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Inleiding 

Waarom dit boek? Als je, zoals de schrijver, altijd op zoek bent 

naar kennis en feiten en je vindt wat van je gading, dan berg je het 

op in je hersens of… je schrijft het op! Zo is m’n eerste boek 

“Zoektocht…” ontstaan, een verzameling “hoofdstukken” vol 

bevindingen, berekeningen, formules, tekeningen en illustraties. Dat 

boek heb ik eigenlijk voor mezelf geschreven, maar er was toch wel 

belangstelling voor, daarom staat het nu op een website. De reacties 

zijn meestal niet al te gunstig op een enkele reactie na! Zoals al 

meerdere schrijvers bemerkt hebben: boeken waarin formules 

voorkomen worden niet gelezen (behalve verplichte studieboeken). 

Dus nu maar eens een nieuw boek zónder formules. Maar… ook dit 

boek is meer voor mezelf dan voor andere lezers geschreven, het is 

af en toe te belerend geworden. Als zoon van een leraar, zelf 

eveneens korte tijd leraar, ben ik waarschijnlijk erfelijk belast. Een 

aantal van deze “belerende” onderwerpen heb ik trouwens maar 

verbannen naar de bijlagen, achter in dit boek!  

In dit nogal autobiografische boek komt van alles aan bod, maar 

ik heb nu wel getracht alles wat leesbaarder op te schrijven. Het is 

aan U, de lezer, om te beoordelen of dit gelukt is. De eerste 

indrukken van lezers waren ongunstig, dus nog meer naar de bijlagen 

en alles nog maar eens nagelezen en getracht te verbeteren. 

Ik vertel over allerlei voorvallen en zaken die ik meemaakte 

tijdens mijn reizen en die hopelijk ook voor lezers interessant zijn. 

Meestal was ik technisch bezig en ik heb daar het één en ander over  

geschreven. In m’n zucht naar avontuur en reizen begon ik als varend 

werktuigkundige en werd later reizend technicus. Hoewel ik zeker 

niet als technicus geboren ben, ging de techniek en vooral de theorie 

erachter me steeds meer interesseren en kreeg me in z’n greep. 

Doordat ik als scheepswerktuigkundige op tankers voer en vaak lange 

eentonige reizen maakte, leed ik, en zou ik nu nog steeds lijden, aan 

een “deformatie” die men indertijd “tankeritus” noemde. Geen 

probleem, ik heb ermee leren leven en hopelijk anderen ook!         
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TANKERITUS FOREVER! 

 

TSJERBAKOEL / TSJELJABINSK 

 

Enige tijd geleden, half februari 2013, ontplofte er in Rusland, 

boven het Oeralgebied, een flinke meteoriet. Het bleek een 

“chondriet” te zijn, dat is een “soort meteoriet die voor 87 % uit 

ijzer bestaat”, stond in het nieuws. Qua grootte werd hij geschat op 

17 meter, met een gewicht van zo’n 10.000 ton. Omdat hij in het 

Tsjerbakoel meer ten westen van de stad Tsjeljabinsk viel, zal die 

meteoriet wel naar deze plaatsen genoemd worden.. Waarom heb ik 

zo’n interesse in dergelijke inslagen vanuit de ruimte? ’t Zal wel zijn 

omdat het heelal en alles er omheen me altijd gefascineerd heeft.  

Een veel geheimzinnigere gebeurtenis, waaraan deze laatste 

inslag mij onmiddellijk deed denken, was die bij “Tunguska”, waar in 

1908 iets dergelijks gebeurde. Deze inslag in Tunguska (Siberië) 

gebeurde niet zó gek lang geleden, namelijk in 1908. Ook daar 

explodeerde toen iets vrij groots dat uit de ruimte kwam, maar 

omdat er nooit vreemde of onbekende overblijfselen van dat “iets” 

gevonden zijn, heeft men nog steeds geen idee wat er daar precies 

gebeurd is. Was het een meteoriet die, al voor hij de grond raakte,  

explodeerde? Ook die “chondriet” van Tsjerbakoel ontplofte immers 

in de lucht? Ja,  maar daarvan zijn wél resten gevonden. In Tunguska 

is indertijd een flink stuk bos (2000 vierkante kilometer) totaal 

verwoest, maar omdat het een vrijwel onbewoond gebied betrof 

waren er geen doden of gewonden te betreuren. In Tsjerbarkoel wel: 

1500 gewonden, geen doden.  

Maar  de gebeurtenissen in “Tunguska” en ook “Tsjerbarkoel” 

zijn niks in vergelijking  met de enorme inslag die 65 miljoen jaar 

geleden plaats vond in Mexico. Dat was pas écht een ramp, waarbij 

zelfs de aardse natuur grotendeels uitstierf. Heel veel, vooral grote 

dieren zoals de dinosauriërs, hebben deze ramp niet overleefd. Men 

weet tamelijk zeker dat deze inslag plaats vond op het schiereiland 

Yucatan in Mexico, bij de plaats Chicxulub. Het moet een zeer grote 

meteoriet geweest zijn van tien, misschien wel twintig of dertig 
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kilometer lengte en die heeft een enorme krater doen ontstaan. De 

inslag had een grote invloed op de atmosfeer en het klimaat van de 

gehele wereld. De natuur heeft zeer lange tijd nodig gehad om zich 

te herstellen, maar is uiteindelijk mooier dan ooit teruggekomen.  

Zo’n catastrofale inslag als toen in de Yucatan, heeft in de 

geschiedenis van de aarde al vaker plaats gevonden. Statistisch 

gezien valt er ongeveer één maal per honderd miljoen jaar een grote 

brok uit de ruimte op aarde, waardoor dan zo’n beetje al het leven 

uitsterft. Gezien de leeftijd van de aarde (4,5 miljard jaar) is dit dus 

al tientallen keren gebeurd. Kleinere brokken, zoals die bij 

Tsjeljabinsk, vallen veel vaker op aarde, maar hebben geen invloed op 

het klimaat en veroorzaken alleen plaatselijke schade.  

Maar die volgende echt grote brok uit de ruimte, daar wachten 

we nu dus op. Die kan dit jaar vallen, maar ’t zou ook nog tientallen 

miljoenen jaren kunnen duren. Bij die laatste catastrofale inslag in de 

Yucatan, stierf er veel leven uit, maar ook weer niet alles: veel 

insecten en bepaalde reptielen, zoals krokodillen, hebben deze 

laatste ramp overleefd en bestaan nog steeds. En na deze inslag 

ontstond er toch weer een grotendeels nieuwe natuur op aarde. Hoe 

kan dit toch? Hoofdzaak is: langdurige rust op onze planeet. Zijn er 

gedurende lange tijd, we spreken dan over tientallen miljoenen jaren, 

geen inslagen uit de ruimte, geen grote klimaatwisselingen, tja, dan 

ontstaat er blijkbaar vanzelf weer “natuur”. Niemand die precies 

weet hoe (behalve… de “creationisten”, die weten het precies), maar 

alles komt, zij het in gewijzigde vorm, terug als er maar tijd en rust 

is. Wie of wat zorgt er voor de nodige “rust” op aarde? Dat zijn de 

grote planeten aan de buitenkant van ons zonnestelsel, vooral Jupiter 

en Saturnus, die door hun enorme zwaartekracht, als stofzuigers 

voor ruimtepuin fungeren. Maar….niet alles houden zij tegen, af en 

toe slipt er wat tussendoor! 

Na die inslag in de Yucatan werd het weer “rustig” op aarde en 

herstelde de natuur zich langzaam. Voor het eerst (?) verschenen er 

“zoogdieren” op aarde, de voorlopers van de mens. Het duurde echter 

nog een hele tijd voordat er “echte” mensen opdoken op aarde. Pas 

ongeveer een miljoen jaar geleden ontstonden er wezens die rechtop 
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gingen lopen en vuur konden maken. Ja, dat kun je dus geen dieren 

meer noemen, maar ook nog geen mensen, laten we ze maar 

“mensachtige” noemen. En de echte, wetende mens, de “homo 

sapiens”? Men denkt dat die zo’n twee, driehonderd duizend jaar 

geleden, “onlangs” dus, op het aardtoneel verscheen, maar toch nog 

veel langer geleden dan de “creationisten” denken, die geloven nog 

steeds in de schepping volgens de bijbel, zo’n 6000 jaar geleden!  

 Wij mensen bestaan dus eigenlijk nog maar pas en de 

zogenaamde “beschaving” begon nog weer veel later, zo’n tienduizend 

jaar geleden! Het duurde daarna nog tot rond het jaar 1850 “na 

Christus” van onze jaartelling voordat er één miljard van die 

“beschaafde” mensen rondliepen op aarde. Daarna ging het hard, nu  

zijn er al meer dan zeven miljard lieden op aarde. 

 

JACOB 

 

Daar had ik dus die lange inleiding voor nodig: één van die 

miljarden, thans op aarde rondlopende mensen is “Jacob”, een 

onbetekenend mannetje tussen al die andere lieden, maar ja, hij wil 

toch meedoen en veel weten. Wat is dat eigenlijk voor een figuur en 

waarom wil hij toch zoveel, liefst alles, weten? We vragen ’t hem 

maar eens:  

 

“Wie is Jacob, wie is dat eigenlijk?”. 

“Jakob? Die is geboren in het land Kanaän, bij Lachai-roi, als 

tweede van een tweeling. Z’n iets oudere broer is Ezau, z’n vader is 

Isaac Abrahamsz en z’n moeder heet Rebecca. Eerst werd Ezau 

geboren. Toen even later Jakob ter wereld kwam pakte hij Ezau 

meteen bij z’n hiel, vandaar de naam Jakob die betekent: “Hij die de 

hiel pakt”. Je hebt het vast wel eens gehoord of gelezen, Jakob kon 

later heel goed linzenmoes maken en daar hield z’n broer Ezau erg 

van.” 

“Nee joh, die Jacob bedoelen we niet, we bedoelen die 

Scheveninger!”  
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“O sorry, ik heet ook Jacob (of nu in het internet tijdperk, 

“jacobh”) en  ben in 1936 geboren. Nee, een echte Scheveningse 

“schollekop” ben ik niet, dan moet je in de buurt van de haven 

geboren zijn en “Pronk” of “van der Zwan” heten. Mijn ouders waren 

geen van beide echte Scheveningers, m’n moeder was Rotterdamse en 

m’n vader kwam uit Leidschendam.”  

“Maar eh, je bent toch in Scheveningen geboren?”  

“Ja, dat wel.” 

 “Maar… waar dan ongeveer?”  

“Nou, als je Scheveningen vanuit de richting Utrecht 

binnenkomt, via de Laan van Oost-Indië en de Alkemadelaan, en je 

rijdt verder voorbij de kazerne, dan kom je ook langs de 

Scheveningse gevangenis. Die kennen jullie toch? Dan komt er een rij 

huizen en in één daarvan ben ik geboren.”  

 

Ons huis keek uit op het “boetsterveld”, waar vroeger de 

“Keja’s”, vrouwen in Scheveningse klederdracht, netten zaten te 

“boeten”. Men viste toen nog met kilometerslange netten, de “vleet”, 

op haring. Na het vissen werden die netten verzameld en met grote 

paardenwagens op dat veld uitgereden. Daar werden ze dan 

nagekeken en met getaand boetkatoen gerepareerd. Na de oorlog, 

weer terug in Scheveningen, zocht ik met andere gozertjes op dat 

veld naar vergeten bolletjes boetkatoen, als die vrouwen weg waren. 

Met die boetkatoen kon je van alles doen zoals vliegeren en vissen. 

De zee zat toen zo vol vis dat we gewoon vanaf het strand in de 

branding vis konden vangen. Een flink lang eind boetkatoen met een 

stuk lood en wat haken eraan en dan naar het strand! Daar lagen hier 

en daar hele velden van schelpaas waarmee je prima kon vissen. We 

vingen vooral schar, bot, horsmakreel, zeebaars en ook wel eens een 

“gulletje” of een paling. Op een keer ving ik zelfs een kaplaars…. met 

een scharretje erin! 

Tijdens de oorlog kwam het moment dat we ons huis in 

Scheveningen uit moesten, omdat het kustgedeelte waar wij woonden 

door de Duitsers tot “Sperrgebiet” verklaard werd. Ze waren bang 

voor een invasie en hadden de hele kust versterkt met bunkers en 
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kanonnen en in die versterkte kuststrook mochten we niet meer 

wonen.  

Steeds meer buren en omwonenden vertrokken en op een dag 

verlieten wij Scheveningen dus ook maar, en gingen naar 

Leidschendam. Daar woonde m’n opa in een vrij groot huis en we 

trokken bij hem in, maar dat bleek geen goede beslissing te zijn.       

’s Avonds laat kwam m’n vader met de paardenwagen van Opa’s 

buurman, afgeladen met onze meubels en spullen, in Leidschendam 

aan en daar bleek Opa helemaal niet blij mee te zijn. Hij schrok 

natuurlijk van zoveel troep en waar laat je dat allemaal? Nog wat, m’n 

moeder, toch erg bijdehand, kon absoluut niet tegen opa’s 

huishoudster op, ze hadden constant bonje. Dat mens had ook nog als 

hobby om m’n broertje en mij te pesten, ze sloot ons zelfs op als Pa 

en Ma er niet waren. Na een grote ruzie met die feeks zat er niets 

anders op dan een andere woning te zoeken en snel te vertrekken. 

M’n ouders vonden gelukkig al gauw een bovenwoning aan die zelfde 

weg waar Opa woonde, de “Veurse straatweg”, tamelijk dichtbij, en 

we verhuisden dus maar weer. Daar hebben we twee jaar gewoond en 

ook de hongerwinter meegemaakt. Het was een moeilijke tijd, slecht 

en weinig te eten, stroom en water mondjesmaat, maar we kwamen er 

zonder kleerscheuren doorheen. De oorlog was toch nog vrij snel 

voorbij gegaan en in juni ’45 keerden we weer terug naar 

Scheveningen, maar wel naar een ander, ruimer huis mét een tuin.  

M’n vader heeft ooit onze stamboom nagevorst en ontdekte dat 

zijn voorouders eeuwen lang als boeren in de buurt van Leidschendam 

(vroeger “Veur”) woonden, die lui waren dus behoorlijk honkvast. 

Maar mijn pa ging naar de kweekschool, begon als onderwijzer op een 

“School met den Bijbel” in Scheveningen, trouwde en ging toen ook 

maar “op” Scheveningen wonen. Hij gaf les aan de hoogste klas van de 

lagere school en heeft veel vissers in de dop opgeleid. Visser was 

toen nog een lucratief beroep waar veel Scheveningse jongens voor 

kozen als ze de lagere school achter de rug hadden. De Noordzee 

wemelde vlak na de oorlog van de vis, de netten zaten vol en dat 

leverde goed geld op. Dat is nu allemaal anders, de vis moet steeds 

verder weg gevangen worden en de zeeën raken steeds leger. M’n 
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ouders zijn altijd, tot hun dood, in Scheveningen gebleven, maar ik 

niet!   

“Zal ik verder gaan met vertellen?” 

“Nou liever niet!” 

“Wel, dan schrijf ik op wat ik kwijt wil, dan hoef je niet te 

luisteren, maar kun je m’n verhalen lezen of overslaan!”:  

 

Mijn eerste lagere school was dus óók een “School met den 

Bijbel” en ik ben behoorlijk godsdienstig opgevoed: Zondagsschool, 

catechisatie, CJMV, Christelijk Lyceum en ik ging (met m’n ouders) 

vaak naar de kerk: de Badkapel in Scheveningen, waar in die tijd ook 

koningin Wilhelmina kwam. Die christelijke opvoeding van mij heeft, 

vanuit religieus standpunt bezien, weinig effect gehad. Als jongetje 

was ik al sceptisch, twijfelde aan alles en geloofde steeds minder van 

wat me op godsdienstig gebied allemaal verteld werd. Maar toch 

gebruik ik nog vaak uitdrukkingen en voorbeelden uit de bijbel. Is dat 

een pluspunt? “Gelovigen”, vooral katholieken, weten geen raad met 

me, merk ik. Nog steeds weet ik vrij veel van de bijbel, allerlei 

teksten, maar toch zien de christenen mij als “ongelovige”. Eigenlijk 

vind ik de bijbel wel een fascinerend boek, met interessante verhalen 

uit de oudheid! Af en toe lees ik er nog wel eens in en dit boek heeft 

mij wel degelijk beïnvloed, ik gebruik wel eens teksten die me te 

binnenschieten, of een verhaal eruit. Uiteindelijk begreep ik dat ik 

“agnost” of “ietsist” ben. Dat houdt in dat ik wel denk dat er 

misschien “iets” is, maar niet weet wát.  

Volgens de bekende bioloog Midas Dekkers heeft de mens een 

eigenschap die geen enkel dier heeft: mensen hebben iets nodig om 

te aanbidden, om dat te vereren en aan te offeren. Ze geloven in dat 

“iets” en willen dat gunstig stemmen, zich indekken en hopen op een 

goed plaatsje in een eventueel “hiernamaals”. Uitgaande van die 

veronderstellingen zijn, denk ik, overal op aarde, de verschillende  

religies ontstaan, waarbij men dan aanneemt dat er één of meerdere 

“goden” zijn. De godsdienst waarmee je opgevoed wordt is daardoor 

sterk afhankelijk van de plek waar je geboren bent en als kind neem 

je zo’n geloof maar aan. Pas veel later ga je beseffen waarmee ze je 
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opgezadeld hebben. In ieder geval boeide het geloof in de 

christelijke God mij niet erg, ik kon er eigenlijk niet in geloven. Stel 

nu dat ik in ’t Midden-Oosten geboren was, dan zou ik zeer 

waarschijnlijk met de islam opgegroeid zijn, maar….zou ik dan wél in 

God, “Allah”, geloofd hebben? 

Toen ik tiener was kreeg m’n vader, intussen hoofd van dat  

Scheveningse schooltje, bonje met de dominees van het 

schoolbestuur. We gingen volgens die lui niet genoeg naar de kerk, ja 

m’n vader ging wél altijd, maar ma, m’n broertje en ik spijbelden nogal 

eens: 

“Het is zulk mooi weer, gaan jullie maar wandelen!”  

Pa was de kritiek van die dominees zat, besloot z’n “School met den 

Bijbel” vaarwel te zeggen en werd leraar aan de openbare 

ambachtsschool, vijfhonderd meter verder. Hij verdiende daar nog 

beter ook en had geen bovenmeester-sores meer. Sindsdien gingen 

we niet meer naar de kerk. Hoewel we er nooit meer over spraken 

denk ik dat ook m’n vader sterk twijfelde aan “de Heere Jezus”.  

Door deze gebeurtenissen kwam mijn gelovige periode aan z’n 

einde, niet zo erg, in die Zondagschool en catechisatie (“kattebak”) 

zagen m’n broer en ik toch al niks. Na de lagere school ging ik naar 

het “Christelijk Lyceum” maar erg christelijk ging het er daar niet 

aan toe. De leraren roffelden af en toe een gebedje af. Er was wel  

een  dominee, best aardige man, die ons godsdienstond(erwijs) gaf. 

Ook was  er daar een geschiedenisleraar die volgens mij aan 

godsdienstwaanzin leed. Hij haatte vooral de Roomse Kerk en 

trachtte die haat op ons over te brengen door allerlei slechts over 

het Roomse geloof te vertellen. Veel later realiseerde ik me dat die 

man pure indoctrinatie pleegde. 

 Intussen wilde ik eigenlijk maar één ding: de wereld in. Ik 

besloot te gaan varen. Wilde ik toen al zo nodig alles weten? Nee, dat 

kwam pas later. Ik kon wel redelijk goed leren, maar had er eigenlijk 

een hekel aan. Ook was ik “hardleers”, ik leerde moeilijk, maar hád ik 

dan wat geleerd, dan zat het er ook geheid in, m’n geheugen is nog 

steeds een ijzeren pot met een enkel gaatje hier en daar. Eigenlijk 

heb ik er last van, ik herinner me heel veel, eigenlijk té veel, van 
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vroeger, goed en slecht, en heb daardoor moeite met vergeten en… 

vergeven! Niet zo best, een slechte eigenschap, waar ik tegen vecht. 

Zou ik het “hyperthymestisch syndroom” hebben? Mensen met dat 

syndroom kunnen niets vergeten en dat blijkt een groot probleem te 

zijn.   

Al reizende, eerst voer ik op oiltankers, later was ik “reizend 

technicus”, had ik wel wat anders aan m’n hoofd, je gedachteleven 

wordt grotendeels door je omgeving en je werk bepaald. Pas ná m’n 

werkzame leven begon ik meer na te denken over zaken als: “Waarom 

ben ik hier, wat doe ik hier?” Ook wilde ik meer weten over zaken als 

techniek, de natuur, vreemde talen en later ook over: heelal, 

radioactiviteit, relativiteit, licht en kleur, atoomtheorie, fotonen en 

zo. Dus las ik allerlei populair wetenschappelijke boekjes, 

bestudeerde al deze  onderwerpen, en kwam tot de conclusie dat ik 

te vroeg van school af was gegaan, m’n wiskundekennis  schoot (en 

schiet) tekort. Maar ja, ik moest zo nodig de wereld in, ik wilde gaan 

varen en het diploma 3 jaar HBS was voldoende om naar de (hogere)  

zeevaartschool te gaan. Jammer want daardoor heb ik de HBS niet 

afgemaakt. 

In m’n jeugd was ik helemaal geen geboren technicus, meer een 

dromerige, avontuurlijk ingestelde tiener. Op het Scheveningse 

strand keek ik naar de horizon, zag schepen in de verte en wilde weg, 

de wereld zien, wat is daar achter de horizon? Om meer van onze 

wereld zien besloot ik dus te gaan varen. Later bedacht ik dat ik ook 

piloot of boordwerktuigkundige had kunnen worden, of bij de marine 

gaan, maar het werd de koopvaardij. In welke functie zou ik gaan 

varen? Er waren drie keuzes: studeren voor stuurman, 

werktuigkundige of marconist. Uiteindelijk besloot m’n vader, toen 

leraar aan de ambacht- en machinistenschool te Scheveningen, na 

overleg met andere leraren, dat ik het beste “machinist” kon worden. 

Terugkijkend eigenlijk een verkeerde beslissing die toch redelijk 

goed uitgepakt is. Techniek bleek me namelijk wel te fascineren.  

Een grote rederij bood me een studiebeurs aan als ik een aantal 

jaren voor ze ging varen. Ik ging naar de zeevaartschool in Vlissingen 

alwaar ik een hele rits nieuwe vakken kreeg. Vooral de praktische 
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vakken waren een probleem voor me. Bankwerken (vlakvijlen) 

bijvoorbeeld vond ik (en ik niet alleen) een crime. Ook plaatwerken 

werd niet m’n hobby, ik had er weinig feeling voor. Maar smeden en 

draaien vond ik wél leuk en draaien heb ik later (aan boord) dan ook 

veel gedaan, maar.. wie smeedt er nu nog? Ook lassen, wat ik veel 

later leerde, beviel me wel, maar ik heb het maar weinig nodig gehad. 

Het eerste jaar op die school was moeilijk, maar na twee jaar 

behaalde ik m’n diploma met zelfs prima cijfers. Na de vakantie werd 

ik in september te werk gesteld op een in Rotterdam “dokkend” schip. 

Het was de tanker ms. “Coryda”, van de rederij “La Corona”, die m’n 

studie betaald had.  

 

DIENST 

 

 De rederij had er voor gezorgd dat ik in oktober van dat zelfde 

jaar (1955) voor de dienstplicht naar Den Helder moest, om daar een 

korte koopvaardij opleiding te volgen. Daar “lag” ik (want in dienst lig 

je) in Fort Erfprins, een kazerne uit de Napoleontische tijd, met 

paardenstallen als leslokalen en een dijk vol met oefenkanonnen. Het 

was een vrij zinloze opleiding, die gelukkig maar enkele maanden 

duurde. Wat was het geval? Onze regering was toen bang voor een 

volgende oorlog (tegen de Russen?) en had besloten om, als het zover 

kwam, alle koopvaardijschepen met een paar kanonnen en 

afweergeschut uit te rusten en over dat wapentuig moesten wij het 

een en ander weten. De eerste weken kregen we militaire vorming en 

moesten we leren marcheren! Waarom eigenlijk? Op zee valt er 

weinig te marcheren! We kregen ook les in schieten, met pistool en 

geweer, allemaal spullen uit de tweede wereldoorlog. Tot m’n eigen 

verbazing bleek ik de beste pistoolschutter van de “bak” te zijn en 

ook geweerschieten ging heel goed. Behalve op de kermis heb ik later 

nooit meer geschoten en dit “talent” dus niet verder uitontwikkeld. 

Het leren schieten met mitrailleurs en kanonnen was vrij belachelijk: 

de munitie was blijkbaar zo duur dat we maar één keer met echte 

granaten mochten schieten. Van te voren hadden we geoefend met 

een simulator, die weinig met de realiteit te maken had, we moesten 
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in een opgeblazen “dôme” op een film “schieten”. Ook oefenden we 

met kanonnen die op slingertafels stonden. Maar niet met het kanon 

zelf! Op de loop daarvan had men een geweertje gemonteerd met een 

touw aan de trekker. Op zee voer een sleepbootje dat een schijf aan 

een heel lange lijn voort trok en daar moesten we op richten. Was 

het dan zover gaf je een ruk aan het touw en zag je een plonsje in 

zee, hopelijk dichtbij de schijf,  jongens wat een kwats.  

Ik kwam nogal eens in conflict met de hogere marine lui en was 

opgelucht toen deze, gelukkig korte, diensttijd ten einde was. Omdat 

ik volgens die mannen “onvoldoende militaire aard en eigenschappen” 

bezat, mocht ik voor het afzwaaien niet met prestatieweekend. Nou 

ja, dan niet. Ze zetten me aan het koper poetsen in de munitieschool  

maar toch mocht ik die zondag alsnog naar huis, om de week daarop 

officieel de dienst te verlaten.  

 

VAREN 

Snel naar het rederijkantoor in Rotterdam, daar kreeg ik een 

schip toegewezen, waarop ik als leerling kon beginnen. Het bleek de 

oude vooroorlogse tanker ms. “Macoma” te zijn, net zo oud als ikzelf, 

een toch wel flink schip van 12.000 ton, aangedreven door een 

achtcilinder dieselmotor. Op 20 Februari 1956 stapte ik in 

Rotterdam, samen met een klasgenoot van de Vlissingse 

zeevaartschool, bij 20 graden vorst, als leerling WTK aan boord van 

deze “Macoma”. De accommodatie bleek een primitief zootje te zijn, 

een beetje armoedig. Deze tanker was in de oorlog omgebouwd tot 

“MAC” schip, wat voor “Merchant Aircraft Carrier” staat, en had de 

hele oorlog als vliegdekschip gevaren. Die schepen voeren tijdens de 

oorlog in de Oost en hadden een paar vliegtuigen aan boord, waarmee 

ze daar in het verre Oosten de Jappen mee hielpen bestoken. Als een 

vliegtuig van zo’n schip opsteeg, z’n missie volbracht had en 

terugkeerde, moest het dus maar zien hoe het op dat veel te korte 

dekje moest landen. Zoals je kunt begrijpen ging dat wel eens mis: 

weg vliegtuig en de piloot aan ’t zwemmen!  

Na de oorlog was de Macoma met de schaarse materialen van 

toen weer teruggebouwd tot olietanker, en dat kon je goed zien: de 
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accommodatie bestond uit een stel armoedige optrekjes. M’n maat en 

ik kregen samen één hut toegewezen, een hokje met twee kooien, 

zonder badkamer, die bevond zich een eind verder op de gang. Wie 

kreeg de bovenkooi, wie de onderste? We besloten er maar om te 

loten en ook om het bureautje, het tafeltje en de kasten. M’n maat 

had iets meer pech dan ik en liet dat luidkeels weten, waardoor ik 

toch maar, om de sfeer niet te bederven, wat concessies deed.  

Het eerste wat we bemerkten: er was geen stromend water! 

Een aantal leidingen was namelijk kapotgevroren. De “second” 

(tweede machinist) had de waterleidingen af willen tappen maar de 

hoofdmachinist vond het niet nodig! Die twee bleken elkaar niet te 

liggen, merkten we al snel. Die hoofdmachinist, “Piet de prater”, 

bleek al snel een zeldzame zak te zijn, die ons, leerlingen, op allerlei 

manieren dwars zat. Ik zal het maar het niet meer over hem hebben, 

dan krijg ik misschien weer haaruitval. De kapitein echter bleek een 

prettige vriendelijke man te zijn die het beste met ons voor had en 

dat maakte een hoop goed. Behalve een stuk of twaalf  Nederlandse 

officieren: de kapitein, stuurlui, machinisten en een “Sparks” 

(marconist) zaten er ook nog 35 Chinezen aan boord, bij elkaar een 

man of vijftig. Als je dat vergelijkt met de huidige tijd: een der 

grootste tankers, de Emma Marck, waar ik het verderop in dit boek 

nog over wil hebben, doet het nu met dertien man! Maar op die 

vooroorlogse scheepjes had de automatisering nog niet toegeslagen 

en moest alles met de hand gedaan worden.  

Enfin, na een dag gingen we bij Hoek van Holland het “zeegat” 

uit en vertrokken we naar Thameshaven bij Londen. Wat ik toen niet 

wist: ik zou Holland pas twee jaar later weerzien. In Rotterdam vroor 

het dat het kraakte en was het verrekte koud, maar op de Noordzee 

was de temperatuur net boven nul en onze eerste job was dan ook 

het repareren van de kapotgevroren waterleidingen boven op het dek. 

In de buizen zaten dikke bobbels met scheuren erin en die lekkages 

moesten we repareren met klembanden en rubber pakking. 

Klembanden moesten we zelf zien te maken uit een stuk blik. “Heb ik 

daar nu twee jaar voor gestudeerd op de Hogere Zeevaartschool?” 
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vroeg ik me af. Ik nam meteen een besluit: “Dit doe ik niet m’n hele 

leven!”  

Thameshaven was niet meer dan een stel grauwe steigers in een 

raffinaderijgebied vlak bij Londen, niet erg aantrekkelijk. Maar van 

daar uit voeren we naar Curaçao en dat leek me leuker. We voeren 

eerst naar het “Nauw van Calais”, dan “Het Kanaal” door, de Golf van 

Biscaye in, richting Azoren. Het weer werd steeds beter en het 

zeewater steeds blauwer. Het Noordzeewater is namelijk niet blauw 

maar een soort groen, neigend naar bruin.  

Toen we in de buurt van de Azoren kwamen gebeurde er iets 

interessants. Tijdens de lunch in de messroom begonnen de oudere 

officieren te praten over brieven schrijven.  

“Heb jij al geschreven?” vroeg de ene officier aan de ander.  

“Nee” zei de andere, “dat doe ik vanavond!“  

Wat was dat nu weer, we hadden toch nog een dag of tien, twaalf 

voordat we in Curaçao aan zouden komen? Voorzichtig stelden m’n 

maat en ik een paar vragen. We kregen een paar onduidelijke, norse 

antwoorden, waaruit bleek dat er bij de Azoren een “postbootje” 

langszij zou komen. Dat bootje zou dus post brengen én meenemen. 

Te versturen post moest de volgende dag ingeleverd worden bij de 

“Sparks” en die zou zorgen dat de brieven op het bootje kwamen. 

Terug in de hut begon ik maar aan een brief, maar m’n hutmaat was 

wantrouwiger dan ik:  

“Ik vertrouw het niet.” zei hij, “ik schrijf niet, ik wacht wel tot 

we in Curaçao zijn. Zo snel verwachten ze thuis toch geen brief, want  

die weten niks over een eventueel postbootje.”  

“Verrek”, zei ik, “je hebt gelijk, ze proberen ons te belazeren.” 

En ja hoor, bij het avondeten begonnen ze er weer over en nu 

rechtstreeks tot ons:  

“En, hebben de leerlingen al geschreven?”  

Nee, dat hadden we niet en dat gingen we voorlopig niet doen ook!  

“We wachten tot we in Curaçao zijn.” zei m’n collega. 

Grap mislukt en dat postbootje van de Azoren? Dat is al heel oud, 

maar moet nog steeds langszij komen. Die Azoren zagen we wel, een 
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stel als cup A borsten uitziende eilanden, die we mooi links lieten 

liggen. 

Dat eten in de messroom was iets aparts, zo moesten de  

officieren altijd in uniform aan tafel verschijnen, waarbij het tenue, 

winter- of tropenuniform, door de kapitein werd bepaald. Er waren 

drie tafels: de “hoge druk” tafel, de “middeldruk” en natuurlijk de 

“lage druk” tafel. Aan die laatste zaten m’n collega en ik en wij 

bevonden ons dus in het “vacuüm”. Iedereen zat in volgorde van rang 

aan de juiste tafel, op een vaste plaats. Heel kinderachtig was het 

volgende: aan het hoofd van de hoge druktafel zat de kapitein, 

rechts de hoofdmachinist en links de eerste stuurman! En de tweede 

machinist, de “second”? Die zat naast de hoofdmachinist, een beetje 

“buiten het gesprek” dus. Een stuurman is meer dan een machinist, 

nietwaar? Machinisten, dat zijn toch die lui uit de “vetput”, zoals men 

de machinekamer noemde? Wat ook niet hielp: in rang omlaag komt ná 

de kapitein de eerste stuurman. Maar.. na de hoofdmachinist volgde 

niet de eerste, maar de tweede machinist (want de hoofdmachinist is 

ook de eerste machinist). Discriminatie dus. Verder had een 

hoofdmachinist vier strepen, maar de kapitein vier strepen MET 

KRUL, en zo verder: de assistent (vijfde) machinisten hadden een 

mager half streepje op de mouwen. En de leerlingen?…. Niets. De 

machinisten, officieel “scheepswerktuigkundigen”,  hadden hier 

trouwens wel een verklaring voor: die stuurlui hadden een 

onderstreepte nul op de mouw! Wél eerlijk: een tweede machinist 

verdiende net zo veel als een eerste stuurman. Maar… de kapitein is 

altijd de baas en verdient het meest, want hij krijgt ook nog een 

klein percentage van de lading. Verschil moet er zijn toch? Ook bij 

het opdienen van het eten hield de Chinese messroombediende zich 

keurig aan de rangen. Hoe hoger je positie, hoe eerder je eten kreeg.  

Was het eten goed aan boord? Matig! De voeding aan boord 

moest voldoen aan bepaalde voorschriften qua kwaliteit en 

hoeveelheid. Zo hadden we volgens de regels recht op minimaal één 

stuk (of één portie) fruit per dag. Waren er bijvoorbeeld appels als 

“dessert”, dan hadden we weinig keus, wij leerlingen kregen de 

laatste appels uit de schaal toegediend. Dit had tot gevolg dat op 
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zekere dag een leerling, bij het binnenbrengen van de schaal appels, 

met bovenop een klein rottig exemplaartje, uitriep: “O, ik zie m’n 

appeltje al!”  

Het eten was op die eerste tanker nog redelijk goed, maar wel 

erg Engels beïnvloed. Zo kregen we nogal eens “Kidney on toast”, 

bijgenaamd “toast met zeikfilters”. Ook “scrambled egg” en heel vaak 

“leaksoup”. Bij de groente meestal de eeuwige “sauted potatoes”. Ik 

had al snel in de gaten dat de Chinezen lekkerder aten dan wij en 

gelukkig kregen wij af en toe ook zo’n heerlijk Chinees maal. 

Wat was er zo al te zien op zee? Vooral water, water en nog 

eens water met daarboven meestal blauwe lucht. Flinke golven? Het 

bleek dat het op de oceaan meestal mooi weer is, storm komt maar 

vrij zelden voor. Jammer, want dat was eigenlijk het leukst, mooie 

hoge golven, het schip dat lekker tekeer ging, zodat je in slaap 

gewiegd werd. Het moest natuurlijk niet te gek worden, want dan kon 

je uit je kooi lazeren… En… je kon zeeziek worden. Er zijn zeelui die 

er nooit vanaf komen: bij iedere storm zijn ze opnieuw zeeziek! En als 

je écht zeeziek bent, dat is iets verschrikkelijks, je wilt maar één 

ding: dood! Gelukkig had ik er geen last van, maar m’n maat helaas wel. 

Hij is daardoor zelfs vroegtijdig gestopt met de zeevaart, 

begrijpelijk, want altijd weer zeeziek worden, dat houdt geen mens 

vol. 

Heel vaak keek ik naar de zee. Ik zat lekker op de reling of ging 

naar de brug. Lekker in het windje op de boeg. Altijd hetzelfde en 

toch steeds weer anders. In de buurt van de Azoren zag ik ze voor 

het eerst: vliegende vissen. Ze zijn niet groter dan een haring maar 

hebben flinke vleugelvormige vinnen en kunnen tientallen, misschien 

wel honderden meters vliegen. Waarom besluiten die vissen eigenlijk 

om de zee maar eens te verlaten en een stuk  boven water te gaan 

vliegen? Ze zullen dat wel doen als ze door een roofvis dreigen 

opgegeten te worden en in ons geval zullen ze wel geschrokken zijn 

van die tanker die ineens op hen afkwam. Maar wat ik dan niet 

begrijp, soms vloog er wel eens zo’n vis ons dek op. Het hoofddek van 

een geladen tanker ligt niet zo ver boven de zeespiegel, maar dan 
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nog, waarom vliegen ze niet weg? Komen ze misschien op het licht af? 

De Chinezen vonden het allemaal prima, bakken en opeten! 

Ook kwamen er soms dolfijnen (“boertjes”) langs. Ze kwamen 

buitelend, keurig in een rij, op ons schip af, zwommen een tijd met 

ons mee, vooral bij de boeg, en gingen dan weer keurig in één rij 

verder. Als er niemand aan dek was trokken ze zelfs aandacht. 

Zittend in m’n hut hoorde ik ze nogal eens plonzen, ik ging aan dek 

kijken en ja hoor, daar sprong net een flinke dolfijn het water uit:  

“Hallo Dolfijn!”  

“Hallo Jacob, goede reis en tot ziens!”  

En plonsde weer terug de zee in. Haaien? Nooit vanaf een varend 

schip gezien, maar wél als we moesten stoppen, wegens motorpanne, 

en aan ’t drijven waren. Heel interessant voor de Chinezen, want die 

wilden wel wat haaienvinnen hebben voor de soep. Ooit, veel later, op 

een reis naar Port Darwin in Australië kregen we motorproblemen en 

moesten repareren: “zuiger trekken”. We stopten en ons schip dreef 

stuurloos op de oceaan, geen probleem, ruimte zat. Al snel cirkelden 

er een aantal grote haaien om het schip. De Chinezen roken hun kans. 

Snel een stevige lijn met haak en een stuk vlees overboord en ja 

hoor, al gauw hadden ze een flink exemplaar te pakken. Met 

verkrachte eenden, eh.. met vereende krachten, werd de haai naar 

boven gepiekeld en met een brandbijl gedood. Ze sneden de vinnen 

eraf en gooiden de rest overboord: haaienvoer. De vinnen werden in 

het ketelruim te drogen gehangen en na verloop van tijd kregen we 

haaienvinnensoep. Het moet een delicatesse zijn maar het was niet 

mijn favoriete soep!  

 

CURAÇAO 

 

Enfin, terug naar m’n eerste reis, we waren op weg naar Curaçao 

en na een dag of twaalf, dertien kwam er eindelijk land in zicht: ik 

zag een wazige lichtblauwe berg boven de scherpe kim. Volgens de 

stuurlui was dat het eiland “Santa Maria”, bekend van de reis van 

Columbus. De ervaren stuurlieden vertelden dat dit het eerste “land” 

was dat Columbus in 1492 op z’n ontdekkingsreis tegenkwam en waar 
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hij ook aan land was gegaan. Later las ik dat dit toch niet helemaal  

zeker is. Het eerste land waar Columbus landde was waarschijnlijk 

het eiland “San Salvador”. Pas later ontdekte hij het eiland “Santa 

Maria de la Conception”, dat door de daar wonende “Indianen”: 

‘Guahani’ genoemd wordt. Columbus bezocht op z’n volgende reis 

diverse eilanden, die nu tot de Bahama’s behoren. Waar Columbus 

echt voor het eerst aan land ging in het werelddeel Amerika is nog 

steeds onderwerp van discussie.  

Een tijdje later arriveerden we bij Curaçao. We pikten eerst de  

loods op en even later meerden we af in een van de baaien van het 

eiland, de “Bullenbaai”, prachtig gelegen tussen zonovergoten  

heuvels, blauw kristalhelder water, grote cactussen en…. Tanks. Ik  

keek m’n ogen uit, het was mijn eerste kennismaking met de tropen.  

De slangen werden aangekoppeld en het laden met benzine kon 

beginnen. Al snel kwam er een zwarte Curaçaoënaar aan boord, ik 

dacht nog, wat moet hij hier? Nou, hij ging vissen! Hij kauwde op een 

rauwe aardappel (denk ik), spuugde wat spul in het water en direct 

kwamen er honderden visjes op af. Hij liet een soort ankertje  met 

haakjes in het water zakken en spiesde een paar visjes om als aas te 

gebruiken. Daarna gooide een vislijn uit met zo’n visje eraan en in no 

time had hij een paar flinke, mooie roze karperachtige vissen 

gevangen. Wat een best viswater!  

Ook maar eens even aan land kijken, de “knoekoe” 

(cactuswoestijn) in en daar ontdekte ik tussen de cactussen al snel 

een paar prachtig gekleurde hagedissen en een leguaan. Wat een 

paradijs daar, zo iets had ik nog nooit gezien. Alles was nieuw voor 

me, het was 1956 en ik was nog nergens geweest. 

De volgende dag verlieten we de baai en voeren wat verderop 

het “Schottegat” in, dat dwars door Willemstad loopt. Even later 

voeren we de st Annabaai in waar zich een enorme raffinaderij van 

de Shell bevond. Daar waren volop steigers waar tankers konden 

aanmeren om geladen te worden. Die raffinaderij verwerkte olie uit 

Venezuela en bood volop werk aan de eilanders. Later is de 

raffinaderij veel minder belangrijk geworden, omdat Venezuela z’n 

olie zelf ging raffineren en dat was desastreus voor de eilanders.  
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Op het buureiland Aruba stond toen ook een enorme olieplant, van 

een Amerikaanse oliemaatschappij, die de grootste van de wereld zou 

zijn. Later zijn we daar eveneens een paar keer geweest, 

oliemaatschappijen bijten elkaar blijkbaar niet.  

Die raffinaderijen stonken behoorlijk en dat kon je op zee al 

ruiken, als de wind tenminste jouw richting op blies. De zeelui hadden 

er zelfs een liedje over: 

 

Curaçao, Aruba en Bonaire 

Ze stinken al van verre, we gaan naar Holland toe. 

Er is geen beter leven dan bij een blanke vrouw 

 Vervloekt zijn alle hoeren van het eiland Curaçao!   

 

’t Gedicht gaat nog verder, maar dat laat ik maar met rust.  

 Zoals gezegd, je vaart dwars door Willemstad om bij de 

raffinaderij te komen en dat is heel leuk, Amsterdamse huisjes in 

leuke pastelkleuren en je ziet de beroemde schipbrug, die tot 

ongenoegen van de eilanders, voor ieder schip open vaart. Willemstad 

bestaat uit twee delen, de ene kant heet “Punda” en de andere kant? 

Inderdaad ”Otra Banda”. Om van het gezeur van de inwoners af te 

zijn heeft men later toch maar een vaste, hoge brug over de 

waterweg gebouwd. Helaas voor hen is die brug na enige tijd  

omgedonderd, maar toch weer opnieuw gebouwd. En die schipbrug? 

Die hebben ze toch maar in tact gelaten.  

Na afgemeerd te zijn op “Valentijn”, zo heette de oliesteiger 

waar we moesten laden, wilden we natuurlijk de wal op, naar 

Willemstad. Maar dan moest je wel wachten op de stationcar die je 

naar de poort bracht, want op het raffinaderijterrein mochten we 

niet lopen. Bij de poort was het heel gezellig, Antilliaanse muziek, er 

was een bar waar allerlei zeelui, vooral Noren, rum-cola met ijs 

dronken, voor mij nieuw maar het bleek een heerlijk drankje. In die 

tijd voeren veel tankers onder Noorse vlag en de Noorse zeelui  

kwamen daar meestal niet verder dan die poort. Noren die je aan de 

wal tegenkwam waren meestal bezopen, eigenlijk heb ik in de havens 

nooit een Noor in een andere staat dan in “kennelijke” staat gezien! 
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De Noorse tankers stonden namelijk “droog”. Nederlandse tankers 

niet, er was volop bier en voor de oudere officieren sterke drank. 

Maar de Noren hadden vrouwen aan boord en dat was bij ons nu weer 

niet het geval, ja, soms voer de vrouw van de kapitein of 

hoofdmachinist mee. Blijkbaar was drank op Noorse schepen 

gevaarlijker voor de bemanning dan vrouwen en op Nederlandse 

schepen omgekeerd.  

Intussen is er van alles veranderd, zowel wat betreft drank als  

op vrouwen. Zelfs op Nederlandse marineschepen varen nu 

“zeevrouwen”. Helemaal verkeerd, in de zeiltijd was er al het 

spreekwoord: “een vrouw en een klip, zijn de pest voor een schip….” 

Enfin stappen op Curaçao was best leuk, overal klinkt muziek: 

zo’n prettig pianomuziekje met zuidamerikaans ritme, die echt bij 

het eiland hoort. In de (open) auto’s, in winkels, bars, op straat, 

overal hoorde je het. En dat heerlijke weer, warm met altijd een 

lekker windje. Bijna het hele jaar waait er de Passaat, altijd uit het 

noordoosten. De weinige bomen op het eiland staan daardoor met hun 

kruin alle in dezelfde richting. Er was een leuk zeemanshuis, waar je 

goedkoop Amerikaanse kleding, jeans, T-shirts, Arrowshirts en zo 

kon kopen. 

Later ben ik nog vaak op Curaçao terug geweest. Had je een 

tijdje vrij dan  gingen we nogal eens naar “Piscaderobaai”, een 

vakantiegebied voor het personeel van de raffinaderij op het eiland, 

waar wij ook mochten komen. Geweldig daar, mooi strandje met 

bloeiende oleanders en je kon er lekker zwemmen in een stuk zee, dat 

met een haaiennet afgezet was. Er was ook een goed restaurant en 

een beste bar. We snorkelden in het warme zeewater, daar zag je 

prachtige vissen die het met wier begroeide haaiennet afgraasden, 

kleine vissen binnen, grote erbuiten. Maar vooral die eerste keer 

daar was voor mij een openbaring. Curaçao vond ik geweldig. 

 

MIDDELLANDSE ZEE 

 

Na enige dagen vertrokken we uit dit tropische paradijsje, 

richting Middellandse Zee. Leuk reisje, we deden we allerlei havens 
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en haventjes aan: eerst Casablanca, Algiers en Oran. Een nieuwe 

wereld opende zich, een wereld met mooie gebouwen en heel veel 

mensen, ik keek m’n ogen uit: kleurige markten met opdringerige 

Arabieren die toch best (te?) aardig waren, maar ons van alles wilde 

verkopen. Van Noord Afrika koersten we naar Frankrijk. We voeren 

een binnenzee in, het “Étang de Berre”, naar het plaatsje Berre bij 

Marseille. In Berre staat een enorme raffinaderij maar het plaatsje 

zelf was niks. Van Berre voeren we naar Marseille zelf, waar we 

“passagierden” op de “Cannebière”, leuk hoor, maar wat die straat 

met “kannen bier” te maken heeft weet ik niet.  

Overal losten we wat lading en lang lagen we niet in die 

haventjes. Verder ging het naar Italië: La Spezia, een mooi gelegen  

oorlogshaventje, dichtbij Pisa. Graag had ik daar de scheve toren van 

Pisa gezien, maar niemand had zin om er naar toe te gaan. Die toren, 

waar Galileï z’n eerste valproeven deed, heb ik helaas nog steeds niet 

gezien, maar wie weet, kom ik er nog eens.  

Van La Spezia ging het verder richting Napels. “Eerst Napels 

zien, dan sterven!” zegt het spreekwoord. Nou dat viel tegen, wat een 

armoedige zooi daar, een afknapper, ik vond het helemaal niets! 

Rommelige straten, overal hing de was boven je. Volop sjacheraars 

die je Amerikaanse sigaretten wilden verkopen, bedelaars, sjofele 

kinderen die tot diep in de nacht buiten speelden, ik was zwaar 

teleurgesteld. Maar toch zou ik nú nog wel eens het nabij gelegen 

Pompeï en Herculaneum willen bezoeken, de twee steden die ooit bij 

een uitbarsting van de Vesuvius onder een asregen werden bedolven 

en waar je van alles over het oude Romeinse rijk zou kunnen zien.  

Veder ging het weer, van Napels naar Griekenland, naar Piraeus, 

de haven van Athene! Dat bleek ook een wat armetierige havenstad, 

maar we kregen van de agent een uitstapje naar het Partenon op de 

Acropolis aangeboden en dat was onvergetelijk. Met twee 

Amerikaanse sleeën reden we er naar toe. We mochten bij de tempel 

toen nog overal vrij rondlopen en ik was zwaar onder de indruk van 

dat stokoude, prachtige gebouw. Onze vierde machinist maakte er 

nog een interessant gedicht over: 
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Boven op het Partenon 

Daar stond een heel apart kanon 

En op de loop van dat geschut 

Stond met grote letters: “KRUPP” 

 

Van Piraeus voeren we naar Cyprus, Larnaca, maar we kregen 

helaas geen toestemming de wal op te gaan. Waarom weet ik niet 

meer, ze wilden ons niet hebben daar, denk ik. Van Cyprus ging het 

naar Haifa in Israël en dat was heel leuk. Haifa is een mooie 

trapvormige stad met een prachtig uitzicht op de Middellandse zee. 

We gingen de wal maar eens op en we zagen pelotons vrouwelijke 

soldaten marcheren, die héél mooi waren, mooi in hun kaki 

uniformpjes, herinner ik me. Ja, als je nog weinig gezien hebt is die 

zuidelijke wereld wel heel erg leuk en aantrekkelijk.  

Maar in de machinekamer, de “vetloods”, was het minder leuk. 

Die “interessante” achtcilinder dieselmotor, die ons voortstuwde, 

maakte een hoop kabaal, lekte olie, rookte overal en zorgde voor een 

enorme hitte, gemiddeld was het rond de veertig graden in de 

machinekamer. Boven op het dek stonden een stel windhappers: 

pijpvormige kokers, die wat verse lucht naar de machinekamer 

leidden, tenminste als er wind was. Soms voeren we de wind ”dood”, 

dan ging het schip net zo snel als de wind en kwam er helemaal niks 

uit de kokers. En als de wind draaide, dan moesten die kokers weer 

op de wind gedraaid worden. Dat deed de Chinese stoker op het 

commando (in het Kantonees): Nan fong doi”.  

Ergens in de machinekamer bevond zich het ketelruim waarin 

een ouderwetse Schotse vlampijpketel stond, die door een oude 

Chinese stoker bediend en bewaakt werd. Die stoker had op de 

oceaan weinig te doen en deed dan wat klusjes. Die stoomketel kon 

met stookolie gestookt worden, maar als we op volle zee voeren en de 

motor op volle kracht liep, gingen de oliebranders eruit. We gooiden 

dan een paar schuiven om, draaiden aan een groot wiel waarna de 

ketel verwarmd werd door de uitlaatgassen van de hoofdmotor. Om 

zo min mogelijk warmte te verliezen gingen dan de luiken en de deur 

van het ketelruim dicht, waardoor de temperatuur daarbinnen opliep  
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tot een graad of negentig en de stoomdruk net een bar of zes bleef. 

Eigenlijk werkte dat prima, veel stoom was er niet nodig en zolang we 

volle kracht voeren was er niets aan de hand. Maar als we een haven 

naderden, ja dan moesten de branders er weer in. Dat kon de stoker 

niet alleen en dus hielpen we hem en gingen met hem het 

gloeiendhete ketelruim in. Samen met de Chinees stonden we dan 

dansend de branders weer te monteren, anders verbrandden je 

schoen- en voetzolen op de hete stookplaat. Als er weer volop stoom 

was konden de stoompompen bijgezet en de motorpompen uitgezet 

worden. Op volle zee dreef de motor namelijk z’n eigen pompen aan, 

dan voeren we “economisch”. Als we in de buurt van een haven 

kwamen en de stuurlui “stand-by” wilden varen, moesten de 

stoompompen het overnemen. Dat overzetten op oliestook was een 

telkens wederkerend “genoegen”, maar het moest omdat we anders 

niet konden “manoeuvreren”, dat wil zeggen de motor langzamer laten 

draaien, stoppen en zo nodig achteruit slaan. Deze eigenschap, het 

feit dat de motor op volle zee niet één, twee, drie gestopt kon 

worden, laat staan achteruit draaien, was eigenlijk gevaarlijk en 

onacceptabel. Hierdoor is er voor onze kust ooit een Katwijkse 

vissersboot overvaren, las ik in het tijdschrift “De Zee”, het 

tijdschrift van de Raad voor de Scheepvaart, waar dergelijke 

ongevallen worden besproken en berecht. Een zusterschip van de 

Macoma voer langs de Nederlandse kust en zag een Katwijkse 

vissersboot stil liggen met de “vleet”, een kilometerslang net, uit. Aan 

de seinen en vlaggen die de visserman voert kun je dan zien naar 

welke kant de netten liggen. De stuurman interpreteerde dit en 

besloot er aan stuurboord langs te gaan. Op het laatste moment zag 

hij dat hij zich vergist had en gaf de Chinese roerganger het bevel: 

“Hard bakboord”. Helaas het schip wendde te langzaam en hem 

restte niets anders dan de telegraaf op “volle kracht achteruit” te 

zetten. Tja, dat kon hij wel willen, maar als de kar volle kracht 

vooruit draait, met de motorpompen “bij” en de ketel op 

afvoergassen, dan kun je niet één twee drie stoppen, laat staan 

achteruit slaan. Toen de jongens beneden in de vetput de kar 

eindelijk in z’n achteruit hadden was het te laat, de vissersboot werd 
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geramd en de grond in geboord en enkele Kattekse vissers 

verdronken helaas. Ik mag toch aannemen dat zulk soort 

aandrijfsystemen nu niet meer in schepen toegepast mogen worden. 

Wat ook niet helpt: wanneer een zware tanker op volle snelheid vaart 

en plotseling achteruit moet slaan en dat wél meteen lukt (in de 

moderne machinekamers is dat nu wel mogelijk), dan doet de schroef 

eerst helemaal niks, hij slaat loos in ‘t rond zonder het schip echt af 

te remmen. Pas als de snelheid uit het schip is begint zo’n 

scheepsschroef  “grip” te krijgen in het water en echt te “remmen”. 

Die bewuste stuurman zal wel niet meer zo goed slapen, arme 

Katwijkers. 

Dat systeem met die motor- en stoompompen had nog meer 

nadelen. Ooit waren we rustig aan ’t varen waren in straat Malakka, 

motor op volle kracht, dus met motorpompen bij en de ketel op 

uitlaatgassen. Plotseling kwamen we in een  hevige regenbui, zo één 

waarbij het met bakken omlaag komt. De stuurman op de brug zag 

ineens niks meer, werd bang en gooide de telegraaf op “langzaam 

vooruit”. Hetzelfde liedje, voor ons “vetputters” betekende dat: in 

het zeikhete ketelruim samen met de Chinees de branders monteren 

en de ketel weer met olie stoken. Dan snel de stoompompen in gang 

zetten,  de motorpompen afkoppelen en ja, dan konden we, na een 

minuut of vijf of nog meer, eindelijk de motor langzamer zetten, 

sjonge jonge, wat een waardeloos systeem!  

 

SUEZ KANAAL 

 

 Van Haifa gingen we naar de “Oost” en dus moesten we het 

Suezkanaal door. Dit nu was een probleem omdat Egypte en Israël in 

die tijd op voet van oorlog stonden. We mochten er nog wel door, 

maar werden in alles geboycot. Dat betekende: geen proviand, geen 

drinkwater, geen “stores” dus, geen voedsel, niets en er kwamen ook 

geen handelaren aan boord, alleen de loods en een paar “roeiers” die 

onderweg de trossen aan wal moesten brengen, als je moest stoppen. 

Het Suezkanaal had toen eenrichting verkeer. Dat hield in dat er per 

etmaal twee kleine konvooien van West naar Oost gingen en één groot 
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konvooi van Oost naar West. Bij de ingang van het kanaal  moesten we 

dus eerst voor anker in de zee voor Port Said, wachten tot het 

konvooi zou vertrekken. Na het ankeren, dat niet zo goed ging, het 

anker “krabde” eerst, vertelde één van de officieren een sterk 

verhaal over “anker krabben”. Dat ging zo:  

  

“Op zekere dag wilde ons schip bij het Suezkanaal voor anker 

gaan. De  scheepstimmerman liet, onder toezicht van de stuurman, 

het anker vallen, waarbij het schip dan langzaam achteruit vaart. Je 

moet dan hopen dat de scharnierende haken (de “vloeien”) van het 

anker zich in de bodem ingraven, wat de stuurman ziet aan de stand 

van de ankerketting. Maar het anker bleef maar “krabben”. Ik (één 

van de “meesters” dus) werd gewaarschuwd en gevraagd er wat aan 

te doen. Ik trok m’n duikerpak aan, loodkoppel om, tankjes op m’n rug, 

nam een vetspuit mee en daalde langs de ankerketting naar de 

zeebodem. Daar zag ik al snel dat de ankervloeien vast zaten, 

smeerde via de vetnippels het scharnier door, maakte het scharnier 

weer gangbaar en klom via de ankerketting weer naar boven. En wat 

denk je? Ik kom boven: schip weg! Het  schip was intussen verder 

gevaren!” 

 

Nou ja, het was maar een sterk verhaal en wij lachten een 

beetje schaapachtig. Na een aantal uren wachten kwam de loods aan 

boord, we visten we het anker op en voeren het kanaal in. Bij de 

ingang staat het standbeeld van Ferdinand de Lesseps, de bouwer van 

het Suezkanaal. Deze man wijst met z’n rechterwijsvinger naar de 

Oost, maar wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? Gezien de positie van 

z’n linkerhand wil hij, volgens de meer ervaren collega’s, eigenlijk 

zeggen: “In de Oost is ’t niks gedaan, o kassian!” Even later voeren we 

langs het indrukwekkende Suezkanaalgebouw. Nog wat later zagen we 

zelfs de piramiden in de verte aan stuurboord. Het Suezkanaal, ruim 

160 kilometer lang, loopt voor een deel door de Bittermeren en daar 

moesten we voor anker, wachten tot het Oost-West konvooi voorbij 

was. We hadden dus wel een aantal uren de tijd en gingen zwemmen 

in het zoete Bittermeerwater. Er waren daar geen haaien zei men, 
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nee, maar wel  giftige waterslangen, maar dat hoorden we pas ná het 

zwemmen. Later ben ik nog meerdere malen door het Suezkanaal 

gevaren maar niet altijd gingen we in de Bittermeren voor anker. 

Halverwege was er ook nog een parallel stuk kanaal: het 

“Faroekkanaal” en daar wachtten we dan tot het Oost-Westkonvooi 

voorbij was. Ook daar konden we weer lekker zwemmen en… de wal 

op: zand, zand, zand maar ik vond er bijzondere schelpen, mooie 

hoorntjes met stekels, ik heb ze nog steeds. Wel werd iedere keer 

m’n zwembroek gejat (door de roeiers?), die te drogen hing, maar dat 

bemerkte ik altijd pas als die lui al van boord af waren. Uiteindelijk 

leerde ik het (ik ben geen ezel!). 

 Die keer dat ik voor het eerst door het Suezkanaal voer, moet 

ergens in Oktober 1956 geweest zijn. We waren nog maar een paar 

dagen het kanaal door en voeren in de Rode zee, toen er achter ons 

een oorlog uitbrak: Engeland, Frankrijk (en ook Israël deed mee) 

tegen Egypte. De aanleiding voor die oorlog was: de nationalisering 

van het Suezkanaal door Egypte, in Juli 1956. De oorlog duurde maar 

een week, van eind oktober tot zes  november, maar het Suezkanaal 

bleef daarna nog maanden lang gesloten. In 1967  brak er trouwens 

opnieuw oorlog uit, nu tussen Egypte en Israël: de “zesdaagse oorlog”. 

Het kanaal ging opnieuw dicht. De Israëli’s maakten een tangbeweging 

en wonnen glansrijk, het Egyptische leger sloeg op de vlucht en Israël 

pikte de Sinaï in. Pas in 1976 ging het kanaal gedeeltelijk en in 1979 

weer volledig open. De Sinaï werd pas in 1977 weer teruggegeven aan 

Egypte.  

Die maandenlange sluiting in 1956 had grote gevolgen voor ons 

en ook voor de wereld. De tankvaart veranderde dramatisch. 

Plotseling was de aanvoer van olie naar West Europa gestremd en 

moesten de tankers “om de Kaap” varen. De heen- en terugreis van 

een tanker die via Kaap de Goede Hoop van en naar de Perzische Golf 

moesten varen duurde plotseling een maand of drie in plaats van zes 

weken. Alle oude tankers gingen weer in de vaart, gepensioneerde 

zeelui werden opgetrommeld en gingen weer varen, ik promoveerde 

van leerling tot vijfde (big deal) en werd wachtlopend machinist. De 

westerse wereld begon haastig “supertankers” te bouwen om de 
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stijgende vraag naar olie op te vangen. De grootste tankers die, in die 

tijd, volgeladen door het Suezkanaal konden varen, maten een ton of 

40.000. Ook een 60.000 tonner kon er nog door, maar dan niet 

helemaal vol!  

Omdat het Suezkanaal duur, onbetrouwbaar en ondiep was, 

werden de supertankers die om de Kaap voeren groter en groter. 

Eind zestiger jaren voer ik al lang niet meer, maar toen bouwde men  

“mammoettankers” van honderdduizenden tonnen om de kosten van 

de enorme omweg enigszins te drukken en ook om aan de steeds 

stijgende behoefte aan olie door het Westen te voldoen. Die enorme 

tankers, “ULC’s of “Ultra Large Carriers” waren een soort drijvende 

worsten, met een veel te dunne scheepswand en er gebeurden 

daardoor nogal eens rampen met deze tankers, waarbij enorme 

hoeveelheden olie in zee terecht kwamen, die vaak ook de kusten 

vervuilden. Nu mogen er alleen nog dubbelwandige tankers gebouwd 

worden, maar ik ben bang dat er nog vele enkelwandige tankers 

rondvaren. Intussen heeft het tonnage zich gestabiliseerd op een 

maximum van zo’n 450.000 ton. Ooit las ik dat er een tanker van 

meer dan 600.000 ton gevaren heeft, maar dat was geen succes, te 

“onhandig”. Dat schip heeft maar 10 jaar gevaren, het had te veel 

diepgang en was zo groot dat het maar weinig havens in kon. Ter 

vergelijking, de Macoma waar ik op voer was een 12.000 tons 

tanker(tje), 50 maal zo klein als die reus! Intussen komen er steeds 

meer pijpleidingen tussen oost en west, waardoor minder tankers 

nodig zijn. 

 

BOMBAY 

 

 Ons “tankertje” ploegde intussen door de golven van de Rode 

Zee, langs de “Apostelen”, een stel eilanden daar, en door de 

beroemde Straat Bab el Mandeb, naar de bunkerhaven Aden, en dan 

richting Indische Oceaan. Daar, in de golf van Aden (waar nu de 

piraten zitten) zouden we dan bakboord uit de Perzische golf in 

duiken, naar Abadan in Iran. Maar… dat ging niet door, we kregen 

orderverandering: eerst “dokken” in Bombay. Een schip moet één 
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maal per jaar een “grote beurt” hebben, waarbij het schip ook 

“droog” moet, voor inspectie van romp, roer, schroef en zo. In 

Bombay, bij de scheepswerf aangekomen,  voeren we een gegraven 

dok in, dat daarna leeggepompt werd, zodat we droog kwamen te 

staan. Er brak een verschrikkelijke tijd voor ons aan. Geen water, 

geen stoom, elektriciteit van de wal, heet en er krioelden honderden 

Indiërs over ons schip, lui met of zonder tulband en gehuld in lappen, 

die onduidelijke dingen deden. In de machinekamer werd allerlei 

apparatuur, pompen, “hulpwerktuigen” en zo, gedemonteerd en de wal 

op gepiekeld. Wat wij zelf moesten doen? Afsluiters “overhalen”, dat 

wil zeggen, repareren en reviseren, flenzen opnieuw verpakken en zo. 

Verder was het bloedheet, airco kende men toen al wel, maar was 

zeldzaam, wij hadden het in ieder geval niet. Ook later heb ik nooit 

op schepen met airconditioning gevaren, behalve m’n laatste schip, 

het sts. “Arca” (in 1962), waarmee ik van Engeland naar Nederland 

voer, maar toen stond de airco af…. 

 Ons schip lag in het “Mazagondok”,  niet al te dicht bij het 

centrum van Bombay, maar we wilden natuurlijk toch wel eens de stad 

in en wat zien van India. Voor een taxi hadden we eigenlijk geen geld, 

als leerling (toen nog) had ik honderdtien gulden per maand te 

besteden, dus dan maar lopen. Bij de poort van het dokterrein lagen 

tientallen bedelaars te wachten, die ons om een aalmoes vroegen: 

“Bakshi sahb, one anna sahb?” Wat een ellende daar, er waren 

bedelaars zonder armen en benen bij, rompjes die me smekend 

aankeken. De bedelaars die wel lopen konden, bleven ons hinderlijk en 

bedelend volgen. Meestal liepen we naar het zeemanshuis, maar die 

lui gingen gewoon met ons mee en bleven ook bij het zeemanshuis op 

ons wachten tot we er na een paar uur weer uitkwamen en terugliepen 

naar ons schip. Deze ellende had ik nog nooit meegemaakt en ik ging  

liever niet meer lopend de wal op: “ik had er geen kracht meer voor” 

en kon er niet meer tegen. Van toen af aan  gingen we toch maar per 

taxi de stad in.  

In het zeemanshuis was het best wel leuk, lekker eten, van alles 

te koop voor weinig geld, en nu nog heb ik een mooi sandelhouten 

kistje uit Kasjmir en twee prachtige houten dienbladen, die ik voor 
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m’n familie had meegenomen, maar intussen weer teruggeërfd heb. 

Ook ging ik daar voor het eerst naar de kapper. Dat gebeurde niet zo 

veel anders dan in Holland totdat hij, de kapper dus, klaar was, z’n 

schaar neerlegde en me begon te masseren. Plotseling pakte hij m’n 

kop vast en gaf hem een zwieper, waarbij ik een harde knak hoorde. 

“Dit is het einde, nek gebroken!” dacht ik, “Die vent probeert me te 

vermoorden.” Maar na een tweede knak naar de andere kant, was hij 

klaar met me, en… ik leefde nog. Het bleek een oude Oosterse 

gewoonte te zijn, want later, in Singapore, deed de kapper daar 

precies het zelfde. Waarom ze dat deden? “Da’s goed voor je!” 

vertelde men me, maar ik ken geen enkele kapper in Europa die ook zo 

iets doet.  

 Er kwamen ook allerlei vreemde figuren aan boord: een 

getulbande slangenbezweerder met een mand, waarin een flinke 

brilslang (met “bril” achter op z’n kop) zat. De man pakte een fluit en 

begon een naargeestige melodie te produceren. De slang kwam 

omhoog en volgde de bewegingen van de fluit. Volgens mij hoort de 

slang die fluit niet eens, maar ziet hem wel heen en weer bewegen en 

wiegt een beetje mee. Ook kwam er een vent aan boord met een 

“mongoose”, een soort fretje, die hij liet vechten met een slang. De 

fret won altijd, begreep ik, en dus: einde slang! En dan kwam er ook 

nog een soort “yogiman” op bezoek, die, tegen betaling uiteraard, 

allerlei verbazingwekkende zaken over je vertelde, telefoonnummers, 

adres, namen van je familieleden, ik snapte er niets van. Hoe wist die 

vent dat allemaal? Nog steeds begrijp ik daar niets van. Hij wist ook 

van alles over je toekomst, maar ik herinner me niet meer of dat 

allemaal klopte, zal wel van niet, want in de toekomst kijken is andere 

koek. Verder kwam er ook nog een soort dokter aan boord, die 

eksterogen weg kon halen. Onze derde machinist toonde meteen 

interesse:  

 “Nu kan ik eindelijk van m’n eksteroog afkomen!”  

Hij trok z’n sok uit en liet de man z’n gang gaan. De Indiër zette een 

soort hoorntje met kauwgom(?) op het bewuste eksteroog op de teen 

van de derde en begon te zuigen en voorzichtig te wrikken en… ja 

hoor, hij trok het eksteroog met pit en al uit de teen van de derde.  
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 In India heb je “fakirs” en ik wilde graag zien hoe die fakirs 

over water konden lopen, of een touw omhoog wierpen en dan erin 

klommen. Helaas, die kwamen niet aan boord. Terwijl men mij 

bezwoer dat ze echt bestaan in India, heb ik ze daar, ook later, nooit  

kunnen vinden. Wat ons ook opviel: half Bombay slaapt op straat! Als 

we de stad in waren en ’s avonds laat terugliepen naar het dokterrein, 

moesten we midden op straat lopen, de trottoirs lagen vol met 

slapende mensen! Wat een land!  

Later bezochten we nog diverse Indiase havens, Madras, 

Visagapatnam, Calcutta, Chittagong en nog wat plaatsen. Jaren later, 

toen ik niet meer voer,  kwam ik toch weer eens terug in India om een 

paar klussen aan textieldrukmachines te doen. Het werd opnieuw 

bevestigd: hoewel India een heel interessant en mooi land is: alles 

wordt beheerst door enorme drommen mensen, overal stank, 

ontzettend veel vuiligheid en troep, en inderdaad: de “heilige koeien” 

die overal schijtend rondlopen. Jammer want India zou een heel 

aantrekkelijk land kunnen zijn, maar het is veel te vol en vies! 

Na een dikke week liet men het dok weer vollopen, de deuren 

werden geopend en ons schip ging weer drijven. We werden het dok 

uitgesleept en ergens op het terrein aangemeerd, waarna de 

reparaties verder gingen. Op een dag stond ik aan de reling en zag 

een stel gieren in de mast zitten, die ergens op wachtten, naar later 

bleek: op mij. Van de Chinese kok had ik een lekker droog Chinees 

worstje gekregen, wat ik opknabbelde. Ineens kreeg ik een klap tegen 

m’n hand en.. weg worstje, één der gieren had het te pakken! Tja, die 

Indiase gieren eten daar uit je hand.  

 We gingen natuurlijk ook wel eens kijken in de werkplaatsen op 

het dokterrein. Allerlei “technici”, gehuld in vuilwitte lappen waren 

onduidelijke dingen aan het doen, zeg maar machines aan ’t repareren 

en reviseren. Al rondwandelende belandden we in de smederij, daar 

waren twee “smeden” met een stoomhamer een enorme krukas aan ’t 

smeden. Het waren pure vaklui. Gekleed in witte gewaden pakten ze 

een enorm stuk oranje gloeiend staal met een kraan uit de oven en 

begonnen daar met een stoomhamer op te rammen en inderdaad, na 
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enige tijd begon het stuk staal steeds meer op een krukas te lijken, 

een pracht gezicht, onvergetelijk!  

 Aan alles komt een eind, de dokbeurt was afgerond en de reis 

van de Macoma ging verder. Eindelijk voeren we weg uit Bombay maar 

eenmaal op zee hadden we al snel enorm veel problemen: lekkende 

flenzen, kapotte afsluiters, pompen die het kort na vertrek niet 

meer deden, maar dat was normaal na een dokbeurt, zeiden de oude 

rotten. Alles was koud geweest en door het opwarmen, zette alles uit 

waarbij lekkages ontstonden. In ieder geval konden we weer normaal 

douchen, want in dat Mazagondok moesten we van het schip af naar 

een openbare badkamer aan de wal en daar stond je dan, in vol 

ornaat, voor ramen zonder gordijnen, te kijk.  

 Na enkele dagen was alles gerepareerd, de rust keerde weer en 

we voeren richting Oost, door Straat Malakka, tussen Sumatra en 

Maleisië door, naar de eilandstad Singapore, toen nog behorende tot 

de staat Maleisië. 

 Daar in Straat Malakka waren toen al piraten actief. Op deze 

reis hebben we daar nog niet mee te maken gekregen, maar op de 

tweede reis was het al raak. Ik herinner me nog dat ik na de wacht 

onder de douche stond en motorgeronk hoorde. Hoe kan dat nou? 

Door de patrijspoort zag ik een grote rubberboot vol Chinezen met 

geweren en zwemvesten om. Die boot had twee flinke Johnson 

buitenboordmotoren, hield ons met gemak bij en kwam bij het  

achterschip langszij. Maar wat zag ik? “Onze” Chinezen wisten er 

blijkbaar van, ze stonden met grote pakken klaar en die werden 

overgeladen. Er kwam ook het één en ander terug. Nog interessanter, 

onze kapitein kwam langs en ging met ze in gesprek. Enkele minuten 

later was alles afgelopen en maakte de rubberboot zich uit de 

voeten. De kapitein liep weer terug naar de brug. De second (tweede 

machinist) bleek het ook gezien te hebben en stelde tijdens het 

avondeten een paar vragen:  

“Kaptein, wat was dat voor een bootje vanmiddag?”  

“Bootje? Er was helemaal geen bootje!”  

“Ja, maar U ging er toch…..?” 

“Nee, meester, er was géén bootje!”  
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Einde discussie. Tot op heden weet ik niet wat er toen precies aan de 

hand was. In ieder geval hebben ze ons niet gekaapt en later heb ik 

nooit meer zoiets meegemaakt, hoewel er in Straat Malakka altijd 

gevaar voor kapers dreigde. 

 

SINGAPORE 

 

Na een aantal dagen varen arriveerden we in Singapore, 

tenminste in de buurt van Singapore. Er zijn bij Singapore vele 

eilandjes, onder andere “Pulau Bukom”, dat is een eilandje vol met 

olietanks en heel wat steigers, waar tankers kunnen aanmeren. Het 

bestaat nog steeds zoals ik onlangs op Google Earth zag en er liggen 

ook nog steeds tankers. Nou, wij voeren dus naar dat Pulau (Maleis 

voor eiland) Bukom en daar was weinig te beleven, ja, je had er wel 

een lekker zwembad! Maar gelukkig ging er regelmatig een bootje 

naar de stad Singapore. Het bootje voer óf naar “Jardin Steps” óf 

naar “Collier Quay”. Van Jardin Steps moest je nog een eind met bus 

of taxi (als vijfde verdiende ik intussen wat meer), maar Collier Quay 

was gunstiger, dat lag vlak bij het centrum: Raffles Square. Van de 

kade wandelde je door een smal straatje: “Change Alley” naar dat 

Raffles Square en daar staat het beroemde warenhuis “Robinsons”, 

waar ook een goede kapper was, mét airconditioning. De oudere 

officieren hadden me al ingelicht, in dat “straatje van alles” kon je 

inderdaad van alles kopen en de Singaporezen zagen meteen dat je 

Hollander was en spraken me in ’t Nederlands aan: “Hallo mijn 

vriend.”, gevolgd door het bekende: “Kijken, kijken, niet kopen, toch 

blauwe broek weg.” 

Singapore bleek een heerlijke stad, er was van alles te doen, je 

kon er alles goedkoop, want taxfree, kopen, er waren dancings met 

prachtige “taxigirls”, waarmee je kon dansen, je had er het Straits 

cabaret. Indrukwekkend waren de prachtige Aziatische vrouwen 

daar, veel  halfbloeds en de mooiste dames van allemaal: kruisingen 

tussen Chinezen en Maleisiërs, vaak gekleed in mooie,  hooggesloten 

jurken met korte mouwtjes en eindeloze splitten tot weet ik hoe 

hoog. In Singapore wonen, behalve de oorspronkelijke Maleise 
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bevolking, zeer veel Chinezen en Indiërs. Voor elke bank stond wel 

een indrukwekkende “Sikh”, met tulband en enorme snor. Singapore 

was toen een zeer aangename schone stad. In de negentiger jaren 

ben ik er nog een paar maal terug geweest en het was nog steeds 

prettig daar! Er zijn prachtige warenhuizen, heerlijk koel, en ook: 

volop eethuisjes. Zo heb je daar de “Saté club”, een groot plein met 

zitjes en rondom allerlei eetwinkeltjes, die je graag saté en allerlei 

andere lekkere dingen verkochten. Ga maar zitten, de bedienden 

komen vanzelf bij je. Ook interessant was het om naar Chinatown te 

gaan, ook daar kon je overal heerlijk eten. Helaas blijkt dat nu 

grotendeels verdwenen te zijn en vervangen door nieuwbouw.     

Als je in Singapore bent moet je natuurlijk de beroemde 

“Tigerbalm Garden” bezoeken. Een zeer rijke Chinees, de fabrikant 

van “tijgerbalsem”, een soort Chinese “Vick’s”, heeft daar een tuin 

laten bouwen die vol staat met bizarre, felgekleurde beelden. Zo zie 

je er een kasteel met een toren, waar mensen vanaf geduwd worden, 

die op de grond gespiesd worden op puntige bamboestokken. Zal wel 

de Chinese manier van straf voor misdadigers zijn. Verder zag ik er 

een beeld van een oud vrouwtje die aan de tiet van haar dochter(?) 

zoog, terwijl een baby’tje (haar kleindochter?) vlakbij lag te huilen, 

van de honger denk ik. Er was nog veel meer te zien, reusachtige 

kikkers, die elkaar opvraten  en nog veel meer vreemdsoortige maar 

interessante, een beetje kitscherige beelden, soms bloederig, soms 

humoristisch. Toen ik er vele jaren later weer eens terug was, bleek 

de tuin enigszins vervallen en gedateerd, maar nog steeds 

bezienswaardig. Er zijn trouwens nog meer “Tigerbalm Gardens” op 

de wereld, onder andere in Hongkong en Calcutta. 

Ook bezienswaardig en beroemd zijn de “Botanic Gardens” met 

allerlei exotische planten, bomen en… volop brutale apen. Handelaren 

verkochten er fruit om aan de apen te voeren. Die vruchten bleken 

“rambutans” te zijn, nu ook in Nederland verkrijgbaar, en het was 

natuurlijk leuk om te zien hoe de apen de vruchten netjes pelden en 

opaten. “Rambut” is Maleis voor “haar” en inderdaad, rambutans zijn 

roodharige vruchten, en smaken, voor apen en ook voor mensen  best 

lekker. 
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Een andere soort vruchten die ik in Singapore voor het eerst 

leerde kennen waren de “Lychees”. M’n Chinese stoker, stokoude 

“Wong Sin”, was de wal op geweest en gaf me een bosje takjes met 

houtachtige vruchten, waarin witte, zoete bessen met pit zaten, best 

wel lekker. Onthoud, het was 1956 ! Nu kan je ze hier ook krijgen, 

maar toen mijn vrouw ze voor ’t eerst bij een Chinees restaurant als 

dessert kreeg, dacht ze dat het zilveruitjes waren, at er één en vond 

ze zo walgelijk en wee, dat ze nooit meer lychees gegeten heeft.  

Als we met het bootje van Pulau Bukom bij Collier Quay 

aankwamen zag je daar in de haven allemaal Nederlandse scheepjes 

liggen. Wat was er aan de hand? Sukarno, toen nog de baas in 

Indonesië, had ruzie met Nederland en heeft toen alle schepen van 

de KPM (“Kom Pas Morgen”) het land uitgejaagd. Die “pakketboten” 

lagen daar in de haven te wachten op de dingen die komen gingen. Op 

elk schip zat een Hollander, een machinist of een stuurman met wat 

Chinese bemanning. Die lui hadden daar dus een best leven, weinig te 

doen, lekker gratis in Singapore wonen en nog wat verdienen ook!  

Als je terug moest naar je schip in Pulau Bukom, nam je  

normalerwijze het officiële bootje. Maar soms was die al weg en wat 

dan? Dan wilde iemand je met een prauwtje met motor voor een fiks 

bedrag wel terug naar je schip brengen. Maar het gebeurde ooit dat 

één van onze officieren, ’t was al donker, met zo’n bootje naar het 

eiland terug voer, toen de man halverwege plotseling de motor 

afzette en veel meer geld wilde! Wat doe je dan? Zwemmen is ook zo 

wat, er zitten daar ook volop haaien…. 

In Singapore bevond zich ook één van de hoofdkantoren van 

onze rederij. Daar had men intussen maar besloten dat wij niet meer 

terug mochten varen naar West Europa, we werden tot permanente 

“Oostboot” gebombardeerd. Zelfs de zeekaarten van het westelijk 

halfrond moesten van boord. Het Suezkanaal was dicht, geen weg 

terug, zelfs als we zouden willen, we zouden verdwalen zonder 

kaarten! Nou ja, de Oost was best leuk, vond ik, en ik wilde de wereld 

toch zien? Singapore werd onze nieuwe thuishaven en dat vond 

niemand erg. En als je verlof er aankwam, dan ging je gewoon met het 

vliegtuig naar huis, hoewel, sommige lui gingen als werkend passagier 
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met een andere tanker naar Holland, en dat duurde dan wel iets 

langer.  

De stad Singapore ligt op een flink eiland en dat eiland is door 

een dam verbonden met het schiereiland Maleisië, het vroegere 

Malakka. Éénmaal zijn we over die dam gereden om de Maleise stad 

Johore Baru te bezoeken. Op die dam ligt, naast de weg, een enorme 

pijpleiding, die Singapore van drinkwater voorziet. In de tweede 

wereldoorlog konden de Jappen zo Singapore gemakkelijk innemen, ze 

hoefden alleen maar de waterkraan dicht te draaien! Nu is Singapore 

al weer vele jaren een zelfstandig staatje, zeer welvarend door de 

handel in van alles. Ze hebben daar een enorme haven en de stad 

wordt wel de schoonste stad op aarde genoemd, alleen al op kauwgom 

weggooien staat bijna de doodstraf en ook autorijden is zó duur, dat 

je goedkoper een taxi kan nemen, en dat doet bijna iedereen dan ook. 

Doe maar niks met drugs, je riskeert opgehangen te worden, de staat 

is daar wat strenger dan wij gewend zijn. Maar, houd je je aan de 

regels dan is het een zeer prettige stad. Een deel van het eiland is 

nog steeds jungle en er zijn ook nog een aantal leuke tropische 

eilandjes, compleet met strandje, baaitje en kokospalmen, ik zou er 

eigenlijk best willen wonen! 

 

INDONESIË 

 

 De reis met de Macoma gaat verder: van Pulau Bukom bij 

Singapore gaan we naar “Pladju” in Indonesië. Voordat ik voer had ik 

nog nooit van deze plaats  gehoord, maar al op de eerste reis van 

Rotterdam naar Thameshaven waarschuwden de ervaren oudere 

officieren mij al om de lege bierflesjes niet weg te gooien, maar te 

bewaren voor “Pladju”. Op school had ik geleerd dat er op Sumatra 

twee belangrijke rivieren waren, de kali “Djambi” en de kali “Musi”  

(kali betekent rivier, dat weten de meeste nog wel). Welnu, Pladju 

ligt aan de Musi rivier, een paar kilometer voor Palembang en die 

plaats kennen we wél. Bij Pladju ligt een grote raffinaderij van de 

BPM (Bataafse Petroleum Maatschappij). Vlak vóór Pladju ligt nog : 

“Sungai Gerong”, ook met een raffinaderij, maar dan van de StanVac, 
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die nu Esso of Exxon heet. Later, terug in Nederland, begreep ik  dat 

twee nichten van me in de buurt van Pladju geboren zijn, voor de 

oorlog wel te verstaan. Hun vader was toen boormeester bij de BPM 

maar in ’39 ging de familie terug naar Nederland. Maar de plaats 

Pladju, nee die had ik niet geleerd op school, m’n nichten spraken 

trouwens over “Kampong Minjak” (en minjak betekent olie) die daar in 

de buurt lag. 

