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Zorrug dat je d’r bijkomt
‘En dan voortaan deze vlag maar voorhijsen, eerste officier,’ had kapitein
Henri van Bakel gezegd toen hij het bevel overnam van de Nederlandse
motortanker Diadrama die in Europapoort op stootgaren lag. Daarbij
overhandigde hij zijn second-in-command een kraakhelder, pas gestreken
dundoek met en plechtig gebaar dat de met de ogen knipperende stuurman
kippevel bezorgde. Maar pas toen het roodwitblauw zich in de frisse
zeebries fier ontvouwde, zag hij het: de kapitein was reserve-officier van de
Koninklijke Marine en daarom gerechtigd een speciale vlag te voeren, ter
herinnering aan het goede vaderland en de specifieke status van de
gezagvoerder in het nationaal bestel.
‘Ook dat nog!’ zei de stuurman die zijn dienstjaren na het verlaten van de
zeevaartschool bij de Huzaren van Bordeel had moeten slijten en daarom
voorgoed de pest had gekregen aan die lui van het KIM (Koninklijk Instituut
voor de Marine) in Den Helder en de Marine in het algemeen. ‘Een
mooiweerzeeman als kapitein!’
Het zat er diep in bij de stuurman, want hij was als afgestudeerd
koopvaardij-officier maandenlang afgeknepen door een sergeant-zandhaas
die hem latrines liet schoonmaken en door de vetste, vuilste vaderlandse
modder kruipen, terwijl hij naar zee snakte. Dus werd die vlag voor hem een
obsessie naarmate de reis langer duurde en een uitdaging aan het adres van
de bemanning.
Elke avond als de zonneschijf onder de kim dook werd die vlag bijna
ceremonieel gestreken: elke ochtend als die gouden rand het waagde door
de horizon heen te breken werd ‘die bloedvlag’ – zei de kok – plechtig
gehesen.
Kapitein Henri van Brakel was beslist niet ongevoelig voor de signalen die hij
hier en daar aan boord opving waar het zijn vlag betrof.
‘Vroeger’, zie hij aan tafel, ‘lagen de interessen van koopvaardij en marine
veel dichter bij elkaar dan tegenwoordig. Je had gewapende koopvaarders
en oorlogsschepen, maar we zijn uit elkaar gedreven en dat is niet goed.
‘Maar wat wil je dan?’ zei de hoofdwerktuigkundige. ‘Net als de Russen:
alles voor en door het vaderland; de koopvaardij en de visserij een
verlengstuk van de marine en de politiek? Over mijn lijk!’
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Van Brakel schraapte de keel. ‘Daar kon je wel eens gelijk in krijgen als het
puntje bij paaltje komt. Een koopvaardijschip is in oorlogstijd een sitting
duck: dat is nog niet zo lang geleden gebleken. We hebben elkaar als het
erop aan komt hard nodig, net als vroeger. En daarom ben ik reserve
marine-officier. Daar steekt verder niets achter …’
‘Eindelijk een kakkerlak die het goed meent!’, zei de hwtk.
‘Goed kletsen leren ze wel op het KIM,’ kwam de stuurman. ‘Dat moet ik ze
daar nageven …’
‘Mij niet gezien daar!’ zei de marconist die door als radio-officier bij de
koopvaardij te gaan varen aan het lot van korporaal-seiner bij de marine was
ontsnapt. ‘Alleen als je blauw bloed in je aderen hebt, kan je daar wat
worden …’
Van Brakel negeerde dit. ‘Marine reserve-officieren mogen in de witte baan
van de vlag inderdaad een staand, onklaar en zwart geborduurd anker
voeren,’ zei hij. ‘En dat doe ik dus.’
‘Hele mond vol,’ zei de stuurman gemelijk.
‘Als ik er al naar kijk, lijkt het wel of ik ’n vuiltje in mijn oog heb. Een onklaar
anker, zeg je? Klopt. De ankerketting loopt dwars door de vloeien heen.’
‘Ferme jongens stoere knapen,’ zong de hwtk. ‘Foei uw anker is onklaar …’
‘Zijt gij dan niet zwaar geschapen, zijt gij niet voor zessen klaar…’ zong de
stuurman luidkeels mee.
‘Onklaar anker,’ mijmelde de marconist. ‘Zou dat symbolisch zijn bedoeld?’
‘Duidelijk,’ kwam de stuurman. ‘Die humbug is allemaal vanuit Engeland
komen overwaaien. Er waren voor de oorlog koopvaardijofficieren die een
sabeltje wilden dragen. Die hadden de Engelse ziekte…’
‘Dekofficieren van Hare Majesteit,’ kwam de hwtk.
‘Weet je wat de Engelse koningin ziet als ze naakt voor de spiegel staat?’
vroeg de marconist.
‘Een Philips ontvanger,’ zei de stuurman. ‘Dus die kende ik al.’
‘En twee adelborsten,’ vulde de Sparks aan.
‘Haha!’, zei de stuurman, ‘zitten we weer in Den Helder!’
‘Die bak kan je in Engeland niet vertellen,’ zei de hwtk. ‘Dat van die
ontvanger snappen ze wel als ze effe willen nadenken, maar ze zouden
Noble Breasts onmogelijk begrijpen…’
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‘”You Dutchmen are everywhere,” heb ik een Engelsman horen zeggen,’ zei
de Sparks. ‘Hij bedoelde zeker dat we ook bij de Engelse koningin op schoot
zitten.
‘Net zoals Philips dus,’ zei de hwtk, ‘die pleegt Majesteitsschennis.’
‘Daarmee moet je je niet vergelijken,’ zei de stuurman. ‘Dat is een …
andere… dimensie.’
‘King Size,’ zei de hwtk, ‘als je begrijpt wat ik bedoel…’
Stilte, toen pas gelach.
‘Ahum,’ zei kapitein Van Brakel. ‘Ik herinner me een NATO-party met een
borrel, waar iedereen toastte op iedereens staatshoofd. Op een gegeven
moment waren er niet meer en toe zei die halftipsy marine-officier: ‘I’ve got
my Bols in my hand, and now I toast to the ladies…’
‘Nee, hij was anders,’ zei de stuurman. ‘Hij vroeg een Engelsman: “Shall I
change your Bols, Harry?” waarop deze zei: “No, please don’t. I have hung
on to mine faithfully now for the last forty years, and I intend to keep it this
way…”’
‘Haha, da’s een goeie,’ zei de kapitein.
‘D’r was eens een reserve marine-officier,’ zei de stuurman toen met
kennelijk genoegen, ‘die reserve admiraal moest worden en nog een reisje
op een mijnenveger moest maken…’
‘Hij had z’n vrouw bij zich,’ vervolgde de hwtk, ‘en de commandant van de
mijnenveger vroeg haar: “Bent u bang voor de mijne(n)?”’
‘Nee,’ zei de stuurman. ‘Die bedoel ik niet. Die aspirant-admiraal stond aan
lij te kotsen en alles woei terug op zijn gala-uniform. Dat kon natuurlijk niet,
want hij had een opleiding op het Kim gehad… Dus zegt hij tegen de matroos
die naast hem stond: “Vuile donder! Mij onderkotsen! Veertien dagen
provoost!”’
‘En toen?’ vroeg kapitein Van Brakel.
‘Nou ja, die vent was admiraal geworden, en kwam na vier weken weer
terug op de mijnenveger. Vroeg ie de commandant: “Zeg, waer is die kaerel
die mij toen ondergevomeerd heeft?”’
‘Stuurman,’ zei kapitein Van Brakel, ‘mag ik hem afmaken?’
‘Tuurlijk,’ zei de stuurman. ‘Ga je gang’.
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‘Maar toen wij u kleding lieten reinigen, admiraal, bleek dat hij ook nog in
uw broek gepoept had…,’ zei kapitein Van Brakel onder doodse stilte.
‘Verrek!’ zei de stuurman, ‘kende je ‘m al?’
‘Ja,’ zei de kapitein, ‘dat is nou een van de weinige dingen die ik op het KIM
geleerd heb…’
Een dag later zei de stuurman tegen de hwtk: ‘Die ouwe is een goeie, al
komt hij uit een slecht nest…’
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Bakkie leut
Kapitein Leendert Jansen van het Nederlandse motorschip ‘Dutch Courage’
was een beste Ouwe die er trots op was in zijn zeemansleven nog nooit een
bakkie te hebben gehad, maar dat gold niet voor koffie. Hij had de bekende
bruine buik. Op de vloot stond hij bekend als Leut Jansen. Kapitein
L(eu)(eender)t Jansen koffie. Hij was een koffiefreak. De wankele economie
van landen als Colombia en Brasil steunde op mensen zoals hij. Een indirecte
vorm van ontwikkelingshulp. Wie beweert dat koffie en thee geen
gewenningsprodukten zijn en alcohol of tabak wel, heeft acht gaatjes in zijn
hoofd.
De bevaren kapitein Jansen was zich sterk bewust van zijn zwakheid, maar
kon er niets aan doen. Tegen negen uur in de morgen schreeuwde zijn
lichaam om een serie cafeïne-shots. Zonder koffie was hij geen mens en in
staat de kar te stoppen tot dat chagrijnige, lege gevoel van onvolledigheid
verdwenen was. Jansen, die zolang hij had gevaren een vast patroon van
wachtlopen en slapen volgde, snakte op en na de Wacht naar bakken koffie.
Als leerling had hij geleerd zijn vermoeide lichaam met koffie op te peppen
en zijn ogen open te houden; als kapitein was hij eraan verslaafd. Koffie was
Jansens drug, a1 zou hij dat nooit toegeven. Aan boord Wist men ervan en
hield men er rekening mee. Zonder koffie was Jansen een onbeschofte,
vervelende kapitein. De stuurman had het Arie, de nieuwe bediende,
duidelijk aangekondigd: ‘Zorg altijd voor volle mokken hete koffie voor de
kapitein, of ik breek je persoonlijk de poten. Jouw voornaamste taak is het
Gezag te satisfyen, zodat wij gewone zeelui in alle rust kunnen varen.
Begrepen?’
Maar vlak na vertrek was het a1 raak. De koffie kwam te laat, smaakte
kennelijk naar aangebrande kakkerlakken en was aan de Noordpool gezet.
Of was het soms ijskoffie?
‘Sorry kapitein, de proviand moest ook nog...’
‘Niks proviand!’ zei Leut Jansen. ‘Dat kan wachten. Ik wil precies op tijd een
mok vol zwarte, hete koffie!’
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Zolang het redelijk weer was, ging het goed, maar na Owessant begon het
schip flink te halen en Jansen die herhaaldelijk op zijn opkikker moest
wachten, zag dat Arie overal in de dienstgangen had gemorst en gaf de
jongen een uitbrander waarvan de zeehonden geen scheepsbeschuit
lustten. Arie nam geen halve maatregelen, omdat het schip in de Golf van
Biskaje nog steeds als een beest tekeer ging en halveerde de inhoud van de
mok, waarmee hij naar boven laveerde. Het kwam hem opnieuw op een
uitbrander te staan Want het Gezag accepteerde alleen volle mokken koffie,
en het sudderde nog lang na op de brug.
‘Broeier,’ zei de stuurman die de volle laag gekregen had, ‘de Ouwe wenst
kóffie voor zijn voedinggeld. Het kan me niet verdommen hoe je het doet,
maar fiks het!’
‘Zou
een
pót
koffie
de
oplossing
zijn,
stuurman?’
‘Je kan de pot op!’ was het antwoord. ‘Hij wenst geen slightly used, second
hand, reconditioned coffee. Niet Leut Jansen... Die wil een mok vers gezette,
zwarte koffie... Is dat nou zo moeilijk?’
De bediende besloot er een handdoek aan te wagen en droeg de mok daarin
naar boven, maar de kapitein constateerde dat die doek bruiner was dan de
inhoud van de mok, en bovendien was het verspilling want zelfs de wasbaas
in Freetown kreeg ze niet meer schoon, en die kookte de was altijd,
waardoor wollen kingsize zeemanstruien tot kleine kleuterhansopjes
ineenschrompelden en echte zeemanssokken tot dikke viltschoentjes voor
een pasgeboren kind. Ten einde raad gebruikte Arie toen een wc-rol, waarin
hij de mok over het slingerende dek vervoerde, maar de kapitein brak bij het
zien daarvan in woede uit, en beweerde onpasselijk te worden van die
aangebakken, bescheten rol.
‘0efenen, oefenen als een jongleur, zei de stuurman kwaadaardig. ‘Kan me
niet verdommen hoe je het doet, maar wij willen allemaal van die ellende af.
Daarvoor ben je aangemonsterd!’
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De bediende sloop na die woorden nog voorzichtiger omhoog, nam de tijd
en manipuleerde met de mok door de dienstgangen, maar werd steevast
opgevangen door een sikkeneurige Ouwe, die erop wachtte als een
onrustige walslurp op het ochtendblad, voordat hij de deur uit gaat naar
kantoor. Soms viel de mok uit zijn vingers als de deur van de Ouwe te vroeg
openging. Er was altijd wat met die koffie. De Ouwe maakte er een
prestigezaak van. Koffie goed, alles goed. Koffie rot, alles rot.
Hut duurde tot lang voorbij Madeira, maar toen scheen de bediende het
eindelijk in de gaten te hebben, want de Ouwe kankerde niet meer op hem
en de bemanning herademde. Elke morgen om negen uur stipt klopte de
bediende op de hut van de kapitein en leverde een volle, dampend hete
mok zwarte koffie af. Geen druppel gemorst, geen molecuul te veel of te
weinig. Perfect! Leut Jansen was een tevreden mens, maar op een ochtend
kwam de stuurman hem wat eerder porren vanwege een koerskruiser en
dat wist de bediende niet die exact op tijd voor de deur van de kapitein
stond. De Ouwe die van de brug naar zijn hut liep, zag een halflege mok
vlakbij het gezicht van de bediende. Net voordat deze op de deur klopte ging
diens mond voorzichtig en tuitvormig open. Er spoot een straal koffie tussen
de tanden door waardoor de mok zich tot aan de rand vulde.
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Rotzak van de Holland
Bengalen Lijn
In een feministisch blad las ik: ‘De naam papagaai is een typisch overblijfsel
uit het koloniale tijdperk en een ontkenning van het feit dat er vrouwtjes en
mannetjes onder deze vogelsoort voorkomen. In onze optiek is mamagaai
even goed.'
Daar zit je dan. Ik meen oprecht dat de vroege zeelieden die de vogel
indertijd in onze lage landen introduceerden, te goeder trouw waren en
uitsluitend op kleur en spreekvaardigheid selecteerden. Bovendien, en dat
kan ik ook niet helpen, is het in de vogelwereld zo dat mannetjes veel
mooier zijn en veel beter zingen.
Op de kade in Bombay, Konakry, Bahia of Sorong haalt men het trouwens
niet in zijn hoofd te gaan seksen: ik bedoel de wijze waarop een Veluwse
boer dat met zijn kuikens doet. Daar begint trouwens de discriminatie al:
hennetje voor de leg, haantje voor de slacht. Papegaaien seksen doet men
uiteraard om praktische redenen niet: men is terecht bang voor de kromme,
krachtige snavel van de vogel. KoppiekrAUW!
Intussen kan men zich wel afvragen waar al die nakomelingen vandaag
gekomen zijn als men uitsluitend papagaaien invoerde, maar misschien is dit
aan mijn beperkt waarnemingsvermogen ontsnapt en gewoon een kwestie
van emancipatie. Wel zijn er goede voorbeelden bekend van Nederlandse
zeelieden die hechte vriendschappen sloten met papagaaien, zonder dat
daar verder iets achter steekt.
Het bekendst is de beroemde papagaai van de voormalige Holland Bengalen
Lijn, eens onderdeel van de VNS, thans Nedlloyd. Of de traditie nog wordt
voortgezet is me onbekend, maar eertijds, toen er Nederlandse schepen op
de Malabarkusten voeren, verspreidde zich het hardnekkige gerucht dat er
in Bombay van die mooie ara’s te koop waren: goed voor moeder de vrouw,
lief, trouw, eelijk, intelligent, lullen als Brugman en goedkoop te leveren
door Ali de Mandoer, die zich altijd vlak achter de Red Gate ophield als er
een VNS-er binnenkwam.
Een groene tweede stuurman liep in Bombay zowat tegen Ali aan, die een
prachtig gekleurde lorre op zijn rechterschouder meetorste en van de vogel
allerlei lieve koppies kreeg onder uitroepen als: ‘I love you darlingl' Een
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vertederend gezicht. ‘Die neem ik mee voor mijn vrouw’ dacht de tweede
argeloos, betaalde grif driehonderd roepies en stapte met de papagaai in de
nek triomfantelijk in de richting van de haven. Omdat hij niet op zijn
achterhoofd gevallen was, hield hij het lieve beest, ondanks het feit dat dit
‘Oh my darling’ zong, stevig aan de poten vast. Maar misschien dacht de
vogel aan een valse greep of dat hij gesekst werd, want plotseling beet hij in
de hem omknellende vingers en ging er schaterlachend vandoor onder het
uitroepen van: ‘Haha, krootsak!’
De verbouwereerde stuurman zag nog juist hoe de vogel op de schouder
van de driehonderd meter verderop wachtende Ali landde, waarna deze in
de deinende massa van de Red Gate verdween. A wiser but a sadder man,
ging de stuurman naar boord terug, waar hij de eerste het hele verhaal
vertelde. Deze begon te lachen en zei: ‘Was het een ara met een rooie
streep hier en blauwe veeg daar?’
‘Ja, hoe Weet u dat?’ vroeg de tweede.
‘Omdat het mij ook overkomen is en de kapitein ook. Gelukkig, Rotzak leeft
dus nog!’
‘Rotzak?’
‘Ja, onze bloedeigen papagaai. Rotzak van de Holland Bengalen Lijn.’
‘Had je me dan niet even kunnen waarschuwen, stuurman!?’ Dat geintje
kost me driehonderd roepies! Zeg, je had me trouwens zelf aangeraden een
ara in Bombay te kopen!’
‘Klopt als een zichtpeiling,’ zei de stuurman. ‘Goed voor je opvoeding. Toen
ik voor het eerst op de kust kwam, was ik gewaarschuwd en had een zware
werkhandschoen bij me. Zo heb ik dat kreng aan boord gekregen en ik
stopte ‘m onmiddellijk in een roodkoperen kooi. Ik voelde me een echte
slimme vogel. Nou, ik heb het geweten! Dat beest was een wanhoop, schold
iedereen uit voor mooi en lelijk. Ruigpoot, moordenaar, klauwe late
wappere, hard stuurboord, stop machine, rotkapitein en vloeken als een
ketter. Er waren momenten dat ik ‘m overboord had willen zwiepen, maar
de kapitein bezwoer me dat ik hem na de kustreis in Bombay weer moest
laten vliegen. Had ie vroeger zelf ook gedaan, zei ie. Nou dat heb ik hem dan
maar gedaan, nadat ik hem “Rotzak” heb leren zeggen. En zo is het
gekomen. We hebben er maar een traditie van gemaakt. Geen kettingbrief,
maar een kettingpapagaai. Hij gaat van schip tot schip. Ieder groentje wil
9

Rotzak hebben, leert hem op de kustreis het een en ander, en lost hem weer
in Bombay. Prachtvogel! Vorige reis had de derde Rotzak gekocht. Een lief
beest vond ie het, maar vlak voor aankomst in Bombay trekt dat kreng
midden in de nacht zijn snavel open en begint me daar een riedeltje krijsend
te schelden dat ik het op de brug kon horen! Sjongesjonge! Wat een
leergierig beest, en hoeveel VNS-ers zal díe intussen al versleten hebben. Ik
kon mijn oren niet geloven! Resultaat: Rotzak gelost in Bombay.
Op de Leiderkerk had de stuurman zijn vrouw aan boord en toen ze samen
uit de hut kwamen zei dat kreng keihard: ‘Was ’t lekker?’ Nou, ze lagen slap
in de messroom en het beest kreeg een klap waardoor hij krijsend ophield.
Maar een dag later zat Rotzak koppiescheef te kijken zonder wat te zeggen.
Geeft de stuurman ‘m weer een oplazer, waarop diens vrouw zegt: "Maar hij
zegt toch niets!" "Dat niet,” zegt de stuurman woedend. "Maar hij zit zó met
pootje!" Hield ie zijn duim tussen zijn vingers.’
‘Is Rotzak wel 's in Nederland beland, stuurman?’
‘Jazeker! Kapitein Poot had het beest mee naar huis genomen. Toen kon dat
nog. Nu is ie totaal verpest. Tijdens de reis had ie ‘m twee touwtjes aan de
poten gebonden. Als je aan het linker trok zei hij 27 weesgegroetjes en aan
het iechter 27 avémaria’s. Dat was een hele toer, maar Rotzak is intelligent
en kapitein Poot heeft veel geduld.'
‘Nou ja, kapitein Poots Vrouw schrok ervan. "Jij net thuis en nou nóg zo’n
vloekbeest," zei ze. Maar toen Poot haar de truc met de twee touwtjes had
laten zien, ging ze er onmiddellijk mee naar de pastoor die ook
stomverbaasd bleek. "Wat een lief beestje! zei de pastoor, "en wat gebeurt
er nou als ik aan allebei die touwtjes trek?" "Dat moet je gagago... niet
doen,” krijste Rotzak, "want dan donder ik van mijn stokkíe af! Dus heeft
Poot ‘m maar weer meegenomen naar Bombay en ‘m daar gelost.’
‘Tot lering ende vermaak,’ kwam de tweede.
De stuurman grinnikte. ‘Goedzo number two zei hij, ‘je krijgt de smaak al te
pakken, hoor ik. Zet de traditie voort, jongeman. Deze reis krijgen we Rotzak
kennelijk niet aan boord en dat vind ik niet zo erg voor ’n keer. Nou, d’r is
wel weer een andere VNS-er in aantocht met een greenhorn aan boord.
Tenzij iemand anders er intussen in getrapt is.’
Die Woorden bleken profetisch. Op Weg van Bombay naar Calcutta bleek
dat de stuurmansleerling een papagaai in de hut had. Vlak achter de Red
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Gate had hij een heftig gebarende man ontmoet die op oren en mond Wees
en in keurig Engels op een briefje schreef: ‘Deze papagaai kan niet praten,
want ik ben doofstom. Neem ‘m mee naar boord, please. 200 roepies only.
Ali de Mandoer.’
‘Allemachtigl’ zei de stuurman toen hij naar de vogel keek die sprekend op
Rotzak leek. ‘Da’s de mooiste die ik ooit gehoord... eh... gezien heb, broeder.
Leer jij ’m maar voorzichtig praten. Vooral veel geduld opbrengen. Stom
beest! Maar moet je ’s opletten wat hij je na de kustreis straks in Bombay
allemaal toefluistert! Je zult eer van je werk hebben, zeun!’
Hij was er niet zeker van, maar het leek of de vogel knipoogde, de Rotzak.
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Holy Cow!
De brede Golf van Bengalen roerde zich onder invloed van een uitstervende
cycloon die achter de Filippijnen vandaan gekomen was en op haar
rampzalige weg over zee betrekkelijk weinig weerstand had ondervonden,
maar zich thans te pletter liep op het onwrikbare subcontinent India. De zee
maakte een verwarde indruk; de golven liepen alle kanten uit, maar
naarmate de ‘Nedlloyd Neverhome’ de monding van de machtige Ganges
naderde, werd de invloed van de rivier gaandeweg merkbaar. Het Water
sloeg neer of er olie gestort was en vertroebelde geleidelijk tot dunne
modder.
‘Oh, Calcutta!’ zong de tweede stuurman niet van harte, zich zuchtend van
de zinderende hitte het voorhoofd afwissend, ‘Here we come again!’
‘Ja, we gaan de hel weer binnen,' zei de stuurman. ‘Ik word altijd beroerd
van de Wriemelende mensenmassa en die armoede, maar wat kan je eraan
veranderen? Lossen, laden en wegwezen!’
‘Mijn idee,’ zei de kapitein. ‘Maar het zal wel weer voetballen worden,’
voegde hij er bezorgd aan toe, ‘want de "Neverlate” ligt nog binnen. Ik hou
m’n hart vast stuurman. Zorg ervoor dat we van de reis geen gebroken
ledematen krijgen. We kunnen geen man missen van onze uitgedunde
bemanning.’ 'Ik doe best,’ zei de stuurman, ‘maar misschien krijgen we niet
eens een elftal bij elkaar...’
‘Ben ik niet zo zeker van,’ zei de kapitein, ‘want het gaat tenslotte om de
Calcutta-cup. De "Nevermind" won vorige maand van de "Neveragain" en de
"Neverdone” van de "Neverdie". Dat wordt spannend voor de mannen...’
'Ik versier wel wat,’ zei de stuurman, maar vlak na binnenkomst kwam de
zeemansmissie al aan boord met de mededeling dat de "Neverlate" geen
volledig elftal in het veld kon brengen en de "Neverhome” het maar moest
completeren. Dus werd het Nederland tegen... onbekend. Zo was dat
geregeld.
‘Nog erger!' zei de kapitein, maar de stuurman herhaalde: ‘Don’t you worry,
ik regel het wel.’
Toen ze in het busje van de missie naar het slachtveld reden, zei de tweede
stuurman: ‘De "Neverlate” komt met eigen vervoer.’

12

‘Daar tob ik niet over' zei de kok. ‘Maar wie benne onze tegenstanders? Ik
hoop geen Italianen, want die schoppen je in het kruis.’
‘Logisch zei de tweede wtk, ‘zo dicht bij Rome...’
‘En ook geen Grieken,' vervolgde de kok. ‘Want die spoege je oge vol met
olijfpitte en dan zien je geen bal meer.’
‘Ook geen Indonesiërs,' kwam de hwtk die zich uitsluitend als toeschouwer
had opgegeven. ‘Die beginnen als ze verliezen in het Nederlands te
schelden. Alle Vloeken uit het driehonderdjarig koloniale tijdperk donderen
over het veld, en dan schaam je je zó dat je geen poot meer kunt
verzetten...’
‘Was het zó erg?’ viste de marconist, ‘ik heb wel eens van die koelíeverhalen
gehoord…’
‘Erg?’ kwam de hwtk, ‘ze lieten vroeger de koelíes van de diverse plantages
tegen elkaar voetballen terwijl ze zelf op het terras een pilsie zaten te
vatten...’
‘Net zoals jij dan,’ zei de tweede stuurman, ‘Jan Publiek.’
‘Publieke hwtk,’ zei de marconist lachend.
‘Je mot op het veld koelie roepen,’ zei de kok, ‘ken je lachen!
‘Roep maar liever antjing als ze voor de goal staan.' zei de hwtk, die
kennelijk tropenervaring in de Gordel van Smaragd had opgelopen, ‘dan
komen ze troes op je af...’
‘Antjing is hond,’ zei de tweede stuurman, daarmee ook zijn
tropenbestendígheíd demonstrerend, ‘Berak is stront, dapoer is keuken en
mekmek is ook lekker...'
‘Ze voetballe met twee nassiballe...’ zei de kok lachend, ‘eentje voor het
verlies...'
‘Misschien zijn het wel Belgen,’ opperde de marconist.
‘Met of zonder?’ vroeg de kok.
‘Wat? Bal, scheidsrechter, wat bedoel je?’
‘Mayonaise,' verduidelijkte de kok. ‘De Belgische kieper hep een tube achter
z’n goal en smeert ’m in voor ie uittrapt. Glijdt ’ie er makkelijker in...’
‘Gelijk op den Scheldekaai,' grinnikte de tweede wtk.
‘Persoonlijk heb ik het niet zo op Zuidafrikanen,’ zei de marconist. ‘Die
schoppen alleen een zwarte bal...'
‘Nou, dan raken ze jou niet,’ constateerde de hwtk.
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‘Chinezen gebruiken nog pingpongballen,’ zei de tweede stuurman. ‘Ze
hebben ze sinds de revolutie nog niet groter kunnen kweken, maar dat komt
wel goed; ze zijn op de goeie weg met die privatisering...’
‘Laat Nelie ’t maar niet horen,’ zei de hwtk.
‘Japanners doen het elektronísch,’ zei de tweede stuurman. ‘Bedienen hun
ballen op afstand. Kan je ook niet van winnen...’
En toen was er een voetbalveld; een dunbezaaid en stoffig veldje omzoomd
door noodlijdende bomen, in een buitenwijk van Calcutta.
‘Motte we hier voetballe?’ zei de kok, terwijl de auto langzaam het veld
opreed. ‘En waar is de tegenpartij?’
‘Staat al in het Veld,’ meesmuilde de hwtk.
‘Dat zijn kóeien!’ constateerde de tweede. ‘Witte koeien.’
‘Ik tel er elf,’ zei de marconist, ‘en ze zijn heilig...’
‘Holy Cow!’ riep de hwtk, ‘en die mag je geen strobreed in de weg leggen,
anders krijg je heel Hindoestan op je nek...’
Ze bleven besluiteloos staan wachten tot de bus van de ‘Neverlate'
arriveerde. ‘Jullie zijn te laat,’ zei de hwtk, ‘maar daar ligt het probleem
niet...’
‘Ksst! Pang! Hu! Moeve rotkoe, ga naar je Hindoemoe!’ riepen ze in koor
terwijl ze bij de grenslijn jagende gebaren maakten. Het hielp niet. De
beesten keken even hautain op en graasden wat er te grazen viel, want
tenslotte was het een buitenkansje.
‘Und jetzt kommen die Russen mit die Hangbauchen und die Vlooiepikken,'
constateerde de hwtk toen er een bus stopte. Hij had gelijk, want het waren
inderdaad Russen. De tegenstanders pakten het meteen grondig aan en
liepen zwaaiend met vlaggen vol sikkels en hamers het veld op om de kudde
te verjagen, maar van onder de bomen doemden talrijke schaduwen op, een
zwijgende maar vastbesloten massa Indiërs die dreigend met armen en
stokken zwaaiend naderbij kwam. ‘Koeski vortski!’ riepen de Russen, maar
het werd ‘Roeski vortski’; ze verdwenen als een spoetnik en het Westen
volgde, zoals gewoonlijk, terwijl de heiligen alleen gelaten werden om de
laatste strohalmen op te vreten.
‘Nou al terug?’ vroeg de kapitein verbaasd en opgelucht, ‘Géén gebroken
ledematen deze reis?’
‘Zoals afgesproken,’ zei de stuurman. ‘Praise the Lord Buddha!’
14

‘Hoe heb je dat gefikst, stuurman?’ vroeg de kapitein.
‘Ik neem aan dat je deze declaratie wel even wilt tekenen...’ zei de
stuurman. ‘De "Neverlate” betaalt de andere helft.’
‘Duizend roepees?’ zei de kapitein. ‘Waarom, waarvoor?’
‘Voor dat luttele bedrag hebben een paar koelies onder de wilskrachtige
leiding van een goede eerste stuurman een mooi elftal heilige koeien uit de
straten van Calcutta bijeengedreven, helemaal naar de andere kant van
town gebracht en het veld van de missie opgejaagd… Zeg nou zelf, ’t is bijna
voor niks! Ze hebben nog stand-by gezeten ook om onze mannen van het
veld te jagen …’
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Kwestie van overmacht
Het was twaalf uur noen. Boven de Golf van Bengalen stond de zon als een
meedogenloze dictator op het toppunt van zijn macht. Helios heerste en
niemand op de aardkloot eronder durfde die koperen ploert in het gezicht
te zien, bang te worden blindgeslagen. Het was veertig graden in de
schaduw. De delta trilde van de hitte, de lucht zwaar en als vloeibaar vuur.
De rivieren Bramapoetra en Ganges volgden stomend hun loop en hun
waterdamp zweefde naar hogere sferen. Aan land was het evenmin als op
zee te harden, maar gelukkig kroop er laat in de middag een dunne sluier
wolken voor de neigende zon.
‘Kijk,’ zei de stuurman van het Nederlandse motorschip ‘Amstelmaid’. ‘Zelfs
de zon kijkt hier door een jutezak!' Hij had gelijk, want jute was hier het
allesbeheersende wachtwoord. De rede van Chittagong lag vol schepen die
op een lading jute wachtten. Sommige lagen er al weken of meer dan een
maand. Officieel heette dat congestie, maar voor schip, rederij en
bemanning betekende het een ramp: een afgedwongen, geld en zenuwen
vretende rustkuur.
De meeste schepen uit dit verdoemde konvooi waren leeg en lagen als een
blaas op het water achter hun gestrekte ankerketting naar alle streken van
het kompas te zwaaien, terwijl onder de waterlijn gestaag een pokdalige
baard van zeewier aangroeide.
Op de rede scheen bijna niets te veranderen. Ze lagen daar maar op
anderhalve mijl uit de kust doelloos te drijven. Een vergeten konvooi. Een
motteballenvloot. Traag bewogen de dekken op en neer op de maatslag van
de oceaandeining die over de Golf van Bengalen kwam aangolven. Af en toe
kwam er een schip naar buiten, soms ging er een naar binnen. Je zag het in
de verte machteloos gebeuren. Voor de zoveelste maal greep de kapitein de
marifoon en riep: ‘Hallo Chittagong, here Amstelmaid Pappa Bravo Romeo
Sierra any news please?’
Geen antwoord, zelfs geen ruis.
‘Shit!’ zei de kapitein hartgrondig, het stomme apparaat een oplawaai
gevend, de kijker pakkend en naar die smalle strook land in de verte
loerend... ‘We zijn doodverklaard, stuurman.
Vliegende Hollanders,
gedoemd om hier te blijven liggen...’
