelen’ gemaakt worden voor de ‘palen cursus’ (persoonlijk leiderschap)van de
kaderschool in het zwembad Craailo. Degenen die de kaderschool gedaan hebben zullen wel
begrijpen wat ik bedoel. Deze werden van spoorbielzen gemaakt, die we konden ophalen bij
het spoor emplacement van de NS te Craailo. Naast de werkplaats konden we die dingen
maken volgens tekening geleverd door onze divisie-chef die ook de kaderschool er bij deed.
Er moesten tekens aangebracht worden, zodat de zaak herkenbaar was van stoel 1, 2, 3 en 4 .
Er zat geen boutgat op de zelfde plaats, gewoon willekeurig de boor er op zetten en boren. (wij
hadden een boormachine te leen van de machinisten en die hebben we te barsten geholpen op
die bielzen ) We gebruikten naar ik meen draadstangen m18/24. We kregen toen zeer snel een
echte dikke Peugeot boormachine die ongelofelijk sterk was. Het uit proberen van de stoelen
deden wij droog achter de werkplaats, met al het materiaal waar de kadergasten ook mee
moesten werken. Ook om te kijken of de lengtes van de planken klopten. En we kregen van de
divisie-chef vaste bemanning, die ook de kaderschool runde (waarschijnlijk ltz2oc Verwoerd) te
horen, dat we Absoluut niet mochten vertellen aan de gasten van de kaderschool hoe het
gemaakt moest worden; dus ook niet aan de kajoe’s die er kwamen in die tijd. Uiteraard waren
er wel eens die dat toch uitprobeerden.
En dan was er de grote werk tafel die gemaakt moest worden, ik meen een meter of 6/8 lang en
een meter of een meter twintig breed en een blad van een dikke 5 cm dik van multiplex; voor in
de bottelarij. Nou dat werd de oudste eerste klas die dat mocht doen. Er moesten 4 poten aan
de voorkant, dus ook achter. Hoe lang weet ik niet meer, maar hij zette het in de werkplaats in
elkaar en moest de poten dus op
lengte maken, zodat dat ding niet
meer wankelde. Maar ja de
granieten vloeren waren nooit
vlak, dus hier wat af en daar wat
af, en wij de tafel een eind
verschuiven als hij weg was….
dus weer wankelen. Uiteindelijk
stond hij vlak, maar was een
dikke 15 cm te laag geworden!
Chef pissig! dus nieuwe poten.
Toen bemoeide kpl Buter (deze is
later nog vakbaas geworden)
zich er mee. Toen het spul klaar
was eerst de tafel naar de
bottelarij en daar pas op maat
maken! Hoi gelukt! Wij even dik
gelachen tot de chef er achter
kwam… oei.
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De vaste ploeg oudsten van de werkplaats zaten tijdens het middag schaften altijd te kaarten,
dus wij jongsten moesten ons maar vermaken. Geintjes uithalen, zoals een pakje shag vast
spijkeren op de werkbank; dwz een spijker afzagen en met een beetje lijm rechtop het pakje
vast lijmen, dat leek nèt echt; en als de eigenaar terugkwam ging die over de rooie! We haalden
wel meer geintjes met hem uit, maar toen kwam hij een keer met zijn hand in de schaafbank en
daarna was voor iedereen de lol er af. Snel op de fiets met hem naar de ziekenboeg, de paniek
en de ellende in de ziekenboeg, want omdat het net onder etenstijd van de officieren was,
waren er geen dokters of onderofficieren aanwezig. De zieken verpleger daar belde wel en
begon jodium op de hand te smeren, tja dat had nooit gemogen! Toen de dokter er eindelijk
was, met spoed een ambulance geroepen en naar het ziekenhuis. Het is uiteindelijk goed
gekomen.
En dan ik mocht kpl Buter meehelpen bij het veranderen en vernieuwen van de bar in de
longroom. Er moest wat aan verbouwd worden en een nieuw formica blad op gelijmd worden,
dit met bizon kit. Ook dit mocht je leren, veel werk dus; eerst bij de stokers een zootje
autogenische lasdraden zien te lenen; hierop legde je het ingesmeerde formica en trok je een
voor een de pennen weg en klopte je het formica vast. Dit hadden we er op vrijdag op gelijmd;
kwamen we er maandag weer om het verder af te werken. Hadden de lullen van dronken
officieren een weddenschap gehouden of formica wel of niet brandbaar was en dit met fikkies
van aanstekerbenzine op het formica uitgeprobeerd. Er waren dus stukken uit gesprongen en
tja branden deed het dus niet. Toen moesten we alles er af zien te krijgen en weer opnieuw
beginnen. Chef witheet naar de EO, maar tja hielp niets! Toen waren off. nog onaantastbaar.
Het volgend rampstuk was dus ook in de longroom, maar een tijd later.
Er moest een aquarium komen tegenover de bar, een schenking van iemand; dus moest er een
console gemaakt worden waar dat ding op kon staan. Ik meen met de maten van 2.20 lang 1
meter/110 hoog en 60/ 80 diep; de glazen bak werd ergens besteld, en wij moesten aan de
slag. De officieren hadden beslist dat het onderstel van teakhout moest, maar ja onze chef was
erg zuinig op dat spul, terwijl er een gigantische berg lag in de exercitie loods. Een hoop teak
dat van de,, Karel Doorman” kwam en bij Wilton Feijenoord of RDM had gelegen. Nee alles
moest van grenen en dan teak gefineerd worden. Dus kpl. Buter aan de gang en wij mochten
helpen; dus ook met het fineren. Ook dat moesten we nog leren en dat was lastiger dan de
formica! Toen het uiteindelijk klaar was en gepast was met de glazen bak, hebben we de zaak
naar de longroom getransporteerd met behulp van de transport dienst. Toen we de bak er op
hadden, moest er water in. Dat werd geregeld door de hofmeesters; uiteraard vlak voor het
weekend en ja hoor, in het weekend moesten zo nodig die bezopen officieren gaan uitdokteren
hoeveel liter waterverplaatsing ze hadden en waren een of meer er dus straalbezopen er in
gaan liggen en al het water er over
heen. Dus op het fineer dat nog gelakt
moest worden. Toen we er na het
weekeind kwamen, lag er veel fineer
af dus alles naar de kloten. Nou je
hebt ons kader nog nooit zo boos
gezien! Op hoge poten naar de
commandant, en dat het hielp dus
niets! Onaantastbare figuren die
officieren toen. Dus kon het
overnieuw, maar nu wel van massief
teak.
Het volgende geintje werd een grote
leestafel, model kloostertafel
/leestafel; ook voor de longroom, rond
3-4 m lang en rond 1.40-1.60 of zo iets breed met een blad van ,jawel, palissander; ruim 5 cm
dik. Nog effe duurder dan teak en uiteindelijk loei zwaar en niet te huffen. Dat moest besteld
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worden bij houthandel Kei in Hilversum. Het
onderstel, nu dus wel van massief teak, wat
er nog genoeg lag en uiteraard het hout dat
we per verstrekking kregen. Het meeste
daarvan was eigenlijk voor de
sloeppenloods op de Boomhoek bestemd.
Het blad moest eerst bewerkt worden
(palissander is nou niet het makkelijkste te
bewerken) en gelijmd; geen lak op het blad
maar was; wij jongste nietsnutten konden
het met was staafjes en een stuk hout er in
en op aanbrengen. Klote werk en dan
stonden de chefs ook nog eens geregeld in
je nek te hijgen. Zij gingen er ook met de
punten vandoor en zij konden de drank
nuttigen en wij water.
Ergens tussendoor hebben we met de hele
werkplaats een week of 2 vogelnestkastjes staan maken van het hout van de schoolbanken en
dergelijke. Ik meen voor Staatsbosbeheer voor in de staats bossen bij de Vuursche.
Eens hadden wij in de werkplaats op de werktafel een plaat gelaagd hard glas, naar ik meen
van rond een meter breed en een zestig lang liggen, dus 2 lagen met iets van plastic er tussen
voor een tafel blad; en daar hadden we de discussie over of we dat konden snijden met de glas
snijder. Een van de grapjassen pakte de glassnijder en probeerde te snijden, met als resultaat
dat de hele glasplaat begon te brokkelen…een puinzooi dus; maar ojee wie gaat het de chefs
vertellen als ze van schaften terug komen?? Nou ja, hij vond het niet erg leuk!.
En dan er was de om een tussenschot aan te brengen op de wachtzolder van gebouw de
Eendracht, bij het achterste gedeelte, als je de trap op kwam rechts. Het kader moest apart
slapen, ze hadden al heel lang gevraagd om gescheiden te liggen van de Baroe’s wachtvolk
die daar sliepen en vaak luidruchtig waren. Het werd dus van hout, dubbelwandig en dat was
snel gepiept; regels aan brengen en bergen triplex er tegen aan; van isolatie er tussen hadden
ze nog nooit gehoord; ook geen deur er in, gewoon een open gat. Ook wij, de machinist, de
timmerman en monteur van de wacht sliepen daar en natuurlijk de nodige gasten van de
kaderschool. Maar na verloop van tijd werd er in de nacht door de Baroe’s die daar op zolder
wacht liepen, de bajonet in het houten schot geworpen, tok, tok en dat meerdere malen. Wij uit
ons wiegje en die persoon wat hardhandig aan gepakt om de vernielingen die hij aanbracht;
nou dat gastje jankend naar de wacht en effe later de officier van dienst met de onder off. van
de wacht bij ons op de zolder; of we maar even mee wouden gaan en ons slaap zootje
meenemen wilden; nou wij uitleg geven van wat er gebeurd was, maar dat hielp niet, we waren
niet lief geweest tegen een figuur die de wacht had (wij waren daar schijnbaar voor jan lul) ,nou
ja dus werd het de rest van de nacht ‘achter de wacht’ snurken en ja we mochten er ‘s morgens
niet uit, dus ook niet de andere personen aflossen. We moesten er door de commandant
(Siliacus) uitgehaald worden, omdat de officier ons arrest had aangezegd. Later was onze chef
goed pissig dat zijn mooie wandje vol gaten zat, maar ja zoals altijd gaat de dader(s) vrij uit en
wij moesten er weer nieuwe platen multiplex op zetten.
Toen kwam men met de mededeling dat de barak ,,Van Brakel” van de vaste bemanning
omgebouwd moest worden om Marva’s te huisvesten. Dat moesten wij doen samen met de rijk
gebouwendienst. De beneden verdieping werd voor de Marva en de zolder voor de vaste
bemanning; Eerst werd er op een paar meter afstand een hek om het Marva gedeelte gezet (
inbraak of uitbraak vrij ??)dat hield in dat er aan de kant waar de toiletten en dergelijke zaten,
een nieuwe trapopgang moest komen en op de zolder ook wat aanpassingen moesten komen.
Dit dus met samenwerking van de Rijksgebouwendienst, deze waren dus eigenlijk de eigenaar
van alle gebouwen op het vakantie park ,,MOKH,,. Beneden moest ook een dagverblijf komen,
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mooi aangekleed met tv en de hele santemakraam, koelkast, een soort tap en toen alles klaar
was bleek na een tijdje dat er een foutje in het bedrijf was geslopen. De mannen die boven op
de zolder sliepen, lieten zich via het dak naar beneden glijden en gingen zo bij de Marva’s op
bezoek in de avond en nacht ???? Tja en dat mocht nou net niet van de off. Marva mevr.
Everaars. Dus moest er een beveiliging rondom aangebracht worden met veel prikkeldraad in
de dakgoten. Gelukkig werd er ook veel gedaan door de gebouwendienst. Uiteindelijk kwam
alles op zijn pootjes terecht, maaaar toen werden de mannen van de vaste bemanning weer
boos omdat de marva’s een prachtig recreatie verblijf hadden en zij dus niet….dus werd er na
veel gesteggel beslist dat wij zelf een manschappen recreatie verblijf mochten maken in de
barak ,,Van Braam ,, en dat werd de eerste kamer rechts als je binnenkwam, na de kopkamers.
Eerst werd er door velen van de bemanning een plan ingediend hoe men het zou willen
hebben, maar het meeste zeggenschap had onze divisie-chef en de kaan. Wij kregen van onze
chef de vrije hand ; we mochten vrij hout gebruiken zolang het maar geen hardhout was, de
wanden werden van redwood schrootjes, dit onder leiding van korporaal kajoe Buter; een bar
mocht eerst niet maar iedereen deed zijn best om het toch zo goed mogelijk te krijgen. Het
mocht allemaal in de baas zijn tijd, mits het gewone werk normaal doorging. Ongelofelijk maar
het zij zo, als het maar niets koste. Van OS&O werd er nog een tv en radio en koelkast
aangeschaft. De commandant Siliacus heeft het geopend. Later werd er veel gekaart; het
begon met lucifers als geld, maar het eindigde met
grote geld bedragen tot het fout liep. Het was wel
jammer dat er geen alcohol gedronken mocht
worden.
Een keer werden we opgeroepen door de kapitein
der mariniers om op de schietbaan te komen voor
proefschieten met het pistool. Hij had mensen nodig
voor schietwedstrijden, dus mochten velen van de
vaste bemanning het proberen. Maar voor saja
werd het niets, trouwens voor geen van de kajoe’s,
ook omdat onze chef dat niet wilde.
Een andere keer was er een grote inspectie van
CZM en gasten van de Zwaluwberg. In een van de
barakken ,ik meen de ,,Tjerk Hiddes” of het ,,Hoen “, die helemaal vernieuwd zou worden, zou
een brand oefening worden gehouden. Nou tja het kader wist al hoe het in elkaar zat; een stel
van die gouden piefen met hun loopjongens stonden klaar om de zaak te bekijken en met een
stopwatch om te klokken hoe lang het zou duren. Alleen een stel gasten hadden ruim van te
voren al slangen in het bos klaar gelegd en toen het moment kwam, werd er kok schep op
geluid met de bel die in de buurt van barak Houttuin/ het Hoen hing; wij stonden al klaar met
die stomme hand geduwde karretjes om daar heen te gaan en de TD met hun brandbluspomp
ook, dus op de eerste klokslag begon iedereen te rennen; de mannen bij de klaar gelegde
slangen, verborgen in het bos, waren dus verrassend snel en begonnen al te spuiten toen er
wat rook uit de rookpotten kwam, (die op voorhand al verplaatst waren, geintje van sergeant
Bom, die dat op de ,,Karel Doorman” ook al vaker geflikt had) “Per ongeluk “ werd er over de
barak heen gespoten zodat de lieve goudhaantjes nat werden. De brand was al geblust voor de
rest er was en dat leverde slechte punten op voor het voltallige brand piket, De admiraals
konden niet tegen geintjes, slap hoor die officieren.
Van te voren waren er een paar mannen enkele dagen naar het vliegkamp Valkenburg
geweest om een korte cursus helikopterbrand bestrijding te doen, want daar zouden die
goudvinken mee komen en landen op het voetbalveld. Nou toen het zover was, mochten we
van afstand kijken maar zelfs niet in de buurt komen van de helikopters.
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Vanaf de eerste dagen moesten wij als
jongsten meestal een of twee maal per
week het hout afval en schaaf en
zaagsel met een karretje naar het
kabelgat brengen, waar ook de
elektromonteurs huisden en nog een
kolenkachel in stond en waar Riki, de
militair werkman het opstookte in de
kachel. (Riki was nog een van de
mensen die bij de muiterij op de Zeven
Provinciën aanwezig was geweest )
Hiervoor wandelden we bijna het hele
vakantiepark rond, tja een soort van
uitknijpen dus en daar waren we
redelijk goed in. Soms kwam de chef ons zoeken op zijn oude rammelkast. Jaap en ik moesten
nog verplicht naar de les van de dominee op vrijdag middag, waardoor het voor ons verplicht
uitknijpen was, voor het schoonschip maken van de werkplaats en de gangen en toiletten, dat
meestal na het middagschaften al begon. Onze chef was er niet erg blij mee en soms
probeerde hij ons uit de groep te halen. Het leslokaal zat tegenover de werkplaats, na de thee
(koffie) was het omkleden voor de verlofgangers en wachten op de inspectie commandant.
Eenmaal moesten we opnieuw gaan schoonmaken, de witte handschoentjes van de
commandant werden stoffig! onze chefs kwaad omdat je een timmerwerkplaats nooit stofvrij
konden krijgen, en ja de meesten van ons waren walplaatser en wilden op tijd naar huis, dus