De reis van Singapore naar Pladju duurt maar een dagje, waarbij 

je de evenaar passeert, die daar toevallig loopt. Volgens de mannen 

zou je daar “een blauwe lijn in het water” zien. Ja, ja, toevallig net zo 

blauw als de rest van het water! Voor ons leerlingen was het de 

eerste keer dat we de linie zouden passeren, maar gelukkig kwam 

Neptunus niet aan boord om ons te dopen, want dat “dopen” is 

helemaal niet leuk, zoals ik later op andere schepen merkte. Ze 

smeren je dan namelijk in met een vette troep die ze “scheerzeep” 

noemen en dan wordt je “geschoren”! Dit alles gaat natuurlijk met de 

nodige drank gepaard. 

Op naar Sumatra, naar Pladju dus: we voeren eerst naar de 

monding van de Musi, pikten daar de loods op en dan vaar je bij hoog 

water de rivier op. De Musi is een echte oerwoud rivier met aan 

weerszijden “boerenkool” en veel bochten. Als je goed oplette zag je 

soms apen door de bomen slingeren. Halverwege de rivier gingen we 

voor anker bij “Pajong”, een soort meertje dat als ankerplaats werd 

gebruikt. Daar wachtten we op het volgende hoogwater en na een uur 

of zes konden we weer verder varen. Na voor anker gegaan te zijn in 

Pajong kwamen er al snel prauwtjes langszij die verse “udangs” 

verkochten. Dankzij de Chinese koks aten we even later heerlijke 

“udang goreng”, gefrituurde garnalen met een krokant korstje, erg 

lekker! Dit hebben we later nog vaak mee mogen maken want we 

hebben heel wat reisjes naar Pladju gemaakt. 

 Enfin, na de “spijker” (het anker) opgevist te hebben ging het 

weer verder en na enige uren doemde de raffinaderij van Pladju op. 

Daar gingen we eerst weer voor anker, wachten tot er een steiger 

vrij was, en ook hier kwamen er allerlei prauwtjes langszij, die 

bananen en ananassen verkochten. Nu kwamen de lege bierflesjes van 
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pas: één flesje voor een ananas, vier lege flesjes voor een kam 

pisangs. In m’n hebberigheid kocht ik van alles en onze hut leek wel 

een fruitwinkel! Veel te veel natuurlijk, na een paar dagen moesten 

we de rotte zooi weggooien. Ananas kende ik alleen uit blik en ik wist 

eigenlijk niet eens hoe je zo’n verse ananas moest slachten, die 

ananassnijders die je nu kan kopen bestonden toen nog niet. Maar de 

Chinezen wisten het precies, ze sneden de buitenste schil er vanaf 

waarna je een gele cilinder met zwarte pitjes had. Die pitjes sneden 

ze er volgens een bepaald patroon uit, waarna je een soort gele 

schroef verkreeg. Die “schroef” ging in vieren, daarna de kern eraf 

snijden en dan: wat zout erop. Zout? Ja dat moest van de Chinezen. 

Ze vertelden dat de pitjes giftig waren en de kern “slecht voor de 

seks” was, die werkt steriliserend en vruchtafdrijvend zei men. Zout 

zou dat neutraliseren. Het gekke was dat zo’n ietsje zout stuk ananas 

eigenlijk heel lekker smaakte. En de Indonesische bananen hadden 

ook veel meer smaak dan die onrijp geplukte bananen die je toen (en 

nu nog?) in Nederland kon kopen.  

 Die lege bierflesjes kon je ook ruilen tegen geld, Indonesische 

rupia’s. Er was zelfs een tijd geweest dat een volle fles bier in 

Singapore minder kostte dan wat je in Pladju voor een lege fles 

kreeg, een paradijselijke toestand voor de bierdrinkers. Met het 

Indonesische geld gingen we de wal op, naar de “soos” waar je wat 

kon nuttigen en waar ze ook een zwembad hadden, heerlijk, want het 

was er knap warm. Het terrein gingen we liever niet af, de “orang 

blanda’s” (Hollanders) waren toen niet al te populair in Indonesië. 

Later ben ik nog vaak in Pladju geweest en heb toch éénmaal de 

stoute schoenen aangetrokken om m’n neef, die in Palembang woonde, 

te bezoeken. Je mocht toen maar vijftig rupia’s (5 gulden) bij je 

hebben, maar ik had wat extra biljetten in m’n stropdas geknoopt en 

die heeft de douane aan de poort gelukkig niet gevonden. Met een 

bootje stak ik de rivier over, pakte de bus naar Palembang en stapte 

daar in een “betjah” (fietstaxi) naar de “Djalan Tjokroaminoto”. Het 

was een heel avontuur, dat iedereen me afgeraden had, maar het ging 

allemaal goed en m’n neef en z’n vrouw waren gelukkig gewoon thuis 
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en het was een leuk weerzien. Zonder geluk vaart niemand wel. Ook 

de terugreis verliep probleemloos. 

 Na enkele dagen hadden we Pladju weer verlaten, voeren de 

rivier af naar open zee. Buitengaats ging de loods van boord en 

voeren we stuurboord uit, richting Tandjong Priok, de haven van 

Djakarta. Na een dagje  varen gingen we daar op de rede voor anker. 

Na een tijdje kwam de loods, we visten het anker op en voeren 

langzaam richting haven. Vlak voor de haveningang dreigde er een 

aanvaring met een schip dat plotseling dwars voor ons langs voer. 

Zelf heb ik het niet gezien, maar aan tafel in de messroom vertelde 

een stuurman later wat er precies was gebeurd. We hadden dus een 

Indonesische loods aan boord en zo’n loods neemt dan het commando 

op de brug tijdelijk over, maar de kapitein blijft wel 

verantwoordelijk en kan de commando’s van de loods corrigeren. Zo’n 

loods geeft bevelen aan de roerganger, zoals: “hard bakboord”, “10 

graden stuurboord” en dergelijke, en ook aan de stuurman die de 

telegraaf bedient. Met de telegraaf kun je commando’s aan de 

machinekamer geven, bijvoorbeeld: “halve kracht vooruit”, “dead slow 

ahead”, “langzaam achteruit”, “stop”. Toen dat andere schip plotseling 

voor ons langs wilde gaan gaf de loods het volgende commando: “Polle 

kracht poruit perkeerd!”  Nou ja, voor een goed verstaander 

betekende dat dus “Volle kracht achteruit”. De stuurman begreep dit 

gelukkig en door flink achteruit te slaan gebeurde er verder niets, 

maar dat commando vergeet ik nooit. De Indonesiërs hebben 

blijkbaar moeilijkheden met het uitspreken van de “v” en “vooruit 

verkeerd” wordt dus “achteruit”. “Zwart verkeerd” is dus “wit”, ’t is 

maar dat je het weet. Later, toen we een reisje met een auto van de 

“kumpenie” maakten naar de “Pundjak”, een bergpas tussen Djakarta 

en Bandoeng, waar het heerlijk koel was, zag ik bij de afdaling een 

bord met de tekst: “PERSNELLING 2”. Terugschakelen dus! 

 Vlak bij Tandjong Priok, op loopafstand van de haven, heb je 

“Kampong Kodja”. Daar waren eethuisjes en bars, onder andere de 

beroemde (en beruchte) Radiobar waar zich allerlei zeelui en 

Indische meisjes ophielden bij keiharde muziek en volop bier. We 

namen daar een paar pilsjes en gingen toen maar eens wat eten in één 
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van de restaurantjes. Met een man of vijf zetten we ons aan een 

tafel en vervolgens ging iedereen op eigen houtje eten bestellen, 

nasi, saté en allerlei andere Indische gerechten. Na enige tijd werd 

de tafel vol gezet met weet ik hoeveel schotels met heerlijk eten, te 

veel om op te noemen en wij konden dat nooit allemaal op. Geen 

probleem, intussen waren er allerlei kampongbewoners toegestroomd 

en die hebben we allemaal te eten gegeven, het was één groot feest! 

En de rekening? We hadden allemaal vijftig Rupia (5 gulden) bij ons, 

meer mocht niet, en…. dat was ruim voldoende om de rekening te 

betalen! Vergeet niet, dit was in 1956 en intussen is de wereld 

ingrijpend veranderd, ook Indonesië. 

Hoe ging de reis verder? We voeren wat heen en weer tussen 

Singapore en Pladju en bezochten ook enkele andere havens in 

Indonesië, de precieze volgorde weet ik het niet meer: Surabaya, 

Makassar, Balik Papan. De Macoma was een zogenaamde “witte” 

tanker, wat betekent dat wij producten zoals benzine, dieselolie en 

nog wat andere producten vervoerden: “wax”, “tops”, nafta, “SBP: 

super benzex petrol, “mogas”: autobenzine, “avio”: vliegtuigbenzine. 

De “zwarte” tankers, of “crude carriers” brachten de ruwe olie van 

vindplaats naar de raffinaderijen, eentonige lange reizen, minder 

interessant. Van de tien tankers waar ik op voer waren de meeste 

gelukkig witte tankers. Dat “witte” spul haalden we bij de 

raffinaderijen op en brachten dat dan naar de verbruikers. Zo 

brachten wij bijvoorbeeld JBO: Jute Batching Oil, naar Indiase 

jutefabrieken in Calcutta. Wat die luitjes er daar precies mee deden 

weet ik niet, maar we zijn er een paar keer met een lading van die 

olie naartoe geweest. Op de rivier de “Hoegli”, bij de steiger 

aangekomen, werden we niet met trossen maar met ankerkettingen 

afgemeerd. Dat was een heel karwei dat gebeurde door een heel stel 

bruine mannetjes en was een werk dat een hele dag duurde. Waarom 

was dat allemaal nodig? De Hoegli is een zijrivier van de Ganges en 

daar kwam wel eens een vloedgolf  opzetten, die het schip los kon 

slaan. Die plaats daar: “Budge Budge”, in de buurt van Calcutta, is een 

van de vieste, armoedigste plaatsjes waar ik ooit geweest ben. De 

huizen waren gemaakt van gedroogde koeienstront, dat blijkt daar 
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een populair bouwmateriaal te zijn. In de rivier waren vrouwen aan de 

was in het bruine water, die wasjes zullen wel lekker schoon 

geworden zijn. Ik had een oud fietsje aan boord en wielde door het 

Indiase dorpje waarna heel het dorp uitliep, dat hadden ze nog nooit 

gezien: Jacob op de fiets!  

 Na 10 maanden in de Oost stapte ik in Singapore van de Macoma 

over op een ander oud tankertje, het ms. “Ovula”, toch nog 9.000 ton, 

met een zescylinder M.A.N.-Feyenoord motor van 3.000 PK, gebouwd 

in 1939 dacht ik. De accommodatie was nog slechter dan op de 

Macoma, de officiershutten waren namelijk op het hoofddek (direct 

boven de machinekamer) gesitueerd. Op de Macoma sliepen de 

Chinezen daar.  Maar, waar sliep hier de Chinese bemanning dan? In 

de voorpiek, met dispensatie, want volgens de wet mag niemand een 

hut vóór het aanvaringsschot hebben. Hier mocht het wel en zo had 

de ‘tambulo”, de scheepstimmerman, een hut waar de ankerkoker 

doorheen liep. Nu maakt de ketting bij het ankeren een vreselijk 

kabaal, maar gelukkig voor hem: als we voor anker gingen moest hij 

zelf de ankerwinch bedienen. 

  Die M.A.N.- Feyenoordmotor was behoorlijk anders dan de 

Werkspoormotor uit het “Pieckboek” van de zeevaartschool. Deze 

viertakt M.A.N. motor stond in geen van m’n studieboeken, maar het 

was een beste motor, die zelfs op “zware” olie manoeuvreerde, als je 

het spul in de brandstofpompen maar warm hield. Als we op de 

Macoma moesten manoeuvreren werd de Werkspoormotor vooraf 

altijd overgezet op dieselolie, pas op volle zee liep hij op stookolie. 

Maar….doordat deze M.A.N. motor altijd op stookolie liep had hij wel 

een kwaal: bij het starten bleef nogal eens een uitlaatklep hangen, 

voor mij een nieuw fenomeen. Tijdens de vaart gebeurde het 

nauwelijks, maar wel vaak bij het manoeuvreren. Met een flinke spuit 

mengsel van dieselolie en “blauwe zalf” kreeg je de klep meestal snel  

weer aan de praat. 

Wat ik ook al bij de Werkspoormotor van de Macoma had 

meegemaakt, ook deze motor had last van brekende fundatiebouten. 

Zo’n motor staat op stalen blokken, “shocks”, op de dubbele bodem en 

is daarop met zware bouten vastgezet. In de haven moesten we die 
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bouten altijd checken en dan de “biels” (bilges) in (ruimte onderin de 

machinekamer) om de gebroken bouten te demonteren en te 

vervangen. Altijd op de zelfde plaats waren er steeds weer een stel 

bouten gebroken, want de motor “werkte” een beetje en bewoog iets 

ten opzichte van de fundatie. Hoewel dit totaal zinloos was moesten 

we elke keer die gebroken bouten vervangen en dat betekende: de 

dubbele bodem in. Dat is een soort wafelconstructie, bestaande uit 

een heel stel compartimentjes van een centimeter of zestig hoog en 

heel klein. Daar ging je dan met gereedschap, bouten en looplamp via 

een luik de dubbele bodem in. Je kroop dan door de mangaten: 3 

hokjes vooruit, 2 hokjes naar links, naar de bouten. Nu wordt die 

dubbele bodem als tank gebruikt voor smeerolie, dieselolie en (zoet) 

koelwater voor zuigers en uitlaatkleppen. Op de Macoma moesten we 

altijd de (leeggepompte) dieseltank in en die was redelijk schoon. 

Maar op de Ovula moest je de zuigerkoelwatertank in en daarin lag 

een dikke laag zwarte troep: “zuigershit”. We kwamen er altijd 

pikzwart uit en gingen er daarom maar naakt in, dan had je in ieder 

geval je overall of andere kleding niet verziekt. Na afloop stapten we 

dan in een afgezaagde drum met dieselolie. Met kaasdoek en 

dieselolie kon je jezelf afwassen, lekker gezond, daarna douchen. In 

iedere haven was het weer hetzelfde liedje, je werd er gek van, 

vooral omdat ’t zo’n zinloze bezigheid was. Ook moest je geen 

engtevrees hebben, er waren lui die de dubbele bodem echt niet in 

gingen!  

De Ovula was eveneens een oostboot en we voeren dus alleen in 

het verre oosten, vaak tussen Singapore en Indonesië, maar op 

zekere dag, ergens in 1957 ging dat fout. Terwijl we in Pladju lagen 

te laden kwam er een telegram aan boord van het hoofdkantoor: “Alle 

schepen moeten de Indonesische wateren mijden.” Sukarno had ruzie 

met Nederland en joeg alle Blanda’s z’n land uit. Tja, hoe moesten wij 

de Indonesië wateren mijden, wij lagen er midden in! Weg wezen dus. 

We voeren, na geladen te zijn, de Musi rivier af naar zee, vol bange 

vermoedens: zouden er oorlogsschepen op ons wachten? Maar nee, er 

was niets aan de hand, de Indonesische loods gedroeg zich volkomen 

normaal en werd in de monding van de rivier gewoon door het 
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loodsbootje van boord gehaald. Het was donker en de kapitein 

besloot wel om met gedoofde lichten verder te varen. Alles ging goed 

en na een dagje waren we in het veilige Singapore.  

De “Ovula” had enige zusterschepen, “O- boten” van 9000 ton. 

Één ervan was de “Ondina”: zelfde grootte, zelfde bouwjaar, maar 

wel de beroemdste tanker van de vloot. Die oude Ondina had in de 

oorlog namelijk een Japanse hulpkruiser weten te vernietigen en had 

dit overleefd. Hoe was dit mogelijk? Hoe kon een tanker een kruiser 

vernietigen? Ik liep ooit op wacht bij een oude “second”: Jan uit 

Zaltbommel, die dit alles meegemaakt had. Het was een nogal stille 

man, maar na enig aandringen heeft hij me de story verteld. Ze 

voeren tijdens de oorlog, geëscorteerd door een Brits korvet, de 

“Benin”, van Fremantle in Australië naar Abadan in Iran, dwars door 

de Oosterse wateren dus. Ter verdediging hadden ze een flink, vier 

inch, kanon op het achterschip. Verder nog wat luchtafweergeschut 

op de brug. Voor de bediening van deze wapens waren er enkele 

Australische “gunners” aan boord. Op zekere dag, in de buurt van 

Christmas Island, doemden er oorlogsschepen aan de horizon op, 

twee Japanse hulpkruisers, de “Aikoku Maru” en de “Hokoku Maru”. 

De Benin ging erop af om de Ondina gelegenheid te geven om te 

vluchten. De Ondina draaide z’n kont naar de oorlogsschepen en voer 

“snel” weg (elf mijl per uur!) Maar die Jappen voeren natuurlijk veel 

sneller en begonnen te schieten. De Benin was intussen al aan het 

terugschieten. Toen de Jappen binnen schootsafstand van de Ondina 

waren, begonnen de gunners op de Ondina ook maar eens te schieten. 

Na enige schoten zagen ze tot hun verbazing een enorme explosie op 

een van de  oorlogsschepen, de Aikoku Maru. De schade bleek zo 

groot te zijn dat dat schip  al vrij snel zonk. De gunners hadden een 

“lucky shot” en troffen blijkbaar het munitieruim van de kruiser. Het 

andere oorlogsschip was natuurlijk zeer boos en nam wraak, vuurde 

torpedo’s af en slaagden erin de Ondina in brand te schieten.  

De bemanning van de Ondina moest besluiten het schip te 

verlaten, ging de reddingboten in en de mannen zagen hun schip 

branden als een fakkel en slagzij maken. Tot overmaat van ramp 

begonnen de Jappen ook nog de reddingboten te beschieten. Tweede 



 42 

machinist Jan, vertelde me dat ze toen maar overboord sprongen en 

aan de reddingboot gingen hangen. Jan, toen vijfde machinist, hing 

naast de hoofdmachinist in het water. 

 “Wat is er aan de hand meester? U kijkt zo vreemd!”  

Maar de “meester” zei niks, hij kón ook niets meer zeggen, hij was 

getroffen door Japanse kogels en leefde niet meer. Hij was niet de 

enige, nog enkele andere bemanningsleden waaronder de kapitein 

Willem Horsman, overleefden de misdadige beschieting van de 

reddingboten door de Jappen niet en drie Chinezen evenmin, die 

werden ook getroffen of door haaien gedood…. Maar… waar was de 

Benin eigenlijk gebleven? Tja die was ook getroffen, kon snel varen, 

was waarschijnlijk gevlucht en intussen achter de horizon verdwenen. 

Niet zo best voor een “escort”!  

 Na enige tijd verdween ook het overgebleven Japanse 

oorlogsschip in de verte, ze waren er blijkbaar van overtuigd dat de 

Ondina wel zou afbranden en zinken. Maar… ze hadden het mis, de 

overgebleven bemanning wist namelijk weer aan boord te klimmen en 

slaagde erin, zij het met grote moeite, de brand te blussen. Na veel 

gepruts kregen ze ook de machinekamer weer aan de praat en het 

schip weer aan ’t varen, zij het met zware slagzij. Ze besloten terug 

te keren naar Fremantle in Australië. Daar aangekomen kreeg het 

zwaar beschadigde schip een noodreparatie die maanden lang duurde. 

Meester Jan zag in die tijd kans om z’n volgende diploma 

scheepswerktuigkunde te behalen, wat ik een geweldige prestatie 

vind. Nog grootser is het feit dat de Ondina na de noodreparatie in 

z’n eentje de oceaan weer over moest, richting Philadelphia in de 

States, om daar permanent gerepareerd te worden en…. iedereen 

ging weer mee, niemand bleef achter in Australië! Moet je nagaan, 

alleen, zonder escort, met een tanker de oceaan vol vijandige schepen 

over! Maar het lukte. In Philadelphia werd het schip echt goed 

gerepareerd en kon weer verder varen. Als dank mocht de Ondina na 

de oorlog als eerste Shelltanker terug naar Rotterdam. Ergens in 

1945 liepen ze de Waterweg binnen en waren eindelijk weer in het 

vaderland. Meester Jan kreeg enkele dagen vrij om z’n familie te 

bezoeken, maar… daarna snel weer terug aan boord en het zeegat 
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weer uit! Pas in 1948 (!) kreeg hij voor ’t eerst verlof! Zou iemand nu, 

in de eenentwintigste eeuw, zoiets accepteren? Maar ja, het waren 

toen “andere tijden”.  

In het Rotterdamse rederijkantoor  hing altijd een groot 

schilderij waarop de vernietiging van dat jappenschip door de Ondina 

afgebeeld was. Veel later werd een nieuw vlaggenschip gebouwd, ik 

meen een 65.000 tonner, die ook de naam Ondina kreeg. Waar zou 

dat schilderij toch gebleven zijn? De rederij bestaat al lang niet 

meer.  

 

JAPAN 

 

Ergens in 1957 maakten we met de Ovula vanuit Indonesië een 

reis naar Japan. Daar moesten we een flink aantal haventjes 

bezoeken, Sasebo, Niigata, Shimonezeki, Fukuoka, Yokosuka, maar 

ook grotere: Yokohama, Kobé en Osaka. Onderweg naar Japan werd 

het weer slechter en slechter. We raakten in een verschrikkelijk 

zware storm, het was de taifoen “Rose”. De golven werden hoger en 

hoger en ons tankertje ploegde berg op, berg af. Hoe hoog wel? Dan 

moet ik even goed nadenken, maar de golven waren, schat ik, wel een 

meter of 15 en dat is heel hoog. Moest ik me ongerust maken? Nog 

niet, maar wat me niet beviel: de kapitein keek steeds zorgelijker. Na 

een onrustig nachtje ging ik ‘s ochtends aan dek ging kijken: ik 

waande me in de Alpen, bergen met besneeuwde toppen, maar dan 

bewegend. In een flits zag ik tussen de huizenhoge golven een 

ouderwets zeilschip in de verte. Zag ik dat echt? Ondanks turen en 

turen zag ik dat schip niet terug. “Dat zal de “Vliegende Hollander” 

toch niet geweest zijn?” dacht ik, dan zag het er slecht uit. Onze 

kapitein heette ook nog Dekker….. 

De situatie werd er niet beter op, ik begon ‘m nu toch wel te 

knijpen en dat gold niet alleen voor mij, aan tafel merkte je dat ook 

aan de anderen. Ons schip was voor plaatsbepaling afhankelijk van 

zon en sterren en die hadden we al dagen niet meer gezien. Dat was 

een behoorlijk  probleem, want er waren onderzeese klippen in de 

buurt, vertelde een stuurman. Radar hadden we niet, we hadden zelfs 
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geen nauwkeurig kompas, alleen een ouderwets magnetisch kompas, 

waarvan de “roos” een beetje schokkerig langs de naald bewoog. De 

latere schepen waarop ik voer, hadden alle een girokompas, dat veel 

nauwkeuriger was. We hadden gelukkig nog wel een marconist die 

verbinding met de wal kon zoeken, met seinsleutel en morseseinen wel 

te verstaan en ook hadden we een (helaas onnauwkeurige) radio-

richtingzoeker. Al langere tijd klaagde de “sparks” over de slechte 

kwaliteit van de ontvanger, maar toch moesten we het daarvan 

hebben. Met veel moeite heeft hij uiteindelijk een paar peilingen 

kunnen doen en ook probeerde hij ons schip vanaf de (Chinese) wal te 

laten peilen. Wisten we toen waar we waren? Ja, in een driehoek met 

zijden van 500 mijl! De kapitein vertrouwde het niet meer en besloot 

om te keren. Dit nu was een gevaarlijke manoeuvre, we kwamen 

daardoor even dwars op de golven te liggen met gevaar voor omslaan.  

Water racete heen en weer in de gangen bij onze hutten, het was een 

angstige toestand, maar…. het lukte, het omkeren was goed gegaan! 

We gingen toen maar “steken”, met de kop in de golven en de motor 

langzaam draaiend. In de machinekamer moesten we continue 

“schommelen”, dat wil zeggen de motor minder brandstof geven als 

de schroef boven water kwam en op hol dreigde te slaan. Dan snel 

weer “gas geven” als de schroef weer “grip” in het water kreeg. Dat 

schommelen gebeurde met een groot wiel, voor de motorbediening, 

rechtsom, linksom en zo voort en dat werd je snel zat. Het was 

echter heel belangrijk dat je dat goed deed want als de motor op hol 

zou slaan, kon er schade ontstaan en zou hij af kunnen slaan. Onze 

motor hield het gelukkig uit en verdiende een schouderklopje. Het 

was trouwens  sowieso een bijzondere motor, hij draaide met 18 

“klappen” nog steeds soepel! Die Werkspoormotor van de Macoma 

hield het onder de 40 omwentelingen per minuut voor gezien en sloeg 

dan af.  

Op zeker moment, ’s nachts, toen ik tijdens de storm in de 

machinekamer op wacht was, kwam er ineens geen wind meer uit de 

kokers, dus ging ik even boven kijken. Je moet dan een heleboel 

trappen op, maar als je het een beetje aanvoelde, dan ging dat vrij 

makkelijk, door gebruik te maken van de heftige slingering van het 
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schip. Boven gekomen merkte ik dat het windstil was, maar wel zag ik 

huizenhoge golven. We zaten in het hart van de taifoen!  

Maar ja, alles gaat over, de wind ging liggen en de zee 

kalmeerde, de zon kwam weer te voorschijn, de stuurlui konden weer 

zonnetje schieten en we wisten weer waar we waren. We konden ook 

weer eens normaal eten want eten op een zwaar slingerend schip valt 

niet mee. Om het schuiven van de borden tegen te gaan maakt men 

dan het tafelkleed flink nat. De tafel zelf staat, evenals de stoelen, 

vast en om het tafelblad zitten “stormlatten” die je bij storm 

omhoog kan zetten. Maar een bord soep eten bij stormweer is niet 

eenvoudig en kan je beter niet doen. 

Enkele dagen later arriveerden we in de eerste van een reeks 

Japanse havens die we aan moesten doen: Kobe, dat “Gods deur”  

betekent. Daar bleek het heel prettig te zijn, Japanners (als ze niet 

met je in oorlog zijn), blijken heel vriendelijk, vooral de Japanse 

dames. Ook kon je er van alles kopen en het was daar toen nog heel 

goedkoop. Voor ’t eerst zag ik die miniatuurboompjes: “bonsai”, en ik 

was er verrukt van. Maar die waren wél duur! Niet gekocht dus. En 

sushi aten ze daar toen ook al. 

We gingen vaker naar Japan en op één van de reizen deden we 

Yokohama aan, waar we een paar dagen lagen. Iemand stelde voor het 

vrij dichtbij gelegen Tokyo te bezoeken. Nou daar had ik wel zin in. 

Een paar meer ervaren collega’s en ik liepen het haventerrein af, naar 

het station, dat vlakbij was. We kochten een kaartje en gingen naar 

het perron. Lang hoefden we niet te wachten, elke anderhalve minuut 

kwam er een trein naar Tokyo, perfect! Hoe doen die lui dat toch? 

Zelfs op de drukste lijnen zijn we nu, vijftig jaar later, in Nederland 

nog steeds niet zo ver. In de trein zaten de Japanners zwijgend, met 

ondoorgrondelijke gezichten, voor zich uit te staren. Wij keuvelden 

er lustig op los, maar ’t was toch wel een beetje gênant met al die 

zwijgende Japanners om ons heen. Gelukkig verstonden ze ons niet, 

althans dat namen we aan. In het centrum van Tokyo aangekomen, 

gingen we naar de hoofdwinkelstraat, de “Ginza”. Op die Ginza keken 

we onze ogen uit. Al die neonreclames en enorme gebouwen, mooie 

Japanse vrouwtjes in kimono (niet allemaal) en het prachtige 
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warenhuis Dai Maru, dat in elke grote stad van Japan te vinden is. Bij 

een roltrap daar staat altijd een meisje dat naar iedere klant buigt 

en je verwelkomt met de woorden “irashaimasen ”, welkom dus.  

Ze maken daar ook veel werk van het verpakken van je inkopen. 

Prachtig pakpapier en je pakjes worden met zorg ingepakt. Er viel me 

iets op: terwijl bij ons een doos recht op het inpakpapier gezet 

wordt, zetten de Japanse inpaksters de doos diagonaal op het papier. 

Maakt dat wat uit? Ik weet het nog steeds niet, ik doe het ook wel 

eens zo en merk dat het weinig uitmaakt. Maar nergens pakken ze zo 

mooi in als in Japan!  

Meerdere collega’s van ons schip gingen ook op weg naar 

Yokohama (“Bij het strand”) of naar Tokyo (“Oosterse hoofdstad”), 

maar sommigen gaven later verlegen grinnikend toe niet verder 

gekomen te zijn dan het barretje met die leuke Japanse vrouwtjes, 

even buiten de poort van het haventerrein.  

Een groot probleem waren de Japanse tekens overal, waar we 

geen hout van snapten. Later verdiepte ik me er een beetje in en 

leerde ik dat het eigenlijk Chinese tekens zijn, Jappen imiteren 

immers alles? Daar de Japanse taal volledig verschilt van het 

Chinees, bestaat hun schrift voor een deel uit originele Chinese 

karakters (“Kanji”) gemengd met twee soorten sterk vereenvoudigde 

karakters voor grammaticale uitgangen en vreemde woorden. Later, 

in 1968 heb ik maanden lang in Japan vertoefd en daardoor ken ik 

intussen enige tientallen van die karakters. Al snel kon ik de 

belangrijkste Japanse steden tussen de veelheid van karakters 

herkennen, makkelijk als je met de trein reist. Maar er zijn zóveel 

verschillende karakters, tienduizenden, die kan je als westerling 

nooit allemaal beheersen.  

In 1975 was ik voor het laatst in Japan en toen was het een 

stuk makkelijker, veel woorden bleken nu ook in “ons” schrift 

aangegeven te worden en de meeste Japanners beheersen nu ook 

onze manier van schrijven. Ook willen Japanners maar al te graag 

Engels leren, maar ze hebben er grote moeilijkheden mee. ’t Zal nu 

wel wat beter zijn, maar nog in 1968 waren Engels sprekende 

Japanners met een lantaarntje te zoeken. Waarom hebben ze zo’n 
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moeite met Engels en andere westerse talen? Tja, waarom hebben 

wij zo’n moeite met hún taal? Één ding moet voor hun makkelijker 

zijn: onze woorden zijn veel korter! Voorbeelden? Hier komen er een 

paar: 

Ik   Watakushiwa  

Jij   Anatawa 

Dank u   Domo arigato gozaimashta 

Goede morgen Ohio de gozaimasu 

 

 Wat in Japan ook interessant is, dat is natuurlijk het Japanse 

eten. Behoorlijk anders en voor ons nogal exotisch. Wie had er in het 

Nederland van toen ooit van “sushi” gehoord? Intussen is dat, vijftig 

jaar later, ook bij ons bekend geworden en zijn er hier ook heel wat 

Japanse restaurants. In Japan eten ze, net als de Chinezen, met 

stokjes, maar dat is in Japan minder moeilijk dan in China. In Japan 

eten ze namelijk (meestal) met houten stokjes en die zijn wat 

stroever dan de gladde Chinese stokjes, die van ivoor, been of nu van 

plastic gemaakt zijn. De rauwe vis, “sashimi”, die in “sushi” zit, ja die 

kennen we hier nu ook, meestal zalm of tonijn, maar die met 

walvisvlees? Ook lekker is “tempura”, gepaneerde gefrituurde 

garnalen. Dat woord is Portugees, dat gerecht hebben ze blijkbaar 

van de Portugezen geleerd. Ook in Holland kan je nu tempura eten, 

erg lekker! Nog een paar gerechten die daar bekender zijn dan hier, 

maar toch wel erg lekker: “Sukiyaki” en “Shabu shabu”, een soort 

stoofpotten die op tafel klaargemaakt worden. “Okonomyaki”, een 

eiergerecht, “takoyaki” bolletjes met inktvis en, vooral heel lekker 

maar ook heel duur: de beroemde “Kobé beef”, biefstuk van koeien 

die elke dag gemasseerd worden en onder andere bier te drinken 

krijgen. Dit alles zorgt voor een heerlijk mals biefstukje. En dat 

woord “yaki”? Dat is “ons” woord “goreng”, gebakken of geroosterd 

dus. Nasi goreng heet in Japan dan ook: “yaki meshi”.  

Een heel beroemd en ook berucht Japans gerecht is “fugu”. Dit 

is een speciaal bereide vis: de “fugu” of kogelvis. Zelf heb ik deze vis,   

die in de tropische wateren vrij veel voorkomt, wel eens gevangen. 

Haal je zo’n vis binnen dan begint die zich onmiddellijk op te blazen 
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en wordt kogelrond. Wij donderden ze altijd snel terug de zee in, 

want ze zouden zeer giftig zijn, maar het blijkt dat als je ze op de 

juiste wijze schoonmaakt en de giftige delen wegsnijdt, je een lekker 

gerecht krijgt dat erg populair is in Japan. De restaurants die deze 

vis serveren hebben meestal zo’n opgezette kogelvis buiten aan hun 

uithangbord hangen en de koks die dit gerecht bereiden moeten een 

speciale opleiding gevolgd hebben om deze vis te mogen verwerken. 

Ik heb deze vis éénmaal gegeten, maar vond het niet geweldig. Wat 

het eetplezier van deze vis niet echt versterkt: ieder jaar sterven er 

een aantal mensen na het eten van een verkeerd schoongemaakte 

kogelvis: het gif is 275 maal giftiger dan cyaankali, maar ja, dat 

geeft ook een interessant soort spanning. Overleef ik het… of niet!  

Erg gemakkelijk in Japan, in de etalages van kleine 

restaurantjes voor de snelle hap zie je alle gerechten kant en klaar in 

de etalage liggen met de prijzen erbij. Die gerechten zijn echter niet 

eetbaar, maar zijn uiterst realistisch nagemaakt van klei en plastic of 

zo! Het zijn ware kunstwerkjes en je krijgt binnen precies hetzelfde, 

maar dan eetbaar! Je hoeft dus alleen maar het gewenste bordje aan 

te wijzen en klaar is Kees. Wel oppassen voor één gevaarlijk 

spulletje: “wasabe”, een soort Japanse mierikswortel. Het ligt in die 

restaurantjes vaak als een klein lichtgroen hoopje op je bord. Toen ik 

eens, nietsvermoedend, zo’n hapje naar binnen werkte, dacht ik dat 

de wereld verging! Ik zag acuut niets meer en de tranen stroomden 

uit m’n ogen, tjonge wat is dat een heet spul. Ik keek daarna wel 

beter uit. Alleen de echte wasabe is trouwens zo scherp, 

tegenwoordig is er veel nep wasabe, ook in Japan!  

De Japanners zijn blijkbaar grote bewonderaars van de 

Westerse wereld en namen veel van ons over. Vroeger maakten ze 

van alles brutaalweg na, maar ze leerden snel en blijken meesters te 

zijn in het verbeteren en perfectioneren van onze spullen. Zoals we 

steeds weer horen: Japanse auto’s zijn nu de meest betrouwbare 

auto’s van allemaal. Zo hebben ze eveneens een prima whisky daar, 

nagemaakt en geleerd van de Schotten: merk “Suntory”. En ook 

hebben ze er een best biertje, vooral “Kirin” (giraffe) vond ik een 

lekker pilsje. Maar hun eigen typische drank, de “saké”, rijstwijn, is 
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hier nog weinig bekend en toch de moeite waard: best lekker spul. 

Het  wordt warm gedronken, dan werkt het zeker wat sneller en je 

drinkt het uit een soort omgekeerde eierdopjes. Ze hebben daarvoor 

heel mooie sakéstelletjes (en ik nu ook). De Japanners houden 

fanatiek hun eigen tradities in ere en dat maakt Japan een erg 

interessant land om eens te bezoeken, maar…. ’t zal niet zo goedkoop 

meer zijn als toen in 1957! En nog wat, zij hebben al sinds de zestiger 

jaren een “HSL”, een hoge snelheidstrein met de naam “Shinkansen” 

of kogeltrein, die veilig is en écht hard gaat! Waarom kunnen wij dat 

hier nu nog steeds niet? 

 

AUSTRALIE 

 

Hoe al die reizen met het motorschip Ovula precies verder 

gingen? Helaas, ik weet het niet meer zo goed. Het aandoen van 

allerlei havens begon routine te worden, het nieuwe ging er vanaf. 

Maar wel weet ik nog dat het in Japan met de aflossing van de 

hoofdmachinist fout liep. Onze “baas” zou afgelost worden om met 

verlof te gaan. In Yokosuka kwam de nieuwe chief engineer aan boord 

en we voeren met twee hoofdmachinisten verder. De volgende haven 

was Osaka, waar we na een dagje varen arriveerden. Daar namen we 

afscheid van de hoofdmachinist en wenste hem een prettig verlof. 

We vertrokken uit Osaka naar de volgende Japanse haven, maar er 

was iets vreemds: de nieuwe hoofdmachinist liet zich bij vertrek niet 

in de machinekamer zien. Vreemd, want daarvóór kwamen de twee 

bazen altijd samen in de “top” kijken of de motor goed startte en er 

geen kleppen bleven hangen. Iemand ging maar eens in z’n hut kijken 

en daar vond hij de nieuwe meester bewusteloos in de badkamer. Dat 

was natuurlijk schrikken. In de volgende haven kwam de dokter aan 

boord en werd hij naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij helaas 

overleden. De “oude” hoofdmachinist was intussen nog niet uit Japan 

vertrokken en kwam weer terug aan boord. Zelden heb ik iemand zo 

chagrijnig zien kijken, wel enigszins begrijpelijk, hij dacht op weg 

naar huis te zijn voor verlof maar in plaats daarvan: terug naar z’n 

zeikhete hut boven de “bromtollen”. Met de “bromtollen” bedoel ik de 
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twee brandstofcentrifuges die net onder z’n hut stonden. Die 

centrifuges reinigden de verwarmde vuile stookolie, om ze schoon 

genoeg te maken om ze in de dieselmotor te verstoken. De 

verstuivers van de motor werken alleen goed met gezuiverde schone 

stookolie. Elke dag moesten die centrifuges een aantal uren draaien 

om de schone olie-dagtank gevuld te houden. Als de tank weer vol 

was, werden deze “purifiers” gestopt om gereinigd te worden. 

Afzetten en demonteren moest altijd gedaan worden door één der 

machinisten, ook door mij. We demonteerden dan de 

lamellenpakketten, een Chinees reinigde alles, waarna wij de zaak  

weer in elkaar monteerden, een nauwkeurig werkje waarbij je je geen 

fouten kon permitteren! Van Japan ging het richting Singapore, 

alwaar onze hoofdmachinist eindelijk echt met verlof kon gaan en wij 

weer een nieuwe “baas” kregen.   

In de Oost maakten we vele korte reisjes, vanaf Pulau Bukom, 

het tankereiland bij Singapore. Zo voeren we naar Saigon in Vietnam 

en weer terug naar Indonesië waar we Surabaya, Balik Papan en 

Makassar aandeden. Weer terug in Singapore, dat nu eigenlijk onze 

thuishaven was, kregen we orders voor Australië en gingen we de 

“lange reis” op. Het was zeker een dag of 18 varen, naar Kweenana bij 

Freemantle in West-Australië. Onderweg ging het mis met de 

hoofdmotor: de uitlaatgastemperatuur van één der cilinders werd te 

hoog en we hoorden rare geluiden uit de cilinder, stoppen dus. De 

second  besloot dat we een zuiger moesten wisselen. We waren nu wel  

onbestuurbaar, maar… ruimte zat op de oceaan. En… ja hoor, al snel 

cirkelden er een stel haaien rond het schip. De Chinezen werden 

zenuwachtig, want dat betekende verse haaienvinnensoep. Ze gooiden 

een stevige lijn met een flinke haak met vlees over boord. Al gauw 

hadden ze een haai te pakken, die snel met een brandbijl gedood 

werd. De vinnen werden er af gesneden en die hingen even later te 

drogen in het ketelruim. Intussen verwisselden wij de zuiger en 

monteerden nieuwe zuigerveren wat niet meeviel op het sterk 

slingerende schip 

 Na vele dagen varen kwamen we eindelijk op de rede van 

Freemantle aan en gingen daar voor anker, wachten tot we aan 
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konden meren. Nu konden we zelf ook eens echt vissen. Er zwom 

namelijk een enorme school makrelen onder het schip door en dat 

betekende: ingooien en ophalen maar! Wat voor aas je aan de haak 

deed maakte niet uit, die vissen beten in alles en al gauw hadden we 

een paar emmers vol vis.  

 Maar, we wilden natuurlijk ook wel eens aan land kijken. Met een 

bootje konden we naar de wal en onderweg zag ik voor ’t eerst een 

walvis, een enorm beest dat vlak bij ons kleine bootje zwom. We 

voelden ons niet helemaal lekker, maar hij had geen kwaad in de zin 

en we zetten even later voet aan land, Jacob voor ’t eerst in “Terra 

Incognita Australia”, het “Onbekende Zuidland”. De eerste indruk 

was: een beetje armoedig land, goedkope zooi, maar ja, het was pas 

1957 en Australië was nog niet erg welvarend. Later is het allemaal 

goed gekomen, maar in díe tijd zagen we dat vele immigranten in 

primitieve golfplaten barakken woonden, ook Nederlanders. Hadden 

ze niet beter in Holland kunnen blijven? Misschien wel, maar… ze 

hadden wel mooi weer en veel ruimte en later kwamen ze in steeds 

betere doen. Toen ik in de negentiger jaren (ik had toen een andere 

baan) een paar keer terug was in Australië, nu per vliegtuig, vertelde 

men dat de Hollanders tot de meest succesvolle immigranten 

behoorden! Toch hadden velen heimwee en ik moest drop en 

haverstroballetjes voor ze meenemen! 

 We voeren de hele kust langs en deden allerlei havens aan, 

Freemantle, Kweenana, Adelaïde, Port Pirie, Melbourne, Geelong, 

Portland, maar niet “Sydney”, helaas en daar is juist zo’n mooie haven. 

Later brachten we een paar maal een bezoek aan Port Darwin in 

Noord Australië. Daar was een belangrijk vliegveld waar de 

vliegtuigen bij konden tanken en wij brachten daar dus “avio”, 

vliegtuigbenzine! Het was toen de tijd van de “super constellations” 

die vier benzinemotoren hadden die de propellers aandreven. Darwin 

is nu als vliegveld veel minder belangrijk, want de moderne 

straalvliegtuigen hebben een veel grotere actieradius. Maar die 

“superconnies”, Dakota’s enzovoort, van toen, die moesten nogal eens 

naar beneden om te tanken. 
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In Darwin was het heel leuk, maar wel erg warm, het is er dan 

ook tropisch. Nieuw Guinea ligt niet zo ver weg en dat zag je ook aan 

de vegetatie en de tropische vogels. We lagen er altijd enkele dagen 

en kregen dan ook bezoek! Er bleken vrij veel Hollanders te wonen en 

die wilden wel weer eens “echte” Nederlanders ontmoeten. We 

werden op party’s uitgenodigd, heel gezellig en ineens zat ik naast 

een vrouwtje die met mij in de eerste klas van de lagere school (in 

Leidschendam) gezeten had. Zij en haar oudere zusje wisten nog 

allerlei details over mij, onder andere over mijn kleding van toen. Tja 

het was toen oorlog, er was niet veel, maar ik liep volgens hun toch in 

een mooi zwart fluwelen pakje, mét wit kraagje! Later voeren we  

weer eens naar Darwin en meteen na het aanmeren kwam de “zwarte 

bende” aan boord, dat is een groep douanelui die gespecialiseerd is in 

het opsporen van smokkelwaar. Nou heb je met een Chinese 

bemanning vrijwel zeker opium aan boord, ze gebruiken het zelf en 

handelen er in. Opium vonden die douanelui niet, maar toen ze met 

een fel lampje in de mast keken, zagen ze een slof sigaretten hangen. 

Ze trokken eraan, waarna er ik weet niet hoeveel sloffen Lucky 

Strike naar beneden vielen. Daar de Chinezen, zoals gebruikelijk van 

niets wisten (en wij ook niet!), kreeg het schip een flinke boete. 

Chinezen hebben geen moeite met een verhoor. Bij elke vraag 

glimlachen ze vriendelijk, luisteren beleefd en zeggen dan, als ze in 

de gaten krijgen dat ze wat moeten zeggen, nog steeds glimlachend: 

“Me no savvy!”, wat zoveel wil zeggen als: “Ikke nie weten”! 

In de oorlog is er met hulp van de Amerikanen een weg 

aangelegd, de “Steward Highway”, die van Darwin naar het 

duizend(en) kilometers verderop  gelegen “Alice Springs” in midden 

Australië loopt. Een paar Hollanders nodigden ons uit om te gaan 

jagen in de bush. Dus wij in de jeep en de Steward Highway op. Na 

een mijl of veertig waren we bij het jachtterrein, een soort 

berkenbos met gras, niks tropisch. Het was de bedoeling dat we op 

“wallaby’s” ( een klein soort kangaroos) gingen jagen, die hopten daar 

vrolijk door de bush. We hebben er aantal gezien, maar gelukkig geen 

één geschoten. Volgens de Darwinse Hollanders waren er veel te veel 
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en aten ze het gras voor de schapen op. Ik vond het een smoes, maar 

ja, veel mannen jagen nu eenmaal graag (ik niet).  

Het was daar in de wildernis trouwens heel mooi en interessant. 

In die Noord Australische bush is van alles te zien, overal bont 

gekleurde vogels, prachtige kaketoes, wit met mooie gele kuiven, 

allerlei parkieten en kleine papegaaien. Er zouden daar ook buffels en 

kamelen voorkomen, die vroeger ingevoerd en nu verwilderd zijn. In 

de waterrijke gebieden zitten ook volop krokodillen en de buffels 

hebben we zelfs gehoord! Er was namelijk een “stampede” aan de 

gang, vertelde men ons, en in de verte hoorden we het gedreun van de 

rennende buffels. 

Hoewel er eigenlijk nauwelijks verkeer was zagen we dat de 

berm van deze “Steward Highway” vol lag met lege bierflessen, tja 

als niemand ze opruimt! De Australiërs vinden het heel normaal om 

tijdens de eentonige rit in dit hete gebied af en toe een pilsje (of 

meer) te drinken en zwiepen de lege flessen de berm in. Nog geen 

statiegeld daar, denk ik. De Darwinners drinken altijd flinke, grote 

flessen bier, die nu in Australië ironisch “Darwin stubbies” heten. 

Met de Ovula maakten we verschillende reizen naar Australië. 

Zo maakten we ook een reis naar Wyndham, een klein plaatsje, ver 

van alles, in Noordwest Australië. Er stond daar een grote 

vleesfabriek en eens per jaar kwam er een schip, wij dus, brandstof 

voor de fabriek brengen. ’t Hele dorp liep uit en in het plaatsje 

kregen we in de bars overal drinks aangeboden door de Australische 

cowboys, die daar trouwens “drovers” heten. Best leuk allemaal! 

Die reizen van Singapore naar Australië duurden flink  lang, 

waren we eenmaal door straat Bali dan gingen we de Indische oceaan 

op. Op de eerste reis naar de Aussies met de Ovula, gebeurde er in 

straat Bali iets dat mij nog steeds met afgrijzen vervult, ik kan het 

nog steeds niet uit m’n hoofd bannen. Wat was het geval? De 

Chinezen hadden nogal wat dieren aan boord, onder andere twee 

aapjes en wat vogels. Die aapjes hadden ze voornamelijk om ze een 

beetje te pesten, Aziaten voelen niet veel voor dieren, ja als je ze op 

kan eten, dan wel. Nu mag je in Australië geen dieren aan boord 

hebben op straffe van een flinke boete en allerlei problemen, dus de 
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kapitein verordonneerde dat alle dieren van boord af moesten. Tja, 

dat kan wel waar zijn maar hoe doe je dat op zee? De “tambulo” 

(Chinese timmerman) timmerde een kist als bootje en in Straat  Bali 

gingen de arme aapjes, vastgebonden in het bootje, de zee op, 

hopelijk richting Bali. Ik vond het verschrikkelijk, denk en vertel er 

nog wel eens over in de hoop die beelden ooit kwijt te raken. Waarom 

heb ik toch zo’n ijzeren geheugen, juist ook voor rotdingen?    

Na Straat Bali gepasseerd te zijn kregen we te maken met de 

“lange deining” van de Indische Oceaan. Terwijl het prachtig weer 

was ging het schip toch behoorlijk tekeer door de hoge, van opzij 

komende golven. Op een rustige wijze maakte het schip hierdoor 

lange halen en met flinke tussenpozen gingen we steeds behoorlijk 

schuin. Ik sliep echter heerlijk en kreeg er zeebenen van. Al gauw   

werden we vergezeld door een stel albatrossen, die dagenlang bij ons 

bleven. Het zijn vogels met een enorme spanwijdte, ik schat wel 

anderhalve meter, en een gevaarlijk grote snavel. Ik ging maar eens 

de brug op om die vogels eens goed te bekijken. Daar kwam er één 

van achteren aanvliegen en haalde ons langzaam in. Hij vloog zó laag 

over de brug dat ik hem bijna aan kon raken. Zonder één beweging te 

maken vloog hij langzaam naar voren, bankte z’n vleugels, maakte een 

bocht en vloog ons naast het schip met een flinke snelheid voorbij, 

Achter het schip draaide hij weer om en haalde ons opnieuw langzaam 

in. Dag en nacht, dagenlang, bleven er een aantal van die vogels zo bij 

ons. Ik vroeg me af hoe die beesten in leven blijven, je zag ze nooit 

eten en op ’t water landen deden ze ook maar zelden. Als er geen  

golven zijn blijken ze, eenmaal geland, niet eens meer op te kunnen 

stijgen. Ze blijken een flinke golftop nodig te hebben, waar ze zich 

dan van “af laten vallen” om dan langzaam wiekend weer op te stijgen.  

Na een flink aantal dagen kwamen we in de buurt van Noord 

Australië en voeren daar een zeearm binnen die steeds smaller werd, 

richting Port Darwin. Dat was het moment dat de parkieten en 

papegaaitjes die we nog steeds aan boord hadden, losgelaten werden. 

Ze vlogen vrolijk de Australische bush in. Weten we meteen hoe al 

die uitheemse dieren Australië binnen zijn gekomen: die strenge 

douanewetten van Australië werken precies averechts.  
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TERUGREIS 

 

 We maakten allerlei reizen in de Oost, bezochten vele havens in 

Indonesië, Japan, Australië, zelfs Vietnam,  havens in India, 

Bangladesh, toen nog Oost Pakistan. De tijd schreed voort en 

intussen voer ik alweer een maand of veertien op de Ovula. Onderweg 

naar Singapore om nieuwe lading te halen, kreeg de sparks het 

bericht dat Jacob aldaar afgelost zou worden en eindelijk, voor 

verlof, terug naar Holland mocht. Ik was intussen al 24 maanden weg 

van Holland en het werd wel eens tijd om met verlof te gaan. In 

Singapore aangekomen nam ik afscheid van de Ovula en iemand van de 

rederij bracht me met m’n bagage naar het Connellhouse, een hotel 

voor zeelui. De volgende dag naar ’t rederijkantoor en daar kreeg ik 

een eerste klas ticket voor de vlucht: Singapore – Amsterdam.  

 Op de vertrekdag ging ik vol verwachting met m’n “barang” naar 

het vliegveld voor mijn eerste vlucht en tot op heden is dat ook nog 

steeds mijn langste! Het vliegtuig dat me naar Holland zou brengen 

bleek een “superconstellation” van de KLM, een prachtig slank 

vliegtuig, met vier propellers, vooral herkenbaar aan de staart met 

z’n drie roervlakken. In die tijd, het was intussen 1958, hadden de 

vliegtuigen maar een beperkte actieradius, waardoor ze nogal eens 

naar beneden moesten. De stermotoren, die op benzine liepen en de 

propellers aandreven, hadden veel onderhoud nodig en kregen nogal 

eens panne. De vlucht naar Amsterdam zou 36 uur duren en ging via 

vele luchthavens. De eerste stop was Rangoon, hoofdstad van Birma. 

Door de raampjes zag ik de gouden tempeldaken en dat was een 

prachtig gezicht. Daarna door naar Bombay in India en vervolgens 

naar Karachi in Pakistan, waar het vliegtuig een uur of vier, vijf aan 

de grond bleef staan voor onderhoud. Daar kreeg ik zelfs even een 

hotelkamer in het “Midwayhouse” van de KLM, vlakbij het vliegveld. 

Ik kon lekker douchen, een dutje doen en tot m’n vreugde werden 

zelfs m’n schoenen gepoetst! Na dit oponthoud in Karachi gingen we 

door naar Cairo, dan nog naar Rome en München en uiteindelijk 

landden we op Schiphol. Op 20 februari 1958 was ik, na precies twee 

jaar, weer terug in Nederland! 
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VERLOF 

 

Op zee werk je zeven dagen per week, onafgebroken. In die tijd had 

je dan, na twee jaar varen, recht op een maand of vijf verlof 

(tegenwoordig zelfs nog meer), ter compensatie van de gewerkte 

zaterdagen en zondagen. Maar, het was niet allemaal vakantie. Je wilt  

hoger op en het was toen usance dat je je verlof benutte om te 

studeren voor je volgende diploma. Dat kon op twee manieren: terug 

naar de zeevaartschool óf zelfstudie met hulp van een privéleraar. 

Om nu iedere dag weer de schoolbanken in te schuiven, daar voelde ik 

weinig voor. Ik besloot in zee te gaan met een bekende privé leraar in 

Dordrecht. Deze man had een enorme parate kennis en wist je in één 

middag per week een heleboel kennis bij te brengen. Tijdens de les 

maakte hij aantekeningen op een speciaal, nogal vettig papier, dat op 

een glazen plaat lag. Aan het einde van de les draaide hij die vellen 

met aantekeningen door een stencilmachine en die stencils kreeg je 

dan mee. De aantekeningen waren niet al te duidelijk, de eerste 

waren nog redelijk goed leesbaar maar de verdere werden steeds 

slechter. Baars had een oude, slechte stencilmachine en thuis moest 

ik het geschrevene meteen uitwerken, om te voorkomen dat ik niet 

meer snapte wat er in stond. Die stencilmachine lazerde ook nog een 

keer van de tafel en daar werd hij óók niet beter van. Maar… deze 

leraar wist op de één of andere manier wél redelijk precies wat er op 

het examen gevraagd werd en hij stoomde je daarvoor in een paar 

maanden klaar.  

Dat examen, een staatsexamen, werd in Den Haag afgenomen. 

Eerst schriftelijk, dat deed je ergens op een Haagse school, en als je 

dat goed gemaakt had (wachten op de juiste brief) dan mocht je bij  

het mondeling alles nog eens dunnetjes over doen. Dat mondeling 

examen was geen pretje: er zaten een stel oude en een paar minder 

oude examinatoren, die je voor de hoofdvakken 40 en voor de 

bijvakken 20 minuten uithoorden. Jongens, wat kunnen 40 minuten 

lang duren als ze je over dieselmotoren of “stoom” uithoorden, vooral 

als ze het over een onderwerp hadden waar je weinig van wist. Maar… 
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ik redde het en kreeg op het Nassauplein in Den Haag, “In naam der 

Koningin”, m’n diploma A.  

 

STS “KELLETIA” 

 

Tempus fugit, de tijd vliegt, m’n verlof raakte op en ’t werd tijd 

dat ik weer ging varen. In Rotterdam op het rederijkantoor kreeg ik 

te horen: “We hebben een mooi bootje voor je, onze nieuwste tanker, 

een turbineschip, met airconditioning !” Dit schip voer in  de 

Perzische Golf en ik moest naar Abadan in Iran vliegen, waar ik dan 

op het sts “Kelletia” zou stappen. Abadan, een belangrijke oliehaven, 

ligt aan de rivier de “Shat el Arab” die naar de Perzische Golf 

stroomt. Deze rivier is de grens tussen Iran en Irak. 

Stroomopwaarts splitst de rivier zich in Eufrat en Tigris waartussen 

vroeger het paradijs gelegen zou hebben. Nou, als je het zootje daar 

ziet snap ik wel dat Adam en Eva daar weg wilden, het is er een droge 

stoffige troep met wat palmen. In het bloedhete Abadan 

aangekomen, hoorde ik al snel van de agent dat de Kelletia niet naar 

Abadan zou komen, de orders waren veranderd, hij was nu op weg 

naar Kuweit, naar “Mena al Ahmadi”. Tja, dat was niet zo eenvoudig, 

eerst moest ik een visum voor Kuweit zien te krijgen en dan weer het 

vliegtuig in. Met de agent ging ik daarom naar het nabij gelegen 

Korramshar, naar de consul. Overal Amerikaanse sleeën in glimmende 

pastel kleuren, roze, lichtgroen en hemelsblauw. Tot m’n verbazing 

konden we met de auto niet tot aan het consulaat komen, er zat een 

rivier zonder brug tussen. Met een bootje voeren we naar de 

overkant en dan lopend naar het consulaat, waar ik na een aantal uren 

een visum kreeg. Terug naar Abadan en de volgende dag met het 

vliegtuig naar Kuweit. In Kuweit was het nog heter, een graad of 

vijftig! Met een taxi ging ik van Kuweit city door de woestijn naar de 

haven “Mena al Ahmedi” waar de Kelletia aan zou komen. Onderweg 

zag ik een herder, inderdaad met wollen boernoes, lekker koel(?), 

met een stel magere schapen door de woestijn sjokken, zoekend naar 

een paar grassprietjes. In Mena werd ik in een golfplaten barak 

gestopt, het zag er niet best uit maar.. binnen was het lang niet 
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slecht. Lekker koel, airconditioned met prima kamers en goed eten. 

Er waren nog meer zeelui, allemaal wachtend op een schip. Buiten was 

het wit verziekend heet, maar ’s avonds koelde het af en gingen we 

maar eens een stukje wandelen in het zand. Tussen de olietanks 

zagen we ineens een groot filmscherm! Er was daar een “drive-in” 

bioscoop in de woestijn, waar een Amerikaanse film draaide! Nieuw 

voor mij en erg leuk.  

Na enkele dagen werd ik opgehaald, op een bootje gezet: óp 

naar de Kelletia, die intussen gearriveerd was en op de rede aan de 

boeien lag om geladen te worden. Wat een pracht schip, mooie 

hutten, dit schip was slechts één jaar oud, van 1957, en in Nederland 

gebouwd, maar….foutje, géén airco. Grootte: 18.000 ton. Er was een 

mooie rooksalon en een chique messroom voor de officieren. Daar 

bevond zich, zoals gebruikelijk, een kleine vitrine met daarin de 

naamschelp, die, mooi verlicht op een blauw fluwelen ondergrondje lag 

te pronken. Alle tankers van onze rederij zijn namelijk naar de 

Latijnse naam van een schelp vernoemd.  

De Kelletia was van het type “General Purpose” tanker. Hiervan 

zijn er in de vijftiger jaren tientallen gebouwd en ik heb later op 

verschillende van deze “K”-boten gevaren. De meeste waren “witte” 

tankers, maar een aantal was ook geschikt voor zwart spul en die 

schepen hadden dan ladingverwarming. Op de Kelletia had men een 

mooie hut voor me geregeld, wat een luxe vergeleken met die oude  

tankertjes waar ik eerder op voer. Ik zette de bagage in m’n hut en 

ging eerst maar eens in de machinekamer kijken. Toen ik de stalen 

trappen afdaalde naar de manoeuvreerstand, werd ik begroet door 

een bekende (klasgenoot van de zeevaartschool), maar ik kreeg een 

behoorlijke schrik. Daar stonden twee borden vol met meters, waar 

ik helemaal niets van begreep. Dit was heel wat anders dan die oude 

vooroorlogse motorschepen. Hier stond ik in een, voor die tijd zeer 

moderne machinekamer, helder verlicht met TL buizen, schoon, 

bloedheet, maar mooi met al die gekleurde leidingen. Op de 

manoeuvreerstand heerste een constante storm door de blowers die 

de luchtverversing verzorgden. Middenin de machinekamer stonden 

een paar flinke, spierwitte stoomturbines voor de voortstuwing. Via 
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een heel grote tandwielkast dreven die de enorm dikke schroefas 

aan. En al die manometers? Daarmee hield je de turbines en de twee 

reusachtige stoomketels in de gaten. Die ketels leverden 

oververhitte stoom van 36 bar voor de turbines. Onderin de 

machinekamer stond een enorme “condensor” om de stoom te 

condenseren en allerlei elektromotoren die de benodigde pompen 

aandreven. Ook bevonden zich rechts en links twee flinke 

turbogeneratoren, maar die noemde men natuurlijk de stuurboord en 

de bakboord turbo, elk goed voor zo’n 350 kilovoltampère.  

Het was verschrikkelijk wennen, maar gelukkig was iedereen 

behulpzaam en vol begrip en na enige maanden wist ik eigenlijk alles 

wat je voor de bediening nodig had. Ik heb naderhand op meerdere  

turbineschepen van dit type gevaren en kende ze later op m’n 

duimpje. Nog een verschil: geen Chinese maar Hollandse bemanning, 

een eis van onze regering! 

Met deze nieuwe K-boot, de “Kelletia”, hebben we zo’n negen 

maanden tussen de Perzische Golf en de Rode Zee heen en weer 

gevaren. Dit was geen pretje, vooral ’s zomers is het daar 

ongelofelijk heet en in die havens daar hadden we weinig te zoeken. 

In de Perzische Golf deden we de volgende havens aan: Abadan, 

Bandar Masjoer, Bandar Sjapoer, Fao, “Mena” en nog een paar van die 

oliehavens. Daarna door Straat Hormoes en via de Golf van Aden, de 

Rode Zee in, waar we verschillende plaatsen aandeden o.a. Massawa, 

een pisheet haventje in Eritrea. Zo bezochten we ook Port Sudan, 

Djibouti, Mukalla in Jemen en nog een paar havens, natuurlijk ook 

Aden, de vroeger zeer bekende bunkerhaven voor de mailboten naar 

“Indië”. Daar kon je onder meer taxfree spullen kan kopen (als je 

maar pecunia’s hebt).  

Heel interessant was ons bezoek aan Aqaba in Jordanië. Als je 

de Rode Zee noordwaarts invaart moet je na enige dagen kiezen: 

rechtdoor (noordwest) de Golf van Suez in naar het Suezkanaal óf 

naar stuurboord en via de straat van Tiran, langs Sharm el Sheik de 

Golf van Aqaba in. Aan bakboord (links) ligt daar de Sinaï, die nu weer 

van Egypte is en aan stuurboord heb je Saudi-Arabië. Sommige 

Bijbelkenners denken dat deze Golf van Aqaba de vroegere  
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“Schelfzee” was, waar Mozes met z’n volgelingen doorheen trok, 

achtervolgd door de Egyptenaren. God maakte toen een doorgang 

door deze zee voor Mozes en z’n volgelingen. De Egyptenaren wilden 

er ook doorheen maar verzopen volgens de bijbel, omdat het water 

weer terug liep. Dit verhaal klopt alleen als de berg “Horeb”, waar 

Mozes naar boven ging om z’n stenen tafelen op te halen, in het 

huidige Saudi-Arabië ligt (maar dat is verboden terrein). De meeste 

bijbelkenners denken echter dat de berg “Horeb” in de Sinaï ligt. Als 

dat zo is, moet de huidige Golf van Suez (of misschien de 

Bittermeren?) de vroegere Schelfzee zijn geweest. De uitleg van dat 

Bijbelverhaal klopt niet erg, ben ik bang, want niet zo lang geleden 

heeft men op de bodem van de Golf van Aqaba duidelijke resten van 

zeer oude karrewielen ontdekt! Zijn die van strijdwagens van de 

Egyptenaren die de Joden achterna zaten? Maar kwamen de 

Egyptenaren en de Joden dan uit Saudië Arabië? Nog maar eens 

zoeken met Google.  

De ingang van de Golf is vrij smal, maar wij konden met onze 

tanker gewoon, zonder vast te lopen, naar Aqaba varen, het was 

overal diep genoeg. Aan het einde van deze Golf hebben Israel en 

Jordanië allebei een heel klein stukje kust waaraan de havensteden 

Eilat van Israël en Aqaba van Jordanië liggen. We hadden een 

primeur want wat bleek? Wij waren het eerste schip dat daar echt 

aanmeerde. De stad Aqaba had voordien geen steigers en de schepen 

konden vroeger alleen op de rede voor anker gaan en moesten dan 

met “lichters” (kleine boten) gelost worden. Na enig gemanoeuvreer 

lagen we aan de gloednieuwe steiger aangemeerd en kwamen er 

allerlei belangrijke Arabische figuren aan boord van ons, met vlaggen 

versierde schip. Er werd een welkomstceremonie gehouden, het was 

allemaal erg indrukwekkend.  

Het lossen van onze olie, ik meen dieselolie, ging zeer langzaam. 

De slang werd aangekoppeld en normaal pomp je de olie dan naar 

grote opslagtanks aan de wal, maar hier moest de olie in tankauto’s 

gelost worden, dus: tankauto rijdt onder een trechter, wij geven een 

paar slagen met de pomp, tankauto vol en dan maar weer wachten op 
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de volgende. Ja, dan duurt het dus wel even voordat je een paar 

duizend ton gelost hebt, we hebben er dagen gelegen!  

Met een paar maten ging ik maar eens de wal op, eerst richting 

Israël. We liepen langs het strand, maar na enige kilometers konden 

we niet verder, de grens werd zwaar bewaakt en we moesten weg 

wezen, dus we keerden om en liepen toen maar de andere kant op, 

richting Saudi-Arabië. Bij die grens was het veel leuker: er stonden 

aardige grensbewakers en een echte kameelruiter, compleet met kaki 

jurk, rood witte “theedoek” en dolk. Ze gingen met ons op de foto en  

boden ons thee aan, mierzoete thee, maar toch wel lekker. Zou “Job 

C” het theedrinken daar geleerd hebben?  

Iemand opperde het idee om naar Petra, de in de rotsen 

uitgehouwen stad, te gaan, die stad zou niet al te ver weg zijn. Helaas 

is dat niet doorgegaan, de tocht moest voor een deel op een ezeltje  

gemaakt worden en dat kostte te veel tijd. Ik heb nog steeds spijt 

dat het niet doorging, want zo’n kans krijg je niet vaak. Nu, in de 21ste 

eeuw, kan je er gewoon met een stevige auto naar toe, maar ja, het 

was toen 1959 en daar nog ezeltjestijd.  

Er kwamen steeds weer nieuwe figuren aan boord en ook de 

loods kwam een kijkje nemen. Één van de leerlingen die we aan boord 

hadden, vertelde ons trots dat deze loods hem thuis uitgenodigd voor 

een etentje. Hij, een rijzige blonde jongen met “bebop”haar, werd 

even later per auto afgehaald en zwaaide vrolijk naar ons. Wij 

vroegen ons, enigszins jaloers, af: waarom hij wel en wij niet? Wel, 

dat bleek al snel: na enige tijd kwam een sip kijkende leerling lopend 

terug, de loods bleek “bepaalde plannen” met hem te hebben, plannen 

waar de leerling absoluut niet van gediend was.  

Wat me daar ook opviel, als je vanaf ons schip naar het Noorden 

keek, zag je met enige fantasie een oude rivierbedding tussen de 

bergen liggen. Ik vroeg me af of de Jordaan heel vroeger misschien 

bij Aqaba in zee stroomde. Nu loopt de Jordaan naar de Dode Zee en 

die ligt wel vierhonderd meter onder de zeespiegel, dus, tenzij er 

sindsdien van alles met de bodem gebeurd is, zal ik wel ongelijk 

hebben. Omdat de Dode Zee opdroogt wil men zeewater van de Rode 
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zee naar de Dode Zee laten lopen, dat moet geen probleem zijn met 

het enorme hoogteverschil. 

Na een aantal dagen verlieten we Aqaba en kwam er een eind 

aan een interessant bezoek. Ik ben er helaas nooit meer terug 

geweest. We waren immers van de “never come back line”, zoals we 

altijd tegen de havenschatjes  vertelden als ze vroegen wanneer we 

weer terug kwamen. 

We voeren weer eens de Perzische Golf in om te laden in Irak, 

in “Fao”, een haven die ook aan de rivier de Shat el Arab ligt. Vaar je 

die rivier op dan ligt aan bakboord Irak en aan stuurboord Iran. Bij 

de monding pikten we de Irakese loods op. Maar dat ging niet zo 

eenvoudig. Normaal komt de loods via de loodsladder (“valreep”) aan 

boord, een soort touwladder die overboord hangt. Deze lui eisten 

echter dat de “staatsietrap” uitgezet werd, dat is een echte trap, 

die schuim langs de scheepshuid hangt, met onderaan een 

platformpje met een hekje. Die trap moet door twee matrozen 

buitenboord gezet worden en hangt dan aan een stel “davits”. Daar 

kwam de loods in een kleine maar stevge loodsboot langszij de trap 

om bij ons aan boord te stappen. Het was gewoon lachwekkend, de 

nogal gezette Irakese loods durfde niet van het loodsbootje op het 

platform te stappen. Onze tanker lag mooi stil, maar het loodsbootje 

danste op de golven op en neer. Wij keken geamuseerd toe en 

applaudisseerden toen hij, na wel een kwartier aarzelen, eindelijk de 

overstap waagde. Hij loodste ons netjes naar de steiger in Fao. Daar 

was trouwens niks te beleven, laden en snel weer wegwezen!  

Een andere haven die we in het Midden-Oosten aandeden was 

Djibouti, een stad aan de Golf van Aden. Djibouti behoorde toen tot 

Frans Somaliland maar is nu een zelfstandig republiekje. Het ligt 

onder Eritrea, tegenover de bunkerhaven Aden. We waren net 

aangemeerd, liepen via de loopplank het schip af, namen een kijkje op 

de kade en praatten wat met enige Franse “walslurpen” (zo noemden 

we mensen die geen zeelui waren). We zeiden dat we wel wat van de 

stad wilden zien. “Neem dat autootje maar” zei er één en wees naar 

een rottig klein autootje, een “Lloyd”, met een tweetakt motortje en 

een triplex dakje. Het ding reed, maar daar was alles mee gezegd. 
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Maar, beter wat dan niks en even later reden we sputterend en 

pruttelend door Djibouti. We belandden wat verder bij zo’n echte 

Arabische markt met kamelen, geiten, hopen groene en witte kool, 

net een Oosters schilderij. Overal zaten gehurkte figuren met lappen 

om hun kop, zo uit de woestijn, die ons duister aankeken. We gingen 

toch maar eens rondneuzen en ik wilde wel een paar foto’s nemen 

daar. Ik pakte m’n camera, keek door de zoeker en zag een hele 

meute kooplui op me afkomen, waarna ik maar snel m’n camera 

opgeborgen heb. Helaas had ik niet afgedrukt, dus… geen foto van de 

Arabische markt. Later begreep ik dat de Koran, op een beetje 

onduidelijke manier, het maken van “beelden” van mensen en dieren 

verbiedt. In onze Bijbel staat trouwens net zo iets, in het tweede 

gebod staat: “Gij zult U geen gesneden beeld, noch van boven de ……” 

enzovoort maken”. Alleen, bij “ons” houdt niemand er zich aan, men 

fotografeert er vrolijk op los en “snijdt” ook van allerlei beeldjes. De 

Roomse kerk houdt zich al helemaal niet aan dit gebod, zij hebben 

het gewoon maar afgeschaft.  Hun kerken staan al eeuwen vol met 

allerlei beelden van personen, “heiligen” neem ik aan, uit de 

“santenkraam”, met de beeldenstorm indertijd als gevolg. Dat hadden 

ze kunnen weten, je kan toch niet zo maar een Bijbels gebod 

afschaffen?  

Het haventje Massawa in de Rode zee was ook wel aardig. 

Massawa ligt in Eritrea, dat toen nog bij Ethiopië hoorde. Je kon 

duidelijk zien dat de Italianen daar ooit de baas waren, het plaatsje 

leek op een Italiaans stadje met, inderdaad, veel Fiatjes. Het was 

bloedheet maar toch gingen we maar even de wal op om een beetje 

rond te kijken. Het lopen werden we snel zat en dus streken we maar 

ergens neer op een terrasje met koud bier. In de Arabische landen 

schenkt men geen alcoholische drank, maar hier bij de Koptische 

Christenen wel.  

Daar in Massawa hadden we ook nog een gescheurde 

stoomleiding ter reparatie de wal op gegeven en we vreesden met 

grote vrezen of deze wel op tijd klaar zou zijn. Op ’t laatste moment 

kwamen ze hem brengen en de pijp kon nog net vóór vertrek 

gemonteerd worden. Dat vertrek van een schip is altijd een spannend 
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moment. De vertrektijd wordt ruim van te voren aangegeven op een 

bord bij de gangway, maar het tijdstip wordt nogal eens veranderd, 

meestal wordt het later. Dan was het wachten op de loods en…. is 

iedereen terug aan boord? Niet altijd! Af en toe bleef er wel eens 

een bemanningslid ergens “hangen”, zullen we maar zeggen. Maar de 

kapitein was onverbiddelijk, als het tijd was voeren we gewoon weg, 

zonder de “blijven hanger”. “Achtervaren” noemen ze dat. Meestal 

kwam de “achter gevaren” man in de volgende haven weer aan boord 

(met allerlei verhalen), maar die fout had hem dan wel een hoop geld 

gekost: hotel, de reis en “gagestraf”.   

In de zomer is het in de Perzische golf bloedheet en in de 

machinekamer is het dan zo mogelijk nog heter dan buiten. Zo’n 

turbineschip was dan wel veel moderner, maar zeker niet koeler dan 

de motortankers waar ik eerst op voer, gelukkig wel veel schoner. Op 

de manoeuvreerstand zorgden de blowers voor wind, maar ja, die 

ventilatoren boven op dek deden niets anders dan de warme 

buitenlucht de machinekamer in blazen, je had er daar eigenlijk 

weinig aan. Die K-boten, allen van het zelfde type, werden 

voortgedreven door twee turbines. Die stoomturbines, een hoge en 

een lage druk turbine, bestaan uit assen met rijen schoepenwielen, 

waar stoom in geblazen wordt. De turbinehuizen waren dik ingepakt 

met asbestcement als isolatiemateriaal, dat nu wel verboden zal zijn. 

’t Zijn eigenlijk relatief kleine apparaten die erg snel (4000 toeren) 

draaien, veel te snel om een scheepsschroef direct aan te drijven. 

Daarom zit tussen de turbineassen en de schroefas een enorme 

tandwielkast met een dubbele overbrenging, van één op veertig, 

waardoor de schoefas bij volle kracht zo’n 100 RPM draait.  

Het grootste tandwiel, waar de schroefas aan vast zit, heeft 

een diameter van een metertje of vier, de as zo’n 50 cm schat ik. Nu 

draait een turbine altijd maar één kant op en is niet omkeerbaar. 

Maar een schip moet ook achteruit kunnen varen. Daarom bevinden 

zich op de assen van die vooruitturbines ook twee (veel kleinere) 

achteruitturbines, die dus tijdens de normale vaart voor Jan met de 

korte achternaam, loos meedraaien. Zou dat nu nog zo zijn? Ik ben 

bang van wel, een uitschakelbare koppeling ertussen lijkt me voor die 
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grote vermogens, ons schip had 7500 PK, een moeilijke zaak. Een 

bekende mogelijkheid is: verstelbare schroef, maar voor tankers? 

Die kleinere achteruitturbines hadden trouwens maar 60 procent van 

het vooruit vermogen. We konden dus wel achteruit varen, maar niet 

al te snel!  

Op de manoeuvreerstand bevonden zich twee grote 

verchroomde afsluiterwielen om de turbines te bedienen, één voor 

vooruit en één voor achteruit. Verder nog een telegraaf en een 

toerentalmeter. Tijdens “stand-by”, bij het aanlopen of vertrekken 

van een haven, rinkelde de telegraaf constant en stond de machinist 

van de wacht interessant aan die wielen te draaien, terwijl ik, of een 

leerling, het manoeuvreerboekje bijhield. Bij stand-by kwam er ook 

altijd een extra stoker bij, want dan wisselde het stoomverbruik 

nogal en waren de stokers druk in de weer bij de ketels. Ze  moesten 

dan steeds branders wisselen en aan- en uitzetten, om te voorkomen 

dat de stoomdruk te hoog of te laag werd. We hadden dan wel een 

automatisch stookbord, maar daar had je tijdens het manoeuvreren 

eigenlijk niets aan. Alleen tijdens volle kracht varen hield dit 

(“Bailey”) bord de stoomdruk, 36 bar, redelijk constant, maar met 

wisselend stoomverbruik wist dit systeem geen raad.  

Die relatief hoge stoomdruk kon behoorlijk problemen geven als 

er een lek ontstond, zoals een lekkende flens of afsluiter. Het 

duurde dan niet lang of de stoom blies bulderend de machinekamer in. 

Die hete, oververhitte stoom was net zand en sleet al snel een groef 

in de flens of klep en zie het lek dan maar weer dicht te krijgen! Hoe 

doen ze dat toch in centrales? Die werken met drukkken van 250 bar 

en meer! 

De heetste haven die we in die tijd aandeden was Bandar 

Masjoer, een oliehaven in Iran. Het is haast niet te geloven maar de 

temperatuur daar liep op tot 57 graden, het was niet te harden. Uit 

de blowers in de machinekamer kwam een verzengend hete wind, dus  

we hebben de ventilatoren maar uitgezet. Door die verschrikkelijke 

hitte hadden we ook nog een akkevietje met de (Hollandse) 

bemanning. In de gangen van de verblijven en in de machinekamer 

stonden “icewaterdispensers”, merk Westinghouse. Het waren 
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zuiltjes met een voetpedaal: drukte je daarop dan kwam er, boven, 

een straaltje ijswater uit, tenminste dat was de bedoeling. In de 

Perzische Golf kwam er echter alleen maar warm water uit, door de 

hitte koelden die dingen absoluut niet meer. De bemanning pikte het 

niet meer. Toen we weer op zee waren zag ik een heel stel lieden de 

brug op gaan, naar de kapitein. Ze eisten “ijswater”, een soort 

muiterij dus. Ik moest meteen weer denken aan één der eerste 

psalmen die ik in de eerste klas van de lagere school uit m’n kop 

moest leren: “Opent uwen mond, eis van mij vrijmoedig”. Die psalm 

snapte ik precies, dacht ik toen, je kreeg ijs in je mond! Maar… hoe 

kwamen we hier snel aan ijswater? Nou, die tankers hadden een 

flinke koel- en een vrieskamer voor de proviand en de vrieskamer van 

ons schip was, ondanks de hitte, nog net onder nul! We hebben dus 

maar een paar emmers water in de vrieskamer gezet, die waren na 

een paar uur lekker koel en daarmee kregen we de mannen weer kalm. 

Na een paar dagen passeerden we straat Hormoes en, hè lekker, 

heerlijk koel, voeren we de Indische Oceaan op, “slechts” veertig 

graden. Nee, de Perzische Golf, daar moet je in juli en augustus niet 

wezen.  

Een groot probleem in die Arabische wateren was ook: het eten! 

Je hebt aan boord altijd een behoorlijke voorraad voedsel, maar ja, 

op een gegeven moment raakt het op en moet er toch weer nieuwe 

proviand ingeslagen worden. Maar in die landen hadden ze toen niet al 

te veel te bieden, een beetje kamelenvlees misschien, of koeskoes, of 

wat verlepte groente. In de woestijn groeit natuurlijk niet veel! Dat 

was een probleem, want het was in die tijd toch al niet best gesteld 

met het eten aan boord.  

Op de oude motortankers, waar ik eerder op voer, werd altijd 

door de derde stuurman proviand “gestored” en dat was een 

interessante job. Deed je een haven aan dan kwamen er al snel een 

stelletje “shipchandlers”, door ons “scheepsdieven” genoemd, aan 

boord, die hun waren aanprezen en probeerden een flinke order 

binnen te krijgen. Sommige gingen zelfs zover dat ze een leuke 

juffrouw meenamen, die ze, zolang we bnnenlagen, ter beschikking 

van de derde stuurman stelden, als die maar bij hun kocht! Maar, 
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daaraan was intussen paal en perk gesteld door de rederij. Het was 

nu allemaal anders geworden. In de loop van 1958 had onze rederij in 

iedere haven een vaste scheepsbevoorrader aangewezen en zijn 

waren móesten geaccepteerd worden, alleen bedorven etenswaren 

mochten worden geweigerd. Het gevolg was dat er allerlei slecht spul 

aan boord kwam, niet bedorven maar van mindere kwaliteit en soms 

niet te eten! Ook had de rederij precies vastgelegd op hoeveel gram, 

vlees, brood, groente, fruit en zo, een zeevarend persoon recht had. 

Zo hadden we bijvoorbeeld recht op één stuks fruit per dag, maar 

een snee krentenmik gold ook als fruit. In de Rode Zee kwam een 

flinke berg watermeloenen aan boord, je weet wel, die grote groene 

ballen met rood vruchtvlees en zwarte pitten. Wekenlang kregen we 

elke dag een schijf watermeloen als fruit. Klagen hielp niet want 

“fruit is fruit”. Dat waterspul werd ik zo zat, dat ik me toen 

voorgenomen heb nóóit meer watermeloen te eten en ik houd me daar 

nog steeds aan, tot onbegrip van sommige: “Watermeloen, dat is toch 

heerlijk fris fruit?” Voor mij niet meer, nooit meer!  

Als er weer eens een maal op tafel kwam wat echt niet te 

pruimen was, en dat gebeurde nogal eens, werd dit door één der 

officieren, hoorbaar voor de kapitein, “geheel belangeloos ter 

beschikking van de hongerige kindertjes in India” gesteld en aan de 

messroombediende teruggegeven. De kapitein beviel dit maar niks, 

maar hij reageerde niet! Heel vaak heb ik in die tijd het eten maar 

overgeslagen. Nooit meer ben ik in m’n leven zo keurig slank geweest 

als toen. Op zeker moment, veel later, hadden wij voor enkele 

maanden vlees gestored in Buenos Aires, vlees was en is in Argentinië 

goed en goedkoop, nietwaar? Zo kregen we daar onder andere een 

kilometer leverworst aan boord, keurig vers, helaas niet te vreten. 

Elke dag kwam er daarna bij de broodmaaltijd een flinke stuk van 

deze leverworst op tafel, maar niemand nam er wat van. De homp 

worst was eerst roze, werd dan grijzig en uiteindelijk groenig. Als hij 

na een aantal dagen bijna van tafel begon te lopen, kwam er weer een 

nieuw roze stuk op tafel en zo ging het verder. We besloten tot actie 

over te gaan. Onder het uitspreken van de wens “Wel bekome het U” 

gingen we van tafel, waarbij één der officieren elke keer het stuk 
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worst meenam en dit “over de muur” (overboord) gooide, om in ieder 

geval van deze kilometer worst af te komen. Na vele weken was de 

worst eindelijk op en kregen we wat anders.  

Op een dag kregen we weer eens één of ander onduidelijk 

“gerecht” op tafel, waarvan geacht werd dat we dat zouden eten. 

Wat het nu precies was, soep  of iets wat er op leek, herinner ik me 

niet meer, maar het was werkelijk niet te eten. We besloten het niet 

langer te pikken en tekenden officieel protest aan. De kapitein zegde 

toe het nog eens te proeven en ik weet het nog precies: van een 

afstandje keken we stiekem toe. Hij nam er een hap van, moest bijna 

kotsen van die vieze troep, maar hernam zich en zei: “Hmm, eigenlijk 

best lekker!” Protest afgewezen! In het vlootblaadje van de rederij, 

ik meen dat de naam zoiets was als “Tussen wal en schip”, kondigde 

de maatschappij triomfantelijk aan dat de kosten voor voeding sterk 

gedaald waren bij gelijkblijvende kwaliteit! Ja, ja, maar dat zullen ze 

toch zeker zelf niet geloofd hebben? 

Na de Suezcrisis was er eerst een grote opleving in de 

tankvaart, maar daarna ging het snel bergafwaarts. De enorme vloot 

van relatief kleine tankers werd vervangen door een veel kleinere 

vloot van grote tankers. Daardoor stond de promotie volkomen stil en 

het kwam zover dat veel schepen uiteindelijk “opgelegd” moesten 

worden. Toen we begin zestiger jaren naar de kust van Engeland en 

Schotland gestuurd werden, deden we de haventjes Old Killpatrick en 

Garelochhead aan. In de baai daar, het Loch Long, zagen we tientallen 

opgelegde tankers liggen: de “mottenballenvloot”. Toen de malaise op 

een dieptepunt was besloot onze rederij dat ze geen schepen zouden 

opleggen, maar dat de hele vloot “halve kracht” moest gaan varen. 