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Hopeloos, kapitein,’ zei de stuurman zuchtend. ‘De meeste
bemanningsleden hebben rooie hond of tropenzweren en de kok is knetter.
Ziet soms een kudde rooie olifanten door de kombuis galopperen...’
‘Ik weet het,’ zei de kapitein. ‘Nog effe er dan vreten we mekaar op. Dit is
erger dan cellulair...’
‘De marconist zit ’s avonds van geiligheid te kwijlen in zijn microfoon,’ zei de
stuurman. ‘Zegt dat-ie verliefd is Op een juffie van Scheveningen Radio.
Heeft ‘r nog nooit gezien! Verliefd op een stém. Belt ze elke avond op en dat
noemt-ie dienstgesprekken.’
‘En de machinisten zijn bij gebrek aan zwaartekracht elkáar aan het
overhalen!’ zei de kapitein. ‘De tweede loopt met een blauw oog en de
derde hinkt... Cirkelen als stieren om mekaar heen. Net een paar
kemphanen in de baltstijd. En er is niet eens een wijfie bij.'
‘De bootsman beweert bijna verzopen te zijn in de natte droom van de
eeuw...’ zei de stuurman gapend.
‘Hoe lang nog?’ kwam de tweede.
‘Afijn, na zes weken heb je recht op mekaar.’
‘Wat denk je van de kok?’ vroeg de stuurman.
‘Ik zal ‘m wel voor je vasthouden als ie niet wil’ zei de tweede lachend. ‘Und
bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt...’ zong hij op de tonen van
Schubert.
‘Ik begrijp jullie nood,’ zei de kapitein afwezig, ‘maar ik moet er
beroepshalve wel op wijzen dat de kok uitsluitend als zodanig
aangemonsterd is, en zich niet behoeft te prostitueren...'
‘Substitueren, bedoel je,’ zei de stuurman grinnikend.
‘En het bier is ook al dood...’ zei de tweede gemelijk. ‘Dat is de limit!’
‘Daar hoor ik van op,’ zei de kapitein, twee lange stappen over de brug
nemend. ‘Geef maar standby machine, stuurman.’
‘Wablief?’ vroeg de stuurman verbouwereerd.
De kapitein schudde het hoofd.
‘Gehoorzamen is er ook niet meer bij,’ zei hij. ‘Zet de telegraaf op standby!’
Daarop rinkelde de telegraaf in een verbaasde stilte. En rinkelde opnieuw.
‘Standby,’ zei de stuurman niet begrijpend, en hij was de enige niet, want
even later kwam de hwtk hijgend de brug opstormen.
‘Wat is er aan de hand?’ vroeg hij. ‘Gaan we naar binnen?’
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De kapitein keek tergend langzaam op zijn horloge en antwoordde: ‘Zodra er
een naar buiten komt en da's meestal tegen vijven...'
‘Hoe weet je dat?’ vroeg de hwtk. ‘Via de marífoon?’
‘Nee, die is kapot,’ zei de kapitein. ‘Zelfs geen ruis meer. Stuurman, klaar bij
het anker. Kort de ketting maar vast in.’
De ‘Amstelmaid’ lag standby. ‘Kijk de marifoon ’s goed na, Sparks,’ zei de
kapitein tegen de marconist. ‘Zet er maar een flinke soldeerbout in, bedoel
ik. Je bent nogal goed in kapotrepareren.’
‘Ik kan de wal met morse oproepen, kapitein,' zei de marconist.
‘Ze begrijpen hier alleen rooksignalen en tamtam,’ zei de kapitein. ‘Niet aan
beginnen, Sparks...’
‘Daar komt er een aan,’ constateerde de tweede. ‘Kijk, de loodsafhaler komt
ook mee naar buiten...’
‘Anker hieuwen!’ riep de kapitein in de portable. Het ratelde op het
voorschip. Een wolk roest steeg de blauwe lucht in. Even later klonk de
ankerbel en zwaaide de stuurman met de armen. ‘Anker op, kapitein!’
‘Halve kracht vooruit,’ beval de kapitein en opnieuw rinkelde de telegraaf.
De ‘Amstelmaid’ bewoog tergend langzaam in de richting van de
haveningang en passeerde daarbij schepen uit het ingeslapen konvooi,
waarvan er een zenuwachtig reageerde met een seinlamp. En ginds voor de
boeg werd de loods van het vertrekkende schip afgehaald.
‘Loodsvlag hijsen. Touwladder aan bakboord over de muur,’ zei de kapitein
en daarna denderden de fluitsignalen van de ‘Amstelmaid' echoënd over de
stille rede. Tahtahtuh, ik verlang een loods.
De haveningang kwam zienderogen naderbij. ‘Stop machine!’ zei de kapitein
die zag dat de loodsafhaler nieuwsgierig bijdraaide. ‘Hij zal ons nu wel
móeten helpen, want we kunnen niet meer draaien in dit vaarwater. En ik
kan me nauwelijks voorstellen dat ie ons op de banken wil laten lopen. En
de haven blokkeren...’
De stuurman kwam ademloos terug op de brug. ‘Tjesis,’ zei hij tussen de
tanden terwijl de uiterton voorbijdreef.
De loodsboot kwam naderbij, maar bleef aarzelend meeliggen.
‘Don’t you see my flag?’ brulde de kapitein. Daarop kwam de boot langszij
en klauterde een in kaki geklede loods aan boord.
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‘Captain, captain, what are you doing,‘ riep hij in het stuurhuis met hoge
stem uit. ‘It isn’t your turn yet!'
‘Isn't it?’ zei de kapitein in opperste verbazing. ‘Sorry pilot. Cannot turn
around now. Too much current, to many banks. Agree?’ ‘Must go inside
now,’ zei de loods.
‘Why you don’t listen to our radio?’
‘Went defective’ antwoordde de kapitein. ‘During the message, but we
understood...’
‘What message?' zei de loods.
‘Come inside and see the girls,’ zei de kapitein. ‘Full ahead, please!’
Een uur later lag de ‘Amstelmaid’ veilig afgemeerd op de enig beschikbare
plek aan de overvolle kades. ‘Captain,’ zei de agent, ‘hoe verklaart u deze
stunt? Kunt u mij gerust vertellen!’
‘De marifoon ging defect op het moment dat we werden opgeroepen,' zei
de stuurman verontschuldigend.
De kapitein schudde het hoofd.
‘Nee,’ zei hij. ‘Kwestie van overmacht.’
‘Rooie olifantjes in de kombuis... ’ probeerde de stuurman nog. ‘Onzin, ’ zei
de kapitein, ‘het bier is dood!’
De agent keek hem een tiental seconden met open mond aan en zei toen:
‘Haha, die kapitein!’
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Anker belazer
Het was vier uur in de middag en de zon stond vuurrood boven de Hooghli
Rivier, waarop het Nederlandse motorschip Tjibesar tussen meerboeien en
ankers lag te laden. Een horde dekschuiten, sleepbootjes en sampans klitte
aan het schip; een nautische cluster op de lege rivier, als een hoop sterren in
de ruimte.
Aan dek krioelde het van de halfnaakte, diepbruine en uitgeteerde
bootwerkers. Langszij lekte het vuilbruine water van de machtige Ganges
traag naar de Golf van Bengalen. De rivier was honderden kilometers
verderop aan de voet van de Himalaja in een ijsgrot op 4200 meter hoogte
ontstaan. Honderd miljoen lijven hadden zich in haar heilige water
gereinigd. Nu stonk het. Maar gelukkig was het nog eb zodat het vuil van
noordoost India naar de zuiverende zee spoelde. Stuurman Cupido zuchtte.
Het zweet stroomde tappelings langs zijn rug. Weliswaar stond de zon al ver
voorbij het zenith en boog ze zich al in de richting van Bombay aan de
andere kant van het Indiase subcontinent naar de aarde, maar het was nog
snikheet aan dek en vooral in de ruimen.
Daarbij kwam dat de voorlieden soms het beruchte woord bahu al lieten
vallen, en dat betekende bore of vloedgolf; het natuurverschijnsel van een
metershoge golf die als een sneltrein vanuit zee de nog ebbende rivier
kwam opstormen.
Op de zandbanken vóór de rivier ontstond die bore wanneer het vloed werd
als een simpele beweging van water; een witgekuifde golf die toenemend in
kracht, hoogte en snelheid voortrolde, schepen binnen een halve minuut
meters optilde en met een snelheid van vijftien knopen tot diep in het
binnenland doordrong. En na het passeren ervan was het plotseling vloed
geworden; van het ene moment op het andere. Schepen zonder hekanker of
vertuiing op de boeien zouden zich, voor zover ze niet op drift raakten,
honderdtachtig graden hebben gedraaid, kop naar zee in plaats van naar de
Himalaja.
Stuurman Cupido kende het fenomeen. Hij had het op school leren kennen
en in de praktijk al een paar keer meegemaakt, maar het bleef fascinerend.
‘Bahu!’ klonk het indringend aan dek en de bootwerkers kropen als mieren
uit de holen van de ruimen, heten zich ijlings overboord zakken en zochten
20

met hun bootjes een oppertje in de kreken en haventjes langs de rivier, de
Tjibesar eenzaam achterlatend.
Cupido zag het verschijnsel met verbijstering naderbij komen. De machine
stond op standby. Als een hoge muur van water kwam de bore ginds langs
de oevers aanstormen, het geluid toenemend van een ver geruis tot
aanzwellende donder.
Iedereen aan dek wachtte in spanning af. Daar kwam hij, bruisend en
briesend. Eerst ging de achtersteven onwillig omhoog, dan tilde de golf aan
de midscheeps en daar rees de boeg al, waarna het hele schip statig
uitdeinde, terwijl het zich, als door een reuzenhand opgetild, meters hoger
boven het profiel van het oeverland bevond. De Tjibesar trok sterk aan de
soms als een snaar staande en dan weer slack hangende trossen; de
ankerkettingen knarsetandden van ingehouden woede over deze
onverwachte ordeverstoring.
Toen was het voorbij; de bore was onder het schip doorgelopen en stormde
verder in de richting van Calcutta, en daar voorbij, in de wetenschap de
bergen nooit te kunnen bereiken, maar roemloos uit te sterven in het
Bengaalse kustgebied.
Het werd weer stil op de rivier. Als een afnemende regenbui stierf het geluid
van het water weg. De bootjes verschenen weer, schijnbaar uit het niets te
voorschijn komend.
Het zou nóg een keer voorkomen vóór de Tjibesar anker-op ging; een goede
zaak voor Cupido want hij zou in Singapore worden afgelost omdat zijn torn
erop zat. Hoe het precies kwam, zou hij nooit te weten komen - misschien
had die bore er iets mee te maken - maar na het ontmeren en anker-op
gaan, bleek het hekanker op de bodem te zijn achtergebleven.
Alleen de ketting kwam boven en dat was een strop, maar de Chinese
bootsman fluisterde de stuurman toe: ‘You no Worrie. No spiekie captain.
Me fixie for you!’ De stuurman had daar wel oren naar, en constateerde vlak
voor Singapore dat er weer een keurig anker aan de ketting hing. Zeker het
reserveanker.
Zijn aflosser, stuurman De Jong, kon hij dan ook met een gerust hart
vertellen dat alles in orde was. Geen bijzonderheden, goede reis. Het werd
ook een goede reis tot op het moment dat de Tjibesar de ankers op de
Hooghli Rivier weer moest presenteren.
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Het was eb op dat moment. Het boeganker was gauw geworpen en de
trossen op de meerboeien waren snel keurig belegd. Daarna was het
hekanker aan de beurt om het schip goed in de rivier te houden, maar op de
brug bemerkte de kapitein dat het schip met de kont bleef zwaaien.
‘Stuurman!’ riep hij via de handitalki naar achteren, ‘het hekanker krabt.
Vier méér ketting! En zorg daarna dat de trossen snel worden vastgemaakt!’
‘Ay, kapitein,' riep de stuurman die het verschijnsel ook al had opgemerkt,
en de ketting liet vieren. Toen kreeg hij de schok van zijn zeemansleven. Wat
hij zag tartte alle logica.
‘Kapitein,’ riep hij hakkelend terug. ‘Het spookt hier op de rivier. Dit kan
niet!’
‘Wat is er, stuurman?’ riep de Ouwe.
‘Geloof het of niet, kapitein,’ riep De Jong verbouwereerd. ‘HET ANKER
DRIJFT!’
Tegen die tijd zat Cupido achter een potje bier op Terschelling, onkundig van
het feit dat de Chinese timmerman een exacte houten kopie van het
verloren anker had gemaakt, en dat keurig in de menie had gezet, zodat je
alleen met een magneet het verschil had kunnen merken...

22

Gemancipeerde verstekeling
Toen de stuurman rapporteerde dat hij plotseling een vreemdeling over het
voordek zag lopen, die vrolijk wuifde, op z'n gemak naar de brug liep, even
later in het stuurhuis verscheen en hem de hand schudde alsof ze oude
vrienden waren, kreeg de kapitein bijna een stuip. Hij herinnerde zich
tandenknarsend voorgaande gelegenheden toen een of meer verstekelingen
ontdekt waren, die hij genoodzaakt was over de oceanen mee te nemen.
Het enige wat een kapitein kan doen is ze aan het werk zetten om de kost te
verdienen, totdat zich een gelegenheid voordoet ze ergens ter wereld tegen
de minst mogelijke kosten voor de reder kwijt te raken.
Verstekeling aan boord betekende ellende, dus had de kapitein bij vertrek
het hele schip laten doorzoeken, en nu dit! Er waren gevallen bekend dat
een verstekeling nergens aan land mocht en als een Vliegende hollander
bleef ronddolen. Een verstekeling moet altijd worden gerapporteerd voor
men een haven binnenloopt, waarbij schip en maatschappij
verantwoordelijk gehouden worden voor zijn aanwezigheid bij vertrek.
Meestal betekent dit van boord laten halen en opsluiten, of hem tourist
class terugzenden naar het land van herkomst, op kosten van de rederij
natuurlijk. En als de verstekeling verkiest overboord te springen komt dit
vaak neer op een aanzienlijke boete ‘voor het aanlanden van een
vreemdeling die verdacht wordt oncontroleerbare besmettelijke ziekten te
hebben', alsof het een ruimteschip betreft dat van een verre planeet komt
binnenvallen.
Dit zijn de feiten, maar toen de kapitein om de biodata van deze
vreemdeling vroeg, werd hem al snel duidelijk dat het hier geen traditioneel
geval betrof, want de man sprak goed Engels en verklaarde dat hij volgens
internationale regels niet te werk gesteld kon worden. Dat deed de deur
dicht.
De kapitein besloot hem in te sluiten en geen risico met de man te lopen,
die al snel mopperde over het eten, hoewel de bemanning hetzelfde kreeg.
De stemming aan boord werd bepaald vijandig tegenover hem, tot op het
moment dat een matroos ontdekte dat de man niet wist hoe een wc werkte.
Toen hij hierin geïnstrueerd werd, riep de man vol verbazing ‘oh, ah!’ alsof
dit een wereldwonder van techniek was. In elk geval vertederde dit de
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bemanning dusdanig, dat hij weer vrij mocht rondlopen. Er begonnen echter
dingen uit openstaande hutten te verdwijnen, met als gevolg dat hij onder
protest weer opgesloten werd. In de volgende haven wuifde hij ten afscheid
toen hij in een grote limousine door een paar politiemensen van boord werd
gehaald en natuurlijk weer teruggebracht, op kosten van de rederij.
Dat gebeurde nog drie maal voor het schip de haven van Amsterdam
binnenliep, waar de politie opmerkte: ‘Oh, daar heb je Latin Johnny weer.
Hij is een groot acteur en maakt een paar keer per jaar zo’n snoepreisje. Hij
is ook een goed advocaat, kent de kneepjes van het vak en weet hoe je
zeelui moet bespelen...’
Als er onder ons internationale lezerspubliek mensen zijn die hun verwanten
of bekenden een reisje per vrachtschip willen laten maken, wees dan
gewaarschuwd. De huidige havenmeester van Amsterdam had die Latin
Johnny aan boord en kent de truc...
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Een vrouw en een kip:
de pest op een schip
‘Hoe komen jullie aan die heerlijke eieren?’ vroeg mevrouw deHaen,
passagiere aan boord van het m.s. 'Billy Buys', toen met het ontbijt een
kakelvers ei op tafel kwam. De meetafelende stuurman die net de dagwacht
erop had zitten, antwoordde melig maar onnadenkend: ‘Van onze eigen
scheepsfarm, madam! We hebben heel wat beesten aan boord; behalve
kapitein en bedienden nog varkens en kippen, en zelfs een koe, waarvan we
boter, kaas en eieren maken...’
‘Waar zijn die beesten dan?’ vroeg madam deHaen nadenkend, en de
stuurman antwoordde geeuwend: ‘Eh, bij de kapitein op het sloependek,
madam!’
Kapitein Rog, die het verhaal in de kaartenkamer met veel gegrinnik te
horen kreeg, besloot de fabel niet meteen naar het Rijk van de Grote
Duimzuigers te verwijzen, maar toen hij die middag werd gebeld met het
verzoek of mevrouw deHaen zijn kippen mocht komen bekijken, ging hij
overstag. Hij besloot eerst dwars te gaan liggen, zette stuurlui in de
kaartenkamer op een rij en liet ze om beurten ‘kukulekuuu’ roepen.
‘Hm!’ constateerde hij ontevreden. ‘Kakelen kunnen jullie allemaal wel,
maar fatsoenlijk kraaien? Lijkt wel 'n stel begrafenisdienaars!...Bond van
plattelandsmannen! Hooimaaiers Ensemble! D’r moet wat drastisch
gebeuren! De eer van de kompenie staat op het spel.'
Hij verordonneerde de messroom-officieren een kukelrol te houden, maar
daar bleek niemand voldoende talent te hebben, zelfs niet toen ze
zwemvesten hadden aangetrokken om het borstvolume te vergroten. Die
dingen heten niet voor niets Mae West, naar een voormalige volgetuigde
filmster. Hoe de boezems van de stuurlui ook zwoegden, het bleef knudde.
Blaten ging de meesten beter af, maar het Billy Buys Kukelfestival leverde
geen winnaar op. Kapitein Rog besloot daarop de dagwachtploeg te
veroordelen om, tot aan Port Said, elke morgen tussen vijf en zes local time
op het sloependek uitgebreid te gaan kukelen, bij nader inzien aan te vullen
met licht geknor en zwaar geloei.
‘Schapekoppen benne jullie!’ stelde de Ouwe vast. ‘Klaar je kloten maar,
stuurlieden! Ik wil geen gelazer over kippen...’
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En mevrouw deHaen begon weer over de eieren te zeuren. ‘Zijn het
scharreleieren, stuurman?’ vroeg ze.
‘Ja, de haan scharrelt heel wat af op het sloependek!‘ kwam de stuurman.
‘Het lijkt wel ’n sexclub!’
‘Ik zou daar wel ’s een kijkje willen nemen!’ herhaalde mevrouw deHaen,
maar de stuurman zei: ‘Ja, dat snap ik. Gevaarlijk, madam, dan zou u uitglij
den. Ze nemen ook wat gewoonten van de zeemeeuwen over. Evolutie of
emancipatie, dat weet ik niet precies. Schijten, excusez le mot, als
albatrossen! Rits, roets, uit de hoogte! Elke morgen is het dekwassen, maar
’s avonds is het weer een glijbaan. De maatschappij wil echter niet van onze
levende have af om de passagiers te pliezen... En de haan gaat met de
kippen op stok, alzu begrijpt wat ik bedoel... Die haan wordt trouwens niet
oud...!’
‘Ja, dat begrijp zei mevrouw deHaen die vroeg weduwe was geworden. ‘We
hadden vroeger zelf ook kippen, en mijn man hield er zo van! Maar deze
haan is wel een rare! Lijkt wel een kruising tussen een roerdomp en Vlaamse
gaai! Wat ’n geluid.’
‘Tussen ’n roerganger en 'n kapitein ter lange omvaart...’ meesmuilde de
stuurman, en wat harder: ‘De haan is ziek; heeft last van wormen, madam!’
'Had mijn man ook!’ zei ze. ‘Maar... zijn de koeien ook ziek, of zo? ’k Heb nog
nooit zulk gek geloei gehoord!’
'We selecteren ze op toonhoogte, madam... Gebruiken ze ook bij mist,' had
de stuurman gezegd. ‘Via de loudhailer. Boeeehh... en de andere schepen
kijken dan wel uit, if joe snep wot y mien. Ze smeren ‘m, behalve een paar
van die kaffers van de Boerenlloyd, de Suid Afrikaanse Seediens... Komen op
de lucht of op het geluid af... 'n Paar keer ‘near misses’ gehad, als u begrijpt
wat ik bedoel. Zo’n praam missen is een zogenaamde mispraam...’
‘Ja, dat begrijp zei mevrouw deHaen. Ze had zelf ook een ‘near miss’; een
ongehuwde dochter aan de wal, waarover ze zich nogal zorgen maakte.
Dagenlang ging het goed, maar ze begon weer te vragen, toen er voorbij
Malta in de Middellandse Zee een stinkei op tafel kwam, Waarover ze erg
kwaad werd. De getergde stuurman verklaarde: ‘Zit 'm in de haan, madam.
Ik vind het een stinkerd, als ik ’m zo tekeer zie gaan. Dat beest heeft een
complex. Sommige kippen verdommen het langer om te liggen en leggen.
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Zeker aan de pil. De steward heeft een leeg pillendoosje op het dek
gevonden. pillendoosje op het sloependek gevonden. Is dat soms van u?!;
'Tuurlijk niet!' zei ze verontwaardigd. 'De kapitein staat me toch niet toe te
komen kijken! Ik zal mijn beklag daarover indienen bij de maatschappij!'
waaromtrent kapitein Rog ingelicht werd.
'Goed!' zei deze. 'Dan nemen we maatregelen!'
En zo is het gekomen dat alle kuikentjes die Mahmud de tovenaar zoals
gewoonlijk in Port Said aan dek uit zijn fez toverde, ditmaal werden
aangekocht en rond mochten rennen, waarvan mevrouw deHaen getuige
was, hoewel de kok de boel bijna torpedeerde door als een losgelaten stier
over het sloependek 'Boeh!' te gaan lopen roepen.
De Port Saidse 'kuiketjes-kuiketjes' overleefden de hitte van de Rode Zee en
de moesson in de Indische Oceaan, en waren in Straat Soenda al zo groot
geworden, dat de kok ze wilde opdienen, maar mevrouw deHaen kwam
daar natuurlijk achter en wilde opnieuw haar beklag gaan doen.
'Een vrouw en een kip, zijn de pest op een schip', luidt het spreekwoord
sindsdien op de Nederlandse koopvaardij.
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Sauna
Het Nederlandse motorschip 'Heerengracht' voer door een pas
opengebroken vaargeul in het ijs achter een stoere ijsbreker aan in de
richting van Helsinki. Want en tuigage waren dik van de winter en het dek
was een schaatsbaan. Een snerpende wind joeg iedereen naar binnen. Het
was vier uur in de middag en praktisch donker. De radar in het stuurhuis
wierp een groen schijnsel op het gelaat van de stuurman. De contouren van
schepen en landmassa's gloeiden over het beeldscherm en in de verte
twinkelden de lichten van de haven in de heldere vrieskou.
De stuurman trok zijn wanten uit, blies er in en wreef zich langdurig in de
handen. 'In Helsinki drinken ze nu ijskoude aquavit uit berijpte glazen terwijl
ze naakt in een bloedhete sauna zitten .. .' zei hij met genoegen. 'Ik zou best
's van het transpireren uit elkaar willen spatten ... ' voegde hij er met een
breed gebaar aan toe.
'Ik moet er niet aan dénken!' zei de tweede die zijn bevroren snor stond te
kammen. 'Christ, wat is het hier koud!'
'We moeten met z'n allen maar 's een verplichte dienstreis naar een Finse
sauna maken,' zei de stuurman. 'Wat denk je daarvan?'
'Een echte?' zei de tweede bibberend.
'Gemengd zwemmen!' zei de stuurman. 'Maar eerst moeten we vastmaken,
en als het schip klaar is om te lossen gaan we de wal op. Dat hebben we wel
verdiend na deze reis. Ik voel me net Amundsen aan de Noordpool! '
Pas anderhalf uur later schoof de meute de wal op als een gretige troep
honden op het spoor van aangeschoten wild en vond een bord SAUNA dat
ontmoedigend koud en gewoon aandeed. Het was van buitenaf gezien een
afknapper, maar de stuurman nam het voortouw en kocht zeven
toegangsbewijzen terwijl een blonde Finse als een zomerzucht langskwam
en met een glimlach naar binnen ging. Toen wisten de maten dat het ernst
was en volgden gedwee.
'KOMMERINNOGKLEIDETUT' stond er op een deur.
'Wat betekent dat, stuur?'
'Dat je d'r in mag als je je uitgekleed hebt,' zei de stuurman, die voldoende
internationale ervaring had.
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'PRIKKAMINENOKSOSLAPP' stond er op een tweede glazen deur. Door de
beslagen ruit heen zagen de overlevenden van de 'Heerengracht' een naakt
gezelschap staan dat moeite deed een handdoek uit te trekken, terwijl ze op
allerlei rare plaatsen stonden te jeuken en te krabben. Ze staarden de zwaar
geklede binnenkomers verbaasd en met medelijden aan.
'Je houdt het niet voor mogelijk,' zei de tweede wtk met ingehouden adem.
'Net het Paradijs, geen enkele schaamte! Moet je dat zien!'
'Ik zie geen vijgeblaadjes,' zei de kok kwijlend. 'Bloot as geschilde arepels
benne ze. Van die grote Poolse. Ben je gauw klaar.'
'Mannen, sta niet zo geil te grijnzen!' zei de stuurman. 'Beheers je en
gedraag je!'
Gelukkig deed een potige Fin de deur open en braakte een volzin uit.
'Allemaal snel uitkleden en dan worden we ingezeept,' vertaalde de
stuurman. Toen ze uit de kleedhokjes kwamen werd het inderdaad menens.
Ze moesten met de handen tegen een muur omhoog in spreidstand gaan
staan. De stoere Fïn schopte de benen op hun plaats, doopte zijn
rechterhand in een zeepvat en begon de saunagangers een voor een in te
zepen, flink boven- en onderdoor halend tot alle bemanningsleden in
berijpte meelmuizen veranderd waren.
"t Zit er geloof ik allemaal nog an,' zei de kok. 'Ik zie geen flikker!'
'Wrijf dan het schuim maar uit je ogen,' zei de tweede stuurman grinnikend.
'Net een COC-tent.'
De Fïn wachtte even af, maar toen de stuurman aanstalten maakte onder de
hete douche te gaan staan, begon hij hem met de berketakken zwijgend en
ritmisch af te rossen tot de striemen door het schuim zichtbaar werden.
'Goed voor de zenuwen,' zei de stuurman bekketrekkend.
'Volgende!' en hij verdween onder de douche. Even later stond hij te zingen.
'Hoe zálig is het léven eens zéémans.. .' en liet zich het water in de mond
lopen. Buiten vroor het minstens twintig graden, maar het leek of je in je
nakie op een tropisch strand lag te zonnebaden! En daarna die gloeiende
sauna: een withete blokhut vol zwetende, blauwe en rode lijven in allerlei
standen. Mannen en vrouwen door elkaar heen: apatisch, monden open,
pijnlijk genietend; een zelfkastijding die begon op de onderste treden van de
ladder en toenam tot in de hoogste regionen waar een helse hitte heerste.
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De kok was de eerste die ging zitten maar vergat het plankier nat te maken.
Binnen een seconde stond hij weer overeind.
'Aangebrande ballen, chief?' zei de stuurman lachend. 'Nou ja, dat zijn we
van jou gewend .. .'
De anderen, gewaarschuwd als ze waren, deden het voorzichtiger. Ze
kropen zwijgend omhoog. Af en toe gooide een onzekere, vage figuur een
schep water op de gloeiende as van het smeulende vuur en dan werd het
weer dik van mist.
'Halve kracht omhoog!' steunde de stuurman terwijl hij zacht in aanvaring
kwam met de dikke dijen van een gezette Fïnse. Maar toen het iets was
opgeklaard bleef hij toch maar zitten, want het was tenslotte niet
oncomfortabel en niemand nam er aanstoot aan.
De tweede keek door spleetogen rond. Wat waren ze lelijk, deze mannetjes.
Wat een gezicht was homo sapiens in een sauna! Was hij zelf ook
geschapen? Er bleef niks van over, zag hij bij de stuurman. En dan die
vrouwen. Vreemd, maar ze deden hem niks, helemaal niks. Geen schijn van
erectie nam hij bij zichzelf of zijn maten waar. Niet te geloven. Het kon dus
toch. Monniken en nonnen. Je stond er boven. Je kon sexloos zijn. In een
sauna werd je sexloos, en dat hield hij als eerste niet uit.
Maar buiten het saunahok stond grijnzend de Fïn te wachten die een koude
waterstraal op hem richtte waardoor de adem stokte. Er was ook een koud
bad in de buurt en de kok verkoos dat, maar dreigde er niet meer uit te
komen. Verstijfd bleef hij erin liggen, happend als een goudvis in een kom.
De Fïn opende een deur en maakte een uitnodigend gebaar. Er waaide
vrieskou naar binnen. Daar buiten lag een stuk bevroren dennebos met een
dikke laag sneeuw. De maten aarzelden maar de stuurman kwam, zag en
overwon. 'Lafaards!' riep hij, 'kom op en wentel je heerlijk in de sneeuw,' en
stormde naar buiten.
Ze deden het, de propere mannen van de 'Heerengracht'. Een naakte,
uitgelaten bende en een mooi decor voor een homofilm. Hun poriën sloegen
krakend dicht. En daarna weer onder de dampende douche, waarna ze
stonden te stomen in hun ruige handdoeken, jeukend en krabbend waar dat
nodig was, ook al was het een rare plaats.
Achter
de
beslagen
glazen
deur
met
in
spiegelschrift
PRIKKAMINENNJETSOSLAPP ontwaarden ze hun absurd dik geklede,
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kennelijk aarzelende en stomverbaasd toekijkende kapitein, terwijl alles
toch zo normaal was in een echte gemengde Finse sauna.
'Schat, staat de Bokma koud?' riep de stuurman keihard terwijl hij zijn
onderlijf nog eens afdroogde.
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Paniek langs de Waterweg
Toen de roestige 'Heerengracht' volgeladen het Kieier Kanaal gepasseerd
was, viel het voorjaar als een overwachte regenbui over het schip. De zon
had er plotseling zin in en de temperatuur steeg met het uur. De Duitse
Bocht en de Noordzee waren vlak als de Kralingse Plas op een koele
zomermorgen.
Tot aan de einder schitterde het water als een langzaam golvende spiegel.
Het was een verademing. De zware winterkleding die op de Oostzee nog zo
bitter noodzakelijk was geweest, leek ineens absurd. Ter hoogte van
Terschelling zei de stuurman, die met een kijker in de richting van zijn bijna
grijpbare geboortegrond stond te kijken: 'De kokmeeuwen hebben ook hun
zwarte kappies al op, kapitein. Het wordt tijd dat wij ook het zomerkleed
weer aantrekken.'
'Hoe noem je die beesten op 't eiland?' vroeg de kapitein.
'Kap- of kokmeeuwen,' zei de stuurman. 'Je hebt ook zilvermeeuwen en
mantelmeeuwen.'
'Voor mij is er maar één soort,' zei de kapitein. 'Kakmeeuwen!'
De stuurman grinnikte, toverde ergens een witte hoes vandaan en trok die
over zijn pet heen. 'Zo,' zei hij, "n mens krijgt er weer zin in met zulk weer. Ik
zal de maten aan het dekwassen, soppen en tjetten zetten; dan komen we
netjes binnen.'
'Goeie zaak, stuurman,' zei de kapitein. 'Ze houwen van schoonschip op
kantoor. Alle hens an dek en tjetten maar, dan wordt het schepie schoon en
klaar.'
Maar de bootsman was niet zo enthousiast. 'Luie wijven vegen de
kruimeltjes onder het kleed,' zei hij met kennis van zaken. 'Nou motte wij
nog even snel over de roest heen tjetten .. .'
'Make-up, boots,' zei de kapitein. 'De rimpeltjes krijgen we toch niet meer
weg, maar het helpt voor de buitenwacht. Kijk vooral ook goed bij het
kluisgat en de ankerketting: daar zit een bonk roest...'
De bemanning ging aan de slag, maar niet van harte. De witte bovenbouw
werd gesopt, het dek van voor tot achter gewassen en toen werden de
diverse opvallend patsies roest bijgewerkt; zelfs buitenboord voor zover
men daar vanaf dek bij kon komen. Maar toen de stuurman kritisch kwam
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kijken en zei: 'Zo weinig mogelijk heilige dagen laten zitten en haal ook de
scheepsnaam nog effe bij,' kreeg de bootsman de pest in.
'Ik zál 'm bijhalen!' zei hij en was met zijn ploeg zelfs nog bezig toen de loods
al aan boord gekomen was. Pas ter hoogte van de Noorderpier gingen
kwasten en verfblikken in de locker en keerde de rust op het voorschip
terug.
'Keurig scheepje, kapitein,' zei de loods. 'Ze zeggen dat je de sfeer aan boord
en de standing van de rederij kan proeven aan het uiterlijk van het schip.
Nou, dát zit hier wel goed .. .'