maar weer in het werkpak hijsen. Gelukkig kwam een 10 minuten later de eerste off. Hartogs
met de mededeling dat het een foutje was, dus de meesten weer in het nette pak om het
vastwerken signaal af te wachten om dan een stofwolk richting huis te veroorzaken.
Saja ging eigenlijk als het even kon naar de Boomhoek om te zeilen in de weekenden, maar
ook na vastwerken op het brommertje en later werd dat ook op de woensdag middag, omdat we
recht hadden op een halve dag sporten in de week. Uiteraard ontplofte onze majoor, het was
wel zo ,,,als de dienst het toelaat ,,. Eerst laten zien dat je zeilen kon bij de schipper daar, dat
was toen Bernardus Tjerkstra de bootsman (Rijksen oid) en kwartiermeester Kees Baal en de
kwartiermeester (naam kwijt) ,machinist was Kees Kanters. Een van de matrozen was Henk de
stotteraar, omdat hij wat stotterde. Het eerste wat ik moest doen was een Optimist optuigen en
daar mee gaan zeilen; tja de eerste blunder die saja maakte was met het zeil en al naast de
mast op het bootje te stappen en toen plons!; boot op zijn kant en ik te water… tja hoe stom
kan je zijn. Ik had tot dan thuis alleen maar
gezeild met een sharpie een soort 16
kwadraat; lekker stevig. Toch nog gaan zeilen,
na een half uurtje ongeveer terug gefloten en
werd het roer er afgehaald en weg gestuurd
met de opdracht even om de twee tonnen te
gaan en terug te komen. Koste heel wat
moeite, maar uiteindelijk terug. Oke, de tijd
was om en met een ‘kom morgen maar weer’
dus terug naar het kamp. De volgende dag
moest ik een Vrijheid optuigen en daar mee
gaan zeilen; tja dat ging mij een stuk beter af;
en weer het zelfde: roer er af en varen maar;
met fok en grootzeil is het een stuk
makkelijker. Terug op de Boomhoek kreeg ik van de schipper het zeil brevet uitgereikt; althans
ingeschreven in het marine brevetten boek. Maar eerst nog even wat theorie over het bpr en
dergelijke …..uh regeltjes ?? Goed ik wist wat van het bpr en had een vaarbewijs voor de stad
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Amsterdam, maar van zeilregeltjes wist ik geen ene donder, tja wel even leren was de
boodschap. Dus heb ik mij bij het watersport verbond een zeilwedstrijd reglement aangeschaft
en opgevroten . Vanaf toen werd het zo dat ik ,omdat we een middag in de week recht hadden
op sporten, ik mij dus voor het zeilen opgaf en toen op de woensdag middag mee mocht doen
aan de wedstijden tussen korporaals en manschappen, met als fokkenist Johan Abbink (helaas
later op de Waal overboord van zijn eigen schip gevallen en verdronken).
We hadden toen een aantal spiksplinternieuwe Vrijheids gekregen. Met deze dingen ging het
helaas zo goed met winnen dat ik later mee mocht doen op dinsdag met de onderofficieren,
waarbij Tjerkstra ook mee zeilde in een van de oudste boten. Hij was de enigste die dat geval
aan de praat kon krijgen. De boten werden meestal door loting vergeven om het eerlijk te
maken; tja en als je die boot trof wist je al dat je ergens achterin eindigde, maar was het zeer
lastig om van hem te winnen. En dan de officieren op donderdag: bij die wedstrijden kon je
legaal een officier of onder off verrot schelden of bij voornaam noemen. Het oefenzeilen na
vastwerken kwam meestal neer op vrij snel naar de eerste plas varen en bij de jachthaven van
de Vries de nodige vloeistof in nemen. Het was tijdens de eerste zomer en men vroeg mij of ik
ook de Holland week wou zeilen voor de marine, met een door de zeilmaker wedstrijd
uitgeruste Vrijheid de V1414 Krutjebi (Surinaamse vogelnaam ). Er was namelijk door OS&O
een wedstrijd uitgeschreven op het kamp, om de 14 nieuwe boten een naam te geven en dat
werd gewonnen door een bootsman van Surinaamse afkomst, dus zijn bijnaam was daarna
Krutjebi. Wij, Johan en ik mochten de Holland week meezeilen voor de marine, dus dat gedaan,
maar tegen echte
wedstrijdzeilers hadden wij
weinig kans te winnen,
maar je hield er wel een
feestelijke drankavond
aan over bij de koninklijke
zeilvereniging. Helaas
grotendeels op eigen
kosten….
De schipper daar,
Tjerkstra, had 2 prachtige
dochters: Doetie en
Eelke. Een of beide werkte
op de Zwaluwberg. In
de blonde zag ik wel wat,
maar van alle kanten
was het er afblijven baas!
Het tweede jaar was
schipper de Vries daar de
baas en die zou ik later
weer tegenkomen. Maar
toen was ik al
gedetacheerd op de
Boomhoek. Nee het viel
niet mee; mijn chef de
majoor vond het maar
niets dat ik eventueel ook
op de andere dagen
mocht zeilen. Toen de
OS&O officier die in het
school gebouw huisde hem
dit voor hield, is het in een overleg zo gekomen dat ik dan maar in de zomer op de Boomhoek
gedetacheerd moest worden, maar de wacht bleef lopen op het kamp en daar dus ook sliep.
Iedere dag op en neer op het brommertje. Ik zat dus bij de scheepstimmerman en werviaan
Piet Bakker, die zijn werkplaats achterin de loods had, met daarnaast de zeilmaker Takelaar
van de Rijkswerf en Kees ……. De bedoeling was om wat van jachtbouw te leren, dus wel wat
meegeholpen aan de bootjes en gedeeltelijk bouwen van een Schakel. Het werk kwam meestal
neer op gebroken giek en gaffel klauwen, vaarbomen en roeren. Soms eens een roeiriem
maken, heel af en toe een beschadigde sloep. Het was dan ook de bedoeling dat we na
vastwerken, les gaan zouden geven in het zeilen voor de liefhebbers, maar dat werd niets. De
meeste Marva,s wilden niet met ons zeilen, maar met de lui van de kaderschool…. tja die
zouden wat meer worden dan het stelletje zolen die op de Boomhoek rond sjouwden.
Het meeste wat Piet Bakker deed was privé werk; zwaarden uit disselen en roeren maken voor
zeilschouwtjes. Maar goed het zeilen was heerlijk en om toch wat werk te doen, kwam men
met de opdracht om aan de buitenkant van de B2 sloepen ligplaats, een golfslag kering te
maken. Hier op de foto het plankier dat er ook op kwam. Er werd een grote berg ronde palen
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gebracht van rond 4 /5 meter lang. Deze moesten in de grond gespoten worden, dus kwam er
een draagbare brandblus motor met slangen en een door de stokers recht gemaakte nevel lans.
Hiermee spoten we een gat in het zand, paal er in en wat bijspuiten tot de paal vast stond en zo
nog zeer vele keren. Ongeveer om de 6 meter bracht je dan een stuk gording aan en ging je
weer verder. Hoe lang we bezig waren weet ik niet meer, maar zeker een paar weken tot het
einde van de haven. In die tijd lagen de palen op het plein en Piet maakte er punten aan met
een dissel en die was vlijmscherp. Hij had altijd klompen aan en zette die tegen het hout en zo
hakte hij de punt. Maar tijdens schafttijd of koffietijd was er een baroe die het ook wel even zou
doen en die hakte bijna zijn halve enkel door, dus grote paniek. Naderhand moesten wij iedere
keer de zaak opruimen.
Ergens in het eerste zomer was er op een
zondag helaas een kind verdronken
tegenover de Boomhoek, in de doorvaart
naar de volgende plas en werden er een fiks
aantal mensen van het kamp gehaald om
naast elkaar in linie door de plas te waden
om te zoeken. Het was daar maar 1 meter
tot 1.50 diep. Niets gevonden, daarom de
volgende dag duikers er bij, want het bleek
dat daar een veen gat onder het zand zat. En
ja, men vond het kind en bracht het op de
Boomhoek aan land, (de politie had geregeld
een boot op de Boomhoek liggen) waar de
ouders het moesten identificeren. Komt er zo’n idioot van een baroe die lachend iets totaal
ongepasts uitkraamde in bijzijn van de ouders… Deze persoon kreeg van een van de
kwartiermeesters en flinke klap voor de bek en dat zou later nog een staartje hebben, want hij
deed aangifte. Maar goed, hij kreeg nou net niet wat hij wou bij kolonel Siliacus.
Ergens in die tijd moest ik bij de OS&O officier komen en deze vroeg mij of ik een roeiploeg wou
organiseren van de vaste bemanning voor de marine kampioenschappen. Tja lastig, maar na
het hele kamp enige malen te zijn over gestruind, hadden we een ploeg bij elkaar. Na de eerste
oefenronde werd er verteld, dat de regels waren dat er ten minste een stuurman moest zijn met
de rang van kpl of kwartiermeester, dus weer op zoek en ja, onze kpl timm Koen Buter wou wel;
en dus was onze chef weer goed pissig, weer een man minder aan het werk. Maar goed, wij
moesten naar ik meen 2x per week oefenen; dat hield in een klein tijdje roeien en dan naar
jachthaven de Uitkijk op de eerste plas (een jachthaven met terras ), waar we dan een paar
pinten namen en soms iets meer…. en dan weer terug naar de Boomhoek, lichtelijk smoor. Een
keer zijn we mee wezen roeien in de Volharding, dus vanaf de Boomhoek naar Muiden en
terug, met enkele stops onderweg bij de plaatsen om een ijsje of iets sterkers te halen.
Gelukkig werd er iedere keer voor vervoer gezorgd door de OS&O off. en zo kwam er een dag
dat onze ploeg met een bus naar den Helder werd gebracht, met de nodige aanmoedigers lees officieren en ooff- en daar tussen de Moorman brug en het Paleiskade mochten we ons
kunstje vertonen en dat ging prima. Maar toch werd het een zesde plaats en kregen we een
flesopener van zilver (ver-) en mochten we weer op reis naar het mokh, nadat we uitgerust
waren in de oploop kantine…… voornamelijk van het gewichtheffen van glazen! We hadden
een mooi uitje gehad!
De eerste opening van het marine zeilseizoen was altijd een happening. Ik mocht die eerste
keer met een volksboot en 4 toegevoegden, -2 marva’s en 2 mannen- varen. Het eerste
gedeelte was een soort wedstrijd; zeilen naar een eiland de Meent op de vierde plas. Daar
allemaal met een rauw ei een rondje om het eiland rennen en een kapot ei was punten aftrek ;
weer verder zeilen. De tijd werd opgenomen. Dan bij een ander eiland, begon een puzzeltocht,
meestal door de Krikkemikke van de Kalverstraat zoals men het noemde; dat heette officieel de
Kievietsbuurten en aan het einde daarvan naar het eiland de Geitekaai, waar de koks en
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hofmeesters een hele grote barbecue klaar hadden staan en iedereen kon genieten van de
kippen en varkensvlees. En natuurkijk was daar genoeg bier en jenever voorhanden, dus je kon
straalbezopen worden, maar je moest wel weer terug naar de Boomhoek zeilen…..
Ook aan het einde van het seizoen kwam er natuurlijk een afsluitingsfeest, waarbij ik zeilde in
een Vrijheid, met nog 4 man, plus enkele flessen lichtbruin vocht natuurlijk en dat werd op de
zelfde manier afgesloten met drank en een barbecue.
Het jaar daarop moest
ik met een B2 sloep zeilen, met een man of 10/12 van de vaste bemanning. Bij de opening
hadden we wel veel sterke drank aan boord en die werd dus mooi ingenomen, direct na de
start. Zeilend naar het eiland, moesten alle boten door een nauwe opening waar de hele zaak
op elkaar knalde, omdat de meesten de bb/sb regel niet aanhielden en het recht van de wal
(zeilregels). Daarna op het eiland weer dat stomme rondje hard lopen met een rauw ei en dat
moest wel goed fout gaan met drank in je sodemieter! Vele eieren zijn ergens anders terecht
gekomen. De puzzeltocht hebben we ook nog gedaan, maar veel punten hadden we niet! Bij
de barbecue werd er goed gegeten en nog meer gehesen. Maar alles liep goed af die dag.
Dat kan niet gezegd worden van het laatste einde seizoen feest. Toen moest ik weer met een
B2 zeilen, maar alle regeltjes waren wat veranderd. Omdat er de laatste keer nogal wat
dronken sjappies rond renden op vele boten, werd er gemeld dat er op alle boten gecontroleerd
zou worden of er geen drank aan boord was, en wij, -een ploeg vaste bemanning- vonden dat
nou niet best! Dus hebben we de avond voor de afsluiting 3 fles vieux en 3 jonge jenever aan
een lang touw geknoopt en bij de eerstvolgende rode boei vast geknoopt. Na de controle voor
vertrek mochten we gaan inzeilen, want we moesten per klasse, als een wedstrijdje door de
start tegenover de Boomhoek. Dus wij direct naar de tweede rode startton en het lint ophalen.
De grootste ellende kwam vlak voor de start; we werden aangeroepen en naar het steiger
gestuurd. We schrokken ons te pletter, wat als we gepakt werden ??? Maar daar werd door de
leiding de helft van de mannen uit de boot gehaald en er kwamen marva’s voor in de plaats;
oei pijnlijk … Die marva,s vonden het maar vreemd, toen ze er achter kwamen van al die
drank. Na de start begon het gelijk al met een slok, en ja de meeste meiden wilden ook wel een
slokje! Nou ja oke, het waren tenslotte halve mannen. We moesten weer naar het beruchte
eiland, om weer het stomme rondje te doen met die eieren, wat niet helemaal goed afliep…de
meesten waren al een eind heen en goed jolig. Maar goed, toen op naar de puzzel tocht; zij die
wel eens door die Krikkemikke (kalverstraat) gevaren hebben, weten dat het daar smal is en er
vrijwel geen wind staat tussen die eilandjes. Ondertussen liep het nuttigen van de drank ook
een beetje uit de hand, die meiden wouden
wel en dat draaide er op uit dat enkelen de
bh’s afdeden en op de gieken gingen
hangen, in het zeil hingen en luidruchtig
werden. En wij werden ook steeds vrolijker
met al dat moois; dat beloofde wat! Omdat er
geen wind was, moesten we bomen met de
riemen en kwakte er geregeld een in het
water, dus meer kleren uit om uit te wringen.
Verder in de blote kont…….heel mooi om te
zien! Maar na verloop van tijd kwam de
motorsloep met een officier zeggen dat het
anders moest en kregen we een hele
reprimande te horen en dat wij linea direct
terug moesten naar de Boomhoek, dus heel
veel strafpuntjes voor mij als schipper. Daar
aangekomen de sloep aftuigen en wachten
op de rest.
Op het plein hadden de koks en botteliers
met bergen kip, speenvarken en wat niet
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meer, een grootte barbecue opgezet. Toen de rest binnen was kon het feest beginnen en werd
ook de nodige drank weer genuttigd; bier en jenever en tja, een van de marva’s die uit de b2
kwam, wou wel wat en dus verdwenen we in de timmerwerkplaats en we waren nog maar net
begonnen, ging de deur van de zeilmaker open en stapten er officieren naar binnen. Deze
hadden daar hun feestje…heel stom van mij omdat ik niet had gecontroleerd of de deur wel
goed afgegrendeld was. Dus betrapt en gelijk naar de commandant kolonel Siliacus gestuurd.
Die zegde mij meteen aan dat ik direct zou worden overgeplaatst door al dat foute gedoe en dat
gebeurde. Dus een week later, op woensdag 1 oktober 1968, werden de orders in mijn handen
gedrukt door de divisie chef en het werd de ,,Van Nes “. Dus werd het snel de zaak inpakken,
uit rouleren en alles wat er bij kwam kijken en natuurlijk een blije chef.
Ondertussen was er een nieuwe kajoe verschenen een
oudere eerste klas Theo Versteeg die van de,, Doorman””
kwam. We zaten daar al met 11 man, dus ach, de jongste
idioot zou men niet missen .. maar ook Jaap Boeve werd
overgeplaatst naar een van de fregatten. Ik meen de ,,Tjerk
Hiddes “. Wat er gebeurd is met de marva ben ik nooit te
weten gekomen. Wel jammer, het was een leuke meid.
Naderhand moet ik zeggen, het was daar mijn mooiste tijd
bij de baas. Maar ja, zelf verkloot!
Vrijdag 28 sept 1968 ging de MOKH poort voor het laatst achter mij dicht en wordt
overgeplaatst naar de echte marine…. Varen !
Was getekend: Wout Kuit - kuijtwm@planet.nl