Sjonge jonge, dat gaf zeer vervelende consequenties voor ons. Een 

reisje van 3 weken duurde plotseling 40 dagen. In de machinekamer 

moesten de turbines op een laag pitje draaien en er werd steeds één 

van de twee stoomketels afgezet. Iedere week werd dan gewisseld 

en dit was een ramp. Als we na een week zo’n koude ketel weer 

opstookten moest hij meestal meteen weer afgezet worden wegens 

allerlei lekkages. Door het afkoelen en weer opwarmen van de ketel, 

waardoor alles eerst kromp en dan weer uitzette, begonnen allerlei 
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flenzen en afsluiters die altijd mooi dicht waren geweest, plotseling 

te lekken en dit was behoorlijk rampzalig: veel extra en eigenlijk 

onnodig werk aan de winkel! Dit “feest” herhaalde zich wekelijks en 

we baalden er goed van. Ook kregen we problemen met een tekort 

aan drinkwater door de veel langere tijd op zee, minder lang douchen 

dus, en ook raakten bepaalde etenswaren op. Een al langer bekende 

“aandoening” stak versterkt de kop op: “tankeritus”. Ben je zeer lang 

achter elkaar op zee, dan slaat de eentonigheid toe en kan je aan 

deze “ziekte” gaan lijden. De symptomen? Vreemd gedrag, rare 

uitspraken, een “tic” en zo, je bent dus een beetje abnormaal aan ’t 

worden. Hoe kom je er vanaf? Als je landrot wordt, weer langere tijd 

aan wal bent en een wat normaler leven gaat leiden, nou dan kán je er 

weer vanaf raken. Echter, ik was, na zeven jaar tankvaart, al weer 

een flink tijdje aan de wal, toen mijn vader op een gegeven moment 

opmerkte:  

“Jacob wat is er toch aan de hand met je, je gedraagt je zo 

raar!”  “O,” zei ik, “dat is tankeritus!” “Tankeritus? Wat is dat nu 

weer?”  

Ik legde m’n vader geduldig uit wat daaronder verstaan werd. 

Nog weer jaren later, ik voer toen al lang niet meer en was weer eens 

thuis van een karwei, zei m’n vader op een gegeven moment: “Jacob, 

je hebt het nog steeds!” Ik ben bang dat het bij mij ongeneselijk is! 

Na een flink aantal maanden halve kracht varen normaliseerde 

de tankvaart zich enigszins en voeren we gelukkig weer volle kracht. 

Ook gingen we nu op wat normalere tijden met verlof, dat wil zeggen 

na ongeveer een jaar werd je afgelost. Na een jaar gevaren te 

hebben, kreeg je alle gewerkte zondagen en (halve) zaterdagen 

gecompenseerd en met een paar weken wettelijke vakantie erbij had 

je dan al snel een maand of drie, vier verlof. Heerlijk, eindelijk weer 

normaal slapen, een “boerennacht” noemden ze dat op zee. Omdat je 

aan boord wacht liep moest je altijd in tweeën slapen, want je liep 

“vier uur op, acht uur af” en doordeweeks moest je ook nog vaak 

overuren maken om allerlei spullen te repareren, er was altijd wel wat 

kapot. Als je bijvoorbeeld de 12 - 4 wacht loopt, begint je dag even 

voor middernacht, als je “gepord” wordt. Je trekt je “ketelpak” aan, 
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wankelt naar de machinekamer, opent de deur en een golf van hitte 

en herrie komt op je af, geen best begin van de dag! Enfin je laat je 

zelf naar de “plaat” zakken, neemt de wacht over en je probeert 

wakker te worden met een bakkie koffie van de stoker. Om vier uur 

is het voorbij, maar dan, al loop je deze “hondenwacht” nog zo lang, 

ben je klaar wakker en heb je weinig zin om te gaan slapen. Na het 

douchen gingen we dan maar met een pilsje in de hand aan de reling 

zitten, keken over de duistere zee en om vijf uur, half zes, als de 

eerste dorre bediende langs strompelde, gingen wij toch maar eens 

naar bed. Om half negen ontbijten en dan weer de vetput in voor 

“torn-toe”, dat wil zeggen overwerk maken, wat dus meestal het geval 

was. Tegen twaalven snel naar boven, lunchen en daarna, om half één, 

naar beneden om de wacht van de vierde over te nemen. Om vier uur 

weer naar boven, douchen, pilsje, kaartje leggen, om half zes 

avondeten in de messroom en om zes uur de “second” en z’n assistent 

aflossen, want die wilden natuurlijk ook eten. En als je dan in je 

schone pakkie, witte korte broek en shirt, op de manoeuvreerstand 

stond: vooral hopen dat er niks fout ging, want dan was je voorlopig 

nog niet boven en kon je wel eens erg vuil worden. Maar normaal ging 

alles goed en na een half uurtje kwamen de second en z’n assistent 

(5e wtk) na het eten weer naar beneden en hadden we, het was 

intussen half zeven, weer een paar uurtjes vrij, om wat te kaarten of 

te lezen en een pilsje te drinken! Maar… dan moest je wel snel naar 

bed, want om vijf voor twaalf werd je weer gepord en begon het 

circus opnieuw. Nog erger: als er wel eens iemand ziek werd, dan 

moest je “zes op, zes af“ lopen…. 

 

K-BOTEN 

 

Intussen voer ik met die “K-boten” naar allerlei landen over 

allerlei zeeën en oceanen. De namen van die schepen: Kelletia, Kellia, 

Kryptos, Katelysia,  Korovina, Kylix, Kopionella, Kara, Krebsia 

enzovoort, dat waren dus de Latijnse namen van schelpen, het waren 

tenslotte tankers in dienst voor de bekende oliemaatschappij met de 

schelp. Al die tankers hadden ook een schelp in de schoorsteen, de 
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bekende rode of (later) gele schelp die naar mij genoemd is: de 

“Jacob- schelp”, in restaurants heet hij nu “coquille Saint Jacques”, 

nou ja vroeger heette ik ook Jacques, maar nu Jacob, omdat dat in 

m’n paspoort staat. Die naamschelpen van die K- boten waren soms 

zeer zeldzaam en lagen altijd in een mooi vitrinetje in de messroom. 

Later kwamen de veel grotere V-schepen: Vasum, Vivipara, en de Z-

boten:  Zaria, Zafra en nog veel meer en ook weer O-boten: Omala, 

Onoba en zo. Het vlaggeschip was de 60.000 tonner Ondina, de oude 

Ondina (9.000 ton) was intussen gesloopt.  

Zo’n verlof duurt dan wel een paar maanden, maar die zijn 

voorbij voor je het weet. Tegen het einde ga je dan maar eens op 

bezoek bij het rederijkantoor om te horen of ze al een bootje voor 

je hebben en ja, dan is het koffers pakken. Na m’n tweede verlof 

stuurde de rederij me met nog twee lotgenoten naar Engeland, waar 

we aan boord van het STS Kellia stapten. Eerst nam ik maar weer 

eens een kijkje in de machinekamer en kreeg een schrik: wat was hier 

aan de hand? De machinekamer bleek een slecht verlichte puinhoop, 

een hemelsbreed verschil met de Kelletia. In de vetput was alles vuil, 

rommelig, geen TL verlichting maar grote gloeiend spijkers, het zag 

er niet uit. Hoe kon dit nu toch? Precies dezelfde machinekamer, 

alleen iets ouder. Het bleek een “limy-boot” geweest te zijn, er 

hadden “limies” op gevaren. Deze boot had eerst als “Harpa” onder 

Engelse vlag gevaren. De Engelse zeelui werden door de Nederlandse 

zeelui “limies” genoemd, want die lui dronken altijd “lime juice”, sap 

van limoenen, een overblijfsel uit de zeiltijd. Dat was helemaal zo gek 

nog niet, want dan kreeg je geen scheurbuik. Er was nog een andere 

naam voor Engelse zeelui, maar die is toen zo vaak ijdel gebruikt, die 

zal ik hier niet meer noemen. De machinisten vertelden me dat de 

toestand van de machinekamer intussen al veel verbeterd was. Men 

had al veel op orde gebracht en gerepareerd. Toen ze het schip 

overnamen was het allemaal nog veel erger. Zo hadden die Engelse 

machinisten alle elektrische “spares” maar achter het schakelbord 

gedonderd, vertelde men, en die waren intussen al grotendeels 

gesorteerd en opgeruimd. In het magazijn was het nog steeds erg 

rommelachtig, maar het zag er al stukken beter uit dan bij overname, 
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vertelde men, toen was het één grote chaos. Ook was er al veel 

schoongemaakt en geverfd, maar er waren nog wel ontzettend veel 

lekkages, kapotte afsluiters, lekke flenzen en zovoort. 

Langzamerhand kregen we alles weer onder de knie, maar helemaal 

goed is het denk ik nooit meer gekomen met dat schip. In ieder geval 

zijn Nederlandse WTK’s netter dan die Engelse “shipsengineers”.  

We deden ook weer eens Curaçao aan en hebben heel wat 

tripjes tussen Curaçao en het Meer van Maracaibo in Venezuela 

gemaakt. Dat meer, bijgenaamd de “Lagoen”, is een flinke zoet(of 

brak)waterplas, waar zeer veel olie onder zit. Het meer staat op 

bepaalde plaatsen vol met “jaknikkers” die de olie oppompen. 

Venezuela had intussen zelf raffinaderijen gebouwd, waardoor de 

plants op Curaçao en Aruba, helaas voor hun, steeds minder werk 

kregen en onbelangrijk werden. Curaçao heeft nog geprobeerd over 

te gaan op speciale producten, zoals “wax” en smeerolie, en dat heeft 

de ondergang nog een beetje uitgesteld, maar uiteindelijk zijn beide 

raffinaderijen voor jaren gesloten. De toestand is nu weer wat beter,  

de Venezolanen hebben de zaak overgenomen en alles blijkt weer 

enigszins te draaien. In ieder geval is er toen, na de sluiting, enige 

jaren grote werkeloosheid ontstaan, die Aruba wél maar Curaçao 

nooit helemaal heeft kunnen overwinnen. Door het toegenomen 

tourisme gaat het nu weer beter, maar ze hebben altijd geld nodig 

van het moederland. 

De eerste raffinaderij die de Venezolanen bouwden, stond in 

Punta Cardon, net voor de ingang van het meer van Maracaibo en daar 

gingen we nogal eens laden. Op een dag gingen we daar met de tanker 

“Kryptos” stookolie (residu) laden. De Kryptos is de enige “zwarte” 

tanker waar ik op gevaren heb. (“zwarte” tankers hebben 

ladingverwarming en vervoeren producten als ruwe olie en ander 

zwart spul). Bij de steiger aangekomen worden altijd als eerste de 

flexibele laadslangen aangekoppeld. Na een seintje zet men ergens 

aan de wal een paar afsluiters open en begint de olie te stromen. Al 

gauw ging er iets mis op ons schip. Een deksel van een mudbox 

(filterkast) in de aanvoerleiding, raakte plotseling lek: een stuk 

pakking was eruit gevlogen. Wat een ellende, in no time zag je de pas 
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wit geschilderde midscheeps zwarter en zwarter worden. Ook een 

paar stuurlui zagen hun hagelwitte pakjes pikzwart worden. Enfin na 

vele lange minuten had men eindelijk de oliestroom gestopt en konden 

we de schade bekijken, het zag er niet best uit. Tot overmaat van 

ramp bleek ook nog een flink deel van de olie in zee terecht gekomen 

te zijn. De Venezolanen waren erg boos en ons schip kreeg een flinke 

boete. Daarna dagen lang poetsen om het schip weer wit te krijgen.     

Dat olierijke Meer van Maracaibo heeft een ondiepe geul als 

ingang, waardoor vroeger alleen tankertjes van een paar duizend ton 

in en uit konden, die de olie naar Curaçao brachten. De intussen 

opgeheven CSM (Curaçaose Stoomvaart Maatschappij) bestond op z’n 

hoogtepunt dan ook uit een grote vloot van kleine stokoude 

tankertjes, ook meestal nog door stoommachines aangedreven. 

Stoommachines waren vóór de oorlog de meest gebruikte aandrijving 

van schepen, maar zijn door hun slechte rendement uit de gratie 

geraakt, jammer want het zijn mooie interessante machines! Zo’n 

stoommachine heeft meestal drie cilinders, een kleine, een wat 

grotere en een hele grote, inderdaad hoge druk, middeldruk en lage 

druk cilinder. Omdat de stoom daar in drie stappen naar (bijna) nul 

expandeert, noemt men zo’n apparaat een “triple expansie machine”. 

Zo’n “triepel” in werking te zien is geweldig leuk, het mechanisme 

onder de cilinders, bestaande uit drijfstangen, excentrieken en de 

krukas, is namelijk helemaal open en ziet er prachtig uit. De 

draaipunten en lagers worden met de hand gesmeerd, daarvoor zit bij 

alle belangrijke draaipunten een oliebak met lonten, die de smeerolie 

naar de lagers  leiden. Het bijvullen hiervan was geen ongevaarlijk 

werk want alles beweegt en draait en je hebt zo een tik van een stuk 

bewegend staal te pakken. Spannend gezicht om de olieman bezig te 

zien de reservoirs met z’n oliekan met lange tuit al draaiend bij te 

vullen. Heel  prettig, zo’n stoommachine maakt maar weinig lawaai. 

Het was voor mij een voorrecht een tijdje op zo’n stoomtankertje te 

mogen varen, helaas maar een paar weken en dat was niet in de 

Caribische zee, maar het pendelde in de Oost tussen Singapore en 

Pladju bij Palembang. Wat een leuke ervaring om toch nog eens met 

zo’n antieke ouderwetse stoommachine te varen. Op de 
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zeevaartschool had ik heel veel over stoommachines moeten leren, 

want zoals gewoonlijk: scholen lopen altijd achter…. 

Het beviel de Venezolanen maar niks, dat alleen kleine 

tankertjes de “Lagoen” op konden varen, ze wilden hun olie sneller 

kwijt. Ze besloten er wat aan te doen. Ze informeerden of wij 

Nederlanders die geul uit konden baggeren zodat ook grotere 

tankers de Lagoen binnen konden komen. De Nederlandse 

deskundigen zeiden, na bestudering, dat dit wel mogelijk was maar 

dat die geul daarna opnieuw zou dichtslibben. De Venezolanen hebben 

het toen laten doen door Amerikanen en inderdaad: na verloop van 

tijd slibde de geul weer dicht. Toen kwam er een typisch 

Amerikaanse oplossing. Ze bouwden een groot schip met een enorme 

naar links en rechts uitzwaaiende arm. Dat schip zoog zand en 

modder in ’t midden op en spuwde dat via die arm naar opzij uit. Dag 

en nacht voer die zuiger continue de geul op en neer en hield zo de 

ingang op diepte. Zeker weten doe ik het niet, maar ik denk dat het 

nog steeds zo gaat, nu met een veel moderner baggerschip. Er zit 

namelijk niets anders op om te voorkomen dat de ingang van de 

Lagoen dichtslibt.  

Nadat de geul was uitgediept kon ook de CSM eindelijk grotere 

tankers bestellen. De machinisten van de CSM hadden echter alleen 

ervaring met stoommachines en wilden eigenlijk niets anders. Maar 

moderne tankers met stoommachines? Dat kon eigenlijk niet, 

stoommachines waren toen al verleden tijd, veel te onzuinig. Maar, ze 

kregen het toch voor elkaar, er was één scheepswerf die nog wel 

zulke schepen wilde en kon bouwen: de “Howaltswerke” in Hamburg. 

Zij hadden er blijkbaar veel ervaring mee en vonden het een 

uitdaging. Zijn die stoommachines nu uitgestorven? Voor grote 

schepen denk ik van wel. In de oorlog, ja toen voeren er nog volop 

stoomschepen, zo hadden alle in de oorlog gebouwde “Libertyships”, 

en dat waren er veel, een flinke triepel aan boord. Maar na de oorlog 

werden stoommachines niet meer toegepast wegens het slechte 

rendement van een procent of vijftien, twintig. Stoomlocomotieven 

hebben zelfs nog minder rendement: één à twee procent! De schepen 
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die nu nog met stoommachines varen zullen we maar onder de 

categorie “oldtimers” scharen. 

Die moderne “stoomboot” voor de CSM was geen groot succes, 

ze kregen problemen met de machines door “opkoken”, dan komt er 

agressief ketelwater met de stoom mee in de machine, waardoor 

corrosie optreedt en alles aangetast wordt. Enige jaren later werd 

de Curacaose Stoomvaart Maatschappij opgeheven, de schepen 

gesloopt of verkocht en de machinisten en stuurlui verdeeld over de 

vloot van onze rederij “La Corona”’.  Die CSM’ers, op elke tanker 

zaten er wel een paar, spraken altijd met weemoed over de goeie 

ouwe tijd toen ze nog tussen Curaçao en Venezuela voeren. Ze 

hadden leuke bijverdiensten door smokkel van Amerikaanse 

sigaretten en Arrowshirts naar Venezuela en wat onduidelijk ander 

spul terug.  

Die kleine stoomtankertjes van de CSM voeren maar een knoop 

of vijf (9 km per uur) en door de lage snelheid konden de luitjes 

daarop, al varend vissen! Op het achterdek liet men flinke lijnen met 

aas of spinners uit, die door het schip werden voortgesleept. 

Ingenieuze alarmsystemen waarschuwden als er een flinke vis aan zat 

en als het een hele grote was werd zelfs de “kar” gestopt en de vis 

met de winch binnengehaald. De gevangen vissen, “blue marlins” en 

zwaardvissen, werden op Curaçao verkocht, leuke bijverdienste. Er 

waren ook verhalen over het tuk nemen van de “vissers”: stiekem de 

lijn binnenhalen, een emmer eraan en dan weer overboord ermee…..   

Met de K-tankers van 18 duizend ton konden we in die tijd (eind 

vijftiger jaren) al zonder problemen de geul in. We zwaaiden naar de 

indrukwekkende baggermolen en voeren dan de lagoen binnen. In het 

“Lago de Maracaibo” deden we allerlei haventjes aan waar trouwens 

weinig te beleven viel. Mooie namen: Puerto Miranda, Bachequiero (“ik 

houd van zoenen”), Lagunillas, La Rosa, Cabimas. Ook voeren we nogal 

eens naar Punta Cardon, bij de ingang van het meer, waar de 

Venezolanen dus zélf een grote raffinaderij gebouwd hadden. Als het 

erg druk was bij de steigers gingen we een tijdje voor anker in het 

meer en dan konden we weer eens zwemmen in het zoete water. 

Achteraf was dat niet ongevaarlijk, er zouden zaagvissen zitten, en 
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als je dan lekker aan ’t zwemmen was begon er altijd wel één van 

boven te roepen: “Een zaagvis, een zaagvis!” Wat zouden die 

zaagvissen trouwens doen? Je benen eraf “zagen”? Zelf heb ik ze 

nooit gezien, gelukkig.  

In Puerto Miranda, (toen) eigenlijk niet veel meer dan een 

steiger, wat tanks en pijpleidingen, ging ik eens met een maat de 

“knoekoe” (Curaçaos voor cactus woestijn) in en al snel drentelden we 

tussen metershoge cactussen, van die hoge dingen die je in 

cowboyfilms ziet. Gelukkig kwamen we geen ratelslangen 

tegengekomen, maar die zouden daar toch wel voorkomen. Het leek 

me wel leuk zo’n cactus mee aan boord te nemen. Voorzichtig groeven 

we een niet al te grote “stekellul”cactus uit, droegen hem met een 

touw als een koffertje aan boord en zetten hem in een prullenbak 

met zand en… hij “tierde welig”. Uiteindelijk is hij bij m’n vader op z’n 

school terecht gekomen, waar hij jaren gepronkt heeft en intussen 

wel twee meter hoog was gegroeid, totdat… een rotjong hem met een 

mes bewerkt heeft: einde van de “Miranda”cactus.     

Met de Kellia maakten we een paar reizen van Curaçao naar 

Buenos Aires. Ter hoogte van Brazilië veranderde het blauwe 

zeewater plotseling in bruin! Hoe kon dat nu? Het bleek modderwater 

van de Amazone rivier te zijn. Het water van deze enorme rivier is 

honderden mijlen uit de kust nog merkbaar. Na Brazilië voorbij 

gevaren te zijn kwamen we bij Argentinië aan, alwaar we de monding 

van de Rio de la Plata invoeren en daar ergens voor anker gingen. Al 

snel kwam er een “lichter” langszij waarin we een deel van de lading 

overpompten, want de “Zilverrivier” (“plata” is zilver) is nogal ondiep. 

Wat heel prettig was, er was dan nog geen douane aan boord 

geweest, en daardoor hadden we onze sigaretten nog in de hut. 

Normaal mag je maar één slof sigaretten en één fles sterke drank, 

allemaal belastingvrij, in je hut hebben, de rest moet in de 

“zegelstore”. Sigaretten waren toen het universele zeemansgeld: aan 

boord betaalde je twee gulden vijftig voor een slof die je overal voor 

minimaal een tientje kon verkopen. De Argentijnen van die lichter 

waren zeer geïnteresseerd in sigaretten, ze kwamen met een flinke 

zak aan boord voor de sloffen en betaalden cash.  
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Na verloop van tijd hadden we genoeg gelost om verder te varen 

en werden we uiteindelijk door een sleepboot achteruit de haven van 

Buenos Aires “Doksud” in gesleept. Doksud: wat een zootje daar, bars 

en zuipketen vlakbij de schepen! Eenmaal afgemeerd lagen we met de 

trossen haast aan de barkrukken gemeerd en al snel zagen we bij die 

“bars” ook een bepaald soort “dames” rondlopen. Onze (Nederlandse) 

bemanning nam meteen z’n kans waar en de mannen repten zich de 

bars in. Later werden hele regimenten drank aan boord gesleept en 

dat hebben we geweten. Toen het schip gelost was en we de smalle 

haven weer uitgesleept werden, waren er nog maar weinig nuchtere 

lui aan boord. Op de manoeuvreerstand stond ik samen met twee 

bezopen stokers aan de wielen. Het was eigenlijk een ramp. De 

stokers verrekten het om branders van de ketels aan en uit te 

zetten, laat staan ze te verwisselen. “Da’s nergens voor nodig” lalden 

ze. De leerling met het manoeuvreerboekje had niks in de gaten en 

m’n assistent zat beneden op een pijp, daar had ik ook niks aan. De 

stoomdruk heb ik toen maar zelf geregeld met het “wiel” en als het 

te gek werd zette ik zelf snel de branders aan en uit. Gelukkig ging 

alles goed en kwamen we heelhuids de haven uit. De bemanning had 

weken plezier kunnen hebben van alle drank die ze aan boord hadden 

gehaald maar na enkele dagen met volop drankgelagen en 

knokpartijen was alle drank op en normaliseerde de toestand weer. 

Terug in Curaçao moesten een aantal mannen nodig naar de 

dokter…..”Turkse muziek”!  

Als we langs Zuid Amerika voeren, naar en van Argentinië, zagen 

we nogal eens walvissen en dat is toch wel zeldzaam. Elders zagen we 

die niet zo vaak maar op dit stuk van de Atlantische Oceaan waren er 

genoeg. Één walvis zwom zo dichtbij ons dat er een “aanvaring” 

dreigde. Gelukkig zwom hij vlak onder het schip door. Verschillende 

malen zagen we dat ze uit het water sprongen en dan met een enorme 

plons terug in zee vielen. Nog heel lang zag je grote plonzen aan de 

horizon, het leken wel bominslagen.  

We maakten enkele reizen naar “B.A” en deden ook éénmaal de  

haven Rio Grande do Sul in zuid Brazilie aan. Als we van Argentinië 

leeg terug naar Curaçao voeren, was het usance om een lading zoet 
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water mee te nemen. Curaçao heeft een chronisch tekort aan zoet 

water en een lading van 18 miljoen liter zoet water kunnen ze daar 

wel gebruiken. We voeren dan de Rio Para in het Amazonegebied 

zover op tot het water echt “zoet” was. Daar lieten we onze tanks 

vollopen met zoetwater, dat in Curaçao naar de wal gepompt werd. Op 

een van die reizen gingen we op de rivier vlak bij Belem voor anker en  

al snel kwamen er bootjes met koopwaar langszij. Die luitjes hadden 

mooie houten schalen en dienbladen met vlindervleugels bij zich. Nu 

is het in de hele wereld gebruikelijk dat je dan een mandje aan een 

touw laat zakken en de kooplui in de bootjes met een hoop heen en 

weer geroep duidelijk maakt wat je wil hebben. Als het zover is haal 

je het mandje met de koopwaar op, bekijkt het spul en doet het geld 

na nog wat gesjacher in het mandje, laat het zakken: iedereen 

tevreden. Maar die Brazilianen daar verrekten dat: “eerst geld, dan 

koopwaar”. Enfin, dat ging een paar keer goed, totdat iemand een wat 

duurder souvenir wilde kopen. Hij liet het mandje met geld zakken 

maar in plaats van spullen erin te doen pikten ze het geld in en voer 

snel weg. Dat pikten onze matrozen niet, eentje pakte snel een zware 

harpsluiting die op het dek lag en wierp die in het prauwtje. Het ding 

ging dwars door de bodem en het bootje maakte snel water. Furieus 

waren die lui en onze matrozen stonden te schuddebuiken van het 

lachen. ’s Nachts was het andere koek, het was levensgevaarlijk op 

het verlichte dek. Uit het duister vlogen tientallen lege flessen het 

dek op en vielen in duizend scherven kapot, dat was hun wraak voor 

het kapotte bootje! Maar zij waren toch begonnen?  

Later, varend in het Caraïbisch gebied, kregen we orders om in 

Venezuela “kero” te laden en deze naar Long Beach in Californië te 

brengen!  

“Hé, dat is leuk, dan moeten we het Panamakanaal door!“  

Een aantal dagen later voeren we de baai van Panama binnen, waar de 

ingang van het kanaal was en gingen voor anker tot we de sluis in 

mochten. Die eerste sluis, de “Gatun” sluis, bestaat uit drie trappen, 

elk een meter of tien hoog. We voeren langzaam de onderste sluis 

binnen en werden aan de locomotieven vastgekoppeld. Die trekken je 

niet, maar houden je schip in het midden van de sluis, want een 
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langzaam varend schip reageert niet op z’n roer. Wij moesten dus 

zelf varen, lieten de schroef zeer langzaam en voorzichtig vooruit 

draaien en dan snel “remmen” met de “achteruit”. Daar een 18 

duizend tonner toch wel een groot schip is (170 meter lang, 21 meter 

breed) hadden we aan iedere kant twee locomotieven. De sluisdeur 

ging achter ons dicht en we begonnen te stijgen. Na 7 minuten ging 

de “voordeur” open en voeren we de volgende sluis binnen. Na een 

minuut of twintig waren we de derde sluis door en een meter of 

dertig boven de zeespiegel! Achter ons zagen we in de diepte de baai 

liggen, zeer indrukwekkend. Het Panamakanaal ligt dus een flink 

aantal meters boven de zeespiegel. Nu stroomt er bij het schutten 

van een schip telkens een flinke hoeveelheid water uit het kanaal de 

zee in. Dit water moet dan weer teruggepompt worden in het hoger 

gelegen kanaal, alleen als het voldoende regent natuurlijk niet.  

 Na een aantal uren varen kwamen we weer bij een 

sluizencomplex terecht, de “Pedro Miguel” sluizen en nu moesten we 

twee trappen omlaag, ik denk een meter of 15. Het Panamakanaal is 

heel mooi en prachtig gelegen. Het is een vrij breed kanaal van 81 

kilometer lengte, met twee richtingsverkeer. Net als het Suezkanaal 

is het gebouwd door Ferdinand de Lesseps, onder het motto: “A man, 

a plan, a canal, Panama”. Deze zin kan je ook van rechts naar links 

lezen en is dus een “palindroom”, probeer het maar.  

 Onderweg kwamen we regelmatig allerlei schepen, ook 

oorlogsschepen, tegen. We voeren weer verder en kwamen bij de 

laatste trap, de “Miraflores” sluizen. We waren er snel doorheen en 

voeren even later de “Pacific”, de Grote Oceaan  op. Wat me opviel 

was dat die Grote Oceaan diep blauw, bijna donkerblauw, was, veel 

donkerder dan de Caraïbische Zee die meer hemelsblauw is. Maar die 

donkerblauwe oceaan met z’n spierwitte golfkoppen vond ik wel erg 

mooi en indrukwekkend. Aan de wal denkt men dat zeewater altijd 

blauw is en dat is meestal ook zo, maar de zee kan ook allerlei andere 

kleuren hebben: bruinroze (in de buurt van riviermondingen), 

turkoois, lichtgroen, heel lichtblauw en ook zijn er niet altijd golven, 

de oceaan kan soms zo glad als een spiegel zijn, zonder één rimpeltje.  
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Na een aantal dagen kwamen we bij Long Beach in Californië aan. 

We voeren langs een onafzienbare rij plezierjachtjes naar onze 

plaats en ja hoor, zoals gewoonlijk kwamen we uiteindelijk in een 

pishoek terecht. Tankers houdt men liefst ver weg van de bewoonde 

wereld en dat betekende voor ons: lopen en nog eens lopen om in de 

bewoonde wereld te komen. Zodoende kregen we  grote ervaring in 

het flinke einden wandelen, want geld voor dure taxi’s hadden we 

niet. Ook toen gingen we dus maar op stap en wandelden we naar de 

boulevard van Long Beach. Daar aangekomen keken we onze ogen uit 

en raakten diep onder de indruk. Grote open sleeën reden langzaam 

langs de boulevard, op het trottoir flaneerden sportief “casual” 

geklede jongelui en we zagen van allerlei moois op meidengebied. Wát 

een leven daar, ik wilde er zó blijven. In Scheveningen en andere 

badplaatsen is het nu ’s zomers ook zo, maar toen, in de jaren vijftig, 

zestig écht nog niet en je zag daar zeker geen grote Amerikaanse 

open sleeën. Ik denk dat ze in Californië nu trouwens ook wel een 

toontje lager zullen zingen, hoewel, Amerikanen denken altijd groot!  

Het was er prachtig weer en we besloten een bezoekje te 

brengen aan de enorme kermis in Long Beach. Daar waren ook volop 

leuke kroegjes, dus namen we eerst maar een paar pilsjes. Met een 

flinke slok op ging ik de achtbaan in, toen één van de grootste ter 

wereld. Niet zo verstandig want ik had intussen een flinke spijker in 

m’n kop, maar, als je nog nooit in een achtbaan ben geweest is dat 

toch wel een belevenis. Wat een geweldig land dat Californië, ik wil er 

nog wel eens naar toe, maar helaas, ik ben er nooit meer terug 

geweest! Nu met pensioen er toch maar eens heen? Na vier dagen 

was het feest voorbij en voeren we via het Panamakanaal weer terug 

naar de oliehavens van Venezuela. 

Een aantal malen voeren we van Curaçao of Venezuela naar de 

Oostkust van de States. Daar deden we verschillende havens aan: 

Corpus Christy (Texas) en wat noordelijker de plaatsen Groton, 

Newark en vooral vaak naar Perth Amboy in New Jersey. Als we dan 

langs de Oostkust van de VS voeren kwam er altijd een spannend 

moment: “Cape Hatteras” in Georgia. Bij deze kaap komen namelijk de 

warme golfstroom uit het zuiden en de koude “Labrador” stroom uit 
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het noorden bij elkaar. In een kwartier zakt dan de 

zeewatertemperatuur van 25 graden en meer naar een graad of tien 

of nog minder. Het is daar bijna altijd slecht weer en in de 

machinekamer moesten we dan aan ‘t stoeien met de 

koelwaterpompen, want de zeewatertemperatuur is bepalend voor de 

koeling van allerlei apparaten, zoals de condensors. Op de terugweg is 

de stijging van zeewatertemperatuur ronduit gevaarlijk, dan moeten 

er als de donder pompen “bij” gezet worden om te voorkomen dat het 

vacuüm in de hoofdcondensor wegvalt. 

Tegen de kerst lagen we in Perth Amboy, een plaats in New 

Jersey, vlakbij New York. Ik besloot Manhattan maar eens te 

bezoeken, daar was ik nog nooit geweest, en ik vroeg of er iemand 

met me meeging. Niemand dus, dan maar in m’n eentje er naar toe. 

Met de bus reed ik voor 75 dollarcent richting New York, niet duur 

dus, maar toch…ik had slechts tien dollars van 3 gulden zestig bij me. 

In Manhattan aangeland reden we een groot busstation binnen, 

buitengekomen keek ik m’n ogen uit. Ineens stond ik als klein mensje 

tussen enorme wolkenkrabbers, nieuw voor mij! Wat me vooral opviel 

was een toch echt wel flinke kerk, die in het niet viel tussen de hoge  

wolkenkrabbers. Eerst maar eens naar het toen hoogste gebouw, het 

Empire State Building, waar je boven een fantastisch uitzicht hebt. 

Vlakbij ligt de Radio City Music hall, toen heel bekend voor z’n shows. 

Ik ging in de rij staan en na een tijdje was ik binnen voor de  

kerstshow. Wat een ervaring, vooral dat grote orgel dat de zaal in 

schoof en al die glans en glitter en dansende meiden. Natuurlijk ook 

naar Times Square , de kruising van Broadway en Fifth Avenue, waar  

ik de imposante neonverlichting bekeek. Dit alles moest ik in m’n 

eentje verwerken, maar het was onvergetelijk. Wel kneep ik hem een 

beetje of ik de juiste bus terug naar Perth Amboy zou kunnen vinden, 

maar ook dat lukte. In de bus gezeten zag ik een knaap, volledig 

gekleed in spijkergoed, en ik dacht nog, dat is nou een echte Yank.  

In Perth Amboy stapte ik in de buurt van de haven uit en hij ook, en 

wat bleek? Het was een van de stokers van ons schip! Een echte 

“Yank”, maar niet heus, dus. Yankee’s lopen niet volledig in 

spijkergoed, dat doen alleen Hollanders! 
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Het was kort na Kerstmis, toen we weer eens in Perth Amboy 

de wal op gingen en ’s avonds laat terugliepen naar ons schip. In de 

verlaten straten stonden de vuilnisbakken nog buiten, uitpuilend van 

de lege drankflessen en dat kwam mij goed uit. Als echte zeeman was 

ik namelijk begonnen een “scheepje in de fles” te bouwen. Het 

scheepje, een “vierkant getuigd” driemaster zeilschip van het type 

“Cutty Sark”, was bijna klaar, maar ik had nog geen geschikte fles! 

Volgens het boekje “Zo bouwt men een scheepje in de fles” zou een 

“Gordon’s Dry Gin” fles de meest geschikte fles zijn, die had een 

vlakke zijkant, waar het scheepje mooi in uit zou komen. Helaas, die 

drank hadden we niet aan boord, maar in Perth Amboy vond ik in één 

der vuilnisbakken een prachtige lege whiskyfles met twee vlakke 

kanten, perfect geschikt, en daar is het scheepje uiteindelijk in 

terecht gekomen. Later heb ik nog enkele van die scheepjes in 

flessen gebouwd, maar toen inderdaad in zo’n Gordons Dry Ginfles. 

De gin heb ik met tonic soldaat gemaakt, want pure Dry Gin? Ik ben 

er geen liefhebber van, meer wat voor Engelsen. 

Zo’n bootje bouwen is een secuur werkje, je moet gaatjes in 

hele dunne stokjes boren en, van 5 ampère zekeringdraad, hele kleine 

oogjes fabriceren, waar de dunne touwtjes door moeten lopen. Je 

begint met een rompje van geschikt hout, zo’n 5 centimeter lang, en 

holt daar een dekje in uit, waardoor er een relinkje ontstaat. Daarin 

moeten gaatjes geboord worden voor de stagen! Dat doe je met een 

“els”. Zo’n els maak je van een stopnaald die je in een rond stukje 

hout drukt, waarna je dan de naaldpunt op een wetsteen af moet 

platten. Met dit gereedschapje kun je zelfs gaatjes in een lucifer 

boren. Nou ja, ik zal niet te veel details geven, er moeten een 

boegspriet op, masten en raas met zeiltjes en…. alles moet inklapbaar 

en draaibaar zijn, want het hele bootje moet opgevouwen de fles in. 

Op de bodem van de fles maak je eerst een stopverf zeetje met een 

uitsparing, waarin je het bootje op de bodem lijmt. Zit het bootje 

goed vastgelijmd dan moet je de masten met de zeilen weer overeind 

zien te krijgen. Bij een van m’n bootjes ging dat mis en ik werd kwaad 

(op mezelf?), die fles ligt nu ergens op de bodem van de oceaan, maar 
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de Amerikaanse whiskyfles en de Gordonfles, die “pronken” nog 

steeds op onze boekenplank! 

Die K-boten waar ik op voer (vier stuks) waren prima schepen, 

ze liepen snel, zo’n 15 knopen, maar gebruikten wel zeer veel 

stookolie, ze liepen “70 op één”, ongeveer 2000 liter stookolie per 

uur. Vooral die Kelletia, de laatst gebouwde tanker van de K-serie, 

was voor die tijd een prachtig schip. De TL verlichte machinekamer 

met alle leidingen in mooie kleuren geschilderd, was voor ons, lui uit 

de vetput, echt prettig. De kleuren gaven aan wat er door stroomde: 

groen voor zeewater, geel voor “condensaat” (gedestilleerd water), 

groenblauw voor de overboord leidingen, lichtbruin: smeerolie, 

donkerbruin: stookolie, donkergroen voor zeewater. Dan had je ook 

nog allerlei stoomleidingen, die wit waren met rode ringen, ik zal er 

niet over uitweiden maar we hadden wel tien “soorten” stoom aan 

boord.  

De meeste apparaten en pompen waren goed en betrouwbaar,  

maar echt rampzalig waren de “verdampers”. Dit zijn apparaten 

waarmee  zeewater omgezet wordt in gedestilleerd water. Dat mag 

slechts minimaal zout bevatten, want met dit water worden de ketels 

gevoed. Het klinkt ongelofelijk, maar wij verloren elke dag zo’n 10 ton 

(zoet) water door lekkages en “roetblazen”. Elke dag werden de 

pijpen van de ketels met stoom schoongeblazen en dan vloog een 

mengsel van stoom en roet de schoorsteen uit. Om al dit waterverlies 

aan te vullen hadden we daarom twee van die verdampers aan boord, 

om het waterverlies te compenseren. Zo’n apparaat bestaat uit een 

goed geïsoleerd vat met een kijkvenstertje erin, waarin zeewater aan 

de kook wordt gebracht. De opstijgende damp wordt naar een met 

zeewater gekoelde “condensor” geleid. De gecondenseerde stoom 

wordt dan naar de destillaattanks gepompt tenzij…. het kreng “zout 

slaat”! Hoe zouter water is, hoe beter het elektriciteit geleidt en op 

dat principe had men een alarm gemaakt dat ons op luide toon 

vertelde dat de verdamper weer eens te zout water fabriceerde. 

Uren heb ik bij die apparaten doorgebracht: alles maar weer eens 

“spuien”, door het raampje kijken, de ketelsteen van de pijpen af 

“kraken” met koud zeewater en alles opnieuw afstellen, ik haatte die 
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dingen. Dat ze zo snel zout sloegen kwam omdat één of andere 

Engelse techneut “vacuüm” verdampers uitgedacht had. Die zouden 

zuiniger werken. Door de lage druk in het vat kookte het water erin 

al bij een graad vijftig. Maar…. doordat de druk boven het water zo 

laag was, kookte het water heel wild en trokken er wel eens zoute 

waterdruppels met de stoom mee. Een “cycloon” bovenin, een 

apparaat waarin de stoom snel ronddraait, moest dat voorkomen, 

maar je voelt het al, dat ding werkte niet al te goed en er trok toch 

nogal eens zout mee. 

Die verdampers waren echter heel belangrijk, ze moesten goed 

werken en zoutloos water leveren. Als je té zout water in een 

stoomketel pompt is het snel gebeurd met de ketel. Het zout zet  

zich dan als ketelsteen in de waterpijpen af, waardoor ze de warmte 

van de vuurhaard niet goed meer geleiden. De pijpen kunnen dan zo 

heet worden dat ze smelten of verbranden. Dit is op één K-tanker 

ooit gebeurd doordat men bij een dokbeurt (in Rotterdam) enkele 

koelpijpjes van de ketelvoedingpomp verwisseld had. Hierdoor kwam 

er puur zeewater in de ketel en die bleek daar inderdaad niet tegen 

te kunnen. Al korte tijd na Rotterdam begaf de ketel het, maar het 

schip was intussen al in de buurt van Engeland en werd toen naar een 

Engelse haven gesleept worden voor reparatie. Maar…. hadden die 

“meesters” dan niet gemerkt dat er wat loos was? Jazeker, er 

bevindt zich aan boord van al die turbineschepen een zeevast 

laboratoriumpje waarmee je het ketelwater kan testen. Om het 

zoutgehalte te meten neem je dan een monstertje ketelwater, je 

doet er wat bichromaat in waardoor het mooi geel wordt en dan 

zoveel verdund zilvernitraat tot het mengsel “omslaat”, troebel 

wordt en dan weet je het zoutgehalte. Ook op dát schip werd het 

ketelwater getest. Maar op die dag werd bij het testen het water 

meteen troebel, waardoor de machinist dacht dat het bichromaat 

niet meer deugde en liet het voor gezien. Foutje, bedankt! 

Werkelijk een ramp was een “black-out” in de machinekamer, 

die ik een paar keer meegemaakt heb. Je staat rustig op wacht bij de 

meterborden op de manoeuvreerstand, alles werkt normaal denk je 

en ineens…. gaat het licht uit, de vuren gaan uit, de turbines stoppen 
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en even later is er overal stoom, daar de condensors niet meer 

gekoeld worden en stoom afblazen. Zie dan maar eens de oorzaak te 

vinden. Je ziet bijna niks meer, de ventilatoren blazen niet meer, er 

branden alleen hier en daar wat gloeiende spijkers, de 

“noodverlichting”. Overal is stoom,  het is al snel bloedheet en de 

machinekamer verandert in een inferno! Het eerste wat er dan moet 

gebeuren is: de nooddieselgenerator starten, dan heb je tenminste 

weer stroom en licht en kan je alles weer “opbouwen” en de oorzaak 

opsporen. Meestal was dat een kleinigheid maar wel met grote 

gevolgen, we waren er altijd bang voor, want je schip is ineens 

stuurloos. Op de oceaan is dat geen probleem maar als het op een 

rivier gebeurt? 

Een regelmatig weerkerend “genoegen” was de inspectie van de 

ladingtanks, wat door de wtk’s moest gebeuren. De K-tankers hadden 

33 tanks: 11 “centertanks” en 22 “wingtanks”. Zo’n tank is enorm 

groot en heel diep. Via een stalen ladder daal je af naar de bodem en 

daar moeten de afsluiters opengemaakt en gereinigd worden. Er zat 

altijd roest in, benzine en kerosine blijken roest te veroorzaken. 

Voor we de tanks ingingen moesten die eerst gasvrij gemaakt worden. 

Dit gebeurt met lange buizen van jute-achtige stof die in de 

tankopening werden gehangen. De wind moet dan door de monding 

boven het dek lucht de tank in blazen, waardoor het gas eruit 

geblazen wordt, de buitenlucht in. Als dit lang genoeg geduurd heeft  

worden de tanks gemeten en bij goede meetwaarden gasvrij 

verklaard. Na een aantal tanks gedaan te hebben daalde ik weer af in 

de volgende, toen ik plotseling een sterke prikkel in m’n neus kreeg en 

alles zwart werd. Nog net kon ik weer snel een tree hoger klimmen en 

kreeg weer lucht. Wat was er aan de hand? De oorzaak bleek “gas” te 

zijn, de tank was niet gasvrij. Gas is zwaarder dan lucht en er 

ontstaat blijkbaar een scherpe afscheiding tussen lucht en gas.  De 

ene trede ben je in lucht, bij de volgende in gas. Zeer gevaarlijk: dit 

gas bedwelmt je binnen enkele seconden en na drie minuten verblijf 

in gas is het te laat: gestikt. Hierdoor begreep ik ook hoe het kon dat 

op één van de K-tankers, ik meen de Katelysia, ooit drie mensen 

omgekomen zijn in de pompkamer. Iemand  vertelde mij hoe dat was 
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gegaan: Tijdens het lossen was de pompman bedwelmd geraakt (door 

gas) en lag bewusteloos op de bodem van de pompkamer. De stuurman 

zag dit van boven, daalde af om de man te helpen en… raakte zelfook 

bedwelmd. Pas veel later merkte men dat er wat mis was en wéér ging 

er iemand naar beneden, zonder gasmasker! Enfin, dit voorval heeft 

drie mensen het leven gekost en is me altijd bij gebleven.  

Op m’n één na laatste schip heb ik dertien maanden de twaalf-

vier wacht gelopen. Ik was het goed zat en hunkerde naar m’n verlof 

dat er aankwam. Dat moment kwam toch nog onverwachts. We voeren 

al een tijdje op de Engelse kust en lagen op zekere dag voor anker in 

de monding van de Mersey, vlak bij Liverpool. Ineens kwam iemand me 

vertellen dat ik van boord af moest en een uur tijd had om te pakken. 

Dat was wel erg kort, ik gaf een demonstratie snel inpakken weg. Een 

uur later kwam er inderdaad een sleepboot langszij en daar ging 

Jacob, met plunjezak en koffer: Iemand zwaaide nog en ik zwaaide 

terug: adieu Kryptos.  

De sleepboot bracht me ergens aan wal alwaar een taxi klaar 

stond die me naar een andere haven reed. Daar stapte ik aan boord 

van de mooiste tanker van allemaal, niet vaak heb ik een mooiere 

gezien: het was het STS “Arca”, ook een 18.000 tonner maar veel 

nieuwer. De Arca zou mij snel naar Holland brengen, maar door 

orderverandering duurde het nog vele weken voor we eindelijk naar 

Holland voeren.  

Dit gloednieuwe, mooi gestroomlijnde schip was airconditioned, 

maar ja het was winter in Engeland, dus die stond af. Gelukkig hoefde 

ik geen wacht te lopen, maar ik kreeg wel allerlei stomme klusjes, 

onder andere de wasmachine (een “Hoovertje”) repareren. Het was 

namelijk zó aan boord: je uniformkleding werd door de “wasbaas” (ja, 

die hadden we ook toen) gewassen, maar je ondergoed en sokken, die 

moest je zelf doen. Daartoe stond in de badkamer zo’n zuilvormig 

Hoover wasmachientje. Je wasje was daar in een minuut of tien klaar, 

het was immers een snelwasmachine. Ik weet nog, het was op de Kylix  

dacht ik, dat de derde meester z’n wasje aan het doen was en even in 

mijn hut kwam buurten. Opeens vloog hij weg: “M’n was!” Helaas, het 

was te laat: “Ze hebben kauwgom in de was gegooid!” hoorde ik hem 
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roepen. Nee, het elastiek van z’n “pendekken” (onderbroeken) was 

gesmolten, alles naar de gallemiezen. Ook ikzelf had ooit een geintje 

met de was, ik meen op de Kellia. Op een dag kwam de wasbaas m’n 

hut binnen: 

“Meester, kom eens even mee naar boven.”  

We liepen de trap op naar het schoorsteendek, waar de wasserij zich 

bevond en daar lag een grote berg wasgoed, alles egaal roze !  Ik 

schrok, in gedachte zag ik alle officieren in roze pakjes rondlopen! 

Wat was er toch gebeurd? In Singapore had ik een chique “Ronson 

Varaflame” aansteker, in zo’n paars fluwelen zakje, gekocht. Bij het 

inleveren van de was had ik wel de aansteker, maar niet het purperen 

fluwelen zakje uit m’n korte broek gehaald. Blijkbaar was die paarse 

kleurstof zo sterk dat de hele witte was roze geverfd was. Voor 

twee kistjes bier wilde de wasbaas met chloor proberen alles weer 

wit te krijgen. Ik stemde natuurlijk toe, dacht koortsachtig na en 

besloot alle officieren langs te gaan en schadevergoeding aan te 

bieden. Dat zouden ze van een arme vijfde machinist toch niet willen 

vorderen, was mijn theorie. Het was niet nodig, de wasbaas kreeg  de 

was weer wit en alles liep goed af. Alleen bij de gulp en wat andere 

naden bleef het nog een tijdje roze…. 

De Arca ging dus niet direct naar Holland want ook dit schip 

had weer eens orderverandering gekregen en we moesten eerst nog 

allerlei Engelse haventjes langs. Nog weken heeft het geduurd 

voordat we bij IJmuiden het Noordzeekanaal binnenliepen en ik 

eindelijk naar huis mocht.  

Men praat wel eens over “lijnvaart” en “wilde vaart”. Maar er is 

ook “tankvaart”. Bij wilde vaart hoor je bij vertrek in ieder geval wat 

de volgende haven is waar je naar toe vaart. Bij tankvaart weet je 

dát vaak niet eens. Als we in Curaçao of Venezuela bijvoorbeeld 

“mogas” (autobenzine) geladen hadden, kregen we nogal eens orders 

voor “Landsend”. Alles wat we dan wisten was, dat we koers moesten 

zetten richting “Landsend”, het westelijke puntje onder in Engeland. 

Onderweg kregen we dan via de marconist door, naar welke haven in 

Europa we moesten varen. Dat kon Rotterdam zijn maar ook 

“Ørnskøldsvik” (in Zweden), of Le Havre of… noem maar op! Als we 
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het echt niet wisten werd er onderweg een “plaatsenpool” 

georganiseerd. Je leverde een pakje sigaretten in en schreef de 

haven, waarvan je dacht dat het schip naartoe ging, op een lijst. Wie 

gelijk had kreeg de pot of een deel ervan. Iemand die zelf niet 

rookte had ooit de pot gewonnen en de vele pakjes sigaretten in een 

la in z’n hut liggen. Later, in Rotterdam aangekomen, ging hij even 

naar huis. Helaas voor hem vond de douane de pakjes sigaretten, 

boete dus, want je mocht maar één slof in je hut hebben. Boos dus. 

Eindelijk was ik weer terug in Nederland en ik had intussen 

besloten dat het mijn laatste vaart op een tanker was. Één reden was 

dat ik vernomen had dat ik nummer 93 op de lijst stond voor 

promotie tot derde machinist terwijl ik m’n diploma voor derde al 

jaren op zak had. Met een totale vloot van 45 schepen zou m’n 

bevordering nog wel even duren. Ik nam ontslag, m’n zeemanstijd was  

voorbij. Ik werd “walslurp”, zeg maar landrot. Zou ik zonder de zee 

kunnen leven? Zou ik aan wal kunnen aarden? Het werken in een hete 

machinekamer was niet echt prettig en op een tanker zie je vooral 

water. Heimwee naar zee heb ik niet echt, maar een kort reisje met 

één of andere vrachtboot of containerschip zou ik nu wel weer eens 

willen maken. Het varen had ik in ieder geval niet willen missen!   

  

AAN DE WAL 

 

 Tja, daar stond ik dan met beide zeebenen en “tankeritus” op 

de wa!. Geen baan meer! Ook nog geen vrouw, nou ja ik was pas 

zevenentwintig! Hoe kwam dat toch? Rond de twintig was ik veel te 

verlegen, later had ik last van het oude probleem: die ik wilde, wilden 

mij niet en die mij wilden, nou, die wilde ík niet. Gelukkig mocht ik 

weer bij mijn ouders wonen en besloot maar weer te gaan studeren. 

Voor het tweede machinistendiploma: “B2”, had ik nét genoeg 

vaartijd om verder te “mogen” studeren, want zo ging dat in die tijd. 

Je had een aantal jaren vaartijd nodig en een jaar vaartijd moest ook 

nog eens uit minimaal 360 zeedagen bestaan. Oneerlijk want aan de 

wal werk je hoogstens een dag of 200 per jaar. Maar ik vond dat ik 

dat diploma toch maar moest halen om op HTS niveau te komen en 
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daarmee een baan te vinden. Ook nu besloot ik niet in de 

schoolbanken te gaan zitten en ging weer naar die oude leermeester  

in Dordrecht, die man met z’n stokoude stencilmachine, wat vettige 

vellen papier en z’n glasscherf om op te schrijven. ’t Was allemaal nog 

precies hetzelfde. Deze man was een genie, zo had hij een flinke 

bibliotheek vol oude boeken, waarin hij feilloos de weg wist. Wilde hij 

iets over een bepaald technisch apparaat uitleggen, dan deed hij een 

greep in z’n boekenkast, pakte het juiste boek en kende ook nog uit 

z’n hoofd de bladzijde waar de betreffende tekening stond. 

Geweldige man! Heel belangrijk: hij wist vrij goed welke onderwerpen 

wel en niet op ’t examen aan bod kwamen. Ook kon hij de moeilijkste 

onderwerpen begrijpelijk uitleggen.  

 Gemakzuchtig als ik was, “studeerde” ik ook door het mondeling 

examen in Den Haag bij te wonen. Onbegrijpelijk: achter iedere 

kandidaat die aan de tand gevoeld werd, mochten drie “luisteraars” 

zitten, want het was een openbaar staatsexamen. Regelmatig ging ik 

dus naar het Nassau Plein in Den Haag, waar de examens gehouden 

werden en door dit luisteren hoorde ik van alles, de juiste 

antwoorden en ook wat de meest actuele onderwerpen waren. Later 

werd dit “luisteren” sterk aan banden gelegd, logisch want het was 

toch wel een inbreuk op de privacy van de kandidaten. Het was daar 

in die examenzaal af en toe trouwens heel komisch door de 

antwoorden die sommige examinandi gaven. Ook kreeg een kandidaat 

wel eens ruzie met de examinator:  

“U weet toch dat de vuurhaard van een Foster Wheeler ketel 

achterwandkoeling heeft!” zei de oude examinator na een vraag 

hierover. 

“Nee, de Foster Wheeler ketels waar ik mee voer hadden GEEN 

achterwandkoeling!”  

“Welles”, “Nietes” enzovoort.  

“Geef die ouwe vent toch gelijk”, dacht ik, maar de kandidaat gaf niet 

toe, hij was zeker van z’n zaak. Niet zo handig, je moet in het leven 

wel eens wat toegeven. Ook moet je bij het examen technisch Engels 

het woord “Stuf – fing – box” (pakkingbus) niet vertalen door “Prul – 

len – bak”, want dan ga je af.  
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 Enfin, ik leerde heel veel daar op het examen, maar je moest er 

wel voor zorgen dat je niet té bekend werd bij de examinatoren, 

want kwam je zelf aan de beurt dan was het beter dat ze je niet 

herkenden. Dus, toen ze mij te grazen gingen nemen: snor eraf en een 

ander pak aan! Maar sjonge jonge, wat kan men veel vragen in veertig 

minuten.  

 De Dordse meester leerde me nóg een techniek: als ze een 

onderwerp aansnijden waarover je veel weet: alles spuien, blijf aan de 

praat. Sommige examinatoren hadden me echter door. Ik had niet 

heel erg intensief gestudeerd maar wist gelukkig toch wel veel! Het 

schriftelijk examen had ik intussen al met goed gevolg afgelegd. Dat 

was trouwens helemaal niet zo eenvoudig want behalve allerlei 

moeilijke sommen en vragen over techniek moest je ook kunnen 

machinetekenen. Op het examen kreeg je een of ander 

scheepsonderdeel en daar moest je dan een werktekening van maken. 

Op mijn tafel werd een “haakse plugkraan” gedeponeerd en ik had een 

half uur tijd om hem op te meten en er een maatschets van te maken. 

Dan werd het onderdeel weer opgehaald en kreeg je twee uur om er 

een officiële werktekening van te maken waarmee een fabriek zo’n 

ding moest kunnen maken. Een vlotte tekenaar was ik niet, maar ik 

had mogen oefenen op de ambachtsschool waar m’n vader les gaf. Een 

collega van hem was daar tekenleraar en die heeft me bruikbare tips 

gegeven. Onderdelen hadden ze daar genoeg, ik kreeg ervaring en die 

leraar heeft me geweldig  geholpen. 

 Enkele dagen vóór het mondeling examen kreeg ik een 

doodschrik: ik had het boek scheepsbouw nog nauwelijks ingekeken, 

ik had alleen de gestencilde aantekeningen over dit vak bestudeerd. 

Scheepsbouw was weliswaar een bijvak, dat wil zeggen “slechts” 

twintig minuten mondelinge ondervraging, maar twintig minuten 

kunnen héél lang duren als je weinig weet. Een hele dag heb ik het 

verrekt dikke boek “Scheepsbouw” doorgebladerd, maar dat bleek 

later, op het mondeling, toch niet genoeg.  Aan ’t einde van de laatste 

examendag begon het lange wachten op de uitslag. Eindelijk was ik 

aan de beurt en moest voor de examencommissie verschijnen. Achter 

een bureau zaten een stel deftige oude heren en daarvan kreeg ik 
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flink op m’n donder. Ik had twee vijven, één te veel! Volgens de heren 

had ik onvoldoende kennis van wetten en voorschriften. Dat was geen  

vak op zich, maar daar kreeg je wel een apart cijfer voor. Zo heb je 

een “stoomwet” en ook bij andere vakken, elektro, hulpwerktuigen en 

zo, gelden wetten en word je ondervraagd over de desbetreffende 

voorschriften. Nu kreeg ik het echt benauwd, stel je voor, 

herexamen wetten, dan zou ik al die droge zooi uit m’n kop moeten 

leren. Maar… na deze  vermaning aan mijn adres over m’n gebrek aan 

wetskennis sprak de goede man:  

 “Wij hebben besloten U een herexamen scheepsbouw op te 

leggen!”  

Daar was ik heel blij mee, dat was dus die andere vijf!: 

 “Dank, besten Dank, ook nahmens mein Tochter Bé – á-trix!” zei 

ik bijna, denkend aan Bernhard, en was erg opgelucht. 

 Intussen was het zomer, vacantietijd, en twee maanden lang 

drukte ik al m’n zorgen weg en dacht nergens meer aan. Pas in 

september begon ik weer te studeren: nu alleen scheepsbouw. Eerst 

maar eens een paar scheepswerven bezoeken, leuk en leerzaam! Zo 

bezocht ik de werven van Verolme, Wilton Feyenoord en een werf 

voor vissersschepen in Scheveningen. Overal werd ik, na afspraak, 

vriendelijk ontvangen, netjes rondgeleid en mocht allerlei schepen in 

aanbouw bekijken. Dit was beter dan boeken en tekeningen 

bestuderen, ik werd expert op scheepsbouwgebied: langsspanten 

systeem, dwarsspanten, dubbele bodems, cofferdammen, sectiebouw. 

Begin november deed ik het (mondelinge) herexamen: alles of niks. 

Heb je je “her” goed gedaan, krijg je je diploma, maar weet je te 

weinig? Dan ben je alles kwijt. Gelukkig kreeg ik onderwerpen waar ik 

van alles over wist en men overhandigde mij “In naam der Koningin”, 

m’n diploma “B volledig”. Nu kon ik eindelijk met een gerust hart gaan 

solliciteren en proberen weer aan de slag te komen! 

 Nieuwe uitdaging: sollicitatiebrieven schrijven, dus kocht ik er 

maar een boek over: ongelijnd papier, met de hand geschreven, liefst 

met vulpen, nette brieven moesten het zijn. Zou het nog steeds zo 

zijn of solliciteer je nu per e-mail? In de kranten stonden redelijk 

veel vacatures voor technici, maar…. ze vroegen allemaal: HTS 
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werktuigbouw óf scheepswerktuigkundige B. Dat beviel me niks, dan 

zouden ze de voorkeur geven aan HTS-ers boven scheeps-WTK’s. 

Maar.. een firma, in het zuiden des lands, vroeg het andersom: 

Diploma B óf HTS werktuigbouw. M’n sollicitatie lukte en ik werd 

aangenomen: “Voor het monteren van textielveredelingsmachines in 

het buitenland.” Wat dat precies voor machines waren wist ik nog 

niet, maar salaris en voorwaarden bevielen me wel en… ik kon weer 

gaan reizen! Wat er nu precies is gebeurd is weet ik niet, maar na het 

positieve gesprek daar hoorde ik vervolgens lange tijd niets. Waren 

ze m’n brief kwijt? Hadden ze me vergeten? Pas maanden later kreeg 

ik een telefoontje of ik nog in de baan geïnteresseerd was. Ja, 

natuurlijk, maar…. ik was toch al aangenomen? Uiteindelijk begon ik 

ruim vier maanden later aan m’n nieuwe baan.  

 In die tussentijd had ik weinig te doen en flierefloot maar een 

beetje. Ik had ook een autootje gekocht: een “DKW Junior”, een 

wagentje met een klein drie-cilinder 750 cc tweetaktm otortje, een 

pruttelaar dus, maar het ding liep als een speer: max. 125 km per uur!  

 Op een dag kwam m’n vader thuis uit school en sprak:  

“Jacob, morgen begin je als leraar natuurkunde en mechanica!”  

De vaste leraar was ziek geworden, moest geopereerd worden en zou 

enige maanden uit de running zijn. Ik kreeg een doodschrik, zou ik 

dat wel kunnen? Dát was even wennen: de volgende dag stond ik 

ineens voor een klas vol aanstaande machinisten! 

 “Meester, ik heb moeite met som zus en zo!” “Ja, ik ook!” “En ik ook!”  

Zelf had ik er ook moeite mee, maar na een hoop gekrijt op het bord 

kwam ik er gelukkig uit. In de volgende klas: hetzelfde probleem: de 

zelfde som. Nu ging het al veel sneller en in de derde klas wist ik de 

antwoorden al uit m’n hoofd. “Aha, leraar spelen is helemaal niet zo 

moeilijk.” merkte ik. Veel moeilijker is het om zo’n klas rustig te 

houden, de orde handhaven dus, vooral als je op het bord bezig bent, 

met je rug naar de klas. Het lukte me redelijk goed. 

 Na een flink aantal weken, ik had intussen ervaring en lol in ’t 

schoolmeesteren gekregen, was de zieke leraar weer terug. Maar… 

wat later, na de kerstvakantie, was er weer een andere leraar ziek 

geworden en kon ik meteen overstappen naar een paar klassen met 
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ambachtscholiertjes, die ik rekenen en wat wiskunde moest 

bijbrengen. Dit was andere koek. Die leerlingetjes waren een stuk 

jonger, zeg maar 12 tot 14 jaar, en ook een stuk vervelender, wat een 

etterbakjes! Af en toe moest ik “hardhandig” optreden en men vond 

al snel dat ik wel erg harde handen had. Gelukkig was het pas 1963, ik 

zou nu misschien wel een proces aan m’n broek gekregen hebben van 

boze ouders.  

 Na m’n uitstapje als (onbevoegd) leraar, begon ’t echte werk. 

Het leraarsvak heb ik nog wel overwogen, maar m’n drang om nog veel 

meer van de wereld te zien was sterker. Als zeeman had ik 

voornamelijk zee gezien: “Join the Shell and see the sea !”, nu ging ik 

land bekijken. Bij die “fabriek in het Zuiden des lands” begon ik als 

aankomend montageleider. Het bleek om textieldrukmachines te 

gaan! M’n nieuwe werkgever maakte een succesvolle drukmachine die 

erg in trek was. Die machines werden steeds verder weg verkocht en 

ja, dan moest er iemand naar toe om waar te maken wat de afdeling 

verkoop beloofd had. Er waren maar een paar jongens in de fabriek 

die dat wel wilden doen, als het maar in de buurt was. Twente, 

omgeving Krefeld, België, daar wilden ze nog wel naar toe, maar de 

meeste lui daar hadden totaal geen zin om ver weg te reizen, 

Brabanders blijken nogal honkvast. Dus nam men ex-machinisten van 

de grote vaart aan, die waren reizen gewend. Eerder had men al zo 

iemand aangenomen en na mij volgden er nog vele meer wegens het 

enorme succes van de drukmachines, iedere textielboer in de wereld 

wilde wel zo’n machine hebben en die moesten allemaal gemonteerd 

worden, vaak heel ver weg. In maart van het jaar 1963 begon ik aan 

m’n nieuwe job en reed met m’n pruttelaar naar de Brabantse fabriek. 

Men besloot dat ik eerst maar eens een kijkje moest nemen in een 

textielfabriek waar ik zo’n drukmachine werkend  kon zien. De 

montage-inspecteur nam me mee naar België, naar een fabriek in het 

dorpje “Dolhain”, vlak bij Eupen in België. We gingen er met z’n 

Volksfiets naar toe. Bij binnenkomst in de drukkerij was ik meteen 

verkocht, wat een geweldige apparaat. Daar stond een zeefdruk  

machine van een meter of 15 lang, die automatisch doek 

beschilderde. Er lagen met gaas bespannen ramen op de machine, die 
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“sjablonen” genoemd werden. Die machine, een “vlakdrukker”, was 

eigenlijk een lange tafel met daarop een rubberband die steeds een 

stuk verder schoof. Op die band was de te bedrukken stof geplakt en 

elke keer als de band stopte zakten de zeeframen omlaag. Dan werd 

met een soort ruitenwisser, de “rakel”, verf door het gaas geveegd 

en kwam zo op de stof terecht. Er lagen een heel stel van die 

zeeframen op de machine, alle met verschillende kleuren. Een paar 

Belgen stonden langs de tafel en mikten steeds wat verf met een 

kannetje in de sjablonen. Aan het eind werd de bedrukte stof van de 

band getrokken en verdween in een droogkast.  

 Dit was “zeefdruk”, ik vond het heel interessant en zag het wel 

zitten met die “textielveredelingsmachines”. Maar… ik moest dat 

apparaat, ook “filmdrukmachine” genoemd, natuurlijk wel eerst onder 

de knie krijgen voor ik ermee op stap kon gaan. Dus zou ik eerst de 

fabriek in gaan om het ding te leren. Daar waren ze echter heel 

andere dingen met me van plan, ik werd eerst in de ontwikkeling 

tewerk gesteld. In het Brabantse hotel waar ik doordeweeks woonde 

maakte ik kennis met een zeer aimabele, wat oudere “tukker” Henk. 

Hij was een ervaren textieldrukker maar ook uitvinder en had een 

idee. Hij wilde een zeefdrukmachine ontwikkelen die met 

“rondsjablonen” in plaats van vlakke zeefdrukramen werkte. Maar ja, 

daarvoor had je dus cilindrische zeven nodig, liefst zonder naad! Zo’n 

soort ronddrukmachine bestond toen trouwens al in Portugal. Om 

ronde sjablonen te verkrijgen soldeerden die lui “horrengaas” aan 

elkaar en bedrukten daar textiel mee. Het resultaat was povertjes, 

te grof en je zag de naad op de stof. 

 Maar onze Henk had een ander idee, hij had een fabriekje op de 

Veluwe ontdekt die kleine precisiecilindertjes van nikkel maakte, heel 

dun, met een zeer fijne perforatie en… naadloos! Die werden voor 

allerlei doeleinden gebruikt, onder andere als filterzeven, naar men 

zei, voor de raketindustrie. Als deze cilindertjes nu eens in het groot 

gemaakt konden worden, dan zou men daarmee textiel en andere 

“substraten”, baanvormige materialen zoals doek of behangpapier, 

veel sneller kunnen bedrukken. Mijn nieuwe firma zag er wat in. Ze 

hadden de Twentenaar dus maar “gekocht”, lieten  het Veluwse 
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bedrijf enkele grote geperforeerde cilinders maken en daar gingen 

we proeven mee doen. 

Hoe maak je zulke naadloze, geperforeerde cilinders eigenlijk? 

Wel, die worden “galvanisch” gemaakt. Je neemt een koperen wals, 

drukt er putjes in,  vult die putjes met kunststof en vernikkelt de 

wals dan in een galvanisch nikkelbad. Het nikkel slaat alleen op het 

koper neer en niet op de putjes met kunststof. Als je nu het 

nikkellaagje er heel af zou kunnen halen, heb je een geperforeerde 

nikkelen cilinder. Dat bleek echter niet mogelijk, het nikkel hecht 

zich muurvast aan het koper. Maar… als je die wals eerst verchroomt 

en je laat daarna opnieuw een laagje nikkel neerslaan op het chroom, 

ja, dan gaat het wel! Nikkel blijkt namelijk wel aan koper maar niet 

aan chroom te hechten. Heb je voldoende nikkel opgebracht, 

ongeveer een tiende millimeter, dan stop je het proces en kun je de 

nikkelen cilinder los masseren en voorzichtig van de wals af schuiven: 

“bingo” je hebt een rondsjabloon.  

Maar… hoe krijg je nu die putjes mooi regelmatig in die 

koperwals? Dat gebeurt met een “molette”, een klein gehard stalen 

cilindertje vol puntjes. Je zet de koperwals in een draaibank, drukt 

de geharde molette stevig in het zachte koper en… draaien maar, 

waarbij de molette langzaam langs de wals loopt en er puntjes in 

drukt. Nu nog de molette, hoe maak je die nou weer? Met een 

“moeder” molette, een hardstalen rol waarin putjes zijn gedrukt. 

Daar druk je een zelfde rol met grote kracht tegenaan waardoor er 

op die rol dan puntjes ontstaan. Zo’n molette wordt gemaakt van 

ongehard staal, die, nadat hij van putjes of van puntjes voorzien is, 

gehard moet worden. Nou ja, ik kan er nog veel meer over vertellen, 

maar toen was het allemaal strikt geheim en misschien nog wel, dus 

dat doe ik maar niet.  

Nadat de Veluwse firma enkele nikkelen sjablonen voor ons had 

gemaakt wilden we natuurlijk graag weten of je er ook echt mee kon 

drukken. Er werd een proefopstelling gebouwd en het 

constructiebureau schakelde mij in om de eerste proeven te doen: 

kun je doek met die cilinders bedrukken en wat is de beste methode? 

Waarom namen ze mij daarvoor, ik zou toch gaan reizen en machines 
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monteren? De reden weet ik nog steeds niet. We gingen aan het werk 

en met vallen en opstaan bleek het bedrukken van doek inderdaad 

mogelijk. Wel draaiden we in ’t begin veel van die toeters naar gort 

want het kreukvrij aandrijven van een cilinder van nog geen tiende 

millimeter valt niet mee. De nogal sceptische Brabanders noemden de 

nieuwe sjablonen al gauw “sjablunders”.  

In de montagehal was men intussen begonnen de eerste 

Rotatie-Drukmachine op te bouwen, de “RD 1”. Het moest een 8 

kleurmachine worden maar er waren slechts voor drie sjablonen 

aandrijfkastjes gemaakt, het mocht om voor mij onbegrijpelijke 

redenen blijkbaar niet te veel kosten. Die machine zou en moest naar 

de Hannover Messe. Daar werd in oktober van dat jaar een 

vierjaarlijkse textielmachinebeurs gehouden, waar iedereen uit de 

textielwereld op af kwam. We kregen het voor elkaar, net op tijd 

hadden we het apparaat aan het draaien en showden deze op de 

Hannover messe van 1963. 

Deze RDI-machine trok daar enorm veel belangstelling, 

iedereen wilde dat ding zien werken en er waren ook meteen al 

kopers! Al snel bleek daar dat we ook een concurrent hadden. Een 

Oostenrijker had net zo’n machine ontwikkeld, maar hun 

cilindersjablonen waren anders. De onze waren geheel geperforeerd, 

zodat je er elk dessin op kon aanbrengen. Die Oostenrijkse cilinders 

waren maar voor één dessin gemaakt. Het “dessineren” van onze 

cilindersjablonen deden we met “fotolak”, een methode die al heel 

lang op de vlakke zeeframen toegepast werd. Er werden toen nog 

volop “vlakdrukkers” gemaakt en die werkten met sjablonen, 

bestaande uit stalen ramen die met gaas bespannen waren. Het 

gewenste dessin wordt, per kleur, op die speciale lak fotografisch 

aangebracht op dat gaas en dan dichtgelakt. Iedere kleur wordt 

apart gedrukt en voor een beetje leuk dessin heb je dan al gauw een 

stuk of acht sjablonen nodig. Op dezelfde manier wilden we het ook 

met de cilindersjablonen doen. Het leek allemaal zo mooi, fotolak 

erop en drukken maar. Helaas, die “universele“ sjablonen gaven ons in 

het begin grote problemen. Het opbrengen van een dessin op die 

nikkelsjablonen ging wel goed, maar geen enkele lak hield het lang uit 
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op het nikkel. De figuren van het dessin dat we op de Messe drukten 

werden na een paar honderd meter steeds groter en groter! Paniek. 

Er zat niets anders op dan alleen korte metrages te drukken en we 

wisselden steeds sjablonen. Dit lakprobleem is pas vele maanden later 

opgelost door een ingehuurde chemicus.  

Uiteindelijk werd de Veluwse firma die de cilinderzeefjes kon 

maken bij het concern ingelijfd en werd er later een grote fabriek 

speciaal voor de nieuwe nikkelsjablonen gebouwd. Het werd allemaal 

een gigantisch succes, gedurende lange tijd werden jaarlijks meer 

dan honderd rotatiedrukmachines gebouwd, verkocht en over de hele 

wereld gemonteerd. Die machines hadden natuurlijk ook allemaal 

rondsjablonen nodig en die konden alleen wij maken. Op het 

hoogtepunt werden zo’n half miljoen sjablonen (“screens” in ’t Engels) 

per jaar gefabriceerd. Uitvinder Henk werd een gevierde man bij 

ons, maar stierf helaas veel te vroeg. Vele, vele jaren later hoorde ik 

dat z’n weduwe met een karig pensioentje was afgescheept: “Ondank 

is ’s werelds loon!” 

.  

MONTAGE 

 

 Men had mij aangenomen om drukmachines in het buitenland te 

monteren en eindelijk kreeg ik een (veel te korte) opleiding in de 

fabriek. Eerst moesten er nog een aantal vlakdrukkers gemonteerd 

worden, later mondjesmaat ook de eerste rotatiedrukkers. Die 

vlakdrukkers waren weliswaar veel langzamer, maar zijn eigenlijk veel 

flexibeler, je kunt er grote en kleine dessins mee drukken, terwijl je 

op die rotatiedrukker vast zit aan de omtrek van de cilinders, 48 

centimeter, later 64 centimeter. Kijk maar eens goed naar bedrukte 

stof, meestal herhaalt het patroon zich om de 64 centimeter (of een 

veelvoud van 8 centimeter).  

 In de montagehal werd ik ingedeeld bij een ploeg monteurs die 

een vlakdrukker voor een firma in Ierland opbouwde. Ik moest 

“technisch Brabants” leren: d’n “toffel”, de “liempiep”, de “drukpiep” 

en de “nokkenschief”. Ook nog: spoelbak, rakels, d’n “dreuger” en 

dergelijke woorden, weer eens iets anders dan technisch Engels. 
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Toen de vlakdrukker klaar en uitgeprobeerd was, werd de machine 

gedemonteerd, in hapklare brokken verpakt en naar Galway in Ierland 

gestuurd, alwaar ik de eer kreeg hem op te stellen. Uiteindelijk ben 

ik daar een half jaar gebleven want toen de vlakdrukker klaar was en 

produceerde, werd ik tot “montageleider” gebombardeerd. We 

werkten daar namelijk samen met twee andere firma’s en ik kreeg de 

taak om de collega monteurs te begeleiden en te helpen met de 

montage van andere soorten “textielveredelingsmachines”, zoals 

wasmachines, een bleekinstallatie, een merceriseermachine, 

polymeriseerkast en enkele spanramen. Waarom heeft men mij 

daarvoor gekozen? Ik denk omdat ik de enige was die enigermate 

redelijk Engels sprak. Één firma was Duits en hun monteurs spraken 

alleen Duits. Het was geen makkelijke job, er waren allerlei 

problemen. “Buitenmonteurs” (ook ik) zijn eigenlijk lastige lui. Er 

waren problemen over geld. Buitenmonteurs willen altijd een ruime 

dagvergoeding, waarvan ze goed kunnen leven in het buitenland, de 

werkgever daarentegen is altijd aan ’t beknibbelen. Dom, dom, met 

onwillige honden is het slecht hazen vangen. Later ging ik het liefst 

alleen op stap, ik had genoeg aan m’n eigen problemen en voelde 

blijkbaar niks voor een leidinggevende functie. Ongeschikt? 

Misschien wel, ik heb verschillende kansen gekregen, ze genomen en… 

weer teruggegeven. Stuur me maar alléén op reis, eigen baas, m’n lust 

en m’n leven. Daardoor ben ik nu in meer dan honderd landen geweest! 

En die andere honderd waar ik nog niet was? Bewaar ik voor m’n 

volgende leven!  

 

IERLAND 

 

 De plaats Galway is een havenstadje aan de westkust van 

Ierland, aan de beroemde Galwaybay. In de zestiger jaren vond je 

daar nog het “echte” typische Ierland. Er werd ook nog “Gaelic” 

gesproken, de oorspronkelijke Keltische taal. Die taal werd daar 

zelfs op school onderwezen. In die Ierse fabriek moest ik dus eerst 

die vlakdrukker monteren en aan de praat zien te krijgen. Dat kon ik 

niet alleen, als buitenmonteur kan je zo’n installatie niet monteren 
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zonder de hulp van lokaal personeel. Dat was afgesproken en die hulp 

kreeg je van de fabriek, van de klant dus. In vele landen kreeg ik 

goede medewerking, veel fabrieken hadden toen nog een eigen 

technische dienst met vaste bankwerkers. In Galway kreeg ik een 

paar “fitters” om me te helpen en ook nog een geweldige hulp voor 

het sjouwwerk: “Big Mike”, een stevige, oersterke man, een Ierse 

boer, met een groot gevoel voor humor. Hij vertelde van alles over 

Ierland, over de taal, over de “Leprechauns”, de “little people” die je 

stiekem, vooral ’s nachts, zouden helpen. Leprechauns begreep ik, zijn 

een soort onzichtbare kabouters, die af en toe even zichtbaar zijn. 

Heel veel Ieren zeggen dat ze er wel eens één gezien hebben, maar 

of dat waar is? Er doen talloze verhalen over deze mythische figuren 

de ronde. Helaas hebben ze mij nooit geholpen en ik had het daar 

toch moeilijk genoeg met m’n eerste drukmachine, die ik eigenlijk 

nauwelijks kende.    

Big Mike vertelde ondermeer over “salmon snatching”. Vlak bij 

Galway ligt een prachtig, kristalhelder meer, vol vis, het “Lough 

Corrib”. Vandaar loopt een rivier, de Corrib, dwars door Galway naar 

zee. Volgens de Ieren is dit de snelst stromende rivier van Europa. 

Ergens in de buurt van de grote middeleeuwse kerk bevond zich de 

“Salmon Weir”, een kade aan die rivier, waar je tegen een forse 

betaling op zalm mocht vissen. Er waren regelmatig vissers bezig met 

grote hengels, overigens met weinig succes, want ik zag nooit dat ze 

iets vingen. Verderop lag de zalmentrap, waar de vissen al springend 

stroomopwaarts konden zwemmen om op het meer voor nageslacht te 

zorgen. De Ieren hadden natuurlijk weinig zin om voor ’t vissen te 

betalen en hadden een methode ontwikkeld om van de stadsbrug af 

de zalmen te “snatchen”. Met een polaroidbril op, tegen de 

schittering, gooiden ze een lijn met lood en haken de rivier in, waar 

volop zalmen stil stonden in het snel stromende water om kracht te 

verzamelen voor hun reis naar het meer. Als ze goed gemikt hadden, 

kregen ze op die manier wel eens een zalm te pakken. Allerlei lui 

stonden relaxed op de brug met elkaar te praten en waarschuwden 

als de “Garda”, de Ierse politie, er aan kwam, want zó vissen mag 

natuurlijk niet.  
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Typisch Iers zijn ook de “tinkers”, een soort Ierse zigeuners. 

Ik zag ze vaak in zwarte capes met hoed, even buiten de stadsmuur, 

om een groot vuur zitten. Nu is de winter in Ierland niet al te koud, 

maar ik had toch weinig zin om er bij te gaan zitten. Die tinkers 

hebben ook altijd paarden bij zich en die mogen grazen op de “lange 

akker”, dat is de groenstrook langs de wegen. Als je met je auto over 

de smalle wegen rijdt, moet je dus altijd goed uitkijken, je zit zo 

tegen een tinkerpaard op en dát gaat geld kosten. 

 In Galway bevindt zich ook het Lynch castle, waar ooit een 

zekere James Lynch heeft gewoond. Hij was rechter en moest z’n 

eigen zoon ter dood veroordelen, omdat die in 1483 een Spanjaard 

vermoord had. Volgens de Ieren komt het woord “lynchen” van deze 

gebeurtenis, maar of dat waar is betwijfel ik. “Lynchen”, dat gaat 

toch op een andere manier. In de middeleeuwen was Galway één van 

de belangrijkste havens in Europa, er was vooral veel handel met 

Spanje. Die Spanjaarden hebben daar niet altijd stil gezeten, ik zag 

in de plaatselijke dancing in Salthill, de badplaats vlakbij Galway, 

pure Spaanse meiden die toch echt Iers waren! Er is nóg een 

overblijfsel uit die tijd: de “Spanish Arch”, twee poorten die deel 

uitmaakten van de stadsmuur.  

 Ierland vond ik eerst maar een troosteloos land, het regende er 

bijna altijd, de zon zag je nauwelijks, maar tegen de zomer werd het 

beter en zagen we dat Ierland eigenlijk een zeer mooi land is, maar… 

alléén als het mooi weer is. We gingen nogal eens toeren in 

Connemara, het gebied boven Galway, en dat is werkelijk geweldig 

mooi. Een prachtig golvend, veelkleurig landschap, een veengebied 

met heide, beekjes, vennen, schapen en pittoreske witte 

boerderijtjes. Die boeren konden daar toen zelfs helemaal van de 

natuur leven, ze staken turf achter hun huis en de beekjes hadden 

kristalhelder water dat je zó kon drinken. Met een beetje vee en een 

moestuin konden ze leven zonder slager en groenteboer. Maar er was 

toch één ding waar ze niet zonder konden: de “pub”, want een Ier kan 

niet zonder z’n “pint of Guinness”, zo’n groot glas heel donker bier. 

Die boeren daar stoken ook stiekem hun eigen whiskey (met een e), 

die ze ook “potcheen” of “moonshine” noemen, een sterk spul, ik schat 
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mimimaal 60 % alcohol. Ieren zijn er gek op, trouwens op alles wat 

alcohol heeft. Het zijn echte feestbeesten, in feestvieren en zingen 

waren (zijn?) ze beter dan in werken. In die pubs wordt ook vaak 

gezongen, mooie Ierse liederen, en dat klonk meestal heel aardig, 

ondanks (of dankzij) de drank. Op de Christmas party van de fabriek, 

waarvoor ook wij, de monteurs, uitgenodigd waren, voelden allerlei 

werkers zich geroepen om te zingen en tot m’n schrik werd ook ik 

opeens aangekondigd als “the famous singer from Holland”. Ik heb 

toen maar Stille Nacht gezongen in de hoop dat iedereen mee zou 

zingen, maar dat verrekten ze. Dat is trouwens de enige keer dat ik 

in ’t openbaar gezongen heb en beroemd ben ik er dus niet mee 

geworden.  

 We bezochten ook de wereldberoemde “Cliffs of Mohair”, even 

ten zuiden van Galway. Op de weg er naartoe reden we door een 

onontgonnen glooiend landschap. Daar kreeg ik een brainwave. 

Als je door het Ierse landschap rijdt bestaat dat meestal uit talloze 

ommuurde stukjes land. Die muurtjes zijn ooit gestapeld van ruwe 

brokken steen en dat moet toch wel een heel karwei zijn  geweest. 

“Wanneer en waarom hebben jullie die muurtjes eigenlijk gebouwd?” 

vroeg ik aan de Ieren, “Hoe lang staan die muurtjes er eigenlijk al?”  