Hij vergiste zich: ze vergisten zich allemaal daar op de brug. De eerste die
het in de gaten kreeg was de man van Dirkzwager in Hoek van Holland, die
de 'Heerengracht' via de marifoon al aangekondigd had gekregen. Hij stond
al klaar de eta per telex/telefoon naar het wachtend achterland door te
geven, toen zijn oog op iets bijzonders aan de boeg viel. Een van de letters
was helderder dan de andere. Hij pakte een kijker, las en barstte in lachen
uit.
'Kijk nou 's!' zei hij. 'Zo staat ie niet in de Lloyds List, maar zó zet ik 'm wel in
het systeem. Met hoofdletters. Ken je lachen! '
En het geschiedde dat een nietbestaande naam van een echt Nederlands
schip in het fabelachtige geheugen van het gloednieuwe SBS (Scheeps
Begeleidings Systeem) terecht kwam en een geheel eigen leven ging leiden.
Aangezien de naam niet bestond, werd deze door de computer niet
herkend, waardoor alle zorgvuldig ingeprogrammeerde data (bouwjaar,
tonnage, lading, rederij, agent, ligplaats) niet op de beeldschermen van de
Havendienst op het Marconiplein, de douane, de rivierpolitie, de
Geneeskundige Dienst, de waterklerk, de agent, de rederij, Dagblad
Scheepvaart en andere belanghebbenden verschenen. Ook de telex spuwde
die onbestaanbare naam uit en overal keek men verbaasd-geamuseerd toe.
Op de beeldschermen bleef de niet door de computer geaccepteerde naam
uitdagend staan knipperen en op de telex stond het zó keihard in
hoofdletters afgedrukt dat het wel op móest vallen. Nou ja, de diverse
waarnemers hadden er wel begrip voor, want zo langzamerhand stond
Amsterdam er bol van, maar toen het schip aan de Maashaven afmeerde,
was er meer dan gewone belangstelling op de kade merkbaar.
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De rivierpolitie was versterkt aanwezig, en de kapitein zag mensen van de
rederij staan die hij nooit eerder op zo’n laat uur had ontmoet.
'Kapitein,' zei iemand uit de brede delegatie toen ze eindelijk aan boord
gekomen waren. 'Welkom binnen, goede reis gehad?'
'Waaraan dank ik de eer?' vroeg de kapitein achterdochtig.
'Practical joke zeker?' vroeg de walkapitein.
'Wat bedoel je?' vroeg de kapitein verbouwereerd.
'Je weet nergens van?'
'Waarvan?'
'Dat ons schip een nieuwe naam heeft gekregen en daarmee grote
belangstelling langs de hele Waterweg heeft getrokken, niet alleen van
andere schepen en de radarwaarnemers, maar zelfs van meerijdende
automobilisten die van het Vlarings Hoofd naar het Schiedamse en naar de
Parkkade kwamen om jullie te volgen ...'
'Het hele SBS staat op tilt,' zei een sombere ambtenaar van de
havenradardienst. 'En u weet zogenaamd nergens van?'
'Vertel me nou eindelijk eens waar het om gaat,' zei de kapitein.
'Iemand aan boord heeft de naam Heerengracht zowel aan bakboord als aan
stuurboord bijgewerkt en overgeverfd.'
'Dat klopt,' zei de stuurman. 'Is daar wat tegen?'
'Ze hebben van de eerste letter E een 0 gemaakt,' zei de walkapitein.
Er viel een doodse stilte. Er werd diep nagedacht.
'Hoerengracht,' zei de stuurman toen. 'Er staat Hoerengracht op ons schip,
kapitein!'
'Verrek,' zei de Ouwe, 'dan zijn we toch de verkeerde haven binnengelopen.
We hadden in Amsterdam moeten zijn, stuurman!'
'What about de juridische consequenties?' vroeg de walkapitein.
'Die lost de bootsman met de kwast op,' zei de stuurman.
'Daar zal ik nu effe voor zorgen.'
'Goed begrepen, stuurman,' zei de kapitein. 'En wat dat ... hoe noem je het
ook weer ... dat ... SBS, Scheeps Begeleidings Systeem betreft ... dat heeft
geen gevoel voor humor. Daar moeten jullie wat aan doen, heren ... Want
dat kan natuurlijk niet.'
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Overwerk
Het motorschip 'Blitar' had in Amerika een lading stukgoed geladen,
waaronder auto's in kisten, en was via het Suezkanaal in Djibouti
aangekomen, waar een gedeelte zou worden gelost. Aangezien dat op
stroom liggend met eigen laadgerei diende te gebeuren, verordonneerde de
kleine en nogal gezette stuurman Roggeveen op zijn gebruikelijke drukke
wijze, dat de bomen van ruim drie en vier dik van tevoren moesten worden
opgetuigd. Dat gebeurde gedeeltelijk buiten normale werkuren, waarom er
door de dekbemanning als gebruikelijk naar overtime werd gehengeld en
alvast 'geschreven' werd. Hoewel men wist dat eerste stuurman Roggeveen,
als het na de terugreis door de Middellandse zee in Genua op goedkeuren
en uitbetalen van overwerk aan kwam, nogal krenterig was.
Maar Genua was il Paradiso! Een oord om naar uit te zien, na vele lange
maanden in een hel van zand, hitte, kamelen en Arabieren die drank en
vrouwen hadden uitgebannen, voor zover het vreemdelingen betrof ...
Genua! Een lustoord! Land van vino, senoritas e cantare. Wie dáárop
beknibbelde, zoals stuurman Roggeveen, was een asociale ouwezeur!
Derde stuurman Van Dalen, een onhandige, plompe kerel van even
vijfentwintig jaar, had erop toegezien dat de stroppen om de eerste te
lossen kist goed waren bevestigd, en die kwam dan ook keurig rechtop in de
langszij liggende lichter terecht, zij het dat die wat heen en weer
gemanoeuvreerd moest worden.
Daarna werd een tweede kist aangeslagen, maar toen deze aan de laadreep
buiten boord hing, schoot ze uit de stroppen en plompte te water.
Stuurman Roggeveen, altijd en overal, was er zenuwachtig getuige van en
werd nog roder dan hij van nature en door de zon al was. 'Rhodondendron!'
zong hij met hoge en overslaande stem uit. 'Vuile hufters! Drie! Spring op
die kist!'
'Wat?' vroeg Van Dalen schaapachtig, geen aanstalten makend overboord te
jompen, en met open mond starend naar de plaats waar de kist in het water
belletjes lag te blazen.
'Waarom?'
'Om de stroppen weer vast te maken, idioot,' brieste Roggeveen.
'Schiet op.'
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Van Dalen reageerde niet. Ook Kees, de matroos van de wacht, bleef als een
standbeeld achter de ankerwinch zitten, alsof hij er niet bij hoorde.
Roggeveen bedacht zich maar even, en sprong toen spontaan bovenop de
gorgelende kist die nog net boven water dreef, weifelend tussen blijven of
ten onder gaan.
Zenuwachtig balancerende op de schuin vallende kist, en al met natte
voeten, pakte Roggeveen de losgeschoten haak vast, en trachtte die weer
achter een strop te krijgen, maar op dat moment verkoos de kist te zinken,
waardoor de eerste stuurman zich aan de haak moest vastklampen.
Als een loden poppetje aan een touw hing hij vlak boven het water te
bengelen, één voet krampachtig in de haak geklemd. Matroos Kees achter
de winch werd nu plotseling actief, vierde de laadreep in plaats van te
hijsen, waardoor Roggeveen tot aan de nek in het water kwam te hangen.
Hij schreeuwde en brulde van woede, maar matroos Kees liep langzaam
naar de reling toe, legde zijn ellebogen er breed op en keek naar de
spartelende stuurman, die in een krans van luchtbellen zijn hoofd boven
water trachtte te houden.
'Stuurman!' riep matroos Kees onbewogen, 'is dit overwerk, of niet? Krijgen
we dat in Genua nou uitbetaald of niet?'
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’n Vet petje
Stuurman Piet Parlevliet van het Nederlandse motorschip 'Rolling home' had
volgens zijn vrouw een maagkwaal, want hij tastte tijdens verlof altijd in die
contreien rond, als hij te uitgebreid gegeten had. De keuringsarts had echter
nooit wat gemerkt, en ook op zee had Piet bij slecht weer, dito jenever, of
een rotbui van de Ouwe geen last van zijn maag.
Van zijn vrouw kreeg Piet altijd kilo's drop mee als hij op reis ging. Eenmaal
los van de wal, werd die gebruikelijke dosis drop aan boord voor algemeen
gebruik aangewend, dat wil zeggen: na Dover kon men bij Piet tegen
stijgende prijzen een zak drop op de kop tikken, op basis van: 'Wie het eerst
haalt het eerst maalt!'
Op de koopvaardij noemden ze Piet dus Droplul, hoewel dat soms met
Druppel werd verward, waar Piets gedrag wel 's aanleiding toe gaf... Maar
dat is een ander verhaal.
Ma had een goede reden om Piet drop mee te geven. Volgens Japanse
medici hielp drop goed tegen maagkwalen, en aangezien Ma een
gloednieuwe Sony video-recorder en een slightly used, reconditioned,
second hand, strak-op-de-bandjes, goed-in-de-lak Honda bezat, die het
uitstekend deden, geloofde ze heilig in die Japanners.
Maar stuurman Parlevliet vond drop niet zo geschikt. Ten eerste omdat hij
meende geen maagkwaal te hebben: dat gewrijf in de maagstreek was meer
een soort lustgevoel, na goed te hebben gegeten. Ten tweede, omdat hij
een aangetrouwde nicht had, die als diëtiste was afgestudeerd op het stuk
van 'veel drop eten = hoge bloeddruk krijgen', zodat hij het spul toch maar
liever uitdeelde - vooral aan de kapitein.
Vanwege de kwaliteit van de voeding aan boord vond Parlevliet snoepen
echter een levensnoodzaak. Als er iemand jarig was en de kok een taart
gebakken had, zat de stuurman al in de hut vóór de anderen verschenen. Hij
ging ook altijd weg als het baksel op was. Daarom mocht de kok die
bietskommer van 'n stuurman niet zo erg.
In Kaapstad kreeg Parlevliet een oude makker op bezoek; zo'n netjes
aangeklede conservatieve walslurp van het agentschap, zodat hij zelf ook de
pet maar opzette.
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Toen Parlevliet de man aan de gangway opgehaald had, liepen ze samen
langs de kombuis, waar de kok biefstuk aan het bakken was.
'Hee, een braai!' zei de Zuidafrikaan, de lucht opsnuivend en in gewoon
Nederlands 'barbecue' bedoelend.
'Ja, dat ruikt weer's lekker,' zei Parlevliet. 'Ik zou er best eentje lusten!'
De kok, die al meer met dat bijltje had gehakt, antwoordde sikkeneurig:
'Hebbie dan soms 'n droppie voor me?'
Parlevliet begreep dat de kok niet wilde, en besloot er dan maar een geintje
van te maken. Hij haalde de pet van z'n hoofd, keek naar z'n kennis en zei
hooghartig: 'Nou, gooi het dan maar in m'n pet, rotkok!'
Zich lachend omdraaiend naar zijn makker, werd de pet praktisch uit zijn
handen gerukt, want de nijdige kok had de biefstuk, met het bakvet,
letterlijk en figuurlijk in het petje gekieperd.
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Big brother is watching who
Stuurman Jelte van der Mast drentelde door het kleine stuurhuis van de
chemicaliëntanker 'Charterer's Delight' heen en weer, en wierp een blik op
het hypermoderne digitale radarplaatje, dat op een soort veredeld
televisiescherm werd gepresenteerd. Er was geen ontkomen aan; dat beeld
overheerste. De beeldkast, opgehangen aan het bovendek, was overal
zichtbaar, zelfs bij vol daglicht en dát was wel 's anders geweest.
Big brother is watching who, dacht Jelte. Soms meende hij dat het beeld
naar hém keek, in plaats van andersom. Ogenblikkelijk kon hij, vanwaar hij
stond, in 'a bird's eye view' alles waarnemen wat zich aan boord en rondom
het schip voortplantte, bewoog, ophield en vermaakte. Positie, snelheid,
schroefvermogen, tijd van aankomst, verheid, uitlaatgastemperatuur en
optimaal brandstofverbruik in l/hr stonden rechts op het scherm. Alle data
waren per Satcom vanaf kantoor opvraagbaar. Ze wisten daar alles.
Met behulp van zijn infrarood afstandsbediening kon hij alle radardoelen op
het scherm oproepen en controleren op koers, snelheid, kortste
passeerafstand en tijd tot kortste passeerafstand. Bovendien verscheen elk
doel dat eventueel gevaar voor een aanvaring opleverde in rood, echt
gevaar in flitsend rood, alles wat op zee stillag in groen-geel, zoals
vuurschepen en ankerliggers, en de kust in oker. Varende schepen hadden
blauwe staarten, totdat ze dus rood werden. Een confetti-radar? Welnee!
Alleen wat rood flitste was belangrijk, de rest niet. Jelte had zo z'n
moeilijkheden met het apparaat, maar bagatelliseerde dat door op te
merken: 'D'r is tegenwoordig geen lol meer aan met die TVdaglichtpresentatie. Vroeger had je tenminste nog een beschermkap over
het beeldscherm zitten, waarmee je als nauticus in alle rust kon plotten .. .'
'Dat ding plot voor ons,' zei tweede stuurman Jaap van Dorp. 'Met die paar
geïntegreerd varende mensen aan boord is dat dé oplossing! Ik vind het
schitterend!' Hij was net terug van een cursus op de allernieuwste
scheepssimulator-trainer en had, net als een piloot, op instrumenten leren
vertrouwen. 'De tijd van de stoomradar met toeters en bellen is voorbij,
stuurman ...'
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'D'r is zoveel voorbij ... ' zei Jelte, alsof hij kiespijn had. 'Ik geef toe dat het
een mooi apparaat is, maar je kunt er niks meer mee uithalen, zoals vroeger
met die kap. Over de beeldbuis. Varen is niet gezèllig meer ...'
'Gezellig?' vroeg Jaap. 'Wat was er nou voor lol aan in zo'n stinktoeter te
staan loeren. Als ik me goed herinner sloot dat ding als een duikbril om je
ogen en neus ...'
Jelte grinnikte plotseling. 'Ja, haha!' kwam hij. 'Maar alleen om de
bovenzijde van je neus. Je kon buiten de toeter vrij ademen, en aan de
onderzijde daarvan zaten een paar rubbermanchetten. Daar kon je je
handen doorsteken om te plotten. Met een waspotlood kon je schepen op
het scherm markeren en waarnemen waar ze heen gingen ...'
'Haha,' herhaalde Jaap cynisch. 'Wat oubollig! Een waspotlood, notabene!
Was het nou zo fijn in een toeter te staan loeren waarin iemand net had
staan ademen met een kater van de drank, of 'n smaak in zijn mond of er
net een kat in had gejongd, of een hoestbui van het roken had overleefd?
Moet dát gezellig heten? Kom nou!'
'Maar het werkte wél verbroederend, zo'n kap,' kwam de stuurman
enigszins aangeslagen. 'Het kon niet anders. Je pikte het van elkaar. De gein
die we met die kap gehad hebben ... Haha!'
'Ongein zeker,' zei Jaap, toch wel nieuwsgierig. 'Noem 's wat?'
'Bijvoorbeeld de rand van de kap insmeren met grafietolie of schoensmeer
en dan de kapitein waarschuwen dat er een tegenligger in zicht was ...' zei
Jelte. 'Werkte goed, vooral tegen Sinterklaas als je toch een zwarte piet
nodig had ...'
'Kapitein-met-zwart-smoel,' kwam Jaap gemelijk. 'Wat leuk!'
'Heb je dan ook geen gevoel voor humor meer?' zei Jelte enigszins giftig.
'Heb je dan zelf geen idee?'
Jaap dacht even na. 'Ik zou er een foto van Jan Sanders in leggen,' zei hij
tenslotte.
'Die zie je niet,' zei Jelte. "t Is daar in zo'n toeter pikdonker ...'
'Pikdonker. Dan maken we er een nachtclub van,' zei Jaap, met een verre
blik in de ogen. 'Een naaktfoto uit Playboy of Panorama ... '
'Dát noem ik nou ongein,' zei Jelte. 'En oneigenlijk gebruik van nautische
hulpmiddelen ...'
'Oneigenlijk gebruik,' herkauwde Jaap.
40

'We hebben ons rot gelachen toen onze Ouwe de stuurman buiten de toeter
een knijper op de neus zette .. .' zei Jelte.
'Haha!' kwam Jaap.
'En hij gaf 'm door het stuurboordsmanchet heen plotseling een hand, toen
ie door het linker stond te plotten .. .' zei Jelte.
'Hm,' kwam Jaap. 'Heb je niks beters?'
Jelte slikte even. 'Ja, rook in de toeter blazen en dan zeggen: "Tjee het wordt
buiten mistig, ken je nog wat zien op de radar, stuurman?"'
Jaap grinnikte zowaar even. 'Die is ietsje beter,' kwam hij.
'We hebben wel 's een dooie rat of rotte vis op de beeldbuis gelegd ...'
kwam Jelte aarzelend, 'maar dat zal jou wel weer niet aanspreken.'
'Dooie ratten of vissen spreken niet,' wijsneusde Jaap. 'Dát vind ik nou
oneigenlijk gebruik van nautische hulpmiddelen ... '
Jelte snakte naar adem. 'Je draait de rollen om,' zei hij. 'Kom dan zelf 's met
een suggestie. Ik bedoel, jullie zijn volgepompt met computertechniek en
hebben geen humor meer ... Alles is wiskundig voorspelbaar en
wetenschappelijk uitgekiend ... '
'Ik zie het zo,' zei Jaap. 'TV is TV, niet waar? Je kunt dat beeldscherm daar
voor alles gebruiken. Radar, machinekamer, bewaking, gangwaybewaking,
enzovoorts. Nou, dan voel ik voor een schakelknop waarmee je satelliettelevisie kunt ontvangen. Schakelen, Janus! Toevallig is Kanaal X radar... En
Kanaal Y de Folies Bergère, of een ander religieus programma .. .'
Jelte kreunde van ellende. 'Dát noem ik nou je reinste oneigenlijk gebruik
van navigatiehulpmiddelen. Dat mág geeneens ... Navigatie is voor navigatie
bedoeld ... Radar is radar...'
'Knijpers op de neus,' kwam Jaap, 'Kaptein-met-zwart-smoel. Dooie ratten
en vissen. Rook in de toeter blazen ... Wie had het over oneigenlijk gebruik
van hulpmiddelen bij de navigatie?'
'Ik,' zei de stem van kapitein De Jong onverwacht. Hij had al een tijdje staan
luisteren. 'Goed beschouwd zijn jullie allebei mijn hulpmiddelen bij de
navigatie. Ophouden met dat geouwehoer of ik ga oneigenlijk gebruik van
jullie maken. Koffie zetten, dek tjetten, zuigertje trekken, piepers jassen.
Geïntegreerd werk, bedoel ik ...'
Jelte keek naar Jaap. 'Big brother is watching who?' zei Jelte mistroostig. 'D'r
is geen lol meer an .. .'
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Spraakversleutelaars
Jan de Visser van de RH 22 had er schoon genoeg van. Notabene z'n eigen
broer zat regelmatig in z'n kielzog te vissen en het is weliswaar een béste
broer, maar hij had er natuurlijk niks mee te maken waar Jan z'n vis ving en
hoeveel. En dat was nog niet alles. Ook z'n 'collega-vissers' hadden zo'n
uitluisterspoetnik, zoals ze dat noemden, thuis of aan boord staan. Als Jan
dan in verstaanbare taal een roepje naar moeders aan wal deed, wist het
hele dorp hoeveel hij ving en waar. Bovendien zaten er nog luistervinken op
het ministerie en op de afslagen van IJmuiden, Lauwersoog en Stellendam
mee te monitoren en hij verdacht een Zeeuwse 'collega' ervan de kaarten in
de loop van de jaren op zijn stekkies te hebben ingetekend, waardoor hij
naar noordelijker visgronden had moeten uitwijken. Jan had er genoeg van,
want ook z’n broeders uit Katwijk, Scheveningen, Urk en Vlaardingen
probeerden op die manier een graadje mee te pikken.
Jan nam z'n Decca-kaarten met alle wrakken en stekkies erop elke zaterdag
na binnenkomst mee naar huis, bij wijze van voorzorg. Niemand had ermee
te maken waar hij viste en hoe; via de afslag wisten ze toch al genoeg over
z'n besomming. En daar moest het bij blijven. Tegenwoordig had iedereen
maar een .marifoon-spoetnik aan boord en moest je Zoeloes praten om een
roepje door te kunnen geven.
'Neem een TOR, een Telex Over Radio, aan boord,' hadden die elektronikaboeren hem aangeraden. 'Da's geheim en daar kan niemand op inbreken als
je verbinding hebt.' Maar wat moest ie met z'n dikke vingers op zo'n
toetsenbordje klaarspelen? Hij sloeg er steeds naast en blokkeerde op die
manier de ether. Dat kostte goud. Scheveningen Radio voer er wel bij, maar
Jan niet. Tenzij hij leerde typen en dat vertikte Jan. Dus geen TOR.
'Ja, maar d'r zijn tegenwoordig Torren met geheugen,' zei die
elektronikaboer. 'Kun je eerst een roepje in het geheugen van de
kompjoeter zetten, druk dan op de knop en wég is je boodschap. Dan zit de
zender niet langer in de lucht dan nodig is en ...' Torren met geheugen! Het
werd steeds gekker. Jan wist heel goed dat die elektronikaboeren hem veel
te bieden hadden. Hij kón niet vissen zonder een vracht elektronika aan
boord, zoals een Decca, echoloden, sonar or radar en spoetniks. De brug
leek net een elektronica-winkel: volgestouwd met de modernste
42

visopsporings- en plaatsbepalingsapparatuur. Er stond bij Jan aan boord zo
langzamerhand meer dan op een supertanker. Dat wel. Maar was er nou
niks te vinden om de boel geheim te houden, vroeg Jan zich af.
'Tuurlijk, spraakversleutelapparatuur,' zei de kerel van de PTT, die de boel
zoals gewoonlijk kwam keuren.
'Wablief,' zei Jan. 'Wat is dat dan?'
'Een spraakvervormer,' zei de elektronika-boer, 'je stem wordt dan als het
ware omgedraaid. Hoge tonen worden lage tonen en omgekeerd. De hele
spraak wordt elektronisch gemixed en dan hoort niemand meer wat je zegt.'
'O,' zei Jan, 'verkoop dát dan maar aan een ander. Daar heb ik niks an.
Binnenkort heeft trouwens iedereen zo'n roerei en dan is 't weer over.'
'Nee, want je krijgt er een sleutel bij, schipper ...'
'Die kun je laten namaken in 't dorp,' zei Jan.
'Deze niet, De Visser. Dit is een elektronische sleutel met een codering die jij
alleen kent. En moeders thuis ook. Allebei dezelfde code en niemand die
ertussen komt.'
'Daar komt toch niemand tussen,' zei Jan. 'Maar 't is toch merakels. Ik hoor
wel 'ns meer van dat gekoeterwaals op de spoetnik. Dus dát is het dan. Een
spraakversleutelaar, of weet ik veel.'
'Je hoort je collega's om de Zuid ermee.'
'Hebben die 'em ook al? Dan moet ik ook zo'n kreng. Wat kost zo'n
geheimsleutelaar?'
'Goed achtentwintighonderd gulden, De Visser, en je hebt er twee nodig.
Eén aan elke kant van de lijn.'
'Jullie zijn uitzuigers,' kreunde Jan. 'De vis wordt duur betaald.'
En zo is het gekomen dat z'n schip werd uitgerust met een set levensechte
scramblers, spraakomvormers of, naar PTT normen, spraakversleutelapparaten. Vooruit dan maar. Er kwam een voorzetkastje naast de spoetnik
aan boord en één naast moeders telefoon thuis. Ze wist alles, en zij alleen.
Jan kletste in het begin hele einden weg. Maar die loereworsten van
Scheveningen Radio bleken een automatische codering ingebouwd te
hebben, waardoor ze precies wisten wie er aan het sleutelen was en dát had
die elektronika-boer er niet bij verteld.
Goed, dan maar wat minder in de lucht. Je wist niet wat je hoorde! Een raar
geluid, alsof er iemand stond te gorgelen, te lachen, te kotsen en een
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omgekeerde psalm te zingen, maar dan allemaal door elkaar geklust. En als
je dan op een knopje drukte, was het allemaal weer normaal.
Ja, het werkte, maar Jan hoorde als hij aan het vissen was, steeds meer van
die dingen en hij was er niet helemaal gerust op. Nou zat er zo'n handige
kompjoeterbliksem in het dorp, die de coderingen aan boord en thuis had
gewijzigd en dat zouden ze gaan uitproberen.
'Hallo, hier de RH tweeëntwintig,' riep hij via Scheveningen. 'Dat is gewoon
en nu druk ik de knop in sprtklochmilp tiou, en nou weer effen gewoon, heb
je dat goed genomen en nu dan de code die we hebben afgesproken
aktplmfgklio, hebbie dat ook, en bel me nou effen terug, over.'
'Jan,' antwoordde z'n geskrembelde vrouw, 'ik heb alles goed verstaan. Je
gaat effen naar Moermansk om een lading pootaardappelen te halen en
daarna naar Falkland Eilanden om walvissen te vangen. En dat kan ik
allemaal nog wel snappen, maar hoe lang zijn we nou getrouwd, Jan?'
'Ik heb m'n trouwboekje niet bij m'n,' zei Jan, 'maar waar tob je over,
wijffie?'
'Wel Jan, heb je soms een vrouw aan boord, zonder dat ik het weet?'
'Nee, tuurlijk niet,' zei Jan. 'Dat weet je toch, meid?'
'Ben je dan ziek, Jan, of heb je een graat in de keel soms?'
'Nee, ik ben goed gezond, wijffie. Wat bedoel je nou toch?'
'Dat is gek,' zei Jan's vrouw.
'Als je thuiskomt, moet je je eens goed door dokter Hendriksen laten
nakijken, want je hebt een vrouwenstem, Jan ...'
'Dat klopt,' zei Jan, 'dat hebben ze gezegd. Alle hoge tonen worden lage, en
omgekeerd. Dat zal het wezen dan, maar ik heb geen vrouwspersoon aan
boord, geloof je dat? Maar wat is er trouwens met jou aan de hand?'
'Ik ben ook goed gezond, Jan, wat bedoel je?'
"t Is zeker de overgang,' antwoordde Jan, 'want je hebt een mannenstem
gekregen ...'
'Haha,' lachte Jan's vrouw over de spraakversleutelapparatuur, 'daar worden
we op onze leeftijd nog eens geskrembeld van.'
En omdat toch niemand het kon verstaan, zei Jan na het 'over' nog: 'Schat,
hou je nog een beetje van me?' En wat klonk dat raar, na meer dan twintig
jaar!
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De paardepil van Port Said
'Het is toch casueel dat die tandensmid in Port Said ook Said heet,' zei de
stuurman, die als scheepsarts-onder-de-gage de marconist diep in het
verkeerde keelgat keek. 'Ze hebben die haven zeker naar hem genoemd,
omdat ie ook zo slecht bekend staat.'
'Noemt zichzelf Lord Said,' zei de tweede stuurman. 'Is vroeger toolpusher
geweest in de Gulf van Suez.'
'Slecht bekend?' vroeg de Sparks, met een hand zorgelijk aan zijn zere
gezicht. 'Waarom slecht bekend?'
'Hou je kiezen even op elkaar en je mond wijd open, anders kan ik niks zien,'
zei de stuurman. De Sparks deed het en grijnsde als een baviaan.
'Dat kan zo natuurlijk niet!' kwam de hwtk.
'Verstandige opmerking,' zei de stuurman. 'Had ik van jou niet verwacht.
Open, Sparks! Goed! Ik zie daar in de diepte je gereedschap hangen, maar
daar kan ik zo niet bij. Ziet er ontstoken uit, Sparks. Ik bedoel die
verstandskies aan stuurboord.'
'Verstandskies?' vroeg de tweede verbaasd. 'Heeft ie die dan nog? Dat
begrijp ik niet.'
'Ik ook niet,' zei de stuurman. 'Ik dacht dat ze die bij radio-officieren altijd
gelijktijdig met de hersenen verwijderen voor ze op cursus mochten. Nou ja,
dan kan het alleen nog maar meevallen, maar ik kan je niet helpen. Dat
moet Said doen.'
'Wees maar blij, Sparks,' kwam de hwtk.
'Maar hoe kan iemand nou aan bakboord pijn hebben en toch aan
stuurboord een rotte kies?' vroeg de tweede.
'Ik sta in zijn mond te kijken,' zei de stuurman nadenkend, 'en dus sta ik
tegenóver hem. Mijn bakboord is dus zijn stuurboord. Of niet soms?'
'Niet ten opzichte van de schroef,' zei de hwtk.
'Niet ten opzichte van het voorschip,' corrigeerde de tweede.
'Je hebt gelijk, second,' kwam de stuurman, 'maar het zit toch aan de
tegenovergestelde kant van zijn smoelwerk. Zoiets heb ik in mijn lange
praktijk aan boord van schepen nog nooit meegemaakt. Ik word er stil van
...'
'Gelukkig,' zei de hwtk. 'Eindelijk rust.'
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'Misschien een kromme volt of een fout in de bedrading,' opperde de
tweede. 'Dat komt in zijn kringen regelmatig voor.'
'Let jij maar op je boordlichten,' zei de marconist kreunend, 'als jullie niet
eens weten waar stuur- of bakboord is ...'
'Er zijn vier boordlichten,' doceerde de tweede. 'Toplicht, heklicht en twee
zijlichten. Nou vermoed ik, dat ie die bedoelt. Rood op rood en groen op
groen, stil laten liggen en niks aan doen ... Ja, maar dat geldt niet voor jouw
verstandskies. Die moet er nodig uit. Lord Said is al gewaarschuwd en kan
elk ogenblik aan boord stappen met zijn beruchte abortuskoffertje vol
rechte, kromme, vlijmscherpe, oerstompe, dikke, dunne en gore
poelietrekkers. Of benne het smoeletrekkers, meester? Anyhow, je bent zó
uit je lijden, en da's een zegen.'
'Said is de grootste paardepil die ik ooit heb aanschouwd,' zei de stuurman,
waarop de hwtk zei: 'Maak je daar niet ongerust over, Sparks. De stuurman
kijkt namelijk nooit in de spiegel.'
Op dat moment werd er aan de deurpost geklopt en schoof een Egyptenaar
in beeld die van onder een vuurrode fez-met-kwast beminnelijk zei:
'Morning gentlemen. I am Lord Said the superdentist. Waar is de patiënt?'
'Daar zit nummer twee,' zei de stuurman. 'Kan je eerst even bij mij kijken?
Sparks, ga even de deur uit. Ik zou zo’n slachtpartij ook niet kunnen aanzien
als ik nummer twee was. Ik vertrouw Said namelijk ook niet. Ik roep je wel,'
fluisterde hij nog.
De marconist verliet de hut van de stuurman en begon angstig door de
dienstgang te banjeren. Even bleef het nog rustig maar toen klonk een
afgrijselijk gekrijs dat door merg en been ging, gevolgd door een serie
krachtwoorden, waarna de stuurman als een dolle stier, doek om het
gezicht, uit de hut kwam rennen en stampend aan dek verdween.
'Volgende!' zei een glimlachende Said om de hoek van de deur, bloederige
tang in de hand. 'Is that you, Sparks?'
Deze weifelde. 'Kom op, Marco,' zei de tweede. 'Verman je! Bij de stuurman
hebben ze de verkeerde getrokken, maar bij jou is het duidelijk. Hij zit aan
bakboord.'
'Aan stuurboord,' zei de hwtk.
'Kom binnen, man! Je kunt zó de Rode Zee niet in. De Israëlieten zouden zich
rotschrikken en de Sinaï weer ingaan. Da's geschiedenisvervalsing.'
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'I am Lord Said of Port Said,' zei de Egyptenaar. 'Me very clevver. Don't you
worry!'
'Moeten we geweld gebruiken?' dreigde de hwtk, terwijl Lord Said een
beduimeld koffertje opende, dat de oorlog tussen Arabieren, Lawrence of
Arabia en de Turken nog had overleefd. Er kwam een bepareld doosje te
voorschijn.
'Goed verdovingsmiddel,' zei Lord Said. 'Niet meer met de hamer, geen
chloroform, whisky treatment of knokjenever, maar gewoon kamelestront.
Even snuiven en je bent weg. Voelt niks. Toetsie zó foetsie.'
'Een oud Egyptisch middel dat ze pas herontdekt hebben,' zei dehwtk.
'Vooruit dan maar, Sparks,' zei de tweede, waarop de marconist de mond
voorzichtig opensperde.
'Christ!' zei Lord Said, hoewel hij een Mohammedaan was, hetgeen de ernst
van het geval aangaf. 'Moet er nodig uit. Hebt u pijn in één toes of in een
paar ties? Deze toes of deze ties?' Intussen rampokte hij een spiegeltje-opsteel door de mondholte heen. Alles deed pijn, zei een grommende
marconist.
'Dan alles er maar uit,' zei Lord Said luchtig. 'Prepare for underwater, mister
Marconi,' waarbij hij een plastic zakje met camelshit te voorschijn haalde en
openmaakte. De hwtk verdween kokhalzend uit gezicht, en ook de tweede
stuurman, zakdoek voor de mond, verliet het abattoir, zodat de Sparks met
Lord Said overbleef. 'Me very clevver, don't you worry,' zei deze. 'Open your
stable. Dan kunnen we met trekken beginnen. Draagt u links of draagt u
rechts?'