“ Koers 182, Aye “
“van Kinsbergen” bakermat maritiem officieren
Uit de Blauwe Wimpel – juni 2003
DOOR ROBERT WITSEN
Wie kende ze niet? De roemruchte opleidingsvaartuigen „Zeefakkel” van de marine en „Prinses
Margriet” van de koopvaardij. De Koninklijke Marine verruilde haar „Zeefakkel” in 1999 voor de
nieuwbouw „Van Kinsbergen”. De zeevaartscholen moesten het enige tijd zonder opleidingschip
doen, totdat een samenwerking tussen marine en koopvaardij ontstond. Voor adelborsten en
ma-rofs is het schip nu de bakermat van hun nautische praktijkervaring. Tijd voor een
kennismaking met een bijzonder schip.
Na zo'n vijftig jaar trouwe dienst besloot de Koninklijke Marine haar „Zeefakkel” te vervangen.
Het casco van het nieuwe m.o.v. „Van Kinsbergen” (Marine Opleiding Vaartuig) werd gebouwd
door Vervaco in Heusden. De afbouw volgde bij Damen Shipyards in Gorinchem. Het schip
werd op 2 november 1999 gedoopt in Den Helder door mevrouw Van Hoof-Waters, de
echtgenote van de toenmalige staatssecretaris van defensie. De marine gaf haar nieuwe
aanwinst als registratie A902 mee met Den Helder als thuishaven. In tegenstelling tot de
meeste marineschepen vaart de „Van Kinsbergen" met een zogenaamde burgerbemanning. De
opvarenden zijn als burgerpersoneel in dienst van het Ministerie van Defensie. De vaste
bemanning bestaat uit een kapitein, 1e stuurman. hoofdmachinist, 2e stuurman en kok.
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Op koers