Ze wisten het denk ik niet precies want ik kreeg onduidelijke 

antwoorden. Maar toen we daar langs de kust naar de Cliffs of 

Mohair reden begreep ik het ineens. De heuvels en hellingen daar 

waren nog onontgonnen en bezaaid met stenen en rotsblokken. Nog 

niemand had deze grond ingepikt en nodig gehad en dus had nog geen 

enkele boer zich geroepen gevoeld om die stukken land op te ruimen 

en steenvrij te maken. Maar de mensen, die lang geleden wel een stuk 

grond nodig hadden om te boeren, moesten natuurlijk beginnen die, 

met keien bezaaide, landerijen bruikbaar te maken voor hun vee of 

voor landbouw en waar laat je dan die stenen? De makkelijkste 

manier was  natuurlijk om ze op te stapelen en er muurtjes van te 

maken. Je hebt meteen een afscheiding én je bent de stenen kwijt.  

 “It ’s a way to get rid of the stones”, bevestigde iemand me. 

Later zag ik in andere landen iets dergelijks, maar nergens zo 

prominent als in Ierland. Nu heb ik nog één vraag: waar komen al die 
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stenen vandaan, die vroeger, en nu nog hier en daar, de heuvels 

bedekken? Zijn die door gletsjers van de ijstijd daar naar toe 

gebracht?  

 Enfin, bij de Cliffs of Mohair aangekomen, verbaasden we ons 

over de enorme loodrechte kliffen, die hier en daar meer dan 

tweehonderd meter oprijzen. We durfden nauwelijks naar de rand te 

lopen en kropen er dus maar toe. Zoals ik al eens eerder bemerkt 

had, zijn dergelijke afgronden “magnetisch”. Je begint te wankelen 

en wordt er door een geheimzinnige kracht (?) naar toe getrokken.  

Het gierde door m’n kruis, maar ik keek toch, op m’n buik liggend, 

over de rand van de afgrond. We waren echt onder de indruk van het 

indrukwekkende landschap, die steile rotswanden met de zee eronder 

en we zijn er later vaker naar toe gegaan als we zin in een uitstapje 

hadden. De Ieren hebben ons ook verteld dat een deel van de 

Spaanse “Armada”, de zogenaamde onoverwinnelijke vloot, indertijd 

door een storm uit de koers was geblazen en voor een deel op die 

rotsen te pletter zou zijn gelopen. Iets voor duikers daar? 

 Galway ligt aan het eind van een inham, de “Galway Bay”. Net 

buiten de baai, in de Atlantische Oceaan, liggen de beroemde “Aran 

Islands”. Het zijn drie eilanden met de namen: Inishmaan, Inishmore 

en Innisheer. Big Mike vertelde dat we daar absoluut naar toe 

moesten, want het zou daar heel interessant zijn. In de haven lag een 

schip, de “Galway Bay”, vroeger een Nederlandse sleepboot, en 

daarmee kon je naar het belangrijkste eiland. In de zes maanden die 

ik in Galway doorbracht, heb ik de mannen nooit zo ver gekregen om 

er met mij naar toe te gaan, maar toen ik enkele jaren later alleen 

naar “Galway Textiles” moest voor een servicebezoek, heb ik de 

stoute schoenen aangetrokken en me ingescheept voor de reis naar 

Inishmaan, het “grote eiland”. Het was een prachtige tocht en we 

hadden zomaar goed weer. Op het schip kwam ik aan de praat met 

een aardige Amerikaanse familie. De vrouw was een echte Ierse met 

sproeten en rood haar, haar man was van Libanese komaf. Dit bleek 

een goede combinatie, ze hadden twee oogverblindend mooie 

dochters bij zich, wát een schoonheden. Helaas hadden de dochters 

niet al te veel belangstelling voor mij.  
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 Het eiland bleek heel mooi en schilderachtig, ik zag witte 

cottages met rieten daken tussen de groene heuvels liggen met de 

oceaan op de achtergrond en prachtige wolkenluchten erboven. Er 

wonen daar nogal wat kunstenaars, maar ook vissers die in een soort 

kajaks de zee opgaan. Die vissers breien prachtige truien van 

ongebleekte schapenwol die, zo merkte ik later, in de was steeds 

witter en mooier worden. Hoewel ze behoorlijk aan de prijs waren 

heb ik er toch maar één gekocht, een echte “Aran sweater”: in het 

Iers een “gaelic gansey”. Het tochtje was de moeite waard en had ik 

niet willen missen. 

 Vrij dichtbij Galway ligt de stad Limerick en daar gingen we ook 

maar eens een kijkje nemen. Dit is de stad waar blijkbaar de 

vijfregelige gedichtjes vandaan komen. Ik zal er één geven, van 

captain Peacock: 

 

    On the breasts of a lady in Sale    

Were written the prices of ale 

But on her behind 

For the sake of the blind 

They tattooed the prices in Braille 

   

Waar ligt Sale trouwens? Limerick was geen geweldige stad, niks 

bijzonders. Leuker was het iets verderop in Kilkee, mooi gelegen aan 

een baai. Een Duitser was daar een hotel met restaurant begonnen en 

daar hebben we weer eens “continental” gegeten. Ik wil niet zeggen 

dat het Ierse eten niet deugt, ze hebben daar best lekkere dingen, 

zoals “roast lamb of Connemara” and “salmon steak”, maar je wilt wel 

eens wat anders. Door de week aten we meestal in ons hotel in 

Galway.  Na de maaltijd dronken we een speciaal bakje koffie, we 

hadden de “Irish coffee” ontdekt, lekker, met whiskey en room, in 

Holland kende men dat toen nog niet. Daar kreeg ik later grote 

moeilijkheden over. Er was namelijk contractueel vastgelegd dat de 

fabriek onze hotelrekening zou betalen, “But not your Irish coffee” 

zei de directeur, toen ik op het matje geroepen werd. De andere, 

meer ervaren monteurs, waren het er niet mee eens. “De klant zou 
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alles betalen!” was afgesproken, zeiden ze, “De hotelkamer en ook ons 

natje en droogje”. Ik heb toen maar met de Ierse leiding 

afgesproken dat zij ons een dagvergoeding zou geven, waarmee we 

zélf onze hotelrekening konden betalen. Daarvan vonden de monteurs 

natuurlijk weer dat het bedrag veel te laag was. Ik was de tijd 

vooruit, want later gingen wij altijd “op dagvergoeding” weg..… altijd 

te laag natuurlijk. 

 Een oud-collega van ons, zo wist ik, had een baan gevonden in 

Mullingar, in midden Ierland. Hij was met een leuke, roodharige Ierse 

getrouwd en in Ierland blijven hangen. Ik besloot hem maar eens op 

te zoeken. Met de trein ging ik er naar toe. In Mullingar bleek een 

fabriek van Douwe Egberts te staan en hij was daar chef technische 

dienst. De fabriek was eigenlijk alleen maar een verpakkingsbedrijf. 

Ze kregen balen pijptabak aangeleverd uit Nederland, die tabak werd 

daar in onsjes afgewogen en verpakt in de bekende Amphora builtjes, 

die dan naar de USA geëxporteerd werden. M’n collega vertelde dat 

z’n grootste probleem niet de (zeer gecompliceerde) 

verpakkingsmachine was, maar de Ierse belastinginspecteurs. Over 

iedere gram tabak die wél Ierland binnenkwam, maar niet 

geëxporteerd werd, moest accijns en invoerrechten betaald worden. 

Bij het doseren en verpakken viel er natuurlijk altijd wel wat tabak 

af. Daarom werden de machines en de vloer regelmatig aangeveegd en 

het afval verzameld. Dit werd gewogen en daarvan mocht van de 

inspecteurs een bepaald  percentage afgetrokken worden, maar over 

de rest moesten invoerrechten betaald worden. Die lui waren zeer 

argwanend en hielden streng vast aan de regels over in- en uitgaande 

tabak. “Een ongelofelijk stelletje zeikerds!” vond m’n collega. Maar 

afgezien daarvan vond hij Ierland een leuk land en de omgeving van 

Mullingar was inderdaad prachtig. Hij liet me in de avondschemer wat 

van de omgeving zien en ik zag een landschap dat me deed denken aan 

de strips van Tom Poes en Heer Bommel, de “Heer van Stand”. Later 

vernam ik dat Marten Toonder, de tekenaar, inderdaad in Ierland 

woonde, maar dat hij dat mysterieuze landschap al tekende vóór dat 

hij ooit in Ierland was geweest. Hoe kan dat toch? Bestaan er dan 
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toch vorige levens? Die oud-collega met z’n Ierse vrouw wonen er 

trouwens nog steeds hoorde ik onlangs. 

 Natuurlijk gingen we af en toe terug naar Nederland om ons te 

melden op het thuisfront. De reis ging meestal via Dublin, waar we 

dan met de trein naar toe reden. Die trein, die op z’n akkertje dwars 

door Ierland naar Dublin reed, was iets speciaals. We noemden hem 

de “desert-express”, hij had een flinke, antieke bar aan boord en die 

werd zeer druk bezocht. In de loop van de reis werd het daar steeds, 

laten we maar zeggen, “gezelliger”. De Ieren werkten grote glazen 

Guinness (“pints of stout”) en Ierse whiskey weg en wij deden ook 

ons best. Naar verluidt moest de trein halverwege, in Athlone, wel 

eens stoppen om weer Guinness bier en Jameson whiskey in te slaan 

als het alcoholverbruik te hoog was opgelopen. 

 In Dublin aangekomen overnachtten we in een hotelletje in het 

centrum en ’s avonds gingen we maar eens flink stappen. Dublin was 

toen een echte, beetje ouderwetse, Ierse stad met heel veel pubs. 

Met een collega bezochten ik daar een pub, we zetten ons aan de bar 

en bestelden: “twee maal whiskey”.  Nou vertaalden wij dit als “two 

times whiskey”. Tot onze verbazing kregen we twee glazen bier en 

één whiskey. Dat hadden we toch niet besteld? Maar volgens de 

barjuffrouw hadden we dit wél besteld. Ineens begreep ik het, één 

van de meest gedronken soorten bier (behalve Guinness) in Ierland is 

“Time lager”. Dat kregen we dus: twee Times en een whiskey. We 

moesten zo vreselijk lachen dat we de tent uitgezet zijn. Geen 

probleem, pubs genoeg in Dublin. Onze kennis van Engels was dus voor 

verbetering vatbaar: “twee maal” is “twice” of gewoon “two”.  

 Uiteindelijk is het toch niet zo goed gegaan met Galway 

Textiles, eerst raakten ze in handen van Amerikanen, later toen ik ze 

nog eens bezocht waren Pakistani’s er de baas en ik vraag me af of ze 

nu nog bestaan. Wanneer weet ik nog niet maar ik moest toch nog 

maar eens terug naar dat land. In m’n volgende leven? 

 

CANADA 

 Na een weer véél te korte opleiding in de Brabantse fabriek om 

de eerste rotatiedrukmachine te leren werd ik, na Ierland en enkele 
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klussen in Duitsland, naar Montreal in Canada gestuurd, om daar zo’n 

RD één te monteren. Ik kwam terecht bij “Montreal Fast Print”, een 

fabriek met veel Tsjechen. De fabriek lag vlak bij een Franstalige 

wijk en daar bracht men mij onder in een prima hotel mét dancing en 

bar: “Maxime”. Het was oktober, mooi najaarsweer en ik genoot van 

de prachtige herfstkleuren. Ik was behoorlijk onder indruk van de 

enorme stad Montreal. Imposante gebouwen, overal brede wegen, al 

die grote sleeën, een echte wereldstad. Maar na die mooie herfst 

begon het al snel te winteren en te sneeuwen, autorijden in de stad 

werd één grote glijpartij. Het werd kouder en kouder en af en toe 

vielen er zulke enorme hoeveelheden sneeuw dat het verkeer zo’n 

beetje stil lag. Maar .. de Canadezen waren goed uitgerust. Al snel na 

zo’n pak sneeuw werden de wegen door een vloot van bulldozers 

schoon geveegd. Op de weg zag ik dan drie bulldozers schuin achter 

elkaar rijden en een klein bulldozertje op de stoep. Daarachter een 

“sneeuwvreter” die de ontstane sneeuwdijk meteen opzoog en in een 

vrachtwagen blies. Achter de sneeuwvreter reed steeds een rij 

vrachtwagens die met de sneeuw wegreden. Op verschillende plaatsen 

in de stad waren verzamelplaatsen voor al die sneeuw en daar 

verrezen enorme sneeuwbergen. Men vertelde dat die pas in de 

zomer geheel weggesmolten waren. 

Montreal was een enorm grote, maar toch heel prettige stad. In 

die tijd, eind 1965 was men bezig een ondergrondse te bouwen, die 

vóór de wereldtentoonstelling van 1967 klaar moest zijn. Wegens de 

lange koude winter hebben ze daar trouwens heel veel onder de 

grond gestopt: complete winkelstraten met terrasjes, restaurantjes 

en zo. Ondergronds was het heel gezellig en warm en je kon er uren 

ronddwalen. Boven de grond was het een koude boel met sterk 

wisselend winterweer. Vóór de Kerst vroor het geruime tijd een 

graad of veertig, maar helaas, tijdens Kerstmis regende het en was 

het een paar graden boven nul, geen witte Kerst dus. De Tsjechen 

van de fabriek hadden mij uitgenodigd voor een Tsjechisch 

kerstdiner en dat was geweldig, met vooral veel drank: wijn en flink 

sterke Tsjechische slivovitsj.  
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Reizen door de stad deed ik per comfortabele stadsbus, die 

weinig kostte. Het waren voor die tijd zeer moderne bussen met 

automatische versnelling, waardoor ze soepeltjes reden en alleen wat 

zwaarder bromden bij het optrekken. Er was één probleem. De ruiten 

waren meestal stijf bevroren waardoor je niet kon zien waar je 

eigenlijk was. Ik was constant bezig een kijkgaatje in de ruit te 

maken. Stapte je uit, dan maar weer snel naar de ondergrondse 

shoppingstraten, daar was het tenminste gezellig en lekker warm.  

In Canada betaal je met dollars, maar…die zijn anders dan de 

Amerikaanse: Canadese dollarbiljetten hebben dezelfde afmeting  

maar zijn verschillend gekleurd en zo makkelijk uit elkaar te houden. 

Ze waren toen een ietsje minder waard dan de Amerikaanse 

“greenbacks”. Wat me bij het winkelen opviel, sterke drank 

(Seagrams VO whisky en zo) kocht je in een “liquorstore” en die leek 

nog het meest op een postkantoor met loketten. Daar kreeg je je 

favoriete fles door het loket uitgereikt na enige pecunia’s neergeteld 

te hebben. Volgens mij waren het regeringswinkels, een ideetje voor 

Nederland?  

Ik probeerde ook wat typisch Canadese souvenirs te kopen, 

maar het enige authentieke wat ik vond waren beeldjes van 

“soapstone”,  gemaakt door Eskimo’s, maar wel peperduur. 

 Met m’n drukmachine in de “fast printende” fabriek ging het 

niet al te goed. Het bedrijf “Montreal Fastprint” was eigendom van 

een Tsjech, die, toen de Russen kwamen, net op tijd gevlucht was 

naar Canada en wat geld mee had kunnen nemen. Al in de vijftiger 

jaren was hij begonnen met onze vlakdrukmachines en had daar veel 

geld mee verdiend. Nu kwam dus de eerste rotatiedrukmachine naar 

Canada. Het opbouwen van die machine ging wel goed, maar het 

duurde heel lang om de machine elektrisch aan te sluiten, door de 

strenge Canadese eisen. De kabels moesten allen in buizen lopen en 

zo moesten er ook Canadese elektromotoren in en kwam er een 

enorme Canadese schakelkast bij. Tja, die motoren pasten natuurlijk 

niet, de schakelkast werkte niet goed en de in bedrijfstelling heeft 

daardoor erg lang geduurd. Eindelijk waren we zover dat er wat 

gedrukt kon worden. Dat ging ook niet goed, het bleek dat het 
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lakprobleem van de sjablonen nog steeds niet opgelost was. Één van 

de eerste motieven die we moesten drukken waren kleine Canadese 

vlaggetjes op nylondoek. Canada had zich toen net losgeweekt uit het 

gemenebest en daarom moest er een eigen vlag komen, zonder de 

Engelse “Union Jack”. Het was een zeer eenvoudig dessin: wit met 

rode balken en in ’t midden een, eveneens rode, “maple leaf”. We 

gingen aan ’t drukken, maar al na enige honderden meters werden de 

rode esdoornbladeren groter en groter. Stoppen dus, stof is niet 

goedkoop en je hebt zo een paar honderd meter verpest. Ook de 

machine bleek niet helemaal jofel te zijn, de sjablonen kreukten en 

gingen kapot. Dat was een groot probleem voor mij, moeilijk op te 

lossen, dit was zeker niet mijn beste montage. Zelfs onze directeur 

kwam over met nieuwe lak, maar ook hij kon het lakprobleem niet 

oplossen. Er viel niet goed mee te drukken en uiteindelijk zijn we 

maar met hangende pootjes naar Holland teruggegaan en het heeft 

nog maanden geduurd voor men het lakprobleem had opgelost en de 

boze klant weer enigszins gekalmeerd was. Toch is het allemaal goed 

gekomen en de Tsjech is later in de USA een nieuw, veel groter 

bedrijf begonnen met een heel regiment van onze ronddrukmachines 

en werd daarmee één van onze grootste klanten.  

 Enige jaren later ben ik nog weer eens voor een montage 

teruggeweest in Canada, en moest toen naar een klein plaatsje in de 

provincie Quebec: Cowansville. In het plaatselijke hotel “Maurice” 

aangekomen bleek er net een oesterparty aan de gang te zijn en ik 

werd meteen gastvrij voor de party uitgenodigd door de zeer 

vriendelijke Canadezen. Zou ik oesters lusten? Nog nooit had ik die 

dingen gegeten maar ik vond ze heerlijk, vooral met een flinke slok 

champagne! Je nam een grillig gevormde schelp van de schaal, 

sprenkelde er wat rode saus of citroensap in en werkte dan een soort 

zoute snottebel naar binnen, daarna snel een slok bubbeltjeswater! 

Heerlijk, vooral na diverse slokken! 

 M’n firma had intussen een nieuw verbeterd model drukmachine, 

de RDII, ontwikkeld en die moest ik daar in Cowansville installeren 

bij de firma Bruck Mills. Het was natuurlijk weer winter en vaak 

wandelde ik in de vrieskou van dertig, veertig graden onder nul van 
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het hotel naar de fabriek en ’s avonds terug. Tot m’n verbazing zag ik 

onderweg bouwvakkers en stratenmakers gewoon buiten werken. Ze 

trokken zich weinig aan van de kou en verwerkten harde brokken 

grond met hun graafmachines. Ook waren ze gewoon aan ’t 

betonstorten, maar die beton was wel verwarmd. Muren metselen 

deden ze in enorme plastic tenten. ”Vorstverlet”?.  Nee dat kenden 

ze daar niet. Zo zie je maar weer dat de bouwvakkers bij ons wel erg 

verwend zijn! 

De bedrijfsleider bracht me soms met z’n grote Chevrolet naar 

het hotel. Z’n auto stond buiten maar toch was het binnen heerlijk 

warm. Hoe kon dat nu? Het bleek dat Canadese auto’s vaak een 

elektrisch kacheltje in de motorruimte hebben. Veel parkeerplaatsen 

blijken een stopcontact te hebben en daar plug je dan het snoer van 

je autokacheltje in. Wat een superidee! 

Canada heeft relatief weinig inwoners, wel wat meer dan 

Nederland, maar het land is zelfs nog groter dan de USA. Eigenlijk is 

het een heel indrukwekkend land maar om er nou te blijven? In die 

fabriek kon ik zo een baan krijgen en ik heb er wel over nagedacht, 

maar nee dus, in zulke winters had ik geen zin. Wat de kou betreft, in 

die fabriek daar in de Frans Canadese provincie Quebec maakte ik 

nog iets bizars mee. Achter de drukmachine had ik een flinke 

droogkast gemonteerd, voor het drogen van de natte bedrukte stof. 

Op de kast stonden een paar stevige ventilatoren voor de 

luchtcirculatie, verder nog een afzuigfan die de kwalijke dampen 

afzoog en naar buiten blies. Voor de verwarming van de lucht zaten 

er een stel warmtewisselaars in de kast, die met stoom gevoed 

werden. Op een morgen schakelde ik de droogkast in: altijd eerst de 

afzuigventilator, maar die sloeg meteen af: zekering kapot. “Wat is 

er aan de hand?” vroeg ik me af, ik snapte er niks van. Na een paar 

keer proberen en nog een paar zekeringen bleef de fan eindelijk 

draaien, stoom open en draaien maar. Maar… al snel liep er water 

onder uit de kast. Wat was er aan de hand? De condensleidingen 

waren kapotgevroren, er zaten grote bobbels met scheuren in de 

pijpen. Hoe kon dat nu, het was toch heerlijk warm in de fabriek? Ja, 

in de fabriek wel, maar niet in de droogkast. Er heerste namelijk een 



 110 

behoorlijke ónderdruk in de fabriek door de vele afzuigingen en 

daardoor werd er koude buitenlucht door de schoorsteen en de 

afzuigfan de droogkast binnengezogen. De waaier van de afzuigfan 

draaide daardoor met een flinke gang de verkeerde kant op. Aha, 

dáárom gingen de zekeringen dus kapot als ik hem aanzette en 

dáárdoor kwam die ijzige kou de droogkast binnen. Er moest dus een 

terugslagklep in de schoorsteen gebouwd worden, maar ja, die was 

niet meegeleverd. De pijpen werden gerepareerd en we lieten de 

afzuigfan voorlopig maar dag en nacht draaien. 

Nog wat over Canada, in die eerdere fabriek, in Montreal, 

werkte behalve Tsjechen, een stel Duitser monteurs en veel Frans-

Canadezen, ook een Nederlander. Hij was in 1948 met z’n ouders, 

vader, moeder met zeven dochters en twee zonen naar Canada 

geëmigreerd. Die Nederlander vertelde me dat z’n familie vroeger 

een boerderij in Limburg had. Ze waren per schip de oceaan 

overgestoken, maar toen ze in Canada aankwamen en aan land gingen, 

keek Pa eens rond op de kade en zei: “Hier blief ik nie!” Maar ja ze 

waren nu eenmaal in Canada, kwamen uiteindelijk in Nova Scotia 

terecht en bouwden daar een prachtige boerderij. De zoon vertelde 

dat de winter daar nog véél strenger was dan in Montreal: acht 

maanden sneeuw, één maand lente, twee maanden zomer, een korte 

herfst en dan begon de winter weer. Pa, ma en hun zeven dochters 

gingen na zeven jaar weer allemaal terug naar Limburg, maar de twee 

zoons bleven in Canada. Één werkte dus aan onze drukmachines, de 

ander werd bedrijfsleider op een Canadese kloosterboerderij en 

daar is die textieldrukker later ook naar toe gegaan. Terug in 

Nederland, heb ik hun ouders opgezocht, de familie woonde in 

Castenray in Noord Limburg. Vader vertelde sterke verhalen over z’n 

Canadese tijd en ik begreep dat hij er toch wel goed verdiend had en 

nu, in z’n geboorteplaats, genoot van z’n pensioen. En z’n dochters? 

Allemaal in de buurt getrouwd. 

Waar ik echt van genoot in Montreal was het ijshockey. Er was 

een groot stadion van “Molson”, de grootste bierbrouwer van Canada, 

waar je het beste ijshockey van de wereld zag. Soms kreeg ik wel 

eens een kaartje van de agent en zat dan mooi vooraan met hem of, 
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nog leuker, met z’n secretaresse. Sjonge jonge wat een sport, met 

gepantserde mannen die tijdens het spel steeds aan het knokken 

raakten en er op los mepten met hun hockeysticks. Met harde bonken 

knalden ze regelmatig tegen het schot om de ijsbaan en je zag de 

mensen, die daar achter zaten, deinzen. Steeds moesten er spelers 

naar het strafbankje. De puck vloog zo snel over de baan, dat ik 

moeite had om hem te volgen. Ook vloog af en toe het hele goaltje 

over het ijs, als de spelers met z’n allen de puck erin probeerden te 

krijgen. Het was in ieder geval een geweldig schouwspel en vooral 

heel leuk als de Canadezen wonnen van de Yankee’s. Canadezen zijn 

gek op ijshockey, overal in de stad waren ijsbaantjes, waar jongens 

aan ’t oefenen waren, dat kan heel lang want het vriest er zo’n zes, 

zeven maanden van het jaar.  

Af en toe mocht ik mee met de agent en vrienden naar een 

skigebied in de “Laurentians”, een bergachtig gebied vlak bij 

Montreal met volop sneeuw. We reden er met een grote Amerikaan 

naar toe en gleden daar dan over de ijzige wegen door de meest 

fantastische winterlandschappen. Geskied heb ik er niet maar het 

mooie landschap maakte alles goed.  

Rond Cowansville waren uitgestrekte bossen en iemand van de 

fabriek vroeg of ik mee ging jagen op sneeuwhazen in de Quebecse 

wildernis. Het was verrekte koud, maar ik had beste overschoenen en 

een dik jack gekocht en daarmee gingen we het woud in. Mooi 

landschap, overal sneeuw waarin honderden pootafdrukken van 

sneeuwhazen te zien waren: “Ghosts on snowshoes!” noemde mijn 

Canadese metgezel ze. Ik begreep dat die sneeuwhazen inderdaad 

wit waren en grote platte poten hadden om niet in de sneeuw te 

zakken. Dat gebeurde bij mij wel, ik trapte ondanks de strenge vorst 

ergens door het ijs en had een natte voet. “Nou”, dacht ik, “dat 

droogt wel door de warmte van m’n voet.” Niet dus en ik zag mezelf 

genoodzaakt overschoen, schoen en sok uit te trekken en uit te 

wringen, daarna alles weer aan, wat een gedoe in die sneeuw. Intussen 

was ik m’n maat kwijtgeraakt en begon hem enigszins te knijpen. Alles 

leek op elkaar en ik zou niet de eerste zijn die in de Canadese wouden 

verdwaald raakte. Na wat geroep in het woud vond ik hem gelukkig 
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weer terug. Pootafdrukken van sneeuwhazen hebben we volop gezien 

maar de hazen zelf niet. We hebben er dus gelukkig ook geen één 

geschoten! 

Het Canadese landschap daar is echt mooi, maar nog mooier zou 

het zijn in West Canada. Helaas, daar ben ik (nog) niet geweest. In 

m’n volgende leven maar weer! Canada is echt een geweldig land, maar 

wel een land met een veel te lange, ijskoude winter.   

 

ZUID AFRIKA 

 

 Ergens in 1965 kreeg ik een mooie klus, ik mocht de eerste 

rotatiedrukker in Afrika gaan neerzetten. Die was verkocht aan een 

fabriek in East London in Zuid Afrika, prima, ik had er wel zin in. Met 

de KLM naar “Joh’burg” en daar overstappen op de plane naar East 

London. Het was al donker, toen ik na een lange vlucht in 

Johannesburg aankwam en daar was het niet al te best weer. 

Onderweg naar East London werd het weer nog veel slechter, we 

kwamen in een onweersbui terecht en de bliksems vlogen door de 

lucht. Het vliegtuig ging te keer als een klein vissersbootje in een 

storm. “Nou ging het de hele reis prima en kom ik op het laatste stuk 

straks nog aan m’n endje!” dacht ik. Maar… het werd weer rustiger en 

na een tijdje maakten we een prima landing in “Ooslonden” (op z’n 

Afrikaans). Ik werd opgewacht door een aardige Zwitser die me in z’n 

Volvo Amazone naar een mooi hotel aan de boulevard bracht, met 

uitzicht op zee: hotel Esplanade. 

De textielfabriek lag vrij ver weg van de stad, het was een 

“borderfactory”, dat wil zeggen een fabriek aan de grens van het 

zwarte thuisland “Transkei” en was bedoeld om “die swartmense” uit 

de Transkei werk te verschaffen. De Transkei is een groot gebied 

tussen Durban en East London en wordt bewoond door de Xosa stam. 

Die mensen daar praten met zo’n klakgeluid, je weet wel, zoals die 

zangeres Miriam Makeba dat deed, dat was dus zeker ook een “Xosa”. 

Bij het leren tellen in Xosa heb ik geprobeerd dat klakken na te doen, 

maar dat is me nooit echt goed gelukt.  
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In de fabriek kreeg ik hulp van een heel stel Xosa’s, maar om nu 

te zeggen dat ze technisch talent hadden, nee dus. Alles moesten ze 

leren, ze hadden nog nooit gesleuteld en ik moest ze leren moeren op 

bouten te draaien en zo. Ze vergaten ook nogal snel. Wilden ze niet? 

Die indruk kreeg ik niet, voor het sjouw- en tilwerk waren ze prima. 

Ze zullen wel te weinig verdiend hebben, er was veel armoe onder de 

zwarten. Tellen in hun taal kan ik nog steeds een beetje: 1,2,3,4 werd 

“enne, zimbine, zinslanoe, zinxlei-xlei”. Die “x”, dat was dus dat 

klakgeluid, net als de X van Xosa.  

Er was daar inderdaad apartheid, merkte ik, de witte mensen 

woonden in mooie tot zeer mooie huizen, begroeid met bougainville in 

allerlei kleuren en prachtige tuinen. De zwarte luitjes echter 

woonden in de “location”, een gebied met lange rijen kleine huisjes. 

Als ze dat niet beviel, nou dan konden ze toch naar de Transkei, naar 

hun eigen land?  Maar daar woonden de mensen in van die halve bollen 

van leem. Ook moesten ze daar zelf maar zien waar ze van konden 

leven. De beste grond van Zuid Afrika was het daar trouwens ook 

niet, begreep ik.  

In EastLondon merkte ik dat de zwarte Afrikaners toch ook 

privileges hadden. Als ik met de bus ergens naar toe wilde, moest ik 

diverse zwarte bussen voorbij laten gaan, ik mocht alleen in de witte 

bus! Maar de zwarte mensen mochten wél in de witte bus: maar alleen 

achterin, vreemde toestand!  

Het was goed toeven daar in E.L., best hotel, mooie stranden 

vlak bij, “slegs vir blanke”. De “zwarte” stranden lagen een stuk 

verder weg…. East Londen heeft ook een flinke haven en toen ik er 

eens een kijkje nam kreeg ik een schok. “Hier ben ik al eens 

geweest!” en inderdaad, na even nadenken herinnerde ik me dat ik er 

al eens met de tanker was geweest. We deden op die reis toen ook 

Kaapstad aan, met z’n mooi gelegen haven in de Tafelbaai, met op de 

achtergrond de Tafelberg. En ik dacht terug aan de prachtige tocht 

die we maakten door het schiereiland onder Kaapstad, waar we 

Muizenberg, Houtbaai, Chapmans Piek en de “Plaas van Pieter 

Stellenbos” bezochten, heel mooi allemaal, Zuid Afrika is een pracht 

land! 
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In East Londen had ik een prima tijd, het weer was prettig en  

de montage verliep ook goed. In de fabriek werkte enkele Hollanders, 

waaronder ene Hans, en twee Engelse textielmannen, Bill en John. Ze 

zouden later drukker worden en hielpen mij goed met de montage van 

de RD. Dan was er ook een Duitse monteur, Fritz, die een flink aantal 

Zwitserse weefstoelen aan ’t monteren was. Hij had een Volkswagen 

kever en met hem maakten we in de weekends leuke tripjes, zoals 

naar “P.E.” (Port Elizabeth) en “Joeteneek” (Uitenhage). Het was 

voorjaar en we reden over de “gardenroute” door een fantastisch 

landschap met overal bloeiende bloemen en wonderlijke planten, één 

grote wilde tuin. 

Regelmatig gingen we natuurlijk met elkaar stappen, ze hadden 

best bier daar en als borrelhapje: “biltong”. Dat is zongedroogd, heel 

dun gesneden vlees: “beesbiltong” van rundvlees en ook lekker: de 

beroemde “springbokbiltong”. Hapt zo heerlijk weg bij een pilsje! Ik 

raakte ook bevriend met een Duitse chemicus van de fabriek, Klaus, 

die eveneens een autootje had, een Fiat 1100. Dankzij deze knaap 

heb ik nog veel meer gezien van Zuid Afrika. In het weekend reden 

we af en toe met hem mee naar een Duitse herenboer: “Herr Von 

Plato”, die met z’n vrouw een enorm terrein beheerde op zo’n 40 mijl 

van East London. Von Plato bedreef met wat zwarte knechten een 

beetje landbouw en veeteelt en dat lukte aardig. Op hun terrein 

woonden enige tientallen Xosa’s, in primitieve hutjes, leuk om 

fotootjes te nemen. Het was heel prettig daar, we werden altijd zeer 

gastvrij ontvangen door de Von-Platootjes, veel bezoek kregen ze 

niet, ze woonden ver van de bewoonde wereld en de weg er naartoe 

was ook niet al te best, dus ze waren echt verrast als er iemand op 

bezoek kwam. Als we er naar toe reden kwamen we door een paar 

piepkleine dorpjes: “Hannover” en “Hamburg”. En hoe heette de 

hoofdstraat van Hamburg? Inderdaad, de “Repperbaan”.     

Na een week of zes kwam de dag dat ik klaar was met de 

montage van de machine, maar de klant had nog van alles te doen. 

Allerlei leidingen ontbraken nog, stoom, water en perslucht waren nog 

niet aangesloten. Van alles rondom de machine, zoals een wasplaats en  

een opslag voor sjablonen moesten nog gemaakt worden, vlot waren 
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ze daar niet. Het kwam voor mij prima uit, want Klaus de chemicus 

had met z’n broer uit Duitsland een tocht gepland naar Rhodesië (nu 

Zimbabwe) en… ik mocht mee! We zouden een aantal wildparken 

bezoeken en die wilde ik wel eens zien. Snel een telex naar ‘t 

thuisfront gestuurd en uitgelegd dat de klant niet klaar was en ik 

veertien dagen op vakantie ging. Vlak voor ons vertrek stuikte het 

Fiatje van Klaus in elkaar, paniek. Maar… Klaus kocht snel een oude 

Opel Rekord, zo’n vierkante, en daarmee gingen we op weg naar 

Johannesburg. Daar haalden we de broer van Klaus op, die zou met 

Trek Airways uit Luxemburg naar Zuid Afrika vliegen. De reis van 

East London naar Johannesburg was meer dan duizend kilometer en 

hartstikke eentonig. Honderden kilometers kaarsrechte weg door de 

“Karoe”, een steppenwoestijn die centraal Zuid Afrika beheerst. 

Klaus reed en reed, had steeds meer weg nodig, maar verrekte het 

om het stuur af te geven. Die Opel had een waardeloze wegligging 

maar gelukkig een goede betrouwbare motor, toen nog een zijklepper. 

We zeilden van links naar rechts over de weg, maar het ging allemaal 

goed, er was gelukkig heel weinig verkeer daar. Eindelijk kwamen we 

in “Djoburg” aan. Klaus kende een collega daar, die ons gastvrij 

ontving en bij deze kennis konden we overnachten, op de grond! De 

volgende dag reden we naar het vliegveld van Johannesburg en 

hoopten daar  broer Dieter te ontmoeten. We parkeerden de Opel op 

het roodzandige parkeerterrein. Het was knap warm en wij gingen, 

zoals gewoonlijk, in bush-outfit, korte broek en kakihemd met korte 

mouwen naar de aankomsthal en ja hoor, daar kwam Dieter, zeer 

elegant met kraagloos camelkleurig colbertje, veterdasje en lange 

broek met keurige vouw.  

“Ich hoab dir doch gsoagt, zieh alte Klamotten an!” sprak Klaus.  

Dieter: “Ich hoab goar keine alte Klamotten!” 

Leuke ontvangst! Dieter was namelijk operazanger en kwam uit een 

andere wereld. Enfin we liepen naar het stoffige parkeerterrein en 

Klaus smeet Dieters chique leren koffer en tas in de kofferbak.  

“Pass auf dass du meine Sachen nicht verkratzt!” riep Dieter 

luid.  

“Mensch, du bist hier in Afrika, nicht in Deutschland!” 
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“Jonge jonge, als dat maar goed gaat”, dacht ik. Maar het viel mee, 

Dieter paste zich wonderlijk snel aan en vond het toch allemaal erg 

leuk en interessant. We gingen eerst naar Pretoria, waar we het 

voortrekkersmonument bezichtigden. Daarna verder, de weg op naar 

Beit Bridge waar de grensovergang is naar Rhodesië. Onderweg 

zongen de beide broers operaliederen, want ook Klaus bleek een 

soort operastem te hebben. Ze zongen best mooi maar het moet 

natuurlijk niet te lang duren. Het landschap werd intussen steeds 

mooier en onderweg bewonderden we de reusachtige 

apenbroodbomen, de “baobabs”. Het zijn heel bijzondere bomen, ze 

lijken wel van donkergrijs beton gemaakt te zijn. De naam 

apenbroodboom kregen ze natuurlijk omdat apen de vruchten ervan 

eten, maar apen zagen we daar niet.  

 Na vele uren rijden arriveerden we bij de grensplaats Beit 

Bridge waar we de Limpopo overstaken, Rhodesië in. De “Limpopo” is  

de grensrivier tussen Zuid Afrika en Rhodesië. De douane deed 

gelukkig niet moeilijk, we mochten zomaar het land binnen en gingen 

op weg naar het Wanki National Park via Bulawayo, de tweede stad 

van het land. De hoofdstad Salisbury, nu Harare, lag de andere kant 

op, daar zijn we niet geweest. Rhodesië bleek een prachtig land te 

zijn en we zagen onderweg al snel zebra’s en antilopen, terwijl we nog 

lang niet bij het wildpark waren. In de buurt van  Bulawayo kregen 

we, ondanks de prima wegen, ineens een lekke band. Na het wiel 

verwisseld te hebben, reden we verder. Even later vonden we een 

tankstationnetje waar we de lekke (binnen)band lieten repareren. 

Nooit zal ik vergeten hoe dat daar gebeurde: een zwarte monteur 

haalde vakkundig de binnenband uit het wiel, spoorde het lek op en 

klemde er met een speciaal gereedschapje een plat metalen doosje, 

met daaronder een plakker, op vast. Hij haalde het dekseltje eraf 

en…..stak de inhoud in brand! Het spul in het doosje brandde 

langzaam op en… de plakker bleek keurig op de band gevulkaniseerd 

te zijn. Nog nooit zo iets gezien en later ook nooit meer. De 

Afrikaanse manier van banden plakken? Wat later vloog er ook nog 

een grote lap rubber van een der banden af en hebben we in Bulawayo 

maar een nieuwe buitenband gekocht. Het was toen nog de tijd van de 
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“kuvver” (cover)bandjes en onze banden waren blijkbaar slecht 

“gecoverd”.  

 Van Bulawayo, een redelijk mooie stad met veel groen en 

prachtige oranjerood bloeiende “flamboyant” bomen, reden we verder 

naar ons belangrijkste doel: het Wanki Nationaal Park, waar we de 

wilde dieren van Afrika in hun eigen omgeving zouden kunnen zien 

(het heet nu: Hwange National Park).  

“Wanki ist schöner wie das Kruger Park” zei Klaus.  

Na Bulawayo veranderde de weg, was het eerst nog een redelijk 

brede geasfalteerde weg, nu ging die over in een geasfalteerd 

karrenspoor! Nou is dat niet direct een probleem, zolang er maar 

geen tegenliggers zijn en die waren er gelukkig maar heel weinig. De 

regel is dat je bij een tegenligger met je linker wielen in het zand 

gaat rijden. (Er is daar net als in Zuid Afrika links verkeer.) Je moet 

dan hopen dat de tegenligger hetzelfde doet, dan gaat alles goed. 

Maar wat doe je als je een heuvel oprijdt of een onoverzichtelijke 

bocht nadert? Dan ga je natuurlijk ook, voor de zekerheid, met je 

twee linker wielen links in het zand rijden. Klaus deed dat een paar 

keer, maar vond het toen welletjes, hij bleef  koppig op het 

geasfalteerde karrenspoor rijden en wij maar bidden en hopen dat er 

geen tegenliggers aankwamen. Dat was gelukkig niet het geval en na 

vele uren rijden kwamen we zomaar heelhuids in Wanki, het plaatsje 

bij het wildpark, aan. We gingen bij een tankstation tanken waarvan 

de eigenaar een Hollander bleek te zijn, die ons ook nog logies 

aanbood. De man had een groot probleem, z’n vrouw was blind 

geworden en lag in ’t ziekenhuis. Oorzaak? Bij het tellen van het 

Rhodesische geld had ze een gemene infectie opgelopen, waardoor ze 

uiteindelijk blind en ziek was geworden. Pas dus op met Afrikaans 

geld, was z’n waarschuwing.  

De volgende dag gingen we vol verwachting naar het Wankipark. 

Bij de ingang moesten we ons melden bij de (blanke) “game-warden” 

die ons het reglement gaf en een kaartje van het park met 

aanwijzingen en tijdstippen om bij bepaalde punten olifanten en zo te 

zien. Hij waarschuwde ons niet te dicht bij de olifanten te komen, de 

vorige dag had een olifant met z’n slagtanden een busje omgegooid 
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omdat de olifant vond dat het busje een beetje te dichtbij stond. Die 

waarschuwing was niet voor niks. We waren nog maar nauwelijks in 

het park of vóór ons stak een kudde olifanten de weg over. We 

stopten snel, maar op dat moment kwam links van onze auto, heel 

dichtbij, alweer een reusachtige olifant met wapperende oren op ons 

af: “Wegwezen jullie!” Het was de leider van een hele kudde die ook 

wilde oversteken. Wat moesten we doen? We reden maar snel iets 

verder en gelukkig was intussen de kudde olifanten verderop 

overgestoken en alles ging goed.  

Het park bleek vol wild, we zagen van alles, krokodillen, 

sabelantilopen, impala’s, koedoes, zebra’s, gnoes, giraffen, you name 

it. Maar we wilden meer zien, leeuwen, luipaarden en zo. Ineens zagen 

we ergens, vlakbij de weg, twee leeuwen die lagen te pitten. We 

stopten en schoten wat foto’s uit het raam. Maar Dieter de 

operazanger wilde meer! Hij wilde een foto van hemzelf met de 

leeuwen op de achtergrond. Dus stapte hij uit (streng verboden), ging 

voor de slapende leeuwen staan, Klaus nam de foto en Dieter ging snel 

de auto weer in. Hè, gelukkig, dat was goed gegaan. Maar Dieter was 

nog niet tevreden, hij wilde een “actiefoto” van de leeuwen. Dieter 

bracht de camera in aanslag en dan moest Klaus steentjes gooien, 

maar de leeuwen reageerden nauwelijks. Dan maar een leeg colaflesje 

gooien en ja hoor, de leeuwen gaven een brul en Dieter had z’n 

“actiefoto”. Dit was natuurlijk allemaal streng verboden, maar 

gelukkig heeft niemand dit WANGEDRAG van m’n reisgenoten gezien. 

Volgens het kaartje van de game-warden moesten we om vier 

uur bij één van de drinkplaatsen zijn om olifanten te zien en dus 

gingen we tegen die tijd ‘daar maar eens kijken. De drinkplaats bleek 

een meertje te zijn met een windmolen voor het oppompen van 

grondwater. We waren er nog maar of daar kwam de eerste kudde 

olifanten al aan. Even later kwamen er nog veel meer en na korte tijd 

konden we helemaal niet meer weg, van alle kanten kwamen ze, 

honderden olifanten. Het was erg indrukwekkend en zelfs een beetje 

angstig. Vlak bij de auto’s, er waren meer toeschouwers, stelde een 

zeer grote olifant zich op en die hield ons duidelijk in de gaten:  

“Niet te dichtbij komen, begrepen?”  
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Ook giraffen en allerlei antilopen kwamen er drinken, maar na een 

uurtje was het voorbij, het wild had blijkbaar genoeg gedronken en 

alle dieren wandelden rustig terug de bush in en wij konden weer 

verder rijden.  

 We hebben nog van alles gezien in dit enorme park, oppervlakte 

één derde van Nederland, maar geen cheetah’s en luipaarden, die er 

wel zouden zitten. Later heb ik die trouwens wel gezien, in Kenia en 

Tanzania. Neushoorns zagen we hier ook niet, maar die zouden we in 

Zuid Afrika nog volop zien. Dieter, de elegante operazanger, was 

intussen helemaal enthousiast over Afrika en schreef kaarten aan z’n 

kennissen met daarop de tekst:  

“Aus dem schwarzen Ertteil, mit seinen gewaltigen Steppen, grüsst 

euch,  Dieter”.  

Na een paar dagen hadden we het daar wel gezien en reden door 

naar de dichtbij gelegen “Victoria Falls”. Die waren werkelijk de 

moeite waard, we zagen een enorme waterval van een meter of 1200 

breed en 300 meter hoog, in een adembenemend landschap. Deze 

waterval ligt op de grens met Zambia in de rivier de Zambesi. In een 

haarspeldbocht stond, hoog boven de rivier, een prachtig hotel, 

inderdaad, hotel “Victoria Falls”. We hebben er wel een kijkje in 

genomen, maar om er te overnachten? Daarvoor was ons budget 

“ontoereikend”.  

We gingen maar eens wandelen en een kijkje nemen bij de 

waterval. Je kon er vlakbij komen en we namen foto’s van elkaar met 

de waterval en de regenboog op de achtergrond. Het wandelen daar 

zat ons toch niet helemaal lekker, overal stonden namelijk borden 

waarop: “Beware of crocodiles!” geschreven was. We zijn ze niet 

tegengekomen, waarschijnlijk hadden ze al gegeten en/of ze sliepen 

nog. Ook maakten we een leuk vaartochtje op de Zambesi, waarbij we 

een eiland met aapjes bezochten en nog een heel stel nijlpaarden, 

eigenlijk “Zambesipaarden”, zagen.      

  Verder ging de reis weer, ons plan was dat we via Zambia en 

Mozambique terug zouden rijden. Helaas, dat ging niet door, die lui 

aan de grens wilden dat we een visum hadden en dat moesten we dan 

in Bulawayo (500 km) halen en dan weer teug. Daar hadden we geen 
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zin in en geen tijd voor. We hebben nog onze hele trukendoos 

opengemaakt en het lukte bijna, maar ineens draaiden ze om en we 

werden niet doorgelaten, te weinig geld geboden zeker. Om tijd en 

budget uit te sparen reden we ’s nachts terug naar Bulawayo en dat 

was een angstige ervaring. Om de haverklap moest Klaus, die nog 

steeds weigerde om het stuur uit handen te geven, hard remmen, als 

er weer één of andere koedoe, olifant of antiloop op de weg stond, 

want ook buiten het park liep er volop wild rond. Na Bulawayo en Beit 

Bridge waren we weer terug in Zuid Afrika en reden in oostelijke 

richting op weg naar Durban. We kwamen door een enorm 

sinaasappelgebied (outspan?). Overal langs de weg werd heerlijk vers 

sinaasappelsap voor een prikkie verkocht. Onderweg kwamen we door 

het stadje “Nelspruit”. Wat een rare naam! De vrouw van onze chef 

verkoop, heette toevallig ook zo.  

De wegen die we bereden waren bijna allemaal onverhard en 

vertoonden het bekende wasbordpatroon. Het beste kan je daar zo 

hard mogelijk over rijden. Nou, dat was geen probleem voor 

chauffeur Klaus. Z’n broer, en ook ik, zaten hem flink te knijpen want 

Klaus had ook hier de hele breedte van de weg nodig. Het was meer 

zweven dan rijden wat we deden, met achter ons een enorme rode 

stofwolk. “Pass auf” heeft Dieter wel honderd keer geroepen en 

opera’s zingen was er ook niet meer bij. Toch redden we het en 

arriveerden na een flink eind rijden heelhuids in Swaziland! We 

hadden namelijk besloten om er nog maar een landje bij te pikken. 

Leuk schilderachtig land met een beetje merkwaardige koning. Die 

heeft een paar honderd vrouwen, krijgt er elk jaar weer een stel bij 

en ze staan nog in de rij ook. Er was een interessante, kleurrijke 

markt daar, waar je leuke souvenirs kon kopen en we vergaapten ons 

aan het Afrikaanse volksleven in dat land. Onderweg genoten we van 

het mooie landschap. Swaziland is maar een klein land en al snel reden 

we Zuid Afrika weer binnen.  

Na dit uitstapje reden we door naar het “Hluhluwe” park, 

midden in Zoeloe land. Ja, die naam “Hluhluwe” is natuurlijk niet uit 

te spreken, dus men spreekt het maar uit als “Sloesloewepark”. Dit 

park is vooral bekend om z’n “collectie” neushoorns en die zagen we 
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dan ook volop. Nu zijn er twee soorten neushoorns, witte en zwarte. 

De witte neushoorns zijn erg groot, hebben een grote en een wat 

kleinere hoorn en zijn niet al te gevaarlijk, we konden er vlakbij 

komen. Zwarte neushoorns zijn veel gevaarlijker, maar ik begreep dat 

er daar in dat park vooral veel witte neushoorns voorkwamen. Die iets 

kleinere zwarte neushoorns hebben maar één hoorn, dus als je ze op 

een wandeling daar herkent, dan moet je héél hard hollend wegwezen.  

In dat reservaat wonen ook olifanten, Afrikaanse buffels en zo, 

maar die hadden we wel genoeg gezien, we waren al een beetje blasé 

geworden. Dit alles vond dus plaats in 1965 en ik vraag me wel eens af 

hoe de toestand in die wildparken nu is, want er zijn altijd stropers, 

wat ik het meest walgelijke beroep op deze wereld vind. Vooral de 

Chinezen met hun rare ideeën over de werking van neushoornpoeder 

en zo houden dat beroep in stand. Ze bieden idiote bedragen voor die 

hoorns en ook zijn ze (en niet alleen de Chinezen) nog steeds gek op 

ivoor. 

Van Hluhluwe ging het via een stukje Krugerpark weer verder 

naar Durban, een mooie maar bloedhete stad aan de oostkust. Daar 

was veel te zien en te doen. We lieten ons door de Zoeloeboys in een 

soort versierde rickshaw rondrijden, gingen naar het strand en 

zwommen lekker in de stukken zee die met haaiennetten beveiligd 

waren. Heel imposant was het haaienaquarium van Durban. Van boven 

was het een “zwembad” waar driehoekige vinnen door het water 

scheerden, waar je maar beter niet in kon gaan zwemmen. Beneden 

zag je door de ramen enorme haaien zwemmen. Een hele grote haai 

deed niks anders dan rondjes zwemmen, begeleid door een paar 

“loodsmannetjes”.  

Onze reis liep ten einde, maar eerst moesten we nog even naar 

de “Valley of the thousand hills” om wat foto’s te schieten van 

negerhutjes en topless Zoeloe vrouwen, waarna we de Transkei 

inreden. In die Transkei, toen het thuisland van de Xosa’s en Zoeloe’s 

(?), mochten geen blanken wonen, maar als witmens mocht je er wel 

doorheen rijden. De weg door de Transkei is prachtig, keurig asfalt, 

maar we zagen wél dat de zwarten het daar niet erg rijk hadden. Ze 

boeren er een beetje, wonen in kleine bolle huisjes en verbouwen wat 
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mais op de nogal armoedige grond. In het golvende land naast de weg 

zagen we op een bepaald moment een stel zwarten aan het worstelen 

met een ossenwagen, tenminste we dachten dat het een wagen was. 

Maar toen we wat beter keken, bleek het een soort slee te zijn!  

“Schau mal”, zei Klaus, “Die Leute haben das Rad noch mal nicht 

erfunden!”  

Een “aparte” kijk op “die swartmense” dus.  Na een flink aantal uren 

rijden arriveerden we eindelijk weer in EastLondon en hadden de 

lange avontuurlijke reis zonder kleerscheuren volbracht! We hadden 

duizenden kilometers afgelegd en de Opel had zich prima gehouden. 

We waren moe maar voldaan. Dankjewel Klaus!  

 De volgende dag ging ik maar weer eens in de fabriek kijken en 

dat was teleurstellend. Ze hadden maar weinig van het lijstje met 

werkzaamheden gedaan, er was nog van alles te doen en dus ging de 

zweep er maar eens over. Na nog weer een week of twee was het 

eindelijk zover en kon de machine in bedrijf genomen worden. Ik 

bleef er nog een tijdje bij tot alles goed bleek te lopen en plande m’n 

terugreis, eindelijk weer naar huis. Met nu mooi weer vloog ik naar 

Johannesburg om daar over te stappen op het KLM vliegtuig. Bij het 

rondcirkelen boven “Joh’burg” zag ik door het raampje vele grote 

bergen “goud” naast de stad liggen. Men vertelde me dat het 

inderdaad heuvels van zand en goud waren, spul uit de goudmijnen. 

Het gehalte aan goud was echter te klein om dat er lonend uit te 

halen en daarom hadden ze het daar maar neergegooid. Onlangs 

hoorde ik dat die bergen er nu niet meer zijn. Door de sterk 

gestegen goudprijs en met nieuwe techniek is intussen het goud uit 

het zand gehaald en zijn die “gouden” bergen verdwenen. 

 

WEST AFRIKA   

 

In de jaren ‘66 en ‘67 (en ook in de jaren na 1968), reisde ik 

diverse malen naar West Afrika, want ook daar wilden de mensen 

textiel, vooral katoendoek, gaan bedrukken. Ik kwam zo in vele 

voormalige Franse koloniën, zoals Togo, Dahomey (nu Benin), Senegal, 

Zaire, Congo Brazzaville, République Centrafricaine, maar vooral 
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verbleef ik lange tijd in Kameroen en Tsjaad. In het Afrika van toen 

voelde ik me steeds meer thuis, de Fransozen hadden met hun 

relaxte manier van doen gezorgd voor een goede verhouding met de 

plaatselijke bevolking en ook voor een harde valuta, de Franc CFA. De 

Afrikaanse bevolking was vriendelijk, coöperatief en de meeste lui 

spraken een duidelijk, rustig Frans, dat ik prima verstond, beter dan 

de wat de Fransozen zelf met hun rappe tongen spreken. Om voor mij 

onbekende redenen waren veel Fransozen in die landen afkomstig uit 

de Elzas. Elzassers spreken behalve Frans ook Elzasser Duits, een 

beetje vreemd taaltje, het lijkt een beetje op Zwitser-Duits, maar 

het is goed verstaanbaar als je Duits beheerst.  

Er waren daar enkele grote projecten waar ik naar toe moest: 

complete textielfabrieken voor katoen, die veelal met 

ontwikkelingsgeld uit Frankrijk (en Nederland?) betaald waren. De 

meeste machines waren dan ook Frans, maar er werden ook Duitse, 

Zwitserse en Belgische machines gemonteerd, want de Fransozen 

maken natuurlijk niet alles op textielmachinegebied. Het was de 

bedoeling dat die fabrieken gingen werken met de katoen, die daar in 

die landen verbouwd werd. De balen ruwe katoen worden eerst 

versponnen en geweven, waarna het ruwe doek verwerkt wordt tot 

kant en klaar gebleekt, geverfd en bedrukt katoendoek. Voor het 

bedrukken van dat doek had men gekozen voor onze Nederlandse 

vlakdrukmachines en zo heb ik in Kameroen en Tsjaad meerdere 

drukmachines gemonteerd.  

Het eerste land waar ik in West Afrika naar toe gestuurd werd 

was: Togo! Dit was vroeger een Duitse kolonie, totdat de Fransen het 

land koloniseerden. Togo is een smal langwerpig landje tussen Ghana 

en Dahomey en ligt aan de Golf van Guinee. Ergens diep in de bush 

hadden Duitsers een textielfabriek gebouwd alwaar ik een 

vlakdrukker moest monteren. Via Parijs vloog ik naar Lomé, de aan de 

kust gelegen hoofdstad van Togo. Een aardige Duitser haalde me af 

en de volgende dag gingen we op weg naar de 160 kilometer 

noordelijk gelegen stad Atakpamé, de vroegere hoofdstad van Togo. 

De reis erheen was een avontuur, met een Opel “Kombie” scheurden 

we met hoge snelheid over de onverharde wasbordweg, die door de 
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jungle liep. Bij snel rijden heb je inderdaad de minste last van de 

ribbels, maar je zweeft meer dan je rijdt. Een paar keer moesten we 

over bruggen rijden die ook door de trein gebruikt werd, dus dat was 

oppassen, want het was óf de trein óf wij! Gelukkig ging alles goed, 

we arriveerden heel in Atakpamé, de vroegere hoofdstad van Togo,  

en daar kreeg ik een betonnen huisje met een bed en een zeer 

primitief badkamertje, hotels waren er niet. De volgende ochtend 

werd ik afgehaald en gingen we naar de fabriek die een kilometer of 

zes vóór Atakpamé bij het dorpje Datja lag. Daar kreeg ik Frühstück 

en een rondleiding. De fabriek was gebouwd op een drassig terrein in 

de bush en ik begrijp nog steeds niet waarom ze juist dáár de 

fabriek gebouwd hadden, het was het slechtst mogelijke terrein, 

eigenlijk een moeras, terwijl er volop ruimte en betere terreinen 

waren in dat land.  

“Waar is m’n machine eigenlijk?” vroeg ik.  

Nou, ze brachten mij naar een hoop (beschadigde) kisten, die schots 

en scheef buiten in de bush stonden, vele diep in de zompige grond 

gezakt, ik zag dat ze er al maanden stonden. Ja, hoe kreeg ik die de 

fabriek binnen? Ze gaven me een troep Togolezen, die zouden me 

helpen de kisten naar de fabriek te “transporteren”, maar echt 

goede transportmiddelen hadden ze niet, zelfs geen vorklift.  

 “Avez vous une crique?” vroeg ik, een “kelderwind” om de kisten 

op te vijzelen. Ik organiseerde buizen, planken en boomstammen om 

de kisten weg te rollen. Eerst maar eens de kist met het aandrijfdeel 

van een paar ton. We groeven wat grond weg, plaatsten de voet van 

de krik onder de zware kist en begonnen aan de zwengel te draaien, 

waarna de krik prompt de grond in zakte. Geen nood: plankje eronder 

en weer proberen. Na weet ik hoeveel plankjes kwam de kist eindelijk 

omhoog en konden we met enige moeite een pijp onder de kist 

schuiven. Nadat we een paar buizen onder de kist hadden geschoven 

en daaronder planken en boomstammen, kon het “transport” beginnen. 

Wel, met geen dertig Togolezen kregen we er beweging in. Maar… 

niet getreurd, ze hadden daar een sterke Mercedes vrachtwagen, 

het was tenslotte een Duitse fabriek, en met een lange staalkabel 
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werd de kist uiteindelijk uit het moeras getrokken, en zo deden we 

het daarna ook met de andere kisten. 

 In de fabriek  begonnen we het deksel van de kist met het 

aandrijfdeel los te wrikken. Eerst werden met twee spijkertrekkers 

de nagels eruit getrokken en na een tijdje kon het enorme deksel 

eraf gehaald worden. We lichtten het deksel op, schoven het opzij en 

meteen rees er een behoorlijk dikke slang blazend omhoog. 

Wegwezen dus, maar dat bleek eigenlijk niet nodig, het was een 

python en die zijn niet giftig, ze kunnen je hoogstens wurgen. Toch 

waren de zwarten er behoorlijk bang voor, volgens hen was het 

namelijk een “fetisjslang”, heilig dus. We hebben hem met een lange 

stok opgetild en naar de bush gebracht, waar de slang snel tussen het 

groen verdween. Hierna ging alles op rolletjes en kon ik met de 

montage beginnen. Na een aantal weken stond de machine in elkaar, 

stroom erop en ik kon beginnen de machine aan de praat te krijgen.  

Langzamerhand kwamen er steeds meer, meest Duits sprekende 

monteurs binnen druppelen, die eveneens allerlei machines kwamen 

monteren en het werd steeds gezelliger. Vanwege de hitte hadden we 

natuurlijk af en toe zin in een koud pilsje en daarvoor gingen we naar 

de “bushbar” in het dorpje Datja vlakbij. Er was daar geen 

elektriciteit, maar de bareigenaar had een koelkast die op “oliestook” 

liep en hij verkocht beste, ijskoude pilsjes, het was allemaal prima. In 

dat dorpje stond slechts één fatsoenlijk huis, daarin woonde de 

Duitse “Bauleiter”, zeg maar de aannemer. Hij woonde daar samen 

met een oogverblindende zwarte “Togolaise”. Zij was een heel mooi 

vrouwtje dat elke dag een andere, prachtige “pagne” droeg, de 

nationale dracht. Zo’n pagne bestaat uit een lang gewaad met 

hoofddoek en bolerootje in “Afrikaprint”. De mooiste stof voor deze 

pagnes komt van de firma Vlisco in Helmond: “Veritable Java 

Hollandaise”, “echte” batikstof uit Nederland. Iedere Afrikaanse 

vrouw daar heeft wel één zo’n gewaad van deze stof voor speciale 

gelegenheden, door de weeks hebben ze wat goedkopers aan. Deze 

“Java Hollandaise”, met door en door gedrukte motieven, is een vrij 

dure stof. Die Aftrikaanse vrouwen verdienen geld met etenswaren 

en spullen verkopen op de markt en kunnen er zo wel eentje kopen. 
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Maar die vrouw van de Bauleiter had een hele collectie van die 

gewaden, de ene nog mooier dan de andere. De Duitse vrouw van de 

Bauleiter, hoorde ik, was intussen walgend afgetaaid naar Duitsland, 

wat gek hè? In plaats van zich te schamen ging die Bauleiter zelfs af 

en toe, mét z’n mooie Togolaise, naar Duitsland, om haar te showen 

bij z’n vrienden. Leuk voor z’n (intussen ex?)vrouw! 

Op een zaterdag ging een Zwitserse monteur van de fabriek en 

ik, samen met een heel stel zwarte jongetjes, te voet de bush in. Dit 

was een interessant tochtje, we liepen over junglepaadjes, bezochten 

diverse dorpjes en in één dorp werden we door het opperhoofd 

aldaar ontvangen. Daar kregen we “palmenschnaps” en 

kokosnootwater uit een verse kokosnoot (altijd lekker koel) te 

drinken. Het was erg warm en waar we waren wisten we echt niet 

meer, maar de jongetjes wisten de weg terug. Het was een 

onvergetelijk tochtje. Later werden we ook nog op een tamtamfeest 

uitgenodigd, wat heel leuk was. Urenlang zaten we bij dat ritmische 

getrommel en daar merkte ik dat je door dat aanhoudende bonkende 

geluid beïnvloed werd, je werd een soort “high”. Er was een kring 

gevormd en iedereen ging dansen, zelfs moeders met kinderen op hun 

rug, die gewoon doorsliepen. De Zwitser ging zelfs onder luid gejuich 

op z’n kop lopen, (ik niet want dát kan ik dus niet.)  

Een andere Zwitser, een aardige vent, die vast bij de fabriek 

werkte, moest naar het Noorden van Togo wat technische spullen 

wegbrengen en vroeg of ik meeging. Ja, natuurlijk. Eerst zouden we 

naar Sokodé gaan en dan nog verder, niet zo gek ver van de grens 

met Opper Volta, dat nu “Burkina Fasso” heet. Deze Zwitser, die ooit 

bij de zending gewerkt had, nam mij en nog een paar Duitsers mee 

met z’n VW bus en na een flinke tocht kwamen we aan bij een 

indrukwekkende missiepost. De zendeling woonde in een mooi huis en 

daar stond ook nog een flink gebouw met keurige kamertjes voor 

“geestelijke retraite” en natuurlijk een mooie grote tuin, waarin ook 

een flink stuk moestuin was voor de inwendige mens. Deze zendeling 

(of liever de missionaris), een Elzasser, was een zeer vriendelijke 

man en liet ons trots zien wat er allemaal bereikt was. Hij had goede 

hulp van een jonge Franse technicus, die daar was blijven hangen en 
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allerlei klusjes deed. Ze hadden zelfs een beste auto, een Citroën DS 

“break”, die door rijke katholieke Fransozen ooit aan hun geschonken 

was voor het missiewerk. Het missiecomplex lag in een heuvelig 

landschap met een prettig klimaat door de hoge ligging. Vlakbij 

bevond zich een flinke heuvel die van grote waarde was voor de 

missiepost en we besloten daar een kijkje te nemen. Het was een 

paar kilometer lopen naar de berg, die een paar honderd meter hoog 

was en we gingen te voet naar boven. Na een stevige klim kwamen we 

bij een flink waterreservoir, dat ze gebouwd hadden om regenwater 

te verzamelen. Dit reservoir leverde niet alleen schoon water voor 

het missiehuis en het nabij gelegen dorpje, maar ook elektrische 

stroom. Via een lange pijpleiding werd het water naar het dorp 

getransporteerd, maar aan de voet van de heuvel had men in de 

pijpleiding een waterturbine geplaatst met een generatortje dat 5 

kilowatt stroom voor de missiepost opwekte. In het dorpje verderop 

had men vier mooie waterpompen gemetseld waar de dorpelingen 

water konden tappen en daar werd druk gebruik van gemaakt. Het 

was allemaal heel imposant en de missionaris vertelde dat het 

inwonertal, door de aanwezigheid van schoon drinkwater, dan ook 

sterk gestegen was en natuurlijk ook de “zieltjes”. Die lui hadden het 

helemaal voor elkaar daar. 

Op de terugreis bezochten we ook nog een verlaten plantage 

ergens in de bush en daar vlakbij lag een geheel overwoekerde 

begraafplaats met oude grafstenen waarop Duitse namen en 

jaartallen van rond 1900, de tijd dat Togo nog een Duitse kolonie was 

Teruglopend naar de auto kwamen we enkele oude Togolezen tegen 

die ons in ’t Duits begroetten: “Hallo, wie geht’s?” 

Onderweg stopten we ook nog bij Togolese kennissen van onze 

ervaren “Togo-Zwitser”. Doordat hij lang bij de missie gewerkt had  

kende hij Togo op z’n duimpje. We kregen daar een echt Togolees 

maal voorgezet: witte bollen “yam fufu” met kip en “sauce arachide” 

(pindasaus). Die yam fufu bestond uit gekookte en daarna gestampte 

cassavewortel en smaakte als een soort aardappelpuree. Het was 

echt lekker allemaal, vooral door de kip met dat pindasausje. Ik zag 

daar iemand met een prachtige kameleon en toen hij mijn interesse 
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merkte, kreeg ik hem en heb ik het beest maar tot m’n huisdier 

gebombardeerd. Hij bleef keurig op m’n schouder zitten en weigerde 

weg te lopen. Lange tijd woonde hij in m’n huisje in Atakpamé, maar 

dat bleek wel een probleem voor de buren. Mijn buurman daar was 

een (zwarte) rechter met vier vrouwen, die meestal om een 

kookvuurtje zaten te kokkerellen en te kletsen, tot ze naar binnen 

geroepen werden. Maar als ik met de kameleon op mijn schouder naar 

buiten kwam, pakten ze hun rokken op en holden met wapperend 

gemoed weg. In het gebied van Atakpamé beschouwt men namelijk 

niet alleen pythons maar ook kameleons als “fetisj”, in het noorden 

van Togo waar het beest vandaan kwam trouwens niet. Die vrouwen 

vertelden me later dat ik melaats zou worden en mocht deze 

kameleon mij ooit bijten, dan was het helemáál mis, dan was het 

gedaan met me. Inderdaad loopt een kameleon vaak schoksgewijs als 

een melaatse en hij beet me ook wel eens zachtjes. Voor de 

zekerheid heb ik aan een bioloog gevraagd of een kameleon echt zo 

gevaarlijk is. In het gebied daar ontmoette ik namelijk een Deense 

bioloog die met vrouw en kinderen de riviervissen van Togo aan het 

bestuderen was. Een beetje kneep ik hem toch wel, maar gelukkig 

verzekerde de Deen me dat een kameleon volstrekt ongevaarlijk is. 

Zo’n kameleon is een heel interessant dier, hij nam inderdaad allerlei 

kleuren aan, van knalgeel met zwarte stippen via grasgroen naar 

donkerbruin met zwarte strepen. Die kleurverandering gaat niet heel 

snel, maar is wel heel frappant. Zo’n kameleon kan ook met één oog 

naar voren en met het andere oog naar achteren kijken. Zou hij 

daarvoor ook dubbele hersens hebben? Ook bijzonder, hij heeft een 

lange kleverige tong waarmee hij insecten vangt en vaak heb ik hem 

daarmee bezig gezien,  maar of hij z’n tong nu op en afrolt, of dat 

het op een andere manier gaat, heb ik niet kunnen waarnemen. Die 

kleverige tong schiet namelijk met ongelofelijke snelheid z’n bek uit 

en er weer in.  

Wat minder leuk waren de vrij talrijke schorpioenen daar. Één 

der Duitse monteurs werd op een dag door zo’n schorpioen gestoken 

en dat was zeer pijnlijk. Hij dacht meteen: “Dit is het einde!” Maar…. 
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dood ga je er niet van, je wordt er wel erg ziek van. Na enige dagen 

was hij weer oké, maar had veel pijn geleden.  

Op een dag kwamen er ook nog twee jonge Duitsers bij de 

fabriek aan, die om een baan vroegen. Ze waren liftend door de 

Sahara gereisd en waren aan ’t eind van hun Latijn én geld. Gezond 

waren ze ook niet meer, ze zaten onder de bulten en hadden 

waarschijnlijk iets opgelopen onderweg. De directeur, een heel 

menslievende Duitser uit Kleve, had met ze te doen, gaf ze onderdak 

en bood ze betaald werk aan: “Doen jullie de moestuin van de fabriek 

maar”, maar helaas, er kwam weinig uit. Intussen waren er wat leuke 

bungalowjes gebouwd waar wij en die jongens konden wonen. 

Uiteindelijk zijn ze naar Lomé gebracht en door de Duitse ambassade 

aldaar teruggestuurd naar Duitsland.  

Mijn verblijf in Togo liep ten einde, de machine liep goed en 

drukte mooie stofjes. Per “bushtaxi” reisde ik af naar Lomé en zou 

daarna van Cotonou in buurland Dahomé (nu Benin) naar huis vliegen. 

Onderweg dreigden we te stranden doordat er aan een brug gewerkt 

werd. Volgens de mannen was dit over de radio ruim van te voren 

aangekondigd. Tja, wat nu, nog maar een tijdje in Togo blijven? Daar 

voelde ik eigenlijk weinig voor. We begonnen geld aan de brugwerkers 

te bieden en dat hielp. Toen we voldoende geld geboden hadden werd 

de brug met planken provisorisch berijdbaar gemaakt en konden we 

weer verder. Van Lomé ging het langs de mooie kust naar Cotonoe in 

Dahomé en van daar reisde ik terug naar Nederland. Het was een 

leuke en interessante montage daar en ik vroeg me af waar m’n 

volgende karwei me zou brengen. Dat werd: 

 

(BELGISCH) KONGO   

 

 In de (voormalige Belgische) Kongo bleek een vlakdrukker te 

staan die kapot was. Of ik die maar even wilde repareren, ook de 

drukband moest gewisseld worden! Vanaf Brussel, zou ik vliegen naar 

de hoofdstad Leopoldsville en daar overstappen op de plane naar 

Elizabethsville in Katanga. Tegenwoordig heten die steden trouwens 

anders: Kinshasa en Lubumbashi; het land heette Zaïre, maar 
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intussen nu weer Congo (“Démocratique”). Eerst moest ik in Brussel 

een visum zien te krijgen bij de Kongolese ambassade! Dat viel niet 

mee, het kostte een dag of drie. Niet zo erg, Brussel is best een 

leuke en gezellige stad en ik zat in een goed hotel.  

 Op  een gegeven moment was het zo ver, ik had m’n visum en  

vloog naar Leopoldsville met Sabena: “Such A Bad Experience Never 

Again”, maar zo slecht was het niet. De stewardess bracht me lekker 

eten en drankjes, steeds met de woorden: “Asjeblief meneer!” In het 

bloedhete Leopoldsville overnachtte ik in een redelijk hotel en de 

volgende dag vloog ik verder naar Elizabethsville. Daar haalde men 

mij netjes af en ik zag een redelijk keurig stadje, maar wat me het 

meest opviel: overal bloeiende bomen langs de straten met prachtige 

lavendelblauwe bloemen, een heel mooi gezicht. Omdat deze stad ook 

wat hoger ligt was het er heerlijk weer. De fabriek was Belgisch, 

maar er werkten veel Italianen. Ik merkte dat de Belgen daar in de 

Kongo allemaal Walen waren en de voertaal was dus Frans. Waar de 

Vlamingen zaten? Ik weet het niet, die zagen zeker niks in die hete 

Kongo. De fabriek, “Amato Frères”, zag er redelijk uit en de mensen 

deden aardig tegen me. Wat er nu precies mis was met die machine 

weet ik niet meer, wel moest ik dus de rubberen drukdeken 

vervangen, wat altijd een hele klus was. Zo’n drukdeken is een 

eindloze zevenlaagse band van canvas met een gladde rubberlaag. Hij 

is een meter of dertig lang en twee meter breed. Zie die maar eens 

onbeschadigd, zonder krassen, om de 15 meter lange tafel te krijgen. 

 Intussen viel me in de stad op dat je tussen de gewone, arme 

Kongolezen, soms ineens een glimmende open slee zag rijden, met 

rijke, chique geklede zwarte lieden erin. Dat waren lui die met 

diamantsmokkel veel geld verdienden, hoorde ik. Katanga is zeer rijk 

aan grondstoffen, er wordt daar naast diamanten en goud ook zeer 

veel koper gevonden. Overal bieden jongetjes je daar malachiet aan 

voor weinig geld, een hele mooie groene halfedelsteen, die voor een 

groot deel uit koper bestaat. 

 Op zekere dag nodigden een paar Italianen van de fabriek me 

uit voor een dagje jagen in de bush. “Waarop?”, vroeg ik. “Op van 

alles!” begreep ik, vooral op hert- en antiloopachtige. Nu ben ik 
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eigenlijk helemaal geen jager, maar uit nieuwsgierigheid wilde ik toch 

wel graag mee. Om vier uur ’s ochtends vertrokken we met twee 

jeeps naar het jachtgebied.  Het was verrekte koud, maar dat zou 

later snel veranderen. We reden een paar uur op een redelijk goede 

weg en allengs werd het lichter. Wat een beetje angstig was, aan de 

rechterkant stond het bos kilometers lang in brand. Nou is dat niks 

bijzonders want heel Afrika brandt ieder jaar af, waarbij het vuur zo 

snel door de bush jaagt dat de bomen (en hopelijk ook de dieren) dit 

overleven. Ik had ’s nachts vanuit het vliegtuig al overal vurige 

slangen op de grond gezien, maar toch, die brand naast ons beviel me 

niks. Na een tijdje hield de brand op. Weer wat later gingen we van 

de weg af, de bush in. Er was wel een pad, maar heel slecht en 

kronkelig, in de jeep hotsebotsten we op en neer en even later 

kwamen we bij een rivier aan. Die moesten we oversteken en daarvoor 

hadden we een oud aluminium bootje meegenomen. Bootje van de auto 

getild, te water gelaten en even later peddelden we de rivier over. 

Daar legden we het bootje aan een boom vast. De mannen gebaarden 

mij dat ik de rivier moest volgen. Ik begreep dat zij een eind 

verderop parallel aan de rivier zouden lopen in de hoop wild te zien. 

Al snel zag ik niemand meer, maar wel overal afdrukken van flinke 

olifantspoten. Helemaal lekker had ik het niet, die mannen hadden 

een geweer maar ik alleen een fototoestel. Ook was het intussen 

bloedheet en het stikte van de insecten, die ik met een tak 

probeerde weg te zwiepen. Een paar maal zag ik een hertachtig beest 

weglopen, maar ik hoorde geen schoten. 

“Dadelijk kom ik nog een olifant of een leeuw tegen!” dacht ik.  

Ik besloot richting de mannen te lopen en vond ze gelukkig snel en 

bleef daarna maar in hun buurt. Ze waren verbaasd dat ik wild gezien 

had, zij zelf hadden nog niets gezien. Maar even later zagen we toch 

een flinke antiloop wegrennen. Het stomme beest liep niet ván ons 

weg, maar liep dwars vóór ons langs. De dichtstbijzijnde Italiaan 

richtte z’n geweer en begon vervolgens “mama mia, mama mia” te 

vloeken. Hij had wel de trekker overgehaald, maar er gebeurde niets: 

de lummel was vergeten de veiligheidspal uit te zetten! Het beest 

was intussen verdwenen en ik was zeer blij dat hij niet geschoten 
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was, blij voor het dier en voor mezelf. Hadden we die antiloop 

geschoten dan hadden we hem het hele eind door de bush terug 

moeten slepen naar de auto en het was intussen knap heet geworden! 

Daar we geen wild meer zagen besloten de mannen terug te gaan. We 

waren intussen flink ver van de auto geraakt en moesten een heel 

eind teruglopen. Met grote moeite vonden we de oversteekplaats 

terug, het bootje was namelijk verdwenen, het hing onder water aan 

het touw, want, zoals ik heen al gezien had, het scheepje was zo lek 

als een mandje. Geen probleem, we hesen het uit de rivier, lieten het 

water er uit lopen en staken over. Gelukkig dreef het bootje lang 

genoeg om ons over te zetten. Na een paar uur waren we weer terug 

in de stad en dat was het einde van m’n jachtavontuur in de Kongo: 

niet geschoten altijd mis! 

 Na de drukband gewisseld en de machine weer aan de praat 

gebracht te hebben, bleef ik er nog een paar dagen bij om te zien of 

ik m’n werk wel goed gedaan had. Alles liep oké en ik mocht weer 

vertrekken naar Leopoldsville (nu Kinshasa). Deze stad ligt aan de 

(grens)rivier de “Congo” en die moest ik over zien te komen. Het 

vliegtuig dat me naar Parijs zou brengen vertrok namelijk vanuit 

Brazzaville aan de overzijde. Onze plaatselijke agent begeleidde me 

naar een soort pont, zei: “Au revoir et bon voyage” en daar ging ik 

met m’n koffer, naar de overkant, naar “Congo Brazzaville”, vroeger 

het Franse Congo. Die twee landen waren op dat moment met elkaar 

in oorlog, maar alles ging goed, zonder problemen bereikte ik de 

overkant. Ik was onder de indruk van de enorme, zeer brede Congo-

rivier, waarin grote plakkaten waterhyacinten met flinke snelheid 

voorbij dreven. Later las ik dat die waterhyacinten vele rivieren in 

Afrika totaal verstikken en onbevaarbaar maken, maar zover was het 

daar nog niet. In Brazzaville verbleef ik een paar uur en stapte daar 

op het vliegtuig naar Parijs. 

 

KAMEROEN 

 

 Na een tijdje in Europa gewerkt te hebben had men weer eens 

een flinke klus voor me in Afrika: drie vlakdrukkers monteren in 
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Kameroen. Ik werd naar Douala, de grootste stad van Kameroen 

gestuurd. Deze stad ligt aan de monding van de rivier de “Wouri”, bij 

de Golf van Guinee. Een Franse firma “Texunion” had daar met 

ontwikkelingsgeld, zes kilometer buiten de stad, een nieuwe 

textielfabriek gebouwd. Daar zou ruw katoendoek gebleekt, geverfd 

en bedrukt worden. Ik moest daar zien drie vlakdrukmachines te 

monteren en in bedrijf te stellen. De spinnerij en weverij stonden 

een heel eind verder weg, bij de hoofdstad Yaounde. Deze montage 

was een grote klus voor mij, nog nooit had ik drie machines tegelijk 

op één plaats gemonteerd, maar ik had alle tijd en kreeg voldoende 

medewerking. Bij de fabriek had men een aantal dubbele 

bungalowtjes gebouwd en daar werd ik gehuisvest. Er bleken al een 

aantal Duitse en Elzasser monteurs te wonen en ik voelde me al snel 

thuis. Later, als de fabriek echt zou gaan produceren, zouden de 

Franse afdelingsbazen met hun familie in die huisjes komen te wonen, 

maar tot het zo ver was mochten wij, de technici, er in wonen. Het 

was daar allemaal veel beter geregeld dan in Togo, er was een soort 

technische dienst, een heftruck en de meeste kisten waren in goede 

staat aangekomen.  

 Van de fabriek kreeg ik een stel Kameroenezen toegewezen om 

me te helpen met het sjouwwerk en de montage. Enkele van deze 

mannen spraken goed Frans, hielpen me wel, maar erg actief waren ze 

niet, het liefst lummelden en ouwehoerden ze maar een beetje. Toch 

had ik al snel de kisten binnen, dankzij de vorklifttruck, en kon ik 

met monteren beginnen. Ik besloot de drie machines tegelijk te 

bouwen en ging van machine naar machine. Elke klus deed ik dus in 

drievoud en alles liep op rolletjes. Intussen merkte ik dat m’n zwarte 

helpers eigenlijk een stel arrogante mannetjes waren. Wat bleek? Ze  

waren in Frankrijk geweest voor opleiding en hadden daar 

“pokkenverbeelding” gekregen, ze voelden zich nu superieur. Een paar 

helpers die niet in Frankrijk geweest waren en mij goed hielpen, 

moesten “monsieur” zeggen tegen die lui. Ze werden door hun 

broeders afgesnauwd en als vuil behandeld. Wat een arrogante 

figuren! Ik heb ze een paar keer vermanend toegesproken, maar veel 
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helpen deed het niet. Ze waren opgeleid om drukker te worden en dat 

sjouw- en montagewerk was eigenlijk niks voor ze, vertelden ze me. 

 Douala bleek een erg onaangenaam klimaat te hebben. Het 

regende er ontzettend vaak, 200 regendagen per jaar hoorde ik, en 

het was er heet en vochtig. Als de zoveelste bui er weer aankwam 

stormde het vaak verschrikkelijk en viel de regen met bakken uit de 

hemel. Het onweerde daarbij ontzettend veel met continu bliksem, 

maar meestal  zonder lawaai, wat een rot klimaat. Toch hadden we 

wel lol daar, er was een prettig en mooi zwembad in de buurt met een 

hoge duikplank, waar we onder luid gejuich van de zwarte meiden 

vanaf doken. Ook was er volop drank: het huisje naast mij, waar twee 

Elzassers woonden, was tot “bar” gebombardeerd: “Zum billigen 

Franz” en de koelkasten daar waren goed gevuld. Eens per week 

gingen we met het “camionetle”, een golfplaten deux-chevaux 

bestelwagentje, naar de stad om drank in te slaan, “tammezanen” 

wijn, bier, whisky, “pastis” enzovoort. Er was daar in Douala een 

drankloods waar een elegante Française de scepter zwaaide en zij 

leverde ons alles wat we wilden. Het bier daar was “Kronenbourg” en 

ik hoor haar nóg naar de helper achterin de loods roepen: “Zacharie! 

Kronenbourg! Grand modèle, ordinaire!” Terug bij de fabriek werd 

alles uitgeladen en naar de “bar” gebracht. De rekening werd gedeeld 

door het aantal monteurs en dan kon je vrij drinken. Dit was toch wel 

een probleem, er waren daar een paar behoorlijke innemers, zeg maar 

rustig alcoholisten, en één van de Elzassers begon om vijf uur ’s 

ochtends al met flessen bier en glazen te klingelen! De anderen, en 

ook ik, begonnen “ongerust” te worden, er werd steeds meer gezopen, 

want je wilde natuurlijk wél je aandeel hebben. Dit was dé 

gelegenheid om aan de drank te raken. Maar dat is niet gebeurd, 

alcoholisme zit blijkbaar niet in m’n genen, intussen ben ik terug naar 

“matig” drankgebruik.   

 Vlak bij de fabriek was een golfplaten barak, dat bleek een 

restaurant te zijn. Het eten was daar prima maar wel vrij duur. Op 

een dag liepen we naar het restaurant, toen we een jongetje tegen 

kwamen met een elektrisch “speelgoedautootje”, maar dichterbij 

zagen we dat het helemaal geen autootje was, het was een grote 
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schorpioen aan een touwtje, die langzaam vooruit bewoog. Tja, als je 

geen geld voor speelgoed hebt….. 

 ’s Zondagsochtends liepen we meestal de bush achter de 

fabriek in. We wandelden door het dorpje vlakbij, waar een kerkje 

was waar heel mooi gezongen werd, staken via een paar boomstammen 

een riviertje over en kwamen dan in een echt tropisch regenwoud met 

hertshoorns boven in de bomen en we hoorden daar allerlei echte 

oerwoudgeluiden. Onderweg in het woud kwamen we vaak een stel 

Kameroenezen tegen. Ze waren in kennelijke staat en hadden grote  

kapmessen bij zich. Hoe kon dat nu, zo vroeg al bezopen? Wel, we 

hadden al eens gezien dat er hier en daar palmen omgehakt waren. 