'W-waar moet u dat voor weten,' hakkelde de marconist tussen zijn tanden
door.
'Straks, als u moet happen,' verduidelijkte Lord Said. 'Dan houd ik er
rekening mee, understand? Anders trekt het zo naar bakboord,' hoorde
Sparks de stuurman zeggen, en toen barstte er in de dienstgang een vulkaan
van gelach uit, waarop Lord Said zijn fez afzette.
'Dit is Doctor MacCullum,' zei de stuurman. 'Thanks old pal. Wil je Sparks
dan nu maar echt van zijn geval afhelpen?'
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Saucie Saucie
Het motorschip 'Straat Hond' was in de baai van Hongkong in de schaduw
van de Peak ten anker genomen, overspoeld door het diffuse licht van de
stad Victoria en het vasteland van Kowloon. Dat licht was als een melkweg:
duizenden nietige flat-ogen vloeiden samen tot een fluorescerende wolk.
Diepblauw was de hemel, maar de anders zo heldere sterren hadden geen
kans tegenover de nabije metropool. Laag over het glinsterende water
naderden spookachtig een tiental onverlichte sampans, die kennelijk ergens
aan de kust of in de baai al een lange tijd gewacht hadden, tot het schip ten
anker lag. Ze werden door vage gestalten rustig in de richting van het schip
gekrikt. Soms leek het of je er doorheen keek, zoals door een Vliegende
Hollander.
'De naaibrigade,' zei de stuurman niet in het minst ongerust tegen de derde.
'Saucie, saucie geblazen, maar jij begrijpt dat natuurlijk weer niet, Aria!'
'Hoe zou ie?' zei de kapitein. 'Hij is een baroe!'
De geheimzinnige sampans kwamen snel naderbij. Er zaten hele families aan
dek. 'Het enige dat die arme donders bezitten,' zei de kapitein, 'is die boot!'
Schel gepraat in donkere diepten. Geluiden van metaal op metaal. Er
werden haken naar het gangboord en de reling geslingerd. Een tiental
vrouwen op blote voeten klom als een troep apen langs touwen omhoog, en
begon toen ze aan dek stonden 'saucie saucie' te roepen.
'Saucie, saucie?' zei Arie. 'Wa's dat nou weer?'
'Nette naaimeisjes,' zei de stuurman. 'Saucie, saucie is steenkolenengels
voor 'to sew', oftewel naaien. En als je daar 'n verkeerde uitleg aan geeft,
broer, dan ben je ditmaal fout. Het betekent namelijk 'verstelwerk heb je
nog wat te verstellen.'
'Nee, 't is Bangkok niet!' zei de kapitein. 'Anders zou ik de spuit er wel op
laten zetten ... Daar komen die kaaihaaien als ratten langs de trossen
omhoog. Als je ze d'r vóór afschopt, klimmen ze via het achterschip wel
weer aan dek! Hier trouwens ook, maar dit is toch iets speciaals, Arie! Let
maar op!'
'Saucie, saucie, mister mate?' De meesten waren zo jong niet meer: wellicht
moeder van de vele kinderen die beneden in de slingerende sampans
wachtten. Hele families schraapten een mager bestaan bij elkaar doordat
moeder of dochter 'saucie saucie' verrichtte op geankerde schepen.
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Met stijgende verbazing zag de derde de invasie plaatsvinden. Niemand aan
boord maakte zich er kennelijk druk om.
'Me Amah ... saucie, saucie?' zei zo'n klein vrouwtje tegen Arie. Ze kwam
niet verder dan zijn schouders in die zwarte China-dress met broek, gaf hem
een hand en trok hem mee in de richting van zijn hut. Hulpeloos keek hij
rond, maar zag diverse opvarenden in dezelfde situatie. De midscheeps
stroomde vol. Een oud, maar lenig vrouwtje ging met de stuurman mee. Ze
kenden elkaar. 'Die is in staat Van Gogh nog een oor aan te naaien ... !' zei
de stuurman.
Even later zat ook Arie met zijn persoonlijke saucie saucie amah in de hut.
Zonder een woord te zeggen opende ze kasten en laden, voelde aan
overhemden en jasjes of de knopen er nog aan zaten, selecteerde wat
moest gebeuren en begon ongevraagd knopen aan te zetten en sokken te
stoppen.
Arie wist niet waar hij aan toe was. Er werd geen woord gesproken. Zij
verstond geen Engels en hij geen Chinees. Kennelijk probeerden die
straatarme sampanfamilies en de zeelieden elkaar in waarde te laten, want
één klacht en de strenge waterpolitie zou langszij komen om de sampans als
vliegen weg te jagen ...
'Saucie, saucie?' En daar zit je dan als jong stuurman, met zo'n Chinees
vrouwtje plotseling in je hut, die in kleermakerszit op de grond bivakkeert, je
laden opentrekt, af en toe glimlacht, met garen en band en benen knoopjes
aan de slag gaat, haar tenen als vast punt gebruikend waar je iets tussen
kunt klemmen, en haar lippen als een verzamelbak voor spelden en naalden.
'Saucie, saucie!' zei Arie en ze antwoordde lachend met al haar tanden
bloot: 'Saucie, saucie?' Het zou een aantal Hongkongdollars of andere
geldwaarden kosten, maar dan kon Jan de Zeeman weer weken vooruit ...
'Saucie, saucie!' lispelde Arie hoofdschuddend.
'Arie!' werd er plotseling gebruld. 'Daar komt de barkas van Johnny Heng, de
kleermaker! Maak je borst maar bloot.'
'Wat is dat nou weer, stuurman?'
'Joh, Johnny Heng, die je voor een prikkie maatkostuums en uniformen
levert! Binnen 'n dag klaar!'
'Evening, captain, want a nice suit? Your size was fifty three last voyage and
you have not fatted .. .'
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'Thank you, Johnny! Alright,' zei de Ouwe. De stuurman ging er ook voor
overstag. 'Maak de pijpen van die korte witte uniformbroeken wat smaller,
Johnny,' zei hij, 'want ik loop letterlijk en figuurlijk voor lul!'
Arie, in de deuropening van zijn hut staande, besloot ook een maatkostuum
van echt gabardine aan te schaffen, waarop Johnny Heng met een maatlint
begon te jongleren.
De stuurman grinnikte. 'Pas op, straks geeft ie je een slag tussen de benen...
Da's even wennen, voor de eerste keer,' meesmuilde hij. 'Niet bang zijn,
Arie. Je wordt niet op z'n Chinees ontmand!'
'Links,' voorspelde de kapitein. 'Hij draagt links!'
'Zóu ie al dragen, die baroe?' kwam de stuurman.
'Saucie, saucie!' zei Arie's Amah in de hut plotseling, zoekend naar werk.
'Saucie, saucie!' zei Arie lachend tegen Johnny Heng, de korte slag tegen het
gemak manmoedig verwerkend.
'Shit!' zei deze met een mond vol spelden, ten teken dat hij voldoende
beschaafd Engels sprak. 'Ik ben een plofessionele kleelmakel, you now!' zei
hij trots.
'Are you?' zei de stuurman. 'Gek dat mijn amah ook het laatste door jou
geleverde pak zit te verstellen, Johnny .. .'
Dat deed de deur dicht. Johnny liep naar de reling en brulde door zijn
walkietalkie iets de ruimte in.
In de haven begon de sirene van een politieboot te loeien. Alle saucie saucie
amahs verdwenen als bij toverslag zoals ze gekomen waren langs de touwen
in de sampans.
Arie keek ze na, in het besef dat hij iets verloren had.
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Het vat
Schipper Van Veen van de 'IJmuiden 2' zag al een tijdje een zwakke echo op
zijn radar, maar het kwam bij goed weer soms meer voor dat een rustig op
de golven drijvende meeuw een echo gaf. Die verdween dan wel weer na
enige tijd, als het beest naar elders weggevlogen was, maar déze echo was
wel erg standvastig van aard.
Schipper Van Veen gaf volle kracht vooruit om te gaan kijken wat daar dan
wel dreef; misschien wel een dinghy, of een waaghalzerige surfer die
uitgeput was weggedreven.
Terwijl de 'IJmuiden 2' dichterbij kwam, keek Van Veen door de kijker en zag
een rood ding in zee drijven, dat even later op een boei ging lijken. Een half
uurtje later constateerde hij dat het om een vat ging, en liet maatregelen
nemen om het op te vissen, terwijl de 'IJmuiden 2' langzaam langszij
manoeuvreerde.
Het leek een eenvoudig karwei; twee mannen van het dekpersoneel Karel
Boonstra en Arie Verhoeft zouden het wel even met een paar haken klaren.
Wel konden ze het vat op de lichte deining uit het water tillen, maar zodra
het meer dan dertig centimeter opgetrokken was, kon het met spierkracht
niet verder aan dek gehesen worden, omdat het steeds zwaarder begon te
wegen naarmate het hoger uit het water kwam. Het zakte weer terug, en
dreef licht op en neer dobberend weg.
'Misschien sleept er wel een ketting mee,' zei Karel. 'Ik snap het anders niet
... Drijft zo makkelijk en is toch loodzwaar ... '
'Nee, Joh! Zit niet vast. Is geen losgeslagen boei, maar gewoon een vat olie!'
was Arie's commentaar.
'Drijft een vat olie?' vroeg de kok vol ongeloof.
'Hangt van het soortelijk gewicht af,' antwoordde de stuurman.
'Net zoals met die gehaktballen of kroketjes van jou!'
'Haal er maar een net bij!' riep de belangstellend toekijkende Van Veen, 'en
draai de boom buitenboord, want ik begin te begrijpen waarom het gaat ... '
Een kwartier later was het zo ver. Het vat lag aan dek: was kennelijk
overboord gespoeld van een of ander passerend schip, want zelfs de zegels
zaten er nog ongeschonden op.
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'Het vat zit helemaal vol,' zei de schipper. 'En het is van ijzer. Rara, waarom
blijft het drijven?'
'Om dat precies te weten, moeten we eerst de maat weten,' zei de
stuurman. 'En dan berekenen we de inhoud en die maal het soortelijk
gewicht .. .'
'Maar die weten we nou juist niet!' zei Arie.
'En ook het gewicht van het ijzeren vat zelf niet .. .' kwam de kok.
'Flauwekul,' zei de stuurman. 'Gewoon de Wet van Arhimedes toepassen ...
Opwaartse druk bepalen! Een lichaam ondergedompeld in een vloeistof
ondervindt een opwaartse druk gelijk aan de verplaatste hoeveelheid
vloeistof...'
'Een lichaam ondergedompeld in olie .. .' begon de kok, en wég was hij. 'Ik
ga het met een gehaktbal proberen,' zei hij nog.
'Een vat drijvend in zeewater ondervindt een opwaartse druk die gelijk is
aan de verplaatste hoeveelheid vloeistof,' kwam de stuurman.
'Olie?' vroeg Karel.
'Zeewater,' verbeterde de schipper. 'Dat vat met olie drijft in zeewater, oen!'
'Dus de verplaatste hoeveelheid zeewater,' bevestigde de stuurman met
ongeduld in zijn stem. 'En die weten we uit de maten van het vat.'
'Hebben we het soortelijk gewicht van zeewater niet nodig?' zei machinist
Daalman die met kennersogen naar het vat keek.
'Niet onmiddellijk,' zei de stuurman. 'Dat is van secundair belang.'
'Ben ik niet met je eens,' zei Daalman. 'Zal ik het vat even open maken?'
'Over mijn lijk!' kwam de stuurman. 'Wie heeft er een maatlat? Als we de
lengte weten en de diameter van het deksel, kunnen we de inhoud bepalen.'
'Van allebei de deksels, zeker?' vroeg Karel. 'Nee, oen!' zei Daalman. 'lnhoud
vat is lengte maal twee pie errr .. .'
'Pie ... pie ... wat?' vroeg de kok.
'Schei uit, zeikerd!' zei de stuurman.
De schipper haalde er een papiertje bij, legde dat op het vat en schreef:
'Inhoud x soortelijk gewicht= gewicht vat.'
'Da's niet waar,' zei Daalman. 'Je vergeet het gewicht van het vat zélf. Zal ik
het even leegstorten? Kenne we het leeg wegen ... '
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'Over mijn lijk!' kwam de stuurman weer. 'Het is van een bekend merk en
bestemd voor de carters van onze privé-auto's, en je laat het niet in de
bunkers van de DGSM verdwijnen, begrepen?'
Hij komt van Terschelling,' kwam de schipper. 'Sil de strandjutter!'
'De opjutter, zal je bedoelen!' kwam de stuurman.
'Maar dan kenne we het sommetje niet afmaken,' zei Daalman op
zeurderige toon.
'Stel dat vat zelf weegt twintig kilo,' zei de schipper. 'Dat nemen we aan.
Moeten we alleen het vat in z'n totaal wegen, trekken het vat zelf eraf,
weten het aantal liters en bepalen zo het s.g.!'
'Waar is de Wet van Archimedes dan gebleven?' zei de stuurman.
'Nou snap ik het ook niet meer!'
'Dat gaat mij ook allemaal te vlug,' zei Arie. 'Begrijp jij het nog, Karel?'
Schipper Van Veen zuchtte en sloeg zijn ogen ten hemel. 'Hoe lang vaar ik
nou met deze bemanning?' zei hij somber. 'Snappen jullie niet dat we zelf op
een drijvend ijzeren vat zitten, al zit daar een schroef en een boeg aan?
Snappen jullie dan niet dat varen toegepaste wetenschap is? Denk 's aan
een tanker...'
Op dat moment kwam de kok terug van weggeweest. 'Ik wist niet dat koken
zó moeilijk was. Ik durf niet meer,' zei hij. 'M'n ballen gaan drijven en m'n
frikadel zakt tot de bodem.'
'Ja, je staat er eigenaardig wijdbeens bij,' zei de schipper. 'Of zit 'm dat in de
zeegang? Kom, laten we maar naar binnen gaan! Ik durf met zo'n crew
vanavond niet buiten te blijven .. .'
'Mijn idee,' kwam de stuurman. 'Anders eten we vanavond aan boord
toegepast wetenschappelijk en dat lijkt me niet zo lekker. Dan liever naar
moeder de vrouw!'
'Zeg,' zei de kok somber. 'Weet je zeker dat dát geen toegepaste
wetenschap is, anders blijf ik liever aan boord slapen vannacht
'Kwestie van soortelijk gewicht .. .', zei Arie met een stalen gezicht. 'Hoe
zwaar is je vrouw?'
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Een kwestie van Geloof
Allah Akbar, Allah is groot en Mohammed is zijn profeet. Daar konden de
stuurlieden van het Nederlandse motorschip 'Tabian' dat toebehoorde aan
de Stoomvaart Maatschappij Nederland niet omheen. Elke morgen keken ze
neer op het massale ritueel van in de richting van de heilige stad Mekka
voorovervallende pelgrims, waarvan er dertienhonderd aan boord waren.
De stuurmansleerling had de taak elke morgen vroeg alle aan dek
neergezette draaibare pijlen met het opschrift MEKKA in de goede richting
te zetten, zodat men aan boord geen vreemde en valse profeten die elders
ter wereld waren opgestaan zou aanbidden. Maar soms week de 'Tabian' uit
voor een tegenligger, regenbui of eiland en dan rende de leerling met een
handkompas van voor tot achter om de pijlen op koers te houden. Hij kwam
er al snel achter dat dit weinig zin had. En soms wijzigde een ongelovige
stuurman tijdens het gebed stevig koers, waardoor de deinende meute
ongewild en ongeweten in de globale richting van Saltlake City, Rome,
Jeruzalem of Moskou stond te prevelen, zonder dat de Mormonen in hun
machtige tabernakel, de Plaatsvervanger en zijn discipelen in de Sixtijnse
Kapel, de vrome Monniken in de Hof van Gethsemane of de bejaarden van
het Politbureau in het Kremlin er het flauwste vermoeden van hadden.
Maar op de 'Tabian' werd geen wereldpolitiek gemaakt. De pelgrims waren
over het algemeen zo verdiept in hun gebeden dat ze de intussen
miraculeus langs het zwerk zwevende zon nauwelijks opmerkten.
De toekomstige hadji's, die heilig verklaard werden als zij na de zware tocht
in hun dessa's terugkeerden, beschouwden de Nederlandse 'Tabian' als een
middel tot het doel: een vliegend tapijt, een medium tot Mekka, waarvoor
zij of hun familie vaak jarenlang in kreperende armoede hadden gespaard.
Ze leefden aan boord hun eigen leven, kookten hun eigen potje en
bereidden zich onder de bezielende leiding van hun kapala's voor op de
barre tocht door de woestijn tussen de havenstad Jeddah en Mekka; een
afstand die ze veelal kruipend en onder een moordende temperatuur,
zonder tussen zonsopgang en zonsondergang te eten of te drinken moesten
afleggen, waarna ze uitgeput in handen vielen van handelaren die als
aasgieren langs de route wachtten en goud geld verlangden voor wat water
of rijst.
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De 'Tabian' was maar één schip uit een hele serie T-schepen van de SMN (in
de dienstgangen Schraal Maar Netjes genoemd). Ook de 'Tarakan' en de
'Talisse' waren vrachtschepen die speciaal voor vervoer van pelgrims in de
tussendekken waren aangepast. Op weg naar of van Indonesië werden
pelgrims meegenomen naar het Land van de Profeet, Saoedie-Arabië, waar
ze in Mekka de heilige zwarte steen Ka'Aba kusten en in vervoering
zevenmaal rond de kubusachtige Grote Moskee liepen.
'Ik zal het nooit kunnen begrijpen,' zei kapitein Graafland tegen
scheepsdokter Brunnekreeft die er al gewend geraakt was dat er op de reis
náár Jeddah enkele pelgrims bezweken, maar op de retourreis tientallen per
week, omdat ze te veel van zichzelf hadden gevergd. Als wandelende lijken
zag hij ze in Jeddah langs de gangway aan boord strompelen, waarna ze als
eerste maatregel aan dek verplicht in een bak met een ontsmettingsmiddel
moesten stappen.
'Nee, kapitein,' zei de dokter, hoofdschuddend kijkend naar de pelgrims die
hij op de heenreis goed verzorgd en opgewekt had achtergelaten. 'Wennen
zal het nooit. Het gemak waarmee ze leven en sterven is voor mij nog steeds
een raadsel. Het lijkt wel of ze in trance zijn en bepaalde dingen die wij zien
niet opmerken.'
'Soms staan ze aan dek te lachen,' zei de stuurman. 'Terwijl we gestopt
liggen om een dooie overboord te zetten. Wij hebben daar kennelijk meer
last van dan zij ...'
'Sommige kapala's komen hun kooi er niet voor uit,' zei Brunnekreeft. 'Echt,
na Suez is de wereld anders. East is east and west is west, and never the
twain shall meet.'
'Onze taak is ze te vervoeren,' zei Graafland.
'En medisch te verzorgen,' voegde Brunnekreeft daaraan toe.
'De rest is Insh'Allah, zo God het wil.'
'Ik zou best 's in Mekka willen kijken,' zei de stuurman, 'maar verder dan de
kade van Jeddah ben ik nooit gekomen.'
'Christenhonden worden daar niet toegelaten,' zei Brunnekreeft, 'dat weet
je toch? Je zou het trouwens niet kunnen bevatten. Het is een massaal
gebeuren dat nergens ter wereld haar weerga kent. Soms word ik koud van
dat fanatisme. Het is beangstigend, vind ik. Als dit geloof echt in beweging
komt, als die opgezweepte massa een Jihad of Heilige Oorlog begint, kunnen
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onze kinderen nog heel wat beleven. Ik voorspel je spannende jaren rond
het Arabisch schiereiland.'
De 'Tabian', ook wel 'The Rolls Royce of the Ocean' genoemd omdat het een
prachtig gelijnd schip met een van de eerste dieselmotoren betrof, lag nog
te wachten op uitklaring toen een Arabier langs de aan de gangway staande
derde stuurman sloop met in zijn gevolg een aantal zwijgende, timide zonen.
'Good afternoon, sir,' zei de derde toen hij het gezicht van de statige Arabier
kon zien. Deze wierp zijn hoofddoek opzij en zei: 'Goedemorgen stuurman,
ik vind mijn weg wel naar de kapitein.' Daarna verdween hij, zijn zonen
wenkend, in het brug huis.
'Een Arabier die Nederlands spreekt!' zei de derde verbaasd.
'Joh, dat is hadji Van der Pol,' kreeg hij te horen. 'Een Nederlander die een
harem heeft met als gevolg vele zonen, vrouwen aan de Rivièra en hier. Hij
is consul en agent. Nou, die heeft goed geboerd sinds hij Het Geloof heeft
aangenomen.'
'Gelooft ie het zelf?' vroeg de bootsman.
'Zoiets kan je niet lang loochenen,' vond de tweede wtk die zelf uit Putten
op de Veluwe kwam.
'Hoeveel vrouwen zou-ie hebben?' filosofeerde de bootsman met een
vreemde blik in zijn ogen.
'Zoveel hij er kan onderhóuden,' zei de derde stuurman. 'Dat mag.'
'Je legt de klemtoon verkeerd,' zei de bootsman. 'Het is ónderhouden!'
'En dan die reebout,' kwam de hofmeester. 'Elke reis schuiven we een
karbonaadje op zijn bord, en dan vraagt ie aan de kapitein: 'Is dit reebout,
kapitein?' Als deze 't bevestigt, en dat doet ie geheid, begint Van der
Pollekker te schranzen ...'
Ja,' zei dokter Brunnekreeft, 'een Arabier die varkensvlees eet, en daar
weinig moeite mee heeft als hem wordt bevestigd dat het reebout is .. .'
'Een kwestie van geloof,' zei de stuurman. 'Of niet soms?'

56

RØodeflØomedflØode
'De naam Lulea doet me ergens aan denken,' zei de stuurman terwijl de tot
over het merk geladen ertscarrier Oredrecht ter hoogte van de Finse Alandeilanden door het drijfijs van de Oostzee schoof. 'Ik heb het die Zweden daar
nog gevraagd, maar ze konden me ook niet thuisbrengen.'
'Mijn kinderen moesten lachen toen ik ze vertelde dat we naar Lulea
gingen,' zei de kapitein.
'Typisch,' zei de stuurman. 'Mag ik vragen waarom?'
'Ik zou het écht niet weten,' zei de kapitein. 'Ik loop de hele reis al te
piekeren.'
'Ik vermoed toch dat het hun opvoeding is,' zei de stuurman.
'Ach, 't is gewoon een gekke naam,' zei de tweede, 'en ik mag ook barsten
als ik weet waarom.'
'De inboorlingen daar spreken het uit als Loel Ejoh,' zei de stuurman, 'en
daar wordt 'n mens ook niet veel wijzer van .. .'
'Klinkt nóg gekker,' vond de tweede.
'Wordt er inderdaad niet doorzichtiger op,' bevestigde de kapitein.
'In ieder geval blijven die Zweden er koud onder.'
'Logisch,' zei de stuurman, diep wegduikend in de kraag van zijn houtjetouwtje jas, 'ze wonen binnen de Poolcirkel.'
'Nee, nee,' kwam de tweede, 'dat is het niet. Ik zou persoonlijk nooit in een
stad met die naam willen wonen.'
'Vreemd, ik ook al niet,' zei de kapitein. 'Ik héb er wat tegen, maar ik kan het
niet beredeneren.'
'Typisch,' zei de stuurman, 'als je de zaak geografisch op een rij zet, is Lulea
gewoon een ertshaven die 's winters dichtvriest, en dan moet je naar Narvik
in Noorwegen om erts uit diezelfde berg te laden.'
'Kwestie van de warme golfstroom,' bevestigde de kapitein.
'Duidelijke zaak. Narvik blijft open, Lulea niet.'
'Lulea ligt bovenin de Botnische Golf,' kwam de kapitein, rondkijkend over
het onafzienbare ijsveld rondom het schip. 'Ik denk dat het zoete water er
ook iets mee te maken heeft.'
'Ik denk meer aan Freud,' zei de stuurman. 'Die knakker heeft overal mee te
maken. What's in a seaman's mind?'
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'Ja, die heeft veel op zijn geweten,' zei de kapitein. 'Hadden ze op weg naar
Lulea moeten kielhalen, dan hadden we nooit zeker geweten wat we allang
vermoedden.'
De stuurman schraapte de keel en schudde afkeurend het hoofd. 'Kapitein,'
zei hij, 'kielhalen doet men uitsluitend in tropische wateren. Ik vind het
nogal barbaars iemand met déze ijstemperatuur onder het schip door te
halen.'
'Da's waar,' zei de tweede. 'Dat zou Willem Barentsz nooit gedaan hebben.'
'Weet ik zo net nog niet,' zei de kapitein. 'Het is járen geleden dat ik zijn
reisverslag gelezen heb. Vergeet niet, hij zat aan de Narvikse kant, in de
warme golfstroom.'
'Dan heeft hij vast en zeker laten kielhalen,' zei de stuurman.
'Ach, het waren kleine scheepjes,' zei de tweede verontschuldigend. 'Iemand
onder een sloep doorhalen lijkt me niet zo'n bezwaar.'
'Toegegeven,' zei de stuurman. 'Als de zeewatertemperatuur goed is ...
Maar Freud onder de "Oredrecht" doorhalen in de Oostzee ... da's een
andere zaak. Nogal psychopatisch, vind ik.'
'Jullie verwarren de situatie,' zei de kapitein. 'Barentsz was via de
noordoostelijke doorvaart op zoek naar de Specerij-eilanden, en liep daarbij
in het ijs vast.'
'Overwinterde op Nova Zembla,' voegde de tweede daaraan toe.
'Kan ons hier ook gebeuren,' zei de stuurman. 'Als het nog een paar nachtjes
vriest .. .'
'De overwintering in Lulea,' zei de tweede met een peinzende blik in de
ogen. 'In de geschiedenisboekjes ...'
'Ik moet er niet aan dénken,' zei de kapitein.
'Willem had hier niets te zoeken,' zei de stuurman. 'Was hier in de Botnische
Golf helemaal vastgelopen. Niks te halen ...'
'Toch wel,' zei de kapitein. 'Hout en graan, papier en ijzererts maar géén
noordoostelijke doorvaart naar de Indies.'
'Ze hadden toen nog geen ijzeren schepen,' zei de stuurman.
'En ook geen Chinees op elke straathoek die je volgiet met zogenaamde
Spaanse peper. Andere tijden, andere behoeften ...'
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'Toch niet zoveel verschil,' vond de stuurman. 'Wij rammen met onze stalen
ertsknokker door het ijs, snakken naar een portie nasi goreng en lopen ook
kans te moeten overwinteren ...'
'Dan liever de lucht in,' zei de tweede.
De kapitein zuchtte. 'Twee, je gooit de hele rotzooi door elkaar heen, man!
Willem Barentsz en Jan van Speyk zijn twee heel verschillende grootheden.'
'Daar heeft de kapitein gelijk in,' zei de stuurman. 'Van Speyk zag in
achttiendertig de opstandige Belgen aankomen en dacht: als er nou van de
vliegbasis Volket even een helikopter langskomt, kan ik er tussenuit knijpen.
Vandaar dat 'dan liever de lucht in'.'
'Exact,' zei de stuurman. 'En Willem Barentsz die vastgelopen was in het ijs
dacht: nou ja, dát lukt niet, maar als ik nou maar met Zweedse
reudefleumedfleude bij de Heren Zeventien thuiskomt, sla ik toch niet zo'n
modderfiguur.'
'Nou snap ik het,' zei de tweede. 'Hij verliet het Behouden Huys op Nova
Zembla om in Noord-Scandinavië reudefleumedfleude op te halen voor het
dankbare vaderland .. .'
'Ze zeggen dat je dat benoorden Lulea kan vinden,' zei de stuurman. 'In de
bossen van Lapland ligt 't voor het oprapen.'
'Wat is dàt allemaal voor gelul!' zei de hwtk, die de brug op was komen
lopen en al enige tijd verbaasd had staan luisteren.
'Chief,' zei de kapitein, naar hem toelopend en hem uitbundig op de
schouder slaand, 'bedankt voor die opmerking. Er is me een groot licht
opgegaan. Ik weet nu ineens waarom ik een hekel heb aan de naam Lulea ...
Ik zal ónze Heren Zeventien vertellen dat ik er niet meer heen wil!'
'Niet loelejoh!' zei de stuurman lachend.
'Ik snap het niet,' zei de hwtk. 'Wat is reudefleumedfleude?'
De stuurman greep een potlood en kalkte op de zijkant van
de zeekaart: RØodeflØomedflØode. 'Bedoel je dat?' vroeg hij.
'Weet ik veel,' zei de hwtk. 'Zal wel.'
'Reudefleumedfleude is rooie rendierstront in roomsaus,' zei de stuurman.
De kapitein schudde het hoofd. 'Het wordt tijd dat we thuisvaren,' zei hij
zuchtend.
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Very Ugly Tanker, full ahead
alleddie
In de schaduw van de witte top van de heilige berg Fujiyama, voer de nog
niet van de werf overgenomen Nederlandse motortanker 'Vut Maru' door
de Japanse Binnenzee. Het schip, dat op proefvaart was, had die naam
tijdelijk gekregen, op aandringen van de Kapiteinsvereniging, die een schot
voor de boeg gaf, omdat de zoveelste kapitein, commodore Kooistra
nogalliefst, met vervroegd pensioen werd gestuurd.
De Japanners hadden aanvankelijk over die vreemde naam nogal wat
tegengestribbeld, maar met de term 'Maru' erachter, zoals voor Japanse
schepen gebruikelijk was, waren ze overstag gegaan. Tenslotte zou het schip
direct na de proeftocht de Nederlandse vlag krijgen en onmiddellijk worden
herdoopt in 'Olievlek'; dit niet alleen omreden van de WIR-premie, maar ook
vanwege het simpele feit dat de courante tankers van de rederij
respectievelijk Olieboer, Oliedom, Oliefant, Olienoot, Oliesel, Oliespat,
Oliespuit, Oliestook, Olievat en Olieveld waren genoemd. De maatschappij
was nou eenmaal in de olie.
Kapitein Kooistra, die op de rechterbrugvleugel stond toe te zien hoe het
schip zich gedroeg, voelde een vloedgolf van herinneringen in zich opkomen.
'De eerste tanker die ik na de oorlog van Japan uitbracht,' zei hij, 'was zó
gebouwd dat je als westerling constant overal je kop stootte. De Japanners
hadden de dekhoogte gebaseerd op hun eigen gemiddelde lengte. De
kooien waren eenzeventig lang. Je moest bijna rechtop zittend slapen. Net
zoals in de Middeleeuwen ...'
'Hoe lang is dat nou geleden?' vroeg stuurman Datema.
'Vele eeuwen,' antwoordde Kooistra afwezig en argeloos.
'Tjee, ben je al zó oud?' kaatste de stuurman. 'Nou ja, vort met de VUT dan
maar .. .'
'Ik heb moeite met die VUT,' zei Kooistra langzaam.
'Waarom?' vroeg Datema. 'Het kadje gaat door en het betekent simpelweg
Verdwijn Uit Tankvaart, ouwe jongen. Da's tegenwoordig een sociale
happening .. .'
'Vollekracht Uit Treden, zal je bedoelen,' kreunde Kooistra.
'Full Ahead Ashore ... Ik bedoel Fool, snap je?'
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'Fool ahead ashore,' zei de stuurman. 'Nou, daar zal ik rekening mee houden
als ik als gangbaar zeeman de kust nader, waar je als ex-gezagvoerder bent
neergestreken om met tranen in de kijkers naar passerende schepen te
loeren ...'
'Doet me ergens aan denken,' zei Kooistra na enige tijd, alsof hij even had
moeten slikken. 'Op mijn allereerste Jappentanker hadden ze allerlei
moeilijkheden, bijvoorbeeld met de toiletten. Die waren te laag. Als je erop
ging zitten, hing ie in het water ...'
'Wat?' vroeg Datema overbodig.
'En je zat in je eigen vuil ...' zei Kooistra.
'En als je bleef staan?' vroeg Datema onschuldig.
'Dan hoorde je loemp,' zei Kooistra.
'Loemp?' vroeg Datema. 'Wat betekent dat? Loempia?'
'Nee, de echo van ploemp,' verduidelijkte Kooistra.
Datema was er even stil van. 'Maar dat was niet het einde van het verhaal,'
vervolgde Kooistra. 'Ja, ze hebben zich tegenwoordig aardig aangepast, die
Jappen. En de Koreanen. In de begintijd stonden er op de telegraaf
opschriften als Fool A Hat en Dad Slow ...'
'Maar dat sloeg niet op onze commodore,' antwoordde Datema gretig. 'Al
heeft ie een wildevaartpetje, en is ie pas laat vader geworden .. .'
'En dan die instructieboeken,' vervolgde Kooistra met een verre blik in zijn
ogen. 'Een lachpuzzel om eruit te komen ...'
'Zoals?' vroeg Datema nieuwsgierig.
'Hoofdstuk Dekdienst,' doceerde Kooistra, 'Item Laadbomen. Erectie door
dekofficieren .. .'
'Als dát zou kunnen ...' kwam Datema.
'Hoofdstuk Machinedienst. Item Voortplanting. Draait schroef links is
vooruit. Draait schroef rechts is achteruit. Indien vlak na garantieperiode
andersom, don't you worry mister captain, chief ...' vervolgde Kooistra.