Oefenprogramma
Naast hutten voor de bemanning is aan
boord accommodatie voor 16 leerlingen.
Zij zijn ondergebracht in vier
vierpersoonshutten met stapelkooien en
eigen toilet/douche-gelegenheid.
De marine gebruikt de „Van Kinsbergen"
voor de opleiding van adelborsten
(Koninklijk Instituut voor de Marine) en
matrozen (Operationele School).
Het schip dient om te leren navigeren,
verbindingen maken, veiligheidsprotocollen (zoals man overboord - ankermanoeuvres) en
„schoonschippen”. Geregeld wordt gelijktijdig met adelborsten en matrozen gevaren om die
alvast te leren officier van de wacht te zijn op een marineschip. Geoefend wordt op de
Noordzee, het Engelse Kanaal, Ierse Zee, Duitse Bocht en alle rivieren en kanalen die
uitmonden in bijvoorbeeld de Nieuwe Waterweg en Westerschelde.
De brug van de „Van Kinsbergen" is ruim opgezet om een flinke ploeg (bemanningsleden,
instructeurs en studenten) te kunnen huisvesten. Achter de brug is een tweede navigatielokaal
met twee extra kaartentafels. Hierdoor kunnen diverse teams oefeningen in navigatie gelijktijdig
uitvoeren of voorbereiden.
Hoewel de marine een militaire organisatie is, zijn de grondbeginselen van het maritieme bedrijf
identiek aan die van een koopvaardijofficier. Na het uitfaseren van de „Prinses Margriet" deed
bij de Hogere Zeevaartscholen het gemis aan een eigen opleidingschip zich voelen.
De link met de reeds operationele „Van Kinsbergen” was snel gelegd. Een en ander mondde uit
in een samenwerkingsovereenkomst en sinds december 2001 vaart de „Van Kinsbergen” ook
voor alle Hogere Zeevaartscholen. De benuttingsgraad van het schip nam hierdoor stevig toe.
Zodanig dat. naast de burgerbemanning. ook een militaire bemanning is samengesteld om het
intensieve oefenjaarprogramma in te vullen.
Hwtk Luut Bijlsma aan het stuur van een RIB