Daarvan hadden ze de punt afgehakt en er een kalebas onder gezet 

waar zo het palmensap in liep. Door de hitte vergistte het sap 

blijkbaar heel snel en die lui gingen dan de bush in om die kalebassen 

te “legen”. Nou dat konden wij goed zien, dat spul werkte meteen. Ze 

zwaaiden vervaarlijk met hun kapmessen maar daar bleef het 

gelukkig bij. 

 In de stad, vlakbij de haven, bevond zich een “boîte de nuit” 

(nachtclub) waar we zaterdagsavonds af en toe een bezoekje aan 

brachten. Op zekere avond kwamen we daar een stel Hollandse zeelui 

tegen die, vlak bij, met een bevoorradingsschip in de haven bleken te 

liggen. Ze waren voor twee jaar gecontracteerd om een booreiland in 

de golf te bevoorraden. Zo’n schip is eigenlijk een soort sleepboot 

met een heel lang achterdek, waarop boorpijpen en andere 

benodigdheden gelegd kunnen worden. Ook hadden ze een aantal 

hutten aan boord voor passagiers. Ze vertelden ons waarom ze daar 

lagen en dat was niet zo best. Een Franse oliemaatschappij had voor 

de kust van Kameroen een booreiland neergezet, want daar zou veel 

olie onder de zeebodem zitten. Nou stond dat booreiland niet óp de 

bodem, die was blijkbaar te modderig, maar met z’n poten een eind 

erboven. Het eiland had vier lange poten met drijvers en die poten 

kunnen naar wens op en neer bewogen worden. Als men die drijvers 

maar diep genoeg laat zakken en het eiland goed verankert, blijkt 

zo’n booreiland toch aardig stabiel te staan. De bemanning was Frans 

en Kameroenees, maar de “jackman”, dat is de man die de poten 
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bedient, was een Amerikaan. De Franse ingenieurs hadden de 

Amerikaan opdracht gegeven om de poten naar een bepaalde diepte 

te “jacken” (krikken). De jackman had dat ook gedaan, maar 

waarschuwde direct dat de drijvers veel dieper moesten zakken en 

dat het eiland zó niet stabiel zou “staan”. De Franse ingenieurs waren 

echter eigenwijs en beweerden dat zij alles berekend hadden en dat 

het zo oké was. Nou, het was helemaal niet oké. De Hollanders 

vertelden het volgende verhaal:  

Op een dag voeren ze met hun schip weer eens naar het eiland 

toe en meerden af aan het booreiland. Terwijl ze daar lagen begon  

het eiland plotseling te kraken en ineens over te hellen. De jackman 

rende naar de krikken, maar… te laat, het eiland lag al té scheef. Één 

van de stuurlui van het Hollandse schip zat toevallig aan dek toen het 

gebeurde. Hij kon nog net op tijd de trossen losgooien, waarna ze 

snel wegvoeren en een eindje van het eiland af gingen liggen om te 

kijken wat er verder ging gebeuren. Het eiland helde intussen 

langzaam steeds verder maar  bleef na enige tijd, flink scheef, 

hangen. De boorbemanning pakten toen maar snel allerlei spullen: 

koffers, documenten, de brandkast en zo en gingen aan boord van het 

Nederlandse bevoorradingsschip, want de toestand was onhoudbaar 

geworden. Na een uurtje kwam er opnieuw beweging in het eiland, het 

helde verder en verder en…. zonk! Dag eiland, weg spullen, weg alles. 

De jackman had dus toch gelijk gehad. Tja, die Nederlanders hadden 

een contract voor twee jaar, maar er was niets meer te doen en ze 

gingen dus maar in de haven van Douala liggen, wachtend op nieuwe 

orders.  

 Op een zaterdagavond, in de kroeg natuurlijk weer, stelden ze 

voor om ons mee te nemen voor een tochtje met de sloep op de rivier 

de Wouri. Daar voelden we wel wat voor. We konden aan boord  van 

hun schip slapen in één van de passagiershutten en stapten de 

volgende morgen heel vroeg aan boord van de motorsloep. We 

moesten zo vroeg vertrekken vanwege het tij, want de rivier was niet 

al te diep. Het was nog stikdonker toen we inscheepten en weg 

voeren. In de duisternis tjoekten we rustig de rivier op, zagen weinig, 

maar langzamerhand werd het lichter en keken we naar de 
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“boerenkool” aan weerszijden. Het oerwoud begon te ontwaken en we 

hoorden allerlei geluiden, grote plonzen, maar we zagen geen dieren 

of zo, alleen wat vogels. Intussen had men de motor gestopt en 

dreven we langzaam met de vloedstroom mee, steeds verder de rivier 

op en luisterden naar de oerwoudgeluiden. De rivier werd smaller en 

er waren nogal wat splitsingen. Af en toe voeren we in een tunnel van 

overhangende takken, best wel spannend. 

“Weten jullie eigenlijk nog wel waar we zijn?” vroeg ik aan de 

zeelui. 

 “Als het tij keert gaan we gewoon met de stroom mee terug!” 

Hier en daar zagen we wat hutjes in het oerwoud, maar veel te zien 

was er niet, alleen wat vrouwen die de was deden en wat plonzende 

kindertjes. Toen het tij keerde gingen we maar weer terug met de 

stroom mee en inderdaad, na een tijdje werd de rivier weer breder 

en terwijl we op de motor voeren, zagen we in de verte de haven van 

Douala weer verschijnen. Intussen werd het steeds ondieper en 

liepen we af en toe vast in de modder. Op een gegeven moment ging 

het echt niet meer en moesten we een paar maal overboord, helpen 

duwen. Ik vond het al lang niet meer zo leuk, er zaten toch 

krokodillen? Gelukkig ging alles goed, we kwamen weer in dieper 

water en arriveerden even later bij het moederschip, waar we eerst 

maar eens een stevige neut namen. Weer een avontuur achter de rug.  

 Hoe ging het verder in Douala? Na een maand of drie had ik alle 

drukmachines aan de praat en in bedrijf. M’n helpers konden eindelijk 

aan de slag als drukker en wat bleek? Drukken konden ze ook niet! Ze 

moesten nog van alles leren en een paar verkeerde gewoontes, die ze 

in Frankrijk opgepikt hadden, afleren. Wat een stel. Na een tijdje 

testen en proefdraaien liepen alle machines gesmeerd. Kisten vol met 

bedrukte stof werden geproduceerd, klant tevreden en Jacob kon 

het vliegtuig naar huis nemen.  

 

TSJAAD 

  

 Dezelfde Franse firma, die in Kameroen was begonnen, was ook 

in Tsjaad zo’n textielfabriek aan het bouwen. Tsjaad is een enorm 
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groot land in midden Afrika, waar toen, in 1966, nog bijna niemand 

wat vanaf wist. Van het “Tsjaadmeer” had ik wel eens gehoord, maar 

meer ook niet. Dat meer, leerde ik  indertijd op school, lag in “Frans 

Equatoriaal Afrika”, maar het land Tsjaad was intussen onafhankelijk 

geworden.  

Net als in Kameroen moest ik daar drie vlakdrukkers 

neerzetten en dus ging ik maar weer voor enige maanden naar dat 

land toe. In Kameroen had men de fabriek gesplitst in een 

spinnerij/weverij in Yaoundé en een “finishing”fabriek in Douala, waar 

het ruwe katoendoek gefinished (nabehandeld) zou worden. In 

Tsjaad, in de plaats Fort Archambault, werd echter een complete 

fabriek gebouwd, waar de balen ruwe katoen binnen kwamen die 

verwerkt werden tot geweven doek dat dan verder verwerkt zou 

worden. De spinnerij en weverij bevonden zich in een apart gebouw 

naast de finishing. 

 Bij de voorbereiding voor dit karwei keek ik eens op de kaart en 

zag dat er eigenlijk maar twee belangrijke steden waren in Tsjaad: 

de hoofdstad “Fort Lamie”, nu Njamena genoemd en “Fort 

Archambault”, thans “Sarh”  geheten. Het waren vroegere forten van 

het vreemdelingenlegioen, die intussen tot “steden” uitgegroeid 

waren. De fabriek waar ik naartoe moest stond in de buurt van dat 

Fort Archambault aan de rivier de Chari. Deze stad ligt in het zuiden 

van Tsjaad, dichtbij de grens met de Republiek Centraal Afrika.  

 Ik kreeg een ticket van ons reisbureau en vloog eerst naar 

Parijs. Daar stapte ik over op het UTA-vliegtuig naar Fort Lamie en, 

na zes uur vliegen arriveerde ik op het vliegveld aldaar. Deze 

hoofdstad van Tsjaad was toen een zanderig zootje, maar er was wel 

een prima hotel en daar overnachtte ik. De volgende dag ging ik op 

weg naar Fort Archambault. Dat ging met een oude Dakota, die bij 

elke dikke boom naar beneden ging. We landden onder andere in 

Bongor en Mungu, kleine dorpjes in de bush. In één dorpje bleek zelfs 

een Heineken brouwerij te staan, hoorde ik later, want met die hitte 

lusten de mensen daar natuurlijk graag een pilsje. De vliegvelden 

waar we landden waren gewoon grasveldjes waar mensen en dieren 

snel wegrenden als er een vliegtuig wilde landen. Tijdens het 
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oponthoud schuilden (of is het scholen?) we maar onder de vleugel 

tegen de brandende zon, want fatsoenlijke gebouwen waren er niet, 

alleen een houten keet of zo iets. Na ongeveer een uur of zes vliegen, 

landden we eindelijk op het gras van “vliegveld” Fort Archambault. 

Het was nog regentijd en de regen viel in grote hoeveelheden naar 

beneden. Een gebaarde Elzasser (alweer) van de fabriek wachtte me 

op. We liepen door de regen snel naar z’n Deux Chevaux, bagage 

achterin en gingen op weg naar het hotel. Tot m’n schrik en verbazing 

ging hij de weg niet op, maar reed een rivier in, tenminste zo leek 

het. Het bleek toch een “weg” te zijn, er stond alleen nogal wat water 

op. Als het daar regent valt het echt met bakken naar beneden! De 

Elzasser vertelde onderweg dat de bungalowtjes bij de fabriek nog 

niet klaar waren, dus even later arriveerden we bij het enige hotel 

daar: “Hotel de Chasse”, een klein, mooi  gelegen hotel, met een 

kamer of vijftien. Bedden met klamboe, geen airco maar verder 

prima, vooral het eten. De eigenaar, een halfbloed “Tchadien” en z’n 

mooie vrouwtje, heetten me hartelijk welkom en waren verrast dat ik 

Nederlander was. “Jullie Prins Bernhard is hier vaak geweest om te 

jagen!” vertelde de man. Ik kreeg de favoriete kamer van onze Prins. 

De hoteleigenaar was ook safarileider, regelmatig ging hij met rijke 

Amerikanen op jacht. Dat was een hele onderneming, want het 

jachtterrein lag een eind weg, op de grens van de woestijn en de 

bush. Er ging dan een hele vloot van landrovers en een vrachtwagen 

met brandstof, tenten en proviand op weg, om (FOEI) allerlei 

beesten voor hun raap te schieten. Tijdens mijn verblijf in het hotel 

was er toevallig zo’n rijke Amerikaan aangekomen om daar te jagen en 

die heeft toen een film over zijn eerdere safari’s in Tsjaad vertoond.  

 Tsjaad bleek een heel ander klimaat te hebben dan het naburige 

Kameroen. Bij mijn aankomst was het einde regentijd, de wegen 

onbegaanbaar en overal was het ontzettend nat, maar al snel droogde 

alles op en werd het heet en droog. De rivier de “Chari” die bij mijn 

aankomst nog een grote hoeveelheid water verwerkte, droogde snel 

op en in de enorme rivierbedding bleef nog maar een smalle stroom 

over. De temperatuur steeg flink en lag al snel tegen de vijftig 
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graden. Toch was het klimaat er eigenlijk heel aangenaam, je wende 

er snel aan, het was een droge hitte en ik voelde me er senang.  

 Ook hier had ik een heel karwei: drie vlakdrukkers monteren! Ik 

vroeg of ik wat personeel kon krijgen om me te helpen met de enorme 

berg kisten. “Zoek er maar zes uit bij de poort!” zei men. Bij de 

ingang van het fabrieksterrein was een markt ontstaan waar 

Tsjaadmensen de lege kisten demonteerden voor de planken, de 

spijkers verzamelden en recht maakten en al dat materiaal 

verhandelden. Vrouwen verkochten etenswaren, zoals pinda’s, 

vruchten, vlees, onder andere opgespannen ratten en “tripe” (pens). 

Er stond een grote groep werkzoekende mannen en daar zocht ik zes 

haveloos geklede mannen uit, die konden wel wat geld gebruiken. Het 

bleken prima helpers, aan deze mannen had ik veel meer dan aan die 

“hoog opgeleide” Kameroenezen! Deze mensen wilden echt werken en 

leerden snel. 

Er kwamen ook steeds meer monteurs binnendruppelen, 

Duitsers, Zwitsers, Belgen en natuurlijk Elzassers. Het werd steeds 

gezelliger, soms té gezellig, er werd ook hier heel stevig gedronken 

en niet alleen water. Omdat het na de regentijd zeer droog en heet 

werd, moest je een liter of zes vocht naar binnen werken, maar dat 

was geen enkel probleem. 

In de fabriek moesten van allerlei machines gemonteerd 

worden. Helaas, de kisten met machinerieën kwamen niet allemaal 

even goed aan, sommige zelfs helemaal niet. Alle machines kwamen 

per schip aan in Point Noir in de Congo, gingen van daar uit per 

rivierschip over de Congorivier verder en dan over de weg (alles 

ongeplaveid) met oude vrachtwagens naar Fort Archambault. Dat 

bleek niet altijd goed te gaan zoals we aan sommige kisten konden 

zien. Dit beviel de monteurs natuurlijk maar niks en hierdoor leerde 

ik allerlei nieuwe uitdrukkingen in het Duits, Zwitsers en Elzassisch. 

Gelukkig had ik zelf weinig problemen, onze kisten waren solide en 

onbeschadigd en alles was in goede staat aangekomen dankzij onze 

professionele verpakking. Ook de montage van de vlakdrukkers 

verliep redelijk voorspoedig. 
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 Een probleem was wel: het waterpas stellen van de lange 

druktafels. Er was alleen een lullig kort “reitje” (stalen liniaal) 

meegeleverd, maar ik had wel een nauwkeurig waterpas bij me. In 

Boxmeer had men voor dit werk een drie meter lange precisie-rei ter 

beschikking, maar het meegeleverde reitje was maar ruim een meter 

lang en eigenlijk niet meer dan een gevlakte stalen strip. Om de tafel 

te waterpassen ontwikkelde ik een nieuwe methode. Naast de tafel 

bouwde ik een provisorische goot van stukken U-profiel, die ik op 

drummen liet rusten. Met plakband maakte ik de goot waterdicht en 

vulde hem met voldoende water.  Op de tafel plaatste ik een krasblok 

met een omgebogen lange naald (gemaakt van een laselektrode) die 

met de punt net in het water hing. Daarna draaide ik op ieder 

stelpunt zolang aan de verstelbare fundatiebouten tot de naald het 

water net raakte. Na een paar keer stellen stond de tafel in de 

lengte keurig recht en waterpas. Overdwars was geen probleem: rei 

met waterpas erop, stellen aan de andere zijde en de tafel stond 

geheel vlak. Enkele Duitse monteurs kwamen een kijkje nemen en 

keken nogal sceptisch, ze vonden het maar niks. Volgens hun golfde 

die U-vormige goot en stond het water daardoor niet waterpas! Ik 

lachte wat en legde geduldig uit dat het water in de goot toch echt 

“waterpas” (“in der Wage”) lag, maar ze bleven twijfelen. Ze vonden 

mij, geloof ik, maar een rare “Holländer” en misschien hadden ze wel 

gelijk….. Later, in andere landen, gebruikte ik een 

waterpasinstrument: een “theodoliet”, voor dat werk, zo’n “kijker” op 

een driepoot, waar landmeters mee werken. In plaats van de rood-

witte stok plakte ik dan een liniaal op een blokhaak en die zette ik op 

de machine. Zo’n apparaat had ik altijd al snel nodig en ik weet nog 

hoe het in andere talen heette: theodolite (Engelse uitspraak: sie-o-

do-lait), teodolito, Nivelliergerät, une nivel…. 

 Intussen waren de bungalowtjes op het fabrieksterrein klaar en 

verhuisde ik van het hotel naar één van de huisjes. Ideaal, want de 

slaapkamer had een Carrier airconditioner in de wand. Die bromde 

flink, maar ik was herrie gewend en sliep heerlijk koel. De avonden 

waren heel prettig, het koelde dan iets af en we zaten gezellig op ons 

terrasje met een koel drankje. In de zoele avonden luisterden we 
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naar het aanzwellende oerwoudconcert waarin je van alles in hoorde: 

krekels, cicaden, duifjes, af en toe gebrul. Gek, nog steeds mis ik die 

geluiden!  

Er gebeurde ook wel eens wat, we moesten vooral oppassen voor 

slangen die soms voor je huis op het warme beton lagen. Op een dag 

had men een spuugcobra op het terrein ontdekt. Die zijn zeer 

gevaarlijk en kunnen gif in je ogen spuwen. Hij werd gelukkig al snel 

gevangen en onschadelijk gemaakt. In een der kabelkanalen van een  

drukmachine trof ik op een morgen een prachtig groen prehistorisch 

monster aan: een leguaan, die ik voorzichtig naar buiten hielp. Ook 

was er ooit een civetkat in een buis, die op het terrein lag, gekropen. 

De zwarten rookten hem uit en wisten hem te pakken te krijgen, want 

voor hen was dat weer een lekker maaltje. In plaats van de pijp uit te 

rennen, kwam dat dier er versuft uit en werd meteen geconfisceerd, 

arm beest! 

De wegen werden weer begaanbaar en we konden daardoor 

eindelijk de buurt verkennen. Veertig kilometer van de fabriek was 

een wildpark, waar allerlei dieren huisden. Op een Zondagmorgen 

gingen we er met een kist koud bier naar toe. Er was ergens in dat 

park namelijk een boom met een platform erin, van waar je een 

prachtig uitzicht over de Chari rivier en het moeras had. Met enige 

moeite vonden we de boom en we klommen mét het bier de boom in en 

wachtten af. Na een tijdje zagen we antilopen en impala’s die er 

kwamen drinken, krokodillen zwommen voorbij en eindelijk zagen we 

een stel Nijlpaarden, die hier dus eigenlijk “Charipaarden” moesten 

heten.  

We zijn diverse malen naar dat reservaat geweest en we reden 

er meestal met een 2CV van de fabriek naar toe, een zeer geschikte 

auto voor slechte wegen en nog comfortabel ook. In het wildpark was 

alleen een karrespoor en na de regentijd stond het gras daar meters 

hoog, eigenlijk zag je de “weg” nauwelijks. Vóór ons ging het gras 

omlaag, achter ons weer omhoog! Op een keer reden we daar weer 

eens rond op zoek naar olifanten, toen we de weg ineens kwijt waren, 

vooral omdat onze Duitse chauffeur veel te snel reed. Van het 

karrespoor af hobbelden we de bush in en kregen onmiddellijk een 
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lekke band door een boomstronk. Tja daar stonden we dan. De 

Duitsers begonnen “uitwerpselen” vloekend de band te wisselen en ik 

ging op zoek naar het karrespoor. Door in steeds grotere cirkels rond 

te lopen vond ik ongeveer honderd meter van de auto eindelijk de 

“weg” weer terug. Alles liep toch nog goed af, maar… geen olifanten 

gezien.  

Met een lang weekend in ’t verschiet besloot de Duitse 

“Bauschlosser” Horst uit Düsseldorf, die de beschikking over een 

autootje had, een tocht te maken naar een ander wildpark, in het 

nabuurland: de Republiek Centraal Afrika en ik mocht mee. Zaterdag 

‘s ochtends gingen we met z’n drieën op weg met z’n 2CV 

bestelwagentje. We namen een geïsoleerde metalen kist mee, vol ijs, 

bier, brood, boter en eieren, daar zouden we wel een paar dagen van 

kunnen leven. Het was een heel eind en de weg was niet al te best. 

Ook moesten we een paar keer een rivier over steken en dat was een 

heel gedoe. Een stel zwarte mannen sjouwden dan rijplanken naar een 

vlot, wij reden het vlot op en dan werden we overgeboomd. Het 

duurde even, kostte wat geld, maar het ging prima. Er was maar één 

weg naar Centraal Afrika en we wisten dat er na een bepaald aantal 

kilometers een “Autobahndreieck” moest komen, waar we rechtsaf 

moesten. We vonden de afslag inderdaad maar twijfelden en het was 

intussen zo donker dat we besloten daar maar te overnachten. We 

gingen midden op het “Autobahndreieck” staan, we bakten eieren, 

aten, dronken en praatten wat en gingen toen slapen: één op de 

voorbank en twee in de cabine. Bij het licht worden werd ik als 

eerste wakker en ging maar eens buiten kijken. Meteen kreeg ik een 

schrik: er liep een kudde bruine dieren om de auto, gelukkig geen 

leeuwen, maar een soort antilopen, ik dacht waterbokken. Daar 

hoefde ik dus niet van te schrikken. Een tijdje later kwamen m’n 

reisgenoten eindelijk ook tevoorschijn en na ontbeten te hebben, 

brood met ei en pils, gingen we het zijweggetje naar het andere land 

in. Dat pad was zo slecht en smal, dat we geloofden verkeerd te zijn. 

Maar… het was toch goed, het was de “hoofdweg” naar het wildpark 

in République Centrafricaine. Eerst moesten we wel nog even de 

grensrivier over. Aan de oever gearriveerd, renden er meteen een 
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stel zwarte jongetjes weg en even later kwamen er een stel stevige 

mannen opdraven. Die zorgden ervoor dat we het vlot op konden 

rijden en duwden ons met een paal de rivier over. Aan de overkant 

stond, heel aandoenlijk, een donker mannetje, met een grote bush-

hoed, in een kaki uniformpje met een veel te grote korte broek, op 

ons te wachten.  

“Nou,” dacht ik, “die zal onze paspoorten wel gaan controleren!”  

Maar nee, hij was de gids, stapte in onze auto en wees ons met z’n 

wijsvinger de weg door het park, want praten deed hij niet veel. Veel 

wild zagen we helaas niet, wat giraffen, antilopen, zebra’s en zo, maar 

geen olifanten, geen leeuwen, geen luipaarden, waar we op gehoopt 

hadden. We vonden nog wel een grote schedel met mooie hoorns erop 

en die hebben we maar ingeladen als trofee. Wegen waren er niet, we 

reden dwars door de bush en ik hield m’n hart vast dat we een lekke 

band of zo zouden krijgen, maar de 2CV gaf geen krimp en hotste  

zonder problemen over het hobbelige gras. Zo’n deux chevaux is 

werkelijk een ideale wagen voor Afrika, comfortabel, hoog op de 

wielen, licht  en zuinig, veel prettiger dan een Landrover. Die is 

misschien wel sterker, maar zo stug geveerd, je voelt elke ribbel 

door je lichaam gaan. In die Landrovers krijg je daardoor al snel pijn 

in je achterwerk en rug van het hobbelen, geef mij maar een 2CV.  

 Op de terugweg pauseerden we weer op ons “Autobahndreieck”, 

waar we een groot vuur maakten, eieren bakten en dus maar weer 

brood met gebakken ei aten, natuurlijk met een pilsje! De terugreis 

verliep verder zonder problemen. Toen we eindelijk weer op de basis 

terug waren hadden we zo’n zeshonderd kilometer gereden en….. geen 

auto gezien onderweg, wat een geweldig land (maar.. je moet geen 

pech krijgen en genoeg benzine hebben). 

Op het fabrieksterrein in Fort Archambault verrezen 

langzamerhand  steeds meer gebouwen en gebouwtjes. Om te bouwen 

heb je bouwstenen nodig, Daarom hadden de Fransozen als eerste 

ergens op het terrein een flinke, vlakke betonnen vloer gestort en 

daarop waren een paar mannen continu bezig holle beton(“B2”)blokken 

te fabriceren. Dat deden ze met een ingenieus machientje: ze vulden 

het met een vochtig zand/cement mengsel, het machien begon dan 
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even te trillen en… floep, daar was weer een blok. Zo stond na een 

tijdje de hele vloer vol met blokken. Die moesten dan een dagje 

uitharden en dan: metselen maar!  

Ook in de fabriek ging het goed vooruit en steeds meer 

machines begonnen met proefdraaien. Twee Belgische jongens 

hadden een woud van weefstoelen (Picañol) neergezet, die bij het 

testen een enorm kabaal maakten. Ergens op het terrein had een 

Duitser een flinke dieselmotor met generator neergezet en ineens 

hadden we stroom zat. Een dikke gebaarde Fransoos, die altijd in de 

Sahara gewerkt had, daar vertelde hij allerlei sterke verhalen over, 

bouwde uit een stapel gebogen platen in no time een keurige olietank 

voor de nodige brandstof. Daarna nog een “pipeligne” voor het 

transport. Hij stond de hele dag, halfbloot, te lassen in de brandende 

zon, maar had er geen moeite mee: “C”est normal!” zei hij steeds. 

Op bescheiden schaal begon de fabriek ook katoendoek te 

produceren, maar toen kwam er een nieuw probleem. De inheemse 

bevolking moesten leren met machines om te gaan. Daar hadden ze 

geen enkele ervaring mee en er gebeurden dan ook allerlei 

ongelukken, we hoorden af en toe ijselijke gillen, dan zat er weer één 

met z’n arm in een draaiende rol stof of tussen draaiende walsen. Het 

was eigenlijk heel zielig en ook de schuld van de fabrikanten van de 

machines die in die tijd nog veel te weinig aandacht aan beveiliging 

besteedden.  

Er kwam nog meer tegenslag, de chemicaliën die ergens buiten 

op het terrein in drummen en plastic containers opgeslagen lagen, 

vlogen in de fik. Te heet in de zon? Men probeerde de brand te 

blussen met water, maar dat maakte de zaak alleen maar erger, er 

waren namelijk vaten “white spirit” (een soort peut) bij en daar 

ontplofte er één van. Vervolgens verspreidde de brandende spirit 

zich over het bluswater, waardoor één der blussers gewond raakte. 

Het werd te link en men besloot de zaak maar uit te laten fikken. 

Wij, de monteurs, stonden op veilige afstand te kijken want er 

konden nog meer vaten peut ontploffen. Men probeerde nog wat te 

redden en rolde snel nog een aantal drummen weg, maar die gingen 

tijdens ’t rollen open en plots zagen we allerlei kleuren verschijnen, 
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mooi gezicht! Ja, maar het waren wel de vaten met kleurstof om de 

textiel mee te verven en te bedrukken. Ik was net weer de hal 

ingegaan toen ik een enorme knal hoorde. Ik rende naar buiten en zag 

een drum in de lucht “hangen”. Die “hing” natuurlijk niet, maar was in 

de lucht gevlogen en had, net toen ik keek, besloten weer terug te 

keren naar de aarde!  

Deze brand had gevolgen voor ons. Alle monteurs, mochten voor 

de Kerst naar huis en hoefden pas in februari terug te komen. We 

waren toch al van plan om met kerst thuis te zijn en hadden voor de 

zekerheid al vroeg een terugvlucht (naar Europa) geboekt en wel op 

22 december. Vlucht reserveren kon bij een Fransoos, die in de 

“stad” een kantoortje had. Deze man bekleedde allerlei functies: hij 

runde het postkantoor, het reisbureau, was consul, notaris, deed de 

bank enzovoort, hij was manus van alles. Vlak voor de datum van 

vertrek hoorden we een gerucht: het vliegtuig dat ons naar Fort 

Lamie moest brengen zou kapot zijn. Zou dat echt waar zijn? Wij 

naar het kantoortje. De Fransoos keek verstoord op achter z’n 

bureau en ja, inderdaad, het vliegtuig van Air Chad was “en panne”. 

“Ja en wat nu?” vroegen wij. Ja, dat wist hij ook niet:  

 “C ’est l’Afrique” zei hij en ging weer door met in z’n papieren 

bladeren. Met die vent kwamen we dus niet verder, wat te doen? Ik  

kreeg het  idee om met jeeps naar de hoofdstad te rijden en dus 

gingen we maar eens praten met de Safarileider van Hotel de Chasse. 

We spraken af dat hij ons met twee Landrovers, we waren met z’n 

zevenen, naar Fort Lamie zou brengen, 500 kilometer zandweg. Maar 

… het hoefde niet. Op onze vertrekdag, die zelfde 22 december, 

zouden ook de vrouwen en kinderen van het Franse fabriekspersoneel 

uit Frankrijk via Fort Lamie naar Fort Archambault vliegen om de 

kerst daar door te brengen. Die zouden dus in Fort Lamie stranden 

en dat kon natuurlijk niet. Men besloot het lijnvliegtuig van Air 

Afrique, dat van Fort Lamie naar Bangui vloog, een tussenstop in Fort 

Archambault te laten maken om de families af te leveren en… in dat 

vliegtuig mochten wij dan instappen.  

 Op de grote dag stonden we al vroeg met onze barang voor het 

vliegveld en wachtten op de dingen die komen gingen. Het was een 
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prachtige morgen, maar op het vliegveld was geen enkele activiteit en 

geen mens te zien, ja een tuinman was het gras aan ’t maaien. 

 “Dat wordt dus helemaal niets.” dacht ik, afwachten dus.  

Maar… voilà, daar arriveerde de Fransoos van het reisbureau, hij 

bleek ook nog vluchtregelaar te zijn. We zagen hem de 

“verkeerstoren” opgaan, hoorden hem al gauw praten met het 

vliegtuig en ja hoor, er klonk gebrom en even later landde het 

vliegtuig van Air Afrique uit Fort Lamie, veel te laat, in het gras. 

Hartelijk weerzien van de Fransozen met hun vrouwen en kinderen en 

wij stapten even later in: tot ziens in februari! We stegen op en enige 

tijd later landden we in Bangui, helemaal de verkeerde kant op, nu 

waren we nóg verder van huis. Bangui is namelijk de hoofdstad van de 

zuidelijker gelegen Republiek Centraal Afrika. Toch ging alles goed 

want even later vlogen we met hetzelfde vliegtuig van Bangui  naar 

Fort Lamie, nu in de goede richting. Daar kwamen we veel te laat aan 

voor de aansluiting, maar… het lijnvliegtuig uit Douala dat ons naar 

Parijs zou brengen, was eveneens te laat. In Fort Lamie stapten we 

snel over en zes uur later waren we in Parijs. Ook daar was ik nog net 

op tijd om met de KLM naar Schiphol te vliegen en was ik als enige 

nog de zelfde dag thuis, zelfs mét m’n bagage, een klein wondertje. 

Bij de Duitse en de Elzasser monteurs lukte dat niet, die moesten in 

Parijs overnachten en hadden nog tijd gehad om daar de bloemetjes 

buiten te zetten en flink water te geven, hoorde ik later.  

Hoe ging het verder? In februari ging ik weer terug naar 

Tsjaad, maakte het karwei af en ging tussendoor vanuit Fort 

Archambault met een klein vliegtuigje nog even terug naar Kameroen 

om een paar probleempjes op te lossen. Minder leuk, ik raakte daar 

nog een vingertop kwijt. Een bepaald motortje deed het niet maar 

bleek toch niet kapot, het liep op twee fasen in plaats van drie. Toen 

ik het motortje een zetje gaf, begon het plotseling te lopen en ging 

helaas mijn vinger door het kettinkje! Geen probleem: een Duitse 

chirurg (gevluchte Nazi?) van het nabij gelegen junglehospitaal 

naaide het topje er weer aan en al snel functioneerde m’n vinger weer 

prima. Na dit servicebezoek aan Douala vloog ik via Yaounde, de 
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hoofdstad van Kameroen, terug naar Tsjaad om m’n klus af te maken 

en de machines aan het produceren te brengen.  

Tsjaad vond ik geweldig, een enorm groot en machtig 

interessant land, helaas ben ik er nooit meer terug geweest. Het 

meest mis ik nog het “bushconcert” tijdens de heerlijke zoele 

avonden. 

 

ETHIOPIË 

 

In die zelfde jaren deed ik ook nog wat kleinere klusjes in 

Senegal,  Tanzania en tussendoor in….. Boekelo, Enschede, Krefeld en 

Polen. Daarna mocht ik weer terug naar, wat toen mijn favoriete 

werelddeel was: Afrika en wel naar Ethiopië, waar twee vlakdrukkers 

verkocht waren. De rotatiedrukkers, die het intussen goed deden, 

werden voornamelijk in Europa en Amerika verkocht. Vlakdrukkers 

waren door hun eenvoud beter geschikt voor Afrika. De eerste 

bestemming was Asmara in Eritrea, dat toen nog bij Ethiopië hoorde. 

Bij m’n voorbereidingen op het Brabantse kantoor keek ik eens op de 

kaart en zag dat Asmara vlak bij dat bloedhete haventje aan de Rode 

Zee, Massawa, lag. 

“Nou, dat wordt dus weer een heet klusje”, dacht ik, maar toen 

ik enige dagen later in Asmara arriveerde bemerkte ik dat het daar 

heel prettig en aangenaam van temperatuur was. Asmara blijkt 

namelijk op een hoogvlakte te liggen, zo’n 1500 meter boven de 

zeespiegel en heeft daardoor een heel prettig klimaat. Ethiopië was 

vroeger Italiaans en ook in Asmara kon je duidelijk de Italiaanse 

invloeden zien, het lijkt op een oud Italiaans stadje. Er reden heel 

wat kleine Fiatjes rond en hier en ik zag ook wat oude Italiaanse 

mannetjes tussen de donkere Ethiopiërs rondlopen. Maar behalve al 

die oude Italiaanse auto’s zag ik ook een grote Amerikaanse open slee 

rijden en later nog één, met chique dames erin. Hoe kon dat nou? In 

hotel Ciao, waar ik verbleef, kreeg ik het antwoord. Aan de bar kwam  

ik in contact met een aardige Amerikaan, die me vertelde dat er zich 

een grote Amerikaanse communicatiebasis in Asmara bevond, voor de 

verbindingen met Vietnam. Het was in de tijd van de Vietnamoorlog. 
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Hij bood me aan om de basis te bezoeken en ja, die wilde ik wel eens 

zien.  

Op de afgesproken dag reden we er naar toe. We kwamen aan 

bij een indrukwekkende poort, werden gecheckt en doorgelaten en 

ineens was ik in een stukje Amerika: prachtige bungalows, groene 

parken, sportvelden, zwembaden, een kerk, flinke gebouwen en.. 

natuurlijk een bar/restaurant. Daar gingen we eerst maar eens naar 

toe om wat alcoholisch spul te nuttigen. Ik kreeg een ”grasshopper” 

aangeboden, een heerlijk groen drankje, bestaande uit crème de 

menthe, room en ijsblokjes. Je kon er ook van alles eten, natuurlijk 

allemaal Amerikaans. M’n gastheer vertelde dat hij geen zin had om 

op de basis te wonen, hij wilde wat meer contact met de locale 

bevolking en de buitenwereld hebben en dus was hij maar in het 

plaatselijke hotel gaan wonen. Dat is eigenlijk zeer uitzonderlijk, 

Amerikanen in ’t buitenland zijn meesters in het NIET aanpassen. Ze 

zijn bang voor alles wat niet Amerikaans is en laten alles, dus ook het 

eten, uit de States overkomen. Die basis daar was een prachtige 

complex, groots opgezet, maar heeft het uiteindelijk niet gered en is 

nog niet zó lang geleden, ik dacht in 2006, onder druk van de 

Eritrese machtshebbers, opgeheven. 

Intussen was ik bezig met de montage van de vlakdrukker, maar 

ik had ook wel eens een dagje vrij en besloot toch maar eens, uit 

nostalgie, dat warme haventje Massawa aan de Rode Zee, waar ik ooit 

met de tanker was geweest, op te zoeken. Bij navraag bleek dat ik er 

met de trein naar toe kon reizen. Hemelsbreed lag Massawa vlakbij 

Asmara, maar over de weg was het ongeveer honderd kilometer door 

de vele bochten, maar dat was nogal gevaarlijk, zei men, er zaten 

“Shifta’s” (bandieten) in de bergen die auto’s overvielen. Dus dan 

maar met de trein, lang kon de reis niet zijn, dacht ik. Op het station 

kocht ik een retourtje Massawa, zag een héél klein treintje, meer 

een railbusje staan en ja, dat was hem en ik ging er dus maar vast in 

zitten. Langzamerhand liep het treintje vol, mannen met dozen en 

tassen, vrouwen met koopwaar, groente en zelfs kippen. Uiteindelijk 

bleek ik de enige blanke in de trein te zijn, maar ja dat was ik wel 

gewend. Het treintje ging rijden en kronkelde met een 



 150 

slakkengangetje voorzichtig omlaag. Het landschap was kaal en 

bergachtig, ik zag troepen apen met kleintjes op hun rug (of waren 

het kleine Eritreeërtjes?), herders met geiten en ook een paar 

karavanen met kamelen. Het spoor was heel smal en vol met 

haarspeldbochten, echt opschieten deden we niet. Nog erger, het 

werd warmer en warmer, uiteindelijk ondragelijk heet, meer dan 

veertig graden, maar eindelijk, na vier uur, arriveerde het treintje in 

het pishete Massawa. Ja wat ging ik daar eigenlijk doen? Ik liep wat 

langs de haven, vond de plaats waar ik ooit met de tanker gelegen 

had, maar het was zo wit verziekend heet dat ik maar snel 

neerstreek bij een barretje, waar een paar Ethiopische bardames me 

van koud bier voorzagen. Na twee uur in Massawa nam ik de “trein” 

weer terug naar Asmara, langzamerhand werd het weer koeler en hè 

hè, na vier uur was ik weer terug in het heerlijke Asmara, qua klimaat 

dan. 

Op een dag wandelde ik eens richting vliegveld om daar een 

kijkje te nemen en kwam in gesprek met een paar Engelsen die een 

nieuw vliegtuigje aan ’t uittesten waren. Het was een vierkant kistje 

met twee propellers, een heel Spartaans vliegtuigje.   

“Waarom zijn jullie helemaal naar Asmara gekomen om nu juist 

hier jullie vliegtuig uit te testen?” vroeg ik.  

Volgens de mannen deden ze dat omdat het hier een ideale testplaats 

was: een hooggelegen vliegveld met minder zuurstof, tropische 

omstandigheden, Rode Zee vlak bij, zeer warme en ook gematigde 

temperaturen, alles bij de hand. Later zag ik dat vliegtuigje vaker, 

het was een “Brittan Norman”, een klein werkpaardje eigenlijk, 

waarvan er vele verkocht zijn. 

Een tijdje later moest ik weer naar Ethiopië, om die tweede 

vlakdrukker te monteren, in Bahr Dar aan het Tanameer. Eerst naar 

Addis Abeba. Vandaar vloog ik met een oude Dakota, met daarop de 

Ethiopische Leeuw in rastakleuren, naar Bahr Dar. Hoewel Bahr Dar 

als plaats niks voorstelt was er daar een keurig vliegveld, gras 

weliswaar, maar mét gebouwtje en torentje. Wat bleek? Keizer Haile 

Selassi had vlakbij, aan het meer, een prachtig paleisje als 

weekendhuis, vandaar.  
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Het was daar een paradijselijke omgeving, heerlijk klimaat en ik 

ging wonen in het plaatselijke “Hotel Blue Nile Spring”, een soort 

motel waar behalve drie Italianen en ik dus, verder niemand woonde. 

Die mannen waren bouwvakkers en hadden een klus in dat paleis van 

Haile te doen. Ze namen me later een keer mee en mocht ik het paleis 

bezichtigen. Wat een luxe daar, Haile had blijkbaar geld zat.  

Het motel lag aan het Tanameer, waardoor de Blauwe Nijl naar 

het Noorden loopt om in Khartoem samen te komen met de Witte 

Nijl, die uit het Victoriameer komt. Ze gaan dan samen als “Nijl” 

verder naar Egypte.  

De textielfabriek waar ik de drukmachine moest monteren lag, 

zoals gewoonlijk, aan de rivier want een textielfabriek heeft veel 

water nodig en men moet ook afvalwater kunnen lozen. Die blauwe 

Nijl werd dus meteen in het begin al verziekt met gekleurd (niet 

alleen blauw) afvalwater, maar ja, er leven nu eenmaal mensen op 

deze aarde en die willen zich graag leuk kleden.  

Deze fabriek was daar ooit door Italianen gebouwd, maar 

intussen was de Italiaanse leiding vertrokken, te duur, en vervangen 

door “Indian management”. Een van de Indiërs, de “printing manager”, 

liet me de drukkerij zien, een flinke ruimte met lange houten tafels 

waar donkere mannen met sjabloonramen langs liepen en kleur voor 

kleur op een baan katoen drukten. Dat lijkt me slecht werk voor je 

rug, maar ja, het wordt al heel lang zo gedaan. Ik had al eens eerder 

handdruktafels gezien, onder andere in Nijverdal. Daar waren de 

lange tafels bedekt met rubberdoek. Daarop een “thermoplast” laag  

waar de stof op geplakt werd, die dan met de hand bedrukt werd. De 

jongens in Ethiopië hadden op de tafel echter geen rubberdoek, maar 

banen ruwe katoen gespannen die met bijenwas kleverig gemaakt 

waren. Daarop werd dan het te bedrukken doek “geplakt”. Het 

resultaat was erbarmelijk, de bedrukte stof werd na droging niet 

verder nabehandeld en was dus nog niet eens wasecht. Geen 

probleem, volgens de Indiër kon je in Ethiopië alles verkopen, wassen 

deden ze toch bijna nooit.  

Er was een plek vrij gemaakt voor de drukmachine, men had wat 

druktafels weggehaald en daar een soort fundatie gemaakt.  “Waar is 
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de machine eigenlijk?” vroeg ik. “Outside” zei de Indiër, en hij wees 

me buiten de kisten aan. Die stonden schots en scheef op grote 

hopen aarde. Omdat de deur van de hal te smal was, beval de India-

man me om de machinedelen buiten te demonteren en dan binnen 

weer in elkaar te zetten. Dus ik moest op die aardhopen gaan 

demonteren? Dat was Jacob absoluut niet van plan. Zo’n drukmachine 

werd in onze fabriek, na getest te zijn, in drie hapklare brokken op 

transportbalken gemonteerd, in kisten verpakt en dan verstuurd. Hij 

was zo gemaakt dat je de delen later weer kon koppelen en zo er snel  

een machine van kon maken. Demonteren buiten? Never nooit! Die 

kisten moesten in z’n geheel naar binnen.  

Het gebouw was gemetseld van de bekende holle B2 blokken en 

in no time had ik er met een moker een flinke bres in geslagen. Nu 

was er even een probleem, want de kisten moesten van de aarden 

heuvels af. Hoe kwamen die daar eigenlijk op? De fabriek had geen 

kraan of vorklift dus hadden ze, om de kisten van de vrachtwagens af 

te krijgen, maar een flinke hoop aarde gemaakt, mannetjes zat, en 

daar met vereende krachten de kisten op getrokken. Met wat 

vernuft en een hoop mannen had ik de kisten er snel af en we rolden 

ze op buizen de fabriek in. Een metselaar had de bres in de muur 

daarna weer snel dichtgemetseld, iedereen tevreden dacht ik, maar 

ik merkte toch wel dat de Indiërs enigszins gepikeerd waren door 

mijn brute gedrag.  

“I’m só sorry, Sir, but this was the only right way!” zei ik maar. 

Al snel had ik de machine tot één geheel gemonteerd en 

afgemonteerd, maar toen moest hij nog wel elektrisch aangesloten 

worden, en dat is in dergelijke landen vaak een probleem. Maar 

langzaam ging het vooruit en met de meegeleverde kabels kreeg ik de 

machine aan de praat. Intussen zat ik al enkele weken in het hotel, en 

moest de rekening betalen. Volgens contract moest de fabriek mij 

een dagvergoeding betalen, maar op mijn voorzichtige verzoeken om 

geld werd maar niet gereageerd. Uiteindelijk ben ik maar gaan 

dreigen met staken of weggaan, zoveel geld had ik nu ook weer niet 

bij me en het hotel moest wel betaald worden. Met tegenzin kwamen 
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ze toch met geld op de proppen, van harte ging het niet. Was dat hun 

wraak? 

Het hotel was gelukkig vrij goed, meestal at ik gezellig met de 

Italiaanse bouwvakkers van Hailes paleis, lekkere Italiaanse 

gerechten en ik genoot van de  prachtige omgeving. In de buurt van 

het meer zag je de mooiste vogels, zoals “heilige” ibissen. Er kwam 

ook nog een aardige Deense ornitholoog langs en samen ontdekten we 

de “karminrote Bienenfresser”, een inderdaad prachtige vogel, en 

later zag ik nog vele andere.  

Het Tanameer is omzoomd door papyrusriet, waar de inheemse 

bevolking bootjes van maakt waarmee ze op het meer rondpeddelen. 

Op de zelfde wijze heeft Thor Heyerdahl later een groter schip van 

dit riet gemaakt, de “Ra”, waarmee hij de oceaan is overgestoken 

naar Zuid Amerika. Het papyrusriet en de wijze van bouwen zouden 

toen inderdaad van het Tanameer afkomstig zijn geweest. Het water 

van dit meer was kristalhelder maar…. levensgevaarlijk, waarschuwde 

men mij. Bij contact met dit water zou je de ziekte van dokter 

Bilharz (“Bilharzia”) kunnen krijgen. Word je daarmee besmet dan 

kun je onder andere blind worden. Deze ziekte is ook nog 

ongeneselijk en de plaatselijke bevolking heeft er veel last van maar  

vele zijn enigszins immuun voor deze ziekte. In heel oost- en zuidelijk 

Afrika komt de ziekte van Bilharz voor, overgebracht door 

parasieten die op een bepaald slakje leven. Via het water waarin deze 

slakken leven kan deze ziekte op je overgebracht worden. Alleen het 

ondiepe water aan de kant is besmet, midden op het meer zou je 

rustig kunnen zwemmen, vertelde men. Ik heb het maar niet 

geprobeerd.  

Het was echt een mooie omgeving daar, er was van alles te zien 

en ik toerde al gauw met iemand  langs de rivier door de bush naar 

“Tissabay”.  Dat is de naam van de beroemde watervallen in de Blauwe 

Nijl, die indertijd ook door onze koningin Juliana, op uitnodiging van 

Haile Selassie, bezocht zijn. Dit was echt de moeite waard, een 

prachtig landschap met imposante watervallen. 

Ethiopië is één der weinige zwarte Afrikaanse landen met een 

rijke historie. De mensen zijn er ook anders dan in het zuidelijkere 
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Afrika, wel zwart maar slank met dunne lippen, het zouden 

“Semieten” zijn, nakomelingen van Noachs zoon Sem. Ook zijn er veel 

Koptische Christenen en ergens in een kerkje zou de “Arke des 

Verbonds” nog steeds staan, maar die mag niemand zien, dus dat is 

niet te controleren. Aan de andere kant van het meer ligt het dorpje 

Gondar. Daar wonen zwarte Joden en een bezoekje zou de moeite 

waard zijn. Voor een paar tientjes ging ik er met een vliegtuigje naar 

toe en een taxi bracht me naar het kleine Joodse dorpje. Het was 

heel leuk, ik sprak met handen en voeten met de mensen daar, die me 

verzekerden dat hun voorouders uit Israël waren gekomen. Maar ze 

zagen er wel precies zo uit als de andere Ethiopiërs en waren net zo 

zwart. Maar, misschien waren alle Joden vroeger zwart en zijn pas 

later door kruising blank geworden. Aan de andere kant worden wij 

blanken misschien wel zwart als we lang genoeg in Afrika verblijven. 

Ik laat het maar aan de geleerden over. Vele jaren later, toen Haile 

Selassie er niet meer was en er oorlog tussen Ethiopië en Eritrea 

uitbrak, zijn die zwarte Joden met een speciale actie naar Israël 

gebracht want het was in Ethiopië niet meer veilig voor mensen van 

Joodse afstamming.  

In de buurt van het Tanameer staat ook nog een heel oud 

kerkje met antieke muurschilderingen en op het plafond allemaal 

engelenhoofdjes met grote ogen. Ook was er in de buurt nog een heel 

oud uitziend kasteel van koning “Fasilidades”, maar ik begreep dat 

het toch niet veel ouder was dan ongeveer vierhonderd jaar. Het 

gebouw zag er niet al te best uit, in Europa zijn we zuiniger op onze 

kastelen. Er liep iemand met een flinke leeuwenwelp rond, die ik voor 

wat munten in m’n armen mocht nemen. Ik vroeg aan iemand om een 

foto van me te nemen, want anders gelooft niemand dat ik ooit een 

leeuw in m’n armen had. Graag had ik nog het kruisvormige kerkje, 

dat men in de rotsachtige grond uitgehouwen heeft, gezien, maar dat 

lag te ver weg. 

In vele delen van Afrika komt malaria voor en op een dag zag ik 

in de buurt van het motel een pick-uptruck van de malariabestrijding 

staan, dat stond er met grote letters op. Ik schrok want ik slikte 

geen anti-malariapillen, door de hoge ligging zou er in Bahr Dar géén 
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malaria heersen, had men mij verteld. Dat wilde ik wel eens zeker 

weten en ik sprak de chauffeur erover aan. De man  bevestigde dat 

er geen malaria in dat gebied voorkwam, maar hij zei ook dat, als ik 

tóch malaria op zou lopen, hij wel medicijnen voor me had. Zou er dan 

toch…? Ik vergat het voorval en ging gewoon verder, zonder 

“Nivaquine” pillen te slikken, ik had ze trouwens niet eens bij me. 

Dom, want in de andere Afrikaanse landen had ik die tabletjes altijd 

bij me.  

Na een week of zes was de machine klaar en de Indiër wilde dat 

we gingen drukken met de handdruksjablonen die daar in gebruik 

waren. Tja, dat ging eigenlijk niet, ze waren te smal en niet al te best 

gemaakt, maar nadat ik er voorzichtig lange stalen lippen aan gelast 

had konden ze toch op de machine gemonteerd worden. Nu konden we 

de eerste meters stof gaan drukken en eindelijk werd er fatsoenlijke  

bedrukte stof geproduceerd. Het zag er in ieder geval heel wat 

beter uit dan de handbedrukte troep die ze daar maakten. Normaal 

moet bedrukt doek altijd gefixeerd en gewassen worden. Hier bleek 

dat allemaal niet nodig. De Indiër nam een monstertje bedrukte stof 

mee naar z’n laboratorium, kwam even later terug en riep 

enthousiast: “It is fast, it is fast”, wat zoveel betekent dat de stof 

wasecht is. “Vast niet” mompelde ik zachtjes. Maar ja, als de mensen 

daar toch niet wassen… 

De machine was klaar, ik nam afscheid van de mannen en ging 

nog even bij de Indiase directeur langs om af te rekenen en het 

protocol van overname te laten tekenen. Tot mijn verbazing weigerde 

hij z’n hamdtekening te zetten met als argument dat de machine 

gemaakt was van “substandard quality parts”, met andere woorden, 

we hadden maar wat goedkope troep gestuurd. Dat was absoluut niet 

het geval, maar erover discussiëren bleek zinloos! Nou ja, dan maar 

niet tekenen, in ieder geval ging Jacob vertrekken. Terug in Addis 

Abeba besprak ik de problemen met de agent, hij moest het maar 

zien te regelen. Daar, bij de agent hoorde ik dat ik niet naar Holland, 

maar via Beiroet naar Istanbul moest vliegen voor een servicebezoek 

aan Turkije. Omdat ik nog een dagje moest wachten op het vliegtuig 

besloot ik de Nederlandse suikerfabriek in Wonji te bezoeken, waar 



 156 

een oude kennis van mij werkte. Die fabriek was toen het 

visitekaartje van Ethiopië en keizer Haile Selassie liet het complex 

graag aan buitenlandse gasten zien. Ik ging er met een taxi naar toe 

en onderweg kwam ik toevallig een stoet auto’s met Haile Selassie 

tegen, ik zag z’n kleine kopje in een hele grote auto. Het 

fabriekscomplex was inderdaad indrukwekkend. Prachtige parken met 

mooie vrijstaande huizen voor de Nederlandse families. De kennis 

ontving me hartelijk en gaf me een rondleiding door de fabriek. Nu 

weet ik tenminste ook hoe suiker wordt gemaakt en in centrifuges 

“geraffineerd”. We bezochten ook de snoepjesfabriek die bij het 

complex hoorde want ook in Ethiopië snoept men graag. Rond de 

fabriek lagen enorme suikerrietvelden en overal zag ik treintjes 

waarmee het riet naar de fabriek werd getransporteerd. 

Na een leuk bezoek reed ik terug naar Addis, maar terugrijdend 

voelde ik me koortsig. “Gaat wel over!” dacht ik, en inderdaad, de 

volgende dag voelde ik me oké en vloog naar Beiroet in Libanon, dat 

was in die tijd een bruisende, mooie stad, het Parijs van het 

Middenoosten. Overnachten deed ik in het luxe hotel Phoenicia. Op 

het terras had je een prachtig uitzicht over de Middellandse zee en 

het was goed toeven daar. De volgende dag vloog ik met “PanAm” naar 

Istanbul: “Welcome on board PanAms flight number one, around the 

world!” zei de redelijk mooie, typisch Amerikaanse stewardess toen 

ik aan boord stapte. “PanAm, fly now, pay later” dacht ik nog. 

Intussen bestaat PanAm allang niet meer, zij hadden al veel eerder 

een kredietcrisis.  

In Istanbul aangekomen kreeg ik rond de middag weer koorts. 

Om kort te gaan, ik had “anderdaagse koorts”, moest mijn trip door 

Turkije in Adana afbreken en vloog enigszins ongerust naar huis. Ik 

had tóch malaria opgelopen, gelukkig een minder ernstige vorm: 

“malaria tertia”. Die was snel genezen met kinine maar toen ik later 

voor de zekerheid m’n bloed liet onderzoeken, bleek ik ook nog de 

“ziekte van Pfeiffer” te hebben. Opgelopen in Adana, waar ik het 

laatst was geweest? Als je malaria hebt is je lichaam uit balans en 

ben je vatbaarder voor besmetting, legde de dokter mij uit. Van die 
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“ziekte van Pfeiffer” heb ik eigenlijk nauwelijks last gehad en het is 

vanzelf weggegaan, maar ik moest me wel enige weken rustig houden.  

 

VOOR-INDIË 

 

 Het mooie van m’n nieuwe walbaan als “fieldengineer” was, dat ik 

allerlei landen, die ik ooit met de tanker bereisde, opnieuw aandeed, 

maar er nu veel langer verbleef, meer kon zien en veel meer contact 

had met de plaatselijke bevolking. En zo had ik het “voorrecht” om, ’t 

was intussen 1967, India en Pakistan wat langer te mogen bezoeken. 

Eerst naar India: in de Indiase stad “Ahmedabad” had één van onze 

monteurs een puinhoop achtergelaten en was vroegtijdig afgetaaid. 

Ik mocht gaan kijken wat ik er aan kon doen. Via Bombay vloog ik naar 

“Ahmedabad”, een plaats waar ik nog nooit van gehoord had. Het 

bleek eigenlijk een dorp te zijn, maar wel een heel groot dorp met 

meer dan een miljoen inwoners. Er was maar één hotel en er woonden 

zeer weinig Europeanen, wat mij direct tot bezienswaardigheid 

promoveerde, maar daar had ik al ervaring mee. De fabriek bleek 

vroeger Engels geweest te zijn, maar alle Engelsen had men naar huis 

gestuurd, op één echtpaar na. De man, John, de laatste Engelsman 

daar, was werkzaam in de fabriek om de muskietennetmachines aan 

de praat te houden. De Indiërs hadden die dingen blijkbaar nog niet 

onder de knie. Die machines (en ook John) kwamen uit het Noord 

Engelse Nottingham en verwerkten katoengaren tot een gaas met 

zeskantige gaatjes. Het was geen weven en geen breien, maar hoe dat 

dan wél heet weet ik ook niet. Volgens John woonden er nog maar zes 

Europese families in Ahmedabad, de rest was vertrokken.  

Ik werd in het enige plaatselijke hotel: “Cama”, gestopt, maar 

dat was echt knudde. Er was geen drank en het eten was vegetarisch 

en, terwijl het er bloedheet was, had het hotel ook geen airco. Zeer 

irritant was de “live music” tijdens het avondeten. Een Indiaas 

bandje deed z’n best om wat blaasmuziek te produceren, maar ik 

kreeg er haaruitval van. Geld bieden om ze met blazen te laten 

stoppen hielp niet. Ik sprak met John de Nottinghammer over het 

hotel. Hij raadde me aan naar het guesthouse van de fabriek te 
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verhuizen, waar hij met z’n vrouw woonde. Ze hadden daar kamers 

genoeg. Dat deed ik dus maar, het was in ieder geval beter dan dat 

hotel. Het guesthouse lag in een prachtig tropisch parkje vlak bij de 

fabriek en dat bleek een soort hof van Eden te zijn met allerlei 

exotische  planten en dieren. Ahmedabad ligt in de staat Gujrat en 

daar zijn niet alleen de koeien maar álle dieren heilig, zelfs muggen! 

De Gujrati’s slaan insecten niet dood maar verjagen ze slechts. Dat 

dieren daar heilig zijn was goed te merken in het park. Ik kon vogels 

tot op twintig centimeter benaderen, ze vlogen niet weg en hadden 

geen angst voor mensen, ze wisten dat niemand hen kwaad deed. Als 

ik stil stond klommen eekhoorntjes op mijn schouders en keken me 

nieuwsgierig aan. John was minder blij met de eekhoorntjes en 

noemde ze “treerats”, want ze liepen ook de kamers binnen op zoek 

naar alles wat ze konden pikken. En als ik ’s ochtends naar de fabriek 

liep kwam ik vaak een stel apen tegen, die een ommetje door het park 

maakten. Soms liepen ze ook in de fabriek rond, niemand joeg ze weg! 

Iets voor de dierenpartij daar? 

In de fabriek was het huilen met de pet op. De vlakdrukmachine 

was niet alleen half klaar, er was ook van alles verkeerd gemonteerd. 

Ik bedwong mijn woede, demonteerde de foute zooi en begon 

opnieuw. De mensen deden gelukkig niet moeilijk, ze waren erg aardig 

en vol begrip. Ik moest wel wennen aan de gang van zaken daar. Zo 

hadden ze geen stopcontacten in de fabriek en toen ik een paar gaten 

moest boren bracht men een boormachine met een snoer zonder 

stekker. Iemand draaide ergens een paar stoppen uit, knutselde de  

draadjes aan elkaar, draaide de stoppen er weer in en boren maar, 

“the Indian way!” 

Was er wat te zien in de stad daar? Jazeker! Er was een 

bijzonder gebouw, het museum, gebouwd door de beroemde architect 

Le Corbusier. Ik heb het wel gezien maar moet toegeven: ik ben er 

niet in geweest. Ook heeft Ghandi er lang gewoond in een huisje aan 

de rivier daar, de Jehlum(?), en daar had men een museumpje van 

gemaakt. Daar ben ik wél in geweest en ik zag daar foto’s van allerlei 

wereldleiders samen met Ghandi die óf aan z’n weefgetouwtje óf 
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achter z’n spinnewiel zat. Die apparaten  waren daar natuurlijk ook te 

zien.  

In het centrum liepen drommen mensen rond en zelfs zag ik 

olifanten met jongens erop. Al die mannen in lange witte gewaden en 

vrouwen in kleurige sari’s, het was een echt Oosters tafereel. Het 

meest bijzondere daar in Ahmedabad waren echter de “djulta minar” 

ofwel de “shaking towers”. Achterop de scooter van mister Shah, de 

drukkerijleider, ging ik er naar toe. Al gauw zag ik een soort kasteel 

met mooie torens, alles gebouwd van dikke stenen blokken. Het was 

moeilijk te geloven maar die torens zou je aan ’t schudden kunnen 

brengen vertelde mister Shah. We klommen naar boven en op zijn 

aanwijzing begon ik ritmisch tegen een der torens te duwen en 

inderdaad…. de toren begon te schudden, niet alleen deze maar ook 

de toren tien meter verderop! Ze hebben me moeten stoppen, anders 

was alles omgekieperd. Hoe kon dat nu? Het was een zeer zwaar en 

degelijk bouwwerk. Niemand weet het, niemand kan het verklaren, 

zelfs de wetenschap niet, vertelde men. Volgens mister Shah hadden 

Britse wetenschappers één toren zelfs gedemonteerd om het geheim 

te vinden, maar ook zij konden dit verschijnsel niet verklaren en ik 

dus ook niet, maar vergeten zal ik dit fenomeen nooit. Ook nu snapt 

men het nog steeds niet, las ik ergens. 

In het guesthouse was het ondanks de hitte best prettig, de 

mooie tuin met al die tropische planten en dieren was rustgevend.     

’s Avonds gezellig op de veranda met John en z’n vrouw. Soms een 

verboden “Scotch on the rocks” erbij. John sprak een raar soort 

Engels, waar ik en ook de Indiërs moeite mee hadden: hij sprak met 

een flinke aardappel in z’n mond. Z’n vrouw sprak wat duidelijker, 

kleinere aardappel. De mensen in de fabriek vonden zelfs dat ik als 

Nederlander, beter Engels sprak dan de Engelse John:  

“You speak much better English than mister John and you aren’t 

even British!”  

Dat was natuurlijk niet helemaal waar, maar wél sprak ik 

duidelijker dan John. Vergelijk het maar met de Indische mensen die 

na de oorlog uit Indonesië naar Nederland kwamen en een zeer 
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duidelijk en keurig Nederlands spraken, duidelijker dan Limburgers, 

Friezen, Tukkers en zo.  

Het eten in Ahmedabad was niet geweldig, meestal allerlei 

deegkoeken met onduidelijke groente er in, “chapatti”, “papadum”, 

“naan” en zo. Een enkele keer wat kip, want de kok was van een ander 

geloof en mocht blijkbaar wel vlees eten én bereiden. Toch bestond 

er wel degelijk lekker Indiaans eten.  

Op een avond bracht een officieel geklede Indiase chauffeur 

me een brief en een kaartje van een fabrieksdirecteur, waarbij ik 

uitgenodigd werd voor een diner. Ja, wat moest ik daar nu van 

denken? Maar ik was wel nieuwsgierig en ging op de afgesproken 

avond toch maar mee. Een deftige auto met chauffeur, het was een 

“Ambassador”, haalde me af. Die auto was eigenlijk een in India 

gemaakte “Standard Vanguard”. Er mochten toen geen auto’s 

geïmporteerd worden maar een paar oudere Europese modellen 

werden in licentie in India gemaakt, zo ook de Triumf Herald en de 

Fiat 1100.  

De chauffeur bracht me naar een mooi huis waar een deftig 

ouder Indiaas echtpaar me hartelijk ontving. Er werd een fles 

geopend, we dronken een glas (verboden) whisky met ijs en gingen 

daarna aan tafel. We nuttigden een echte Indiase maaltijd met 

“papadums”, “naan” brood,  allerlei soorten groentekoekjes, maar erg  

lekker en beter dan in het guesthouse, stelde ik vast, maar ook hier: 

geen vlees of vis!  

“Waarom ben ik hier eigenlijk?” dacht en vroeg ik.  

“You will see after dinner”, zei de man.  

Hij vertelde een machinefabriek te hebben en wilde me wat laten 

zien. Toen het eten en de whisky op was gingen we naar z’n fabriek 

en…. daar stond een vlakdrukmachine, een bijna perfecte kopie van 

de onze! Tja, wat moest ik daarop zeggen? Hoe had hij dat gedaan 

en… hoe kwam hij aan de tekeningen? Heel eenvoudig, hij had een 

instructieboek van onze machine te pakken gekregen en daar stonden 

allerlei tekeningen op schaal in. Maar wat wilde hij nu toch van mij? 

 “We are experiencing some problems” zei de man en vroeg of ik 

hem wilde helpen. Ja hoor, maar de problemen die hij had, ja die 
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hadden wij ook! Wel heb ik hem een aantal tips gegeven, maar echt 

helpen kon ik hem ook niet. Het was dus toch een interessante avond 

geweest. Later, in Nederland, heb ik alles netjes afgerapporteerd 

aan m’n bazen, die me beleefd aanhoorden maar er vervolgens niets 

mee hebben gedaan. 

  Tussen de middag ging ik altijd naar het guesthouse om te 

lunchen. Op een dag ging ik aan tafel en daar zat reeds een 

oogverblindend mooi meisje en een wat oudere (minder mooie) dame. 

Het meisje bleek fotomodel te zijn, zij showde sari’s die in de 

fabriek gefabriceerd werden en was hier voor een fotosessie. Ze 

kwam uit Bombay en werd gechaperonneerd door haar moeder. Haar 

naam was ook heel mooi, ze heette: “Heather Peacock”, Heide Pauw 

dus. Wat een stuk:  

 “You have a beautiful English name, are you British?” vroeg ik.  

 “No, I’m Eurasian!”  

Eurasian, wat is dat nu weer? Ze bleek halfbloed te zijn, niet haar 

ouders maar haar grootvaders waren Engels en indertijd getrouwd 

met Indiase vrouwen. Na gezellig gepraat te hebben, de dames 

spraken prima Engels, vroeg ik haar voor een avondje uit en we gingen 

’s avonds naar de plaatselijke bioscoop. Helaas ging moeder ook mee! 

Die bioscoop had net als in Nederland een foyer waar de 

bioscoopgangers en wij in de pauze ook maar even naar toe gingen om 

daar iets (non- alcoholisch) te drinken. Terwijl we daar stonden, met 

een glas sap in de hand, merkte ik dat iedereen naar ons keek. 

Enigszins gegeneerd draaide ik me voorzichtig om, maar dat hielp 

niet, ook daar keek iedereen naar ons, we waren daar blijkbaar een 

soort “kwatta”, waar alle ogen op gericht waren. Die “Heather” was 

dan ook wel héél mooi! Later in Bombay heb ik haar nog eens 

opgezocht, ze woonde nog bij haar ouders. Men ontving mij zeer 

hartelijk en Pa maakte zelfs een fles whisky, die ook daar streng 

verboden is, open. Helaas, hoewel het een perfect verzegelde fles 

was proefde ik bij de eerste slok een soort dieseloliesmaak. Jammer, 

’t was nepwhisky! En Heather? Ik heb haar toch maar niet mee naar 

Holland genomen, te weinig plaats in m’n koffer en….. waar vind je in 

Nederland reserveonderdelen voor zo’n mooi Indiaas vrouwtje?  
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Nadat ik de vlakdrukker in Ahmedabad met enige moeite aan 

het produceren had gekregen, vloog ik naar Bombay, voor een 

volgende klus. In het vliegtuig zat ik naast een Indiër die een 

gesprek met me begon en informeerde wat ik in India deed. Na dit 

uitgelegd te hebben vroeg ik hetzelfde natuurlijk ook aan hem en hij 

bleek componist van filmmuziek te zijn. Zijn naam was “Ravi” en de 

man was eigenlijk verbaasd dat ik nog nooit van hem gehoord had, 

want hij was behoorlijk beroemd, begreep ik. Tja, het spijt me, maar 

ik was niet op de hoogte van de “Bollywood” filmwereld. Later, toen ik 

erop ging letten, las ik bij de Indiase bioscopen in Bombay op de 

enorme borden boven de ingang inderdaad bijna altijd: “Music by 

Ravi”!  

Het vliegtuig dat me naar Bombay bracht was een Fokker 

Friendship, een geweldig goed en betrouwbaar toestel. In Bombay 

haalde iemand me op. Het was onze agent, geheel gekleed in witte 

handgeweven katoen, hij liep op sandalen en leek een beetje op 

Ghandi. We reden samen naar een hotel aan de kust: “Sun and Sand”. 

Niet slecht, mooie tuin en zwembad. Hekje naar het strand waar het 

krioelde van de mensen en ook van de onvermijdelijke bedelaars. De 

volgende dag haalde de agent mij op en we reden door een enorme 

sloppenwijk naar de fabriek: “Jasmin Mills”. Bij een 

spoorwegovergang moesten we heel lang wachten en ik zag treinen 

voorbij gaan, uitpuilend van de mensen. Ze hingen buiten de deuren en 

zaten er bovenop, zwart rijden was daar toen al volop in zwang. In de 

fabriek aangekomen begeleidde iemand me naar de vlakdrukker. Dat 

was even schrikken! Ze hadden deze machine zelf gemonteerd en zo 

een dure Nederlandse monteur uitgespaard. Dat hadden ze beter 

niet kunnen doen: “penny wise, pound foolish”. De machine stond, nog 

met z’n transportbalken eronder, op enkele betonnen sokkels en de 

vele verstelbare fundatiebouten hingen werkeloos in de lucht! 

Hierdoor kon de machine nooit goed gewaterpast worden en de tafel 

onder de drukband was zeker niet op een tiende millimeter 

nauwkeurig vlak gesteld, wat wel de eis is. Daardoor had men allerlei 

problemen en viel er nauwelijks goed mee te drukken. Zo gingen door 

de slechte uitlijning de leidwielen van het rakelsysteem steeds kapot, 
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of ik dat maar even wilde verhelpen. Ik vertelde hun dat ik de 

machine dan helemaal opnieuw moest opstellen en dat zou naar 

schatting wel twee weken duren. Dit vond men veel te lang (lees te 

duur). De Indiase “montage-ingenieur” werd er nog bij gehaald en ik 

legde hem uit dat die stelbouten er niet voor niks onder zaten. De 

man vond echter dat hij een prima job had verricht en was niet voor 

rede vatbaar. Zoals ik al eens eerder bemerkt had: Indiërs kunnen 

behoorlijk arrogant zijn. “All major inventions are done by Indian 

scientists, atomic bomb was invented by Indians”, zei iemand daar 

ooit tegen mij. Ik heb de machine noodgedwongen maar zo gelaten en 

ben na een paar dagen van Bombay verder gevlogen: naar Karachi in 

Pakistan. 

 

PAKISTAN 

 

 In Karachi ving de plaatselijke agent, een soort “Peter Sellers”, 

me op en bracht me naar een groot, beetje antiek hotel: “Metropole”, 

waar het goed toeven was. Er bleken ook een paar Duitse 

textielmachine-monteurs te wonen en met deze “brothers in arms” 

werd het best gezellig. De klus, ook weer aan een vlakdrukker, ging 

helaas niet zo goed. De drukmachine liep onnauwkeurig en daardoor 

zag het dessin er rot uit, de kleuren pasten niet erg. De oorzaak lag 

hem in de drukband en daar kon ik weinig aan doen. De band moest  

uitgewisseld worden, maar een nieuwe hadden we niet, die moest uit 

Holland komen en dat zou wel even duren. 

 Het was knap heet in Karachi, maar ’s Zondags konden we naar 

het strand en gingen we lekker zwemmen. In het hotel werkte een 

Duitse kok waar we intussen kennis mee hadden gemaakt en die wist 

een mooi strand een eind buiten de stad. Met een taxi reden we er 

naar toe. Bij het strand aangekomen wilden we betalen en de taxi 

naar huis sturen, maar de chauffeur stond erop op ons te wachten, 

blijkbaar waren wij een dermate interessant vrachtje dat hij daar 

voor die dag voldoende aan had. Lekker op het strand liggen en een 

beetje zwemmen wilde hij ook niet, hij bleef de rest van de dag in de 
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bloedhete auto zitten. ‘s Lands wijs, ’s lands eer, zullen we maar 

zeggen. 

De taxi had ons tot vlakbij het strand gebracht. We stapten 

uit, liepen naar de rand en zagen dat het strand een stuk dieper lag 

dan het land. In zee zagen we dat er aantal kikvorsmannen aan het 

duiken waren. Maar… het waren helemaal geen duikers, het waren 

grote zeeschildpadden. De kok wist dit natuurlijk wel en wilde er 

graag één vangen voor een heerlijk schildpadsoepje. We gingen de 

zee in en de kok vroeg ons hem te helpen. Wij moesten net achter de 

branding blijven en hem waarschuwen als we er één zagen. Hij zwom 

wat verder in zee met een snorkelbril op en een mes. Nou wij zagen 

schildpadden genoeg, ze doken blijkbaar naar de bodem en kwamen 

dan weer boven om een luchtje te scheppen. Op zeker moment kwam 

er één vlak bij mij omhoog, ik zag ineens een enorme geschubde kop 

met een heel groot oog naar me kijken. Ik ben toen maar snel naar 

het strand gezwommen. Gelukkig heeft de kok geen schildpad te 

pakken gekregen, geen turtle soep dus.  

Intussen naderde het einde van het jaar en tegen de kerst 

mocht ik naar Nederland terugvliegen. Rond die tijd was er altijd een 

kerstbijeenkomst voor de buitenmonteurs, waarbij we door de leiding 

toegesproken werden. Daarna naar een plaatselijk restaurant voor 

een kerstdinée en daar hoorde ik dat ik weer terug mocht (moest) 

naar Pakistan. In het noorden van Pakistan stond ook een half 

afgemaakte vlakdrukker.  Één van onze monteurs, ja dezelfde, had de 

machine neergezet en was wegens ruzie met de klant voortijdig 

vertrokken. Er was toen een andere monteur van ons bedrijf naartoe 

gestuurd maar die was óók voortijdig vertrokken (het werd kerst). 

Hij vertelde me enige details, maar ik begrijp nu nog steeds niet 

waarom hij zélf niet terugging om “z’n karwei af te maken”. Enfin, 

begin januari werd er een vlucht voor me geboekt, eerst naar 

Karachi, daar overstappen, waarna ik met een Fokker Friendship naar 

Rawalpindi vloog. Wat een leuk vliegtuig, omat het een hoogdekker is 

zie je het landingsgestel en de wielen bij het landen de grond raken.  

Iemand zou me afhalen, maar helaas, er stond niemand. Ja wat nu? 

Daar stond ik met m’n koffer aan ’t eind van de wereld. De fabriek 
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was een eind weg, zo’n honderdzestig kilometer verder bleek, in een 

plaatsje dat Jehlum heette. Ik besloot de luitjes daar maar eens op 

te bellen. De lijn was zo slecht dat ik moest schreeuwen om me 

verstaanbaar te maken, ik had eigenlijk het idee dat ze me ook wel 

zónder telefoon konden horen. 

“Take a taxi!” begreep ik met enige moeite.  

Voor een flink bedrag wilde een taxichauffeur me er wel naartoe 

brengen en na een flinke rit over slechte wegen met chaotisch 

verkeer arriveerde ik bij de fabriek. Het was meteen de laatste taxi 

die ik daar zag, het openbaar vervoer in dat plaatsje bestond 

voornamelijk uit huifkarren en een oude autobus. De fabriek heette 

Fauji Mills. “Fauji” betekent soldaat hoorde ik en inderdaad, het was 

een fabriek van het leger die katoenen stof voor soldatenuniformen 

produceerde. Die stof moest dan op onze vlakdrukke met camouflage 

kleuren bedrukt worden. Men bracht me naar de directeur, luitenant 

Nazir Hussein, die me meteen begon uit te schelden over de machine. 

Ik zei hem dat hij dan echt bij m’n firma moest zijn en niet bij mij, ik 

wilde hem alleen maar helpen. Hij bond in en werd  wat rustiger.  

“Waar woon ik eigenlijk?” vroeg ik, “Is er hier een hotel?”  

Nee dus, ik kreeg een kamer in het guesthouse naast de fabriek. 

Daar liep een oude Pakistani rond, “Cha cha”, wat opa betekent, die 

me verzorgde en ook te eten gaf. De volgende ochtend werd ik om 

vijf uur wakker van eentonig gezang. Het was de imam die het 

morgengebed oplas. Naast de fabriek stond namelijk een moskee, 

waarop een minaret stond met vier grote luidsprekers. Daaruit 

schalde, vanaf vijf uur ’s morgens, om de zoveel uur, het gebed dat  

iets met Allah te maken had, hoorde ik. 

 Na een gestoorde nachtrust ging ik naar de fabriek en begon de 

machine maar eens te inspecteren en ja, er zat niets anders op: van 

alles demonteren, repareren en dan de machine maar weer opbouwen. 

Na een flink aantal dagen was het zover dat we eindelijk konden gaan 

drukken. Al snel merkte ik dat ook hier de drukband niet deugde. Zou 

het toch waar zijn van die “substandard quality”? Camouflage kon je 

er gelukkig wel mee drukken, als de figuren maar een flinke overlap 

hadden. Maar tevreden was ik niet. De klant had gelukkig (nog) niets 
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in de gaten. Maar ja, zodra er een moeilijker dessin gedrukt zou 

worden, was Leiden in last. 

 Één van de Paki’s in de fabriek vertelde me dat er in de buurt 

een Nederlander woonde, “Pater Piet”. Ze vertelden dat het best een 

aardige man was, maar hij zou ook hier en daar een aantal kinderen 

verwekt hebben en dat deugde volgens hen niet. Maar dat staat toch 

in de bijbel? “Ga heen en vermenigvuldig U!” Op zekere avond besloot 

ik de man maar eens op te zoeken en bestelde een “tonga”. Dat was  

een huifkarretje met een paard ervoor, taxi’s waren er immers niet. 

Ik hobbelde achterstevoren met een rustig gangetje naar de missie. 

Daar ontving Pater Piet me hartelijk en we dronken gezellig een 

borrel met elkaar. Het was daar in dat Moslimland niet eenvoudig om 

zieltjes te winnen, begreep ik, maar hij had toch een schare 

volgelingen verzameld. Ook was er vlakbij z’n woning een kloostertje 

met Ierse nonnen die een schooltje begonnen waren. De pater 

vertelde dat er in de buurt een grote dam gebouwd werd door 

Amerikanen en daar moest hij eerdaags naar toe om te proberen een 

airco unit op de kop te tikken. Of ik zin had om mee te gaan, dan kon 

ik die dam zien. Nou dat zag ik wel zitten. Pater Piet ging daar in het 

kamp een Amerikaanse collega opzoeken en op een Zaterdag gingen 

we op weg, met de paters oude Ford Anglia, compleet mét scheve 

achterruit. We moesten het rustig aandoen vanwege een “zingende” 

achterbrug, maar alles ging goed. Onderweg bezochten we nog een 

stel Italianen die een brug over de rivier de Jehlum aan het bouwen 

waren. We werden zeer hartelijk ontvangen, Pater Pieter bleek de 

mannen te kennen en sprak in het Latijn met ze, dat ging redelijk 

goed. Na enige tijd ging het verder richting “Magla Dam”. De dam was 

nog lang niet klaar, wat ik zag was een reusachtige bouwput  waarin 

enorme Caterpillars en zandwagens rondreden. De Amerikanen 

hadden het daar echt groot aangepakt. Vlak bij was, zoals 

Amerikanen dat altijd doen, een groot omheind kamp gebouwd, met 

mooie huizen, sportvelden, zwembaden, restaurants en… een kerkje. 

Daar gingen we naar toe. Pater Piet kende de geestelijke (de “vicar”), 

die ons welkom heette en ons voor een hapje en drankje uitnodigde. 

De kerk was airconditioned, daarvoor zorgden een stel Carrier units, 
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van die wandmodellen die je toen had. Pater Piet wilde er graag 

eentje hebben en dat lukte, ze hadden er zat, in het kerkje alleen al 

zaten er wel een dozijn. Het was allemaal heel indrukwekkend, de 

Amerikanen hadden het goed voor elkaar, het was een echt luxe 

kamp. De vicar nam ons later mee naar het restaurant waar we een 

best maal kregen. Een aantal uren later was het voorbij, we namen 

afscheid van de vicar en reden met een tevreden gevoel,  met de 

airco én zingende achterbrug, weer terug naar Jehlum.  

Intussen ging het met de drukmachine in de soldatenfabriek 

minder goed, nauwkeurige dessins konden niet goed gedrukt worden, 

alleen camouflagestof liep acceptabel. Wat was er toch aan de hand 

met die drukbanden? Tja, die werden getest in de fabriek in 

Boxmeer en ik weet dat er veel afgekeurd moesten worden, soms wel 

80 %, maar wat deed men met die afgekeurde banden? Goed genoeg 

voor Pakistan? Via de telex had ik een nieuwe drukband bedongen, 

maar dat zou wel even duren. Ik moest eerst maar terug naar 

Brabant komen en dus vertrok ik, na een nogal moeilijk overleg met 

de klant. De camouflagestof liep intussen gelukkig prima. Één der 

Pakistani’s bracht me naar Rawalpindi en ik vloog weer met de Fokker 

Friendship terug naar Karachi. Daar overnachtte ik in het KLM 

Midwayhouse en reisde de volgende dag per KLM naar Schiphol. Een 

vierde monteur heeft het karwei later met een iets betere drukband 

afgemaakt. Waarom ik niet? Dat begrijp ik nu ook niet meer, maar 

waarschijnlijk was ik al weer ergens anders, “planning” snap je? 

 

POLEN 

  

 In de winter van, ik dacht, 1967, stuurde mijn baas me naar 

Polen. Strafklusje? Ik denk het wel, ik liet wel eens wat ontvallen, de 

makkelijkste was ik nooit en dan nog die tankeritus... Op naar Polen 

dus, met z’n drieën: Reinier, een monteur van een bevriende tukkerse 

fabriek, die bleek- en wasmachines maakten, Joost, een constructeur 

van onze fabriek, en Jacob. We kregen de Citroën DS “break” van de 

firma mee, en dat bleek een heerlijke wagen te zijn. We kachelden 

eerst maar eens naar (West) Berlijn, via de Oost-Duitse grensstad 
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Helmstett, waar je een flink tijdje nodig hebt voor de formaliteiten. 

Daar kunnen ze, als ze willen, vanuit een wachttoren een betonnen 

muur de weg op laten rijden, maar gelukkig gebeurde dat niet bij ons 

en we mochten na een aantal plichtplegingen door naar (West) 

Berlijn. Daar vonden we een leuk hotelletje en gingen de volgende dag 

verder, naar Łódź. Maar… hoe kwamen we Berlijn uit, dan moesten we 

toch naar Checkpoint Charly? Nee dus, daar werden we nors 

weggestuurd, dat was alleen voor personen die naar Oost Berlijn 

wilden. Via een andere grenspost reden we over de oudbetonnen 

(bonk, bonk) Autobahn richting “Frankfurt an der Oder” en kwamen 

na enige uren bij de Poolse grens aan. De grens bleek een oude brug 

over de rivier de Oder te zijn en op die brug werden we uitgebreid 

gecontroleerd. We raakten uren kwijt voor we eindelijk de rivier over 

mochten, Polen in. Kijkend naar de brede ijzige grensrivier waarin  

ijsschotsen snel voorbij dreven, concludeerde ik: “Thans verlaten we 

de beschaving en gaan we Siberië binnen”, overal sneeuw en ijs en 

mannen met grijze uniformen en bontmutsen. Maar eigenlijk waren 

we pas in het vroeger Duitse deel van Polen en we reden naar de 

eerste Poolse stad: vroeger “Posen”, nu “Poznán”.  

 De wegen waren ronduit slecht, smal met spekgladde 

kinderhoofdjes, maar de DS gaf geen krimp en we vlogen verder. Een 

probleem waren wel de paardenwagens op de wegen en af en toe 

slipten we nog net tussen twee paardenkoppen door. Die DS had wel 

een hoge topsnelheid, maar deed er nogal lang over om die te 

bereiken, dus we remden liever niet. Weer uren later arriveerden we 

in de grauwe stad Łódź, het vroegere Lithmannstadt, en vonden al 

snel ons hotel, het “Grand Hotel”. Onze tukker, Reinier, kwam vaak in 

Polen en z’n blonde vriendin wachtte ons daar al op. Het werd een 

gezellige avond, maar het werk riep en de volgende dag ging het van 

Łódź (spreek uit Woedzj) verder naar Byałistok, ver weg, in de buurt 

van de Witrussische grens. Het begon nu echt steeds meer op 

Siberië te lijken, overal sneeuw en ijs en de wegen werden er ook 

niet beter op. Eindelijk arriveerden we in Byałistok, bij hotel Kristall, 

alles was goed gegaan.  
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 De volgende ochtend stapten we in onze snoek om naar de 

fabriek in Fasty, vlak bij Byałistok, te gaan. Bij twintig graden bleek 

onze DS niet best te starten en intussen stond een heel stel Polen 

ons te bekijken, blijkbaar hadden ze nog nooit zo’n auto gezien. 