'Meteen leddingboten stlijken daal gevaal vool aanvaling of stlanding dleigt
... Welf opbellen en nieuw schip bestellen .. .'
'Haha,' kwam Datema, onder de indruk.
'Nooit direct voortplanting van voor- op achteruit,' vervolgde Kooistra
glashard. 'Niet goed voor tanden en schroef.'
Datema leek te stikken.
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'Hoofdstuk Radiodienst,' vervolgde Kooistra. 'Item Morsesleutel. Druklang is
streep. Drukkort is punt. Nippon is streeppunt puntpunt puntstreepstreeppunt puntstreepstreeppunt streeppunt. Koka is streeppuntstreep
streepstreepstreep, en dat tweemaal gedrukt.'
'Wat ken je nog goed morsen, captain,' zei Datema. 'Of wordt dat beter met
de leeftijd? Wat is koko eigenlijk? Een werf in Japan?'
'Nee, een geisha-huis in Tokio,' zei Kooistra, 'waar je na genoten oponthoud
zaken kunt doen. Je kunt meteen de schepen bestellen ... Onder de saké
door doe je zaken .. '
'O,' kwam Datema bescheiden.
'Item telefonie. Spreek a, toestel zegt a. Spreek b, toestel spreekt b,'
vervolgde Kooistra.
'Hoofdstuk Civiele Dienst. Item bedorven proviand. Bestel goede Japanse
waar, dan helpen wij elkaar. Stop snel in vrieskast. Deze altijd koud, tenzij
defect. Dan loert gevaar. Bewaar uzelf, voor de consumptie.'
Datema grinnikte uitgebreid.
'Indien vrieskast kapot, in noorden deuren wijd open zetten en in zuiden
ook,' vervolgde Kooistra. 'Maar indien in tropen, proviand over stuurboord
zetten, of snel naar noord of zuid varen.'
'Full ahead,' zei Datema. 'Haha!'
'Ik begrijp u niet,' zei de Japanse loods met een buiging. 'Full ahead alleddie
...'
Kapitein Kooistra schudde het grijze hoofd. 'Stuurman,' zei hij zuchtend. 'D'r
is eigenlijk geen ouwemoer veranderd. Ik ga maar met de ... Vut Maru ...'
'Mister captain,' zei de loods plotseling, 'VUT, what does it mean?'
Stuurman Datema zag zijn kans schoon. 'Very Ugly Tanker,' zei hij met
opeengeknepen lippen.
De loods glimlachte. 'Very good ship,' zei hij gedecideerd.
'Dat geloof ik ook,' zei Datema, maar kapitein Kooistra keek bedenkelijk
rond en zei: 'D'r is wat met 'r, stuurman ...' Hij loerde omhoog en wees:
'Kijk,' zei hij. 'We varen onder vreemde vlag .. .'
Ze keken naar het voorlopig Nederlands vlaggetje dat in de strakke wind aan
de vlaggemast op de bovenbrug hing te wapperen. Het blauw hing boven.
'Dat belooft wat ...' zei Kooistra. 'Afijn, jullie doen je best maar ...'
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In de olie
'Shell betekent gewoon schelp,' zei kapitein Marius in de messroom van de
Nederlandse motortanker 'Aladina, 'omdat
olie uit schelpdiertjes is ontstaan. Moet je verder niks achter
zoeken!' 'Niks achter zoeken?' kwam de stuurman. 'Het is een afkorting, net
zoals HAL voor Holland Amerika Lijn, VNGC voor Nievelt of VO voor Van
Ommeren ...'
'SHELL, dat is Smoel Houwen En Laten Lullen ...' vulde de tweede stuurman
gemelijk aan. 'Dat hebben ze me tenminste op de zeevaartschool geleerd.'
'Zeker 'n stuurliedenschooltje ...' zei de hwtk. 'Op onze school heette SHELL:
Stinkt Hevig En Loopt Lamlendig ...'
'Typisch werktuigkundig gezwets,' vond de kapitein. 'M'n vrouw tankt altijd
Shell en d'r motortje loopt als een naaimachientje ...'
'Een op dertien ...' kwam de marconist.
'Eén mijl op zeven.' zei de stuurman. 'Maar als de Ouwe met verlof is één op
drie ... Onze Ouwe is 'n schéurder!'
'Tankt dan zeker dat spul met LSD erin,' zei de marconist.
'Wordt je motortje high van … '
'Shell helpt!' zei de kapitein met overtuiging.
'De aandeelhouders ... ,' voegde de tweede stuurman daaraan toe.
'Moet je zorgen dat je ook zelf aandeelhouder wordt!' kwam de kapitein.
'Das Kapital van Marius!' zei de hwtk. 'Vertel me's, beste Bestevaer, hoe
wordt iemand aandeelhouder van z’n eigen kompenie?'
'Door te sparen, niet alles verzuipen en verwijven, maar netjes op de bank
zetten, en daar aandelen van kopen, savvie?'
'O, gaat het zo?' zei de stuurman. 'Nou, kapitein, dan ben je vast geen
aandeelhouder ...'
'Ik tank bewust Esso als ik met verlof ben,' zei de tweede stuurman lachend.
'Dan wil ik 's effe onder die gele schelp uit, weet je ... Ik stond thuis onder de
douche, en kreeg zo’n gele handdoek aangereikt. 'Van de Shellbonnetjes,
schat ...' zei m'n vrouw trots en opgewekt ...'
'Zo, tank jij Esso!' zei de kapitein verontwaardigd. 'Valt me van je tegen,
maat! En wil jij ooit hier nog kapitein worden?'
'D'r is nog hoop,' zei de stuurman. 'Z'n vrouw tankt Shell, maar hij Esso!'
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'Stop 'n hijger in je tank,' kwam de marconist grinnikend.
'Bij Mobil krijg je gereedschap,' zei de hwtk. 'Ik heb al een heleboel van dat
spul thuis ...'
'Bij Texaco ook,' zei de tweede stuurman.
'Jessis,' zei de kapitein hoofdschuddend. 'Hoe weten jullie dat? Gereedschap
verzamelen op Essobonnetjes ... Schaam je je niet? Wat 'n mentaliteit!'
'Bij Chevron krijg je tenminste borrelglazen,' zei de kokhofmeester met 'n
verre blik in zijn ogen.'
'Slecht en asociaal voorbeeld,' vond de marconist. 'Ze zijn namelijk léég ...'
'Jij hebt natuurlijk al weer een kast vól!' constateerde kapitein Marius. 'Wat
'n crew, zeg! Daarmee moet ik de oceaan over! Chevron, Esso, Mobil,
Texaco ... Hoe haal je 't in je hoofd? Wiens brood men eet, diens benzine
men tankt!'
'Ik verzamel harembroeken en schepen-der-woestijn bij 08!' zei de
marconist.
'Weet je nog, toen we Shell gingen laden bij de Esso raffinaderij in
Singapore, kapitein?' lanceerde de hwtk. 'Allemaal hetzelfde spul. Net als
melk ... 'Je hebt moedermelk en flessemelk,' zei de kapitein. 'Daar ZIT
verschil in, net zoals in benzine ...'
'Dat zit' m in de vitaminen,' zei de stuurman. 'Ik ben pas vader geworden en
weet 'r alles van ... De borst is beter dan de fles ... Die kleine had het al gauw
door! Grijpt naar de borst, niet naar de fles ... Kan je wat van leren, kapitein
... Nee, je moet Shellbenzine niet met moedermelk vergelijken ... Het begint
al bij de verpakking ...'
'Stop 'n vrouw in je tank .. .' zei de hwtk. 'Dat rijdt lekker ...'
Kapitein Marius zuchtte diep. 'We zijn er bijna weer!' was zijn commentaar.
'Waar?' vroeg de stuurman onschuldig, uit de poort kijkend. 'Ik zie alleen
maar blauwe zee ... wat bedoel je?'
'D'r valt met jullie niet verstandig te praten!' vond de kapitein, zuchtend
opstaand en de wijk nemend naar het eenzaam sanctuarium van zijn
enorme hut.
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Mata belazer
De groene golf van Gorontalo omsloot de in het diepblauwe water voor
anker liggende 'Siberoet' van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij bijna
geheel. KPM, ook wel Kom Pas Morgen, Kipas Pergi Mana oftewel Waarheen
gaat de schroef genoemd, was een geschikt bijvoegsel voor de 'Siberoet',
want dat was een strafboot. Wie erop terecht kwam, had op kantoor, in
Kampong Kodja, in Tandjung Perak of daarbuiten iets uitgevreten en werd
voor maanden de Molukken ingejaagd om ergens op de rede van Sanana,
Ceram, Ambon, Celebes, Batjan, Ternate, Tidore of Halmaheira balen rooie
rijst tegen zogenaamde bevolkingscopra te tawarren, en dat was zo'n
langdurige en eentonige bezigheid dat de uitdrukkingen 'ik heb er de balen
van, ik baal, baaldagen', vanuit de Molukken in de Nederlandse taal
terechtgekomen zijn.
De kapitein van de 'Siberoet' die uitgebreid van de rijsttafel en de Bokma
puti had genoten en zoals gewoonlijk in een ligstoel onder het zonnedek
voorbij de middaghitte sliep, sloeg tegen vier uur langzaam en voorzichtig de
ogen op, bestelde bij de djngos drie bier om het af te leren en vroeg om de
stuurman en de baas, waarmee de hoofdwerktuigkundige werd bedoeld.
'Ik heb 's diep nagedacht,' zei hij terwijl de boven zijn hoofd ronddraaiende
ventilator de hitte en de binatangs tevergeefs trachtte weg te jagen, 'en ik
heb een briljant idee gekregen om die loerakken op kantoor en op de vloot
goed de pest in te jagen .. .'
'Klinkt interessant,' zei de stuurman, het eerste biertje van de avondsessie
achterover slaand. 'Laat maar eens horen!'
'Strafboot!' bitste de kapitein. 'We zitten op een stráfboot, niet waar?'
'Ja,' zei de baas. 'En we weten waarom ...'
'Je moet ook niet lazerus de soos komen binnenrollen en dan tegen de chef
d'etablissement zeggen:'Stäh's óp, kêrel, of zit het loos van je zak onder de
poot van je stoel?'
'Nee, dat kan je niet doen,' bevestigde de stuurman.
'Zeg jij maar niks!' kwam de kapitein. 'Jij hebt het klaargespeeld het
edelgestroomlijnde motorschip 'Barumun' bij helder zicht bovenop die éne
klapperboom op Poeloe Mas te zetten .. .'

65

'De ploppers hadden het licht weggehaald,' verontschuldigde de stuurman
zich.
'Da's waar,' zei de kapitein, 'maar het was klaarlichte dag ...'
'Tja, da's pijnlijk ...' vond de stuurman zelf ook. 'Maar dat is nog niks
vergeleken met jóuw strafblad ...'
'Djongos, minta tiga bir lagi,' zei de kapitein. 'Toegegeven dat de lengte van
mijn strafblad evenredig is aan mijn dienstjaren, maar er zijn nog witte
vlekken ... Terima kassi, djongos, tjoba minta bottol puti banjak dingin ...
kopstoot ... nou ja, ik lag in Surabaja met de "Swartenhondt" toen Bill de
Bietser aan kwam kakken ...'
'Je bedoelt Meerman, de kapala van de KPM,' zei de stuurman, een slok
nemend.
'Betoel,' zei de kapitein. 'Nou die zei: Je gaat naar Biak en brengt een
Papoea-souvenir voor me mee, want ik repatrieer volgende maand ... Een
masker of zo ... Ik zei: Komt voor mekaar, maar ja ... ik geef toe dat ie wel
geschrokken zal zijn toen op Kerstavond een pakketje werd bezorgd met
mijn briefje: 'Als ie te klein is weet je vrouw er wel raad mee ...'
'Wat zat er dan in?' vroeg de baas.
'Een peniskoker ...' zei de kapitein.
'Nee, dat kan je natuurlijk niet doen ...' zei de stuurman.
'Proost!'
'Maar nou heb ik een plan ... een goed plan … dat iedereen troes de klappers
in jaagt. Ik zat daarnet weer zogenáámd te tidoeren, maar dat koppie werkt
altijd ... Streefland, dacht ik, verdomme, da's briljant ...'
'Wat dan?' vroeg de stuurman een slok nemend.
'Kijk,' zei Streefland, een Amerikaans nautisch tijdschrift opslaand, 'zo ziet
een radarmast met een scanner eruit en dat gaan wij ook maken. Hare
Majesteit Siberoet Als Eerste van de KPM-vloot met Radar de Haven van
Priok Binnengelopen ... Ik zie het al in de Bataviabode staan ...'
'Betekent grote riboet ...' zei de baas. 'Rennen alle kapiteins naar kantoor...
Waarom die strafboot wel en wij niet ... ?'
'Juist,' zei Streefland, 'da's ongeveer de bedoeling ... Djongos minta tiga bir
lagi ...'
En zo werd onder het genot van een koele drank tot vroeg in de koele uren
in de Golf van Goroutalo hét werkplan opgesteld dat de eerstkomende
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weken iedereen aan boord en rondom de aanlandingsplaatsen elders in de
Grote Oost zou bezighouden, en tot een technisch en psychologisch
verbluffend resultaat zou leiden.
Want toen HM 'Siberoet' op een middag de tjokvolle haven van Tandjong
Priok binnenliep stond op de bovenbrug een zilverkleurige en zeer goed
getuide radarmast, met daar bovenop een negen voet scanner die zó uit
Amerika had kunnen komen en zijn wakend elektronisch oog over Priok en
Kampong Kodja liet gaan.
Weliswaar was die radarmast hol van binnen en stond de kassab in het
stuurhuis verdekt opgesteld aan een wiel te draaien om die scanner te laten
rondwentelen, maar dat kon niemand aan wal of op de andere schepen
weten, en dus vloog de echo van dit gebeuren voor zichzelf uit naar het
kantoor van de KPM .
De nautische, technische en administratieve diensten liepen uit. Er
verschenen opvarenden aan dek van de collega-schepen. Zelfs de koelies
staakten even hun werk. Allen staarden met stijgende verbazing naar het
binnenkomende kapal-straf 'Siberoet', waar bovenop een rasechte radar
ronddraaide of het een lieve lust was en van nature bij schip en opbouw
hoorde. Zoals te verwachten was raakten de Djalan Kantor en de tilpon goed
verstopt door de aanloop vanaf minder fortuinlijke schepen, waaronder
vermelde 'Swartenhondt', 'Bontekoe', 'Van Riebeek', 'Van Riemsdijk' en zelfs
de 'Plancius'.
'Zeer langzame machine!' riep de kapitein die vanaf de bovenbrug rustig
pijprokend en met stijgend genoegen de toenemende drukte op de kade
gadesloeg.
'Stuurman,' zei hij, 'ik geloof dat ze de schrik van hun leven hebben
gekregen. Ze benne bang dat wij hun gedoe op kantoor en als ze de
kampong binnenwippen in de gaten kunnen houden met ons mat a belazer.
...'
'Gigi is de tand,' grinnikte de baas tussen zijn tanden, 'en gigi belazer is
kunstgebit. Mata is oog en mata belazer is kunstoog ... Nou ja, als je de radar
een soortement kunstoog wilt noemen heb je gelijk ...'
'Ze zien gróen!' constateerde de stuurman , terwijl de 'Siberoet' tergend
langzaam langs al die overboord hangende, klaarblijkelijk geagiteerde
bemanningsleden voer.
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'Niks terugzeggen,' zei de kapitein, 'en de gangway voorlopig niet laten
zakken. Niemand aan boord dan de pers ... Laat ze maar gaarkoken ... '
En zo heeft het Behassa-Indonesia-in-opbouw er – wellicht tijdelijk - een
woord voor radar bijgekregen dat ook uit de Molukken stamde, hoewel
Haagse radar of radar belazer zeker ook in de prijzen gevallen zóuden zijn ...
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Vlaggetaal
Twee fruitjagers lagen als witte meeuwen in het blauwe water van de Golf
van Honduras te wachten, want er werd gestaakt in Trujillo, een van de
havens van die zogenaamde 'bananenrepubliek' Honduras in MiddenAmerika. De Nederlandse 'Pisang Blanda' en de Amerikaanse 'Banana Split'
hunkerden nu al dagenlang, vlak bij elkaar liggende, licht slingerend achter
hun anker naar een plaatsje in de lege haven.
Het was een ramp, want de banaan heeft een bepaalde levenscyclus tussen
groen zijn en rot worden. De banaan was hier de motor van de economie.
Maar er was meer: de bemanning van beide schepen verveelde zich stierlijk
en zocht naar afleiding.
'Arie.' zei stuurman Rotteveel tegen de marconist, 'kijk, het Internationaal
Seinboek. De Engelsen zijn ermee in 1855 begonnen. Het bevatte 70.000
seinen met 18 vlaggen. In 1927 kwamen de morseseinen erbij, en nu is het
1987 en is het morse bijna voorbij. Goeie ouwe vlaggeseinen, Aldis
seinlampen, en morseseinen! Sparks, als die satelliet-communicatie
volwassen wordt, is dat over ... We kunnen nu al bijna niet meer met het
Seinboek werken ... Kijk, brandnieuw, bijna niet gebruikt. 'n Fossiel! Zou 't
nog wel enige zin hebben het verplicht aan boord te moeten hebben? Zou
die Yank het hebben?'
'Ik weet wat,' zei tweede stuurman Broekhuysen. 'We hijsen 'n paar vlaggen
en kijken hoe die Yank reageert ... Deze bijvoorbeeld.'
'AF 1...,' las de stuurman. 'Bent u voornemens uw schip te verlaten ... ?' Hij
grinnikte. 'Hijsen, die handel!'
Even later wapperden de vlaggen op het schavotje in de strakke wind, maar
het duurde ruim tien minuten voor het antwoord kwam. Op de 'Banana
Split' ginds werd de vlag AF gehesen: 'Ik ben niet voornemens mijn schip te
verlaten.'
Rotteveel reageerde enthousiast: 'Verdomd, het werkt nog steeds, dat ouwe
Internationale Seinboek. Maar kijk, wat hijsen ze nou?'
'AL,'·zei de tweede, bladerend in het Seinboek. '"Ik heb een dokter aan
boord ... " Haha!, die lui zijn in voor een joke. Wat doen we nou?'
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'CK!' riep de tweede. 'Hijs CK. .. "Ik heb geen hulp nodig", gevolgd door ...
effe wachten ... GL ... "Ik heb een wrak waargenomen" ... "Op de plek waar u
ligt" ... Hijsen die handel!'
Ze loerden vanaf de 'Pisang Blanda' door hun kijkers naar de brug van de
Amerikaan, waar veel geloop was, en zagen met grote interesse het
volgende internationaal vastgestelde vlaggesein omhoog gaan.
'TD 2 ... Wat betekent dat? Visserij ... Visserij ... Ja, hier staat 't TD 2 ... "Bent
u een vissersvaartuig?" ... Zijn die lui belazerd! Wij zijn Hare Majesteits
"Hollandse Banaan"!'
'Hier, deze!' zei de tweede. 'Daar mag ie op kauwen ... OI 1 ... 'Heeft u radar
... ?'
'Haha!' zei de stuurman. 'Kijk, hij heeft er drie, die prauw!'
'JI 1...' las de marconist even later. 'En dat betekent: "Wat was uw diepgang
toen u aan de grond liep?"'
'Schoften!' kwam de stuurman. 'Hijs RB 1 ... "Uw anker schijnt te krabben"
...'
'Sjonge, we leren 't. Het gaat steeds sneller!' kwam de tweede. 'Kijk, ze
hijsen JO! Wat betekent dat?'
De stuurman bladerde in het Seinboek. 'Ik ben vlot!' kwam hij even later.
'Hijs KM 1 onmiddellijk.'
'En dat betekent?' vroeg de marconist.
'Zal ik u slepen?' zei de stuurman lachend. 'Hoe kunnen we die yankees nou
's goed uitvlaggen, mannen?'
'MZ 1,' las de tweede. 'Ik beschouw uw navigatie als gevaarlijk en zal u
rapporteren.'
'Gaat de goeie kant op!' vond de stuurman. 'Kijken wat ie daarop te zeggen
heeft in vlaggetaal.. .'
'WC 1,' zei de tweede .... '"IJsbreker komt u te hulp!" Haha, we liggen bijna
bij de evenaar!'
'Lullig!' vond de stuurman. 'Hijs ZA 8 ... "Ik wens verbinding met u in het
Russisch ... !"'
'MRL is hun antwoord ... Medisch gedeelte ... ' zei de marconist. 'Lees nou!
Allerlei ziekten staan hier aangegeven ... Kijk 's! Je zou er beroerd van
worden ... MRL betekent "Pas onmiddellijke kunstmatige ademhaling toe ...
'''
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'Flauw!' zei de stuurman. 'Ons antwoord is ... effe zoeken ... MSA ... "Dien
rectaal langzaam een zoutoplossing toe ter vervanging van verloren gegaan
vocht ... "'
'Daar komt het antwoord al...' zei de marconist. 'MUE ... "Laat patiënt ijs
zuigen" ... As je me nou!'
'Goeie oefening, mannen!' zei de stuurman. 'Hijs nu de afknapper van de
dag, het vlaggesein MUE, ... "Wanneer zijn de barensweeën begonnen?" Dat
zal ze wel even stil maken ...'
'Ik denk van niet, stuurman,' zei de marconist even later. 'Ik lees: MFK, ...
Wat betekent dat?'
'Getfer,' kwam de stuurman. 'Ik moet er niet aan denken ...'
'Rubriek geslachtsziekten,' las de tweede. 'MFK ... "De penis is gezwollen ...'"
'En nu komt ... MTD 34,' vervolgde de tweede. 'U moet, haha!, kalmerende
tabletten geven.'
Toen kraakte de marifoon. De twintigste eeuw diende zich onherroepelijk
aan. 'Hallo "Pisang Blanda". This is "Banana Split'', we believe you have had
enough. Thanks for the exercise, fellows! Over and out!'
'Kijk,' zei de tweede stuurman. 'Ze hijsen daar ZO ... "U moet het seinen
staken ... "'
'Geef maar FO 1...' zei de stuurman. 'Ik zal gedurende de nacht bij u blijven ..
.'
'What about FU?' vroeg de marconist, 'n obsceen gebaar makend. 'Ahum ...'
kwam kapitein Berenschot, plotseling op de brug verschijnend. 'Dat is wat
anders dan jij bedoelt, edele heer!'
Hij had gelijk. 'FU,' las de marconist. 'Het gebied dat door het luchtvaartuig
wordt onderzocht ligt tussen me zus en me zo ...'
'Zie je wel?' kwam de stuurman. 'Dat boek klopt niet meer. Kan je de
Redersvereniging of de Internationale Maritieme Organisatie 'n briefje
schrijven, captain, dat ze 'n beetje met derlui tijd meegaan?'
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Examen
In de schaduw van het Vredespaleis in Den Haag, ligt de Scheveningseweg,1
waar vroeger op nummer zes in een oud herenhuis, de examens voor
seinen, opnemen, voorschriften en techniek werden afgenomen, door
gepensioneerde P.T.T'ers, die op deze wijze nog wat konden bijverdienen,
maar weinig binding hadden met de werkelijkheid.
Directeur Beenhouwers van het Rotterdams Particulier Radio Instituut
raadde toekomstige examenkandidaten altijd aan te gaan meeluisteren
tijdens de examens. Dat mocht, áls men maar stil en eerbiedig was. Over de
examinatoren deden de wildste verhalen de ronde, maar feit was dat een
aantal van hen altijd dezelfde stereotiepe vragen stelde. Die waren op alle
scholen bekend, en zeker op het Instituut, dat er wel voor zorgde dat de
antwoorden op die vragen de examen-kandidaten werden ingepompt.'
'Stel dat je met je schip naar Batavia moet,' vroeg Bijlsma altijd enigszins
verveeld, 'welke wateren passeer je dan?'
'Noordzee, Het Kanaal,' begon de kandidaat hoopvol, maar dan schudde
Bijlsma verontwaardigd zijn rode, aderverkalkte neus en bleef nors zwijgen,
zodat de kandidaat tenslotte overtuigd was alles fout gedaan te hebben. Het
bleek dan echter dat alleen het begin verkeerd was geweest.
'Je hebt het Y en het Noordzeekanaal overgeslagen,' zei Bijlsma dan
sarcastisch. 'Of niet soms?'
Dus begon iedereen voortaan met het Y, als Bijlsma examineerde en die
vraag (natuurlijk) weer stelde.
Peter Hobbema, die seinde als een creed en nog beter opnam, maar grote
moeite had met wiskunde en techniek, was wél bekend op nummer zes
omdat hij al enkele malen was geslaagd voor seinen en opnemen, maar
telkens weer zakte op techniek. Ondanks het feit dat hij er wat van kréég,
bewoog hij zich zichtbaar nonchalant door het leven, met een air en een
flegma dat een dosis onzekerheid verborg.
Gerrit van der Ban, die steeds tegen de zestien woorden aanzat maar dan
weer terugviel, omdat zijn seinschrift in elkaar zakte zat de laatste weken
met een gewichtje aan de pols te seinen. Dat scheen te helpen. Gerrit was
een kei in wiskunde en techniek, en was in alles de tegenpool van Peter, die
lid was van een jazzclub en uitstekend gitaar en klarinet speelde. Gerrit
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daarentegen was een fervent studiehoofd, in principe ontspanning onzin
vindend en er toch niet doorheen komend.
'Het is een kwestie van ritmegevoel,' zie Peter altijd. 'Ritme en zelfdiscipline,
mijne heren. Dát is het.'
Triomfantelijk de klas rondkijkend, merkte hij Gerrit op die zat te oefenen,
het gewichtje aan zijn pols op en neer dansend als een bij met paringsdrang.
'Eeneentweedrie, eentweetweedrie,' zong Peter, het ritme van twee letters
'e' nabootsend. Hij liep op Gerrit af, en rukte het gewichtje van zijn pols.
'Doe niet zo lullig! ' zei hij . 'Zo kom je er nooit!'
Gerrit begon te krijsen en vloog Peter naar de keel, waarbij de stoelen
ondersteboven rolden. Op dat tumult kwam meneer Oostdijk, de seinleraar,
naar boven rennen.
'Ophouden!' riep hij. 'Ik zal jullie 's wat zeggen. Jullie zijn gedoemd om
eeuwig student te blijven! Wat de een tekort heeft, heeft de ander te veel.
Sámen studeren, anders slaag je geen van beiden ooit, dat geef ik je op een
briefje!'
De twee jongens stonden beteuterd te kijken: ze konden elkaar niet uitstaan
en wat Oostdijk voorstelde, was gewoon onmogelijk.
'Jullie worden een dag geschorst,' vervolgde Oostdijk, onder doodse stilte.
'En jullie gaan een dag samen meeluisteren in Den Haag, op eigen kosten.
Náást elkaar, en koppen dicht! En ik eis een verslag van de vragen, precies
en exact. Er is een nieuwe examinator, en die heet Veenman. Ik wil alle
vragen en alle tricks weten, begrepen?'
'Goedemorgen, heren,' zei Peter Hobbema, toen hij de wachtkamer van het
examengebouw binnenkwam met in zijn kielzog Gerrit van de Ban.
Peter droeg een enorme slappe hoed en een fatterige jas, die hij met zwier
aan de kapstok hing. Daarentegen leek Gerrit meer op de zoon van een
dominee, die de kleren van zijn vader had aangetrokken.
'Zenuwachtig, luitjes?' vroeg Peter.
'Natuurlijk, meneer,' zei een jongen met dikke, uitpuilende ogen. Ik kan niet
meer, kijk maar!' Zijn rechterpols bewoog zich moeilijk op en neer op de
rand van de tafel. 'Het lijkt wel of ... er lood in zit. En als ik dan straks een
paar fouten maak ...'
'Mag,' zei Peter 'Mag best: als je maar tempo genoeg hebt om die fouten te
verbeteren. Troost je, examen seinen is een van de zwaarste opgaven ter
73

wereld, omdat je hele know-how in een paar minuten moet worden geperst,
maar dan is het ook gauw over ook. Heus, je komt er best: ik kan het weten!'
'Hij wel!' vulde Gerrit graag aan. 'Hij heeft een abonnement. Heeft al tien
maal examen gedaan ...'
'Hij nog nooit,' kwam Peter. 'Zit met een gewichtje aan de pols te knoeien ...'
'Helpt dat?' vroeg de dikke jongen. 'Heb je 't bij je?' 'Het helpt niet en het
mág ook niet,' zei Peter. 'Je moet ...'
Op dat moment werd de dikke jongen opgeroepen. 'Duim voor me!' zei hij,
net voor hi in het heilige der heiligen verdween.
'Meeluisteraars Voorschriften kunnen binnenkomen,' werd er nu geroepen
en Gerrit en Peter schuifelden het halfduister van de examenzaal binnen,
waar ze achteraan plaats namen.
'Stel u bent marconist op de Nieuw Amsterdam,' zei Veenman, 'en ik ben
passagier ... Ik wil een telegram verzenden en wil weten wat dat kost,
begrepen?'
'Ja, meneer,' zei de kandidaat snel.
'Goed, wat kost dit telegram, meneer de marconist?' zei Veenman, de
jongen een formulier gevend. 'Hier staat het: Zandstra, Woestijnstraat
dertien, Timboektoe. Van harte gefeliciteerd. Veenman.'
De jongen greep het formulier en onderstreepte de woorden.
'Dat is acht woorden, meneer,' zei hij. 'Ik zal nu de taksen voor u opzoeken:
de scheepstaks, de landlijn-taks en de kuststationtaks ...'
'Dat laatste geloof ik wel,' zei Veenman met een dunne glimlach op zijn
gezicht. 'Maar het is geen acht woorden ... Moet ik u dat vertellen? U komt
eraan tekort.'
De jongen kreeg een kleur en begon naar de fout te zoeken.
'Maar natuurlijk,' zei hij. 'Ik ben vergeten het kuststation te vermelden ... '
'Juist,' zei Veenman. 'Dus?'
'Dus is het negen woorden, meneer, want Scheveningenradio telt voor één
extra woord.'
'Scheveningenradio?' kwam Veenman met een stem als ijs. 'Wie zegt dat het
via een Nederlands kuststation moet worden verzonden? U behoort me iets
te vrágen!!'
'M ... aar natuurlijk, zei de jongen hakkelend. 'Waar ligt Timboektoe,
meneer?'
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Op dat moment begon Veenmans gezicht te stralen van genoegen.
'Dat is de juiste vraag,' zei hij. 'Wáár ligt Timboektoe?'
'Ik kan het opzoeken in het internationale boek van …'
'Ja, dat kan,' onderbrak Veenman hem. 'Maar het ligt in de Franse Sahara.
Dus?'
'Timboektoe, breukstreep, Sahara, breukstreep, Afrika,' zei de jongen. 'Blijft
één woord, meneer, blijft totaal negen woorden, al staat de hele ...'
'Had dat nou ineens gedaan!' zei Veenman vriendelijk, en daarna bleek het
examen Voorschriften een zacht eitje.
'Dat weten we weer,' zei Gerrit toen ze buiten stonden. 'We kunnen nu
beter naar techniek gaan ...'
'En wat gebeurt er als u twee spoelen met elkaar koppelt?' werd daar door
Ariens, de examinator gevraagd.
'Er wordt door inductie energie overgedragen, net zoals bij een
transformator,' antwoordde de kandidaat.
'Dat is juist. Kan er ook té veel energie worden overgedragen, en wat
gebeurt er dan?'
'Het toestel zal gaan genereren,' zei de kandidaat. Gerrit wist het: Peter niet.
Gerrit wist álles en Peter wist bijna niets, en terwijl ze samen het verslag
maakten, werd dat Gerrits verslag. Peter viel stil en dacht zichtbaar na. 'Ik
heb de pest aan je,' zei hij, 'je ligt me niet, maar ik stel toch voor te doen wat
Oostdijk voorstelde. Jij geeft mij techniekles, en ik leer jou seinen ...'
Oostdijk glimlachte toen hij het hoorde. 'Ik geef jullie op voor het volgende
examen, als je belooft aan te poten,' zei hij. 'Dat is over acht weken.'
En zo gebeurde het. Terwijl Gerrit van der Ban zonder gewichtje aan zijn
pols opnieuw aan de Scheveningseweg verscheen, moest Peter omstreeks
die tijd door techniek heen zien te komen. Oostdijk had een goed woordje
voor ze gedaan, daarbij officieus geholpen door een chronisch tekort aan
marconisten, en sterke druk van de rederijen. Er werd gefluisterd dat er een
oogje dichtgeknepen werd.
Gerrit kwam gemakkelijk door 'opnemen' heen , maar bleef kreupel bij het
seinen, waardoor intern beraad nodig was tussen de examinatoren, die
gezien zijn andere cijfers weinig anders konden doen dan Gerrit een klein
duwtje geven.
Wat Peter betrof verliep de zaak stormachtiger.
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Toen hij tegenover Veenman zat en het beruchte telegram naar Timboektoe
te verzenden kreeg, zette hij glimlachend Timboektoe/Franse Sahara/ Afrika
neer, en telde dat voor één woord.
'Hoe weet je dat het in Afrika ligt?' vroeg Veerman verbaasd.
Peter keek hem stomverbaasd aan en antwoordde: 'Maar dat vraagt u toch
altijd? Wat gaan we nou krijgen?'
'Bij techniek beweerde hij, dat als twee spoelen gekoppeld werden er een
hele generatie werd onderhouden.