Aanmonsteren
Op dit moment is het zo dat alle officieren
van marine en koopvaardij een aantal
opleidingsdagen op de „Van Kinsbergen"
doormaken. De vijfkoppige
burgerbemanning maakt letterlijk kennis met
alle aspirant maritiem officieren van
Nederland, zowel civiel als militair. De
Blauwe Wimpel ontving een uitnodiging om
een oefenreis met een Hogere
Zeevaartschool mee te maken.
Op vrijdag 14 maart stap ik in Den Helder aan boord voor het meemaken van een weekendreis
met 2e jaarstudenten van de Hogere Zeevaartschool Terschelling.
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De “van Kinsbergen” in volle zee ten Noorden van
Texel.

In een priemend zonnetje ligt de strak witte
„Van Kinsbergen" te stralen in de haven.
Hoofdwerktuigkundige Luut Bijlsma heet mij
welkom bij de loopplank. Onder het genot van
een vers kop koffie stelt hij mij voor aan zijn
vier collega bemanningsleden: kapitein Tiemen
Staal, 1e officier Martine Brouwer, 2e
stuurman Frank Oosterman en kok Tom
Bakker.
Martine maakt normaal deel uit van de militaire
ploeg, maar vaart nu mee wegens verlof van
de 1e stuurman. Aan boord is nog een gast:
Patrick van Erve. Deze 2e stuurman van de Holland Amerika Lijn is momenteel met verlof, maar
is door de Hogere Zeevaartschool Terschelling gevraagd om dit weekend als instructeur mee te
varen. Een uitnodiging waar deze op Terschelling opgeleidde maritiem officier graag op in ging.
Bijnaam
Even na tien uur gaan de trossen los en vaart de „Van Kinsbergen” het Nieuwediep op met
bestemming West-Terschelling. Ondanks het mooie rustige weer staat voor de kust van Texel
een aardige deining, vanwege winderige dagen ervoor. Het schip rolt lustig mee. Tweede
stuurman Frank Oosterman maakt de RIB gereed, een snelle reddingboot met een
motorvermogen van maar liefst 200 pk. Met de kraan wordt de RIB op de deinende Noordzee
neergezet voor een oefening man overboord. Even later spuit de RIB weg voor een spectaculair
.uitje” over het zilte water. Voor mij een uitgelezen gelegenheid om foto’s van het schip in volle
zee te maken. Over de zeegang van de „Van Kinsbergen” zegt Oosterman: „Het oorspronkelijke
rompontwerp van Damen was een meter of tien langer.
Instructeur Patrick van Erve en 1e officier
Martine Brouwer in het stuurhuis

De marine koos voor een ingekorte
versie. Het resultaat is een enigszins
gedrongen silhouet, dat gevoelig is
voor zeegang. Al bij een gemiddeld
briesje doen de golven zich goed
voelen aan boord.
Het schip verwierf onder de
adelborsten als bijnaam de „Van
Rotsbergen”.
De aanloop naar West-Terschelling
verloopt voorspoedig. Het is hoog
water en het schip kan direct naar
binnen. Bij de laag water is wachten noodzakelijk, omdat de „Van Kinsbergen” dan iets te diep
steekt voor de vaargeul. Aan het einde van de middag ligt het schip voor de wal in WestTerschelling. ’s Avonds drink ik met Luut Bijlsma en Martine Brouwer een drankje aan de kade.
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Kapitein Tiemen Staal bereidt al tientallen jaren jonge
officieren voor op hun toekomstige loopbaan op zee.

De historische sleepboot „Holland” ligt in de
haven. Deze fraaie zeesleper krijgt binnenkort
als vaste ligplaats het nieuwe maritieme
themapark in Den Helder. Teruglopend naar het
schip schijnen de lichten van de Brandaris over
het Wad. Het is volle maan, meeuwen krijsen en
er hangt een onmiskenbare zeehavenlucht. Het
is niet moeilijk om voor te stellen hoe bekende
maritieme schrijvers hun inspiratie opdeden.
Praktijk proeven

Zaterdagmorgen 15 maart stapt Stephan
Procee, docent navigatie, met elf studenten
aan boord. De elf jonge mannen zijn keurig
in uniform gestoken. Een bijzonderheid,
want Terschelling is de enige Hogere
Zeevaartschool die nog een uniform
voorschrijft voor haar studenten. Enigszins
gespannen strijkt het elftal neer in de
eetzaal. Na een kort welkom door de
docent en de kapitein start Luut Bijlsma met
de veiligheidsinstructies. Aan de orde
komen de vluchtwegen en
reddingsmiddelen, zoals rookmasker,
zwemvest en thermo overlevingspak. Dit
laatste is het gevolg van maritieme
ongelukken in de jaren negentig van de
vorige eeuw. De nieuwe IMO/Solas
wetgeving voorziet in een overlevingspak
voor elke opvarende. Het pak dient in de
buurt van de kooi te liggen. Bij gebruik van
het overlevingspak is een zwemvest
overbodig. Wie het pak aantrekt ziet eruit
als een maanmannetje dat moeiteloos blijft
drijven op zee. Bijlsma brengt de instructie
met de nodige humor: „Steek geen sigaret van de schrik op, na het gebruik van het
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zuurstofmasker. Tenzij je een hoofd wilt dat volledig vrij is van haargroei. Er blijft namelijk pure
zuurstof in je haar zitten en dat is behoorlijk brandbaar.”
Stephan Procee was voordat hij docent navigatie werd vijf jaar stuurman bij Genchart en negen
jaar cartograaf bij de Hydrografische Dienst. Voor de twee dagen op zee heeft hij een aantal
oefeningen voor zijn leerlingen in petto: „Aan de orde gaan komen het aanlopen van en
vertrekken uit een haven, navigatie op zee en in de haven, wachten draaien en man over boord.
De leerlingen hebben dit jaar veel geoefend op de simulator op school. Hoewel je daar ook
calamiteiten op kunt nabootsen als een aanvaring, is het gevoel krijgen met het schip en de
elementen nog steeds belangrijk in de praktische vorming. Voor dit studiejaar zijn slechts twee
vaar-dagen beschikbaar. Dat vind ik aan de lage kant, maar we proberen het beste rendement
uit die beperkte operationele vaartijd te halen.”
Man overboord
De studenten worden verdeeld in drie
groepen. Elke groep gaat vier uur
wachtlopen in de bekende
scheepswachttijden 8-12,12-4,4-8 uur
enzovoort.
Op de brug zijn hun taken verdeeld in
officier van de wacht, roerganger,
navigator en uitkijk. Tijdens de wacht
wisselen de studenten die taken onderling
uit. Een wacht-groep krijgt supervisie van
een studiebegeleider (Procee of Van Erve)
en een officier van de „Van Kinsbergen”.
Met een mix van uitgelatenheid en
ingetogenheid verschijnt de eerste groep
op de brug. Kapitein Tiemen Staal ziet de
jongens met genoegen in eerste instantie
een beetje onwennig aanrommelen. Op
essentiële momenten grijpt hij in: „Kom op
jongen, delegeer en heers. Jij bent nu de
officier van de wacht en de baas op dit
schip” of „Let op, op koers blijven
En vooruit gissen. Je weet niet hoe dat
moet? Goed, dan zal ik ja dat leren, want
een goede koers gissen werkt ontzettend
handig “.
De studenten gaan druk met de instructie
aan de slag.
Het is opvallend dat na een paar uur de
ploeg behoorlijk raakt ingespeeld op
elkaar. Het slingeren van de roerganger is
spoedig voorbij en het gissen van de
volgende koers gaat steeds beter.
Als de wachtofficier de nieuwe koers opgeeft, worden de coördinaten bevestigd door de
roerganger „Koers 182, aye”. Instructeur Patrick van Erve heeft er zichtbaar plezier in om de
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studenten te begeleiden: „Wegens het mooie w eer kunnen we wat extra oefeningen doen,
zoals een man overboord oefening.
Dat doen we pas op het moment dat de wacht-ploeg de basisbeginselen van het navigeren met
dit schip in de vingers begint te krijgen. Het heeft weinig zin om daarmee te beginnen. Op een
onverwacht moment gooien we een boei overboord met de kreet „man overboord”. De jongens
moeten dan handelen volgens een bepaald protocol. Gedurende het weekend gaat de boei een
paar keer onverwacht over de muur. Als de reactie van de ploeg niet goed is, wordt de actie
opnieuw gedaan. Het blijkt vooral moeilijk om het schip stil te leggen met de boei aan lijzijde.
Goede vooruitzichten
De perioden buiten hun wacht benutten de studenten voor slaap of entertainment. Vooral de
videorecorder in de lounge is een gewilde ontspanningsplek. De vaardagen op de „Van
Kinsbergen” ervaren de meeste studenten als bijzonder leerzaam. Na de zomer gaat de groep
een halfjaar stage lopen bij een Nederlandse rederij. Gevraagd naar hun stageplannen vallen al
snel namen als Seatrade, Wagenborg, HAL en HAM. De arbeidsmarkt is gunstig voor deze
aspirant maritiem officieren en vrijwel allemaal hebben ze een bewuste keuze kunnen maken
voor bijvoorbeeld een stage op een koelschip, een baggervaartuig of een cruiseschip. Het
carrièreperspectief is zonder meer gunstig voor hen.
Tom Bakker vaart al tientallen jaren als scheepskok. Hij heeft er nog steeds lol in en probeert
van elke maaltijd een moment te maken om naar uit te kijken, ’s Middags wordt de warme
maaltijd geserveerd. Bij de broodmaaltijd in de avond zit vrijwel altijd iets extra’s, zoals een visje
op vrijdagavond en een gefrituurde snack op zondagavond. Tom Bakker: „Werken op zee is
goed voor de eetlust en het is een moment waarop bemanningsleden elkaar ontmoeten. Het is
een bekend grapje „de kok overboord of ik”,
maar als het eten niet goed is, daalt de
stemming op een schip.”
Peiloeffening in de Eemshaven