Gelukkig kregen we de motor aan de praat en vooral het omhoog 

komen van de auto na de start vond men spectaculair.  

 In Fasty stond één van de eerste rotatiedrukkers, type RD I, 

en een bleekmachine van Reiniers firma, waaraan enige klussen en 

“wijzigingen” uitgevoerd moesten worden.  

 In het weekend besloten we wat te gaan toeren. Een 

halfdronken Pool uit het hotel ging mee als gids en ook nog een aardig 

(nuchter) Pools grietje. Allemaal wilden ze wel eens een ritje maken 

in onze snoek. We kwamen terecht in  Hajnoevka, een vakantieoord in 

het Byałistoker woud waar Chroestjov ooit vakantie gevierd zou 

hebben. Het was er toen in ieder geval geen vakantieweer, het vroor 

een graad of twintig en het sneeuwde. Dit was echt hoe ik me Siberië 

voorstelde: donkere sparrenbossen, volop sneeuw en onverharde 

wegen. We zagen ook in de verte, in een brandgang, een stel  

wisenten voorbij rennen: “stampede”? Ergens bij een soort 

pleisterplaats in het bos stonden een boel mensen en we stopten 

maar eens om te kijken wat er loos was. Het bleken mensen uit 

Warschau te zijn, die een uitstapje maakten. Even later dansten we 

met z’n allen om een groot vuur en kregen diverse slokken wodka 

aangeboden, want iedereen had wel een heupfles bij zich. Met 

arresleden met dampende paarden ervoor gleden we naar een 

boerderij, waar we stevige soep met brood en… wodka nuttigden. Het 

was koud maar erg gezellig allemaal en dat onze terugreis naar 

Byałistok toch goed afliep mag een wonder heten.  

Joost en Reinier vonden het na een week welletjes en besloten 

terug te rijden naar Holland, mét de Citroën DS, maar… zonder mij! 

Er was nog volop werk voor mij en ik werd dus aan de Polen 

overgeleverd. “Jij redt je wel, tot ziens Jacob!”  Van toen af aan 

moest ik alles lopend of, als er één was, met een taxi doen. Na een 

tijdje was ik klaar in Fasty en kreeg te horen dat de agent in 

Warschau me wilde zien. Dat betekende zeven uur de trein in, naar 
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“Warszawa”.  Iemand bracht me naar het station alwaar ik op het 

stervenskoude perron op de trein wachtte. Het moment dat de 

stoomlocomotief dampend en sissend, in een enorme wolk van stoom 

het station binnenreed zal ik niet snel vergeten, het leek wel iets uit 

een film. De trein had ouderwetse houten wagons met niet al te 

comfortabele banken. Er was nauwelijks verwarming, ik had het koud, 

maar gelukkig komt aan alles een eind en na een urenlange reis 

arriveerde ik in Warschau.  

Daar in de Poolse hoofdstad waren zo maar taxi’s en een van die 

taxi’s bracht me naar een vrij luxe hotel: “Europeeski”, waar ik 

helemaal bijkwam. Er was goed eten, flesje “Krimsekt” erbij, wodka 

“Wyborowa” er na, prima! 

Wat prettig is in Polen, ik kon daar m’n Westerse geld zeer 

gunstig (zwart) omwisselen tegen “slotjes” (Zlotys) en had geld zat. 

Met de agent kocht ik in de “Spitalna” straat, voor m’n ouders een 

zware kristallen vaas, die relatief erg goedkoop was. Intussen heb ik 

die teruggeërfd, hij leeft nog steeds en staat in onze kamer ergens 

op een schap me te herinneren aan Polen,  

De volgende dag bracht de agent me naar een zeer grote 

textielfabriek, “Sira”, in een heel klein dorpje, Sieradz, in de buurt 

van Łódź. Daar moest ik een RD II monteren, het tweede type 

rotatiedrukmachine van onze firma. Er was daar geen hotel, maar ik 

kreeg, samen met een paar Duitse monteurs die daar ook een klus 

deden, een appartementje, waarin zich een paar slaapkamers, een 

primitief keukentje en een redelijke badkamer bevonden. Warm was 

het er niet, ze hadden een communistische stadsverwarming en die 

werkte niet best.  

In de fabriek kreeg ik begeleiding van een “Dollmetscher” 

(tolk), hij heette Stanisłav en sprak redelijk goed Duits. Deze man, 

een klein, vriendelijk oud boertje met een alpinopetje, vertelde dat 

hij in de oorlog in Duitsland had moeten werken en zo doende Duits 

had geleerd. Hij vertelde me van alles over de situatie in Polen en dat 

was niet best. De communistische regering had een sfeer van angst 

gecreëerd met overal spionnen. Stanislav nodigde me een keer uit in 

z’n keuterboerderijtje even buiten het dorp. Het was overal ijskoud, 
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alleen in z’n woonkamer brandde de open haard en daar was het 

lekker warm. Stanisłav vertelde daar hoe de regering het land in z’n 

greep hield: duistere lieden van de regering zochten op donkere 

avonden de fabrieksmensen op en dwongen ze dan met allerlei 

dreigementen om voor hen te spionneren. Deed je dat niet dan 

riskeerde je verdwijning naar Siberië of zo.  

“Ik ken diverse mensen in de fabriek die spion zijn maar ken ze 

helaas niet allemaal. Je beste collega’s kunnen spionnen zijn!” 

vertelde Stan en op die manier hield de regering grip op alles. Later 

vertelden andere werkers me fluisterend dat ze bang waren dat deze 

Stanisłav zélf een spion was. Wat een land! Ook merkte ik dat veel 

Polen een bloedhekel aan Duitsers hebben. Als ik wel eens in het dorp 

liep riepen jongens “Niemiècki, Niemiècki” (Duitser) tegen me. Ik riep 

dan maar terug: “Niè, Holanderski”, want ik wilde niet voor Duitser 

uitgemaakt worden, ík ben Polen in ’39 toch niet binnengevallen? 

(“Nièmcy” is het Poolse woord voor Duitsland.)      

 We aten tussen de middag meestal in de fabriekskantine, maar 

dat was vrij knudde, het deed me denken aan het gaarkeuken eten in 

de oorlog. We kregen aardappelkruim met winterpeen, af en toe een 

stuk zenig vlees. Ook was er soms “compote”, maar dat was gewoon 

warm suikerwater waar, als je geluk had, wat stukjes appel in zaten. 

Op een dag zat ik weer eens met een bord natte aardappeltroep en 

winterpeen voor me, nou na een paar happen had ik wel genoeg. Het 

raam bij onze tafel keek uit op een besneeuwd stoppelveld waar 

tientallen kraaien kou en honger zaten te lijden, dus deed ik het raam 

kort open en voerde m’n portie aan de kraaien. Nou die lustten het 

wél, ze hadden het in no time opgegeten, ook kraaien hadden het 

moeilijk in de Poolse winter. Waarschijnlijk hadden zij het snel 

doorverteld want de volgende dagen zaten er nog veel meer te 

wachten. 

Voor het ontbijt en avondeten moesten we zelf zorgen. Dat 

betekende dat we boodschappen moesten gaan doen en de Duitse 

monteurs en ik gingen maar eens kijken wat er zoal te koop was in de 

“supermarkt” van de fabriek, zloty’s hadden we genoeg. Veel hadden 

ze daar niet, als we wat vroegen was het antwoord meestal “Niéma”: 
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“Hebben we niet”. Een enkele keer hadden ze goed bier, “Zywiètski 

piwo”. Als er dan wat flesjes op het schap stonden namen we alles 

maar mee, want vakken bijvullen werd niet vaak gedaan. Rondneuzend 

zagen we op het bovenste schap wat blikken staan: “Polska Szynka”, 

Poolse ham, maar de juf achter de kassa moest eerst toestemming 

aan de chef vragen om dat aan ons te verkopen. Na veel vijven en 

zessen kregen we uiteindelijk één blik mee, lekker spul. Wat ze wel 

redelijk vaak hadden waren “augurki conservova” uit een grote 

inmaakpot, “sprotki”, gedroogde sprotjes dus en “picklin” (bokking). 

Ook lekker: “befsztyk tatarski”. M’n Poolse woordenschat breidde 

zich snel uit. Voor het ontbijt ging ik ’s ochtends maar zelf naar het 

winkeltje vlakbij, om “chleb, masło en jajka”, brood, boter en eieren 

te kopen. De Duitse monteurs hadden daar totaal geen zin in, die 

bleven zo lang mogelijk op hun bed liggen. Om zeven uur stond ik dan 

in de rij in het winkeltje, waar diverse Polen al flesjes “piwo” (bier) 

leeg lebberden. Er was van alles te weinig daar, maar (slecht) bier, 

“piwo jasne” en wodka was er meestal genoeg. Vooral de Zubrowka 

wodka smaakte ons goed, een gelige wodka met een grashalm erin. 

Dat gras, “zubrowka”, zou het favoriete gras van de wisenten 

(Europese buffels) zijn en gaf een apart smaakje aan de wodka. Een 

enkele keer was er ook “Radenberger”, Oost-Duits bier, te krijgen, 

dat was een stuk beter dan het Poolse bier! 

Er was weinig te doen daar, maar in de kantine van de fabriek 

konden we pingpongen met na afloop wodka. Iemand vroeg iets in ’t 

Pools, waarschijnlijk: “Is er nog wat te drinken hier?” Een van de 

meisjes haalde een flesje uit haar tas en we kregen allemaal een 

borreltje. Ik zag dat de Polen er voorzichtig aan nipten. Ik proefde 

wat en merkte dat het sterk spul was: inderdaad, het was 96 

procentige “wodka”. Ja, dat wil wel.  

In het weekend gingen we af en toe naar Łodz, naar het Grand 

Hotel, de bloemetjes buiten zetten van ons overschot aan “slotjes” 

en Orbis-cheques. Die Orbis-cheques kreeg je als je aan de grens een 

bedrag in westgeld (verplicht) omwisselde in “slotjes”. We 

ontmoetten in dat hotel ook een stel Nederlanders en Duitsers die in 

Polen schoenen lieten fabriceren. Ze verdienden daar blijkbaar veel 
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geld mee en namen het ervan. In het restaurant knalden de 

champagnekurken van de flessen  “Krimsekt”. Ook wodka was er volop 

en spotgoedkoop. Ze fêteerden er hoogblonde “dames” mee en die 

lustten er wel pap van! 

 De fabriek in Fasty had een probleem, hoorde ik van de agent 

en dus zat er niks anders op, terug naar Byałistok, de trein weer in 

voor een reis van zeven uur en dan lopend naar het hotel. De klus was 

snel geklaard en na een aantal weken in Polen kon ik eindelijk, vanuit 

Warschau, met een Iljoesjin terugvliegen naar Schiphol en ik was blij 

weer naar Nederland terug te kunnen. In Polen ben ik nooit meer 

terug geweest en naar de Poolse winter heb ik zeker geen heimwee. 

Toch was het een ervaring die ik niet had willen missen en ik heb er 

nog een reeks Poolse woorden en zinnetjes in m’n geheugen aan 

overgehouden.  

  

HET VERRE OOSTEN, JAPAN 

 

 Begin 1968 mocht ik naar het verre Oosten, naar Japan, om 

daar twee RDII’s neer te zetten. Met een flink gewicht aan bagage, 

werktekeningen, gereedschap en zo, vertrok ik naar Schiphol, waar ik 

bij de incheckbalie 800 gulden aan overgewicht moest betalen, wat 

een dieven. Na een lange vlucht met JAL (Japan Airlines) arriveerde 

ik in Tokyo en stapte daar over op het vliegtuig naar Osaka. Een zeer 

vriendelijke agent, mister Hagino, ving me op en bracht me naar het 

Hanshin hotel in “Kita Ku”, het noordelijke centrum van Osaka. Osaka 

bleek een enorme stad te zijn, er woonden toen al meer dan zes 

miljoen mensen en ik zag overal ongelijkvloerse autowegen door de 

stad zweven en daartussen spoorwegen met allerlei treinen erop. Ik 

ging eerst maar eens wandelen in het centrum, waar honderden 

Japanners hetzelfde deden. Omdat ik duidelijk de langste was keek 

ik uit over een zee van zwarte kopjes. Wat me meteen opviel was dat 

de mensen allemaal keurig gekleed en zeer gedisciplineerd waren, 

Japanners zijn blijkbaar een welopgevoed volkje. Ook zag ik overal 

Japanse (eigenlijk Chinese) tekens, wel decoratief maar ik snapte er 

geen hout van.  
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 De volgende dag werd ik afgehaald door een chauffeur in een 

chique Nissan Cedric (onthoud, het was 1968) met hagelwitte 

“antimakassartjes” op de stoelen en die bracht me naar een enorme 

fabriek in Moriguchi, vvorstad van Osaka.  Het verkeer houdt er 

links, dat was me al eerder opgevallen, maar het blijft raar. De 

fabriek heette “Toyobo”, afkorting van “Toyo Boseki”, Oosterse 

Spinnerij. Men ontving me als een vorst en ik kreeg volop hulp, 

mannen in grijze battledress met vechtpetje op. Ook zag ik veel 

meisjes in zwarte uniformen met witte mutsjes, het was één en al 

discipline. De meeste mensen spraken geen Engels, geen probleem, ik 

kreeg een tolk. Deze tolk had toch ook behoorlijk moeite met de 

Engelse woorden, maar hij deed erg z’n best en werd haast een 

vriend van me, we zijn samen wel eens wezen “stappen”. De mij 

toegewezen mannen hielpen me prima en de montage verliep 

voorspoedig. Die Japanse monteurs droegen allemaal witte katoenen 

handschoenen en hadden daardoor moeite met kleine boutjes en 

moertjes, maar ze verrekten het om ze uit de doen en klungelden 

koppig verder mét handschoenen. Elke morgen om een uur of negen 

moesten we allemaal naar buiten: “tai sò”, gymnastiek en dan ging het 

van: “ichi, ni, san, shi, go, loku etc.” bewegen maar, de voorman, 

inderdaad, deed het voor. Geen slechte gewoonte trouwens.  

 Interessant was de lunch. Rond de middag ging alles naar de 

grote eetzaal, waar we allemaal een schaaltje en stokjes moesten 

pakken en daarin kregen we, volgens het cafetariasysteem, wat vis en 

groente! De mannen, allemaal in hun grijze werkpakken en 

vechtpetjes, zaten links, de vrouwen en meisjes in hun zwarte pakjes 

en witte mutsjes rechts. Daar tussenin liep een hele grote halve zool, 

in een groene overall en zonder pet, Jacob dus. Ik was weer eens 

“bezienswaardig”. Op de tafels stonden houten kuipjes met “go han”, 

witte rijst en daaruit kreeg ik een paar lepels die ik met stokjes naar 

binnen trachtte te werken. Na enige tijd ging dat steeds beter!  

 Osaka bleek een zeer grote maar toch leuke stad. Er waren 

gezellige winkelstraten met plenty barretjes en restaurantjes, ’s 

avonds alles mooi verlicht, veel lampionnen en ook zag ik vaak 

verlichte kogelvissen hangen bij restaurantjes waar je dus die 
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beroemde “fugu” kon eten. In etalages van snackbarretjes lagen de 

heerlijkste gerechten, allemaal nep, maar… makkelijk bij het 

bestellen als je geen Japans spreekt, een kwestie van aanwijzen, dan 

kreeg je hetzelfde maar dan eetbaar  In de late avonden liepen er 

vaak troepen bezopen mannen rond. Dronken zijn is in Japan (voor 

mannen) geen schande en wordt blijkbaar door iedereen 

geaccepteerd. Die mannen lopen dan, vrolijk lallend in “yukata’s”, een 

soort kimono’s, op “getta’s”, dat zijn plankjes met dwarsbalkjes 

eronder, door de straten.  

 Af en toe nam onze agent, mister Hagino, mij en iemand van 

Toyobo mee naar een barretje, waar ieder van ons dan een leuke 

Japanse als privé serveerster erbij kreeg. Elke Japanse firma heeft 

blikbaar een soort contract met een barretje, waar dan in een 

prettige sfeer zaken worden gedaan. Meestal drinkt men, en wij ook, 

warme “sakeh”, ingeschonken door de Japanse juf, met Japanse 

knabbels (“okashi”) erbij. De rekening wordt later discreet naar de 

firma gestuurd. Een prettig systeem, daar zouden wij nog wat van 

kunnen leren, maar… die vrouwtjes krijgen wel veel te horen!  

Al vrij snel na mijn komst werd er een party door de directie 

van Toyobo georganiseerd, ter ere van mij? Ik kon het nauwelijks 

geloven, maar deed maar mee, er was lekker eten, het was erg leuk en 

iedereen was vriendelijk en opgewekt. Ook nam Hagino me af en toe 

mee uit eten: “Kobé bief”, dat is dus dat vlees van koeien, die elke 

dag gemasseerd worden en bier te drinken krijgen. Het moet gezegd: 

een heerlijk mals lapje biefstuk, maar knap aan de prijs. Ook  gingen 

we wel eens samen met de trein weg om nieuwe klanten te bezoeken. 

Rond lunchtijd kreeg ik dan een kistje “sushi” van de agent, lekker en 

in Europa toen nog volledig onbekend. 

In de lobby van het Hanshinhotel werd ik al na een paar dagen 

aangesproken door een mooi Japans meisje van, zoals ze zei, de 

“Society of English Speaking Students”. Ze nodigde me uit in de 

basement van het hotel, alwaar ik een drankje kreeg en een aantal 

studentes (en ook een paar studenten) in ’t Engels allerlei vragen 

stelden en van alles wilden weten van mij, als het maar in ’t Engels 

was. Ineens had ik allerlei Japanse vriendinnen, erg interessant, die 
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makkers interesseerden me minder maar ik bleef beleefd. Af en toe 

ging ik maar eens uit eten met zo’n “hazukashi” (verlegen) meisje, erg 

gezellig! ’t Is wel makkelijk om in een vreemd land ineens een stel 

vriendinnen in de schoot geworpen te krijgen, zonder moeilijk te 

moeten doen in een bar of zo. 

Nog nergens werd ik zo in de watten gelegd als in Japan. Wat ik 

me wel afvroeg, hoe kan het dat zo’n vriendelijk keurig volk in de 

tweede wereldoorlog zich zo “onvriendelijk”, om het maar eens 

eufemistisch uit te drukken, heeft gedragen? Was dat dan toch die 

rotklap van de atoombom, die hen zo veranderd heeft? 

Waarschijnlijker is het dat de meerderheid van de bevolking (zoals 

misschien wel overal) helemaal geen oorlog wilde.  

In Japan gaat alles wat anders dan in het Westen. Zo hebben 

ze daar andere godsdiensten, o.a. “Shintoisme”, dat volgens mij meer 

een “bijgeloof” is. Ze geloven erg in de natuur en offeren nogal aan 

onbekende goden of “iets” dat niemand snapt. In onverwachte 

hoekjes zag ik vaak altaartjes met offerandes. Ook geloven 

(geloofden?) ze dat de keizer “goddelijk” is.  

Prettig en anders dan bij ons zijn de taxi’s in Japan, daar 

kunnen wij nog wat van leren. Ze beginnen met een vast tarief 

waarmee je in de stad bijna overal kan komen, pas als je verder weg 

wilt begint de teller te lopen. Duur was een taxi daar nooit, ideaal. 

Alle taxi’s hebben een mechanisme waarmee de chauffeur het 

achterportier vanachter het stuur kan openen, stap maar in, en ook 

weer kan sluiten. Over het “schuin” inpakken van cadeautjes en 

andere inkopen in de winkels en warenhuizen heb ik al wat verteld. 

Heel makkelijk daar: had je wat leuks gekocht zoals een Japans 

theeserviesje, Japanlak spul en dergelijke, dan kon je dat voor een 

prikkie naar Nederland sturen. Ze pakten het keurig voor je in en het 

ging dan eerst per schip naar Vladivostok en dan met de Trans 

Siberische spoorlijn verder. Alles wat ik verstuurd heb is prima en 

heel aangekomen in Nederland, op één serviesje na. 

Japanners gokken graag en interessant is het spel: “Pachinko”. 

In Osaka zag ik diverse zaken waar de Japanners na hun werk een 

tijdje dit spel gingen spelen. In zo’n zaak staan lange rijen verticale 
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knikkerkasten waar mannen stonden te spelen en er klonk een 

onafgebroken watervalgeluid van de vallende knikkers gemengd met 

typisch Japanse muziek. Nieuwsgierig geworden ging ik er ook maar 

eens naar binnen. Bij de kassa kocht ik een bakje stalen knikkers, 

zocht een vrije kast uit en dan: knikkers ingooien en de trekker 

overhalen. De kunst is om zo snel mogelijk je knikkers in het veld met 

spijkertjes te schieten en dan hopen dat ze de goede opening ingaan. 

Na een tijdje, als je flink gewonnen (of niet teveel verloren) hebt, 

kun je de knikkers weer inruilen voor sigaretten, whisky of geld. Het 

bleek heel prettig om na een dag werken even te ontspannen in zo’n 

Pachinkohal. Jammer dat wij dat hier niet hebben! 

Bijzonder zijn de Japanse badhuizen waar de tolk me mee naar 

toe nam. Het is daar een soort lopende band systeem, waar meisjes in 

badpakjes steeds iets aan je deden. ’t Begon met uitkleden, alles uit 

en opgeborgen in een kastje, wel kreeg ik een heel klein handdoekje 

mee om het een en ander te camoufleren. Dan naar de afdeling 

wassen, soppen, afsponzen, dan zwemmen in warm water, afdrogen en 

naar de massage. De masseuze had wat over mij te zeggen tegen de 

andere meisjes, maar dat verstond ik natuurlijk niet. Volgens de tolk 

mopperde ze dat ze pech had met mij, ik had een veel groter 

oppervlak dan de Japanse mannen en ze had daardoor meer werk! 

Hierna gingen we naar de manicure en de pedicure, dan in kimono in 

de bar een drankje nuttigen, een sigaretje roken en.. weer aankleden. 

Je kwam er als herboren uit en dit alles voor een heel schappelijk 

prijsje. Ideetje voor hier? Deze badhuizen zijn in Japan zeer 

populair en bestaan voor mannen zowel als vrouwen. 

Eind maart kwam ik aan in Japan en al een paar weken later was 

het “sakura” (kersenbloesem)tijd. Ineens bleek dat de kale bomen die 

overal stonden, kersenbomen waren, die van de ene op de andere dag 

allemaal in bloei stonden, althans daar leek het mij op. Die 

kersenbomen, vol met witte bloesems, nog zonder groene bladeren, 

dat was een prachtig gezicht. Wel vroeg ik me af waarom wij de 

dubbele roze bloesem in Holland “Japanse kers” noemen, hier waren 

alle bloesems enkel en wit! De sakuratijd is een belangrijke 

gebeurtenis in Japan. In het weekend vroeg de chef van de drukkerij 
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me mee te gaan naar Nara, dat zou een soort bedevaartsplaats voor 

“kersenbloesem- aanbidders” zijn. Nou van die aanbidders bleken er 

heel veel te zijn, we hebben uren in de file gestaan, maar… het was 

de moeite waard, mooie Japanse tempels, prachtige  tuinen met 

azalea’s in vele kleuren en overal “sakura” en….volop Japanse dames 

(niet allemaal) in kimono. In één der tempels stond een enorm 

Boeddhabeeld waar iedereen naar toe wilde, dus weer geduldig in de 

rij met de andere “aanbidders”.  

Door de goede medewerking was de montage in Osaka al snel 

afgelopen en ging de machine in productie. Die RD II’s waren goede, 

simpele machines en drukten vrij nauwkeurig, een verademing! Klant 

happy en Jacob ging naar de volgende klus, in Kyoto, waar ook een 

Rotatie-Drukmachine type II gemonteerd moest worden. De fabriek 

daar, Kyoto Senko, was veel kleiner en de montage daar heeft veel 

langer geduurd, wel een maand of twee. Ook hier kreeg ik prima hulp 

en iedereen was bijzonder prettig. Ze hadden me in het beste hotel 

van Kyoto ondergebracht: het Myako Hotel, waar ook de keizer van 

Japan wel eens logeert. Dat was iets te veel van het goede. Daar ik 

het hotel zelf van m’n dagvergoeding moest betalen, ben ik al snel 

verhuisd naar een ander, ook zeer goed hotel: het Kyoto “Kokusai” 

(International) Hotel. Dit hotel had een mooie lobby met uitzicht op 

een vijver met waterval en kristalhelder water, waarin de prachtigst 

gekleurde koikarpers rondzwommen. Zoiets had ik nog nooit gezien, 

dit was heel wat anders dan onze Hollandse goudvissen. In 1968 

waren kois bij mijn weten nog onbekend in Nederland, maar nu zijn er 

ook in Nederland vele kwekers en liefhebbers van deze prachtige 

vissen en natuurlijk heeft ook de commercie zich erop geworpen. 

Voor mooie koikarpers moet flink betaald worden. Ook in Japan 

waren sommige van die vissen, afhankelijk van hun tekening, heel veel 

waard. Vooral geliefd en duur is een witte koi met een zo perfect 

mogelijke rode cirkel op z’n kop: de “tancho kohaku”, die dus de 

Japanse vlag vertegenwoordigt. 

In de lobby van het hotel werd af en toe een traditionele 

Japanse theeceremonie gehouden. Mooie Japanse dames in nog 

mooiere kimono’s bewogen zich gracieus door de ruimte en gingen dan 



 179 

op een heel ingewikkelde manier een pot thee zetten. Daar hoort een 

heel ritueel van handelingen en bewegingen bij waarbij allerlei aparte 

voorwerpen aan te pas komen. Ik zag een klein tafeltje waarop een 

theepot met kommetjes, verder een soort bamboe “scheerkwast” en 

een zeer mooie lakdoos voor de thee. Het zag er allemaal prachtig 

uit, maar de thee die ze zetten vond ik minder: weinig smaak.  

De Japanners hechten sterk aan traditie en houden van  

harmonie in hun denken en doen. Dat blijkt ook uit de prachtige 

Japanse tuinen die rondom Kyoto liggen. Het zijn parkjes die er 

perfect uitzien, heuveltjes met mooi mos, prachtige boompjes en 

struiken, vaak een vijvertje en een Japans bouwwerkje of tempeltje 

erbij, oogstrelend. De beroemdste tuin in Kyoto is de tuin van “Zen” 

en dit is tegelijk ook de simpelste: een flink grintveld met een paar 

rotsjes erin. Het grint is zeer nauwkeurig aangeharkt en zou de 

oceaan voorstellen met daarin een paar continentjes. Kijk je er lang 

naar dan kom je tot rust, vertelde men! Op mooie lenteavonden 

wandelde ik steeds weer naar een andere tuin, er waren er zeer veel, 

en ook  slenterde ik door “Gion”, een wijk in Kyoto met kleine Japanse 

huisjes en lantaarns, waar veel geisha’s wonen. Ik zag die geisha’s  

met witte gezichten, in kimono, zich door de straatjes spoeden, het 

leek daar wel iets uit een film. Op de fabriek vertelden ze me dat die 

witte geisha’s die ik daar zag, “maikosans” zijn, geisha’s in opleiding. 

Ze krijgen een langdurige opleiding en moeten leren “op niveau” te 

converseren met heren, want geisha’s zijn gezelschapsdames, 

waarmee je, als je in de pul valt en veel geld hebt, misschien een 

relatie kan beginnen, maar prostitué’s zijn het zeker niet.  

Op een dag maakte ik een tochtje naar het “Mikimoto 

pareleiland” bij de stad Toba, niet zo gek ver weg van Kyoto. Hier 

heeft een zekere Mikimoto zijn eerste pogingen gedaan om parels te 

kweken. Normaal ontstaat een parel bij toeval, namelijk als een 

oester iets binnen krijgt dat hem irriteert, dat kan een stukje 

schelp, een zandkorrel of steentje zijn. De oesters gaat dan dat 

deeltje inkapselen met parelmoer en zo ontstaat er een parel. 

Mikimoto ontwikkelde daar, na veel mislukkingen, een bruikbare 

methode om oesters mooie parels te laten produceren. In de zee 
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rond het eiland zijn meerdere oesterkwekerijen waar de jonge 

oesters rustig kunnen groeien. Na een aantal jaren worden ze 

opgevist en naar een atelier gebracht. Daar brengt men speciale 

kraaltjes in de oesters aan. Op dit eiland kun je het hele proces zien. 

Eerst het opduiken van de oesters door de “ama”s”, duikende meisjes 

in witte, (niet) alles verhullende pakken. Die oesters gingen daarna 

naar het fabriekje vlakbij. Daar, in dat gebouwtje, zaten vele meisjes 

met bakken oesters naast zich, die bewerkt moesten worden. Ze 

namen een oester uit de bak, openden deze een stukje met een 

speciale tang en brachten dan met een pincet een kraaltje in de 

oester. De kraaltjes die het beste werken, zijn gemaakt van schelpen 

van zoetwateroesters uit de Mississippi, vertelde men. De zo 

behandelde oesters gingen daarna weer terug de zee in waar ze 

hopelijk mooie parels van de kraaltjes zouden maken. Dat duurt enige 

jaren en als de tijd daar is worden de oesters opnieuw opgevist en de 

parels geoogst.  

Bij de rondleiding kwamen we ook in de sorteerafdeling. Daar 

werden de parels op kleur en grootte gesorteerd. Met een speciaal 

boormachientje boorde men gaatjes in de parels zodat ze tot 

snoeren geregen  kunnen worden.  

Ergens stond een tafel met een bak oesters, waar je voor een 

tientje twee oesters mét parels mocht uitzoeken. In elke oester 

zouden zich twee parels bevinden, een kleine en een wat grotere. Ik 

had geluk, er was één mooie parel bij, die ongeveer dertig gulden 

waard zou zijn (vertelde men). De waarde van een parel hangt van 

vele factoren af. Met die kraaltjes kan natuurlijk lekker gezwendeld 

worden: met een grote kraal heb je sneller een grote parel als met 

een klein kraaltje. Ook moeten de oesters voldoende tijd krijgen voor 

hun werk, anders is het parelmoerlaagje te dun. Al deze factoren 

bepalen de glans van de parel. Dan is er nog de kleur: roze parels zijn 

duur, gele veel minder en witte en zwarte zijn ook gewild. Men 

vertelde dat uit diep water de mooiste parels komen. De vorm speelt 

ook een rol: mooi rond of “barok”. Het bezoek aan dat eiland was in 

ieder geval leerzaam en zeer de moeite waard, ook al door de mooie 

omgeving.  
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Een oud en beroemd Japans gebruik is het vissen met 

aalscholvers op forel: “ugai”. Op school had ik er al eens van gehoord, 

maar, wat heel leuk is, in Japan kan je het hele gebeuren zelf 

meemaken. Deze manier van vissen wordt onder andere beoefend op 

een rivier die naar een meer stroomt, dichtbij Kyoto. Op een mooie 

avond ging ik er naar toe. Bij een aanlegplaats in de rivier stapte ik 

met wat Japanners in een klein bootje, dat de eigenlijke vissersboot 

begeleidde. Aan de voozijde van het vissersbootje hing een korf met 

een groot vuur aan de boegspriet. Dat vuur moet de vissen 

aantrekken. De visser, een man met een strooien schort en een rare 

pet op, hield een aantal  aalscholvers aan speciale lijnen vast. We 

gooiden los en de bootjes begonnen te varen, de visserman liet de 

aalscholvers te water en wij voeren er vlak naast. Zachtjes dreven 

beide bootjes met de stroom mee naar het meer en we zagen hoe de 

aalscholvers steeds onder water doken en probeerden vis te vangen. 

Hadden ze er één, dan trok de visser de vogel met de lijn snel aan 

boord en stroopte de vis uit de hals van de vogel. Alle vogels hadden 

namelijk een ring om hun nek waardoor ze de vis niet verder in 

konden slikken. Het was een fascinerend gezicht de visser in het 

schijnsel van het vuur druk bezig te zien met z’n vogels. Aan het eind 

van de trip kregen de aalscholvers een paar goedkope voorntjes te 

eten, de forellen waren voor de visser! 

In een folder las ik over een “Ancient art en craft tour”, daar 

deed ik maar  eens aan mee en zo bezocht ik werkplaatsen waar oude 

Japanse ambachten werden uitgeoefend. Ergens was een oude 

Japanse smid bezig een zwaard te smeden en dat was interessant. 

Net als hij het zwaard keurig helemaal uitgesmeed had maakte hij 

het lemmet weer witheet, vouwde het volledig op en begon dan het 

ijzerpakketje weer opnieuw uit te smeden. Dit herhaalde hij een keer 

of zeven. Op deze wijze zou je een beter en harder zwaard 

verkrijgen, vertelde de gids. Nieuw voor mij!  In een ander fabriekje 

dat ik bezocht maakten ze de bekende Japanse lakvoorwerpen, 

schalen, dozen en zo. De houten voorwerpen werden daar vele malen 

gelakt maar het eigenlijke aflakken deden ze niet in dat fabriekje 

maar in een bootje op het meer, want alleen dáár zou het stofvrij 
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genoeg zijn voor mooi strak werk. Voor vrij veel geld kocht ik een 

mooie rode saladeset met zeven laklagen en hij bestaat in 

gereduceerde vorm nog steeds. Weer op een andere plaats werden 

kimono’s gefabriceerd. Een echte mooie kimono wordt eerst in elkaar 

gezet en dan pas beschilderd. Dit was geen drukken meer, dit was 

kunst, men schilderde prachtige motieven op de kimono’s hopelijk met 

speciale textielverf. Er worden natuurlijk ook wel kimono’s van 

voorbedrukte stof gemaakt, want zo’n handbeschilderde kimono 

kostte toen al een vermogen. Toch heeft iedere zichzelf 

respecterende Japanse vrouw wel één zo’n mooie kimono voor 

feestelijke gelegenheden. Was er verder nog wat interessants te 

zien? Ja, de beroemde gouden tempel in Kyoto, maar die is het 

mooist in de sneeuw zag ik op foto’s en afbeeldingen! Die tempel ligt 

aan een meertje en is met bladgoud bedekt.  

Wat ik natuurlijk ook mee wilde maken was de Japanse “TGV”.  

Ik besloot een uitstapje naar Nagoya te maken, dat leek me wel wat. 

Op het station  kocht ik een kaartje en reisde even later met de 

“Shinkansen”, de Japanse hogesnelheidstrein, naar Nagoya, waar ik 

het Nagoya Castle bezichtigde. Een imposante gebouw, helaas niet 

origineel, las ik, want het oorspronkelijke kasteel was ooit afgebrand, 

maar later weer opgebouwd. Toch was het heel mooi met allerlei 

wetenswaardigheden over de geschiedenis van het kasteel. De reis 

met de “kogeltrein” was heel prettig en snel, ruim driehonderd 

kilometer in iets meer dan een uur! Dit was in 1968, zouden wij in 

Nederland ooit zo ver komen? 

M’n verblijf liep intussen naar z’n eind, ik was alweer een maand 

of drie in Japan, kende diverse zinnetjes in het Japans, begreep al 

een aantal Chinese karakters: het werd tijd om verder te gaan. De 

drukmachines waren intussen beide in productie, de klanten tevreden 

en er lag een nieuwe klus te wachten in Indonesië.  

Voor Indonesië had ik een visum nodig en dat kon ik krijgen bij 

het Indonesische consulaat. Daar aangekomen bleek de consul 

perfect Nederlands te spreken, was heel vriendelijk en ik kreeg 

zonder problemen een visum van hem. We keuvelden wat over Japan 

en hij vertelde mij dat het Japanse eten hem absoluut niet beviel, 



 183 

Indonesisch eten was véél beter. Daar dacht ik toch een beetje 

anders over, ook Japans eten is vaak erg lekker. Na een zeer prettig 

verblijf in Japan was het zover, ik ging naar Indonesië, maar eerst 

moest ik nog even langs Taiwan voor een kort bezoekje aan een paar 

nieuwe klanten. 

 

TAIWAN 

  

Taiwan bleek een prettig en mooi eiland te zijn, “Que Ilha 

Formosa” zeiden de Portugezen die het eiland indertijd ontdekten, 

“wat een prachtig eiland!” Lange tijd heette het dan ook “Formosa”. 

De aardige Chinese agent had me in het prachtige rode Grand Hotel 

gezet, even buiten de hoofdstad Taipei. Samen met deze agent 

bezocht ik een aantal prospects en nieuwe klanten voor advies en ter 

voorbereiding van de montages die binnenkort zouden beginnen. 

Nadat de bezoeken achter de rug waren had ik zomaar een paar 

dagen voor mezelf, vóór ik naar Indonesië zou vliegen. Eerst maar 

eens naar het beroemde nationale museum van Taiwan om de 

kunstschatten van het oude China te zien. Indertijd drong Mao 

steeds verder op in het vasteland van China en daarom  moesten de 

nationalisten onder hun leider Chiang Kai-Shek zich steeds verder 

terugtrekken. Uiteindelijk kwamen Chiang met een flink aantal 

volgelingen op het eiland Taiwan terecht en ze hadden ook kans 

gezien om twee goederentreinen vol met Chinese kunstschatten mee 

te nemen. Een goede zaak want in China is tijdens de culturele 

revolutie zeer veel vernietigd. Een deel van die kunstschatten zijn nu 

te zien in dat museum, maar er is zoveel dat er maar een half procent 

tegelijk uitgestald kan worden. Om de zoveel tijd, ik dacht na een 

jaar, wordt de collectie gewisseld, dus ze kunnen voorlopig vooruit. Er 

was van allerlei moois te zien, schilderkunst, “scrolls” met mooie 

afbeeldingen en Chinese karakters, houtsnijwerk, prachtig aardewerk 

en veel ivoren snijwerk. Ik vraag me nog steeds af wie het geduld 

heeft om zo’n ivoren bal te snijden waarin, steeds kleiner wordend, 

nog zeven andere ivoren ballen zitten. Het ivoren snijwerk in dat 

museum behoort tot het mooiste dat er in de wereld te zien is. Ook 
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de grillig gevormde berkenwortels die van alles voor kunnen stellen, 

imponeerden me: zijn die nu zó opgegraven of hebben ze de wortels 

toch wat bijgewerkt?  

Het bergachtige binnenland zou zeer mooi zijn dus maakte ik 

ook nog maar een uitstapje naar dat gebied. Men vertelde mij dat 

daar nog de oorspronkelijke bevolking van het eiland zou leven. Deze 

“aboriginals”, een soort Fillipino’s, hebben geen verwantschap met 

Chinezen, die kwamen pas veel later naar het eiland maar die zijn nu 

wel zeer dominant aanwezig. We reden door een mooi landschap naar 

een dorpje waar uitsluitend aboriginals woonden, die ons zeer 

enthousiast ontvingen. Mooie meisjes hingen ons bloemenslingers om 

en zagen wat in mij(n geld?). De gids vertelde dat rijke Chinezen 

nogal eens een vrouwtje uitzochten in dit dorp en die dan meenamen 

naar Taipei. Het dorp werd daardoor steeds leger en de bewoners 

protesteerden heftig hiertegen. Nu is er een wet aangenomen die 

zegt dat je als buitenstaander wel met zo’n meisje mag trouwen 

maar, waarschuwde de gids ons, dan ben je verplicht in dat dorp te 

blijven wonen!  

Na dit bezoek gingen we ook nog de bergen in met een 

“pushcar”. We stapten in kleine spoorwagentjes en ieder karretje 

werd door een zeer stevige Chinees met hele dikke kuiten naar boven 

geduwd, waar we in een prachtig  berglandschap kwamen. We 

maakten een wandeling en via een wankele touwbrug moesten we over 

een ravijn zien te komen, wat niet iedereen even leuk vond. Na de 

wandeltocht gingen we weer in de spoorwagentjes zitten en raceten 

we met de Chinees als remmer naar beneden. Op de terugweg naar 

Taipei vertelde de gids nog een paar verhalen over het Chinese 

voedsel, zo ook over het eten van dronken apenhersens, waar een 

Westers mens van gruwt. Maar, vertelde hij, Chinezen gruwen van 

onze manier van vlees eten: rauwe “medium rare” biefstuk waar het 

bloed nog uitloopt! En inderdaad, Chinezen eten meestal voedsel wat 

heel “gaar” is.                            
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INDONESIË 

 

Na dit korte bezoek aan Taiwan, het was intussen juli 1968, was 

het tijd voor de klus in Indonesië. Daar moest ik een rotatiedrukker 

type II monteren en aan de praat helpen, dus ook dessineren van de 

sjablonen en doek bedrukken, een primeur. Bij aankomst in Djakarta 

werd ik, enigszins tot m’n verbazing, door de autoriteiten hartelijk 

verwelkomd. In 1957 was het andere koek, toen moesten we nog met 

geblindeerde lichten Sumatra uit sluipen. Alle Nederlandse schepen 

moesten toen de Indonesische wateren “vermijden”, terwijl wij er 

midden in lagen. Gelukkig wisten we zonder problemen en ongezien 

Singapore te bereiken. Nu in 1968 was Sukarno weg en zouden de 

betrekkingen met Nederland weer normaal zijn. Dat klopte dus, een 

zekere dokter Eddie die bij aankomst in Djakarta m’n injecties moest 

controleren begroette me als een oude vriend! Onze agent “Johnnie” 

wachtte me op en bracht mij naar “Hotel Indonesia” in Djakarta. 

Prima hotel, airconditioned, zeer luxe, wel een beetje duur. Zo kostte 

bijvoorbeeld het ontbijt alleen al rond de duizend rupiah’s, 

omgerekend een gulden of tien. Later hoorde ik dat een gemiddelde 

Indonesische arbeider zo’n vijfhonderd rupiahs per week verdiende… 

De volgende dag gingen we op weg, via de “Pundjak” pas, naar 

Bandung. Op de Pundjak stopten we even om wat te nuttigen. Het is 

daar heerlijk koel en we maakten een wandeling tussen de 

theestruiken, waar Javaanse meisjes met rappe handjes  

theeblaadjes aan ’t plukken waren, mooi gezicht! Er was daar vlakbij 

een mooi meertje aan de voet van een met oerbos begroeide steile 

wand, waar volop apen door de bomen slingerden, jongens, wat mooi 

daar, dit was echt verrassend.   

We gingen weer verder en na een paar uur rijden over vij 

slechte wegen kwamen we aan bij de fabriek: “Lontjeng”, die lag even 

buiten Bandung “op de weg naar de gevangenis “Suka Miskin”. De 

eigenaar van Lontjeng “Frans Nah” en z’n bedrijfsleider “John Lee”, 

waren beide Chinees, maar ze spraken perfect Nederlands en 

ontvingen mij hartelijk. De fabriek was geheel ommuurd en had zelfs 

een rijstveld binnen de muren. Later begreep ik waarom. Chinezen 
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wonen al generaties lang in Indonesië, zijn goed geïntegreerd maar 

niet echt geliefd, ze zijn meestal behoorlijk rijk, hebben winkels en 

fabrieken, rijden Mercedes, ja dan maak je je als buitenlander in zo’n 

arm land niet echt geliefd. Af en toe moesten de Chinezen het daar 

ontgelden en werden hun winkels en fabrieken geplunderd of in brand 

gestoken. Lontjeng had daarom maar een hoge muur om z’n terrein 

gebouwd met daarin een stevige stalen poort die ze bij de laatste 

anti-Chinezenrellen gewoon dichtgelast hadden.  

John Lee ’s chauffeur, een Javaan met Sukarnopetje, bracht 

me naar het hotel en we spraken af dat hij me iedere morgen om acht 

uur op zou halen. Maar in Indonesie heerst “jam karet’, rubbertijd, 

zodat het meestal later en een enkele keer vroeger, werd. Het hotel 

waar ik verbleef (“Istana”) was een bouwwerk dat nog dateerde uit 

de koloniale tijd, maar het was er goed uit te houden en het lag 

lekker centraal. Lekker ontbijt met verse “ajer djeroek”, “roti” en 

“telor mate sappi”, toast met orange juice en gebakken eieren dus. 

De montage ging niet al te vlot. De fundatie was niet klaar en de 

vloer van de fabriek was dan wel keurig betegeld maar de tegels 

waren direct op de slappe sawahgrond gelegd. Dat zag ik pas toen de 

machine naar binnen kwam. Om de kisten naar binnen te 

transporteren was het leger ingeschakeld, men noemde dat een “civic 

mission”. De militairen kwamen met een flinke vorkheftruck op 

luchtbanden naar de fabriek, maar toen die met de machine de hal 

binnenreed, zakte de wielen prompt in de zachte ondergrond. Toch 

stonden alle kisten en de machine al snel binnen, maar toen de 

militairen weer vertrokken waren, bleek dat ze een waar slagveld 

achter gelaten hadden: bijna alle tegeltjes kapot en een golvende 

ingezakte vloer. Geen probleem, er kwam een legertje “tegelzetters” 

en die repareerden alles weer, “the Indonesian way”, tegeltjes dus 

weer direct op de sawahgrond.  

De montage ging zeer traag, er moest van alles lokaal 

gefabriceerd worden en ik kon daardoor niet erg opschieten. Tussen 

de middag liep ik wel eens de poort uit, waar allerlei kindertjes mij 

een beetje bangig aankeken, maar toen ik ze voor een prikje allemaal 

een “bapau” gaf, werd ik een stuk populairder. Toch bleven ze een 
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beetje bang voor mij, ze noemden me “Westerlie”. Tijdens de 

politionele acties heeft ene “Westerling” nogal huis gehouden in 

Bandung en is daar nu een symbool, blijkbaar een soort boeman, 

geworden. Op een keer wilde ik de rijstvelden achter de fabriek eens 

zien en wandelde door de naburige kampong. Op de terugweg bleek de 

halve kampong uitgelopen om mij te “bezichtigen”, tja, wat moet je 

dan, ik lachte en zwaaide maar vriendelijk naar idereen. Terug in de 

fabriek vroeg de bedrijfsleider of ik gek geworden was, ze hadden 

“mijn kop wel af kunnen hakken”. Gelukkig deden ze dat toen niet bij 

mij, ik heb m’n hoofd nog steeds!  

Enfin na ruim twee maanden regelen, delegeren en sleutelen had 

ik de machine eindelijk aan ’t drukken en dat was een groots moment, 

er moest een “selamatan” gehouden worden, zeg maar een soort 

inzegening van de machine. John, de Chinese bedrijfsleider, legde me 

uit dat hij dat wel móest doen omdat anders de Indonesiërs bij 

eventuele ongelukken zouden zeggen: “Zie je wel, hadden jullie maar 

een selamatan moeten houden.” En dus werd er bij de doekinvoer van 

de machine een gat gemaakt, matten neergelegd, de dorps “doekoen”, 

soort medicijnman, ingeschakeld en bestelde men een hoop eten. Op 

de bewuste dag zaten de doekoen en het personeel in kleermakerszit 

op de matten bij de machine. De doekoen zou de goden gunstig 

stemmen en wierp onder het prevelen van Maleise spreuken een 

geitenkop, bloemen, fruit en nog wat ander spul in het gat, dat daarna 

met aarde en cement weer dichtgemaakt werd. Intussen liep de 

Chinese familie, die Rooms bleek te zijn, met hun kinderen om de 

machine, voorafgegaan door een pater die met de wijwaterkwast alles  

zegende. Na de plechtigheid begon een uitgebreide eetpartij, 

“makanan besar” met allerlei heerlijke gerechten. Deze drukmachine 

zou wel héél goed gaan draaien. Het eten in Bandung was trouwens 

sowieso uitstekend. Bedrijfsleider John maakte elke dag een lijstje 

en stuurde de chauffeur op weg, die dan met een stapel pannetjes: 

“ran tan”, met lekker ech Indisch eten terugkwam.  

Bandung ligt in een prachtige streek en ik heb van alles in de 

omgeving bekeken. Indonesië beviel me goed en ik voelde me er 

senang, het leek wel of ik thuis gekomen was. In de buurt van 
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Bandung ligt het plaatsje Lembang en daarachter ligt een beroemde 

vulkaan, de “Tangkuban Prahu”, vertaald: omgekeerde prauw. Op mijn 

verzoek charterden m’n helpers uit de fabriek een auto met 

chauffeur, want ik wilde er wel eens met hun naar toe. Op een 

Zaterdag gingen we op weg met een ouwe Amerikaan, richting 

Lembang. Onderweg stopten we even op een hoog punt om te 

pauzeren. We keken uit over de omgeving met bush en rijstvelden en 

ik kreeg een schok, ik kende dit landschap, had het al eerder gezien! 

Een “déja vu” ervaring?  Ik weet het nog steeds niet. In ieder geval 

was ik daar nog nooit geweest, maar wel in een droom misschien? Of 

“in een vorig leven”? 

We reden weer verder en kochten onderweg in Lembang 

geroosterde maïskolven, die men langs de weg verkocht en prima 

smaakten. Na enige tijd arriveerden we bij de vulkaantop, je bent dan 

ruim twee duizend meter boven de zeespiegel, maar koud was het er 

niet. De vulkaan is niet erg actief, maar pruttelt nog wat na en er 

komt altijd wat stoom en rook uit de kraters. Één krater konden we 

nu bezoeken, maar wel met een gids. Die heb je absoluut nodig want 

er is hier en daar gevaar voor giftige gassen. Ook hoorde ik dat het 

niet altijd mogelijk is om af te dalen in de vulkaan, soms braakt hij 

van alles uit, maar nu was ‘t vrij rustig. De mannen vertelden dat er 

een godheid onder die “omgekeerde prauw” lag te slapen en als die   

zich omdraaide, tja dan had je een aardbeving! 

Keek je van boven in de krater dan zag je dat men met stenen 

allerlei namen op de kraterbodem gelegd had. Dat zouden wij ook 

gaan doen besloot ik. De afdaling, met de gids, was niet eenvoudig, 

maar na een tijdje liep ik met m’n helpers nieuwsgierig rond op de 

kraterbodem, die op een soort slecht gewalst asfalt leek. Overal 

borrelde kokend water, je zag brandende zwavelafzettingen en het 

stonk er behoorlijk. We gingen aan het werk, verzamelden keien en 

hebben daarmee de naam van m’n werkgever op de bodem gelegd. 

Maar toen ik er een paar weken later weer eens was, was er van het 

hele woord niets meer te zien. Alles voor niks gedaan dus. Logisch, wil 

je een woord neerleggen dan pik je gewoon de stenen van een ander 

woord!  



 189 

Wij waren natuurlijk niet de enige bezoekers, er waren vrij veel 

(Indonesische) toeristen en er waren ook warongetjes waar ze van 

alles verkochten, vooral grijsgele beeldjes van vulkanisch spul. We 

kwamen ook nog een paar leuke meiden tegen, die ik blijkbaar met 

iets te veel interesse bekeek, waarop ze mij lachend begroetten met 

“Dág oom!” “Ben ik al zo’n ouwe vent?” dacht ik, maar gelukkig hoorde 

ik later dat men de “orang belanda’s” vaak met “oom” aanspreekt, ook 

als je nog (vrij) jong bent. 

Rondom Bandung zorgt de vulkaan ervoor dat er op veel plaatsen  

heet water uit de bodem komt en daar is gebruik van gemaakt. In 

Maribaja (“gevaarlijk komen”) was een antiek badhuis, waar je warme, 

heilzame baden kon nemen. In “Tji Panas” (hete rivier) bestond nog 

een vooroorlogs zwembadje met heerlijk warm water, waar je lekker 

loom en moe van wordt. Naast het zwembad liep een dampend beekje 

dat tussen de zeer welig tierende vegetatie stroomde, die planten 

vonden dat warme water zeker ook erg lekker. 

Met de jongens uit de fabriek die me met de montage hielpen, 

bezochten we van alles in de omgeving. We maakten een lange 

wandeling over sawadijkjes, zagen slangen in het water kronkelen en 

bezochten afgelegen kampongs. De vader van “Bung  Suherman”, één 

van m’n helpers, was cipier in de gevangenis met de naam: “Suka 

Miskin” (houd van de armen), die iets verderop lag. Met hem bezocht 

ik de open gevangenis waar de gevangenen op het land werkten onder 

toezicht van Suherman’s vader. De mannen leken niet al te 

ongelukkig, ze hadden een mooi bamboehuis, “pondok bambu”, 

gebouwd waar ze uitrustten na het werk en een “bakkie” konden doen. 

Op verzoek van de cipier heb ik wat geld gedoneerd voor een feest 

wat er aan zat te komen, iedereen zielsblij. Ze zouden er eten voor 

kopen en hadden al een vijvertje met “ikan mas”, goudvissen, die men 

daar blijkbaar lekker vindt. De cipier vertelde ook nog dat Tjarda van 

Starkenborgh in 1942 een tijdje in die gevangenis had gezeten. Wie 

was dat eigenlijk? Was hij ooit niet de “gouverneur generaal” van 

Indië?  

Met m’n mannen bezocht ik op een dag een beroemde grot even 

buiten Bandung, de “Guwa Pawong” (ovengrot), waar tijdens de oorlog 
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wapens en zo verborgen waren. De Jappen hebben die grot nooit 

ontdekt, vertelde men. Nu stikte het er van de vleermuizen, zodat we 

maar niet ver naar binnen zijn gegaan. Om bij de grot te komen 

moesten we een flink stuk door het veld lopen en daar zag ik enorme 

kapokbomen, die wel betonnen standbeelden leken. In dat landschap  

hoorde ik ook voor het eerst een “tokèh”, een soort hagedis die z’n 

naam roept! Op de lagere school had ik er al wat over geleerd en ik 

was verrukt hem nu zo duidelijk te horen. In Zuid Europa komen 

dergelijke beesten ook voor maar die roepen iets anders: “gekko”, en 

zo heten ze daar ook.   

  Na twee en halve maand, meevallers, tegenslagen en veel werk 

liep de machine eindelijk en rolde de bedrukte stof met flinke 

snelheid uit de droogkast. Klant tevreden, Jacob klaar, wat nu? Via 

de telex kreeg ik “orders” voor Hongkong, ook weer voor een montage 

van een RD II. Op één oktober moest ik in Hongkong zijn, maar dat 

was pas over twee weken! Ik besloot vakantie te nemen, ik wilde wel 

eens naar Bali.  

“Wat moet je nou op Bali, alles wat je op Bali ziet kan je ook op 

Java zien!” zeiden de Chinezen, “Waarom ga je niet naar Trètes?”   

Trètes was voor de oorlog het koele vakantieoord van de 

Hollanders uit Surabaya, in Oost Java. Oké, ik besloot vier dagen in 

Trètes rond te kijken en had dan nog tien dagen voor Bali. Eerst 

reisde ik per trein naar Djakarta en dat was een hele belevenis. De 

spoorlijn ging over ravijnen met vooroorlogse bruggen. Die hielden 

het nog steeds, maar ze zagen er angstig bruin uit en hadden wel een 

verfje nodig! Maar, alles ging goed. De trein reed door onafzienbare 

rijstvelden, overal trapvormige sawah’s, een prachtig gezicht. Als je 

je realiseert dat de rijst toen in Indonesië nog nauwelijks machinaal 

geoogst werd, maar iedere rijsthalm door vrouwen met een “ani-ani” 

mesje wordt afgesneden, lag daar nog een hoop werk.  

In het hete Djakarta regelde ik het een en ander en 

overnachtte in een “wisma”, maar dat was geen goede beslissing, geen 

airco dus een warm nachtje. De volgende dag vloog ik met een 

propvliegtuig van Djakarta naar het vliegveld bij Malang, nam een taxi 

en arriveerde na een korte rit in het bergdorpje Trètes, een koel, 
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rustig oord met zo’n typische vredige atmosfeer die je alleen in de 

bergen vindt. Het terras van m’n hotelkamer keek uit over een dal, 

waar het intussen begon te schemeren, toen ik opnieuw een tokèh 

zeer duidelijk z’n naam hoorde roepen. Even later hoorde ik “tokèh, 

tokèh” uit verschillende richtingen, tientallen keren. Wat een geluk,  

want volgens de Indonesiërs betekent zeven keer “tokèh” dat je 

geluk zal hebben en rijk wordt. Wel, in Trètes hoorde ik wel honderd 

keer “tokèh”. “Rijk” naar Indonesische begrippen was ik trouwens al, 

de firma Lontjeng had mijn dagvergoeding à 85 gulden, altijd in 

rupiah’s uitbetaald en daar had ik nog flink wat van over! Ik had een 

koffertje helemaal vol met pakken geld, net als in de film, alleen 

waren het hier groezelige rupiahbiljetten en viel de waarde in 

guldens helaas nogal tegen. 

In het hotel ontmoette ik een Nederlands echtpaar, een 

Groningse professor met z’n vrouw en kinderen. We praatten wat, 

wisselden ervaringen uit, enfin uiteindelijk vroegen ze mij of ik zin 

had om de volgende dag mee te gaan naar de “Bromo”, een beroemde 

vulkaan op Oost Java. Ja natuurlijk had ik daar zin in. En zo gingen we 

de volgende dag met hun autootje op weg. Dat ging in ’t begin goed, 

maar allengs werden de wegen slechter en slechter. Uiteindelijk ging 

mevrouw heel langzaam verder met de auto en wij, de professor, z’n 

kinderen en ik?….lopend !, de auto zou anders kapot kunnen gaan, zei 

de vrouw van de prof. Na een tijdje werd de weg weer wat beter en 

mochten we weer instappen van mevrouw. Nog wat later kwam er een 

eind aan de weg, met de auto verder ging in ieder geval niet meer, 

maar er was daar wel een dorpje, waar we de auto stalden en een 

paar paarden huurden. We charterden een gids en gingen nu dus per 

paard verder. Echt lekker zat ik niet, het paard paste mij niet erg, 

maar ’t was beter dan lopen. Na twee uur ongemakkelijk zitten, 

kwamen we bij de “zandzee” aan. We stopten aan de rand van een 

afgrond en keken uit over een grote vlakte met donkergrijs zand 

waarin een flinke “puist” oprees en dat was dus de “Bromo”. 

Voorzichtig daalden we af, de zandzee in, reden naar de voet van de 

Bromo en parkeerden daar de paarden. De klim naar boven viel erg 

mee en even later zaten we op de rand van de krater! 
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“Adembenemend !” Je zag de rook uit een diep gat omhoog komen, 

het stonk naar zwavel en het rommelde nogal. Nou, dat was dus de 

Bromo, een echte vulkaan in een bizar mooi landschap. Geen enkele 

toerist te zien, alleen wat Javaanse kooplui, óók op paarden. Nog 

“even” de terugreis, dat viel niet mee want m’n paard paste nog 

steeds niet en intussen had ik een flinke blaar op een interessante 

plaats ontwikkeld.  

“Bedankt Groningse familie! Het was onvergetelijk!”  

Vele jaren later hoorde ik van ervaren toeristen dat je de Bromo 

eigenlijk bij zonsopgang moest zien, maar ik was zeer tevreden met 

ons middagbezoek!  

 

BALI 

 

 Na die paar dagen in het heerlijk koele Tretes vloog ik met een 

oud propellorvliegtuig van Malang naar Denpasar op Bali. Ik had weer 

eens mazzel, naast mij zat een Amerikaanse politicus die bevriend 

was met de manager van het Bali Beach Hotel, volgens hem het 

mooiste hotel van Bali, direct aan het strand. Nou ja, daar wilde ik 

wel tien dagen wonen! Een taxi bracht ons er naar toe en we gingen op 

audiëntie bij de manager. Deze man reageerde heel prettig, gaf ons 

allebei een mooie kamer en dat ook nog voor een schappelijk prijsje! 

Het was inderdaad een prachtig hotel met een idyllische tuin, vlakbij 

het strand. Na twee dagen vertrok de Amerikaan weer, maar ik bleef 

er nog een weekje en vond het er prima! Het hotel had maar weinig 

gasten, er konden toen nog geen straalvliegtuigen landen op Bali, en 

de service was geweldig, mooie Balinese meisjes brachten mij ontbijt 

op bed! 

 Op Bali is van alles te zien en te beleven. Op het strand lagen 

een aantal vlerkprauwen, met één ervan zeilde ik onder leiding van 

een Balinese schipper door de lagune, heerlijk weer, helder water, 

weinig wind. De schipper probeerde met fluiten wat meer wind te 

krijgen, maar dat hielp niet erg. We voeren langs huisjes in ’t water 

waarin, adoe so sielig ja, zeeschildpadden zaten en we gingen aan land 
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op een van de kleine eilandjes. Wat leuk toch om “reizend monteur” 

te zijn!  

 In het hotel kon je fietsen huren en dus ging ik maar eens 

peddelen over de dijkjes tussen de sawa’s en dat was heel 

interessant. Ik kwam in dorpjes waar ik weer eens een 

bezienswaardigheid bleek te zijn. Een paar keer moest ik even 

stoppen voor slangen die over het pad kronkelden, ik zag trouwens 

geen waarschuwingsbordjes: “overstekende slangen!” Achterop een 

scooter bij een Balinees maakte ik tripjes naar allerlei tempels en zo 

bezocht ik een Nederlandse schilder: Han Snel, toevallig ook uit 

Scheveningen, die na de “politionele acties” in Indonesië was blijven 

hangen. Hij was op Bali terecht gekomen en daar met een mooie 

Balinese getrouwd. Hij had een prachtig huis met een grote vijver 

ervoor die vroeger een sawah was geweest. Via stapstenen liep je 

naar z’n huis met daarnaast een galerie, waar mooie schilderijen 

hingen, die hij met succes aan rijke Amerikanen verkocht. Dat was 

wel nodig want hij had een flink stel bruine kindertjes. 

 Bijna elke avond en soms ook al ’s ochtends, waren er 

dansvoorstellingen te zien, soms in nabij gelegen dorpjes, maar vaak 

ook bij het hotel! De beroemdste Balinese dans is de “Ketjah”dans, 

waarbij een flink aantal mannen een troep apen nadoen. Heel 

indrukwekkend, maar ik zag liever die mooie Balinese danseressen 

begeleid door gamelan muziek. Als je zo naar die voorstellingen kijkt, 

waar vaak monsters en draken in voorkomen, krijg je sterk de indruk 

dat de Balinezen een panische angst voor boze geesten hebben (of 

hadden). Die gamelan, je zou denken dat die eentonige muziek al snel 

verveelt, toch is dat niet zo, het is een soort muziek die perfect bij 

dit land hoort en je gaat er van houden. Het is zelfs zo dat ik me wel 

eens afvroeg hoe ik zonder die muziek verder moest leven!  

Bekend en erg indrukwekkend zijn de lijkverbrandingen op Bali. 

Vooral wanneer het een belangrijk persoon betreft wordt er veel 

werk van gemaakt.  Op één van m’n fietstochten was ik toevallig 

getuige van zo’n ritueel gebeuren. Ik zag een grote constructie met 

een zwart paard van stro (?), veel bloemen en kleuren, waarin de dode 

lag. Eigenlijk onbegrijpelijk, al die versieringen en bloemstukken, 
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beelden en bouwsels, waar ze dagen aan gewerkt moeten hebben, 

gingen in de fik, waarna het er snel mee gedaan was.  

Na tien dagen op dit mooie eiland doorgebracht te hebben, 

werd het tijd om verder te gaan. Vakantie voorbij, op naar Hongkong! 

 

HONGKONG 

 

 De landing op het (oude) vliegveld (1968) van Hongkong was  

spectaculair. Hongkong is de naam van een eiland, waarop de stad 

Victoria gebouwd is en ligt in een prachtige baai. Hoewel dit eigenlijk 

niet klopt noemt men het hele (Engelse) gebied gewoonlijk maar 

Hongkong (“geurige haven”). Op het vaste land tegenover Hongkong 

Island ligt het stadsdeel Kowloon (“negen draken”). Daar heeft men 

indertijd op een landtong in de baai een vliegveld gebouwd. 

Afhankelijk van de windrichting vlieg je de landingsbaan vanuit zee of 

over de stad aan, mijn vliegtuig vloog over de baai. Vanuit het 

vliegtuig zag ik een enorme stad, mooi gelegen aan het water, en even 

later landen we op het vliegveld “Kai Tak”. De agent had het goed 

geregeld: iemand van het hotel stond me op te wachten met een 

bordje met m’n naam erop en bracht me keurig naar het “Grand 

Hotel”, midden in het centrum van Kowloon.  

 Via onze (Duitse) agent maakte ik kennis met een Duitse collega 

monteur van een Zuidduitse firma: “Reiner”, die min of meer vast in 

Hongkong woonde, altijd in hetzelfde  hotel, en alles en iedereen 

kende, vooral restaurantjes en bars. Dat was heel prettig voor mij, 

door hem kwam ik in een clubje buitenmonteurs en dat was heel 

gezellig. Reiner was toevallig bezig met een klus in dezelfde 

textielfabriek waar ik de drukmachine moest neerzetten en dus 

gingen we de volgende morgen per taxi samen naar de fabriek in de 

“New Territories”, een industriegebied buiten Kowloon. In dat gebied 

zijn allerlei bedrijven, waaronder veel textielfabrieken, gevestigd. 

Reiner had een vaste taxichauffeur, maar die kwam niet altijd 

opdagen. Nou ja, dan maar een andere. Dan kwam het: we moesten de 

chauffeur duidelijk maken waar we naar toe wilden. Reiner kende 

twee Chinese woorden, meer had hij niet nodig zei hij: “tsun wan”, dat 
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betekende New Territories; het andere woord weet ik niet meer, 

maar dat betekende: “buitenlijn”, dan kon hij onze Duitse agent 

bellen. Toen ik een keer alléén naar de fabriek moest, zei ik, net 

zoals Reiner, tegen de chauffeur: “tsun wan!” De chauffeur knikte en 

ging even later linksaf: fout! Enfin nadat ik wel tien keer “tsun wan” 

op verschillende manieren uitgesproken had gingen we eindelijk de 

goede kant op. Wat bleek? In China is ook de toon waarop je een 

woord uitspreekt erg belangrijk en dat deed ik blijkbaar niet goed. 

“Tsun wan” anders uitgesproken, kon ook “linksaf” betekenen, 

vertelde Reiner grijnzend, toen ik het met hem erover had. Maar hoe 

je “buitenlijn” in het Chinees zegt, het spijt me, dát weet ik dus niet 

meer. Mijn hotel lag in de Humphrey Road, zijstraat van de bekende 

Nathanroad, de hoofdstraat van Kowloon.  Om van de fabriek naar 

het hotel te komen moest ik dan tegen de taxichauffeur zeggen: 

“humfelie tò!”, maar ik kon hem natuurlijk ook een kaartje - in ’t 

Chinees - van het hotel laten zien. 

 Dat industriegebied: “New Territories”, ligt vrij ver van 

Kowloon af en behoorde samen met Hongkong eiland en Kowloon tot 

een Engels protectoraat. Engeland had recht op dit gebied tot 1999. 

Daarna heeft China het gebied weer geannexeerd, maar dat was toen 

in 1968 nog lang niet aan de orde. De fabriek waar ik de montage ging 

doen, “Kings Dying”, was eigendom van een rijke Chinees en bestond 

uit een hoog gebouw met vele etages. De drukmachine moest op de 

vierde verdieping komen te staan, maar ik kon niet beginnen, de 

machine was er nog niet. De kisten met de machine en toebehoren 

stonden namelijk nog aan de haven! Waarom? De vrij gecompliceerde 

fundatie voor de machine was niet klaar, sterker nog, ze waren nog 

niet eens begonnen. Ze vonden de bouwtekening te moeilijk en hadden 

daarom maar besloten op mij te wachten. Of ik de omtrek van de 

fundatie maar even op de vloer wilde tekenen, dan kon de bekisting 

gemaakt worden. Dat was snel gedaan en kon er een aannemer 

gevonden worden die het werk wilde uitvoeren. Er kwamen er drie en 

na twee dagen onderhandelen werd er één uitgekozen. Ik zag meteen 

toen die begon: knudde, en dat heb ik heel voorzichtig verteld. 

Gelukkig waren de Chinezen het met me eens en werd er weer een 
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nieuwe aannemer gecharterd: wéér twee dagen handelen. De nieuwe 

aannemer sloopte alles weer, maar pakte het werk nu wél 

professioneel aan en na nog weer enkele dagen was de fundatie 

eindelijk klaar en naar ieders wens. Van de machine echter nog 

steeds geen spoor, maar, vertelde de klant, die zou de volgende dag 

komen!  

 Hoe zouden ze dát nu gaan doen, ik was zeer benieuwd, met een 

grote kraan of zoiets? De volgende dag ging ik vol verwachting naar 

de fabriek. Zou de machine er eindelijk zijn? Iedere verdieping had 

een flink balkon en mijn machine moest dus naar het balkon van de 

vierde etage. Daar aangekomen zag ik een heel stel kwetterende 

Chinese vrouwen in zwarte pyjama’s die, onder leiding van een 

voorman, bezig waren een grote  laadboom op te stellen. Ze hadden 

ook een elektrische lier naar boven gesjouwd, daarmee zouden de 

kisten naar boven worden gehesen. Beneden was intussen zowaar de 

eerste vrachtwagen aangekomen, met daarop de ingekiste machine. 

Beneden zag ik ook beweging, daar stonden net als boven, een aantal 

vrouwen bedrijvig te doen. Boven zette de Chinese voorman zich aan 

de winch en na een hoop Chinese kreten en gekwetter van de ploeg 

vrouwen, kwam de kist met de machine langzaam naar boven. Die 

laadboom bleek goed te werken, je kon hem zwenken, laten zakken en 

weer rechtop zetten en zo de vracht neerzetten op de gewenste 

plaats. Het duurde even maar de machine kwam zonder schade aan op 

het balkon en werd vandaar meteen op buizen de hal in gerold. Aan 

het eind van de dag had ik zowaar alle kisten boven en in de ruimte, 

wel een opluchting! We waren nu veertien dagen verder en ik kon 

eindelijk met de montage beginnen.  

 Intussen was ik aardig thuis in Hongkong - eigenlijk Kowloon-, 

dat een uiterst prettige stad bleek te zijn, goedkoop en comfortabel. 

Taxi’s waren er volop én kostten weinig. Normaal is het in Hongkong 

warm tot zeer warm, maar in oktober begint het af te koelen en 

wordt het aangenaam. Door Reiner, die een soort koning in Hongkong 

was, was ik opgenomen in zijn clubje buitenmonteurs, meest Duitsers 

en Zwitsers, die net als ik textielmachines monteerden en 

repareerden. Reiner nam ons mee naar een leuke bar waar we het 
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“Oktoberfest” vierden, zoals gebruikelijk met zeer veel bier en 

(gratis) “Wurst” en hapjes! Reiner was blijkbaar een goede bekende 

want overal stonden de Chinezen grijnzend te buigen naar ons. 

Iedere Zondagmorgen gingen we bowlen met de hele club, daarna óp 

naar het Vikingbuffet in de kelder van ons hotel, waar allerlei lekkere 

dingen, vooral visgerechten, voor ’t grijpen lagen.  

 Het was 1968 en in die tijd waren de Verenigde Staten nog 

steeds in oorlog met Noord Vietnam. Dat kon je in Hongkong goed 

merken, regelmatig stond er een groepje Amerikaanse soldaten, nog 

in hun gevechtstenue, in te checken bij de balie van ons hotel. Zij 

kwamen zó van het front voor vier dagen “R and R”, rest and 

recreation. Blijkbaar hadden ze geld zat, al een uur later hadden ze 

een mooi pak én een Chinese vriendin aangeschaft. Omdat Hongkong 

in die tijd nog Brits was, waren er ook vrij veel Engelse soldaten 

gelegerd. We kwamen ze in een bar wel eens tegen en ik merkte dat 

ze baalden van al die Amerikanen, die pikten “hun” meiden in en 

verziekten de prijzen! 

 Natuurlijk had ook Reiner, die er voor vrouwen blijkbaar  

appetijtelijk uitzag, een vriendin, Linda Kwok, een mooie rijzige 

Koreaanse meid. We gingen wel eens eten in een chique restaurant, 

waar zij als zangeres optrad en ik was zwaar onder de indruk toen zij 

na een optreden in haar lange avondjurk naar onze tafel deinde en 

een drankje nuttigde met ons. Reiner en Linda konden nauwelijks met 

elkaar praten en hadden nogal eens ruzie. Ze pasten eigenlijk 

absoluut niet bij elkaar, maar toch bleven ze elkaar opzoeken!      

 Ergens in Kowloon bevindt zich de wijk Aberdeen en die bestaat 

uit een baai waar de waterchinezen wonen. Honderden gezinnen 

wonen in kleine jonken op het water en volgens zeggen zouden ze niet 

anders willen. In die baai liggen, tussen de jonks, ook een paar mooi 

versierde bootrestaurants, waar je op verzoek in een klein bootje 

naartoe gewrikt wordt. Ze roeien daar namelijk niet, maar “wrikken” 

en dat gaat behoorlijk snel. Die bootjes hebben maar één riem en 

daar doen de Chinezen alles mee. Die drijvende restaurants zijn 

prima en het is heel leuk om dat een keer mee te maken.  
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 In die tijd was het nog zeer moeilijk om “Rood” China binnen te 

gaan, China was nog niet “open”. Wel kon je vanaf een hoogte vlak bij 

de grens een heel eind China inkijken. Daar ging ik maar eens met een 

bustochtje naartoe. Vanaf de heuvel zag ik in de diepte de 

grensrivier waarover ooit een boel onthoofde lijken via Hongkong 

naar zee kwamen drijven, zoals het “Nieuws” indertijd vertelde.  

 Op een Zaterdag besloten we met de hele club te gaan gokken 

in “Macau” (of Macao). Dit gebied was ooit een Portugese kolonie, 

maar is intussen weer Chinees geworden. Toch mochten we daar wél 

naar toe, met een visum. Deze stad ligt vlak bij Hongkong en staat 

bekend om z’n vele casino’s en we besloten er met de 

draagvleugelboot naar toe te varen. Die “hydrofoil” leek wel een 

vliegtuig en er gingen meer dan honderd man in. We regelden tickets 

en visa, scheepten ons in en anderhalf uur later arriveerden we in 

Macau. We keken eens om ons heen en zagen een mooie oude stad 

met duidelijke Portugese invloeden. Na wat rondgelopen te hebben 

gingen we eerst maar eens wat nuttigen, restaurants genoeg. Na een 

beste maaltijd wandelden we naar één der casino’s, dat bleek een 

schip te zijn. Binnen zag het er prachtig ouderwets en chique uit. 

Overal goed geklede gokkers die aan roulette en blackjack tafels 

zaten. In blackjack hadden we geen zin, daar raak je je geld wel heel 

snel kwijt. Voor de zekerheid hadden we niet al te veel geld 

meegenomen en ook geen creditcards. We gingen maar eens roulette 

spelen. Nou kan het ook daar hard gaan want je hebt tafels waar de 

kleinste fiches honderd (Hongkong)dollars bedragen. Wij stelden ons 

op bij de wat bescheidenere tafel van vijf dollar; een Hongkong 

dollar was toen een cent of zestig. Helaas, echt goed ging het niet, ik 

stond wel eens op winst maar langzamerhand werd m’n geld (ik begon 

met tweehonderd dollar) minder en minder. Ook de collega monteurs 

deden het niet veel beter. We probeerden ’t eens op een kleur, op 

kruispunten, pair, impair, het wilde maar niet. Een beetje 

teleurgesteld gingen we naar een ander casino, maar ook daar wilde 

het niet vlotten. In dat andere casino kwamen we tot onze verrassing 

de “Mammasan” van het kroegje naast ons hotel in Kowloon tegen. We 

kenden haar goed want we gingen nogal eens een afzakkertje halen in 
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haar barretje. Mammasan keek niet al te vrolijk, ze speelde 

blackjack met stapeltjes dure fiches en we zagen dat die met een 

noodspeed kleiner werden. Chinezen zijn enorme gokkers en zijn niet 

bang om grof te gokken. Als dat goed gaat is daar natuurlijk niks mis 

mee, maar ja dat is niet altijd het geval. “Mammasan” had in ieder 

geval die nacht geen geluk en helaas werkten onze “systemen” ook 

niet. Toen al onze poen op was, maakten we er maar een eind aan en 

schoven richting haven. De nacht was intussen bijna voorbij en we 

gingen maar vast aan boord. Niet aan boord van die snelle boot, nee,  

we gingen terug met de “normale” veerboot. Die deed er vier uur over 

om ons terug te brengen, pitten op ’t dek dus, tot we weer in Kowloon 

aankwamen. Een ervaring rijker en een illusie armer zullen we maar 

zeggen. 

 Hongkong was in die tijd een waar shopping paradijs en we 

kochten er van alles. Alle monteurs schaften zich een (duur) Rolex 

horloge aan, geen nep, en ik dus ook maar. Hij loopt nu na zo’n kleine 

viftig jaar nog steeds perfect. Ook vond ik een shop waar ze mooie 

teakhouten kamferkisten maakten. Een tante van me had lang in 

Indonesië gewoond en die had een paar van die mooi besneden kisten, 

waarin ze in Indië hun kleren mot- en schimmelvrij bewaarden, want 

die kisten zijn gevoerd met sterk geurend kamferhout. Zo’n ding  

wilde ik ook graag hebben en ik gaf het bedrijfje opdracht om een 

mooie voor me te maken. Ik kon zelfs de te snijden motieven 

uitzoeken en na enig gezoek koos ik voor een motief met Chinese 

jonken. Toen de kist na een paar weken klaar was, kon ik er ook nog 

flink wat spullen in doen. Er werd een krat om getimmerd en de 

winkel zorgde voor de verscheping. Tot m’n grote vreugde bleek hij 

vele maanden later inderdaad in Rotterdam aangekomen te zijn. De 

douane daar belde me erover en vroeg of ik hem kon komen 

“inklaren”, waarna ik de kamferkist mét spullen mee naar huis mocht 

nemen.  

 In de fabriek ging intussen de montage op z’n elf en dertigst 

verder, maar uiteindelijk, na ruim twee maanden monteren was de 

machine klaar en konden we gaan drukken. Na veel vijven en zessen 

kreeg ik wat verf en stof en heb ik vijfhonderd meter katoendoek  



 200 

bedrukt. Dat was het dan en omdat het intussen ook eind december 

was, ging ik, met toestemming van klant én het thuisfront maar eens 

richting Holland. Wat zou ik doen, stop-over in Katmandoe of via 

Siberië en Moskou terug? Ik koos voor de laatste optie en heb 

zodoende door het raampje de rivieren Amoer, Yenissei, Lena en Ob 

gezien. Ik ben nu wel twee uur in Moskou geweest, maar niet in 

Katmandoe in Nepal! Had ik toch….? Enfin na negen maanden in ‘t 

verre oosten was ik eindelijk weer thuis en…. net op tijd voor de 

kerst. Wat een jaar, misschien wel m’n mooiste jaar! 

 

OOST AFRIKA 

 

 In 1971 ging m’n vader, na 47 jaar in ’t onderwijs werkzaam te 

zijn geweest, eindelijk met pensioen. Hij hield, net als ik, veel van de 

natuur en ik nodigde hem uit om samen met mij naar de wildparken 

van Oost Afrika te reizen. In vele landen van Afrika was ik al 

geweest maar nooit in de beroemde wildparken van Oost-Afrika. Al 

lang had ik de wens om de parken in Kenya en Tanzania te bezoeken.  

In Tanzania, Dar es Salam, was ik wel eens geweest voor een klus, 

maar toen had ik geen tijd om wildparken te zien. 

Wel, een reisje was snel gevonden, we zouden in die landen acht 

wildreservaten bezoeken. Er was één probleem: m’n vader had 

vliegangst en durfde niet te vliegen! Maar… hij zette z’n vliegangst 

voor één keer opzij en dus vlogen we op de afgesproken dag keurig 

met de KLM richting Nairobi. Pa, die nog nooit gevlogen had, was toch 

wel een beetje angstig en schrok bij ’t opstijgen, omdat het vliegveld 

ineens veel langzamer voorbij kwam, tja, we waren “los” en dan zie je 

de wereld vanuit een ander perspectief.  

Onze eerste stop was Entebbe in Uganda. Een tijdje voor de 

landing begon m’n vader ongerust naar buiten te kijken, keek toen 

naar mij en vroeg: “Jacob, de motoren doen het niet goed meer, ik 

hoor ze niet meer, is er wat aan de hand?” “Slik maar eens!” zei ik en 

daar was het geluid van de motoren weer! Na de tussenlanding in 

Uganda was het niet ver meer en een paar uur later, het was intussen 

donker en al laat, landden we in Nairobi. Daar werden ons gezelschap, 
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een man of twintig, opgevangen door drie zwarte chauffeurs met 

Volkswagenbusjes, waarop “IVORY SAFARI” geschreven stond. Ze 

brachten ons naar een mooi en goed hotel, midden in de stad. We 

kregen een prima kamer en na de lange reis sliepen we als een os. De 

volgende ochtend werden we wakker, het was al licht, Pa stond op en 

nam maar eens, nieuwsgierig, een kijkje op het balkon.  

“Kijk , kijk, allemaal zwarten!” riep hij uit. 

 “Ja, dat zie je wel méér als je in Afrika bent”, zei ik maar. 

Na het ontbijt hadden we wat tijd om Nairobi te bekijken. Het is een 

redelijk mooie stad met tropische parkjes, we hadden het snel 

gezien!  

 Na de lunch kwamen de busjes ons ophalen en reden we naar ons 

eerste doel: het Naivashameer, misschien wel het mooiste reservaat 

wat we op deze reis zagen. Er was daar een prachtige lodge waar we 

overnachtten, direct aan het meer gelegen. In de omgeving van de 

lodge stonden overal acacia’s waarin Marabu’s op de takken. Deze 

vogels zijn heel apart, ze lijken op deftige oude heren met nogal 

gerimpelde nekken. Het meer is omzoomd met riet en daartussen 

zagen we allerlei prachtige vogels. Op het tuinterras van het hotel 

zaten we tussen bloeiende bomen waarin zwermen wevervogels 

kwetterden, die als een gele waterval omlaag kwamen en even later 

weer terug de boom in stroomden. Pa was zó onder de indruk van al 

dit moois: 

 “Hier wil ik met je moeder naar toe!” zei hij. Maar dat is er 

nooit meer van gekomen. De volgende dag maakten we een boottocht 

over het meer. Dit was geweldig, we voeren tussen de blauwe 

waterhyacinten en zagen de prachtigste vogels zoals purperreigers, 

ibissen, kraanvogels en volop ijsvogels, wat een paradijselijke 

omgeving! Er zouden ook nijlpaarden zitten maar die hebben we 

gelukkig niet gezien, want die willen wel eens agressief zijn. 

Van hier ging het verder naar Lake Nakuru, een groot 

“sodameer” waarin honderdduizenden roze flamingo’s rondliepen. We 

keken in stomme bewondering naar de roze “vogelvelden” en zagen 

nog veel meer vogels zoals verschillende soorten ooievaars. Heel 

bijzonder, we zagen een heel stel zeldzame “Nimmersatt” ooievaars. 
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In de bush rondom het meer kwamen we het eerste wild tegen: 

waterbokken, impala’s maar ook zebra’s en gnoe’s. Dit alles was in 

1971 en ik vraag me wel eens af hoe het daar nu bij die meren zou 

zijn? Onlangs kwamen er berichten in ’t nieuws over Nederlandse 

rozenkwekers die bonje hadden met de lokale bevolking over water. 

Het peil van het meer zou sterk gezakt zijn doordat deze kwekers 

teveel water verbruikten. De kwekers ontkennen dit natuurlijk, maar 

het was veel beter geweest als er helemaal geen industrie was 

gekomen, het was toch een beschermd wildreservaat? Toch zijn er 

fabrieken gekomen, met de bekende negatieve gevolgen voor natuur 

en waterkwaliteit. Maar in 1971 was het meer nog ongerept.  

Het werd een perfecte reis, alles zat mee. We hadden prettige 

chauffeurs en een leuke reisleidster, Elly uit Goeree, wiens ouders 

ook meereisden, dus ze deed extra haar best. We overnachtten 

meestal in prachtige lodges met alle comfort en… goed eten! Éénmaal 

was er een lodge waar we in tenten sliepen, maar ook die waren best 

comfortabel: ieder paar kreeg een grote slaaptent, een douchetent 

en zelfs een aparte WC tent. Dit alles stond onder een afdak van 

stro, eigenlijk heel leuk. ’s Ochtends moesten we ons even rustig 

houden, er liepen wilde buffels over het terrein en die kunnen zeer 

gevaarlijk zijn. Al gauw vertrokken ze en konden we gaan ontbijten. 