'Welke, de jouwe of de mijne?' vroeg Ariens, en dat vond Peter kinderachtig,
hetgeen hij ook zei. De geschokte meeluisteraars van het Instituut belden
prompt de school en vertelden dat Peter het tótaal had verknald. 'Is ie
gezakt?' vroeg Oostdijk gespannen. 'Nee toch?'
'Dat niet, maar hij heeft het voor óns verpest, door Timboektoe/ Franse
Sahara/ Afrika neer te schrijven. Dat komt nóóit meer terug ...'
Maar hoe dan ook, Gerrit en Peter stonden tenslotte allebei met de vingers
in de lucht om de eed van geheimhouding af te leggen, waarmee ze hun
certificaat kregen toegeschoven.
'U hebt een pracht beroep en een mooie carrière voor de boeg, heren,' zei
een gezeten man, die er wazig uitzag.
Het was tien december 1947, en Nederland was opnieuw tegen een oorlog
aan gelopen. Ditmaal in Nederlands-Indië.
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Draait ie links of draait ie
rechts?
''t Is toch echt waar, kapitein,' zei de stuurman op een nevelig blauwe
morgen toen de 'Artemis' bij de Kaap Verdische Eilanden voer. 'Ik heb het
gisteravond verscheidene malen geprobeerd en het klopt. Als je je wasbak
met water vult en je trekt de stop eruit, dan kolkt het water naar rechts
weg.'
'Logisch,' zei de kapitein die zich een paar verhitte gesprekken herinnerde.
'Op het noordelijke halfrond kolkt het naar rechts en op het zuidelijke naar
links. Dat is een gevolg van de aardrotatie.'
'Typische nautische flauwekul,' zei de hoofdwerktuigkundige.'
'Dat ben ik roerend met je eens, meester,' zei de marconist. 'Ik heb het
nageslagen in de Maritieme Encyclopedie en daar spreken ze van de
Corioloskracht of de versnelling die invloed heeft op oceaanwinden en
wolkenmassa's, dus op iets dat groot is en vrij kan bewegen, maar niet op
lullige plasjes in een wasbak. Da's onzin!'
'Plas jij wel 's in de wasbak?' vroeg de stuurman gemelijk.
'Zouwen die dingen dan toch niet voor niks op gulphoogte zijn
aangebracht?'
'Sparks moet zijn onbevoegde smoel houden,' zei de kapitein. 'Hij weet
trouwens net zo goed als wij dat hele lichte deeltjes zoals elektronen onder
invloed van een elektromagnetisch veld kunnen afbuigen. De radarbeeldbuis
is daarop gebaseerd, dus waarom zou een klein beetje water onder invloed
van die enorme aardse krachten niet afwijken?'
'Juist, volkomen juist,' zei de stuurman gretig, een zeevaartkundeboek
tevoorschijn halend. 'Kijk, hier... Wet van Buys Ballot ... Staat men zó dat
men de wind recht in de rug heeft, dan is op het noordelijk halfrond de
richting van het sterkste drukverval links vóór ... wel allemachtig, d 'r staat
links voor ... En op het zuidelijk halfrond is dat rechts in plaats van links ... '
'De marconist grinnikte uitgebreid. 'Draait ie nou links of rechts?' zei hij.
'Moeten wij met jou de oceaan over?'
'We spreken bij Buys Ballot over winddruk verschillen,' zei de kapitein
enigszins geïrriteerd. 'Ook die draaiverschijnselen laten zich verklaren uit het
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Coriolos-effect. Ik ben alleen niet van plan deze onzinnige discussie
wekenlang te laten doorgaan ...'
'Zie je, Sparks?' zei de hwtk. 'Nautische hoogmoed ... Ze weten het zelf niet!'
'Ik weet het wél, zei de stuurman. 'Ik zei toch al dat ik het uitgebreid
uitgeprobeerd heb ...'
'Daar gaat onze voorraad zoet water ... .' zei de hwtk. 'Nou snap ...'
De kapitein onderbrak hem zuchtend. 'De stuurman heeft gelijk,' zei hij,
'maar om alle controversies te stoppen stel ik voor op neutraal terrein - eh,
zeg bij de marconist in de hut - een aantal proeven te nemen. We naderen
de evenaar. We hebben drie kansen in drie dagen. Vanavond nog op het
noordelijk halfrond, morgen op de evenaar en overmorgen op het zuidelijk
halfrond ...'
'Prachtig,' zei de Sparks. 'Proefondervindelijk vaststellen ...'
'Prima,' zei de hwtk, 'maar dan wel gekoppeld aan een weddenschap. De
stuurman zegt rechtsom kolken in het noorden en linksom in het zuiden,
maar ik beweer dat het precies andersom te regelen is ...'
'Duizend gulden,' zei de stuurman. 'Ik wed met jou om duizend gulden.'
'Afgesproken,' zei de kapitein, ' maar ik wil er tot vanavond acht uur niks
meer over horen. Morgen nemen we per satnav een goeie fix van de
evenaar, herhalen de proef en een dag later weer. Zelfde tijd bij de Sparks,
en nou allemaal opgedonderd!'
'Sparks,' zei de hwtk een half uurtje later. 'Wil je wat verdienen?'
'Ik heb de "Adonis" aan de draad gehad,' zei deze. 'Die zit bij Kaapstad, en ze
zijn daar met proeven bezig. Hij belt me straks terug en als het linksom is ga
je duizend gulden verliezen, meester ...'
'Tenzij,' zei de hwtk, 'tenzij jij een beetje sociaal reageert en een paar van
mijn mensen een uurtje aan jouw wasbakkie laat sleutelen ... Ik heb namelijk
een idee ...'
'Wat levert het op?' vroeg de Sparks.
'Vijfhonderd gulden,' zei de hwtk, 'maar dan moet ik wel een soort intercom,
een afluisterdraadje naar de hut van de tweede wtk van je hebben. Kan dat?
Beetje onopvallend?'
'Komt voor elkaar,' zei de Sparks.
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'Ik werk met perslucht,' zei de hwtk. 'We versieren een afvoerstuk met twee
kleine gaatjes bovenin. Blaast ie links dan draait ie links, en omgekeerd. Laat
dat maar aan mij over ...'
'Ik hoop het,' zei de marconist. 'Je speelt met mijn geld ...'
'Soms vind ik jou een nare kerel,' zei de hwtk. 'Het is dat ik je wasbak nodig
heb ... anders ...'
Toen het Uur U eindelijk daar was zei een ontspannen hwtk enkele malen
keihard in de overvolle hut: 'En dan gaat NU de stop eraf,' waarop het water
onder grote belangstelling naar links begon weg te gorgelen, waarvan akte
door de kapitein.
Eén-nul voor de hwtk. En intussen rapporteerde de 'Adonis' dat het nabij
Kaapstad ook naar links kolkte: een merkwaardige correlatie met de politiek.
Er was ginds aan boord een ware rage ontstaan en er werd op Australische
wijze massaal gegokt.
De proef bij de evenaar toonde aan dat het alle kanten opkalkte, waarvan
akte door de kapitein. 'Logisch,' zei de teneergeslagen stuurman nog. 'We
zitten hier in de doldrums.' Maar hij stond zwak.
De nautische dienst vergaderde achter gesloten deuren. Hun eer stond op
het spel, maar de avondsessie op driehonderd mijl ten zuiden van de
equator toonde overduidelijk aan dat het naar rechts kolkte, waarvan akte
door de kapitein.
Twee-nul voor de hwtk.
'Verdomme,' zei de stuurman met de handen wanhopig in de hoogte. 'Dan
ben ik op de Kweekschool voor de Zeevaart verkeerd voorgelicht ...'
'Klopt,' zei de hwtk. 'Dat doen ze daar al tweehonderd jaar. Had je maar
naar een goede school moeten gaan. Die voor scheeps-wtk's aan de
Schipluidenlaan ...'
'De hele theorie aan barrels,' zei de kapitein somber. 'Ik zal een brief op
poten naar de 'vereniging Cornelis Douwes' sturen waar ze leraren opleiden
...'
'D'r is iets neit goed,' zei de stuurman vertwijfeld. 'Daarnet in mijn hut ...'
'Wáterverspiller!' krijste de hwtk. 'Wasbakkenplassert!'
'Stuurman,' zei de kapitein met ingehouden stem, 'OPHOUDEN. Begint dat
gelazer nou weer! JE HEBT VERLOREN!'
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'Ik reken erop dat we in Kaapstad afrekenen, stuurman,' zei de hwtk, 'en als
je straks in de wasbak plast, voel dan gelijk effe of je hier links draagt. Dat
zou ook wel 's kunnen veranderen ... op dit halfrond ...'
De caramboluskracht, zei de Sparks nog, maar het kaatste af op de gebogen
rug van de naar zijn hut strompeldende stuurman.
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Pietsie
Een goed bekend staand koopvaardijkok is een zeldzaamheid: tenminste, als
het om culinaire zaken gaat. Een kok heeft in principe al tegen dat hij man is.
Hij kan bijvoorbeeld niet gaan sjimpen als de aardappels zijn aangebrand,
noch staan hem zekere andere middelen ter beschikking om de stemming
van de man wat positiever te maken.
Messroom en salon oordelen hard over een kok. Wee de bemanning die
wordt begroet met: 'Ze noemen mijn de uienkok!'
Dat betekent een eentonige reis, eentonig van smaak. Koks zijn geen
huisvrouwen. Er komt geen melkboer, geen slager geen groenteboer, geen
kruidenier en geen bakker dagelijks aan of langs de deur. Een kok is allen en
alles tegelijk. Het spreekwoord dat liefde door de maag gaat, gaat hier
niet op.
Zelfs de beste kok wordt op de lange reis herhalend, langdradig en
smakeloos. Maar kok Jansen van de Alnitare had het gepresteerd na vijf
maanden met zijn schip de Lekhaven binnen te lopen, en toch als vriend van
iedereen afscheid te nemen.
Toch was hij niet gelukkig. Veel opvarenden waren door vrouwen of meisjes
afgehaald: hij was er nog nooit in geslaagd een permanente levensgenote te
vinden. Zijn eerste gang was dan ook naar 'Café Alnitare' op het
Marconiplein, beheerd door een man die vroeger als chef-hofmeester op dit
zelfde schip gevaren had, en zich daarom een pleisterplaats voor mannen
van de rederij had opgebouwd.
Jansen smeet zijn koffer onder de kapstok neer en zocht zich een weg naar
de bar. 'Bier, Sjaak,' zei hij eenvoudig.
'Verrek!' riep de kastelein. 'Jij ook weer binnen? Welkom, chief cook! Doe
maar net of je thuis bent. Nog steeds niet getrouwd?'
'Nee,' zei Jansen, een grote slok nemend, en daarna in gepeins verzinkend.
Hij voelde zich nog belast door de afgelopen reis: een gevoel van niet thuis
zijn, van nog-niet-thuis-zijn, van dat-hebben-we-dan-weer-gehad: een last
van hitte, zeedagen, enkele interne menselijke spanningen aan boord,
acclimatiseren, displaced voelen. Een gevoel van leegte, omdat hij een
verstokte vrijgezel was gebleven, en omdat alle vrienden waren opgekort
naar huis.
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'Nog een,' zei Jansen, zijn glas naar voren schuivend. Hij kreeg het.
'Je moest maar 'ns trouwen,' zei de kastelein, kwasi-bezorgd.
'Hoe?' vroeg Jansen. 'Je leert op zee niet zo gauw ’n goeie vrouw kennen.
Dat weet je wel, Sjaak.'
'Da's waar,' bevestigde de kastelein. 'Maar ik weet wel iemand voor jou.
Precies voor je geknipt.'
Jansen veerde op. Zijn hart begon te bonzen. 'Hee, Jan!' riep de kastelein.
'Wat denk jij van Emmie, voor hém hier?'
De aangeroepene kwam naderbij, en bekeek Jansen monsterend.
'Niet gek,' zei hij toen. 'Precies zijn maat.'
'Dat heb ik ook al beweerd,' bevestigde de kastelein. 'Magnifieke vrouw. Je
weet wel, rond van vorm. Heeft alles mee en is ongetrouwd.'
'Mijn leeftijd?' vroeg Jansen.
'Neenee: jonger,' antwoordde Jan. 'Veel jonger. Bescheiden vrouw. Precies
jouw slag ...'
'Ze is nog rijk ook,' vulde de kastelein aan. 'Heeft ’n eigen wagen en 'n eigen
huis. Weinig kansen gehad in het leven. Jij kent dat wel, kokkie!'
'Geef me 'r nog een,' zei Jansen, zijn glas opnieuw wegschuivend.
Hij keek bezorgd, alsof hij er alles van begreep. Die bezorgdheid scheen hem
te doen opleven. Hij ging rechtop zitten, schraapte de keel en vroeg: 'Zou ik
met 'r kunnen kennismaken, Sjaak?'
'Tuurlijk,' antwoordde Jan, 'dat valt wel te regelen.'
'Wat wil je drinken?' vroeg de kok.
'Bier.'
'Oké. Wanneer kan ik 'r zien? Biertje voor Jan, Sjaak.'
'Tja,' antwoordde Jan, zijn glas met grote slokken leegdrinkend. 'Ik wil eerlijk
zijn, maat. Ze heeft alles mee, maar ik mot je voor één ding waarschuwen.'
'Waarvoor dan?' vroeg Jansen, bijna ademloos.
'Nou, ze is 'n pietsie zwanger!'
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Blij dat ik vaar
In Singapore van de 'Nedlloyd Drive' afgemonsterd zijnde, kwam ik na twaalf
uur hangen en zitten in zo'n kreng van een vliegtuig doodmoe op Schiphol
aan, waar mijn vrouw me probeerde af te halen, maar ze kon vanwege de
drukke pleziervaart natuurlijk niet langs de kant komen, zodat ik mijn zware
koffers naar een ankerplaats op de ree van de luchthaven moest tremmen.
'Hebben ze hier geen koelies?' zei ik, terwijl Junior weliswaar gedienstig met
een bagagekarretje kwam aanroeien, dat hij echter te laat in z'n achteruit
zette, waardoor ik op het achterschip werd geraakt en plat aan dek viel.
'Kijk, daar hebbie de Paus,' zei zo'n Amsterdamse kraakfiguur die me
voorover zag liggen en ik kwam verontwaardigd recht, maar gelukkig zei m'n
vrouw: 'Doorvaren, Jan!' anders had ik z'n ankerbal gehesen. Toen we
eindelijk in de auto zaten, ontdekte ik op de achterruit een sticker BLIJ DAT
IK RIJ, en ik zei 'Schat', want ik was natuurlijk als boter en dacht dat er VRIJ
stond. Ik probeerde haar een smakkerd te geven, want ze frummelde aan
mijn linkerknie, maar ze was natuurlijk al aan het schakelen en stortte zich
letterlijk en figuurlijk in het verkeer.
'Hou je 'n beetje in!' zei ik nog en ze zei: 'Jij ook!' en gaf meteen volle kracht
vooruit zonder op de torsie, rpm, pitch of het laadprogram te letten,
evenmin als al die andere gekken in de buurt.
Ik weet nou wat een loods voelt als ie naast me op de brug staat, orders
geeft en in feite geen moer te vertellen heeft! Ik ging op tilt. Terwijl bij mij
de horizon na eenentwintig dagen varen tussen Panama en Singapore als
een brede streep nog op mijn netvlies ingebrand stond en mijn hele lichaam
op langzame deining ingesteld was, viel zij als volleerd coureur schuin door
de bocht een groot konvooi binnen. Ik had het niet meer, zat met de
doodstuipen in mijn lijf als een wezel met opgetrokken poten naast haar en
zuchtte van pure ellende. Dit was zelfmoord!
'Is er wat, Pa?' vroeg Junior fijntjes. Ik gromde. Die krengen worden niet
alleen groot maar evenredig brutaal.
'Nee niks,' bracht ik uit, de ogen knijpend omdat een idioot met een speed
van minstens honderd n.m. per uur voor de boeg over liep en toen minder
klappen ging maken, terwijl een aantal opdringerige oplopers in ons kielzog
met knipperende lichten van hun ongenoegen blijk gaven.
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Tegen de pertinente regels van het ZAR (Zee Aanvarings Reglement) in
trachtten ze ons in te halen, hoewel het vaarwater volledig versperd was, en
toen dat niet lukte begonnen ze notabene aan de fluit te hangen! 'Wel 's van
ZAR gehoord?' riep ik woedend uit, maar Ma gaf een nerveuze ruk aan het
stuurwiel en zei: 'Ja, dát horen ze niet, Pa. En wijs niet op je voorhoofd want
dat doe je op de brug ook niet en het is trouwens verboden.'
'Wat is het SAR, Pa?' vroeg die stomme Junior. 'Sarren ze je?'
'Weet jij dat ook al niet?' vroeg ik, zenuwachtig om me heen loerend naar al
die flitsende koerskruisers .
'Hoe moet ie dat weten?' vroeg Ma geërgerd. 'Hij heeft geen zeevaartschool
gehad!'
'Ik ga later ook varen, Pa,' stelde Junior opgewekt. 'Maar ik moet eerst mijn
rijbewijs nog halen.'
Ik zag het verband niet en wilde zeggen: 'In allebei de gevallen breek ik je
poten,' maar zweeg natuurlijk want anders zou Ma d'r parapluutje wel weer
opzetten om dat arme jong tegen zijn rauwe, onbehouwen zeevader te
beschermen.
Ze knipperde intussen zelf ongeduldig met de boordlichten omdat 'n
vrachtwagen traag als een supertanker op dezelfde hoogte bleef hangen. Z'n
peiling veranderde niet. Ik kneep 'm als een koelie in een kolenruim, en
vroeg me met samengeklemde lippen af of ze wel eens van het zuigende
'close-sailing-effect' had gehoord. Intussen braakte de tanker naast ons een
roetwolk uit die me in een reflex naar de telefoon deed grijpen om die kazak
van een roetblazende werktuigkundige op zijn lazer te geven, maar het was
al niet meer nodig. We waren inmiddels uit de mistbank opgestoomd en
kregen helder zicht op een tegenligger, die met groot licht en dito snelheid
door de bocht kwam laveren.
Dat kon niet goed gaan: dat werd een aanvaring en ik had geen
reddingsboten of -boeien bij de hand. Hoewel ik hem heel duidelijk zag
naderen, zei mijn vrouw met een ruk aan het stuur die ons bijna deed
kapseizen. 'Jezus, een spookrijder!' en ik snapte dat niet want ik heb geleerd
dat Hij is opgestaan en toen hadden ze alleen ezels.
Een truck als een OBO lag schuin voor ons over en ik zei zacht: 'Mijn God!'
waarop mijn vrouw, twee handen verbeten aan het stuur, bits antwoordde:
'Wéét je het weer beter, kapitein?'
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Ik was confuus. Dát had niemand van mijn opvarenden de laatste zes
maanden tegen me durven zeggen. De Pacific ruiste nog in mijn oren en de
kust van Kalimantan achtervolgde me als de bomen langs de weg, maar dan
wel hondermaal versterkt en versneld. Als ik ernaar keek werd ik zeeziek.
'Meid,' probeerde ik voorzichtig. 'Gaat 't niet een beetje te hard, kan je niet
wat afslacken?' en ik had het nog niet gezegd of een witte Porsche met het
woord EITILOP aan de boeg scheerde als een hovercraft voorbij en we
hadden het nakijken.
'Da's de politie, Pa,' zei Junior. 'Pak 'm Ma!'
Ik loerde naar Ma die even halve kracht gevaren had maar nu met dubbele
snelheid andere tijdelijk geschrokken tobbers trachtte in te halen.
'Hebben jullie dan geen snelheidslimiet?' vroeg ik. 'Ja,' zei Junior, 'maar daar
trekt niemand zich iets van aan. Doe je veiligheidsgordel om, Pa!'
Ik had dat kreng tijdens de lange vliegreis snel afgedaan, en zei: 'Die heb ik
als het stormt op de brug ook niet om, dus zit niet te zeuren!'
'Het scheelt honderden doden per jaar, Pa,' wijsneusde Junior, terwijl Ma
met volle vaart door rood licht ging.
'Hij stond op rood,' mompelde ik, maar ze reed tachtig door de groene golf
en we kwamen dus regelmatig voor rood.
'Je mag niet door een rood stoplicht rijden,' zei ik nog. Ze antwoordde: 'Je
bent te lang weggeweest, Pa. Je mag niet door een rood licht rijden, als het
niet kan!'
Ik slikte van ellende. Ik was gebroken. Dit land was gek geworden. Ik slaakte
een zucht van verlichting toen ze de machine bij onze thuishaven eindelijk
op stop zette en de buren bij het uitstappen uitliepen.
'Goeie reis gehad, kapitein?' vroeg er een.
Ik keek hem met troebele blik aan en antwoordde: 'Die rondom de wereld
ging wel en die Filippijnse tyfoon viel achteraf gezien ook wel mee, net als
de vliegtuigtrip, maar de thuisreis vanaf Schiphol...'
'Hij is het verkeer ontwend,' zei Ma filosofisch.
'Die Pa!' zei Junior. 'Die zeeman!' Brutale donder! Die zou ik goed moeten
bijspijkeren tijdens verlof.
'Ga je weer gauw varen?' vroeg buurman terwijl ik nog niet eens
binnengelopen was.
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Het dek onder mijn voeten scheen te bewegen. De lange deining zat nog in
m'n benen. Als in een floers zag ik dat bordje op de achterruit: BLIJ DAT IK
RIJ. 'BLIJ DAT IK VAAR,' lispelde ik.
'Pa is moe,' zei Ma. 'Dag buurman, we gaan naar binnen. Hij moet nodig
naar kooi.'
'Staat ie op dubbel werk?' vroeg ik recht voor z'n raap, want zó moe was ik
nou ook weer niet. Ik had wel zin een oppertje achter Kaap Kont te zoeken.
'Dubbel werk?' vroeg Ma. 'Ja hoor, ik kom nét thuis!'
'Ik ook,' zei ik ontstemd, maar toen begon ze te gieren van de lach.
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Te lang gevaren
Hol stond de zee voor IJmuiden en een zware noordwestelijke deining liep
schuimend te pletter op strand en havenhoofden waardoor de loodstender
niet naar buiten kon en dat betekende wachten voor het Nederlandse
motorschip 'Maas', stampen en slingeren, en de haven was toch zo dichtbij
zodat men aan boord met het uur meer de pest in kreeg, maar toen de
loods uiteindelijk toch arriveerde, stelde de zuinig kijkende kapitein zich
voor als 'Ruig', omdat ie zo heette en de loods stak een hand uit en zei
'Poot', ook omdat die zo heette, maar de kapitein die doodvermoeid was
omdat hij vierentwintig uur op de poten had gestaan, pikte het niet om vlak
voor binnenkomst door 'n gecamoufleerde walslurf in de maling te worden
genomen en het werd slaande ruzie daar op de brug van dat halende
Neerlandse motorschip 'Maas' op weg van Yanbu naar het Y, wat niet
hetzelfde is, al beginnen beide namen met een Y.
En Ruig liet dan ook duidelijk aan Poot merken dat hij niet in diens bijstand
geloofde, want hij kon het allemaal best alleen af, had geen behoefte aan
assistentie bij het binnenlopen en dat laatste stukkie had er ook nog wel bij
gekund, niettan? Of dacht Poot soms van niet? Klerezooi! En toen stapte hij
nijdig de kaartenkamer in, wat de stuurman de gelegenheid gaf de loods in
te fluisteren dat ie het de Ouwe maar niet kwalijk moest nemen, want de
man had al een levenlang gevaren en kennelijk navigational aids opgelopen.
Nee, dat was voor loodsen en andere vreemdgangers niet besmettelijk want
die waren op tijd afgenokt en de gele quarantainevlag in top was dus niet
nodig, maar als je ’t eenmaal had, was 't wél ongeneeslijk en eigenlijk niet zo
verwonderlijk met zo'n flikkerbaantje, nietwaar twee, ik zou maar snel
afnokken nu het nog niet zo zichtbaar is. Heb ik het eigenlijk al, twee? Wees
nou 's eerlijk, de reis is toch bijna afgelopen.
Waarop de tweede zei, dat de ouwe vanzelfsprekend zijn naam tegen had,
maar onmogelijk met een ruigpoot vergeleken kon worden en wat de
stuurman betrof, ja die moest erg oppassen, het begon volgens een dik
rapport van het MARIN vlak na je 27ste jaar, dan kon je kiezen óf navaids,
nou ja, wat was erger? Je kon altijd nog loods worden, of leraar aan een
zeevaartschool of fatsoenlijk in de haven gaan werken, ja right stuurman, je
moet op tijd afnokken.
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Maar toen kwam kapitein Ruig terug op de brug omdat het schip tussen de
papieren gekomen was en een stuk rustiger lag, en de Ouwe vroeg
sarcastisch of Poot het gat had kunnen vinden waarop deze antwoordde
daar op zijn leeftijd nog geen moeite mee te hebben en bovendien geen
navaids te hebben en het werd weer stront op de brug van dat Nederlandse
motorschip 'Maas', zodat er even niet goed werd opgelet en de loods de
machine iets te laat in z'n achteruit gooide omdat ie dacht dat die eigenwijze
Ruig, dat natuurlijk zelf wel weer wilde doen.
Waardoor de al in de sluis liggende Belgische 'Yvonne' gevoelig op de
achtersteven werd gepakt en een flinke deuk in haar tot dan toe onbevlekte
bestaan opliep. En dat terwijl Ruigs vrouw notabene op de kade stond te
zwaaien, maar totaal geen sjoege kreeg omdat de kapitein/eigenaar-terlangevaart van de 'Yvonne' intussen als een briesende Vlaamse leeuw aan
de marifoon was verschenen, daar lustten de zeehonden geen patat van, er
vlogen geslachtsdelen door de lucht, o wat is Algemeen Beschaafd
Nederlands toch rijk aan uitdrukkingsmogelijkheden! 'n Verademing vonden
die van de Verkeerspost waar alles automatisch op de voicerecorder werd
vastgelegd for future reference, leeringhe ende vermaeck.
En toen gingen de sluisdeuren gelukkig open en voer het kleine konvooi het
Noordzeekanaal op, nee het was geen zegetocht zoals bij SAIL, vond de
stuurman die hoofdschuddend toekeek hoe de kapitein stond te popelen die
zak patat in te halen die met haar gehavende billen zwaaiend, breed midden
in het vaarwater bleef liggen.
En één zei zachtjes tegen twee: 'Het is erger dan ik dacht twee, je bent
gewaarschuwd, afnokken geblazen, neem de zak, voor mij is het te laat, ik
ben al veroordeeld, jij nog niet.'
Maar de Ouwe zei bits: 'Wat sta jij weer te bekokstoven stuurman, ik zou
maar 's naar de dokter gaan as we binnen bennen, ik ziet wat an je,
misschien heb je wel een besmettelijke ziekte onder je lid'. En de stuurman
liep maar weg, tranen in de ogen want het was véél erger dan hij dacht met
de kapitein; dat navaids was een ramp.
En toen ze in de Coenhaven aankwamen, vloog dat loodsmannetje zonder
wat te zeggen de wal op, terwijl de zwarte bende 'welkom binnen!'
grijnslachend aan boord klauterde, met in hun kielzog een tiental grimmig
kijkende officials, en zei één tegen twee: 'Zullen we zeggen dat we navaids
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hebben twee, dan smeren ze 'm subiet, ik heb natuurlijk wel wat tegen die
Ouwe maar nóu gaan ze 'm pakken en moeten we één front vormen twee,
het zal je maar gebeuren dat je vierentwintig uur op je poten hebt gestaan
en bij slecht weer niet naar binnen kan omdat V&W in haar oneindige
wijsheid de grote loodsboten heeft opgedoekt waardoor je urenlang
voorgaats ligt te slingeren en dan nog voor ruigpoot uitgemaakt worden
ook.'
'Stijlloos van zo'n mooie haven, ze moesten die loodsen behalve navigatie
ook 's wat psychologie bijbrengen, twee, want met die
nulmanswachtbezetting en die automatisering in de machinekamer heb je
op de brug als kapitein of loods geen hond meer om je
verantwoordelijkheden op af te schuiven, moet je als intellectueel als het
erop aan komt zélf de vetloods induiken als de machine in plaats van
achteruit vóóruit slaat, hele slechte zaak, twee, eigenlijk geen lol meer aan,
ik zou maar afnokken nu het nog kan.'
'Kijk die arme Ouwe nou toçh, strompelt als een misdadiger tussen twee van
die knakkers de wal op om een scheepsverklaring te gaan afleggen, zal je
maar gebeuren terwijl je vrouw op de ka staat te wachten nadat je navaids
hebt opgelopen en vierentwintig uur op je poten hebt gestaan en bij
binnenkomst nog uitgescholden wordt ook, ik zeg je voor de laatste maal,
twee: afnokken!'
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Heavy Damage
Over de Noordzee viel de avond. Als gewoonlijk verzamelden de wolken zich
aan de westelijke kim, waar de stralen van de ondergaande zon een
bergmassief met gouden toppen tekenden. De sleepboot 'Blauwe Zee'
zwoegde langzaam stampend in de richting van Rotterdam, met aan de tros
de onwillige, schaatsende en vleugellamme coaster 'Hercules'.
Weliswaar voer het kleine konvooi praktisch dwars op de scheepvaartroute
noord-zuid, maar de sleep voerde de voorgeschreven lichten en elk
passerend vaartuig zou onmiddellijk kunnen vaststellen dat het hier twee
aan elkaar verbonden schepen betrof, waarvoor men zou moeten uitwijken.
'Arie,' zei kapitein Bos tegen de eerste stuurman, 'ik ga even horizontaal,
maar waarschuw me als er wat loos is. Nevel of mist verwacht ik niet, maar
je weet nooit .. .' Daarna verdween hij geeuwend in zijn hut.
Op de Noordzee werd het nog donkerder. Golven werden witte
schuimranden die naar achteren joegen, waar de coaster als een onwillige
hond aan een te lange lijn volgde. Het schip gierde heen en weer, en
gebruikte alle bewegingsvrijheid die haar werd gegeven.
Stuurman De Hond zag het gelaten aan. De trip zou niet te lang duren.
Morgen liepen ze Hoek van Holland binnen en was het leed geleden. Af en
toe kwam er een schip in zicht dat op voldoende afstand passeerde. De
Hond stapte de kaartenkamer binnen en schonk zich een kop koffie in. Toen
hij terugkwam naderde er een vrachtschip uit de Noord dat hardnekkig op
de sleep aankoerste. Enigszins ongerust greep De Hond, nadat hij met de
radar koers en snelheid van gindse vreemdeling had vastgesteld, de kijker.
Hij kon weinig meer doen dan erop rekenen dat de naderbijkomer achter de
coaster langs zou varen, en nam nog een slok koffie.
Toen gebeurde het toch. Even verdween de 'Hercules' uit zicht: een schok,
en de 'Blauwe Zee' sprong als een losgelaten paard in galop vooruit, de
golven aan de boeg krakend en een paaltje pikkend, want de vreemdeling
was dwars over de tros heengevaren.
Daar dreef de coaster, los van de sleepboot. Kapitein Bos verscheen als een
duivel uit een doosje op de brug en zette meteen de machine stop, als de
dood voor een gebroken tros in de schroef.
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Iedereen was trouwens meteen wakker. Alle jachtinstinkten van de
bemanning borrelden naar boven. Er werd gevloekt en gescholden. Bos
greep de marifoon, de marconist de seinsleutel en de stuurman de
aldislamp. 'Sein heavy damage, zware schade,' zei de Ouwe. En toen de
marconist vroeg: 'Waar dan?' zei Bos: 'Daar beginnen we altijd mee, Sparks
...'
De Noordzee kwam instant te weten wat er aan de hand was. Scheveningen
Radio volgde het verkeer op de voet, klaar om in te grijpen als het een
noodgeval zou worden. 'Blauwe Zee meldt zware schade', schreef menigeen
in zijn dagboek, en dat was precies de bedoeling van kapitein Bos: just for
the record.
'Hello unknown freighter,' riep Bos. 'Please report! ' En het wonder
geschiedde. Er kwam krakend antwoord.
'Hier kapitein Van Groningen van het Liberiaanse vrachtschip Monroe. Wat
is er aan de hand, Blauwe Zee?'
'Kazak,' riep Bos ondiplomatiek, maar niet onwaar. 'Je bent dwars over onze
sleeptros gevaren met je rotliberaan. We hebben zware schade. Bevestig je
het incident?'
Stilte. Bos kauwde zenuwachtig op z'n snor. Stel dat ie het ontkende! 'Zeg
Van Groningen,' zei Bos daarom, 'heb je zélf schade?'
'Nee, ik niet,' zei Van Groningen. 'We voelden een schok. Dus dát is het. Kan
ik jullie helpen?'
Bos zuchtte van opluchting. Hij had beet, heette niet voor niks de
Joppenkoning. Inmiddels was het ratelen van de winch op het achterschip
opgehouden en de gebroken tros binnen. Gelukkig. Ook de 'Hercules' zou
weinig schade hebben opgelopen, al dobberde ze hulpeloos rond. Kwestie
van opnieuw vastmaken; vervelend karwei in de nacht, vertraging, maar met
dit zeetje niet zo moeilijk. ..
'Welke zware schade hebben jullie?' vroeg Van Groningen, toch
achterdochtig geworden.
'Ik bel nu met de sleep,' antwoordde Bos. 'Standby, please ...'