De vaargeulen op het Wad zijn met boeien
aangegeven

Schip aanvoelen
De Groninger Tiemen Staal vaart al
twintig jaar als kapitein op een opleidingschip (van 1982 tot 1999 op de
„Zeefakkel”). Hij maakte steeds nieuwe
generaties jongeren mee. Zijn er
verschillen met pakweg twintigjaar
geleden? Staal: .Jongeren van
tegenwoordig zijn ontzettend elektronisch ingesteld. Zij hebben alle vertrouwen in digitale
apparatuur. Met een joystick-mentaliteit komen ze aan boord. Hoewel de moderne maritieme
techniek geweldig is, blijft een schip een stalen bak in de elementen. Het gevoel krijgen hoe een
schip voelt en hoe het is om met collega’s in een kleine ruimte samen te leven, kun je niet leren
op een computer. Tijdens deze reis zijn de peiloefeningen op het kompas in de Eemshaven en
Den Helder een mooi voorbeeld om te leren navigeren zonder gps. Een maritiem officier blijft
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een zeeman die, ook als de elektronica het laat afweten, zijn weg op zee moet kunnen vinden”.
Ook Staal weet de mannen bij de les te houden en met eigentijds taalgebruik te motiveren.
Als een team het schip volgens het boekje de haven laat uitvaren klinkt het spontaan:
„Geweldig boys, daar krijg je toch een echt maritiem orgasme van!”
Op zondagmiddag nemen de
leerlingen afscheid in WestTerschelling.

De reis die de studenten maken
dat weekend met de „Van
Kinsbergen” is WestTerschelling naar de
Eemshaven, van de Eemshaven
naar Den Helder en van Den
Helder weer naar WestTerschelling. De groep vaart met
recht een rondje langs alle
Waddeneilanden. Bij de
Eemsmonding manoeuvreert het
schip op de grens tussen
Nederland en Duitsland. Het
schip passeert aan
bakboordzijde het Duitse eiland
Borkum.
Met de hoogbouw een soort Benidorm op de Wadden. Een schriller contrast met het
Nederlandse waddeneiland Rotummeroog aan stuurboordzijde is bijna niet denkbaar.
Zeehonden
Op weg naar West-Terschelling krijgen de studenten een lesje „schoonschippen”. Voor
aankomst moet het schip weer glimmen. Er wordt prima samengewerkt. De ene groep pakt de
eetzaal, de andere de lounge of stofzuigt de hutten. Vlot pakken de mannen hun
weekendtassen voor de naderende afmonstering.
De Brandaris één van Nederlands meest markante maritieme
herkenningspunten.

De aankomst zondagmiddag op Terschelling is onvergetelijk. Het is
vrijwel windstil en een voor maart onvoorstelbaar fraai zonnetje brandt
op het Wad. Sommige badgasten zijn er vroeg bij in het jaar. want op
een grote zandplaat liggen maar liefst 70 zeehonden te baden in de
zon. De timiditeit van twee dagen ervoor is voorbij. Het 24 uur per dag
samenwerken begint zich te vertalen in de teamgeest. Hartelijk nemen
de jongens afscheid en wordt de bemanning bedankt voor de reis. Als
de trossen worden losgegooid, zwaait de groep de „Van Kinsbergen” uit
die terugkeert naar haar thuishaven.
Net voor het binnenvaren van het Molengat gaat de zon onder op deze
bijna zomerse dag.
Een onvergetelijk schouwspel, dat een fotoserie oplevert, die zo op een
poster kan. Bij een bijna volle maan krijgt de „Van Kinsbergen" Den
Helder in zicht. Bijna sprookjesachtig weerspiegelen de lichtbundels van
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de „Lange Jaap” op het gladde Nieuwediep. Vlot meert de bemanning het schip af aan haar
vaste ligplaats bij de Mijnendienst op de Nieuwe Haven.
De wacht wordt overgedragen aan de Mijnendienst, waarna de vijf bemanningsleden naar huis
gaan. Zij kunnen de zondagavond thuis zijn om de volgende ochtend weer aan boord te komen.
Maandag komen studenten van de Hogere Zeevaartschool Rotterdam aan boord. Later die
week wordt een groep adelborsten verwacht. Het is afwisselend en leuk varen. Geen wonder
dat de bemanning lol heeft in haar maritieme job.
**************************************************************************
Na de capitulatie van Japan hoefde de
KPM-directie niet lang te tellen om vast te
stellen wat er over was van de bij het
uitbreken van de oorlog niet minder dan
138 schepen tellende vloot. In augustus
1945 waren dat er nog 40, waaronder
gelukkig ook passagiersschepen, die net
als de rest van onze koopvaardijvloot gevorderd waren door de regering en als troepen- en
repatriantenschepen voeren. Bijna 100 eenheden waren verloren gegaan, precies de categorie
schepen, namelijk de kleinere GHV-schepen en coasters met geringe diepgang, die het
economische verkeer in de Indische archipel weer op gang zou moeten brengen.
Het herstel van de zeeverbindingen in Nederlands-Indië was nu staatszaak geworden met als
logische consequentie dat dit herstel ook grotendeels door de staat gefinancierd moest worden;
de KPM kon dit beslist niet alleen behappen. Met vooruitziende blik was de NederlandsIndische regering daarom nog vóór het einde van de oorlog overgegaan tot het ovememen van
een contract van de U.S. War Shipping Administration voor de bouw van 20 Army Freight and
Supply Vessels waarvan de eerste in maart 1945 op een werf in Portland, Oregon, op stapel
was gezet. Het naderende einde van de Tweede Wereldoorlog noopte de USWA tot het
opzeggen van tientallen bouwcontracten, waarvan dit er slechts één was.
Voor de betrokken werf, de Albina Engine & Machine Works in Portland. kwam de overname
van het contract als een geschenk uit de hemel. Het waren de Sitsen-coasters, scheepjes van
556 brt, genoemd naar het eerste schip van de serie, die vanaf oktober 1945 successievelijk
werden afgeleverd en aanvankelijk aan de KPM in beheer werden gegeven om in 1951 door
de KPM te worden overgenomen.
In het kader van het vlootherstel werden ook in Nederland bestellingen gedaan door zowel de
Nederlandse- als de Nederlands-Indische regering. Deze schepen werden ingébracht in de
Stichting Gemeenschappelijk Schepenbezit, overigens niet met het doel ze exclusief door de
KPM te laten exploiteren; ook anderen, KPM concurrenten, kwamen hiervoor in aanmerking. In
1946 werd een serie van tien coasters bij (op twee na) Groningse welven besteld, die als de
„Ta”- en „Be”-schepen de KPM-historie zijn ingegaan. In de loop van 1947 zijn deze scheepjes
in konvooiverband van Rotterdam naar Tanjung Priok vertrokken waarvoor met hun 150 pk
Industriemotor die met mooi weer een 7-mijls vaart toestond een kleine drie maanden moest
worden uitgetrokken! De verantwoordelijkheid voor het uitbrengen lag bij de KPM te
Amsterdam, die ook voor de bemanningen zorgde.
De heer Jack Kluiver maakte als kok/hofmeester de reis op het ms „Beaso” mee in het tweede
konvooi dat van Rotterdam vertrok. Ten tijde van deze zeereis was chef-kok Kluiver 29 jaar en
had hij zijn zeebenen opgedaan bij Vinke & Co. op o.m. een walvisjager, die met het
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fabrieksschip „Willem Barendsz" in 1946 naar Antarctica voer, en daarna op het ss „Hilversum”.
In de eerste helft van het jaar 1947, thuis met verlof, viel Kluivers oog op een advertentie van de
Koninklijke Paketvaart Maatschappij in „Het Nieuws van de Dag”. Dat leek Kluiver wel wat; lees
het verhaal in de volgende uitgaven van “ten Anker” .
Wordt vervolgd….