In Kenya bezochten we nog meer wildparken: “Massai Mara”, 

“Ndutu”, “Lake Manyara”, en gingen daarna de grens over naar 

Tanzania, waar ook een aantal beroemde parken liggen. Het eerste 

park dat we daar bezochten was “Serengeti” met z’n onafzienbare 

steppen. Daarna ging het naar de Ngorongoro krater en het 

beroemde Amboseli park aan de voet van de prachtige berg 

Kilimandjaro met z’n (toen nog) besneeuwde top.  

De chauffeurs van onze drie busjes bleken zeer ervaren en 

hadden een neus voor de beste plekken om wild te zien. Zo reden we 

in Serengeti met flinke vaart over de eindeloze steppen en ik weet 

nog dat we de eerste kilometers niets interessants zagen. Sommige 

passagiers begonnen al schampere opmerkingen te maken, zo van:   

“Hier zit óók niet veel wild?”, tot we over een heuvelrug kwamen en 

enorme kuddes zebra’s en gnoes zagen. Ook nog volop giraffes, 
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knabbelend aan de acacia’s, impala’s en andere hertachtige. Hier en 

daar waren rotspartijen: “kopjes” en moerassige plekjes. Al snel 

spotten we daar een flinke familie leeuwen: een indrukwekkende pa 

leeuw met een stel vrouwen en heel wat welpjes. Onze chauffeur 

“William”, probeerde er zo dicht mogelijk bij te komen, maar dat  

ging mis. Een stevig uitziende ondergrond bleek modder te zijn en we 

kwamen vast te zitten. Erger nog, we konden er op eigen kracht niet 

uitkomen en de andere busjes hielpen ons ook niet. Waarom toch 

niet? Wel, de drie chauffeurs waren van drie verschillende stammen 

en hadden weinig op met elkaar! Maar er kwam redding. Een 

Landrover met een Amerikaans echtpaar die we onderweg al vaker 

gezien hadden, werd bestuurd door een chauffeur van dezelfde stam 

als William (Kikuyu’s) en die man wilde ons wél helpen. Één voor één 

stapten we behoedzaam uit en holden dan snel naar één van de 

andere busjes, die gelukkig wel in de buurt gebleven waren. Daarna 

werd ons lege busje door de Landrover uit de modder  getrokken en 

konden we weer instappen. Ondertussen keken de leeuwen 

belangstellend toe maar deden verder gelukkig niks. Waarschijnlijk 

hadden ze al gegeten!  

De tweede dag in Serengeti zagen we al snel een luipaard, die 

lag te slapen in een boom, en later nog een tweede die ook nog z’n 

prooi in de boom had gesleept. Volgens William was dit een wonder, 

want naar luipaarden zochten ze soms weken lang. Ook zagen we vijf 

cheetah’s, verscheidene neushoorns en heel veel olifanten. Er waren  

zoveel dieren te zien dat de medereizigers van één busje, blasé 

werden: ze wilden niet meer stoppen voor olifanten, neushoorns en 

zo, maar stopten wél voor interessante vogels. William noemde ze 

daarom schamper de “birdpeople”. Deze “bird”mensen hebben het 

jaar erop inderdaad een vogelsafari gemaakt door hetzelfde gebied, 

want bijzondere vogels waren daar genoeg. Zo zagen we een zeldzame 

neushoornvogel en daar stopte zelfs William voor. 

Na Serengeti reden we naar de befaamde Ngorongoro krater: 

dat is een grote diepe vulkaankrater waarin zo’n beetje de hele fauna 

van Afrika te zien is. Hij is pas in de dertiger jaren ontdekt. Deze 

krater, met een diameter een kilometer of twintig, is vijfhonderd 
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meter diep en daar konden we alleen met Landrovers in. Nou, er 

stonden hele regimenten Landrovers klaar, want deze krater is erg 

populair bij toeristen. In het midden ligt een meertje met roze 

flamingo’s waar ook de zebra’s komen drinken, mooie fotootjes te 

nemen dus. We zagen tussen de verschrikte flamingo’s ook nog een 

hyena lopen, die het niet erg naar z’n zin had in ’t water. Wat had dat 

beest daar eigenlijk te zoeken? Er was heel veel en van alles te zien 

op de kraterbodem: zo waren er leeuwen vlakbij, totaal niet onder de 

indruk van ons, neushoorns, het leek wel een dierentuin, maar het was 

allemaal echt, ze liepen vrij rond en trokken zich niets van de 

Landrovers aan. Deze krater behoort volgens mij tot de zeven (?) 

wereldwonderen.  

Waar ik nog niet over verteld heb zijn de Masai mensen. In de 

gebieden waar de wildparken liggen wonen maar weinig Kenyanen en 

Tanzanianen, maar wel de “Masai”, een nomadenstam die zich van de 

grenzen niets aantrekt. Zij komen waarschijnlijk uit Ethiopië en zijn 

veehouders. Zij houden hun kuddes koeien niet alleen voor melk en 

vlees, maar ook om bloed af te tappen, dat zij blijkbaar graag 

nuttigen en dat in hun voedsel een belangrijk ingrediënt is. Van de 

melk maken zij een soort yoghurt die zij ook nog op hun gezicht 

smeren voor een mooie gladde huid. Echter, dit spul trekt ook vliegen 

aan, je ziet altijd vliegen rond hun ogen waardoor vele Masaimensen 

gedoemd zijn blind te worden. Het is een vreemd, trots volkje en je 

kan ze maar beter te vriend houden. Als je ze wilt fotograferen 

vragen ze daar veel geld voor. Betaal ze maar, want doe je dat niet 

dan riskeer je een speer door je busje!  

Voor ons toeristen was (en is?) het streng verboden én 

gevaarlijk om vrij in de parken rond te lopen, je móet in je voertuig  

blijven. De Masai-herders lopen echter met hun vee, slechts 

gewapend met een speer en gekleed in een steenrode lap, onverveerd 

door de wildparken en er is geen leeuw of luipaard die het in z’n 

hoofd haalt om een koe te pakken van een Masai. Door de eeuwen 

heen is de reuk en de kleur van de Masai voor iedere leeuw (en 

andere roofdieren) het teken voor gevaar geworden. Instinctmatig 

voelen die roofdieren dat je van de Masai en hun vee af moet blijven. 
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Waagt een leeuw het tóch een koe van de Masai te pakken dan 

overleeft hij het niet, de Masai gaan net zo lang achter de leeuw aan 

tot ze hem te grazen hebben. Ongelofelijk maar in die Ngorongoro 

krater met leeuwen, luipaarden, hyena’s en zo woonde toen zelfs een 

kleine Masaistam mét een kudde koeien en zij leefden en liepen met 

hun vee rustig tussen de wilde dieren aldaar.      

Na de Ngorongoro krater, die net als Serengeti dus in Tanzania 

ligt, bezochten we het beroemde Amboselipark aan de voet van de 

Kilimandjaro. Wat een fotogeniek wildpark! We hadden alle beesten 

wel zo’n beetje gezien en waren al behoorlijk blasé maar nu konden 

we alle dieren fotograferen met de Kilimandjaro op de achtergrond, 

een prachtige lichtblauwe berg met een witte besneeuwde top. Ook 

daar moesten we overnachten en weer verbleven we in een luxe  

lodge. Er was een leuk terras waar de mooiste vogeltjes ook een 

kruimeltje van onze tafel meepikten. 

De volgende dag lieten we de Kilimandjaro achter ons en reden 

terug richting Kenia. Onderweg deden we nog de parken Ndutu en 

Lake Manyara aan. In dat laatste park zouden we leeuwen kunnen zien 

die in bomen slapen. Het was er knap heet. Dit park is dicht begroeid 

met jungle, maar behalve wat olifanten tussen het lover hebben we 

niks gezien, in ieder geval geen leeuwen in bomen, hoewel die er wel 

degelijk zitten.  

Terug in Kenya bezochten we het enorme Tsavo West park. Dit 

reservaat is zo groot als één derde van Nederland (en dan is er ook 

nog Tsavo Oost). In dit gebied heeft enkele honderden jaren geleden 

een vulkaanuitbarsting plaats gehad en op veel plaatsen zagen we de 

gemene zwarte lava nog liggen tussen het groene loof en de rode 

aarde. Er was van alles te zien daar, vooral veel olifanten. Hoewel ik 

altijd gehoord had dat olifanten grijs zijn omdat “ze dan beter op 

zouden vallen tussen de aardbeienplantjes”, waren hier alle olifanten 

rood (maar er waren hier dan ook geen aardbeien)! Hoe kwam dat nu? 

Ze blazen met hun slurf rode aarde over hun lichaam, naar verluidt 

om zich te beschermen tegen parasieten en insecten.  

Door dit park loopt de rivier de Tsavo en bij het water 

aangekomen mochten we zowaar even uitstappen en naar de rivier 
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wandelen. Daar zagen we in de rivier al snel flink wat “Tsavopaarden”, 

die zich gelukkig rustig hielden. Iets verderop had men in de rivier 

een huisje met onderwaterramen  gebouwd. Daardoor konden we de 

nijlpaarden en de vele vissen in hun eigen omgeving bekijken. Die 

vissen waren “tilapia’s”, die je nu in Nederland bij elke viskraam kan 

kopen. Hoewel men ze over ’t algemeen best lekker vindt, geef mij 

maar zeevis! Het Tsavopark was zeer indrukwekkend maar na acht 

wildparken waren we wel enigszins verzadigd. De tijd was verstreken 

en we reden van Tsavo weer terug naar Nairobi voor de terugvlucht. 

Vlak bij Nairobi was ook nog een “stadsreservaat”, wat we ook nog 

even meepikten.  

Niet iedereen ging mee terug, één busje, met gids Ellie en haar 

ouders en nog vier personen reden door naar Mombassa voor een 

weekje strand! De rest, m’n vader en ik vonden het na 16 dagen 

welletjes en wij keken terug op een unieke reis. De terugvlucht 

verliep voorspoedig en na veilig geland te zijn in Holland zei ik tegen 

m’n vader:  

“Zo, nu ben je meteen van je vliegangst af, toch?”  

“Helemaal niet, ik vlieg nooit meer!” zei hij en zo geschiedde.  

 

AMERIKA 

 

Het is nu de 21ste eeuw en ik rijd voor de zoveelste keer met 

vrouw en hond van het westen via de snelweg A15 langs de Betuwelijn 

terug naar Noord Limburg, waar we lang gewoond hebben. Wat is er 

toch aan de hand, die Betuwelijn ligt al jaren klaar, maar op één 

enkele keer na: geen trein te zien. Al heel lang rijden we deze route 

voor familiebezoek en we hebben gezien hoe heel het landschap  

overhoop gehaald en langzamerhand weer gefatsoeneerd werd, met 

dát verschil dat er nu aan de noordkant van de snelweg een lelijke 

spoorlijn ligt, die het uitzicht op het vroegere weidse landschap 

grotendeels belemmert. Men heeft namelijk gemeend er een 

geluidswal langs te bouwen, een soort tunnel zonder dak. Had men dat 

nou maar niet gedaan, want als er nu iets gebeurt op dat spoor, tja 

dan kun je er niet bij, ook de brandweer niet. Wat een “geweldige” 
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investering! Die halve tunnel moet geluid tegen houden, maar had men 

al dat geld niet beter kunnen besteden aan het geluidsarm maken van 

de treinen zelf? Dat je daar best wat aan kan doen, is wel gebleken in 

Frankrijk waar tamelijk  geluidsarme TGV’s rijden.  

We reden rustig en zwijgend over de eentonige weg, onze auto 

wist intussen zelf al de weg en allerlei gedachten speelden door m’n 

hoofd.  

“Waar was ik eigenlijk in de jaren na 1968?”  

Precies weet ik het niet meer, maar in de zeventiger jaren verbleef 

ik vaak in het werelddeel Noord Amerika, voornamelijk in de 

oostelijke staten, helaas niet in ’t westen. Slechts éénmaal was ik 

met de tanker een paar dagen in Longbeach California! 

”O ja, ik ging de eerste keer naar Cranston”, bedacht ik me.  

“Cranston” is een stadje in de staat Rhode Island (“The smallest 

State”) in het noordoosten van de Verenigde Staten. Ik vloog via 

New York naar Boston en zowaar, een monteur van de fabriek, 

bijgenaamd “Hoppy”, wachtte me op en bracht me met z’n grote 

stationwagen naar een heel groot, prima hotel -“Biltmore”- in de stad 

Providence. Die auto van hem zag er vuil en vooral dof uit. Ik maakte 

er voorzichtig een opmerking over. Wat bleek? Hij waste hem nooit. 

Volgens Hoppy was het alleen belangrijk dat hij reed!  

“Hoe kom ik morgen eigenlijk naar de fabriek, kom je me 

afhalen?”, vroeg ik hem.  

“No, take the bus to Mechanicut! There is the factory.”  

“Mechanicut? Wat zou dat nu weer voor een geslachtsdeel 

zijn?”   

De volgende morgen stopte er vlak bij het hotel inderdaad een bus 

met die tekst erop, ik erin en ik stapte bij “Mechanicut” uit waar ik al 

gauw de fabriek vond: “Cranston Printworks”. Zelden was ik zó 

teleurgesteld, wat een ouwe zooi: een enorm troosteloos en lelijk 

gebouw van donkerrode baksteen, vuil en oud en binnen was het niet 

veel beter. Stokoude machines, vies, ongeorganiseerd, het 

tegenovergestelde van wat ik in the “Great United States” 

verwachtte. Er moest daar een RDII gemonteerd worden, maar de 

medewerking was knudde en al snel merkte ik dat ze me eigenlijk niet 
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nodig hadden, zij zouden de machine zelf wel eens eventjes opstellen. 

Ze hadden al veel meer (vlakdruk)machines van onze firma en 

dachten alles wel te weten. Maar ja dit werd wel hun eerste rotatie 

drukmachine en dáár wisten ze natuurlijk nog niets van. Toen ze dat 

in de gaten kregen en me nodig hadden, werden ze ineens 

toeschietelijker, stelletje slijmerds. Hoppy viel nog wel mee, maar 

ook hij was selectief aardig tegen me. Ik heb me maar ingehouden, de 

klant is tenslotte koning, maar deze “koning” beviel me niks. Ook de 

omgeving was niet bijster interessant, ik had geen auto en het was 

onprettig weer, verkeerde seizoen!  

Enfin, na een aantal weken was de machine gemonteerd en kon 

aangesloten worden. Behalve de afstelling van de machine hoefde ik 

veel werkzaamheden niet zelf te doen. Vanwege de strenge 

Amerikaanse wetten was ook hier de elektrische aandrijving, de 

motoren en de schakelkast, van Amerikaans makelij. De enorme 

droogkast moest voorzien worden van een Amerikaanse 

gasbranderinstallatie en al dat werk werd uitgevoerd door 

“contractors”. Voor de inbedrijfstelling hadden ze me ook niet nodig 

en dus toen het machien goed liep was het: “Goodbye”, Jacob ging er 

weer van door. M’n eerste kennismaking, nu als landrot, met de USA 

was geen groot genoegen. Later ben ik nog heel vaak terug geweest in 

de States, maar dan hoofdzakelijk in de zuidelijke  staten, de 

Carolina’s, Virginia, Tenessee, Alabama, Georgia, Florida en daar was 

het veel prettiger en de mensen sympathieker. Toch ben ik later met 

mooi weer nog eens in Cranston terug geweest en toen was het 

allemaal wat aangenamer, vooral omdat ik toen een (huur)auto had en 

een beetje rond kon toeren. Zo ben ik maar eens naar Cape Cod (kaap 

kabeljauw) en naar Hyannis Port, bekend door de Kennedy’s, gereden. 

In de States kan je eigenlijk niet zonder auto, maar ja, maak dat je 

firma maar eens wijs.  

Onze machine in Cranston bleek het goed te doen en de (zoon 

van de) baas nodigde mij en een paar lui van de fabriek, waaronder 

ook “Hoppy”, uit voor een boottocht op zee. Ze waren blijkbaar toch 

happy met de machine. Die zoon “Jack” was een soort playboy, hij had 

een Ford Cobra en een flink zeewaardig motorjacht. In de buurt van 
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Cranston waren volop baaien en zeearmen en overal zag ik zeiljachten 

en motorboten. Ik zag enorme bruggen en we voeren langs de villa van 

de Bouviers, de familie van Jackie Kennedy.  

Op Jack’s boot was van alles te eten en vooral te drinken en na 

een flink aantal pilsjes hoorde ik allerlei verhalen over collega’s die er 

vóór mij waren geweest om de vlakdrukkers te monteren. 

Interessant! Het Noorden van de States was toch zo slecht nog niet. 

Ook het seafood, vooral de “lobster” beviel goed. Maar… ik moest 

terug naar Nederland en daarna  naar een nieuw werkterrein: Mexico, 

daar was onze machine ineens erg populair geworden door een nieuwe 

agent en een actieve Mexicaans Duitse verkoper van ons!  

 

MEXICO 

 

Mexico? Daar was ik nog niet geweest, maar uit de verhalen van 

collega’s leek ’t land me wel wat. Ik reisde naar Mexico City, al onze 

klanten bevonden zich namelijk in deze hoofdstad. De KLM- vlucht 

met een jumbo 747 naar Mexico ging, tamelijk onlogisch, via het 

Canadese Montreal en de stad Houston in Texas. Naar Montreal was 

het vliegtuig vol, maar op het laatste traject zat er bijna niemand 

meer in. Mexico was zeker nog niet al te populair. Iemand van de 

agent haalde me netjes af en bracht me naar een goed uitziend, 

groot hotel op de Plaza de la Independencia. Onderweg kreeg ik 

bevestigd wat men me al verteld had, Mexico city is een enorme stad, 

maar niet al te fris meer, veel ouwe zooi. Inderdaad was het toen 

(begin 70er jaren) al één der grootste steden van de wereld met 

ongeveer net zoveel inwoners als heel Nederland.  

Deze stad, “La Capital”, ligt op zo’n 2200 meter hoogte, maar is 

omgeven door een ring van bergen. Daardoor is er een kom gevormd 

waarin alle vuile lucht blijft hangen. Door de hoge ligging van de stad 

is de lucht er ijl en komen de auto’s zuurstof te kort (de mensen 

trouwens ook). De auto’s roken daardoor flink en hebben weinig 

power, ze “trekken” niet goed. Desondanks is er enorm veel verkeer, 

lange files en waar het kan wordt veel te hard gereden, want een 

achtcilinder Amerikaan wil daar nog wel flink trekken. Om de 
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snelheid van de auto’s in te dammen heeft men overal rijen “topes” 

dwars over de wegen gelegd, stalen bollen waar je maar beter 

langzaam overheen kan rijden, anders gaat je onderstel er aan. Veel 

helpen doet het niet. 

 In die tijd, zeventiger jaren, reden er, behalve Amerikaanse 

sleeën, ontelbaar veel “kevers” rond in Mexico city, want die werden 

daar toen gefabriceerd. In de stad Puebla, niet ver van Mexico City, 

stond (en staat?) een enorme fabriek van Volkswagen die tot ver in 

de negentiger jaren kevers produceerde. Ook het fabriekje, waar ik 

de eerste montage deed, had een bedrijfskever en meestal haalde 

één der directeuren me ermee op. Het was een klein bedrijfje geleid 

door twee jongelui, meer Spaans dan Mexicaans, “Ruiz” en “Mijares” 

en ze hadden hun bedrijf daarom maar “RuMi” genoemd. Op een 

morgen kwam Mijares me afhalen en ik zag dat hij zeer kwaad was. 

Wat was er gebeurd? Men had een koplamp van z’n Volkswagen kever 

afgejat! Nou was dat helemaal geen probleem, op vele straathoeken 

stonden Mexicanen die handelden in VW koplampen en ze monteerden 

ze ook nog voor je. Dat waren natuurlijk allemaal gejatte koplampen 

en dus, met een beetje “geluk” kreeg je je eigen koplamp weer terug, 

tegen betaling uiteraard. Directeur Mijares deed het anders, hij 

jatte er gewoon één terug. Die avond ging hij op zoek naar een kever 

die op een donker plekje stond, schroefde de koplamp eraf en bij 

hem er weer op.   

Ook leerde hij me een “nieuwe” methode om je door het verkeer 

te persen. Rijd je langzaam in de file en wil je van baan veranderen, 

dan druk je jezelf voorzichtig naar opzij, maar… vooral niet opzij 

kijken. In je ooghoeken houd je de auto die je wil wegdrukken goed in 

de gaten, je ziet de verontwaardigde blik van de chauffeur. Vooral 

niet reageren (tenzij hij een pistool pakt want dat gebeurt ook in 

Mexico)! Op zeker moment merk je dat hij bakzeil haalt en afzakt en 

dan zit je in de goede baan. Ik heb het in Holland ook wel eens 

geprobeerd en ook daar werkte het, maar… het is niet nu meer zo 

nodig, men is bij ons wat toleranter geworden en laat je “ritsen”. 

Soms was het in de spits zó enorm druk in de stad dat Mijares mij 

met z’n motorfiets afhaalde, weer eens wat anders!  
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 Mexico City beslaat een grote oppervlakte en om een beetje 

vlot van het ene deel naar het andere te rijden is er, net als in Parijs, 

een rondweg, de “Periferico”, aangelegd. Ongelofelijk druk, volop 

kevers en oude rokende Amerikanen én.. ze rijden daar “flexibel”. Die 

Mexicanen rijden maar raak en je moet altijd bedacht zijn op rare 

manoeuvres, ze gaan plotseling naar links en dus doe jij dat ook en de 

volgende ook. Daar iedereen er op bedacht is gebeuren er toch maar 

weinig ongelukken.  

Onze drukmachine was erg succesvol in Mexico en na de eerste 

werden er nog tientallen meer verkocht, allemaal in “La Capital”. Na 

die eerste montage ben ik dan ook nog zeer vaak en voor langere tijd 

in Mexico City geweest. Intussen was ik tot “inspecteur” 

gebombardeerd en moest vaak zelf naar de klanten rijden in het 

Volkswagentje van de agent. Dat ging eigenlijk best goed, geen 

ongelukken, onder andere omdat het motortje nauwelijks trok door 

“ademnood”, erg hard ging het niet. 

Je moet daar wel beducht zijn voor de politie, want je hebt zó   

een bekeuring te pakken. Het probleem is namelijk dat de stoplichten 

bij kruispunten aan draden hangen en slecht te zien zijn tussen de 

huizen, dus steeds goed kijken of er überhaupt een stoplicht is. 

Daardoor rijd je nogal eens zonder het te weten door rood. Maar dan 

word je meteen aangehouden en dan begint het! Men had me geleerd 

om te vragen om de bekeuring te “regelen”: “Podemos reglar lo?” De 

politie die daar zo corrupt als de neten is, wilde het wel “regelen” en 

noemde dan een bedrag: “la mordida”, dat je direct moest betalen en 

dan kon je weer verder. Het is zelfs zo dat de Mexicaanse agenten 

de kruispunten onder elkaar verhandelen, waarbij de meest 

opleverende kruispunten natuurlijk de duurste zijn.  

 Op zekere dag reed ik weer eens in het kevertje toen 

plotseling de stuurinrichting “onklaar” raakte. M’n autootje begon 

heen en weer te zwalken en liet zich niet corrigeren. Wat was er aan 

de hand? Er was een aardbeving aan de gang en de hele weg ging heen 

en weer! Een zeer vreemde gebeurtenis, omdat je daar als 

Nederlander absoluut niet op bedacht bent. Mexico City is op een 

soort moddermeer gebouwd en ligt in een gebied waar veel 
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aardbevingen voorkomen. Vlakbij liggen een paar beroemde vulkanen: 

de “Popocatèpetl” (rokende berg) en de “Ixtaccihuatl” (witte vrouw), 

die nog niet helemaal in slaap zijn gevallen en zich nog wel eens 

“omdraaien”. Het zijn bergen met besneeuwde toppen en ze zijn meer 

dan vijfduizend meter hoog. Bijna dagelijks komen er kleine 

aardbevinkjes in de stad voor, maar volgens de Mexicanen zijn die 

bevingen absoluut niet gevaarlijk. Dat moddermeer onder de stad zou 

als schokbreker werken. Jaren later echter, in 1985, was er toch een 

desastreuze aardbeving, van 8,1 op de schaal van Richter, die een 

flink deel van de stad totaal verwoestte en duizenden doden tot 

gevolg had. 

Nou ja, je went aan alles, maar aan één ding in Mexico was het 

moeilijk wennen: “Montezuma’s revenge”, laten we het maar buikloop 

noemen. Hoewel ik heel wat reisjes naar Mexico heb moeten maken, 

de eerste dag kreeg ik er bijna altijd wel wat last van. Het zou komen 

door de slechte kwaliteit van het drinkwater, waar dus ook de 

groente en sla, alles wat je eet, in gewassen wordt. Vooral de 

Amerikanen gaan niet graag naar Mexico, zij zijn als de dood voor 

deze “wraak van Montezuma” en door hun super hygiënische manier 

van leven blijken zij er extra vatbaar voor te zijn. Jammer voor hun,  

want dat Mexicaanse eten is best lekker. Als basisvoedsel wordt er  

veel maïs in de vorm van tortilla’s gegeten. Deze maïspannenkoekjes 

vullen ze met allerlei lekkere dingen. Meestal worden ze met gekruid 

vlees, “carnita’s”, gevuld. Ook zijn er “taco’s al pastor”, noem het 

maar  Mexicaanse shoarma. En natuurlijk de “enchilada’s”, lekker en 

pittig. Alles is  pikant heet, overal zit “chile” in, scherpe Spaanse 

peper. Verder eet men veel “frioles” (bonen) en ook zit bijna overal 

“aguacate” (avocado)  in, daar maken ze de beroemde guacamolesaus 

van. Als je dus Montezuma’s wraak overwonnen hebt kun je genieten 

van een aparte keuken! En lekkere drankjes hebben ze ook, allerlei 

soorten tequila, die je met zout en citroen drinkt, tequila cocktails, 

“Margarita”, er is zelfs tequila met een worm erin - “cusano”- die een 

aparte smaak aan de drank geeft. Voor de arbeiders is er “pulke”, een 

soort cactuswijn, en ook het Mexicaanse bier is een stuk beter dan 
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het Amerikaanse “Budweiser”. Dat zal wel liggen aan de Duitse 

brouwmeesters die na de oorlog naar Latijns Amerika emigreerden. 

Hoewel Mexico stad voor het grootste deel uit ouwe troep 

bestaat, lelijke slecht onderhouden, verveloze huizenblokken, 

kapotte straten en ook enorme krottenwijken, zijn er toch ook een 

paar mooie en prettige gedeeltes. Om uit te gaan bezoek je de “zona 

rosa”, nee, niet het red light district, het is een soort luxe wijk met 

dure winkels, vijf sterrenhotels en goede restaurants. Ook in 

“Zocalo”, het oude historische centrum van de stad is het de moeite 

waard om rond te dolen. Er staan daar een aantal zeer oude  

regeringsgebouwen, paleizen en ook nog een antieke kathedraal van 

zo’n vier à vijfhonderd jaar oud, die volledig verzakt is, maar 

desondanks niet is ingestort. Door de zachte modderige bodem lijkt 

de vloer van de kerk wel een heuvelig landschap, maar toch staat 

alles nog overeind, ik vermoed omdat het verzakken maar héél 

langzaam gaat. Dichtbij dit oude centrum ligt het Garibaldi-plein, 

waar zich elke vrijdagavond groepjes “Mariachis” verzamelen om 

muziek te maken en wat geld te verdienen. Mariachis waren 

oorspronkelijk muzikanten die op trouwerijen, “mariages”, speelden. 

Gekleed in Mexicaans tenue mét sombrero spelen ze op feestjes en 

in restaurants, maar ook op straat. Jongens komen met hun meisje in 

de auto naar de Plaza de Garibaldi en laten zo’n orkestje een 

serenade spelen bij het geopende venster. Heel leuk om dit mee te 

maken en overal de echte mariachi muziek te horen.  

Een must om te bezoeken zijn de drijvende tuinen van 

Xochimilco, een soort Mexicaans Giethoorn in het zuiden van de stad. 

Tientallen met bloemen versierde boten liggen daar klaar om je door 

de kanalen langs kunstmatige, mooi begroeide tuinen te varen. Het 

zijn eigenlijk eilanden, vol bloemen, die van oorsprong drijvende 

lappen veengrond waren, die intussen vastgegroeid zijn. Het is er 

allemaal nogal kermisachtig, op het land volop kraampjes en 

eettentjes, maar toch wel erg leuk. Op het water krioelt het van de 

bootjes, desondanks gebeuren er heel weinig botsingen. Je ziet 

scheepjes met mariachis, met etenswaren of vol passagiers. Dikke 

vrouwen in heel kleine bootjes verkopen corsages en op de wal 
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proberen tientallen kooplui je poncho’s, “sarapes” (veelkleurige 

omslagdoeken) en allerlei troep te verkopen. Ja, ik ben er in getrapt 

en heb daar toen ook zo’n mooie regenboogkleurige lap gekocht en hij 

is ook weer in gebruik, als sprei (hij lag lang in de Hongkongse 

kamferkist).  

We kregen steeds meer werk in Mexico en daarvoor waren 

monteurs nodig. Het werd drukker en drukker en er was zoveel werk 

in de Mexicaanse hoofdstad dat ik na terug te zijn in Nederland al 

gauw opnieuw naar Mexico moest vliegen en zo heel wat reisjes 

gemaakt heb. De job “montage-inspecteur” vergde nogal wat van me, 

het was een functie die me niet zo beviel, maar ja, je moet mee in de 

vaart der volkeren. Ineens kreeg ik er bij de technische problemen 

ook nog eens personeelsproblemen bij. Buitenmonteurs kunnen lastige 

klanten zijn, maar af en toe lijmde ik de mannen met een etentje en 

een drankje, waarvoor ik een klein budgetje had. Dat werkte vrij 

goed, ik had weinig problemen met de mannen, behalve dat sommige 

monteurs met vrouwen begonnen te rommelen, en je weet: vrouwen en 

drank, recept voor problemen. Uiteindelijk viel het allemaal best mee 

en was het een leuke tijd daar.  

Veel van onze klanten bevonden zich in het stadsdeel 

“Naucalpan de Juarez”, dat is het industriegebied van Mexico stad. 

De fabrieken van onze klanten bevonden zich aan of vlakbij de 

“Avenida 16 Septiembre”. Daarom weet ik nog dat de Mexicanen op 

die datum het feest van de onafhankelijkheid vieren. Een paar extra 

vrije dagen zorgde ervoor dat heel Mexico city er op uit trok, naar 

de kust. Wij gingen dus ook maar op stap. Er waren nog al wat 

mogelijkheden, maar favoriet was de badplaats Acapulco aan de 

Pacific kust, een eind rijden, zo’n 450 kilometer, maar zeker de 

moeite waard. Het is een populaire badplaats, mooi gelegen aan een 

baai, populair bij Mexicanen én Amerikanen en… ook bij ons. 

Verschillende keren ben ik er geweest, maar vooral die eerste reis er 

naar toe was wel heel speciaal.  Op de dag vóór onafhankelijkheidsdag 

(in 1971 dacht ik) gingen een aantal collega’s en ik op weg met twee 

geleende auto’s van de agent. We reden eerst naar “Taxco”, een 

schilderachtig oud zilverstadje in de bergen. Aan het eind van de 
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middag, het begon al te schemeren, kwamen we daar aan, vonden een 

leuk hotelletje in het centrum, en na onze spullen naar de kamers 

gebracht te hebben gingen we maar eens rondkijken in dit mooie 

plaatsje. Het was al avond, heerlijk van temperatuur en we genoten 

van de typisch vredige atmosfeer die in de bergen voorkomt. Plots 

klonk Mexicaanse muziek: tegenover het hotel stond een groepje 

Mariachis op een balkon te trompetteren. Dit was Mexico op z’n best. 

Vlakbij stond ook nog een prachtig kerkje, betaald met de opbrengst 

van het zilver dat daar ooit gevonden werd, want Taxco was ooit een 

zeer rijk stadje! De volgende ochtend ontbeten we op het terras met 

uitzicht over een prachtig dal. Als ontbijt kregen we “huevos 

rancheros”, dat zijn gebakken eieren op een tortilla, lekker, maar wel 

erg “heet” door de chilisaus, je bent meteen wakker. Na het ontbijt 

rekenden we af en verder ging het door de bergen naar Acapulco. 

Het was geen makkelijke reis met veel bochten, slechte wegen en een 

eindje voor Acapulco gaf ook nog één van onze auto’s, een oude 

Amerikaan, de geest. Wat we ook probeerden, we kregen hem niet 

meer aan de praat. We duwden hem toen maar naar een 

benzinestation dat toevallig vlakbij lag, en besloten de auto daar 

maar te laten staan. Met de andere auto reden we in twee keer 

iedereen naar Acapulco. Daar puften we op een terrasje uit met een 

pilsje en bespraken hoe ’t nu verder moest met de kapotte auto. 

Ineens kwam er een verwilderd uitziende man aanrennen, stopte bij 

onze tafel en gooide een paar stoelen om want daar kwamen ook nog 

een paar politiemannen mét getrokken pistool aanrennen. De man 

holde verder en dook de keuken van het restaurant in. De politie ging 

er echter niet achteraan! Zouden ze geen “bevel tot huiszoeking” bij 

zich hebben gehad? Wij waren stomverbaasd, het ging allemaal zo 

snel, het leek wel film, maar het was echt, het was puur wild 

(zuid)west!  

We besloten maar snel verder te gaan en kwamen uiteindelijk in 

het Acapulco Hilton terecht. Geweldig, wat een prachtig hotel. Aan 

de achterzijde lag een tropisch tuineiland, met zwembad en een 

zwemkanaal er omheen, mooie palmen en dat alles vlak bij het strand. 

We voelden ons een stel playboys, alleen de chique meiden ontbraken 
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(nog). Vlakbij was een beroemd strand: “Condesa Beach” met flinke  

hoge golven waarop je, ook zonder plank, heerlijk kon surfen! 

Speciaal en lekker was de “coco loco” die op het strand verkocht 

werd, je kreeg een open gehakte kokosnoot met daarin een gekoeld 

rood drankje, behoorlijk sterk! Niet teveel van nemen!  Ik maakte  

ook een “tripje” over de baai per parachute: “parasailing”. Je krijgt 

een harnas om, men haakte er een parachute aan en dan trekt een 

speedboot je de lucht in en die maakt een rondje “Acapulco Bay” met 

je. De landing viel niet mee, maar alles liep goed af. Later huurden we 

een catamaran en zeilden daarmee de baai van Acapulco uit. Bij de 

uitgang van de baai werd het tijd om terug te gaan en wilde ik 

overstag gaan. Nou, dat verrekte die boot, dus toen maar met een 

grote boog teruggekeerd. Later huurden we een wat normaler 

zeilbootje, dat beter zeilde en daarmee kon je ook fatsoenlijk 

laveren. Toen we het varen zat waren en weer bij het strand 

aankwamen besloot een van m’n “passagiers”, Dirk van een kilo of 

honderd, alvast  in zee te duiken. De derde wet van Newton: actie 

geeft reactie, bleek nog steeds te gelden want we sloegen naar de 

andere kant om! Bedankt Dirk! 

Wat je niet mag missen zijn de beroemde “clavadistas” oftewel 

de kloofduikers. Ergens in Acapulco is een diepe kloof waar 

levensmoeë Mexicaanse jongens vanaf veertig meter hoogte de zee in 

duiken. Daar is zeer veel belangstelling voor en we hadden dan ook 

moeite om een plaats te vinden waar je alles goed kon zien. Heb je 

veel geld, dan kun je het hele schouwspel bekijken vanaf een terras 

bovenaan de kloof, maar wij begaven ons maar tussen het gewone 

volk. Een paar gebronsde jongens liepen tussen de toeschouwers door 

om wat geld in te zamelen, klommen langs de rotsen omlaag, zwommen 

de kloof over en klauterden  dan omhoog naar een altaartje, alwaar 

ze eerst een schietgebedje prevelden. Één van de jongens ging op een 

uitstekende rotspunt staan, spreidde z’n armen en waagde na vele, 

vele minuten de sprong. In enkele seconden was alles voorbij, “Heb ik 

daar mijn schoenen voor gepoetst, reeds?” Zonder gevaar is zo’n duik 

niet, je moet weten op welk tijdstip je springt, het is er ondiep en 

dus wachten de duikers tot er een flinke golf de kloof binnenkomt en 
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dan: duiken maar! Toch wel leuk, ben je in Acapulco dan moet je zo’n 

duik echt gezien hebben.  

Onze Mexicaanse verkoopchef was ook in Acapulco en nodigde 

ons uit voor een drankje. Hij zat in het Princess Hotel even buiten 

Acapulco. Wát een hotel, zoiets indrukwekkends heb ik nooit meer 

ergens gezien: we kwamen in een reusachtige, afgeknotte piramide 

waar zich de kamers in de wanden van het gebouw bevonden. Beneden 

was een enorme ruimte en met daarin een tropische tuin met 

waterpartijen, restaurants, bars en terrassen. Alles zeer luxe, een 

hotel voor de “beter gesitueerden”. Buiten was ook nog een prachtig 

golfparcours en achter het hotel liep je zo het strand op. Tja, 

verkopers worden nu eenmaal meer gewaardeerd en hebben het altijd 

beter dan monteurs, dus in m’n volgende leven…?  Maar…. wij 

monteurs hadden het in Acapulco ook niet slecht en in ieder geval 

gezellig! 

Helaas moesten we na die paar dagen rond de Mexicaanse 

Onafhankelijkheidsdag, weer terug naar de hoofdstad. Enkele 

mannen gingen met de overgebleven auto, de rest moest met de bus. 

Zo’n busreis daar is trouwens een gevaarlijk avontuur. Aan het einde 

van zo’n lang weekend moet iedereen weer terug naar Mexico City en 

dat betekent tientallen, misschien wel honderden bussen die achter 

elkaar door de bergen scheuren. De buschauffeurs nemen 

ongelofelijk veel risico en halen bij twijfel wél in. Op zo’n dag kan je 

beter niet de andere kant op rijden, want de bussen gaan er gewoon 

vanuit dat er geen tegemoetkomend verkeer is. Dit is daarom ook 

meestal niet het geval, maar soms is er wel tegenverkeee en dan gaat 

het af en toe goed mis! Wij, en ook de mannen in de bus, arriveerden 

gelukkig zonder ongelukken in de hoofdstad en onze kapotte auto 

werd later opgehaald door de eigenaar. Hij ging er met de bus naar 

toe en kreeg hem daar wél weer aan de praat, betere technicus dan 

wij? 

Met een andere collega monteur ben ik later nog eens in 

Acapulco terug geweest, toen met het Volkswagentje van de agent. 

In Mexico city trok dat autootje vanwege het gebrek aan zuurstof 

(2200 meter hoogte) voor geen meter. Deze collega, die graag aan 
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auto’s sleutelde, wilde dit niet geloven, hij accepteerde niet dat dit 

aan de ijle lucht kon liggen en ging aan de motor prutsen. Hij stelde 

en stelde, maar dat hielp natuurlijk niet of nauwelijks. We gingen 

toch maar op weg en, ja hoor, toen we na een lange tocht eindelijk bij 

de kust aankwamen, knorde het motortje dat het een lievelust was en 

was hij eindelijk overtuigd dat het motortje oké was en dat ’t tóch 

lag aan het zuurstofgebrek daar in Mexico City.  

Mexico City heeft een rijke historie. Totdat de Spanjaarden 

onder leiding van Cortes er in 1519 arriveerden, woonden daar eerst 

de Tolteken, later de Azteken en die luitjes hebben nogal wat 

bouwwerken achter gelaten. Vlakbij de hoofdstad liggen twee flinke 

piramides, de zon (“el Sol”) en de maan (“la Luna”) met allerlei 

bijbehorende bouwwerken, overblijfselen van de stad Teotihuacán. 

Vooral de grootste piramide, de zon, is een enorm bouwwerk en die 

wilden we wel eens beklimmen. Hij is ruim zestig meter hoog en 

heeft, ja hoeveel treden? We hebben ze toen geteld, maar dat getal 

weet ik niet meer, het moeten er in de buurt van de honderdtachtig 

zijn. Ook onze Koningin Juliana blijkt de piramide beklommen te 

hebben. Het is een hele klim, maar… dan heb je wel een prachtig 

uitzicht!  

Door en voor de vele bezoekers is er daar een soort kermis 

ontstaan. Handelaren verkopen er bijvoorbeeld allerlei voorwerpen 

van zwart “obsidiaan”, nooit van gehoord, maar het blijkt een soort 

vulkanisch glas te zijn. Ook verkocht men er prachtige vuuropalen, 

die absoluut echt leken, en nog wat andere edelstenen. Leuk uitstapje 

voor het weekend, vlakbij de stad en ‘s avonds ook nog een “Fiesta de 

luz y sonido”. 

 Men raadde ons aan ook de beroemde tempel bij het nabij 

gelegen Tula te bezoeken. Daar staan enorme stenen figuren van 

Toltekenkrijgers op een wat hoger gelegen plateau. Men vertelde dat 

nog steeds niet begrepen is hoe die lui indertijd, meer dan 1000 jaar 

geleden, de enorme steenklompen op elkaar hebben gekregen, want…..  

bouwkranen en vorklifttrucks hadden ze toen nog niet. Was er toen 

minder zwaartekracht? Die stenen krijgers zien er ook nog steeds 

vrij “nieuw” uit, niet geërodeerd, waarschijnlijk door het gunstige 
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droge klimaat. Die beelden vormen een mooi decor en ik vroeg mijn 

collega een foto te maken terwijl ik een “kuitenflikker” tussen de 

krijgers zou maken. Dat lukte, het is een prachtfoto geworden, maar 

niemand gelooft dat die “echt” is, men denkt dat het een trucfoto is! 

Maar hij is wel degelijk echt, vraag maar aan die collega.  

Een andere populaire weekendbestemming van ons was de  

idyllisch gelegen, antieke haciënda “Vista Hermosa”. Deze oude 

boerderij, eigenlijk een suikerfabriek, ligt ongeveer honderd 

kilometer van de hoofdstad in een typisch Mexicaans landschap met 

steppen en cacteeën. Het erf had men omgebouwd tot zwembad, en 

daarin stond het prachtige authentieke aquaduct dat indertijd voor  

water zorgde. Er was ook een arena voor stierengevechten, maar 

toen? Geen stieren! Overal groeide bougainville en in de oude 

gebouwen waren nu luxe hotelkamers en een mooi restaurant 

ingericht. Voor dertig gulden per persoon mochten we erin, waarbij 

we dan ook aan het Mexicaanse buffet, met allerlei lekkere pittige 

gerechten, deel mochten nemen. Vista Hermosa is erg mooi, er 

worden zelfs speelfilms opgenomen, maar deze haciënda is nogal 

moeilijk bereikbaar, vandaar dat het een oase van rust was. 

Onderweg naar dit oord, dat eigenlijk “in the middle of nowhere” ligt, 

moesten we nog wel eens stoppen voor kuddes koeien en geiten. Ook 

stak er op een van onze ritten naar Vista Hermosa een enorme spin 

over, een tarantula met van die harige poten, waar we ook maar 

netjes voor gestopt zijn.  

Nadat we in een paar jaar Mexico voorzien hadden van een hele 

serie Brabantse drukmachines, was m’n Mexicaanse tijd voorbij. De 

plaatselijke agent kreeg eigen monteurs, in Nederland opgeleid en ik 

ben er later helaas nooit meer terug geweest.  

 

YUKATAN  

 

 Toch nog wat wetenswaardigheden over Mexico! Dit land grenst 

in het zuiden aan de Centraal Amerikaanse republiek Guatemala. De 

zuidelijk punt van Mexico is het schiereiland “Yucatan”. Ik heb het al 

eerder genoemd, in dat gebied, bij het plaatsje “Chicxulub” zou, 65 
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miljoen jaar geleden, een ruimtebrok van minstens tien kilometer 

ingeslagen zijn, waarbij toen een enorme krater is ontstaan. Die 

inslag heeft een desastreuze invloed gehad op het toenmalige klimaat 

en de natuur. Men denkt dat toen bijna alle dieren van meer dan een 

paar kilo het niet gered hebben en uitgestorven zijn, waaronder de 

dinosauriërs. Na lange tijd is er toch weer een nieuwe natuur 

ontstaan, daarbij maakten voor het eerst zoogdieren hun entree op 

aarde en uiteindelijk ook een bijzonder zoogdier: DE MENS.  

 Die krater had ik best willen zien maar daar is het niet van 

gekomen. Veel is er waarschijnlijk niet te zien, er is eigenlijk alleen 

wat niveauverschil, waaruit moet blijken dat het een krater is, het is 

gewoon allemaal te lang geleden. Deze krater is trouwens zeer groot, 

men heeft bepaald dat die zo’n 180 kilometer in doorsnee is en dat is 

nog maar de binnenring. De totale inslagkrater is driehonderd 

kilometer breed en ligt gedeeltelijk in zee. Maar…. hoe weet men nu 

zo zeker dat daardoor toen de dino’s zijn uitgestorven? Dat weet 

men helemáál niet zo zeker, maar men heeft in die krater en in vele 

aardlagen elders, uit hetzelfde tijdperk, een abnormaal hoog 

percentage “Iridium” gevonden. Dit is een zeldzaam metaal en men 

denkt dat dit element met die enorme meteoriet meegekomen is.  

 Die inslag moet voor de wereld een grote ramp geweest zijn, er 

ontstonden  tsunami’s en de hemel zou lange tijd totaal verduisterd 

zijn geweest. Door stofwolken veranderde het klimaat ingrijpend met 

allerlei fatale gevolgen voor de natuur van toen. Wat er echt allemaal 

gebeurd is toen, tja, dat is niet meer te achterhalen en er wordt 

door sommige ook nog steeds betwijfeld of de dinosauriërs hierdoor 

wel werkelijk uitgestorven zijn.  

 Een beetje moeilijk te bevatten, vooral voor de “creationisten” 

is het feit, dat er in de geschiedenis van de aarde niet één, maar veel 

méér “naturen” op aarde geweest moeten zijn. Zoals ik al eens 

vermeld heb, men schat dat er gemiddeld eens per honderd miljoen 

jaar een brok ruimtepuin van tien tot honderd kilometer lengte op 

aarde is gevallen, met rampzalige gevolgen voor alles wat tot dan was 

ontstaan. Wil er een “natuur” met planten en dieren ontstaan, dan is 

er, behalve de juiste condities, zoals een gunstige temperatuur, 
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luchtdruk en samenstelling van de atmosfeer, vooral tijd en “rust” 

nodig, dus niet te vaak rampen door inslagen van grote meteorieten. 

Aan de buitenkant van ons zonnestelsel bevinden zich enkele grote 

planeten (o.a. Jupiter), die daarvoor zorgen: het is op onze aarde 

eigenlijk betrekkelijk “rustig” wat inslagen betreft. Die grote 

planeten hebben een sterk zwaartekrachtveld en fungeren zo als 

stofzuigers voor brokken uit de ruimte. Door langdurige rustperiodes 

van tientallen miljoenen jaren zonder inslagen, kon er op aarde 

steeds weer opnieuw “leven” in de vorm van planten en dieren 

ontstaan. Heel soms slipt er een brok, en soms een zéér grote brok, 

tussen de planeten door en slaat in. In de lange geschiedenis van de 

aarde hebben er al vele zware inslagen plaatsgevonden, waardoor de 

tot dan ontstane natuur voor een groot deel vernietigd werd. Daarna 

begon alles weer opnieuw, maar steeds anders, zoals men door 

bestudering van fossielen weet! Er ontstonden andere planten, 

bomen, andere dieren, ook al omdat de samenstelling van de 

atmosfeer nogal eens varieerde. Wat wij nu hebben: 78 % stikstof, 

21 % zuurstof en 1% voor de rest, zo is het zeker niet altijd geweest, 

de hoeveelheid zuurstof, belangrijk voor dierlijk leven, heeft nogal 

sterk gevarieerd in de geschiedenis van de aarde.  

 Het is misschien niet zo makkelijk voor te stellen, maar er 

moeten in het verleden minstens een tiental verschillende naturen op 

aarde hebben bestaan, met elke keer weer een andere flora en fauna. 

Om te overleven moesten de ontstane planten en dieren zich iedere 

keer weer aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Deze 

aanpassing noemt men “evolutie”. De evolutie en vooral de tijd, zorgt 

ervoor dat alles wat leeft, zich kan aanpassen. De natuur probeert 

van alles uit, “muteert”, en alles wat zich niet kan aanpassen, tja dat 

sterft uit. Hoe zo’n nieuwe natuur telkens weer ontstaat, dat is veel 

moeilijker te begrijpen. Het is vooral een kwestie van héél veel tijd. 

Maar ben je “creationist”, dan is het makkelijker: je noemt het 

gewoon “de Schepping” en volgens de bijbel zou die een jaar of 

zesduizend geleden hebben plaats gevonden! Maar zes dagen om alles 

te “scheppen”, dat is natuurlijk wel erg kort. Je kunt dat jezelf 

natuurlijk best wijsmaken: “Mundus vult decipi, ergo decipiandum!” 
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De wereld wil bedrogen worden, dus wordt ze bedrogen! Zelf denk ik 

er in ieder geval anders over 

 

MIDDEN AMERIKA 

 

 Het was ergens begin zeventiger jaren dat ik nogal eens in 

Centraal (of Midden) Amerika rondzwierf. Behalve in Mexico, kregen 

onze drukmachines namelijk steeds meer succes in andere Latijns-

Amerikaanse landen en zo bereisde ik ook de landen zuidelijk van 

Mexico. Centraal Amerika wordt gezien als werelddeel en bestaat 

behalve uit het land Mexico, onder andere uit Guatemala, Nicaragua, 

Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panama en Belize (of British 

Honduras). Tot Midden Amerika behoren ook nog een flink aantal 

eilanden, zoals Hispagnola (waarop de landen Haïti en de 

Dominicaanse Republiek), Jamaica, Cuba en nog wat kleinere eilanden.  

 Eerst maar eens naar Guatemala. Wat een pracht land, het 

heeft een geweldig mooie natuur, indrukwekkende vulkanen, mooie 

bergmeren en een weelderige begroeiing. Guatemala heeft, zoals veel 

Latijns-Amerikaanse landen, een eigen soort muziek, gespeeld op de 

“Marimba”, een soort xylo- of vibrafoon. Je hoort die typische, 

beetje melancholische muziek overal in dit land. Ik was ooit in een 

restaurantje waar een stel Guatemalteco’s twee marimba’s tegelijk 

bespeelden. Ze hadden prachtige wit-zwart geborduurde jasjes aan 

en ik moest en zou ook zo’n jasje hebben. Heb ik ’t nog? Nee, ik heb 

het maar weggegeven, zoiets kan je hier in Holland eigenlijk niet 

dragen begreep ik al snel, maar het stond best leuk.  

 In Guatemala wonen veel Indianen en als je die wilt zien, dan ga  

je het beste naar de markt van het plaatsje “Chichicastenango”, zoals 

ik al snel hoorde. Het is een klein oud stadje met een mooi antiek 

kerkje en dit plaatsje is erg populair bij de Amerikaanse toeristen, 

die het ongeveer uitspreken als: “Tsjai tsjai kestenéngo”. In het 

weekend is daar een grote markt, waar de Indianen uit de 

omringende bush op af komen om hun spullen te verkopen en… om 

naar de erbij gelegen kerk te gaan. Het levert een zeer kleurrijk 

schouwspel op, dat je niet mag missen, ik keek m’n ogen uit. De 
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Indianen daar verven zelf hun garens en weven daar mooie kleurige 

kleren van, die ze ook dragen. Op de weg er naartoe zag ik Indiaanse 

vrouwen in de bush met vuurtjes, potjes en strengen garen in de 

weer, die ze aan het verven waren. Ik dacht: dat zullen wel 

natuurlijke kleurstoffen van planten zijn, maar onze agent daar, die 

ook in (Zwitserse) kleurstoffen handelde, vertelde dat ze 

synthetische kleurstoffen, waaronder reactieve en zelfs de 

ingewikkelde “metaalcomplex” kleurstoffen gebruikten, wat je vooral 

aan de mooie blauwe en lila kleuren kon zien. Weven doen die 

Indiaanse vrouwen met primitieve weefgetouwtjes waar ze zelf 

inzitten en zo de kettingdraden naar wens wel of niet strak kunnen 

trekken. Ze maken de mooiste lappen en ik heb de verleiding niet 

kunnen weerstaan en het één en ander van ze gekocht, maar ja, wat 

moet je er mee? Als lopertje gebruiken of ophangen als 

wandversiering maar! 

 De belangrijkste stad van Guatemala is de hoofdstad die ook zo 

heet: Guatemala City. Maar vroeger was de iets verderop gelegen 

stad “Antigua” de hoofdstad. De Spanjaarden hebben indertijd, in 

1543, deze stad gesticht, maar die bleek niet zo gunstig gelegen te 

zijn. Vlakbij deze stad ligt namelijk de vulkaan “Agua” (“Water”) met 

bovenin een groot kratermeer en een eind verder zie je de vulkaan 

“Fuego” (“Vuur”). In 1773 is de Agua uitgebarsten en heeft het 

kratermeer over de stad uitgestort, waarbij veel slachtoffers zijn 

gevallen en grote schade is aangericht. Veel oude koloniale gebouwen 

en ruïnes uit die tijd zijn er nog steeds te zien en ook wonen er weer 

behoorlijk veel mensen, maar men heeft de hoofdstad toen toch 

maar verplaatst. 

 Van Guatemala heb ik behoorlijk veel gezien, want de Engelse 

drukkerijleider van de textielfabriek, waar ik onze drukmachine 

monteerde, had een Canadese vriend met een autootje, een Fiat 850. 

Hij werkte bij het consulaat en kende Guatemala goed. Met hem zijn 

we door grote delen van Guatemala gecrosst. Het ging daarbij nogal 

eens mis, door de regen waren de wegen niet al te best en we liepen 

regelmatig vast. Dat betekende duwen, waarbij de modder je om de 
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oren vloog, maar ja, om wat te zien, daar moet je wat voor over 

hebben.  

 Één van de belangrijkste bezienswaardigheden in Guatemala, las 

ik, zijn de Maya ruïnes van Tical met onder andere een flinke 

piramide, maar die heb ik helaas niet gezien: te ver weg! Nou ja, ik 

had al de piramides bij Mexico city gezien en je kunt niet alles 

bezocht hebben.  

 Op m’n servicereizen bezocht ik later ook nog kort de landen 

Nicaragua en El Salvador, maar het langst was ik in Honduras. Ergens 

in 1972 moest ik voor een flinke montageklus naar de hoofdstad 

Tegucigalpa (“zilverheuvel”). Deze stad ligt in het binnenland van 

Honduras op 900 meter hoogte, en heeft daardoor een redelijk 

prettig klimaat. De landing met het vliegtuig was spectaculair. Er is 

maar een kort landingsbaantje tussen twee bergen en het komt erop 

neer dat de piloot het vliegtuig min of meer op de baan moet laten 

vallen en bij “touch down” onmiddellijk de remmen aan moet trekken 

om te voorkomen dat hij doorschiet. Het blijkt meestal (gelukkig ook 

toen) goed te gaan. De fabriek “Rio Lindo” lag een eindje buiten de 

stad en zag er verbazend goed uit, modern en schoon. Tja, er bleek 

Nederlands “management” te zijn en dat zag je. Een “strenge doch 

rechtvaardige” Nederlander was er bedrijfsleider en had er een ge-

olied bedrijf van gemaakt. De eigenaars waren een stel broers van 

Libanese afkomst. Hun vader was als lappenkoopman begonnen in 

Honduras, bouwde er een fabriekje en had kans gezien z’n zonen te 

laten studeren De zoons hadden de fabriek sterk uitgebreid en het 

was een bloeiend bedrijf geworden.  

Er was flink wat werk te doen voor mij , er moest een nieuwe 

rotatiedrukker gemonteerd worden (dat was intussen type III 

geworden) en ook nog een “strengwasmachine”, dat is een wasmachine 

waarin het te wassen doek continu en in strengvorm op en neer 

gesopt wordt. Dan moest ook nog de oude vlakdrukker geheel 

gereviseerd worden. ’t Was allemaal niet zo’n probleem: leuke sfeer, 

prettig klimaat, goede hulp en technisch was alles aanwezig, dankzij… 

juist, de Nederlandse leiding! 
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 Vaag had ik er al eens wat over gehoord, Honduras had ooit 

problemen met het buurland El Salvador. Een paar jaar vóór mijn 

bezoek, in 1969, was er een oorlogje geweest met dat buurland, de 

zogenaamde “soccerwar”. De aanleiding zou een voetbalwedstrijd 

geweest zijn, maar zo zat het natuurlijk niet, die voetbalwedstrijd 

was slechts de bekende druppel die de emmer deed overlopen. Wat 

was het geval? Honduras is een relatief groot en dunbevolkt land 

terwijl El Salvador een veel kleiner en dichtbevolkt land is. De strijd 

om het bestaan in dat kleine land is daar veel harder en vele 

Salvadoreños waren indertijd naar Honduras getrokken om daar een 

beter bestaan op te bouwen. Dat lukte deze ijverige en intelligente 

buren steeds beter, in allerlei bedrijven kwamen de Salvadoreños op 

leidinggevende posities terecht. Ook de Salvadoreñas hielden zich 

niet stil, vele gingen naar Honduras om daar het oudste beroep van 

de wereld uit te oefenen. Uiteindelijk woonden er zo’n 300 duizend 

Salvadoreense immigranten in Honduras. Dit alles begon de 

Hondurezen natuurlijk steeds minder te bevallen en tijdens 

voetbalwedstrijden tussen de beide landen, eerst in Tegucigalpa, 

daarna in de hoofdstad San Salvador van het buurland, liep het 

volledig uit de hand en werd voetbal inderdaad oorlog. In San 

Salvador werden de Hondurese voetbalsupporters gemolesteerd en 

escaleerde het conflict steeds meer. Uiteindelijk viel het 

Salvadoreense leger zelfs Honduras binnen maar moest, na 

aanvankelijk succes, terugtrekken wegens gebrek aan brandstof! In 

Honduras was intussen een enorme haat ontstaan, niet alleen tegen 

de Salvadoreños, maar tegen iedereen die buitenlander was. 

“Honduras voor de Hondurezen!” was de leus. De Salvadoreense 

migranten verlieten hals over kop het land maar toch hebben een 

paar duizend Salvadorenen het leven gelaten en ontstond er een 

langdurige haat tussen de twee bevolkingsgroepen.  

Tijdens mijn verblijf in Honduras was er niet veel meer van dat 

conflict te merken, maar ik hoorde natuurlijk wel verhalen over deze, 

bij ons nauwelijks bekende oorlog. In de fabriek “Rio Lindo” werkte 

nóg een Nederlander, een Haagse zeeman van de fruitvaart, die ooit 

in Honduras was blijven hangen. Van beroep was hij elektricien en ik 
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heb goede hulp van hem gehad. Hij had een prima onderdelen-

magazijn en alle gereedschappen die ik nodig had. Deze Nederlandse 

chef werkplaats had naar verluidt een Salvadoreense vrouw en hij   

had haar tijdens die oorlog verstopt. Nu woonde hij met deze vrouw  

even buiten de fabriek, ver van de stad, in de heuvels en voor de 

zekerheid had hij een flinke muur om z’n huis gebouwd. Veel later 

hoorde ik dat hij met z’n vrouw toch maar naar Venezuela is 

vertrokken!   

Het leuke van de Midden-Amerikaanse landen is dat ze 

(meestal) twee kusten hebben, want ze liggen op een smalle strook 

land tussen de Caraïbische zee en de Pacific Ocean. De zuidelijke 

kust van Honduras lag niet zo ver van Tegucigalpa, maar ja hoe kwam 

ik daar? De Caraïbische kust lag veel verder weg en de weg er naar 

toe was ook nog bijzonder slecht. Toch wilde ik daar óók graag naar 

toe. Ze waren bezig een nieuwe weg te bouwen naar de noordkust, 

maar die “zou nooit af komen”, was de mening van de Nederlandse 

bedrijfsleider. Hoe kwam ik toch naar beide kusten? Er kwam een 

oplossing: mister “Dumais”! Dat was een wat oudere Amerikaanse 

monteur van weefstoelen: “Draper looms”. Zijn hobby ws autorijden 

en als het even kon reed deze man, met toestemming van z’n firma, 

overal met de auto heen. Zo  kwam hij op zekere dag vanuit Buenos 

Aires met z’n Opel Kadetje naar Rio Lindo om de weverij uit te 

breiden met een flink aantal Amerikaanse “looms”. Dat was nog niet 

alles, hij was eerst vanuit New Hampshire, waar hij woonde, naar 

Argentinië gereden voor een klus aldaar en was toen in veertien 

dagen van B.A. naar “Teguce” komen kachelen. Hij was gek op 

autorijden en op een zondag vroeg hij of ik zin had mee te gaan naar 

de zuidelijke Pacific Coast. Ja, dat wilde ik wel, kon ik eindelijk de 

zuidkust zien. Die bleek zwaar tegen te vallen. We zagen een strand 

met zwart zand, we vonden het maar niks, een beetje depri werd je 

ervan, dus we gingen maar snel weer terug. Onderweg vertelde 

Dumais over z’n reizen en over Nederland. Hij had namelijk een 

vriendin in Nederland en had daardoor behalve New Hampshire nóg 

een thuisbasis, namelijk Enschede! Van daaruit had hij per auto met 

z’n vriendin “Truus” ook al eens een reis naar India en terug gemaakt. 
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Truus was een Twentse en daardoor kende Dumais wat Nederlandse 

zinnetjes die hij met een sterk Twents accent uitsprak. Op zijn 

reizen hield hij een dagboek bij en ik mocht daarin over z’n avonturen 

lezen en dat was best interessant. Hij had onderweg nog al eens 

panne, las ik, maar wist het allemaal zelf op te lossen. Naar de 

noordkust zijn we toen niet geweest, te ver en de wegen te slecht, 

daar kwam ik pas veel later. 

Intussen raakte ik steeds meer ingeburgerd in Tegucigalpa en 

had al snel diverse kennissen. Wat was het geval? De baas van ons 

plaatselijke agentschap, een Nederlandse firma die handelde in een 

groot aantal Latijns-Amerikaanse landen, ging met pensioen en er 

waren vele afscheidsfeestjes, de man was blijkbaar erg populair. Tot 

mijn vreugde werd ik op alle party’s uitgenodigd, ik had het er maar 

druk mee! Ook raakte ik bevriend met twee Duitse weverijtechnici 

die net in dienst getreden waren van de Rio Lindo fabriek  en in 

hetzelfde pension woonden als ik. We gingen nogal eens samen 

stappen en ik werd in de Duitse “scene” ingevoerd. Er wonen namelijk 

nogal wat Duitsers in Honduras die intussen volledig verlatijnst zijn, 

maar ja, Duitsers blijven Duitsers. Het betekende dus: eten in een 

Duits restaurantje dat eigendom was van een Duitse varkensboer, 

Willy Protz en z’n vrouw. Daar werden Duitse gerechten geserveerd, 

bijvoorbeeld lekkere hausgemachte Kasseler rib. Met sauerkraut en 

bratkartoffelen smaakte dat best en ze hadden nog veel meer 

lekkere Duitse dingen. Minder leuk, maar wel interessant, Willy (en 

z’n vrouw) hadden een (niet al te mooie) dochter, die in de zaak 

werkte en ons bediende. Een normale zaak toch, maar deze juf was 

gefrustreerd en bijzonder chagrijnig. Ze smeet de borden kiftig op 

tafel en kreeg dan weer een sneer van haar vader. Er was duidelijk 

iets mis in de verhouding vader – dochter. Het bleek dat ze een rare 

Amerikaanse vriend had, een soort wereldverbeteraar, waar vader 

Willy het absoluut niet mee eens was. Ze dreigde steeds weg te gaan 

met haar vriend, maar ja, die beiden hadden daar niet genoeg geld 

voor en die situatie leverde “interessante” discussies tussen Pa en 

het jonge stel op.  
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Na afloop van zo’n echt Duits maal werd er altijd geknobbeld om  

rondjes “Stonsdorfer”, een soort kruidenlikeur uit het 

Riesengebirge!. Willy en nog een paar van die “Latijnse Duitsers” daar 

in Honduras kwamen namelijk oorspronkelijk uit Silezië, waar het 

“Riesengebirge” zich blijkbaar bevindt. Ik had nog nooit van het 

drankje gehoord maar het was best lekker, we hebben er heel wat 

flessen van soldaat gemaakt. Maar later, na m’n tijd in Honduras? 

Geen enkele meer!  

We zaten ook wel eens in één van de bars in de stad en daar  

kwamen we een paar Duitsers tegen, die voor een houthandel 

werkten. Ze trokken regelmatig de bush in, op zoek naar 

mahoniebomen. In Honduras groeit een zeer gewild soort 

mahoniehout: rosewood. Als ze zo’n boom vonden op een plek waar ze 

met hun vrachtwagen dicht genoeg bij konden komen, dan werd een 

expeditie voorbereid om de boom om te zagen en naar hun zagerij in 

Tegucigalpa te transporteren.  Een kwalijke zaak natuurlijk, want dit 

zouden we nu “illegale houtkap” noemen, maar toen zag niemand er 

wat verkeerds in en iedereen die in Honduras gewoond heeft bezit nu 

mooie meubeltjes van dit prachtige hout, vaak met snijwerk in 

Indiaanse motieven.  

Op een avond zat ik aan de bar naast een heel grote, wat oudere 

Amerikaan en we kwamen in gesprek. Hij bleek goudzoeker te zijn en 

kwam uit de staat New Mexico, waar blijkbaar niet veel goud meer 

gevonden werd en was toen naar Midden Amerika getrokken. In 

Honduras zit nog wel goud, vertelde hij en hij had al flink wat 

gevonden, maar een echt “Eldorado” nog niet. Ik vertelde hem dat er 

volgens mij goud zat in het zand van de rivier waar de textielfabriek 

“Rio Lindo” aan lag. Ik liep tussen de middag wel eens naar de rivier 

en zag geel spul glinsteren tussen het zand. Zou dat goudstof kunnen 

zijn?  

“Verzamel maar wat samples met dat spul erin, dan bekijk ik die 

wel.” zei de Amerikaan.  

Een paar dagen later liep ik weer eens naar het strandje van de rivier 

en verzamelde zand met geel spul erin. Nadat ik voldoende van dat 

zand bijeen gegaard had belde ik hem op en we maakten een 
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afspraak. Hij haalde me op en we reden de stad uit, de bergen in. Hij 

bleek met z’n Hondurese vrouw en een paar onduidelijke figuren in 

een flinke woning ergens in de bergen te wonen, ver buiten de stad. 

Binnen gekomen praatten en dronken we wat en even later legde hij 

wat zand van mijn zandmonster onder z’n microscoop. Hij loerde door 

het oculair, schoof wat met het zand heen en weer, keek me na enige 

tijd aan en sprak slechts één woord: “Mica!”. Mica glinstert, goud 

namelijk niet, maar goud is, net als mica, wél helder geel.  

“Heb je  eenmaal stofgoud gezien, dan vergeet je dat nooit 

meer!” sprak hij, en liet me wat écht stofgoud onder de microscoop 

bekijken. Ik zag wat grillig gevormde matgele korreltjes, die ik me 

inderdaad nu nog steeds voor de geest kan halen. Maar hoe kwam 

deze man toch aan goud in Honduras? Het bleek dat hij, net als de 

Duitse houtzoekers, af en toe met een paar handlangers de bush in 

trok, op zoek naar rivieren met strandjes. Daar hoopten ze goud te 

vinden.  Je kan dan gaan “pannen” en zo kijken of het zand goud 

bevat. Of, vertelde hij, “je legt wat van dat rivierzand onder de 

microscoop en dan zie je snel genoeg of er wel of geen goud bij zit.” 

Had hij goud ontdekt dan verzamelde hij flink wat “grabsamples” 

zand en bepaalde later thuis of het goudgehalte dusdanig hoog was 

dat het loonde om een expeditie te organiseren. Was dat het geval 

dan trok hij met een aantal goed uitgeruste jeeps naar het gebied, 

alwaar een kamp opgezet werd. In de rivier legde men een vlot met 

een modderpomp, daarop kwam een stellage met een speciale metalen 

glijbaan met daaronder een kokosmat. In die glijbaan zaten allerlei 

ribbels, gaten en vreemd gevormde sleuven waarvan bekend was dat 

die goudkorreltjes tegen zouden houden. Goud is namelijk zo’n 

vijftien keer zwaarder dan zand en zal dus sneller omlaag, hopelijk in 

de kokosmat, zakken. Na enige uren modder over de glijbaan pompen, 

waarbij men het vlot steeds iets “verhaalde”, van plaats veranderde, 

werd de pomp gestopt, de glijbaan gedemonteerd, waarna men de 

kokosmat uitschudde boven zwart plastic folie en…. dan kwamen de 

goudkorrels te voorschijn! Dit weet ik allemaal doordat de man enige 

zelfgemaakte films van z’n expedities vertoonde, waardoor ik het 

hele proces kon volgen. Rijk was hij nog niet geworden, vertelde hij, 
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maar z’n huis en de jeeps waren allen met het gevonden goud betaald. 

Ook verdiende hij flink aan antiek aardewerk van de Maya’s. Hij 

kocht dat in de bush van de Indianen die daar woonden. Die vonden 

dat aardewerk in oude Maya ruïnes in de bush. De man uit New 

Mexico hoopte trouwens wél nog eens een “Bonanza”, een plek met 

echt veel goud, te ontdekken (wie niet?), maar of hij die intussen 

gevonden heeft? 

 Veel later, 1996, in Sumatra, heb ik eindelijk eens zelf goud 

kunnen “pannen”. Met een klein gezelschap maakten we een tocht van 

zo’n duizend kilometer door Sumatra. We beleefden en zagen van 

alles en zo reden we op een dag langs een rivier waar een paar lieden 

aan ’t goud pannen waren. Ons busje stopte, gauw eruit en ik vroeg 

aan de mannen of ik het ook eens mocht proberen. Ja hoor, dat 

mocht. Één van de Sumatranen liep de ondiepe rivier in en haalde een 

muts vol modder op. Daarin zou dus goud zitten. Om dat eruit te 

halen hadden ze een platte zwarte houten “pan” waar water en een 

deel van de modder in ging. Je moet nu dat mengsel van zand en 

water in de pan aan het draaien brengen en dan steeds wat mengsel 

uit de pan zwiepen en er weer water bij doen.  Uiteindelijk blijven 

dan de zware gele goudkorrels, duidelijk zichtbaar, over in de zwarte 

pan. Een beetje onhandig bracht ik de modder in de pan in beweging 

en liet af en toe wat modder over de rand schieten. Na een tijdje 

pannen had ik een gram of twee stofgoud over en die heb ik van de 

mannen voor een tientje gekocht. Niet duur want nu kost één gram 

puur goud zo’n 35 Euro! Die goudkorreltjes liggen nu in een 

doorzichtig doosje in onze vitrine. Tijd voor een “goudpanvakantie”? 

In Nederland zou weinig te vinden zijn, alleen in de Geul, in Zuid 

Limburg, zou wat goud zitten en in de Rijn?. Daar zal wel niet veel te 

vinden zijn, dus moet ik wat verder weg. Naar Suriname? 

Terug naar Honduras. Met de Amerikaanse monteur Dumais was 

ik al eens naar de, wat tegenvallende Pacific kust geweest, maar ik 

wilde ook de Caraïbische kust zien. Tijdens mijn eerste verblijf in 

Honduras was dat een moeilijke zaak omdat, zoals gezegd, de weg 

naar het Noorden niet klaar was. Maar later kwam ik op een 

inspectiereis weer eens in Tegucigalpa terug en…. de weg naar het 
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Noorden bleek toch klaar te zijn. De Nederlandse bedrijfsleider was 

intussen teruggekeerd naar Nederland en …..was tot m’n verrassing 

bij mijn eigen firma in dienst getreden en werd daar m’n nieuwe baas!  

Z’n opvolger bij Rio Lindo was een Duitse kennis van me, “Ricardo”, 

die ooit bij ons werkte als textieldeskundige. Er waren een paar 

klusjes te doen maar in het weekend kreeg ik Ricardo zover: we 

gingen met z’n kever op weg naar de Noordkust. Al na een paar uur 

rijden over de splinternieuwe weg arriveerden we in het zeikhete 

havenplaatsje Porto Cortez. Wat een armoedig zootje daar, na alles 

wat ik gehoord had over de Caraïbische kust was mijn eerste indruk 

daar nogal teleurstellend. Nadat we langs de kust verder reden werd 

het echter steeds leuker en bij het plaatsje Omoa kwamen we in een 

soort Bounty eiland-achtige omgeving, mooie baaitjes, idyllische 

stranden met overhangende kokospalmen en geen mens te bekennen, 

dit was pas echt leuk.  

Op weg naar het strand kwamen we langs een oud lelijk 

fortachtig gebouw, waar we verder geen aandacht aan hebben 

besteed. Jammer, want later las ik er wat over en bleek het een fort 

te zijn dat Columbus op z’n tweede reis naar Amerika heeft laten 

bouwen en het zou ook ooit een goudfabriek geweest zijn. Hadden we  

eigenlijk even moeten bekijken. Enfin, we arriveerden bij een mooi 

baaitje met een keurig strandje en besloten maar eens lekker te gaan 

zwemmen, want het was knap warm. Terwijl we in het verkoelende 

water rondzwommen zagen we ineens  driehoekige vinnen op het 

wateroppervlak, niet ver van ons vandaan. Waren het nou haaien of 

dolfijnen? Dolfijnen hebben meer sikkelvormige vinnen, deze waren 

tamelijk driehoekig. Voor de zekerheid zijn we het water maar 

uitgegaan en hebben onze biezen gepakt.  

We reden verder langs de kust en kwamen in een uitgestrekt  

bananengebied terecht. Uren lang zagen we links en rechts alleen 

maar bananenbomen. De enorme trossen bananen waren allen omhuld 

met plastic, open aan de onderzijde, ter bescherming om ze mooi 

gaaf te kunnen verkopen. De bananen aan de boom waren allemaal 

groen, pas later, als ze geplukt zijn, worden ze geel.  
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Na een flink tijdje rijden kwamen we op onze bestemming aan, 

het bananenhaventje Tela. Daar was een vakantieparkje met huisjes 

van ene dokter Lazarus, een bekende van Ricardo. We zouden daar 

overnachten en er een dagje blijven. Leuke houten huisjes op palen, 

onder de kokospalmen, vlakbij het strand. Toen we bij ons huisje 

aankwamen schoot er een prachtige groene leguaan weg, zo’n 

prehistorisch monster. Geen probleem, ze doen niks. We hadden het 

strand en de zee voor ons zelf, er was verder niemand. Een eindje 

verderop lag een ”bananenjager” van de United Fruit Company met 

het “Fyffes” logo op de scheepshuid. Bananenjagers zijn snelle 

schepen, meestal aangedreven door gasturbines, die de bananen 

gekoeld naar Europa en de States “jagen”.  

In Tela was het knap heet, trouwens langs de hele Caraïbische 

kust is het tropisch warm. Dat is best prettig, je went eraan en stelt 

je er op in, een korte broek en T-shirt zijn genoeg, maar toen we 

gingen zwemmen bleek het strandzand zo heet dat we naar zee 

moesten rennen om onze voeten niet te branden. Maar de zee was 

heerlijk van temperatuur, azuurblauw, kristalhelder, lekkere golven 

en… geen haaien. Er was weinig te koop in het parkje, maar heb je 

dorst? Dan hak je een kokosnoot open, heerlijk koel klapperwater en 

er waren er zat! In het stadje Tela was weinig te doen, maar er 

waren natuurlijk wel “bars” en een enigszins twijfelachtige maaltijd 

was er ook nog wel te krijgen. Als vakantieoord zou ik dit plaatsje 

niet echt aanbevelen, maar wie weet hoe het intussen daar verbeterd 

is. Vele jaren later heeft de hurricane “Mitch” echter heel erg 

huisgehouden langs de Hondurese kust, waarbij ook de bananen 

plantages grote schade hebben opgelopen.   

Na ons korte verblijf in het “Lazarusparkje” reden we met 

Ricardo’s Volksfiets weer terug naar Tegucigalpa. Eerst de kustweg 

af, waar de Volkswagen een gezond knorrend geluid maakte, daarna 

bij Puerto Cortez langzaam omhoog naar de op ongeveer duizend 

meter hoogte gelegen hoofdstad. Wat ik ook al in Mexico city 

ervaren had, het maakt veel uit voor een auto met een klein motortje 

of je op zeeniveau of op een (paar) duizend meter erboven rijdt.  
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VENEZUELA 

 

In m’n Latijns-Amerikaanse tijd in de zeventiger jaren, bracht 

ik een bezoek aan vele landen daar, voor diverse klussen. Zo moest ik 

op zekere dag naar Venezuela, een land waar ik met de tanker al vaak 

was geweest, maar dat toch vrij onbekend voor mij was. Die 

oliehaventjes aan het meer van Maracaïbo, die ik kende, ja daar was 

niks te doen en daar werd je toen niet vrolijker van. Maar nu, 

zeventiger jaren, moest ik naar de hoofdstad Caracas, bekend als één 

der duurste steden van de wereld. Caracas ligt vlakbij de kust maar 

wel op 900 meter boven de zeespiegel. Het is een langgerekte stad, 

die in een hoog gelegen vallei ligt en door de redelijk hoge ligging is 

het klimaat er aangenaam. Jaren daarvoor had de beroemde (en 

beruchte) dictator Perez Jimenez het voor het zeggen gehad en die 

had met de oliedollars getracht een wereldstad van Caracas te 

maken, met stadsautobanen op palen en indrukwekkende fly-overs. 

Het vliegveld lag, niet ver weg, langs de kust en was met een 

vierbaans snelweg verbonden met de hoofdstad. Deze snelweg ging 

dwars door de bergen en moet enorm veel geld gekost hebben, maar 

ja Venezuela had toen geld zat door de rijkdom aan olie.  

 Daar in Caracas moest ik een RD II monteren in een fabriek, 

Telares Los Andes, die eigendom was van Amerikaanse Joden. De 

directeur en de bedrijfsleider waren beide New Yorkers en er 

werkte ook nog een leuke blonde Texaanse meid van Tjechische 

afkomst: Rita!  Ze had veel te zeggen in de fabriek, was bijzonder 

vriendelijk en ik kon het goed met haar vinden. Ze was getrouwd, 

zoals ik later merkte, met “Aldo”, een vriendelijke, veel oudere 

Italiaan. Toch had Rita veel interesse in me of was ze gewoon heel 

aardig? “Was will das Weib?” vroeg Freud zich al af. Ik wilde niet 

stoken in een gelukkig huwelijk, we gingen gewoon leuk met elkaar om. 

Veek later is ze toch van Aldo gescheiden, hoorde ik, maar toen was 

ik al lang weg (en zelf getrouwd). 

 Het was erg fijn werken daar, prima medewerking, aardige 

mensen, goede fabriek. In de uitgaanswijk “Sabana Grande”, wat 
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“groot laken”(?) betekent, verbleef ik in een prima hotel. Caracas 

bleek een heel gezellige, maar inderdaad erg dure stad!  

De drukmachine stond al in de buurt van z’n plaats, maar dat 

was toch enigszins problematisch. Vanwege het lage plafond in de 

fabriek moest de drukmachine in een grote put van ruim een meter 

diep gemonteerd worden. Nu bestaat zo’n textieldrukinstallatie uit 

een doekinvoer, de drukmachine zelf, een grote droogkast en een 

uitvoerapparaat. Alles komt in onderdelen aan behalve de 

drukmachine zelf, die wordt in z’n geheel verscheept. Mijn probleem 

was dus om die tonnen zware machine heelhuids in die put te krijgen. 

De klant had hier een origineel idee voor: hij stelde voor de put te 

vullen met staven ijs en de machine daarop te rollen. De machine zou 

dan langzaam in de put zakken en we hoefden alleen het smeltwater 

weg te pompen. Ik heb het toch maar anders, op m’n eigen manier, 

gedaan, met balken en krikken.  

 Intussen had ik vernomen dat er bij het lossen van de kisten uit 

het schip, iets fout was gegaan: de zwaarste kist, die met de 

drukmachine, was terug gevallen in het ruim omdat één van de 

stroppen brak tijdens het hijsen. De machine was daarbij zwaar 

beschadigd en total loss verklaard. Mijn firma had toen snel een 

tweede machine naar Venezuela verzonden. Toen die heel gearriveerd 

was, had men de monteur (dat was ik) besteld. Terwijl ik volop met de 

montage bezig was werd op zekere dag het “wrak” bij de fabriek 

afgeleverd. De klant kon niet geloven dat die zwaar beschadigde 

machine niets meer waard was en had het wrak voor een onbekend 

bedrag van de verzekering gekocht. “Experts” van de verzekering 

hadden de waarde ervan bepaald. Ondanks dat iedereen zei: “Gebruik 

dat ding maar als anker!” begon de technische staf van de fabriek 

met de demontage van het wrak en de reparatie van de onderdelen. 

Om niet in de problemen te komen heb ik me beperkt tot advies 

geven en ik kan vertellen dat het weer een keurige drukmachine is 

geworden. Iedereen was uiteindelijk gelukkig, m’n firma kon weer een 

extra droogkast met toebehoren verkopen, de klant had een extra 

drukmachine en de verzekeringsmaatschappijen zijn rijk zat. En ik? 

Ik kreeg een leuk bonusje voor m’n advies!  
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 In Caracas ben ik behoorlijk lang gebleven en ik begon me er al 

aardig thuis te voelen. Rita, de Texaanse blondine, nodigde me af en 

toe uit en zo leerde ik haar man Aldo en haar vriendin “Renate” 

kennen. Renate was een Duits-Amerikaanse, waarmee ik het ook heel  

goed kon vinden. Ze werkte bij de Ford Foundation en dat betaalde 

blijkbaar goed. Zowel Renate alsook Rita reden in dikke Amerikanen, 

en dat was best makkelijk voor mij. Op zekere dag nodigden ze me 

uit om met hun het weekend in “Cata” aan de Caribische kust door te 

brengen. Met nog een ander stel “expats” verbleven we daar in een 

leuk huisje aan een idyllisch gelegen strand, compleet met 

overhangende kokospalmen en azuurblauwe zee, waarin je heerlijk 

kon snorkelen. Renate’s zuster (hoe ze heette? Ik weet het echt niet 

meer) die er ook bij was, wilde persé met me gaan snorkelen. 

Zwemvliezen aan, maskers op en even later peddelden we samen de 

lagune uit. We zagen de mooiste vissen en ook wat barracuda’s die 

gelukkig niks deden. Intussen, uit het gezicht van de anderen, merkte 

ik dat mijn snorkelpartner niet alleen belangstelling voor vissen, maar 

ook voor mij had en we besloten tot een grondige “inspectie” van 

elkaar. Toen we na lange tijd eindelijk terugzwommen naar het strand 

en “men” (waaronder haar man) vroeg hoe het geweest was, 

antwoordde ze: “It was sóóóó beaudiful under water!” Inderdaad, het 

was allemaal “very beautiful” daar!  

Na deze korte vakantie aan de prachtige Venezolaanse kust 

moest ik weer terug naar de realiteit. De eerste drukmachine liep 

intussen prima en meestal nam dan één van onze technologen het 

werk over. Zo’n technoloog weet alles van het bedrukken van textiel 

(moeten we hopen). Ook instrueert hij het personeel van de klant en 

leert ze om te gaan met de machine. Hoewel ik de technoloog vroeg 

genoeg besteld had, kwam hij veel later dan gewenst was. Intussen 

was ik daarom zelf maar met de “technologie” begonnen en had de 

machine al enige tijd aan het drukken gekregen. We hadden al heel 

wat perfect bedrukte stof geproduceerd, toen eindelijk, weken te 

laat, de technoloog kwam, een zekere Helmut. Ik had al eens over 

hem gehoord, het was een grote Duitser met een eveneens grote 

mond. Helmut nam onmiddellijk het heft in handen, ging aan het 



 236 

bedieningspaneel van de drukmachine staan, bonjourde mij naar de 

verfpotten aan de andere kant en begon te commanderen. Helaas 

voor hem, hij bleek de machine nauwelijks te kennen en kon hem niet 

goed bedienen! Steeds moest ik hem van de andere kant aanwijzingen 

geven of snel omlopen om de juiste knoppen in te drukken. De woede 

in mij groeide en werd sterker en sterker. Toen hij weer de zaak in 

het honderd liet lopen en mij de schuld wilde geven was het genoeg:  

 “Ich gehe nach Hause, heute noch!” riep ik en dat meende ik 

echt! 