De runners op de 'Hercules' meldden geen schade, maar wel dat ze bezig
waren de tros binnenboord te krijgen. Bos schakelde de marifoon weer om
en zei: 'Hallo Van Groningen. Ik zou 'm maar smeren. De rechters zoeken de
rest wel uit. Wij klaren het wel hier. We moeten de sleep weer oppikken en
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de zaak onder controle zien te houden. We hebben je hulp niet nodig. Ik
weet al uit de Lloyds List waar je thuishoort ... Ik dacht verdikke een rustige
overtocht te maken en nou vaar jij over m'n tros heen! Hoe kan dat nou?'
'Ik ben een gepensioneerde uitleenkapitein, Bos. Begrijp je? Ik moet het
anderen leren ...'
'Wat?' zei Bos. 'Over een tros heenvaren?'
'Bos, ik lag even plat, begrijp je dat? Had vierentwintig uur op de poten
gestaan ...'
'Tjesis,' zei Bos tegen de stuurman, en met plotselinge sympathie in zijn
stem: 'Ja, ik snap je toestand, captain. Maar alles staat op de band en in het
logboek en het recht moet zijn beloop hebben ... Vervolg je reis, Van
Groningen en verder behouden vaart ...'
'Ik wens je het beste, collega ...' zei Van Groningen en toen werd het weer
stil op dit kanaal.
De 'Blauwe Zee' kwam achttien uur later met de 'Hercules' aan een nieuwe
sleeptros binnen. De zwaar beschadigde lag op het achterschip te pronken.
Grote delen van het servies, een TV, een cassetterecorder, de radarindicator
en -antenne, en een groot aantal persoonlijke bezittingen hadden de schok
kennelijk niet overleefd... Enzovoort, vond kantoor. Een groeiende lijst.
De echo van het claimen zou in de rechtzalen nog lang doorklinken.
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Que viva la llama
'Stuurman,' zei de kapitein enkele uren voor vertrek van het Nederlandse
motorschip 'Thameshaven', dat in Montevideo voor West-Europa lag te
laden, 'we krijgen straks nog een paar lama's voor Hamburg als deklading
mee'.
'Lama's,' zei de stuurman afwezig omdat hij diep in het stuwplan zat. 'Van
die enge aanbidders die de hele dag met de handjes in de spreidstand zitten
te mediteren? Van die zwijgende, glimlachende hangbuiken met de blik op
oneindig? Nou, die hebben we al genoeg aan boord!'
De kapitein voelde zich aangesproken want hij had inderdaad een
koopvaardijfiguur maar kende de frustraties van de stuurman, omdat deze
bij gebrek aan promotiekansen bleef hangen.
'Ik dacht dat lama's alleen in Tibet voorkwamen,' zei de
hoofdwerktuigkundige, zijn buik inhoudend.
'Zal wel weer een rotstreek zijn van die Thor Heyerdahl,' zei de stuurman.
'Heeft natuurlijk weer bewezen dat er een paar op vlot de oceaan
overgewaaid zijn ...'
'Stuurman,' zei de kapitein zuchtend, 'het is die andere soort lama's. Die
kruising tussen kameel en ezel...'
'O, de werktuigkundige soort!' stelde de stuurman vast.
'Ik bedoel van die beesten op hoge poten, met van die lange nekken en
stronteigenwijze gezichten,' probeerde de kapitein.
'O, die!' zei de stuurman, 'de hóófdwerktuigkundige soort.'
'Deze soort banjert in de Andes rond,' zei de kapitein afleidend.
'O, láma's!' zei de stuurman. 'Zeg dat dan meteen. En wie wil ze dan wel
hebben?'
De kapitein schudde het hoofd. 'Bestemd voor de dierentuin in Hamburg,'
zei hij.
'Ik begin het te snappen,' zei de stuurman. 'Ik dacht effe met echte lama's
aan dek mediterend de breeveertien op te moeten en ze dan als hwtk af te
moeten leveren aan de Hamburgse dierentuin. Nou heb ik het door.
Gewoon, doodgewoon lama's aan dek ... Laaie-die-lama's!'
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'Goedzo,' zei de kapitein. 'Ze komen met kooi en al aan boord. Pa, ma en
lamaatje. En we krijgen voor vertrek nog instructie hoe we ze moeten
voederen en drenken ...'
'Ik drenk, jij drenkt, wij drenken,' zei de stuurman. 'Zal wel weer ik drenk
worden, vrees ik. Nou ja, laamaar laaie die lama's.'
'Ik reken erop dat je ze zelf goed in het oog houdt,' zei de kapitein. 'Je krijgt
les van zo'n lamadinges, lamafloeper, lamaboy, lamamenner ... weet ik veel.
.. Iemand die alles van lama's afweet!'
'Lamamelker,' zei de hwtk.
'Goedzo,' zei de stuurman. 'Jij verloochent je afkomst ook niet meester,
maar wat denk je van een lamazitter?'
'Ik geloof niet dat je lama's kunt melken,' zei de kapitein. 'En in dat laatste
geloof ik ook niet, want ze hebben nogal krachtige achterpoten en schoppen
direct ...'
Op dat moment kwam een manklopende Peruaan de brug op stappen en zei
dat die de 'compadre de las lamas' was. 'Bueno, amigo,' zei de stuurman.
'Vertel me maar 's hoe jij gecastreerd geraakt bent. Vamos!'
En toen de hokken eenmaal aan dek getild waren, stonden die twee
urenlang te koeterwalen, zag de kapitein tot zijn opluchting.
'Coma se llama la lama?' vroeg de stuurman, het kleintje bekijkend.
'La lama se llama Blabla,' fluisterde de Peruaan de stuurman in het oor. 'Ah,
Blabla heet ie,' wilde de stuurman zijn onderdanen mededelen, maar de
Peruaan bezwoer hem, vinger op de mond, dat niet te doen en er werd nog
meer gefluisterd en gelachen daar aan dek.
'Dag kleintje,' zei de stuurman de volgende morgen tijdens het ontbijt terwijl
de 'Thameshaven' stalruikend de kop in de golven stak. 'Daar ben ik nou
helemaal kapot van. Zó lief, zo ... zo vertéderend kan ie je aankijken met die
trouwe lamaogen ... vooral als je hem van die haver geeft. Zit ie rustig in dat
hok scheve bekken trekkend te kauwen. Ze kauwen dwarsop, meester, net
als jij. En als je Blabla zegt strekt ie z’n lange nek of ie je met die zoenlippen
wil kussen. Mot je 's proberen, meester. Hier heb je een zakkie haver ...'
De hwtk liet er geen gras uit groeien en probeerde het meteen. Pa lama zat
lamlendig onderuitgezakt en ook ma lama had kennelijk last van zeeziekte,
maar lamaatje keek met felle ogen vanuit de diepten van het hok schuin
omhoog naar de bewegende hemel, waar de hwtk in het vizier stond. Deze
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strooide eerst voer in het bakje. De gretige lippen van het beest verschenen
en even later was alles weg.
'Blabla,' riep de hwtk, zijn hoofd in het hok stekend waar lamaatje verwoed
zat te kauwen, die op het horen van dit paswoord de nek strekte en
hartgrondig boerde. Het geplette grit vloog de dierlijke straalpijp uit en
verliet met zo’n grote kracht de tuitende uitlaat van de bek dat het gelaat
van de hwtk werd gezandstraald.
Vloekend van ellende veegde deze zijn slijmerige bril en gezicht schoon,
vermande zich en zei tegen de kapitein: 'Dat kleintje, dáar ben ik gek op.
Hier heb je een zakje haver van me. Hij heet Blabla. Je moet 'm roepen!'
En zo kreeg iedereen aan boord die het nieuws niet volgde of slow
reageerde een grote beurt, waardoor lamaatje, die toch niks anders te doen
had, op de reis een grote ervaring opbouwde. De naam Blabla schoot hem
regelmatig in het verkeerde keelgat en toen het schip in de Rotterdamse
Lekhaven afmeerde, kreeg de douane, waterklerk, rivierpolitie en de ene
bootwerker na de andere de volle laag. Iedereen die nieuw de gangway
opstapte, kreeg te horen: 'Kaik 's in dat hok, munneer; daar zit un lief
klaintje ...'
En als men dan bij gebrek aan zwaartekracht het gave smoelwerk in de
vuurlinie had gebracht, werd er 'Hij heet BLABLA', geroepen waarna het
automatisch doorsmeren en uitdeuken geblazen was.
Ook de slijmploeg die de kustreis opging moest eraan geloven en die uit de
freie Hansestadt waren ook niet wijzer. De ophalers die reikhalzend op de
kade stonden te wachten werden bij het uitspreken van het paswoord
vorstelijk beloond door een broadside van Blabla.
Deze groeide naar verluidt in de Hamburgse dierentuin op tot een volleerd
schutter en een performer van de eerste orde, gezien zijn nek steeds langer
werd, zijn koopvaardijfiguur toenam en de kracht vanuit zijn uitstulpende
maag vermeerderde. Blabla leerde daarbij zorgvuldig mikken en spuwde
afstandelijk iedereen vol die zijn op het hek aangegeven naam in de mond
nam.
De stuurman ging tijdens zijn reizen later nog 's kijken, nadat hij een scherm
van de Hamburgse mobiele brigade had geleend. 'La lama se llama Blabla y
habla Blabla,' zei hij veilig afgeschermd, en het leek of er een straaljager
overscheerde.
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High Society
De wereldberoemde scheepsmotorenfabriek AMSTELDIESEL vierde onlangs
haar honderdvijftigjarig bestaan met een receptie in het Koninklijk Paleis op
de Dam. De machine staat bekend om haar typisch Nederlandse zuinigheid,
een kwestie van historische ontwikkelingen en fabrieksgeheim, maar de
concurrentie strooit het gerucht rond dat de machines op alcohol lopen, dus
op even beroemd vaderlands Heineken bier en Bols jenever. Het is een
alcoholmotor, zeggen ze. Wellicht kan de loop van dit verhaal dit op
onverwachte en onverdachte wijze bevestigen.
Toen ik met m'n maat Henk, ook een oud-zeeman, naar de receptie reed, zei
ik: 'Ik zal ditmaal wel rijden, want dan hoef ik niet te drinken, maar dat wil
nog niet zeggen dat jij je biels mag laten vollopen ...'
Henk begon te protesteren, maar we reden de Dam al op, waar we in de
krikkemikken verdaagden. Voor ons schoof een rij mensen als een paar
sluisdeuren in elkaar. Er was kennelijk net geschut voor een belangrijk
konvooi. Ik zette de kar op standby en hield gaande. 'Nou ja,' zei ik tegen
Henk. 'Ik offer me wel weer op. Rij jij dan maar, anders ga je straks weer
over je merk heen ...'
Het duurde me te lang, dus gaf ik passeersignaal. Dat hielp, want er
verscheen een nerveuze politieman uit de menigte die, toen hij onze oranje
sticker zag, saluerend opmerkte: 'Hij is net naar binnen heren... Ik zal ruimte
maken ...' Daarna schoof hij het publiek opzij, zodat we konden binnen
lopen. Binnengaats was het tjokvol, en ik wist niet waar ik voor de ka zou
moeten, toen er een hooggeplaatst persoon met een rits sleeptrossen op de
borst langszij kwam, die ons een ligplaats aanwees naast zo'n statenjacht
van een glanzende Mercedes met een raar, kort nummer: AA of zo.
'De Prins is net naar binnen, heren,' zei hij, onze deuren openend en Henk
vroeg: 'Welke?' want we hebben er nogal wat, maar ik schopte hem tegen
de schenen en vroeg: 'Was Prins Bernhard alleen?' 'Nee, hij was in
gezelschap van de burgemeester en een paar adjudanten,' was het
antwoord van de man die als een haan naast ons voortstapte. Henk wilde
een fooi geven, maar ik sleurde hem snel tussen een haag van mariniers,
matrozen en andere padvinders de gangway op naar het hoofddek van het
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paleis. Toen hij daar al die volgetuigde dames met hun rondstromende
escortes zag, riep hij te hard uit: 'Joh, dit is loveboat!'
Feit is dat we ons onmiddellijk aangemonsterd voelden, want er liepen
allerlei stewardessen rond met hefeilanden vol victualiën en proviand. We
namen ons deel, laveerden voorzichtig in de richting van het machtscentrum
en manoeuvreerden langszij van de Prins. Ik keek hem aan en zei: 'Hoe gaat
het met U?' Hij keek terug, schatte, registreerde, stak zijn hand uit en
antwoordde: 'Prima, en met U?' Hij draaide zich daarna onmiddellijk weer
om en zette zijn conversatie voort.
Henk was stomverbaasd. Ik greep en passant nog een Heineken en een Bols,
en zei: 'Rustig an jij. Je moet nog rijden .. .' Er kwam een besnorde meneer
met billentikker aanvaren, en Henk die zijn eigen VIP zocht, sprak hem aan
met: 'Hoe gaat het? Waar heb ik je voor het laatst gezien? In Japan op een
werf?'
De ook op alcohol lopende man mompelde: 'Metsubutsie of Teakwondo?'
'Haha!' zei Henk. 'Ik hoor het al, je bent ook nooit in die contreien geweest
...'
'Juist,' zei de man, een andere VIP aanschietend en naar het raam lopend.
'Laat ons het plebs daar beneden begroeten ...'
Henk opende het raam dat over de Dam uitkeek. Een luid gejuich steeg op.
We wuifden terug tot zo'n flauwe paladijn het raam en het gordijn ervoor
sloot, en toen was de lol eraf. Terug in de auto, beweerde Henk dat ik zat te
snurken. Maar ik was ervan overtuigd dat hij onze directie een gunstig
verslag over onze aanwezigheid op de receptie zou doen. Ik was er nu ook
zeker van hoe de concurrentie het bedoelde, dat AMSTELDIESEL op alcohol
loopt. 't Is maar hoe je het bekijkt. En die avond sliep ik met m'n
ongewassen hand boven de dekens. 'Waarom?' vroeg m'n vrouw. 'Daarmee
heb ik de Prins een hand gegeven,' antwoordde ik, maar als gewoonlijk
geloofde ze me niet. Afijn, ze had een rustige nacht.
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Het gegiste bestek
Tweede stuurman Arie Leeflang van het motorschip 'Amor' van de
Koninklijke Nederlandse Stoomvaart Maatschappij, KNSM, wilde elke reis
voorgoed afmonsteren, maar had op de vloot de naam 'Blijflang' gekregen,
omdat hij op elk schip uit de IS-, de OR, de A-serie en ver daarbuiten
hetzelfde had beweerd, zonder een walbaan te krijgen.
'Bereisde Roel' zag op zijn tochten ontzettend veel en de kamers van zijn
eeuwige verloofde vulden zich dan ook allengs met opgezette krokodillen,
houtsnijwerk, een kamferkist die gelukkig geen uitwerking op haar had als
Arie kort en hevig verliefd binnenviel, en zelfs een veel te zwaar geschapen
vruchtbaarheidspop, die opwond als je ernaar keek.
Maar zo langzamerhand vond Bets het wel goed: al die prullaria, souvenirs
en snuisterijen uit aller 's Heeren landen afstoffen, was tenslotte ook geen
sinecure. Toen Arie op 'n keer een echte. lepel met KNSM erop meebracht,
was ze in de wolken, vooral toen Arie zei dat de rederij zulks regelmatig
weggaf voor bewezen trouwe diensten. Sinds die reis bracht Arie allerlei
bestek mee: lepels en vorken, asbakken, borden, kop en schotels,
kapstokjes, menu's en zelfs een echte zilveren schaal met in een hoekje
'Oranje Nassau' erop geslagen.
Dit soort bestek maken was weliswaar anders dan Arie gewoonlijk op de
brug deed, maar als hij de sextant pakte om zon- of sterhoogte te schieten,
dacht hij aan Bets zoals een walslurp, als hij het NVSH-Blad met die naam
las. Bets zag naar zijn binnenkomst uit. Vooral op kustreizen versierde Arie
van alles, zodat de servieskast zo langzamerhand als men 'KNSM!' riep, uit
elkaar dreigde te vallen, maar de kreet 'Hee, Arie ga je trouwen?' toen hij
een keer gesnapt werd door de hofmeester, weerhield hem niet zijn
geselecteerde kleptomanie voort te zetten.
Arie probeerde op de passagiersschepen van de maatschappij te komen,
omdat ze daar het mooiste en nieuwste bestek hadden, maar vreesde
vliegreizen vanwege die verdomde metaaldetectors.
'Bets,' zei ie na een kustreis op de Oranjestad, die heel wat schaars wordend
materiaal opleverde, 'nog even, en we kunnen trouwen!'
'Ja schat!' zei Bets. 'We missen nog een paar kop en schotels maar dán is het
zover!'
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Arie liet zijn blik als een strandjutter over de schatten gaan, zuchtte diep,
pinkte een traan weg, en zei: "t Is een goeie maatschappij, Bets! Ik ben er
echt trots op!' 'Zullen we dan maar?' zei Bets, en daarna werd de datum
vastgesteld, maar Arie nodigde geen enkele collega thuis uit, wat menig
opvarende wel verbaasde.
Toen het felicitatietelegram met een bos bloemen en de Kroonvlag balpen
was gearriveerd, schreef Bets nadat Arie de reis weer op was gegaan,
ontroerd een brief aan de directie, waarin ze oprecht hartelijk bedankte
voor het bestek, dat de rederij zo spontaan, langdurig en met grote trouw
en volharding aan het personeel schonk.
Ze wenste de heren eveneens veel geluk en voorspoed. Geruchten dat het
echtpaar mede schuldig zou zijn aan het failleren en/ of fuseren van de
KNSM moeten worden ontkend. Daarvoor zijn andere redenen aan te
wijzen. Wel is genoemde verzameling thans al goud waard, en zal na het
verscheiden van het echtpaar per codicil aan het Maritiem Museum worden
geschonken. Ik neem aan dat dit artikel er ingelijst bij komt te hangen.
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Deck Officer
Toen Prof.Dr.Ir. van Brakel de bijeenkomst van de Netherlands Branch van
het Nautical Institute opende, verwees hij naar de agenda, die ditmaal in het
kader van transponders stond. In principe is een transponder een apparaat
dat, als het door een radarstraal wordt getroffen, zelf ook gaat uitzenden
(respond to transmission = transponder) en dat is een belangrijke zaak voor
radar-navigatie en scheepsherkenning.
Een radar is een elektronisch apparaat dat vanuit het eigen schip uitzendt en
dat echo's van doelen ontvangt, die op het beeldscherm getoond worden.
Men weet dan dat er 'iets' op afstand en peiling zoveel zit, maar wie en wat
niet!
Dat is al járen zo, sinds de uit vinding van RADAR. 'Maar,' zo zei de professor,
'een transponder antwoordt als hij door radar wordt aangestraald en geeft
een seintje terug. In principe is dat een identificatie-signaal, bijvoorbeeld
een morsecode, waardoor men een vuurtoren of lichtschip kenbaar kan
maken tussen alle andere doelen, maar de IFF heeft men daarmee nog niet
opgelost.'
Ik keek naar mijn buurman in de overvolle, vanwege de dia's schaars
verlichte zaal, en fluisterde: 'Wat is IFF?'
Hij grinnikte en antwoordde: 'Weet jij dat niet eens?!' Toegegeven, de
klemtoon lag goed, ik zou het moeten weten, maar wist echt niet wat IFF
was, tot Prof. van Brakel toevallig liet vallen dat dit 'Identification Friend or
Foe' betekende, en toen was ik weer thuis, want met het herkennen van
vriend of vijand tob ik al sinds de Tweede Wereldoorlog.
'Een transponder,' zei de prof, 'is een device dat door een radar van een
schip wordt aangestraald, en dan antwoord geeft: "Hier ben ik inderdaad, en
ik ben eh ... Jansen!"'
'Tutahtahtah,' begon een grijze man voor me te neuriën, daarmee de J van
Jansen in morse-code aangevend, maar een jonge Ir. op de een na achterste
rij fluisterde: 'Hij bedoelt digitale code, zak!' wat ik wel hoorde, maar die
morsevent gelukkig niet.
Ik draaide me verstoord om, want het is niet nodig onze draadloze pioniers
zo te bejegenen. Intussen was de lezing afgelopen en concentreerden de
vragen zich uiteraard op IFF.
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Luitenant De Ruyter kwam met het idee alle Russen en aanverwanten met
een IFF uit te rusten, zodat men kon zien waarmee men te doen had als een
doel werd aangestraald.
Van Brakel stelde terecht vast dat de Russen niet zouden toestaan dat een
NATO-IFF aan boord van hun schepen zou worden geplaatst, tenzij dat
omgekeerd ook gebeurde, maar daarvoor voelde de marineman niets.
'De oplossing is,' zei Van Brakel, 'alle vriendelijke schepen een geselecteerde
code te laten terugsturen, en daar vijanden die niet hebben, heeft men IFF.'
Men kwam er niet uit, en daarom introduceerde Van Brakel Commander
Nelson RTD van de voormalige British Navy, gaf diens uitvoerige biodata en
noemde specifiek het feit dat Nelson 'deckofficer' bij de onderzeedienst was
geweest.
'Onderwater varend is IFF nog moeilijker,' zei deze. 'Hoewel we aan de
geluiden van motoren en vormen wel het een en ander kunnen afleiden ...
Tenslotte hebben we sonar, en zo ... Ook hier weten we dat er iets zit, maar
niet precies wat, en bovendien krijgen we reflecties van zout- en
temperatuurlagen, waarachter vriend of vijand zich verbergt. Geen
eenvoudige zaak!'
Nelson vertelde een goed verhaal. Hij was al over de zestig, en had zijn
sporen bij de onderzeedienst zeker verdiend, en daarom vroeg ik hem met
alle verschuldigde eerbied: 'Sir, hoe deed u IFF in the old days. Bleef u als
deck-officer aan dek staan terwijl het schip dook?'
De jonge Ir. achter me zei: 'Nee, zak; natuurlijk niet!' maar de Brit begon te
lachen, en zei: 'I appreciate that joke!'
Daarna draaide ik me ten tweede male om, ditmaal triomfantelijk, en zei: 'Ik
geloof dat je IFF verkeerd werkt, intellectueel!'
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Occasion
De zender van de wereldberoemde Nederlandse sleepboot 'Zware Zee' van
Spit International had kuren die de zeer bevaren marconist Sleutelmans niet
kon oplossen. In een brief aan nautisch inspecteur Berger van de rederij had
hij enkele malen op vervanging aangedrongen, omdat zijn morseseinen niet
goed overkwamen.
'Geachte heer.' schreef Sleutelmans opnieuw, 'ik kan geen punt meer
zetten, en dat vind ik op mijn leeftijd nog te vroeg. Strepen gaan nog wel.
Doe er wat aan door de zendinstallatie te vervangen door een nieuwer
model want tijdens het laatste jop konden ze me niet nemen en ging Tarzan
ermee schuiven.'
Dat was een goeie van die doorgewinterde Sleutelmans, want Berger wist
natuurlijk dat hij Sjonnie Wijsmuller bedoelde, en dat werkte als een rode
lap op een stier. De kans was dus groot dat Berger overstag zou gaan.
'Het seinrelais heb ik al vele malen bijgesteld en zelfs de contacten met
alcohol schoongemaakt, hetgeen weliswaar drankmisbruik is, maar voor een
jop doen ik veel,' voegde hij eraan toe.
Inspecteur Berger zond eerstvolgende binnenkomst nog een technicus aan
boord, die zelf achter de sleutel kroop en Scheveningen Radio opriep met de
morsecode 'QRJ?' oftewel 'Hoe kom ik over?' en als antwoord kreeg 'QRJ5!'
oftewel 'prima!'
'Dondert achter die key vandaan!' zei de aangeslagen Sleutelmans, die de
berichtgeving vanuit de radiohut had aangehoord en zelf meteen
Scheveningen Radio begon te roepen met 'QRJ', en als antwoord kreeg:
'QRJ1!' oftewel bar slecht.
'Haal die watjes uit je ezelsoren!' seinde hij nog, maar opnieuw kwam het
antwoord; 'U bent niet te nemen!'
De conclusie was nu duidelijk: Sleutelmans kon inderdaad geen goede
punten meer seinen, maar of dat door drank of door zenuwen kwam is
arbitrair. In elk geval, hoe vertel ik het mijn kinderen? Tegen een echte
Sparks zeggen dat hij niet kan seinen, staat gelijk aan majesteitsschennis,
een agent tegen de jas piesen en vragen waar het urinoir is, of tegen een
dominee zeggen: 'Hebt u wel's van de Bijbel gehoord?'
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'D'r af, dat pokkedingl' zei Sleutelmans, zenuwachtig in zijn kruis tastend,
maar hij bedoelde de zender. 'Hij of ik!'
Berger kwam zelf aan boord, nam de morele schade op en besloot
Sleutelmans zijn zin te geven, omdat hij weliswaar geen goede punten meer
kon seinen, maar een stel gouden oren had dat menig jop uit de lucht had
gevist. Hij had een aangeboren onderscheidingsvermogen voor SOS-, spoeden veiligheidsseinen tussen het verwarrend staccato van morse, telex en
andere berichtgeving.
'Goed,' zei Berger, 'je krijgt een andere zender, als ik er eentje voor een
redelijke prijs op de kop kan tikken, Slightly used, reconditioned, savvie?
Gaat tegenwoordig niet zo best met de joppen!'
Berger begon te bellen en kreeg te horen dat er ergens een weinig
gebruikte, vrij moderne set op de plank stond die onmiddellijk kon worden
geplaatst. De koop werd gesloten. De volgende ochtend kwam er al een
wagen voorrijden en werd de zender aan boord gepikold.
Het was een haastkarwei, want de 'Zware Zee' moest uitvaren maar gelukkig
stond de zender snel rechtop in de radiohut. Een kwestie van de antenne
aansluiten, de plastic bescherming verwijderen, de zaak afstemmen en
uitproberen. Berger kwam op het laatste moment zelf nog aan boord, om de
koop te bewonderen en vast te stellen of Sleutelmans tevreden was. Deze
roffelde een serie v's(...-), los uit de pols en riep Scheveningen Radio met
'ORJ?' Het antwoord was 'ORJ3!' Weliswaar geen 5, maar er hing verbetering
in de lucht.
'Godver!' zei Sleutelmans toch, toen hij een vreemde schakelaar gemerkt
'radiohut/kerkzaal' op het paneel ontdekte. 'Wat heb je nóu gekocht,
Berger? Sinds wanneer hebben we aan boord van een sleepboot 'n
psalmzingende gemeente?'
'Ja, wat stelt dat voor?' vroeg Berger ontstemd. 'Waar komt dat zendertje
vandaan?'
'Ahum ...' kwam de technicus. 'Van het Hospitaal Kerkschip De Hoop,
meneer ...'
'En dat ding is dus weinig gebruikt, zoals je baas beweert?' vroeg Berger.
De technicus dacht diep na. De reputatie van zijn maatschappij stond op het
spel 'Alleen op zondagen, meneer,' zei hij timide, 'en dan nog maar vijftig
procent gemoduleerd, want die Urkers zingen nogal hard ...'
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Met een schroevendraaier wipte hij het indicatieplaatje van het paneel en
zei: 'Zo, wat niet weet wat niet deert, heren. Klein psychologisch foutje
hersteld. Prima zendertje ... Is vele malen ingezegend, echt waar ... Blijft het
echt wel doen ...'
Sleutelmans stemde af op de kortegolf, 22MHz, en roffelde een nieuwe serie
v's de ether in, welke met lichtsnelheid zevenmaal tussen Aarde en
Heavyside-lagen heen en weer kaatste, hier en daar ter wereld werd
gehoord, en de hemel binnendrong tot voorbij het verband van de eerste
sterren, waar wellicht ruimteschepen op een sleep wachten.
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Partaredimare è piu facile que
Seaspeak
Toen kapitein Dijkstra op een goede morgen de stampende kaartenkamer
van zijn onder Liberiaanse vlag varende vrachtschip 'Sambo Pride'
binnenstapte, overhandigde de stuurman hem een navigatiewaarschuwing
die de marconist had ontvangen van een in de nabijheid varend schip en zei
schouderophalend: 'Ik heb de opgegeven positie maar in de kaart gezet,
kapitein. Kijk, dáár moet ie drijven. Praktisch recht voor de boeg ...'
Dijkstra zette zijn halve managersbrilletje op en las nadenkend: It Was Seen
A Big Wood Log- Dangerous To The Navigacione -Captain Nilfaredimare 'Mijn God!' kreunde de kapitein, 'ze hebben op die Nilfaredimare een
drijvende boomstam waargenomen ... En-of-we-maar-goed-uitkijken-datwe-er-niet-bovenop-lopen .. . Die vent is gek! Het bárst hier voor de
monding van de Orinico van die drijvende boomstammen!'
'En hij spreekt geen nautisch Engels .. .' constateerde de stuurman. 'Ik dacht
dat tegenwoordig op elke nautische school dat zogenaamde Seaspeak werd
gedoceerd ... Dit is gewoon slecht ...'
'Dit is nilparlaredimare,' zei de kapitien. 'Lijkt inderdaad nergens op. Maar
geen hoogmoed, heren. Ook Columbus was een Italiaan en toen die op weg
was naar de Indies, kwam ie ook onverwacht een paar obstakels tegen. Ik
bedoel de Bahama's, de Antillen en Midden-Amerika. Daar is-ie met de
"Santa Marina" bovenop gelopen. En heeft nooit Indië ontdekt ...'
De marconist grinnikte. 'In die tijd had je nog geen radio, maar anders
hadden ze vast 'n navwaarschuwing uitgezonden, zoiets als It Was Seen A
Big Wood Island - Dangerous To The Navigacione - Colombo.'
'Zo, dan mogen we wel oppassen,' zei de stuurman. 'Stel je voor dat we op
een onbekend, onbewoond eiland lopen ...'
'Misschien is het wel een uitgeholde boomstam met een inboorling erin ...'
zei de stuurman.
'Een boomvluchteling,' zei de tweede stuurman. 'Weer ’s wat anders ...'
'Nee, het is vast een onbekend eiland,' zei de kapitein. Hoe gaan we het
noemen, mannen?'
'Willem-Alexander,' opperde de stuurman. 'Die zit toch al bij de Navy.'
'Ben jij belazerd!' zei de tweede. 'Da's uit de tijd. Nee, Lubberseiland ...'
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'New Lubbersland,' zei de marconist. 'Dat lijkt me wel wat beter ...'
'Haha,' zei de stuurman. 'Je weet toch wel wat een landlubber is .. .'
'Een landrot,' zei de tweede. 'Een walslurp ...'
'Noem het Margjes Vineyard,' opperde de kapitein die bij de Holland
Amerika Lijn gevaren had, dikwijls Cape Cod aanliep en daarbij Martha's
Vineyard had misgepeild. 'Kaap Emancipatie,' zei de tweede stuurman, die
thuis een vrouw op de barricaden had. 'Of Mount Margriet, Nelystad ...'
'Straat Kok inplaats van Cook Straits,' zei de kapitein die er zin in kreeg.
'Waarom niet? We moeten ons te ontdekken eiland maar van voor tot
achter benoemen en in de kaart zetten ... Suggesties?'
De stuurman nam een potlood en draaide de kaart om. Hij tekende een
ovaalvormig eiland met allerlei kreken, inhammen en ondiepten, hield het
potlood stil boven het papier en wachtte op reacties. Het bleef minutenlang
doodstil, je hoorde ze denken.
'Hard Drugs Rock,' hijgde de hwtk die door de kapitein dringend
bovengeroepen was. 'En zet daar maar Pollution Ridge neer, stuurman ...'
'Prostitution Shoal,' zei de marconist met pretlichtjes in zijn ogen.
'Hier voor de kust intekenen, stuurman. En dat oerwoud daar ...'
'Oerwoud!' zei de tweede stuurman. Kom jij uit Vlaardingen? Daar spreken
ze ook de H niet uit .. '
'Ahum,' zei de kapitein. 'Maar eilanden hebben een haven. Hoe noemen we
deze haven?' De stuurman tekende een paar pieren in.
'Ik zou zeggen Port Furlough,' zei de kapitein. 'Verlof Haven.'
'Niks daarvan,' zei de tweede stuurman. 'Ik zeg Nieuw Delfziel.'
'Waarom?' zei de hwtk. 'Omdat jij daar woont? En waarom ziel en geen zijl?'
'Il n'y a que deux villes,' zei de tweede, 'Paris et Delfziel, snap je het nou?'
'Goed,' zei de stuurman, 'maar eilanden hebben ook rivieren. Hoe noemen
we deze?'
'Dijkstra Rivier,' opperde de kapitein.
'Klinkt niet,' zei de hwtk. 'Wat denken jullie van Nieuwe Schie?'
'Klinkt ook niet,' vond de tweede stuurman. 'Waarom eigenlijk?'
'Omdat ik daar geboren ben,' zei de hwtk. 'Daarom!'
'Noem het dan Jenever Rivier,' zei de kapitein.
'Als dát zou kunnen ...' zei de hwtk tevredengesteld. 'Wanneer gaan we aan
land?'
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'Goed,' zei de stuurman. 'Maar eilanden hebben ook kapen ...'
'Katendrecht,' suggereerde de kapitein.
'Cape Automation,' kwam de hwtk. 'Of Kaap Zware Olie ...'
'Jij bent gek,' zei de marconist. 'Straks benoem je nog Kaap Krukas. En Punt
Zuigerveer ... Niks d'r van. Kaap I C is beter .. .'
'Prima,' zei de stuurman, 'Kaap I See dan maar. Maar eilanden hebben ook
dorpen ... nederzettingen ...'
'Ons Dorp,' zei de tweede stuurman.