Vervolg ………….
Malta en Maurie
“We, the undermentioned are here-by thankfull to all the ships company for a very very
enjoyable evening on board your ship. We hope to meet again very soon. Thank you all so very
much, especially your soccerteam which played against H.M.S. Tyne at Malta on this the 30st
November 1952.”
Charles Frazer (Goal keeper)
Maurice Evans
Ernest Jessen (6 goals)
George Powell.
Deze verklaring was het staartje van een bijzonder plezierige avond na een voetbalmatch tegen
H.M.S. ”Tyne”, een reparatieschip.
We verloren weliswaar met 7-1, maar deze lieden speelden een klasse beter en waren
bovendien kampioen van Malta. Na de match was er een tea voor ons elftal in R. N. Canteen en
’s avonds werd hun elftal bij ons aan boord uitgenodigd. Onze band (waarover straks meer), en
de heer Heineken droegen het hunne bij tot de feestvreugde en de Engelsen zeiden, dat ze
bijzonder veel plezier gehad hadden, wat hun dan ook wel aan te zien was. Overigens had deze
wedstrijd nog een ander staartje, met vier pootjes er aan, langharig en van vrouwelijke kunne.
Dit product kregen we als troostprijs cadeau van een Malteser politieagent na de
voetbalwedstrijd en de korporaal konstabel ontfermde zich over deze aspirant scheepshond,
doopte haar “Maurie” en bevorderde haar direct tot Marva 1ste klasse, omdat je voor een dame
altijd wat meer respect moet hebben. Nee, we kunnen niet zeggen dat Maurie zich direct thuis
voelde aan boord, de snert met nassi viel er nog niet zo goed in en van katjang alleen wordt
zo’n hond ook niet dik. Nou is het maar een klein hondje, veel heeft ze niet nodig en d’r
zeevader zorgt goed voor haar. Ze volgt hem dan ook op de voet, tot in zijn kooi toe. Het gaat
nu al een stuk beter, vooral na het passagieren in Beyrouth. We waren echter nog in Malta en
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daar zijn we nog niet over uitgepraat. We lagen gemeerd op de boeien in een of andere pakweg-creek, en de communicatie met de wal werd onderhouden met onze sloep en met deisha’s
(voor eigen rekening) een soort mooi opgetjette gondel, voortbewogen door een of andere paai
die rechtop stond te roeien of liever gezegd te strijken.
We kregen post van thuis, veel verhalen over
sneeuw, ijs en schaatsen, maar op Malta scheen
de zon op de zandstenen huizen en gebouwen.
In de nauwe, sterk hellende straatjes, wemelde
het van kinderen, erg vies, erg zwart en erg
aardig. Verder een hoop dure Engelsen met
grote petten op en splitjes in hun tweed-jasjes.
De consul zorgde voor een filmvoorstelling met
een gratis consumptie, de Royal Navy voor een
bustrip over het eiland, waarbij hoopjes tempels
en catacomben voorgaats gesleurd werden, en
de plek waar Paulus met zijn schip gestrand was
bekeken werd. Dit was een klein rotseilandje
vlak voor de kust waar de R.K. Kerk nu een
standbeeld van hem had opgericht.
Voor de mensen die nog nooit op Malta geweest waren, was het erg interessant (voor de
schipper was het de 14de maal). Er werden veel foto’s voor thuis genomen en souvenirs
gekocht. Voor de ouwe jongens aan boord was er een hele smalle, hele lange en hele slechte
straat, die we, waarom weet niemand, de straat der zeven smarten genoemd hebben,
waarschijnlijk vanwege alle droefheid daar. In sommige tenten kon je Hollands bier drinken,
daar bleef het dan ook bij, want de rest “was ruimschoots bagger,” ook al heette een van deze
“amusements gelegenheden” dan: “Rest in Heaven”. Dat was dan Malta. De seiners en de
rapp’s hielden nog een van hun ingewikkelde oefeningen. Hieraan namen de telegrafisten ook
deel. Zij kregen als beloning het volgende seintje:

Van: Flag officer Flotillas Mediterranian.
Aan: Johan Maurits van Nassau
Please accept my compliments on the very high standard achieved in yesterdays plotting and
communication excercises.
DTGR. 021115 A/DEC
En sindsdien is er geen verstandig woord met deze mensen meer te praten.
Sinterklaas en ceders
Na Malta stoomden we om de Oost langs Cyprus en Kreta naar de ceders van Libanon.
Intussen was echter het “Heilig avondje” gekomen en het is een best avondje geweest.
De feestcommissie heeft handen vol werk gehad. Sinterklaaspakketten uitzoeken, de hap
regelen, het halfdek optuigen enz.
De seiners zorgden voor vlaggendoek, de kleermaker deed z’n best, de kabelgast zorgde voor
een baard van slapping of zo, de commandocentrale fabriceerde een mijter en de
torpedomakers een staf en op de avond van de 5e December wachtte iedereen op het halfdek
vol spanning op de dingen die komen gingen. Onze band (bas, drum, guitaars, clarinet,
accordeon, hoge pit), speelde toepasselijke muziek en onder de subtropische tropenhemel
klonken de welbekende liederen van maneschijn tussen de bomen en de stoomboot uit
Spanje.Toen kwam statig Sinterklaas himself, gevolgd door een uitbundige zwarte Piet
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compleet met roe en zak. De commandant sprak een welkomstwoord en Sinterklaas bedankte
en zei
dat-ie het erg druk had en nog veel meer schepen bezoeken moest, maar dat hij behalve de
cadeaus, die straks uitgereikt zouden worden, voor enkele speciale figuren aan boord, enkele
speciale cadeaus had. De commandant kreeg een taart (zó’n kok), de O.B. officier een
hedgehog projectiel met bier en vers, en de sergeant konstabel een bierkanon met volgend
gedicht:
“Hier heeft U een kanon,
Het is geladen, denk er om.
Doch niet met bier of oude klare
Want dat kunt U toch niet bewaren.
En aangezien U dit vocht toch niet kunt luchten
Hebben wij besloten hem zelf maar leeg te zuchten.”
Zo was er voor ieder wat, zelfs Maurie kreeg een halsband met inscriptie. De jongste aan boord
ging in de zak en verschillende zeuntjes werden door de Sint ernstig vermaand. Het leek wel of
hij er dagelijks mee te maken had, zo goed kende hij hun fouten en gebreken. Onder de tonen
van „Oh, kom er eens kijken” werd de Sint uitgeleide gedaan en verdween vanwaar hij
gekomen was. Hierna was het voor alle hens pakketten van moeders halen in de
dieptebommenbergplaats en de kombuis had voor gebak en chocolademelk, de toko voor een
gratis pijpje gezorgd en iedereen liet iedereen zien wat hij allemaal gekregen had. Zo werd het
een “heerlijk avondje”, dat bij iedereen zwaar in de pul gevallen is. Dit gebeurde allemaal terwijl
we onder Cyprus doorvoeren en na een paar dagen scheepswerkzaamheden en lessen
volgens rooster meerden we Zaterdagochtend op de voormiddag af in de haven van Beyrouth,
de hoofdstad van De Libanon. De consul kwam aan boord en kreeg z’n eerbewijzen met
valreepsgasten en overfluiten, gevolgd door een Turk met fez die geen Libanese minister maar
een bediende van de consul bleek te zijn, waar we pas later achter kwamen, toen hij met de
hoed van de consul in zijn hand voor de kajuit op post stond.
Beyrouth en Baälbeck
Beyrouth is een wonderlijke stad. Zelden zagen wij zoveel en zulke mooie Amerikaanse wagens
bij elkaar, maar ook zoveel primitiefs, en armoede. Naast schitterende Cadillacs van het laatste
jaar ezeltjes volgeladen met van alles en nog wat en geleid door ezeldrijvers zoals dat vanaf
500 jaar voor Christus ook al gebeurde. Coca Cola automaten en waterverkopers met grote
zilveren kannen en kruiken, geweldig luxueuze hotels aan de boulevard en de smerigste
krotwoningen die je je maar voor kunt stellen.
Je zag erg veel politieagenten in dikke uniformen (voor hen was het winter) en het was duidelijk
te merken dat de Libanon pas 6 jaar onafhankelijk was. Een eigen MP patrouille liep door de
stad om moeilijkheden met de Arabische bevolking te voorkomen. De consul had een bustocht
georganiseerd naar Baälbeck, een paar oude Baältempels hoog in de bergen en deze excursie
was een groot succes. Een mooie auto-bergtocht, voor iedereen een voortreffelijk Libanees
diner (olijven, gebakken bloemkool, Turkse koffie en gebakken aardappelen met biefstuk) in
een mooi hotel en veel interessante bezienswaardigheden. We zagen de tempels van Bachus
(Bachus was de God van de drank bij de Grieken) en iedereen ontblootte eerbiedig het hoofd.
Het was vrij fris daarboven in de bergen en in het hotel brandde zelfs een kachel. Aan boord
was het daarentegen niet zo. Binnen een paar uur werden de tenten al opgetuigd. De bekende
correspondent, Alfred van Sprang, maakte de hele tocht mee en nam een filmpje op voor de
televisie, dat inmiddels in Holland al gedraaid zal zijn.
Officieren en onderofficieren maakten een tocht naar Damascus, de oudste stad ter wereld en
hadden een tea in het huis van de Nederlandse Consul. We reden luid toeterend door de
(smalle) straat “genaamd de Rechte” (bekend uit de bijbel), om tussen alle ezels en kamelen
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door te komen, en zagen de plaats waar de apostel Paulus in een mand over de muur gelaten
werd en het huis van de ouderling
Ananias waar hij logeerde. Zo beleefde iedereen wat,
officieren hadden hun party's, het elftal voetbalde tegen The American University of Beyrouth en
verloor weer, maar nu met 3-2, volgens hun zeggen omdat ze niet gewend waren in de warmte
te spelen en dat zullen we dan maar aannemen. Mooie souvenirs werden gekocht, kleedjes en
met ivoor ingelegde doosjes voor thuis en Esquire kalenders (niet voor thuis). Ook Maurie kon
de verleidingen van de wal niet weerstaan en was plotsklaps verdwenen, alleen de wal op,
zonder zeepa, maar midden in Beyrouth werd zij weer opgepikt door de maten en veilig langs
alle gevaren van de wal teruggeloodst. Zij moet echt nog een hoop leren, maar dat is allemaal
nog nieuwigheid (net als de M.K. moeilijkheden, de zwarte rook, de motor van de sloep en
andere zaken). Zij is er wel een stuk vrolijker op geworden. Enfin, zo was iedereen aan zijn
trekken gekomen en vol moed vertrokken we naar Port Said.
Keerkring en kort khaki
Gelukkig behoefden we daar maar een paar uur te wachten en dat gaf al ellende genoeg.
Hoopjes ongure lieden die langs allerlei slinkse wegen aan boord trachtten te komen, twee
vuilnisprauwen, waarvan de gezagvoerders elkaar dermate beconcurreerden dat de brandslang
er aan te pas moest komen en een van hen door ons in bescherming moest worden genomen
terwijl de ander door een stevige matroos bij zijn middel werd beetgepakt en vrijgezet. We lagen
op de boeien naast een Russisch koopvaardijschip en we werden voortdurend met grote kijkers
bekeken; als een soort van propaganda schalde constant een soort half klassieke muziek over
het water, onze richting uit.
De tocht door het kanaal leverde niet veel moeilijkheden op. Overal zag je Hollandse
baggermolens die bezig waren dit nauwe en zanderige kanaal een beetje toonbaarder te
maken. Via Suez verder om de Zuid door de Rode Zee,
bound for Aden.
Op een goede morgen werd overgegaan op tropen tenue
en vertoonde een ieder zich in kort-khaki aan dek. Vele
verborgen schoonheden en gebreken kwamen in het
volle licht van aller belangstelling en vooral de laatste
waren aanleiding tot dat enige vermaak dat we bij de
baas kennen, leedvermaak. We werden door de
commandant persoonlijk ingelicht van het feit dat we de
keerkring gepasseerd waren en dat nu het tropenkat
inging en dit laatste vonden we zeker zo belangrijk als
het eerste. Verder leverde de Rode Zee niet veel op,
warm in de verblijven maar prettig aan het dek, veel passerende tankboten en de berg Sinaï
flauwtjes aan de kim. Op de dagwacht van 16 December stoomden we de baai van Aden
binnen en meerden af langs een tanker om olie te laden. Er lagen een hoop schepen in de
buurt en voortdurend vertrokken er schepen en kwamen er nieuwe bij.
Aden en „Van je hela, hola”
Het passagieren in Aden beperkte zich tot het niet inlopen van de “Out of bound” straatjes, het
kopen van kleedjes, shawltjes en ingewikkelde bebophemden, bedrukt met krantenknipsels en
filmsterren en het zingen van liedjes uit de vaderlandse folklore, maar niet door ons. Dat kwam
zo. ’s Avonds kwamen we bij het enige winkelcentrum, een soort plein, alsmaar meer mensen
tegen die zich zeer Hollands voortbewogen. Vaders en moeders met kinderen, en “pappie”,
waarom krijgen we nou geen ijsje”. “Seg Mien, kind, mot je die roare vrijer daar sien”, stevige
Hollandse boerendochters met de bekende schapenwollen vestjes, heren in hemdsmouwen en
bretels, kortom het leek meer een of andere Spoorstraat in een pakweg provinciestad met een
half Arabisch, half Westerse boulevard met palmen en dikke Bombayers in schommelstoelen op
35

de voorgalerij van hun winkel hun waar aanprijzend. Al deze mensen (het waren er 1500) waren
afkomstig van de “Fairsea” en dit was de enige haven die zij aandeden op weg naar Australië.
Al gauw constateerde men weer dat de wereld toch maar klein was, vele buurmeisjes en
dorpsgenoten werden ontmoet en tegen elf uur ‘s avonds leek het precies de avond van
Koninginnedag in Holland. ”Van je hela hola houd er de moed maar in” en zo, alleen de
feestneuzen en de bordpapieren toeters ontbraken. Lang niet iedereen was gaan passagieren
en aan boord probeerde men met eigen middelen wat sardines te verschalken die in ontelbaar
grote getale om het schip zwommen. Officieren en onderofficieren droegen kort wit, ’t kort tot 6
uur ’s avonds en wit tot hooguit een uur na overal. Vrijdagochtend vertrokken we, met gevulde
olie- en watertanks, klaar voor de oversteek, naar Colombo.
Wordt vervolgd…

Vliegdetachering Kruisreis
Weken van studie, tentamens en examens
waren voorafgegaan aan dit grote ogenblik,
waarop we gereed om met z’n twaalven naar het
Marinevliegkamp „De Kooy” te vertrekken. Van
de maten die naar Hr. Ms. Van Speijk gingen en
zich vertwijfeld afvroegen of ze ons ooit nog
levend terug zouden zien, namen we roerend
afscheid. Niemand kon echter vermoeden, dat
dit de volgende dag al zou gebeuren, toen de
Van Speijk met een defecte smeer-oliepomp
voor reparatie weer terug kwam in Nieuwediep.
Na de kennismaking met de commandant en de
eerste officier van VSQ 9 begonnen we direct met de lessen en briefings. De eerste paar dagen
viel het weer iets tegen, maar vooral in de tweede week werd er veel gevlogen, in het bijzonder
door de soloërs. Edoch, na een schijnaanval op een K.L.M .-Noordzee heli-copter, vloog er één
maatje geen solo meer . . .
Gelukkig hadden we de beschikking over 7 kisten, hoewel er een maand tevoren nog maar 3
beschikbaar waren. Dit had tot gevolg, dat er circa 12 vlieguren per man gemaakt konden
worden. De oudstejaars De Boer en Van Cleef werden solo, terwijl een groot aantal bijna aan
deze standaard toe was. Helaas ontbrak de tijd om een en ander te voltooien omdat Barcelona
op onze komst wachtte.
Vermeld zij nog dat we allemaal in de gelegenheid gesteld werden om een uurtje mee te
vliegen op een „Wasp”, hetgeen een bijzonder unieke ervaring is.
Dankzij het redelijke vliegweer, de sympathieke instructeurs en de gezellige sfeer ’s avonds aan
de bar, vond iedereen het jammer, toen we vrijdags naar huis gingen. Maar zaterdagochtend,
hoog in de lucht in een DC-9 op weg naar Barcelona, zagen we toch met spanning uit naar Hr.
Ms. Van Speijk, die ons o.a. naar Santa Cruz de Tenerife zou brengen, en van deze haven
koesterden we hoge verwachtingen!
Bron: Korps Adelborsten 1971
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Niet gelachen , niet
geleefd..

De kraamafdeling kreeg bezoek van de chef-arts. Hij vroeg aan de jonge zuster die hem op zijn
inspectietocht vergezelde:
"Zuster, wanneer verwacht deze jongedame haar baby?"
“Op vier mei, dokter," antwoordde deze.
“ En dat knappe vrouwtje in het bed ernaast?"
“Ook op vier mei."
"En die daar?"
"Op dezelfde datum, dokter."
De dokter schudde zijn hoofd en zei:
"Ook toevallig. Maar u gaat me toch niet vertellen dat de knappe jongedame daarginds haar
baby ook op de vierde mei ter wereld gaat brengen." "Dat weet ik niet." zei de zuster.
"Die was er niet bij, toen ze dat personeelsfeestje gehouden, hebben."

Hr.Ms. van Speijk 1958 Rima steiger Parera

Heeft u behoefte te reageren ?, klik dan op het gastenboek, of stuur een mail naar de redactie...
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