'Flauw, niet terzake en afgekeurd,' stelde de kapitein. 'Ik denk persoonlijk
aan Campo Samba ...'
'Niks daarvan,' kwam de stuurman. 'Dat lijkt te veel op Campo Santo en da's
een kerkhof in Genua.'
'Maar Columbus werd ook in Genua geboren,' zei de kapitein. 'Zijn we weer
terug op ons uitgangspunt ...'
'Laten we het nou 's van de andere kant bekijken ...' zei de marconist
plotseling. 'Ik bedoel: Samba zit op een eiland en daar komt ineens die
Columbus aanvaren. It Was Seen A Big Wood Ship - Dangerous For The
Populatione ... tamtamt ie dan ... We worden binnenkort uitgemoord ...'
'Chetferdemme!' zei de stuurman, zijn potlood op de kaartenkamer
smijtend. 'Daar gaat ons droomeiland! De lol is er gelijk af ...'
'Sparks, je hebt een perfide geest,' zei de kapitein. 'Voor straf moet je
meteen een telegram naar die Italiaan sturen. Ik zal dicteren. Pak het
potlood van de stuurman en schrijf: Captain Nilparlaredimare- It Was Seen A
Big Piece of Macaroni Flatante - Dangerous To The Navigacione And
Indigestione- Please Take A Wide Berth - ondertekend Samba -.'
'Dat kan je niet doen!' zei de stuurman. 'Dat begrijpt ie niet ...'
'Je hebt gelijk,' zei de kapitein. 'Maak van dat woord Berth maar Birth.'
'Maar het een betekent blijf-uit-de-buurt, en het ander geboorte!' zei de
stuurman.
'Hetgeen voor een zeeman ongeveer hetzelfde is,' zei de marconist.
'Juist,' zei de kapitein. 'Hij heeft het goed door. Hij spreekt tenminste
Seaspeak. Ik bedoel Parlaredimare ...'
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Anchors away
Kapitein Willem Witteveen van de Navtik had een borrel op en dat kon je
hem niet kwalijk nemen na een paar weken lange deining.
Toen het schip met een volle lading bananen de nog blanke top van Curaçao
naderde, kwam het bericht binnen dat het Schattegat dicht zat en of hij
maar voor de kust van het eiland gaande wilde houden. Hij zag Fort
Amsterdam uit alle windstreken tussen zuidoost en zuidwest, want het
eiland ligt nu eenmaal zó in zee. De Bullenbaai met zeemeerminnen op het
strand die hij met afnemende opwinding bekeek. De Caracasbaai waar een
paar cacti erecti stekeli tot in de hemel groeiden, hij probeerde Awa di
Oostpunt nog een keer te ronden, ging as far as Jan Evertsberg, peilde voor
de zoveelste maal de schoorstenen van de Shell en nam nog een borrel. Hij
had genoeg van al dat kruisen en toen een hagelwit cruiseschip voorbijvoer
dat wel naar binnen mocht, kreeg hij er zwaar de pest in, nam nog een
borrel, keek even op de radar, stopte de machine en zei op een halve mijl uit
de kust van Sint-Annabaai: 'Lekko anker.' Een logische reactie, maar dat had
hij niet moeten doen.
De Nederlanders hebben dat 'Lekko anker' namelijk van de Engelsen
overgenomen. Het is feitelijk 'Let go anchor' en dat is niet hetzelfde als 'Let
my anchor goooo ...', want hoewel de zeebodem voor een anker Heilige
Grond betekent, is het niet de bedoeling een anker kwijt te raken. En toch is
dit wat kapitein Witteveen in zijn onschuld en ongeduld bewerkstelligde.
Het hele eiland Curaçao staat namelijk op een paal van koraal in de
Caribische Zee, en die paal valt over een miljoen jaar wel om, maar tegen
die tijd is Shell er toch al verdwenen.
Men kan dus op een halve mijl afstand uit de kust niet ten anker gaan, want
het water is veel te diep.
Vooropgesteld dat de bemanning tijdens de oversteek alert gebleven is en
adequaat reageert, gebeurt er op het moment dat men 'Lekko' zegt iets
onomkeerbaars dat van alles met de zwaartekracht te maken heeft.
Wie het Papiamento enigszins beheerst weet dat de strook vóór de SintAnnabaai op het eiland Curaçao 'E santana di anker' wordt genoemd - het
ankerkerkhof - want het bárst er van de gedropte ankers.
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Hele vloten hebben hier hun ankers verspeeld. Spanjaarden, Fransen,
Engelsen, Portugezen, Russen niet (maar dat komt nog wel) en natuurlijk
Nederlanders hebben hier vergeefs getracht de spijker erin te donderen. De
fameuze Pieter Stuyvesant heeft daarbij in de zeventiende eeuw rokend een
been verspeeld zodat de Amerikanen een sigarettenmerk naar hem hebben
vernoemd. Oplichten (van ankers, Red.) is dan ook een nationale sport
rondom de Sint- Annabaai, maar naarmate de schepen groter worden, dient
men dieper te duiken, want die krengen rollen van de paal koraal van koraal
van koraal omlaag en zoeken een diep heenkomen.
Voor niet-zeelieden en andere intellectuelen het volgende over plaats en
functie van ankers. Over het algemeen hangen er aan de boeg van een schip
twee stukken ijzer die toevallig de vorm van een anker hebben. Ze zitten
vast aan ankerkettingen die via kluisgaten lopen.
Op het moment van 'Lekko anker' gooit de stuurman de pokhouten rem van
de ankerwinch los en begint het anker te vallen. De ketting loopt ratelend
uit het kluisgat en er stijgt een roestwolk op. Men noemt dit ankeren en niet
parkéren, en sla me maar dood waarom de klemtoon daarop anders ligt.
Altijd een fascinerend gezicht en geluid, dat na verloop van tijd dient op te
houden als het anker de bodem raakt en de stuurman de ankerrem
vastdraait. Maar als het water zoals bij genoemde Sint- Annabaai bij Curaçao
te diep is, dondert het anker eenparig versneld verder. Daarvoor zijn
natuurkundige wetten aan te dragen die hier niet ter zake doen, maar ze
gelden ook voor helder, diepblauw zeewater.
Nu is volgens het spreekwoord een ketting net zo sterk als de zwakste
schakel, en onze scheepsbouwers die hun pappenheimers kennen, hebben
dan ook aan het eind van de ankerketting, de azijnzuurhouten opsluitpen
aangebracht die in voorkomende gevallen als zwakste schakel, dus als
breekveiligheid of zekering moet dienst doen. In de praktijk kan men deze
azijnzuurhouten breekpen zelden testen, en ook in het geval van kapitein
Willem Witteveen was dat niet nodig, want bij gebrek aan bodem lazerde
het anker steeds verder omlaag hetgeen op de bak resulteerde in een
doofmakend geratel, een groter wordende roestwolk, de geur van in brand
vliegend pokhout en toenemende paniek bij een stuurman die de rem
vergeefs aandraaide, maar bij gebrek aan vertrouwen de bak evacueerde.
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Terecht, want behalve het anker gingen ketting en winch mee over de muur,
terwijl delen van dek en verschansing ook zee kozen.
'Rhodondendron,' zei kapitein Willem Witteveen, het echolood (te laat,
Raad v.d. Scheepvaart) aanzettend dat pas op het laatste bereik een
streepje gaf. 'Dat ding is kapot!'
Maar de stuurman die het bange lijf nauwelijks had kunnen redden, sloeg op
de kaart, en toonde aan dat er ter hoogte van de Sint-Annabaai duizend
vaam water staat. De kapitein gaf dit gezien het voor de hand liggende
bewijs ruiterlijk toe: wist niet dat Curaçao een grote paalwoning was, had
zich als Terschellinger kennelijk vergist, want dáár glooide het strand zo
heerlijk weg, kreeg tranen van heimwee in de ogen als hij dacht aan wit,
zacht en warm zand, zwemmen in zee, wadlopen, zeehonden pesten,
palingfuiken lichten, anker in de blubber laten vallen en er zó weer instant
uithalen.
De stuurman zag het gebeuren, schraapte verlegen zijn keel en probeerde
vergoelijkend: 'Anchórs aweigh ...'
Kapitein Witteveen keek hem bedroefd aan en zei hoofdschuddend:
'Anchors away! ...'
'Lekko anker, kapitein?' vroeg de tweede stuurman die het niet begreep.
'Om de dónder niet!' zei de stuurman. 'We hebben er nog maar één!'
'Anchors away ...' zei de kapitein weer. 'Wie zégt dat nou onder deze
omstandigheden stuurman. Valt me zwaar van je tegen! Leedvermaak!'
'Ik bedoel dat Amerikaanse liedje, anchors aweigh,' zei de stuurman, en
begon te fluiten. 'Een liedje van Pieter Stuyvesant. Die bracht het met zijn
houten poot mee naar Nieuw Amsterdam ...' Maar kapitein Witteveen was
al verdwenen naar zijn hut.
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De grote ontsnapping
Jan van Leyden werd in Amsterdam geboren en erfde natuurlijk haar
vrijheidsgevoel, dat hij gretig exploiteerde tot hij het lot ontmoette in de
sublieme vorm van een mooi, maar nogal dom en uitdagend meisje dat hij
aanrandde.
Als gevolg daarvan diende hij een groot aantal jaren in de Bijlmer Bajes door
te brengen, waar hij met groeiende vertwijfeling zijn daad leerde betreuren.
Door de ramen van zijn cel kon hij de zeemeeuwen van Amsterdam horen
roepen als ze van de haven naar een slaap- of voedingsplaats overvlogen.
Soms zag hij er één, en alleen in zijn cel huilde hij en schreeuwde net zoals
een van die vrije vogels, die hem uitnodigden mee te gaan naar zee.
'Ik moet hier uit, hield hij zichzelf voor. 'Ik wil met die meeuwen mee. Ik wil
vrij zijn, de wereld zien, zeeman zijn ...'
En hij schreef een brief naar de Hogere Zeevaartschool aan de Kadijk, net
tegenover 's Lands Magazijn gelegen, waar de maritieme historie voor het
oprapen ligt. 'Beste kapitein,' begon hij. Ik ben Jan van Leyden en woon in
de Bijlmer Bajes. Ik wil zeeman worden. Stuur me a.u.b. de goeie papieren
toe.'
De directeur van de school riep zijn staf bijeen om de rare brief te bespreken
en ontmoette veel kritiek, maar Mevrouw Dorrius van de afdeling Sociale
Zaken was een andere mening toegedaan.
Ze stelde vast dat het hier een bovenmaatse jongen betrof die de moed had
gevonden opnieuw te beginnen met studeren voor een dergelijk eerzaam
beroep! Ze pleitte zó vurig voor de onbekende gevangenisklant dat hij bij
acclamatie als postillon d'amour werd aangesteld. Ze belde de Bijlmer Bajes
en een week later werd ze al toegelaten, waarbij ze de verlegen maar nogal
opgewonden Jan van Leyden ontmoette.
Terug op school rapporteerde ze dat Jan een klassiek voorbeeld van
zelfcorrectie en reclassering kon worden. En inderdaad, Jan deed het
uitstekend en bezat kennelijk een natuurlijk talent voor het oplossen van
nautische problemen. Hij was in feite een briljant student en kon binnen een
jaar de meest ingewikkelde astronomische berekeningen uitvoeren.
'Lieve Mevrouw Dorrius,' schreef hij op 'n dag. 'Ik kan soms de schepen in de
haven horen als ze op de fluit blazen. Breng me a.u.b. de volgende keer wat
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kaarten mee van de haven en van het Noordzeekanaal, zodat ik vanuit mijn
cel kan vaststellen waar ze liggen en wat ze uitvoeren.'
Per koerier kreeg hij de kaarten en bestudeerde ze zodanig, dat hij elke
sloot, elk kanaal, boei, sluis, brug en jachthaven in het gebied tussen de
voormalige Zuyderzee en de sluizen van IJmuiden als zijn broekzak kende,
inclusief Spaarndam waar het standbeeld van de legendarische Hansje
Brinker het feit herdenkt dat deze knaap Holland van een watersnood wist
te redden door zijn vinger in de dijk te steken. Het is een gebied vol sloten,
rietkragen, wilgenbosjes en smalle landweggetjes: een gebied waarin een
jongen als Jan van Leyden van nature thuishoorde.
En op een heldere morgen was hij plotseling verdwenen, waarschijnlijk met
hulp van buiten, en in de jachthaven van Spaarndam ontdekte men later dat
een kapitaal jacht verdwenen was en niet kon worden teruggevonden.
'Waar kan die nou gebleven zijn?' vroeg de schoolstaf zich af. 'Die
ondankbare hond!'
Maar Mevrouw Dorrius glimlachte dromerig en zei: 'Ik wens hem een hele
goede reis. Ik geloof in 'm. Ja, hij is een veroordeelde, maar toch uit het
goede hout gesneden. Een van de knapen die Nieuw Holland of Australië, of
Nieuw Zeeland thans Nieuwzeeland, of Nieuw Amsterdam thans New York
ontdekte. Zo'n jongen is het!'
En toen pakte ze een zakdoekje uit haar tas en verborg haar gezicht er
achter, de schoolstaf verbaasd en onzeker achter latend temidden van hun
eigen bureaucratisch-morele belemmeringen.
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Jobs Galore!
Hij liet zijn visitekaartje zien. Leroy Demmer, vice-president Stockwen Inc.,
Silicon Valley, California, USA, stond erop. Vlotte figuur, snor, sterk blond,
gebruind en in de kracht van zijn leven. Hij kwam me bekend voor en bij
nadere kennismaking bleek hij inderdaad een scala van maritiemgeoriënteerde elektronische bedrijven te hebben afgewerkt. Zijn lachende
gezicht kreeg diepte. Er kwamen allerlei situaties en beelden bovendrijven
van vroegere ontmoetingen en toestanden.
'Hoe is het nu met John Deering van Maritron?' vroeg ik.
'Poor old John,' zei Leroy. 'Heeft zich bij dat bedrijf té lang rot gewerkt en
kreeg een hartaanval.'
'En Pete Lacoste van Naviline?'
'Pete? Ah, dat bedrijf is failliet en overgenomen door Spacetronics, en wat
er met Pete gebeurd is... O ja, hij wou voor tandarts gaan studeren .. .'
'Spacetronics. Zit Al Petersen daar nog?' vroeg ik.
'Natuurlijk. Al is niet te verslaan, maar ik geloof dat Spacetronics niet zo
goed draait. Als ze niet gauw een Defence Order krijgen, gaat het fout ...'
stelde Leroy vast, terwijl hij op zijn snor beet.
Ik keek hem aan: dat vrolijke, onbezorgde gezicht; dat vertrouwen in
zichzelf; dat leven op krediet, reizen op de reutel en cheques op de lat; de
kredietwaardigheid die van hem afstraalde.
'George Clearfield zat toch ook bij Spacetronics?' vroeg ik. 'Die ben ik
onlangs nog tegengekomen op de stand van Exxon Nuclear.'
'Klopt,' zei Leroy die zijn pappenheimers kende. 'Heeft bij Spacetronics op
staande voet ontslag gekregen, omdat hij tussen de bedrijven door een
verhouding met de vrouw van de President had. Nou ja, dat was niet zo
moeilijk... Haha!'
'O ja, jij hebt daar zelf ook nog gezeten, herinner ik me nou,' zei ik.
'Sure, sure, 'n half jaar lang. Toen had ik die zus waar ze me hebben wou en
nam zelf ontslag ...,' zei Leroy lachend en met twinkelende ogen. 'En toen
ben ik bij US Chips terecht gekomen. Als salesmanager ...'
'US Chips in Colorado?' vroeg ik.
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'Ja, maar het was meer US Chicks,' zei Leroy lachend. 'Boy, what een
environment hadden ze daar rondlopen. Je deed na je werk geen oog meer
dicht ...'
'Hoe is het met US Chips,' vroeg ik terloops.
'Overgenomen na de chips crisis en nu onderdeel van North American
Tulips,' zei Leroy luchtig. 'Kan nu niet meer kapot natuurlijk, met die
Hollanders on Board. Ik heb er drie maanden gezeten, maar zo'n grote
organisatie is niks voor mij. Ik wil vrijheid van handelen en beweging, dan
ben ik pas in full swing ...'
'Begrijp ik, maar je zat onlangs toch nog bij Tendervoice in San Diego, of
niet?' zei ik.
'Right,' antwoordde Leroy smiling. 'En als zodanig bezocht ik Europoort
Exhibition in Amsterdam, remember?'
Klik! En óf ik het had geweten! Leroy had me toen terloops gevraagd even
zijn foto's te laten ontwikkelen - he had an Amsterdam good time, zei hij maar toen ik ze ging halen zei de dame achter de balie: 'Dit is de eerste en
laatste keer, meneer! Tweehonderd gulden!' Ze keek er geamuseerdmoeilijk bij.
Toegegeven, naar Hollandse maatstaven gemeten was dat vrij duur maar als
ie de kwaliteit van de porno-standjes beschouwde die hij van een
Amsterdam callgirl in Hotel Sonesta Room 202 had opgenomen, was het
spotgoedkoop, naar Amerikaanse maatstaven gemeten.
Ik had toen een probleem. Hoe stuurde ik deze foto’s naar Leroy zonder zijn
company of vrouw in verlegenheid te brengen. Dus zond ik hem een korte
telex: 'Att Leroy Demmer- re photos Amsterdam - the technica! ones are
super but a joker has intermixed them with some callgirl performance –
please advice- john -.
Het antwoord was kort en duidelijk: 'Please only send me the technical ones
for obvious reasons.'
'You saved me, John, you bastard!' zei Leroy. 'I surely appreciate what you
did for me that time.'
Dus hij waardeerde het, dacht ik grimmig; ik had erover ingezeten, hij niet!
Ik grinnikte en zei: 'OK, Leroy, maar hoe ben je in godsnaam bij Stockweil
International terecht gekomen?'
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Leroy ging er gemakkelijk bij zitten, voelde aan zijn snor en zei: 'Jullie
Europeanen zijn te schijterig, geloof me. Blijven veel te lang bij een of ander
instituut hangen. Moeven jongen, altijd moeven! Dat is het helemaal! Jullie
moeten nog leren over het hele continent te zwerven! Vertrouwen in en op
jezelf. Oost beginnen en west eindigen. Of omgekeerd. You never know. Wil
je werkelijk weten hoe ik bij Stockweil International gekomen ben?'
'Sure, I would,' zei ik. 'Hoe dóe je dat dan?'
'Simpel,' zei Leroy, zijn snor gladstrijkend. 'Computers gebruiken!'
'Computers,' zei ik teleurgesteld.
'Natuurlijk,' zei Leroy. 'Ik had via mijn home-computer na drie dagen weer
een goeie baan ... JOBS GALORE!'
'Hoe krijg je die dan?' zei ik smalend. 'Op je reputatie? Op je
kredietwaardigheid?'
'Nee, dat is niet zo belangrijk,' zei Leroy snuivend. 'Je moet je in je leven
optimaal laten assisteren door hardware en software ... Haha ... Ik bedoel
met hardware computers, modems, telefoonlijnen en met software, een
goed programma en een goede secretaresse die van alle markten thuis is ...'
'I see what you mean,' probeerde ik.
Leroy glimlachte. 'Ik vroeg dus Mary de hele zaak in te schakelen en het
programma "salesmanagers required" in te toetsen. Er kwamen er een paar
honderd op het beeldscherm. Sales area, werd gevraagd. Ik zeg: type in: San
Francisco. Toen werd het gemakkelijker: er waren er nog maar honderd
over. Salaris, vroeg de computer en suggereerde zelf vijftig, zestig, zeventig,
tachtig, negentig, honderd K dollar. Ik vroeg bescheiden honderdduizend
dollar per annum, en toen verschenen er nog maar twintig jobs op het
beeldscherm. Welke branche, vroeg Mary, hoewel ze het antwoord al wist.
Maritime, liet ik haar intoetsen. Nou ja, toen werd het even moeilijk want er
bleven nog drie bedrijven over: Navline, Spacetronics en Stockweil
International... De eerste twee kende ik al en daar wilde ik niet meer
werken. Dus werd het Stockwell. See? Simpel!'
'Simpel,' herhaalde ik sceptisch, hoewel ik wist dat Leroy niet loog of
overdreef.
'So it happened, old pal,' zei Leroy Demmer, en ik had geen reden aan zijn
woorden te twijfelen.
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'Welke job heb je volgend jaar?' vroeg ik nog, maar hij lachte en
antwoordde: 'John, daarover heb ik nog niet nagedacht. Jij tobt te veel!'
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No more milk in the moming
De 'Golden Crest', een van de deelnemende jachten aan de Fastnet Race,
planeerde als een springerige dolfijn door het water. Wind en zee kwamen
praktisch recht van achteren, en alle zeilen stonden hoog en ver overboord.
Een spinnaker, groter dan een opgeblazen luchtballon, hing trekkend als een
sleepboot voor de boeg en gaf het jacht vleugels. Ook de golven duwden
vriendelijk tegen de achtersteven en het schip reageerde kwispelstaartend
van plezier, maar Captain Chris Phelan wist hoe gevaarlijk dat was.
Hij was een old salt, een professionele zeeman die de zee als zijn plunjezak
kende, er niet buiten kon, en er heilig respect voor had. Het schip vloog als
een theeclipper over het water en diep van binnen voelde Phelan zich de
Master van de Cutty Sark; het beroemde zeilschip dat in Greenwich ligt
opgebaard als relikwie uit een verleden toen varen nog een kunst was en
geen wetenschap.
Phelan liet zijn ogen door het want gaan. Voor de boog dook de zon achter
een goudrand van wolken naar de kim. Ginds vóór de Ierse kust lag de
Fastnet Rock in een eeuwig bad van zeeschuim te wachten op de meute
jachten die haar haastig zouden zoeken, ronden en ontvluchten, en route
van beginpunt Ryde naar eindpunt Plymouth.
Phelan had zorgen. Weliswaar liep het schip meer dan twintig mijl per uur
en had menig mededinger ver achter zich gelaten, maar de namiddag
vorderde en de bemanning begon de zwaarte van de race te voelen. Er
waren zes medeopvarenden aan boord: vier van de vaste crew en twee
opstappers die hij nog niet goed genoeg kende om er vertrouwen in te
hebben. Vooral nu, met alles van achteren, was het oppassen geblazen. Er
rustte een grote verantwoordelijkheid op de man aan het roer. Als het schip
recht op de golven bleef liggen en de wind van achteren hield, was er niets
in de weg, maar één verkeerde manoeuvre en de krachten op de spinnaker
zouden de mast plat op het water dwingen en het schip laten kapseizen.
'How do you feel, Charlie?' vroeg hij aan de jonge, gebronsde knaap die nu
achter het roer stond. 'Reageert ze goed, dat schip van ons?'
De jongen grinnikte. 'Volgzaam als een boerenpaard, captain,' zei hij. 'Je
hoeft er bijna niet aan te trekken. Spaakje heen en weer, dat is alles ...'
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'Dat is alles,' zei Phelan. 'Maar je rijdt 'n tijger, Charlie! Laat je aandacht niet
verslappen. Levensgevaarlijk. Got it?'
'Sure captain. Ik hou haar als een jaloerse, pasgetrouwde kerel in de gaten
...'
Phelan schraapte de keel. 'Pas getrouwd?' vroeg hij.
'Nog niet, sir,' was het antwoord. 'Ik heb een schat van een darling in
Ventnor op het eiland Wight maar we moeten nog even wachten ...'
'Wat doe je in het dagelijks leven?' vroeg Phelan, oog op het kompas en de
windvaan die recht vooruit stond.
'Ik ben de melkman van East Cowes, sir,' zei de jongen. 'Ik lever elke morgen
om half zeven de melk en de krant af...'
'De melkman,' zei Phelan afwezig. 'Hoe lang doe je dat al?'
'Zeven jaar, sir.'
'En zit daar toekomst in?' vroeg Phelan.
'O zeker, sir. Iedereen heeft melk en kranten nodig,' zei Charlie grinnikend.
'Daar tob ik niet over.'
'Juist,' zei Phelan, denkend over zijn eigen lange weg van bellboy op een
oceaanstomer tot kapitein ter koopvaardij. En verder. 'Maar waar liggen dan
je uitdagingen? Voel je de wind van de verandering wel 's? Word je wel 's
onrustig, en wil je d'r dan uit?'
'Uitdagingen?' zei de jongen, twee stevige handen aan het stuurwiel en een
half spaakje bakboord gevend. 'O ja, die heb ik wel, sir. Misschien niet zoals
u ... maar o ja, ik voel het vaak ...'
'Wat voel je dan?' vroeg Phelan, deels uit nieuwsgierigheid, deels omdat hij
wilde weten of hij het roer vol vertrouwen aan deze knaap kon overlaten als
hij straks, onvermijdelijk, even onder zeil moest. Het dilemma van elke
gezagvoerder.
'Wilt u dat werkelijk weten, sir?' vroeg Charlie. 'Misschien valt het u tegen,
maar ik krijg er werkelijk een kick van ...'
'Tell me,' zei Phelan, hem scherp in de gaten houdend.
'Nou, elke morgen als ik met mijn volgeladen karretje van de heuvel de wijk
in rijd, gebeurt het. Ziet u, daar beneden ligt een rotonde en daar moet ik
overheen, rechtsaf de bocht door, en dan Berkley Street in ... Snapt u?'
'Ik weet waar het is,' zei Phelan met dichtgeknepen ogen. 'Ga door.'
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'Dan blijf ik bovenop even staan, snuif de zeelucht op, kijk naar de
meeuwen, spreek m'n kar even toe en gooi de rem eraf. We krijgen snelheid
en dan denderen we met een rotspeed door de bocht. Flessen rinkelen en
kannen dansen: ze schijnen het ook leuk te vinden. En zo kom ik dan in
Berkley Street klokslag zesuurdertig, maar ik moet zeggen dat het steeds
sneller gaat. Toen ik begon was zesuurdrieëndertig, en één keer haalde ik
zesuurnegenentwintig. Dat is mijn uitdaging, sir ... I hope you understand ...'
Phelan schraapte de keel. 'Maar gaat het dan altijd goed?' vroeg hij enigszins
ongerust. 'Ik bedoel, komt er nooit een auto aan of is het er nooit glad?'
'Zelden,' zei Charlie. 'Tweemaal per jaar gaat het inderdaad fout en dan vlieg
ik de bocht uit. Een ramp!' Charlie lachte uitgebreid.
'Dan donderen alle flessen en kranten in het gras. Een hels kabaal, zo vroeg
in de morgen. Een keer kwam er net een vrachtwagen langs. Eenmaal was
het inderdaad gladjes, maar dat mag geen naam hebben. Tweemaal in de
driehonderddertig dagen ... So what? Dat is het risico waard ...'
'Juist,' zei Phelan. 'Je gaat die uitdaging niet uit de weg, do you?'
'Evenmin als u de Fastnet Race uit de weg gaat, sir,' zei Charlie. 'Ik ben blij
dat u me de kans gaf als opstapper mee te gaan... Very grateful indeed. Mag
ik u uitnodigen mijn melkwagen 'n keer de heuvel af te rijden. Werkelijk
fantastisch gevoel...'
Phelan keek naar de jongen. Rustig, zelfbewust, uitgebalanceerd stond hij
achter het roer. 'Charlie,' zei hij, 'dit is geen melkwagen, understand? Dit is
een peperduur jacht waarmee je geen geintjes mag uithalen. Als je hiermee
uit de bocht vliegt, liggen we plat, met die spinnaker aan de boeg.
Begrepen?'
'Ik begrijp het, sir,' zei de jongen.
'Goed,' zei Phelan. 'De rest van de crew heeft al shut-eye, en ik moet ook
even plat. Vanavond bij Fastnet wil ik helder zijn. Oké? En waarschuw
onmiddellijk als er wat verandert ...'
'Aye, sir,' zei de jongen. 'Don't you worry ...'
Maar dat deed Phelan natuurlijk wel. Vanaf de bank in het stuurhuis volgde
hij half in slaap gevallen als een vogel op een tak de bewegingen rondom
hem. Een zesde zintuig hield hem wakker, hoewel de vermoeidheid aan hem
trok. Soms hoorde hij in de kajuit het snurken van zijn crew leden: soms
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werd hij wakker van het klotsende water, een zingend stag, het trekken van
een schoot of het slaan van een zeil.
En toen gebeurde het. Hij viel van de bank door een geweldige haal van het
schip. Alles viel, iedereen schreeuwde van angst. Met ijzeren wil bedwong
hij zijn falend evenwichtsgevoel, schopte de jongen opzij en manipuleerde
het roer, waardoor de mast van het zijwaarts gevallen schip langzaam naar
haar natuurlijke verticale stand terugveerde in plaats van horizontaal op het
water te blijven liggen.
'Christ,' zei Phelan ademloos. 'Idioot! Je hebt 'r dwars laten vallen. We lagen
praktisch ondersteboven!'
Charlie zei timide: 'It reminds me of my milkcar in Cowes, sir.'
Phelan kreunde van ellende. 'Get lost, verdwijn!' wilde hij zeggen, maar
merkte in plaats daarvan opgelucht op: 'Charlie, koop jij ook karnemelk of
maak je die onderweg zelf?'
Tot zijn verbazing begon Charlie plotseling te trillen als een windvaan in een
strakke bries en zei op huilerige toon: 'Ik durf niet meer, sir ... Ik doe het
nooit meer!'
'What?' vroeg Phelan. 'Aan het roer van een jacht staan?' 'No, sir,' zei
Charlie met horten en stoten terwijl de tranen langs zijn wangen rolden.
'East Cowes, sir. Downhill, sir. No more milk in the morning for me, sir ...'
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Bootsman
Amsterdam. Oude huizen met karakteristieke gevels langs de grachten
kijken uit vele ogen in afstandelijke verwondering neer op de internationale
menigte die door de drukke stad krioelt.
In het oudste gedeelte, waar de grachten het smalst zijn, bloeit het roze
district als een bloem op een vuilnisbelt. 'De meisjes achter de ramen'
hebben de stad kennelijk nog een grotere faam bezorgd en ook in deze
buurt wordt het spelletje 'balletje-balletje' gespeeld.
Lang geleden kon men het in havensteden als Algiers, Suez of Port Said zien
spelen. Tijdens de passage van schepen door het Kanaal kwam Achmed aan
boord, die probeerde de bemanning te verleiden mee te doen. Nu komen
deze tovenaars uit het Midden Oosten naar Amsterdam, waar onervaren
voorbijgangers hun ogen geloven en menigmaal honderd gulden kwijt raken,
omdat ze wedden het balletje te kunnen ontdekken dat onder een van de
luciferdoosjes wordt gemanipuleerd.
Ik kijk naar het spelletje met een soort verheven glimlach van daar-trap-ikniet-meer-in, toch de drang voelend het te proberen!
En dan is er plotseling die hand op mijn schouder, waarvan ik schrik, omdat
het de politie of een stille kan zijn. Of een zakkenroller.
'Hallo,' zegt de oude man naast me, met een stok lopend en het hoofd
bewegend als bij Parkinson. 'Weet je nog, van Port Said?'
'Hallo, eh ... bootsman!' antwoord ik verrast. 'Verrek, leef jij nog?'
'Dus ... je weet nog wie ik ben?' zegt hij moeilijk, plotseling tranen in de
ogen.
Ik voel me vreemd afstandelijk, beschaamd dat ik zijn naam niet meer weet
en zeg: 'Toen deden ze het geloof ik met kuikentjes.'
'Kuikentje-kuikentje ...' zegt hij.
'Kuikentje kom, kuikentje weg. Die vent toverde overal kuikentjes vandaan:
uit je oren, je mond, je mouwen, je broekspijpen, je achterste ...'
'En je gulp.' voeg ik eraan toe, terwijl de groep spelers plotseling uit elkaar
spat als in de verte een politiepatrouille verschijnt, waardoor wij eenzaam
op de Voorburgwal achterblijven.
'Hoe is het met je, Arie?' vraag ik, hoewel ik het antwoord wel zie.
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'Bejaardenoord in Oost.' zegt hij. 'Er wordt goed voor ons gezorgd, goeie
mensen, maar allemaal walslurpen ... Als je een verhaal vertelt, geloven ze
dat je liegt ... Ik bedoel: je kunt niks meer kwijt. God, wat ben ik blij weer 's
een sobat te zien waarmee ik gevaren heb ...'
'Boots,' zeg ik, de keel schrapend, 'laten we samen een pijpje bier of wat
anders gaan pakken ...' want het dringt plotseling tot me door, hoe
eenzaam, mensen kunnen zijn, zelfs in dat oude, overvolle Amsterdam.
We schuifelen een bruin café binnen. Nu wordt het spel 'borreltje-borreltje':
kleine glaasjes jenever, geserveerd met voedsel dat naar ouderwetse
lapskous smaakt.
We varen weer op schepen die allang zijn gesloopt en voor rederijen die niet
meer bestaan. Vliegende Hollanders die na een lange reis in Amsterdam
terugkeren en verloren zoeken naar vergane beelden die als foto's op het
netvlies zijn achtergebleven totdat de Tijd ook die uitwist.
Maar nog rollen de golven van de oceanen als nimmer tevoren tussen en
onder ons door.
Bootsman!
Wat 'n beer van een kerel was dat eens! Ik zie hem weer lopen, op dat door
buis overspoelde voorschip. Mensen als hij zouden niet oud mogen worden!
Er snerpt een tram door de bocht: een machteloze kreet als van een meeuw,
die de ruimte van de zee nodig heeft, maar om den brode langs de grachten
moet zwerven ...
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