Hij bond in, we hadden een ernstig gesprek en ik besloot voor de 

zekerheid toch nog maar een tijdje te blijven. We zijn later zelfs 

een soort “kameraden” geworden. Helmut kwam, zo vertelde hij, al 

jaren in Venezuela en wist er goed de weg. Hij introduceerde mij bij 

de Deutsche Club in de wijk “Paraïso”, waar men hem inderdaad nog  

kende. In de club vielen we in de pul, er was een mooi zwembad, een 

tennisbaan en… een Duits restaurant, waar je echt lekker kon eten. 

De Duitsers die daar kwamen, “expats” wonend in Venezuela, hadden 

alle goede banen en waren in goede doen. Ze nodigden ons af en toe 

uit en zo kwamen we nog eens ergens. We kregen dan meestal een 

lekker (Duits) etentje of een drankje en een hapje, die mensen waren 

uiterst gastvrij.  

In die Duitse club speelden we ook af en toe een spelletje 

“Botcha”, een soort “jeu de boule”, een spel dat veel in Frankrijk 

gespeeld wordt, maar dus ook in Latijns Amerika. Met dit spel leer je 

de medespelers aardig goed kennen, merkte ik, en na een tijdje vond 

ik het eigenlijk helemaal zo leuk niet meer. Het ging zo: het aantal 

mensen dat mee wilde doen werd in twee ploegen verdeeld en dan 

ging het loos, om een rondje bier. We kregen allemaal een paar stalen 

kogels. Dan werd er een houten balletje in het zand gegooid en ieder 

moest dan z’n “bolas” zo dicht mogelijk bij het “butje” (of 

“cochonet”) zien te krijgen. Je doet dit door de kogels naar dat 

houten balletje te werpen of te rollen. Stopt je bal niet dicht genoeg 

bij het butje, dan probeer je het nog een keer of laat de beurt aan 

iemand anders over. Uiteindelijk is iedereen z’n ballen kwijt en 

worden de afstanden van de boules tot het butje gemeten en zo 
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bepaalt men na meerdere rondes welke partij wint. De verliezers 

betalen dan het rondje. Mijn Duitse “kameraad” was niet alleen groot 

maar ook dominant en werd min of meer automatisch ploegleider. Al 

snel bleek dat Helmut slecht tegen z’n verlies kon en een broertje 

dood had aan het betalen van rondjes. Als ik bij hem in de ploeg zat, 

moest ik met uiterste precisie de kogels aanleggen, anders kreeg ik 

de Duitse wind van voren! Ik hoopte dus altijd maar dat ik niet in zijn 

ploeg kwam. Die ongelofelijke drang om te winnen die Helmut had, is 

bij mij totaal afwezig: spel is spel en geen oorlog. Helemaal 

verschrikkelijk is het dat sommige spelers, zoals ik later bemerkte, 

in hun drang om te winnen ook nog “vals” spelen. Verkeerd tellen: “O, 

sorry hoor, ik heb me vergist.” En, bij het opmeten van de afstand 

tussen boule en butje wil men een boule van de tegenpartij stiekem 

nog wel eens een zetje geven! Of ze tellen de verkeerde ballen, “per 

ongeluk”. Sjonge, jonge, het is toch maar spel?  

Wat ik ook opmerkte, vanuit jeu de boule standpunt gezien, 

bestaat de  mensheid uit twee soorten: de “aanleggers” en de 

“schieters”. De aanleggers rollen de boules beheerst en met de juiste 

snelheid naar het butje om daar zo dicht mogelijk bij te komen. De 

schieters doen het anders, ze rollen niet, ze gooien met de zware 

boules. Ze scheppen er een welbehagen in om met een forse worp het 

hele zootje boules uit elkaar te laten spetteren, waardoor er een 

compleet nieuwe situatie ontstaat. Gelukkig gaat zo’n worp vaak mis 

en vliegt de boule met een flinke vaart alles voorbij en verdwijnt in 

de verte, tientallen meters ver weg. Die “schieters” zijn meestal wat 

dictatoriale types en je voelt het al: Helmut was er zo één. Helmut 

was behoorlijk goed in sport en spel, ook in “jeu de boule”. Hij kon 

behalve “schieten” tamelijk goed “aanleggen”, maar hij had natuurlijk 

ook wel eens een slechte worp. Onmiddellijk gaf hij dan de schuld aan 

anderen: ”Ihr habt mich aus der Konzentration geholt!” of zoiets. Als 

Helmut aan de beurt was mochten we geen kik geven en er mocht 

zelfs niemand langs lopen!  

Deze Helmut was eigenlijk toch wel een interessante, haast 

legendarische figuur. In de Brabantse fabriek had ik al vaak over 

hem gehoord, er deden allerlei verhalen over hem de ronde. Hij was 
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maar zelden op de fabriek, meestal vertoefde hij ergens in Latijns 

Amerika, waar hij drukmachines monteerde (of ze liet monteren), en  

er zelfs ook wel eens één verkocht. Onze directeur was fan van hem 

en zei ooit dat hij niet verbaasd zou zijn als Helmut op een dag  

president van een Latijns-Amerikaans land zou worden.  

In die Canadese fabriek in Montreal waar ik ooit was en nog wel  

eens terug kwam, kende men hem ook goed. Hij had daar begin 

zestiger jaren enkele vlakdrukkers in bedrijf gesteld, waarmee de 

fabriek groot was geworden. Helmut rookte altijd pijp en die pijp was 

een belangrijk instrument voor hem. Hij wees er mee aan en 

gebruikte z’n pijp om tijd te winnen bij moeilijke vragen. Helmut kon 

goed vertellen, sprak diverse talen vloeiend, maar had weinig 

technische kennis en vaardigheid. Stelde men hem een moeilijke 

vraag, dan begon Helmut eerst heftig aan z’n pijp te trekken, 

rommelde wat in de tabak, stak er opnieuw de brand in en kon dan 

even nadenken over een passend antwoord. Op zekere dag, zo 

vertelde men mij toen, had iedereen in die Canadese fabriek een pijp 

van thuis meegenomen of er één in elkaar geknutseld. En dus, toen 

Helmut ’s ochtends de fabriek binnenkwam zag hij een fabriek vol 

met pijprokers die verwoed aan hun pijp aan ’t trekken waren en op 

de Helmutmanier met hun pijp bezig waren! Helmut had er trouwens 

wel om kunnen lachen. 

Hier in Venezuela kreeg ik dus voor ’t eerst persoonlijk met 

hem te maken. Ik bemerkte al snel dat hij een uitgebreide fantasie 

had. Hij vertelde allerlei verhalen waarbij het moeilijk te bepalen was 

wanneer de waarheid ophield en de fantasie begon. Urenlang heeft 

hij me verteld over z’n avonturen in Stalingrad, waar hij 

“Panzerkommandant” geweest zou zijn en als één der weinigen van dat 

oord was teruggekeerd. Hoe oud hij toen was weet ik niet maar hij 

moet dan wel een verrekt jong Panzerkommandantje geweest zijn. 

Later hoorde ik van collega’s dat hij hun verteld had dat hij in de 

oorlog “Luftwaffepiloot” was geweest en ook daarover allerlei sterke 

verhalen verteld had. Toch moet van al z’n beweringen wel iets waar 

geweest zijn, zo wist hij veel van Latijn en heeft me precies alle 
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Latijnse grammaticavormen uitgelegd, want hij zou aan de Sorbonne 

(!) in Parijs gestudeerd hebben! 

Helmut was ook een verwoed golfer, vertelde hij, maar kon hij 

er ook wat van? Hij praatte erover met de Amerikaanse 

bedrijfsleider, die veel golfde. “I keep my handicap around twenty 

one”, hoorde ik hem zeggen. Wat dat betekende wist ik toen niet, ik 

had nog nooit gegolfd, maar ik dacht: “Dat zal wel goed zijn”. Op een 

zaterdag mochten we met de Amerikaan mee naar de countryclub 

“Lagunita” bij Caracas. Jongens, het was fantastisch daar, een 

prachtig clubgebouw, alle drankjes vrij (voor ons) want betalen kon je 

er niet, alles werd opgeschreven. Prachtige groene velden in een 

heuvelachtig gebied met mooie natuur. Helmut en ik zouden 

meegolfen, dus eerst maar eens een golf-outfit aangeschaft. We 

kochten in de golfshop allebei een “Lagunita”-pet en een Lacoste 

poloshirt, de verplichte golfschoenen konden we huren. Een paar 

Venezolaanse jongens sjouwden onze (geleende) golfclubs over het 

veld. Ik ben maar snel gestopt met slaan want m’n “swing” was niet je 

dat. Maar ook Helmut bakte er weinig van, hij sloeg z’n bal nogal eens 

in de “rough” en dan was het zoeken geblazen tussen de struiken. In 

de buurt van de “holes” bevinden zich vaak “bunkers” (gaten gevuld 

met zand) waar je je bal beter niet in moet slaan. Ook kwamen we bij 

sommige holes een vijver tegen. Je moet de bal natuurlijk óver die 

vijver slaan, maar Helmut’s bal, tja, die kwam in het water terecht. 

Volgens hem waren deze vijvers “magnetisch”, een wel zeer 

bijzondere eigenschap van het Venezolaanse water. Ondanks dit 

“magnetische” water hadden we toch een geweldige dag, dat lopen in 

het groen bleek zeer rustgevend, je voelde je er automatisch prettig. 

We kwamen met nieuwe mensen, meest expats, in contact, aten 

lekker in de club, waar chique moeders met elkaar babbelden en 

intussen hun kroost in de gaten hielden. Ook liep er van allerlei 

“beter gesitueerd” moois rond, maar al dat moois had weinig 

belangstelling voor ons.  

Zoals gezegd, een technicus pur sang was Helmut zeker niet, 

maar hij had een bijzondere eigenschap: technische klussen die hij 

zelf niet kon uitvoeren, wist hij zo goed uit te leggen aan anderen, 
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dat die dat dan wél konden en zelfs met plezier voor hem uitvoerden, 

voorwaar een handige eigenschap. En zo heeft Helmut overal in 

Latijns Amerika machines verkocht èn gemonteerd, en ze 

functioneerden nog goed ook: klanten tevreden. “Ich habe die 

höchste und die weiteste Machine gemacht” vertelde hij me eens. Ik 

snapte eerst niet wat hij daarmee bedoelde, maar hij had ooit een 

machine in La Paz (Bolivia) op 3800 meter boven de zeespiegel en 

eentje in Tasmanië in bedrijf gesteld, inderdaad, de hoogste en 

verste klanten die we hadden. In Tasmanië ben ik nooit geweest maar 

naar z’n machine in La Paz in Bolivia ben ik wel geweest. 

 

BOLIVIA 

 

Vele maanden later, werd ik naar La Paz gestuurd om Helmuts 

drukmachine te reviseren. Die “höchste Machine” had toen een jaar 

of zes gedraaid en ik had dus het voorrecht een aantal weken in het 

hooggelegen La Paz te mogen vertoeven voor een revisie van Helmuts 

vlakdrukker en dat was een bijzondere ervaring! Het vliegveld van la 

Paz, waar we landden, ligt op de “Altoplano” (hoogvlakte) op 4000 

meter boven de zeespiegel, ergens in het Andes gebergte. In de 

verte waren de besneeuwde bergtoppen goed te zien. “Rustig aan”, 

had men me aangeraden vanwege de ijle lucht met weinig zuurstof. Ik 

werd door onze agent, een keurige oudere Duitser, Herr Rector, 

verwelkomd, die me met z’n Jeep Wagoneer naar een redelijk hotel in 

de stad bracht. La Paz, de hoofdstad van Bolivia, bleek in een dal te 

liggen, maar in dat dal was je toch nog 3600 meter boven de 

zeespiegel. Het is een beetje trieste stad met veel Indianen, de 

vrouwen met bolhoedjes en meestal een kind op de rug. Een echt 

mooie stad is het niet maar vlakbij La Paz ligt het enorme Titicaca 

meer en dat is wél mooi. Dit meer ligt deels in Bolivia, deels in Peru. 

Met de agent ben ik er enkele keren naartoe geweest en ik zag daar 

een geweldig mooi landschap met bijzondere kleuren, je moet het  

gezien hebben, het is van de mooiste dingen die ik gezien heb. Leuke 

dorpjes er langs met Indianen en bepakte Llama’s en Alpaca’s, mooie 

velden met mais en ander spul, in prachtige tinten. Op het felblauwe 
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meer voeren bootjes gemaakt van riet, die precies leken op de 

papyrusboten op het Tanameer in Ethiopië. Zou Thor Heyerdahl toch 

gelijk hebben, dat Afrika en Zuid Amerika al heel vroeg contact 

hadden? 

In de fabriek: “Saïd y Ijos”, die inderdaad erg hoog, op 3800 

meter hoogte, lag, trof ik een keurige vlakdrukker aan, in goede 

staat. Die machine moest ik reviseren. Ook moest de drukband  

gewisseld moest worden. Wat me opviel, al het blanke ijzer was in die 

zes jaar niet verroest, zou dat komen door het gebrek aan zuurstof 

op deze hoogte? Ook ikzelf merkte dat ik zuurstofgebrek had, ik 

moest nogal eens diep ademhalen en men had mij terecht 

gewaarschuwd het rustig aan te doen. Als je zo’n (eindloze)  

drukband moet wisselen, maak je naast de machine een provisorische 

tafel van verftonnen met daarop planken bedekt met stof. Je rolt 

dan de eindloze band op deze “tafel” uit en schuift dan een stel 

speciale hulpbalken voorzichtig tussen de band door en schroeft die 

balken vast aan de druktafel. Dan zet je (ook spaciale) poten onder 

de balkuiteinden, waardoor je de poten van de druktafel aan één kant 

kan demonteren en de machine niet om kan vallen. Je kunt nu de 

nieuwe band voorzichtig om het tafelblad schuiven. Maar… voor je de 

nieuwe band aanbrengt moet je natuurlijk eerst wel de oude band er 

afhalen, maar die kun je, als de klant het toelaat, doorsnijden en 

wegnemen. Dit alles is een flink karwei, want die drukband bestrijkt 

uitgerold zeker een meter of vijftien en mag absoluut niet 

beschadigen. 

Terwijl ik bezig was een provisorische tafel te maken langs de 

machine,  keken m’n helpers toe en vertelden me: 

“Jullie monteur Helmut deed dat heel anders!  

“Hoe dan?” vroeg ik. 

Ze legden me uit dat Helmut de (eindloze) band op de vloer uitrolde, 

een paar mannen hielden dan het bovendeel van de band omhoog 

waarna de hulpbalken erdoor geschoven en dan vastgezet werden aan 

e druktafel. Daarna de extra poten onder de balkuiteinden waarna de 

poten van de machine aan die kant gedemonteerd konden worden. 

Maar dan kwam het! Dan had hij een heel stel mannen nodig, die 
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moesten onder de band kruipen en met hun rug de onderzijde van de 

band oplichten. Vanaf hun ruggen werd de drukband dan om de 

druktafel geschoven! Niks tafel bouwen: mannen eronder! Ik heb veel 

banden gewisseld maar heb deze methode met een menselijke tafel 

toch maar nooit toegepast! Veel later was het allemaal niet meer zo 

moeilijk, er kwamen drukbanden die niet eindloos waren en die je op 

de machine aan elkaar kon lassen!  

Na een interessant en prettig verblijf in Bolivia vertrok ik met 

de Californische airline: “Braniff”, naar Lima in Peru, voor een service 

bezoek aan een klant aldaar. Braniff vloog in die tijd vooral langs de 

westkust van Amerika. Wat een leuke vliegmaatschappij! Het 

vliegtuig was geheel cyclaam gespoten en ook de stewardessen waren 

geheel in ’t cyclaam tot hun panty’s (en ondergoed?) aan toe! Mooi 

hoor! In Lima verbleef ik maar een paar dagen en veel heb ik er niet 

kunnen zien. Lima had een mooi centrum met antieke gebouwen, maar 

het bleek een mistige stad, zonder zon, te zijn. De Spaanse 

veroveraar Pizarro, die indertijd deze stad gesticht heeft zou niet 

van zon gehouden hebben of kon er niet goed tegen, vertelde men! Na 

enkele dagen verliet ik dus het nevelige Lima, om via Panama maar 

weer eens naar Mexico te gaan voor een servicebezoekje. 

 

SANTO DOMINGO 

 

Tijdens m’n verbljf in Mexico kreeg ik te horen dat ik een 

montage over moest nemen van een onzer monteurs die in de 

Dominicaanse Republiek ziek geworden was. Dus: op naar de klant in 

Santo Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek en het 

bleek daar niet verkeerd. Ik werd netjes opgehaald door een zeer 

aardige agent, “Napoleon”, en ondergebracht in een prima hotel 

“Cervantes”. Ik was hier nog nooit geweest en wist maar weinig van 

het land, maar het bleek een zeer mooi eiland te zijn met een 

prachtige natuur, een heerlijk klimaat en mooie stranden en baaien.  

Er ligt nóg een land op dit eiland, namelijk Haïti en het hele eiland 

blijkt “Hispanola” te heten, een naam die weinig gebruikt wordt. Ik 

zag overal reclame voor de stad Santo Domingo: het blijkt de plaats 
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die Columbus op z’n tweede reis verkozen heef tot z’n favoriete 

woonplaats. Nog steeds staat bij de monding van de rivier het “Casa 

de Colon”, een groot huis met nog een deel van de oorsponkelijke 

meubeltjes. 

Eerst maar eens naar de fabriek “M. Gonzales”, waar de 

directeur eigenaar, ene “Juancho” en z’n assisent “Iñaqui” me 

hartelijk ontvingen in hun heerlijk koele kantoor. We liepen 

vervolgens naar de machine en daar wachtte me een onprettige 

verrassing. Ik zag meteen dat de half afgemonteerde RDIII op een 

verkeerde plaats stond. De doekinvoer en –uitvoer stonden precies 

onder een balk en pasten daar eigenlijk niet. Waarom niet een meter 

verder? Er was toch plaats genoeg. Nog erger, ook de 

afzuigventilator stond onder een balk waardoor in de afvoer een 

scherpe bocht gemaakt zou moeten worden. Wat bezielde die “zieke” 

monteur toch, was hij de weg kwijt? Ook stond de machine te dicht 

bij de muur, geen plaats meer om de schakelkast bij het 

bedieningspaneel te zetten. Die moest ik later in de muur plaatsen om 

plaats te winnen. De machine heb ik na overleg toch niet verplaatst 

en alles maar aangepast. 

Ik besloot die monteur, ene “Ben”, maar eens op te zoeken. Hij 

bleek in een dure kamer in het plaatselijke ziekenhuis te liggen, en 

commandeerde de verpleegsters alsof het een hotel met roomservice 

was. Zo te zien mankeerde hij niet veel. 

 “Wat heb je eigenlijk?” vroeg ik hem.  

Onduidelijk verhaal, maar de dokter die binnen kwam sprak over een 

“spasmo de collo”. Volgens mij wist de dokter ook niet wat Ben 

eigenlijk mankeerde. “Colo” is dikke darm, dus Ben had zeker een 

onrustige dikke darm. Hij klaagde over alles, de agent en onze chef 

van het thuisfront deugden niet, hij mocht z’n vrouw en ziek kind niet 

bezoeken, die woonden in Puerti Rico (?). Ik snapte weinig van z’n 

verhaal en heb hem niet meer opgezocht. Later bleek hij met stille 

trom vertrokken te zijn.   

 Intussen had ik werk genoeg en dit duurde blijkbaar nogal lang 

want twee oude Spaanse monteurs, die elke dag even kwamen kijken, 

noemden de montage “El obra de Escorial”. Wat is dat nu weer? Het 
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bijkt dat de Spaanse koning Philips de Tweede in Spanje heel lang 

gedaan heeft over de bouw van een kloostercomplex waarin onder 

andere een paleis, cathedraal, pantheon,  bibliotheek en een museum 

gesitueerd waren. Dit “Escorial” staat in de buurt van Madrid en is 

gebouwd begin 16e eeuw. Dat wilde ik wel eens zien en in de 80er 

jaren, toen ik een klus in Madrid had, heb ik dit gweldige bouwwerk 

inderdaad mogen bezoeken en was zeer onder de indruk. 

 Na enkele weken kreeg ik de machine aan het produceren en 

was iedereen zo happy dat er een feest georganiseerd werd op de 

boerderij van Juancho. Zijn “hacienda” bevond zich in ’t midden van 

het land temidden van uitgestrekte suikerrietvelden. De 

Dominicaanse Republiek is, net als het nabijgelegen Cuba, een grote 

suikerproducent. Daarvan wordt natuurlijk ook rum gemaakt, 

beroemd is de “Añejo”, zeg maar “ouwe” rum, waarvan ik een paar 

flessen mee kreeg. Juancho bezat een groot terrein, begroeid met 

bush, omringd door suikerriet. Daarin verborgen zich “Guinea’s”, 

volgens mij parelhoenders, die zich in de schemering in de bush van 

Juancho’s terrein waagden. Dat konden ze beter niet doen, want 

Juancho was een verwoed jager en ging, in de namiddag  met enkele  

mannen jagen op deze hoenders. Iedereen hoopte dan dat hij een 

paar hoenders zou schieten, want als dat niet lukte, was Juancho 

dagen lang chagrijnig. Juancho had ook een flinke paardenstal op het 

terrein. Zijn paarden werden gedresseerd door de trainer van de 

voormalige dictator Trujillo. Deze paarden konden in “paso fino” lopen 

en dat betekende dat je onbeweeglijk in het zadel zat, heel prettig.  

 Één van de drukkers was een tijdje in onze Brabantse fabriek 

geweest om de machine te leren en deze “Fernando”, een neef van 

Juancho, toerde met mij een paar keer over het eiland. We kwamen 

in leuke dorpjes die vol stonden met bougainville en bloeiende 

flamboyant bomen. De Dominicaanse Republiek is echt een prachtig 

land. 

Juancho en Fernando namen me ook een keer mee naar de 

plaatselijke nachtclub. Beide droegen een wit smokingjasje, helaas 

dat had ik niet bij me. Sjonge jonge wat een sjieke boel daar, ik zag 

prachtige donkere dames met lang golvend haar in lange witte 
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gewaden, die dansten op de plaatselijke muziek: “meringue”. Heb ik 

ook gedanst? Ja, één keer, met een slok rum op en… het ging redelijk 

goed, meringue dansen is niet zo moeilijk, als je een geduldige  

partner hebt….  

In het hotel woonden nog een paar monteurs, een Duitser en 

een Italiaan, waarmee ik snel bevriend raakte. De Duitser zette 

ergens in de stad een azijnplant op en klaagde dat z’n bacterie 

cultuur steeds “kaput” ging, dan moest hij weer opnieuw beginnen. De 

Italiaan, Eliseo, was ergens een…. spagetti machine aan het opbouwen. 

We zijn bij elkaars installaties gaaan kijken en dat was heel 

interessant. De spagetti machine bleek een enorm ding, vooral de 

grote droogkast, doorlooptijd 24 uur. De productie was tien ton 

spagetti per dag. Hij vertelde dat hij ooit bij Honig in Nijmegen ook 

enkele van deze installaties gebouwd had.  

In het weekend gingen we gedrieën vaak naar het idyllische 

strand van “Boca Chica”, vlakbij Santo Domingo, om lekker te 

zwemmen. Ook mochten we wel eens naar het huisje van het 

agentschap, mooi gelegen aan een beschutte lagune, waar je heerlijk 

kon snorkelen en bij het koraalrif prachtige vissen zag. Éénmaal 

waagden we ons buiten het rif, maar toen zagen we enkele 

barracuda’s die maar niet weg gingen. We zijn toen maar snel terug 

gezwommen naar de lagune. Gelukkig gingen de barracuda’s niet mee. 

 Vele maanden later kwam ik weer eens in Santo Domingo voor 

een service bezoek bij M. Gonzales. Ik werd als held ontvangen. “Esta 

maquina era la salvacion de M. Gonzales”,  zeiden de oude 

Spanjaarden tegen me, “Deze machine was de redding van M. 

Gonzales.” Leuk land ! 

 

DE “STATES” 

Later in de 70er jaren werd de States m’n voornaamste 

werkterrein. Daar was ik natuurlijk al eerder geweest, maar meestal 

in het noordoosten. Wat bleek? De Amerikaanse textielindustrie was 

intussen grotendeels verhuisd naar het zuiden, gezien de lagere 

loonkosten daar. Daardoor werden er daar weer veel nieuwe 

drukmachines, nu van het type III, verkocht. Echter die “RD III” 
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bleek een zorgenkindje te zijn: te slap uitgevoerd, veel storingen en 

de klanten begonnen te morren. Ik had er in de fabriek al eens voor 

gewaarschuwd, maar ja, wie luistert er naar Jacob? Kritiek hoorde 

men niet graag in de Brabantse fabriek (waar wel?), je moest de 

machine juist prijzen! Wat men op het thuisfront het liefst zag was 

“blue sky” en over “donkere wolken aan de hemel” wilde men liever 

niets weten. Maar intussen werd de situatie “in the field” steeds 

moeilijker. Zeer veel klachten en problemen. Uiteindelijk moest mijn 

werkgever besluiten tot een soort “terugroepactie”, maar ja, je kan 

moeilijk een drukmachine van enkele tonnen terugroepen naar de 

fabriek in Nederland. Men besloot, na veel vijven en zessen, tot een 

uitgebreid wijzigingsprogramma. Eerst werden de problemen 

geanalyseerd en oplossingen bedacht. Daarna werden afspraken 

gemaakt met de klanten: de machines moesten twee weken stilgelegd 

worden en zouden dan “gewijzigd” worden. Naar alle RD III machines 

werd een grote kist vol onderdelen gestuurd en twee monteurs 

zouden dan de machine wijzigen en de  problemen oplossen. Er 

werden “wijzigingsteams” geformeerd en, ja hoor, ook Jacob was de 

klos, ik werd ingedeeld bij één der wijzigingsteams. Het meeste 

gemor kwam uit de States en daar begonnen we. Collega Gerard, 

ingehuurd van een partnerfabriek in Amsterdam, en ik hebben toen 

samen, al wijzigende, vier maanden door de States gezworven, eerst 

weer in het noorden, later voornamelijk in de zuidelijke staten: 

North en Souh Carolina, Tennesee, Florida, Georgia, Alabama.  

Gerard was al vóór mij in de States aangekomen, had in Boston 

een dikke achtcilinder Amerikaan gehuurd, waarmee hij me afhaalde 

van het vliegveld. De volgende dag gingen we op weg naar onze eerste 

klant, in New York. We toerden comfortabel met onze dikke slee 

over de Amerikaanse highways en “interstates”. Reizen in de USA is 

erg aangenaam, er wordt rustig gereden, men houdt zich goed aan de 

snelheid, een mijltje of 55, de wegen zijn ruim en van goede 

kwaliteit, files kende men toen eigenlijk niet. Wat heel prettig is, 

heb je trek of wordt het tijd om een onderkomen op te zoeken? Geen 

probleem. Regelmatig doemen er een soort “nederzettingen” op, 

zakelijke centra, waar je motels, restaurants en winkels vindt. Heel 
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handig als je een bed zoekt: de motels hebben buiten, goed leesbaar, 

in neon letters aangegeven: “Vacancy” in ’t groen of “No Vacancy” in’t 

rood. In Europa is de situatie heel anders, daar zie je nooit veel 

motels langs de snelwegen en die hebben zéker niet zo’n “vol / vrij” 

aanduiding, die zie je hoogstens bij parkeergarages! Ook makkelijk, in 

de buurt van die Amerikaanse motels zijn altijd restaurantjes en 

zelfs ontbijtbars, waar je toast met spiegeleieren (“sunny side up”), 

“hotcakes” met “maple sirup” en nog meer lekkere dingen kan krijgen. 

De Amerikanen zien er dan ook meestal “goed gevoed” uit en soms is 

het wel heel erg uit de hand gelopen, zoals we zagen. 

Op Long Island, dichtbij New York, bevond zich een 

textielfabriek “Bernard Screen”, een grote klant van ons en dat was 

onze eerste klus. Ze hadden al een aantal van onze vlakdrukkers en 

sinds kort ook zo’n roldrukker van het type drie, die dus gewijzigd 

moest worden. In de fabriek werkte een Nederlandse monteur die 

lang geleden buitenmonteur bij ons was, maar indertijd in New York 

was blijven hangen. Het was een rare vent, we hadden er weinig aan. 

Hij sprak een beetje Engels met een Amsterdams accent en was 

intussen z’n Nederlands grotendeels vergeten. Oorzaak? Drank! Ook 

de bedrijfsleider had een drankprobleem. ’s Ochtends kwam hij 

schichtig de fabriek binnen, maar om een uur of tien riep hij ons wel 

eens binnen in z’n kantoortje en was dan ineens de vlotte, 

zelfverzekerde manager. “Help yourself”, zei hij, en schoof ons 

glaasjes en een whiskyfles in een bruine zak toe. Maar wij hielpen 

onszelf maar liever aan een bakkie koffie, een borrel namen we wel ’s 

avonds na het werk. 

Na veertien dagen onafgebroken werken hadden we de machine 

volgens plan gewijzigd en werden we verzocht om voor nieuwe orders 

naar onze vestiging in het zuiden te komen. Ons kantoor bevond zich 

in Charlotte N.C. (North Carolina). Op de laatste dag, ’s middags na 

het werk, vertrokken we uit New York. In het Zuiden moest een heel 

stel machines gewijzigd worden en men wilde dat we met het 

vliegtuig naar Charlotte kwamen. Maar we hadden zoveel bagage, 

gereedschap en onderdelen bij ons, dat we ongehoorzaam waren en 

besloten erheen te rijden. Het was een flink eind, de hele nacht 
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doorrijden, maar om een uur of vier ’s morgens waren we aan de rand 

van Charlotte. We gingen eerst maar eens slapen in een motelletje. 

Om elf uur meldden we ons op het kantoor, waar men niet in de gaten 

had dat we met de auto uit New York waren komen kachelen. Toen ze 

dat bemerkten kregen we flink op ons donder, maar ja, er was niks 

meer aan te doen, we waren er al mét de huurauto uit Boston. 

Één van de eerste klussen daar in het zuiden deden we met z’n 

zessen, want die machine moest in een week klaar zijn. Dat was in het 

stadje Pageland: “Watermelon Capital of the World”. Nooit geweten 

dat er een wereldhoofdstad watermeloenen bestond! (Dat zijn dus 

die meloenen die ik weiger nog ooit te eten). Het werd een gezellige 

klus met z’n zessen daar in Pageland en ’s avonds was het vaak nog 

gezelliger. Na vijf dagen was de klus klaar en in ’t weekend gingen we 

maar eens aan de kust kijken. Pageland ligt namelijk op de route naar 

Myrtle Beach en daar zou ‘t geweldig zijn. Na een flink eind rijden 

kwamen we bij een typisch Amerikaanse  badplaats aan: 

hamburgertenten, bars, restaurants en motels, alles met 

schreeuwerige uithangborden, nee we waren niet erg onder de indruk 

van de Amerikaanse manier om in zee te baden. Trouwens, al die 

kleinere steden en dorpjes in de States zijn zo’n beetje hetzelfde, 

“If you’ve seen one, you’ve seen them all”, zei iemand ooit. 

Na vele weken hadden we met drie ploegen van elk twee man 

alle machines in de VS “gewijzigd”. Helaas, niet alle “modificaties” 

waren verbeteringen hadden we al gemerkt en dus moesten we nóg 

een keer alle machines langs voor een “wijziging op wijziging”. Daarna 

kwamen er nog “wijziging op w. op w….” enzovoort. Spiralen dus. Na 

vier maanden kwam er eindelijk een eind aan de klus en mochten we 

terug naar Nederland. Onze laatste rit ging naar Boston airport en 

van daaruit vlogen we terug naar Schiphol. Eerst nog even de auto 

inleveren bij het huurbedrijf daar. Toen we met de auto bij het 

kantoortje aankwamen maakte de baas van het verhuurbedrijfje, die 

net naar buiten liep, een luchtsprong van verbazing. Blijkbaar had hij 

allang de hoop opgegeven z’n auto ooit nog terug te zien. Maar… de 

auto was in prima staat, geen beschadigingen en we hadden altijd 

netjes water, olie en bandenspanning gecontroleerd, we waren 
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tenslotte technici! De man van “Budget Rentacar” had al eens gebeld 

naar onze firma in Charlotte en die had dan maar een voorschotje 

overgemaakt. Wij rekenden de rest met de creditcard af, de man 

nodigde ons te eten uit, eind goed al goed. Wel hadden we beter een 

auto kunnen kopen in plaats van er een vier maanden te huren, zagen 

we aan de rekening…. 

Dat “wijzingsprogramma” heeft onze firma heel veel geld 

gekost maar wel onze reputatie als marktleider gered. In totaal 

moesten zeventig machines in diverse werelddelen gewijzigd worden, 

een grote en dure klus. Uiteindelijk werd op de wijzigingen van de 

RDIII verder doorgeborduurd en ontstond één van de meest 

succesvolle drukmachines: de RDIII “HD”, “Heavy Duty”. Volgens 

sommige de beste machine ooit, want de latere types waren wel 

mooier maar vaak te gecompliceerd en te duur. Ook had men, omdat 

iedereen dat toen deed, de machine voorzien van een computer, waar 

(nog) niemand op zat te wachten.  

In latere jaren ben ik nog enige malen terug geweest in de USA. 

Samen met een Nederlandse collega, die door onze firma naar 

Amerika uitgezonden was en daar woonde, gingen we weer eens naar 

Cranston Rhode Island. Precies weet ik het niet meer maar we 

moesten iets doen aan de machine, die ik daar indertijd gemonteerd 

had. De reparatie daar duurde niet lang en al snel konden we verder 

voor enkele service klussen in Canada. Dat was een flink eind rijden 

en de reis liep onder andere door het Adirondacpark en de staat 

Vermont. Deze reis was onvergetelijk, wat een schitterend 

landschap. Het was herfst en de herfstkleuren van de bossen zijn 

daar adembenemend mooi, veel mooier en feller dan in Nederland, 

een soort “technicolor”. We zijn vele malen gestopt om foto’s te 

nemen en te genieten van het kleurenspel! 

In Canada namen we twee machines onderhanden, beide in de 

provincie Quebec. Na flink wat werk verzet te hebben reden we weer 

terug naar de States. M’n collega woonde daar in de plaats 

“Haverstraw”, vlak bij NewYork en ik weet nog dat we na de lange rit 

uit Canada ’s avonds laat bij z’n huis aankwamen en daar een “skunk” 

(een soort bunzing) bij de vuilnisbak zagen. Voor mij was het zien van 
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een skunk een primeur, wat een pracht dier met z’n mooie zwart 

witte vacht, maar… zo’n skunk moet je niet onder je auto krijgen. M’n 

collega vertelde me dat je je auto dan weg kan gooien, de stank krijg 

je er nooit meer uit. 

Ook kreeg ik opdracht een nieuwe klant te bezoeken in Florida: 

“Miami Dyeing”. Een Peruaan die ik nog kende van mijn korte bezoek 

aan Lima, was ook in Miami een textieldrukkerij begonnen met onze 

machine. Miami is een mooi gelegen stad, heerlijk weer en ik heb er 

met een collega technoloog lekker rondgetoerd. Gezien de prachtig 

gelegen villa’s, onder andere in “Hollywood” (vlak bij Miami), zit er 

veel geld in Florida, maar eigenlijk was het een dooie boel daar. Miami 

is typisch een stad voor oudere New Yorkers die daar overwinteren 

in luxe onderkomens en hotels aan het strand. In het Latino deel van 

de stad is het een stuk beter, daar zorgen de gevluchte Cubanen voor 

flink wat leven in de brouwerij. Kort tevoren was ik nog in de 

Mexicaanse badplaats Acapulco geweest en daar was het eigenlijk 

veel leuker dan in Miami. Niet alles heb ik kunnen bezoeken in Miami, 

voor een bezoek aan de “Everglades” heb ik helaas geen tijd gehad. 

Nu, vele jaren later, terugkijkend wordt enigszins bevestigd 

waarvan wij, “eenvoudige” Europese monteurs, toen al overtuigd 

waren: 

“Die manier van leven in de USA, dat kan niet eeuwig goed 

gaan!”  

Wij zagen dat, in die tijd, de Amerikanen het, materialistisch gezien, 

veel beter hadden dan de Europeanen om maar niet te spreken van 

inwoners van andere werelddelen. Veel Amerikanen, met een 

doodnormale baan, wonen in luxe buitenwijken in een flink vrijstaand 

huis op een grote lap grond. Oké, die huizen zijn niet zo solide 

gebouwd als in Europa, (houtskeletbouw) maar zijn wel zeer 

comfortabel en ruim, met altijd minstens twee badkamers, moderne 

keuken, airco, grote garage en een flinke tuin. Geen afrasteringen, de 

tuinen lopen in elkaar over. In die tijd reden ze daar ook allemaal in 

dikke, benzine zuipende auto’s, brandstof was er spotgoedkoop en 

men had minimaal twee auto’s per familie. Dat zal nu wel enigszins 

veranderd zijn, maar toen vroegen wij ons af hoe ze dit allemaal 
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deden. Het antwoord is simpel: “op de pof!” Als je maar een 

creditcard had kreeg je alles, men betaalde weinig belasting (BTW 

2%) en de dollar was toen nog relatief veel waard. Intussen is er van 

alles veranderd, de olie is eerst duur geworden, later weer (te) 

goedkoop,  banken zijn in crisis geraakt, wegen worden slecht 

onderhouden. Mensen kunnen vaak hun hypotheek niet meer betalen 

en de dollar is ook niet meer wat hij was.  

Reeds in de zeventiger jaren vertelde men ons daar 

horrorstories over mensen die ziek werden en alles kwijt raakten. 

Een sociaal land is de USA niet, “socialisme” is daar een vies woord. 

Maar dat heeft wel gevolgen. Ben je gezond en heb je een baan, dan 

gaat alles prima. Maar wij reden eens door de “Apalachian Mountains” 

in de zuidoostelijke staten en daar zag je ontzettende  armoe. Veel 

mislukte Amerikanen zouden daar terecht zijn gekomen en er in 

grote armoede leven. Daar in de bergen wonen de “Hillbillies”. Ook 

wonen veel Amerikanen in “trailerparks”, een soort campings met 

stacaravans. Een auto hebben ze echter altijd wel, die kostten daar 

niet veel en tweede hands karren heb je voor een prikje. Het normale 

systeem is dat je een auto koopt voor een x - bedrag per maand. Wil 

je een nieuwe auto, dan kijk je niet naar de prijs zelf, maar wat een 

bepaald model per maand kost. Je tekent een  papier en…daar ga je in 

je nieuwe slee. Een nieuwe auto bestelde je daar toen niet, nee, je 

kijkt wat een dealer heeft staan en zoekt er één uit. Ik herinner me 

ook nog dat men in een warenhuis vreemd opkeek toen we iets duurs 

met cash dollars wilden betalen. In een ander warenhuis ging dat niet 

eens, we moesten een creditcard hebben. Geen probleem, je kreeg er 

zo eentje, als je maar een bankrekening had. Nou daar had onze 

firma al voor gezorgd, gevaarlijk hoor! 

De States heeft nu een ongelofelijk hoge staatsschuld, een 

getal met 15 nullen en ook nog een enorme buitenlandse schuld. Men 

importeert veel meer dan men exporteert, maar zo lang de wereld 

hun dollars nog wil hebben is dat geen probleem, de persen drukken 

wel en nu hoeft men ze niet eens meer te drukken, de enorme 

bedragen aan geld bestaan vaak alleen nog “virtueel” en zijn als 

cijfertjes vastgelegd op allerlei computers. Intussen hebben landen 
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in Azië, zoals vooral China en de olielanden, enorme hoeveelheden 

“virtuele” dollars verzameld, waar je toch wel van alles voor kan 

kopen, en zij krijgen dan ook steeds meer eigendom en invloed in de 

Verenigde Staten. Om het zacht uit te drukken: het lijkt me niet 

direct een ideale situatie! 

Met veel hypotheken van Amerikanen is het daar goed 

misgegaan. President Bush, ik heb het zelf gehoord en gezien op tv, 

beloofde ooit in een speech dat hij ervoor zou zorgen dat ook armere 

mensen voldoende hypotheek konden krijgen om een mooi huis te 

kopen. Ze kregen er ook nog een flink bedrag boven op, om voorlopig 

de rente en aflossing te betalen, de waarde zou wel verder stijgen en 

de rente niet! Hypotheekbanken “Freddy Mac” en “Fanny May” 

zorgden voor het geld. Hoe kan een president met allerlei adviseurs 

toch zo’n beslissing nemen? Waren al die mensen ziende blind en 

horende doof? Wilden ze het niet zien? Snapten ze niet dat dit wel 

fout moest gaan?  En de Amerikaanse banken, zagen die het wel? 

Waarschijnlijk wel. Zij verhandelden die “slechte” hypotheken, 

willens en wetens, gewoon door aan andere banken en 

beleggingsinstellingen als “financiële producten”, ook, of vooral, in 

Europa en Azië. Die knipten die “producten” dan weer in stukjes en 

verkochten die met moeilijke, indrukmakende namen, waar niemand 

meer wat van snapte, weer verder door. Nu is Leiden in last, banken 

in problemen, velen huizenbezitters kunnen de leningen niet meer 

afbetalen en de “financiële producten” zijn daardoor veel minder of 

niets meer waard. De mensen die hun hypotheek niet meer konden 

betalen leverden de sleutel in bij de bank en verdwenen met de 

noorderzon. Banken kwamen in moeilijkheden en gingen kapot of 

raakten aan ‘t (staats)infuus.  De credietcrisis was een feit geworden 

en breidde  zich steeds verder uit en in Europa is het nu ook 

hommeles. Alles in de States komt wat later ook naar Europa. Hoe dit 

uiteindelijk af gaat lopen?.  

De regeringen rest niets anders dan enorme bedragen 

(virtueel?) geld in de economieën te pompen, met niet al te veel  

succes overigens, maar ook steken ze zich zó wel steeds verder in 

enorme (staats)schulden. Banken over de hele wereld, die die  
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producten gekocht hebben, kwamen en zijn nog steeds in grote 

problemen, mensen verliezen het vertrouwen en zijn maar zuinig aan 

gaan doen, economieën komen krakend tot stilstand met als gevolg: 

stijgende werkeloosheid. De aandelenbeurzen zijn onrustig door dit 

alles en beleggers, pensioenfondsen en banken verloren grote 

bedragen, maar zijn intussen weer iets bijgekomen, de economie 

echter niet! Nu hebben we dus niet alleen een kredietcrises maar ook 

nog een economische crisis en deze crises breiden zich ook nog uit 

over steeds meer landen. Het nieuwste “wapen” is renteverlaging, 

maar dat werkt ook niet en heeft veel nadelen. Hoe gaat dit toch 

allemaal verder? Zou het ooit weer goed komen?  

 

LANDKLIMAAT 

 

 In die zuidelijke staten, werd ik met m’n neus gedrukt op het, 

voor ons Nederlanders, totaal andere klimaat dat daar heerst. In 

1974 werd ik voor een aantal maanden in Spartanburg South Carolina  

gestationeerd. Het was vroeg in ‘t voorjaar en prachtig weer, 

strakblauwe lucht en felle zonneschijn. Maar als ik ’s morgens in m’n 

gehuurde slee stapte was het wel krabben geblazen, want het vroor 

er ’s nachts nog flink. De kachel aan, flink blazen en dan via de 

highway naar de fabriek. Maar als ik rond de middag naar een 

restaurantje reed om te lunchen was het zo heet dat ik m’n 

achterwerk aan de plastic stoelen brandde. De Amerikanen hadden 

daar wat op gevonden en dat deed ik ook maar: je start de motor, 

airco vol aan en snel de auto weer uit. Na een minuut of vijf was het 

lekker koel en kon je gaan rijden. Wat een enorm verschil in 

temperatuur op één dag, typisch voor een landklimaat. Sneeuwen 

deed het daar ’s winters een enkele keer en dan bleek dat men er 

daar in S.C. totaal niet op berekend was. De Amerikaanse sleeën 

gleden alle kanten op want zout strooien en sneeuw wegschuiven was 

er niet bij. Het hele openbare leven kwam tot stilstand, 

onbegrijpelijk voor ons. Gelukkig duurde zo’n toestand  meestal maar 

een paar uur, dan was de sneeuw weer weg en kon er weer gereden 

worden.  
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 Ondanks de zuidelijke ligging kon het in Spartanburg af en toe  

dus flink vriezen, maar door de meestal droge lucht hoefde je niet 

bang te zijn voor gladheid. Maar koud was het echt wel! Op zekere 

dag vroeg men mij of ik zin had om mee te gaan naar een belangrijke 

American football wedstrijd in Atlanta. Een aantal mannen uit de 

fabriek had een bus gehuurd en daar gingen we, drie uur rijden. Het 

was prachtig zonnig weer, maar het vroor flink. In het enorme 

stadion vonden we een plaatsje en ik wachtte op de dingen die komen 

gingen. Het was ondanks de zon verrekte koud maar de Amerikanen 

deden net alsof er niets aan de hand was. Eerst was er een grote 

show op ’t veld met muziek en “cheerleaders”, meiden met korte 

rokjes en blote dijen, een soort majorettes dus. Hadden die het niet 

koud? Ze lieten het in ieder geval niet merken! De wedstrijd begon 

en een stel gepantserde mannen waren bezig met een ovale bal, 

steeds stopte het spel en stonden ze met z’n allen op een hoop. Af en 

toe begon het publiek te juichen en te klappen maar ik begreep 

eigenlijk niet waarom. Men trachtte mij de spelregels uit te leggen 

met weinig succes, tot op heden begrijp ik weinig van ’t spel en 

eigenlijk vond ik het een vrij saaie bedoening, alleen die meiden en de 

muziek waren wel leuk. Toen het afgelopen was begreep ik dat ook 

nog de verkeerde ploeg gewonnen had. Enfin, we gingen weer terug, 

drie uur in de bus. Onderweg stopten we nog bij een tent waar ze de 

beste “homemade biscuits” (?) van het land verkochten, maar ik vond 

die dingen niet te eten. Sowieso is het eten in de States niet 

geweldig, maar ze hebben er toch wel een aantal erg lekkere dingen. 

’s Ochtends die “hotcakes” met “maple sirup”, tussen de middag 

“Kentucky fried chicken” met een Michelob biertje of, nog liever, een 

groen flesje Heineken. En in het “family steakhouse” die enorme  

steaks daar, vooral T-bone steaks, groot, dik en lekker. Altijd een 

groene salade er bij, waarbij men je vroeg:   

“What kind of dressing do you want on your salad, sir?”  

Ja, weet ik veel: “Wat hebben jullie eigenlijk?” 

“Blue cheese, French, Italian and Thousand Island dressing” 

“Nou doe maar dat duizend eiland spul.” 

Verder zette men altijd een kan ijswater op tafel:  
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 “Is there a fire here?” Ze konden er niet om lachen. 

Ook hebben ze lekkere gefrituurde uienringen, enorme pizza’s bij de 

“Pizzahut”, “charcoal broiled” hamburgers van Hardy’s, “heroe” 

sandwiches. Het allerlekkerste: “pastrami on pompernickel”, een 

Amerikaans broodje pekelvlees. Verhongeren doe je er zeker niet en 

dat zag je daar goed: mensen, vooral vrouwen, die zo ontzettend dik 

waren, ik kon m’n ogen niet geloven. Ik wist niet dat er zulke grote 

spijkerbroeken en leggings bestonden. 

 In het Noorden, aan de Oostkust van de States was het klimaat 

heel anders. New England, de streek rond Boston heeft een klimaat 

dat meer op ons Nederlandse weer lijkt. Wel was het enorm 

veranderlijk. Zo werkte ik ooit in het vissersplaatsje New Bedford 

bij een Portugese fabriek. Er blijken daar vroeger veel Portugezen 

neergestreken zijn, die trouwens volledig veramerikaanst zijn, maar 

overal zie je nog Portugese namen. Ik ging in de regen ’s ochtends 

naar de fabriek, ging aan ’t werk.  ’S middags ergens lunchen met het 

personeel en zag tot m’n verbazing dat de plassen stijf bevroren 

waren en het was onaangenaam koud. Één van de mannen merkte op 

dat het weer in New England snel kon veranderen:  

“You don’t like the weather here? Just wait, it will change!”  

Door de Labradorstroom uit het Noorden wil het daar nogal eens erg 

bitter koud zijn en kan het ook flink stormen. Een paar keer was de 

zee tijdens een storm zo hoog geweest dat een deel van New 

Bedford overstroomd was. Daarvoor had men een typisch 

Amerikaanse oplossing toegepast. Als je langs het boulevardje liep, 

zag je geen zee maar keek je tegen een metershoge blokkendam aan. 

Men had gewoon een enorme hoeveelheid grote betonnen blokken op 

het strand neergedonderd, geen gezicht! In Nederland doen we dat 

toch wel wat subtieler, maar afdoende was het wel, New Bedford 

overstroomt voorlopig niet meer!  

 Die koude Labradorstroom uit de Noordpool die langs de 

Oostkust naar Kaap Hatteras (in North Carolina) loopt en zich daar 

met de warme golfstroom uit het zuiden mengt heeft natuurlijk een 

grote invloed op het klimaat van de  Amerikaanse oostkust. Zo ligt 

New York ongeveer op de zelfde hoogte als Barcelona, zelfs nog wat 
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zuidelijker (40ste breedtegraad), maar heeft een veel kouder klimaat. 

Echter, als het weer beïnvloed wordt door landwind, kan het ’s 

winters daar plotseling warm worden. In november liep ik ooit zonder 

jas door New York, maar een paar dagen later vroor en sneeuwde het. 

Wij moeten in ons landje dus erg blij zijn met de warme golfstroom 

uit het zuiden, die in ons land, ondanks de noordelijke ligging, voor 

een gematigd klimaat zorgt. Wij liggen namelijk rond de 52ste 

breedtegraad en dat is op de hoogte van Labrador en Newfoundland 

in Canada, waar het wel even kouder is!  

 

ALABAMA 

 

 Eind zeventiger jaren mocht ik weer eens naar de States en wel 

naar “Opelika”. In de fabriek in Brabant had ik de machine al eens 

zien staan met het bordje “opelika”. Opelika bleek een stadje in 

Alabama en werd uitgesproken als “opeláika” (en niet als “opélika”  

zoals de Brabanders het noemden). De fabriek daar had onze 

machine, intussen een type RDIV, aangeschaft om “kingsize” lakens 

mee te bedrukken. Dat hield in dat de machine een drukbreedte had 

van 2 meter 80, maar dat was nog niet alles. De standaard maximum 

snelheid van 80 meter per minuut was ze te laag. Er kwam een 

Amerikaanse aandrijving in die voor een druksnelheid van 120 meter 

per minuut zorgde. Die jongens daar wilden wel héél snel geld 

verdienen. 

 Enfin, ik had er eigenlijk weinig te doen. Het grootste werk 

deden de Alabamers zelf, dat was de enorm lange droogkast achter 

de machine monteren. Als je zó snel wilt drukken, tja dan heb je wel 

veel meer droogcapaciteit nodig. De machine zelf was snel klaar, 

maar daarna was het de Amerikaanse aandrijving die roet in ’t eten 

gooide en erg veel tijd kostte. Na een tijdje draaide alles en gingen 

we lakens drukken. We begonnen maar eens met een indiaans dessin 

op katoen van 2.80 breed en dat met honderd meter per minuut. 

Achter kwam er niet veel zaaks uit de droogkast, maar de klant vond 

het prima. Hier en daar een vlekje of wit plekje op de lakens, daar 

zaten ze niet mee, daar zie je ’s nachts toch niks van…. Wat ook nog 
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opvallend was, een stevige zwarte knaap werd de baas van de 

drukmachine en stond aan de knoppen, terwijl twee blanke helpers 

zorgden voor voldoende verf en voor de aan- en afvoer van het doek. 

Met de discriminatie daar in het zuiden viel het dus nogal mee. 

 Voor ik terugreisde mocht ik uit de fabriekswinkel een paar 

sets lakens en handdoeken meenemen en die bleken prima. De katoen, 

die daar in “them old cottonfields  back home” groeit is blijkbaar van 

zeer goede kwaliteit! Ze hielden zich goed in de was en we hebben 

vele jaren onder deze kingsize lakens geslapen.  

 

MIDLIFE CRISIS? 

 

Het bedrijf waarvoor  ik werkte, was op verschillende terreinen 

bezig, onder andere maakte men ook complete kippenslachterijen. 

Vlak naast onze fabriek in Brabant stond een zeer grote slachterij 

van kippen en kalkoenen. Daar heb ik wel eens rondgekeken en ook 

geholpen bij een haastklus, kippen kunnen niet lang wachten, maar ik 

kippen slachten? Not my cup of tea! Dan liever textiel bedrukken  

Onze fabriek zocht ook naar mogelijkheden in de grafische wereld. 

De verkoop van textieldrukmachines liep terug en er moesten nieuwe 

markten aangeboord worden. De grafische wereld is een veel rijkere 

wereld dan de textielindustrie en men wilde daar ook wel een 

graantje van mee pikken. Ongewild kwam ik in die wereld  terecht! 

Tot 1980 reisde ik de hele wereld af, lange reizen, later 

kortere reisjes (intussen was ik eindelijk getrouwd), het had allemaal 

te maken met werk aan de textieldrukmachines. Hoewel ik diverse 

titels gehad heb: montageleider, service-engineer, montage-

inspecteur, productspecialist, was m’n werk altijd hetzelfde: het 

opstellen en aan de praat houden van die drukmachines. Maar in dat 

jaar 1980 gebeurde er wat minder leuks. Het ging niet zo goed meer 

met de verkoop ervan, de mode was “uni”, er kwam een reorganisatie 

en er moesten mensen vertrekken! Tot m’n grote schrik bleek ik daar 

ook bij te horen! Eerst kon ik het niet geloven, maar ik moest de 

realiteit onder ogen zien: men was uitgekeken op mij! Te kritisch 

geweest? Er zat niets anders op: ik moest een andere baan zien te 
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vinden. Dat lukte maar slecht en ik kwam in een soort depressie, niet 

erg bevorderlijk als je een andere baan moet vinden.  

Na diverse mislukte sollicitaties zag ik als enige mogelijkheid: 

terug naar zee. Een kennis introduceerde me bij een Rotterdamse 

rederij en… ik kon meteen weg als derde WTK! Grote opluchting, ik 

zou in ieder geval niet werkeloos worden en deze zekerheid bracht 

m’n zelfvertrouwen weer enigszins terug. Maar…. het varen ging toch 

niet door: de voormalige  bedrijfsleider uit Honduras riep me bij 

zich. Men had hem een nieuw grafisch project in handen gegeven en…. 

hij had “field-engineers” nodig!  Ik kreeg de kans over te stappen 

naar de grafische wereld, een kans die ik met beide handen dankbaar 

aanpakte. Onze firma had de hand weten te leggen op een 

veelbelovend nieuw principe om papier te bedrukken en men hoopte 

hiermee succes te hebben op de grafische markt.  

Hoe kwam men aan dat nieuwe principe? Ooit zat iemand van 

onze directie in het vliegtuig naast een Duitse professor en deze man 

beweerde een “wonderplaat” uitgevonden te hebben welke, als 

electrostatische offsetplaat, een omwenteling in de grafische wereld 

zou veroorzaken. Deze professor “Manfred”, woonde in de VS en had 

daar ook al een rijke Amerikaanse firma weten te bewegen om geld, 

veel geld, in z’n vinding te steken: 

 “Zis pleet wil revolusionaiz ze printing wurld!”.  

Als bewijs liet professor  Manfred satellietfoto’s van de aarde zien 

die met deze plaat gemaakt zouden zijn en inderdaad bijzonder 

scherp en zeer gedetailleerd waren. Onze directie zag er wat in en 

ging met de man in zee. Daarop gingen we samenwerken met die 

Amerikaanse firma, want alleen zij konden die “wonderplaten” maken. 

Het waren op zich simpele, dunne roestvrijstalen platen, het 

bijzondere eraan was alleen: het uiterst dunne laagje cadmiumsulfide 

(CdS) dat op een speciale manier op de plaat “gesputterd” was. Dat 

cadmiumsulfide is namelijk een goede “fotohalfgeleider” en kan als 

beelddrager fungeren. De Duitse professor gaf ons ook 

indrukwekkende microscoopfoto’s waarop je de cadmiumsulfide 

kristallen als potloden netjes in ’t gelid naast elkaar zag staan. Zou 
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dat z’n Duitse invloed geweest zijn? Zijn spraak deed me trouwens 

denken aan de “mad German professor” uit de tekenfilmpjes: 

 “I am going to destroy zis masjien!” 

De Amerikaanse firma, en ook wij, gingen aan de slag om met die 

“wonderplaat” te proberen dat revolutionaire, nieuwe drukprocedé te 

ontwikkelen. Maar wat ik nooit helemaal begrepen heb, het werd geen 

(h)echte samenwerking met de Amerikanen, nee wij gingen eigenwijs 

zélf aan de slag. Allerlei proeven werden met de wonderplaat 

uitgevoerd om uit te vinden wat er allemaal mee kon. Eerst werd 

getracht deze te gebruiken als herbruikbare offsetplaat, maar 

ondanks vele tijdrovende proeven lukte dat niet, dit tot grote 

teleurstelling van onze directie, die veel geld in dit project gestoken 

had en er heel veel van verwachtte. De plaat werkte al snel niet goed 

meer en de druk zag er dan niet uit. Ja, wat nu?  

 Na vele mislukkkingen werd besloten met de “wonderplaat”, in 

navolging van de Amerikaanse firma, een proefdruksysteem voor de 

grafische industrie te maken. Onbegrijpelijk, ook bij de ontwikkeling 

dáárvan werd maar weinig met de Amerikanen samen gewerkt en zo 

ontstonden er een Hollandse en een Amerikaanse machine. Ze 

werkten verschillend maar wel volgens hetzelfde elktrostatische 

principe. Beide “proofers” hadden specifieke voor- en nadelen, maar 

er kwamen wel mooie “proofs” uit.  

Ondertussen waren er bij ons enkele prototypes gemaakt en die 

moesten bij een bedrijf uitgetest worden. Er werden twee 

geïnteresseerde “pilot customers” in de buurt gevonden en dus…. 

waren er technici nodig om die testmachines aan de praat te brengen 

en te houden. Onze directie verwachtte opnieuw veel van dit nieuwe, 

revolutionaire proefdruksysteem. De bedoeling was veel van die 

systemen te plaatsen zodat we van de “consumables” konden leven. 

De grafische drukwereld had in die tijd echt wel behoefte aan een 

betrouwbaar systeem, waarmee je snel een proefdruk kon maken die, 

heel belangrijk, als standaard kon gelden. Als de proef gemeten en 

goed bevonden was, konden de drukpersen ingesteld worden en 

productie gaan draaien. Grote drukkerijen en lithobedrijven waren 

zeer geïnteresseerd. Maar, op “colourproofing” gebied waren we 
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natuurlijk niet alleen, er waren ook concurrenten, zeer grote jongens 

zelfs. Hun systemen werkten volgens een ander principe, maar óók 

daarmee konden snel hele mooie, eigenlijk té mooie, proofs gemaakt 

werden. En de ouderwetse proefpers bestond ook nog steeds. 

 Het nieuwe proefdrukapparaat, wij noemden het een 

“colorproofer”, was in wezen een soort vierkleuren kopieerapparaat, 

die “kopieën” van grafische kwaliteit maakte. Bij de afdeling 

ontwikkeling moest men eerst leren hoe een kopieerapparaat precies 

werkt. Dat viel niet mee. Het principe zélf is niet zo moeilijk, maar  

belangrijke details houden de fabrikanten van die apparaten, zoals 

Océ en Rank Xerox, natuurlijk geheim. Een kopieermachine werkt 

volgens het “elektrostatische” principe, dat wil zeggen: je laadt een 

“beelddrager” elektrisch op en die kan dan pigmentdeeltjes, “toner”  

genaamd, aantrekken. Het zo ontstane beeld moet je dan op papier  

over zien te dragen. De wonderplaat van professor Manfred was dus 

onze beelddrager.  

 Kopieermachines maakten eerst alleen zwart-wit kopieën maar 

er kwamen steeds meer kleurkopieerapparaten de markt. Ook onze 

“colorproofer” werkte met vier kleuren, maar daarvoor hadden we 

dus kleurtoner nodig. Die werd, lekker handig, in Australië 

gefabriceerd. In Adelaide, bevond zich het enige onafhankelijk 

bedrijfje in de wereld, dat bruikbare vloeibare toners voor ons kon 

en wilde fabriceren. Nu zijn er zowel vloeibare als droge toners, 

maar alle bekende fabrikanten van kopieermachines waren intussen 

overgestapt naar poedervormige toner. Ons ons apparaat werkte 

echter alleen met vloeibare toner.  

Ik heb diverse reisjes naar Adelaide gemaakt, want dat bedrijf 

had een testmachine van ons en die ging nogal eens kapot. Dat was 

geen straf, Australië is een prettig en vooral relaxt land, eigenlijk 

een verademing vergeleken bij onze jachtige Europese wereld. 

Jammer dat het zo’n eind vliegen is, maar de tussenstop in Singapore 

brak de lange reis een beetje en op de terugweg bleven we daar 

meestal een dagje. 

We hebben verschillende types “colorproofers” ontwikkeld en 

van het laatste definitieve model werden er in totaal 90 stuks 
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verkocht en geplaatst. Deze verbeterde apparaten konden in twintig 

minuten een proefdruk van ruim vier pagina’s groot maken. Om met 

zo’n colorproofer “proofs” te maken had je: toner, papier, platen en 

nog wat ander spul (“isopar”) nodig. Van de handel in deze 

“consumables” moest ons fabriekje (en ikzelf) leven. Dat lukte niet 

erg, “break even” bleek bij 200 stuks te liggen en zoveel machientjes 

hebben we nooit kunnen verkopen, er was te zware concurrentie en 

de grafische wereld was huiverig om met ons in zee te gaan. We 

leden jaren lang verlies maar desondanks ging het project lange tijd 

door en we bleven hopen op succes. 

Overal in Europa installeerden we colorproofers, voornamelijk 

bij grote drukkerijen en bij de betere lithobedrijven, die zich 

meestal in de grotere steden bevonden. Daardoor moest ik vaak een 

heel eind rijden, even naar Neuchâtel, of naar Esbjerg, naar Wenen 

of naar… Hoofddorp, maar dat was eigenlijk best leuk. De grafische  

wereld was erg prettig en ik kreeg overal prima medewerking. Toen 

er zo’n zestig, zeventig systemen verspreid over Europa stonden, was 

het wel eens te gek: “even” met de auto naar Madrid, naar Londen, 

Genève, Parijs, San Sebastian, Wenen, maar als je er dan was, ja dan 

was het toch wel prettig! Ik kwam in allerlei interessante steden en 

werd een beknijsde kachelaar, zeg maar kilometervreter. Vooral in 

Zwitserland kwam ik graag, de klanten waren veeleisend maar erg 

prettig. Men was daar vooral onder de indruk van de kwaliteit van 

onze drukproeven, maar wenste natuurlijk wel een betrouwbaar 

apparaat en daar ging het in ’t begin nogal eens mis mee. Daardoor 

maakte ik heel wat reisjes naar de plaatsen Sankt Gallen, Neuchâtel, 

Aarau en Genève’.  

In de beginperiode, 1981, stonden er een paar systemen in de 

buurt van Londen en die waren zo vaak kapot dat ik in één jaar 30 

keer ben overgevaren van Hoek van Holland naar Harwich (en terug) 

richtng Londen om de apparaten te repareren. Die overtocht was 

helemaal geen straf, op de ferryboot was een enorm theater met live 

muziek en ook een amusementsgebied met bar en roulettetafels, erg 

gezellig. Ook  was er een beste taxfreeshop. Meestal voer ik met de 

nachtboot over en had dan altijd een eigen hut, op één keer na. Alles 



 262 

was toen vol, er was alleen nog een vierpersoonshut, waarin nog één 

bed vrij was. Nou ja, vooruit dan maar, het alternatief was in een 

stoel slapen en daar had ik weinig zin in. Men gaf mij de sleutel, er 

was nog niemand in de hut, wel bagage van de passagiers. Ik zette m’n 

overnachtingstas op het enige vrije (boven)bed en meldde me in de 

bar. Na een paar pilsjes en een tijdje roulette spelen, het was 

intussen middernacht, ging ik maar eens naar m’n hut. Iedereen in de 

hut sliep al, dus ik probeerde geen lawaai te maken en deed alles in 

het donker, gelukkig had ik een zaklampje. Al snel viel ik in een diepe 

slaap en werd de volgende ochtend vanzelf wakker. Op m’n horloge 

zag ik dat het zeven uur was en uit ervaring wist ik dat we dan al 

vlakbij Harwich waren en ik stapte dus maar (in het donker) m’n bed 

uit en ging lekker douchen in het kleine badkamertje. Toen ik klaar 

was en de deur opende was het licht in de hut aan en zag ik tot m’n 

verbazing dat iedereen vertrokken was! Vreemd! Hoefden die andere 

lui zich niet te wassen? Met wie zou ik toen toch geslapen hebben? 

Ik vraag het me nog steeds af. 

In Engeland was het goed toeven! Één van onze machines stond 

in Laindon, tussen Harwich en Londen, bij een drukkerij van 

reclamemateriaal. De directeur, een echte Engelsman met een 

Bentley met chauffeur, had een gepensioneerde kennis, “Bob” 

aangezocht om de proofer te bedienen. Het apparaat werkte toch 

volautomatisch? Maar Bob bleek toch wel behoorlijk problemen te 

hebben met de bediening. Door z’n humor kon je eigenlijk niet boos 

op hem worden en uiteindelijk kreeg hij de bediening onder de knie. 

Bob was een aimabele man en vooral de verhalen over z’n 

krijgsgevangenschap waren interessant. Hij was in de tweede 

wereldoorlog in Frankrijk krijgsgevangene gemaakt en in Dresden bij 

de spoorwegen terecht gekomen. Daar hield hij zich, zo vertelde Bob, 

vooral bezig met de vrouwen van Duitse officieren die naar het front 

gestuurd waren!  Slecht had hij het daar niet gehad, begreep ik! Na 

een jaar kwam aan de reisjes naar Engeland een eind, er werd iemand 

in de buurt van Londen gestationeerd.  

 Ook in Scandinavië waren we druk, er stonden daar een flink 

aantal van onze colorproofers. En zo kreeg ik op een dag een ticket 
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naar Kopenhagen in m’n handen gedrukt! Ik moest twee klanten met 

panne bezoeken in Zweden, in de steden Jonköping en Helsingborg. 

Nou ja vooruit maar, ik vloog met m’n “Paraat” gereedschap koffer 

naar Kopenhagen, huurde daar een auto, reed naar Helsingör en nam 

daar de veerboot naar Zweden. Bij aankomst in Zweden werd ik 

aangehouden door de (vrouwelijke) douane. Ze spraken Zweeds tegen 

mij, bestudeerden m’n paspoort en ik zag ze denken:  

 “Dit klopt niet, een Nederlander in een Deense auto, die 

Zweden in wil?” Ik grijnsde maar een beetje. Die dames vertrouwden 

me blijkbaar voor geen cent en stuurden me mét auto en bagage een 

container in, waar alles onderzocht werd. Ze vonden natuurlijk niets 

en na een uur mocht ik eindelijk verder van de dames. Eerst naar 

Jonköping voor een probleem en daarna terug naar Helsinborg voor 

de tweede klus. Na beide machines gerepareerd te hebben voer ik 

weer terug naar Helsingör in Denemarken, leverde de auto in en vloog 

terug naar Schiphol. Toch nog wel een leuk reisje.  

 Maar… het werd steeds minder leuk. De colorproofers werden 

wel steeds beter, maar met de verkoop van de proofers liep het niet 

al te best. Er kwam steeds meer druk op ons want er moesten kosten 

bespaard worden Zo moest ik op een dag plotseling, ’s avonds na het 

werk, van Düsseldorf naar München vliegen, daar een auto huren en 

daarmee naar Laufen (bij Salzburg) rijden. Heel laat kwam ik er aan, 

een kort slaapje in een oud rot hotel, waar een nieuwe klant me ’s 

ochtends heel vroeg ophaalde. Snel naar z’n huis, daar de ruimte (z’n 

garage) voor de machine opmeten, weer terug naar München en dan 

naar Wenen vliegen. Intussen was het middag, onze Oostenrijkse 

agent haalde me daar op en we reden samen van Wenen naar 

Hornstein, naar weer een nieuwe klant. Het was een heel eind weg en 

er was ook nog file. Ook daar: de ruimte opmeten, de klant 

voorlichten, weer snel naar ’t vliegveld en terug naar Düsseldorf, 

waar m’n auto stond. ’s Avonds laat was ik weer thuis en flink moe. 

Wat was er aan de hand. Wilden ze mij kapot hebben? Het was 

blijkbaar de nieuwe manier van bezuinigen! 

Er is ontzettend veel geld in het colorproof project gestopt om 

er toch maar een succes van te maken, maar helaas, dat is niet 
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gelukt. Omdat we, ondanks investering van tientallen miljoenen, nooit 

winst wisten te maken, besloot men uiteindelijk er maar mee te 

stoppen. Ook de Amerikanen kapten er mee, zij geloofden er ook niet 

meer in. Eigenlijk was dat jammer, die colorproofers waren best 

leuke apparaten. We noemden het intussen een “elektrografisch” 

proefdruksysteem, hadden er een volautomaat van gemaakt en je kon 

er echt prachtige plaatjes (“proofs”) van hoge kwaliteit mee maken. 

Maar ja, toen er steeds minder apparaten verkocht werden, besloten 

de hoofdbazen, in hun oneindige wijsheid, er toch maar mee te 

kappen, ze wilden geen geld meer in het project stoppen, men besloot 

over te gaan op “inkjetprinting”, die intussen sterk aan ’t opkomen 

was. We hadden behoorlijk moeite met die beslissing van hogerhand, 

want we hadden eindelijk het (elektrostatische) proces redelijk 

onder de knie, het apparaat ging niet meer zo snel kapot en als tie 

dan tóch kapot ging… dan hadden we hem zó weer gerepareerd! Ook 

de klanten waren intussen redelijk tevreden en er stonden toch al 

een heel stel colorproofertjes te draaien in Europa. Om al die 

machientjes in “het veld” aan de praat te houden, om zo eventuele 

claims te voorkomen, werd er een “taskforce” gevormd, waaraan een 

paar collega’s en ikzelf, deel mochten nemen. 

Intussen stopten steeds meer klanten met ons systeem, de 

grafische wereld veranderde snel, de computer nam veel werk over, 

er was concurrentie en het aantal klanten daalde drastisch. De 

taskforce werd kleiner en we moesten steeds meer zelf doen:  

behalve de proofers aan de praat houden ook: onderdelen en 

verbruiksartikelen inpakken en versturen, rekeningen schrijven, 

urenregistratie bijhouden, de hele papierwinkel. De boekhouder werd 

onze baas, maar daar hadden we weinig last van: als we maar positief 

draaiden en dat deden we.  

Het werd steeds minder prettig, steeds weer reorganisaties:  

mensen in de top eruit, andere erin. Onze baas uit Honduras had er 

ook al de brui aan gegeven en was lekker gaan zeilen! Onze taskforce 

werd gelukkig met rust gelaten, maar de zoveelste “reorganisatie” 

had toch onprettige gevolgen: een nieuwe druiloor van “HRM” gooide 

flink roet in ’t eten. We mochten ineens niet meer met eigen auto 
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naar de klanten. Ik moest voortaan met een huurautootje op reis of 

vliegen!  

“Ja, maar mijn eigen auto is ruim, veilig en zit vol onderdelen en 

gereedschap!” 

“Niet zeuren, van nu af aan ga je met een huurauto!” 

Weg kilometergeld, niet meer in m’n comfortabele BMW automaat, 6 

cilinder diesel, mét speciale schokbrekers en een set winter- en 

zomerwielen naar de klanten. HRM (“joemen riesors mennutsjment”) 

werd de nieuwe term voor personeelszaken. Ik kon het woord niet 

meer horen en die “HRM manager”? Dat was gewoon een slechte chef 

personeelszaken, die vooral met zichzelf bezig was! We kregen ook 

een nieuwe directeur en die had geen directiesecretaresse meer, 

maar een “managementassistente”. Vergeleken met de vorige 

secretaresse had ze inderdaad veel meer praatjes en de nieuwe baas 

bleek ook geen verbetering. 

M’n zestigste verjaardag kwam eraan en er draaiden nog maar 

vier apparaten. M’n twee jongere collega’s moesten nog een tijdje 

mee en dus ging ik, als oudste, eruit, de “VUT” in. De revolutie op 

drukgebied die professor Manfred ons beloofd had is er dus nooit 

gekomen. Manfred zelf had intussen z’n schaapjes wel op het droge 

en had zich teruggetrokken in een heel groot en duur huis in 

Massachusetts.  

 

HAUPPAUGE 

 

 Ben ik later nog wel eens terug geweest in de States? Jazeker, 

vlak voor m’n “vervroegde uittrede” (1996) moest ik naar Hauppauge! 

Wat is dat nou weer voor een rare naam? ’t Zal wel Indiaans zijn. 

Mijn firma was gaan samenwerken met een fabriekje op Long Island, 

jawel in de voorstad “Hauppauge”!  De inkjetprinters drukten o.a. 

proeflappen voor de textieldruk, die als monster dienden en 

gefixeerd moesten worden. We hadden daarvoor een klein stomertje 

nodig en die Amerikaanse firma maakte kleine compacte 

stoomsterilisatortjes waarmee je, met een kleine aanpassing, 

bedrukt doek wasecht kon maken.  
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 Met een collega vloog ik er voor een kort bezoek naar toe, we 

landden op “JFK” en dat was vlakbij Hauppauge. In de taxi zag ik 

ineens de namen “Lake Success” en “New Hydepark”, inderdaad, daar 

vlakbij begonnen we in 1973 bij Bernard Screen de wijzigingsactie. 

Even verderop lag de plaats Hauppauge.  

 Na een weekje onderhandelen en gegevens uitwisselen, hadden 

we de zaterdag vóór ons vertrek vrij en we besloten een dagje 

Manhattan te doen. Het was februari, sneeuw en koud, maar dat 

weerhield ons niet. We namen de Long Island trein die ons naar 

hartje Manhattan bracht. We doken al snel onder de grond en bij 

station “Rockefeller Centre” stapten we uit. Boven gekomen stonden 

we meteen tussen de enorme wolkenkrabbers en we zagen jeugdige 

Newyorkers lekker schaatsen op de ijsbaan daar. Tja, wat doen we 

eigenlijk? Ik wist de weg wel een beetje en we besloten de Fifth 

Avenue af te lopen. Onderweg zagen we van alles. Eerst zeer luxe 

hotels met deftige portiers ervoor. Stretch limo’s reden af en aan. 

Er drentelden mooie prostitué ’s (?) in chique bontmantels langs de 

avenue met, naar men zegt, niets eronder. Doorlopen maar! Intussen 

werd het armoediger, de gebouwen lelijker, de figuren vreemder en 

het werd zelfs een beetje link. Snel verder lopen en het werd weer 

normaler, leuke winkeltjes, restaurantjes, we aten ergens wat en 

kwamen uiteindelijk bij Wallstreet en de twin towers van het WTC 

aan. Die kans lieten we ons niet ontgaan, we gingen met de 

supersnelle lift omhoog naar de honderd zoveelste (102de?) etage, 

waar we een adembenemend uitzicht over Manhattan hadden. Dat kan 

dus nu niet meer, sinds “nine eleven” of voor ons “elf september”, 

staan de torens er niet meer, maar daar hadden we in 1996 natuurlijk 

geen weet van.  

 Enfin, terug op de begane grond begonnen we aan de terugweg. 

We hadden natuurlijk een taxi kunnen nemen of de metro, maar we 

besloten gewoon terug te wandelen. We kwamen al gauw op de 

“Broadway” en besloten deze terug te nemen. Na een flink stuk 

wandelen tussen de “hemelschrapers” waarbij we van alles zagen, o.a. 

politie op paarden, kwamen we ter hoogte van 42nd street op Times 

Square uit. Je kijkt daar je ogen uit, maar toch zag ik dat er sinds de 
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zestiger jaren, toen ik er voor ’t eerst rondliep, eigenlijk niet zo gek 

veel veranderd was. Nog meer bewegende reclame en neon, maar wel 

loopt er nu een ander soort volk rond, zeg maar “vreemde vogels van 

diverse pluimage”. Na een tijdje rondgekeken te hebben, wandelden  

we verder en kwamen weer in de buurt van Rockefeller Centre. 

Intussen kregen we honger! Geen probleem, ergens in zo’n hoog 

gebouw vonden we een soort “multi” restaurant met zitjes in ’t 

midden en allerlei eetwinkeltjes met gerechten uit vele landen, 

rondom. We aten daar wat en gingen, na een hele dag geslenterd te 

hebben, we hadden toch wel zo’n 20 kilometer gewandeld, moe maar 

voldaan met de trein naar ons hotel in Hauppauge en vlogen de 

volgende dag terug naar Nederland. 

 En hoe liep het nu af met de samenwerking met deze 

Amerikaanse firma? Slecht, het was de zoveelste mislukking. 

Samenwerken met Amerikanen valt niet mee, had mijn firma al eens 

eerder bemerkt. Die oceaan tussen de USA en Nederland is blijkbaar 

toch een behoorlijke belemmering.  

 Iets dat me opviel tijdens ons bezoek was de afwezigheid van 

het begrip “milieu”. In de negentiger jaren begon het milieu in 

Nederland een steeds sterkere rol te spelen. We werden (en worden) 

geïndoctrineerd over “groen”, “CO2 neutraal”, zuinig met energie 

enzovoort. Wij, Europeanen, rijden in steeds zuinigere auto’s en de 

prijs van brandstof en energie is absurd hoog o.a. door de 

milieubelasting. Overal wordt energiebesparing gepromoot en worden 

we milieubewust gemaakt. Men praat over de noodzaak voor 

duurzame energie, er verschijnen steeds meer windmolens en 

zonnepanelen. Maar niet in Amerika, onze gastheer ronkte vrolijk in 

z’n achtcilinder Firebird door de straten en hij was niet de enige! 

Overal knorden de benzineslurpers als vanouds door de straten. De 

benzine was er nog steeds spotgoedkoop en van milieumaatregelen 

was in New York in ieder geval niets te merken. Nu vele jaren later 

begint men zich ook in de USA achter het oor te krabbelen: eindelijk 

begint de benzineprijs te stijgen. Maar nog in 2010 kostte een 

Amerikaanse gallon van 3,78 liter gewone benzine in de VS nog 

steeds niet meer dan 2,80 US dollar, omgerekend 58 Eurocent per 
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liter. In 2013 lag de prijs al een stuk hoger, afhankelijk van waar je 

tankt in de VS betaal je, omgerekend, tussen de 71 en 88 eurocent 

per liter. De Amerikanen vinden dit duur! Ja, Einstein zei het al: 

“Alles is relatief!” 

 

AFSCHEID 

 

 Aan alles komt een eind en dus ook aan mijn werkzame leven. 

Enige maanden, na m’n bezoek aan de USA, kwam het afscheid. Een 

vreemde zaak, ineens ben je niet meer nodig, je bent plotseling 

overbodig! Ze kunnen het zelfs zonder je rooien! Was al m’n werk dan 

voor niks? Ik was toch een, zij het klein, radertje in het geheel? Niet 

teveel over nadenken maar! M’n collega’s hebben me in ieder geval een 

leuk afscheid bezorgd, waarbij bleek dat ze me behoorlijk in de 

gaten hadden: op cabaretachtige wijze werd ik op de hak genomen en 

op subtiele wijze werd mij duidelijk gemaakt dat ik toch wel, laten we 

maar zeggen: “anders dan anders” was (door de tankeritus?) Nou ja, 

met die constatering kan ik wel leven en gelukkig hoefde ik niet te 

zingen!  

 

BRASIL 

 

Eind 1996 was het voor mij dus voorbij, de VUT kwam langs 

zodat ik “Vervroegd Uit Trad”!  Eindelijk kwam er tijd voor…? Ja 

waarvoor eigenlijk? M’n vrouw en ik gingen eerst maar eens een reisje 

maken. Naar Brazilië, naar familie. M’n vrouws broer woonde (en 

woont) in de buurt van Sao Paulo en daar vlogen we met de Braziaanse 

“Varig” naar toe.    

Brazilië is een heel groot land, met veel rijkdom maar ook met 

grote armoe. We werden gewaarschuwd: “Kijk goed uit, pas op je 

spullen!” Er zou veel criminaliteit zijn, veel mensen die niets te 

verliezen hebben. Maar de meeste Brazilianen bleken eigenlijk heel 

sympathiek en wij hebben nooit iets van die criminaliteit gemerkt, 

vooral door ons “risicomijdend gedrag”.  



 269 

Ze spreken daar wel een heel vreemd taaltje, ’t is Portugees 

maar dan anders! Als ze spreken, hoor je dat ze achter veel woorden 

de klank “ie” en/of  “zj”  of  “sj” uitspreken. Zo wordt KLM zo iets 

als: “ká-ellemmie” en Varig wordt “varigie”. M’n zwager Robert wordt 

daar aangesproken als signor “Hobbertsj” en de stad Rio wordt 

“Hioe” want ze hebben óók een andere “R”: uitgesproken als een soort 

“H”. Het Engelse woord “fastfood” wordt daar “fastsjiefoodzjie” en 

“Red Bull” spreken ze daar uit als “hedzjie boel”. Al doe ik nog zo m’n 

best, ik versta de meeste Brazilianen niet goed, vang wel veel 

woorden op die ik begrijp, want ik spreek redelijk goed Spaans, maar 

helaas, ik kom niet veel verder dan zo’n beetje meekrijgen waar ze 

het over hebben. Maar als ik mijn mengelmoesje “Portugnol” of 

eigenlijk meer “Espagues” brabbel, verstaan ze mij trouwens prima 

(tenminste die indruk wekken ze). Als groet zegt iedereen naar keuze 

zoiets als “toedoe bom?” of “toedoe bem?” en dat betekent gewoon: 

“Alles goed?” of “Alles wel?” Als antwoord zeg je één van beide 

terug!  

 

“BRASIL  AMEO  ÒU  DEIXO Ò” 

 

zag ik ooit op een bumpersticker staan, en dat is precies hoe je tegen 

een land als Brazilië aan moet kijken. Die bumpertekst betekent 

zoiets als: “Brazilië, houd ervan of ga weg”, “love it or leave it”. Dit 

enorme land heeft grote tegenstellingen, veel armoe en ontstellende 

rijkdom, prachtige landschappen maar ook minder mooie en 

uitgestrekte sloppenwijken. M’n zwager en z’n Argentijnse vrouw 

wonen in de tamelijk zuidelijke provincie São Paulo, dichtbij de 

gelijknamige, enorme stad São Paulo. In die stad alleen al wonen meer 

mensen dan in heel Nederland.  

Rijd je door de provincie “SP” dan zie je vaak onafzienbare, 

golvende suikerrietvelden. Dat suikerriet wordt hoofdzakelijk 

verbouwd om er alcohol van te maken. Om op te drinken? Een deel van 

die alcohol wordt inderdaad gedronken in de vorm van de beroemde 

Braziliaanse rum: “cashasa” of “pinga” genaamd. Maar de meeste 

alcohol wordt gebruikt om bij te mengen bij de benzine, om zo de 
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import van aardolie te beperken. De Braziliaanse benzine bevatte 

toen 15 - 20% ethanol en ook was er pure ethanol bij de pomp te 

krijgen voor de auto’s die alleen op alcohol lopen. Meer en meer 

Braziliaanse auto’s kunnen elk benzine/ethanol mengsel aan en ook de 

katalysatoren zijn op deze mengsels aangepast.  

Al in de 70er jaren, toen ik karweien aan drukmachines deed in 

Brazilië, maakte ik kennis met de nationale Braziliaanse drank 

“cashasa”. Deze Braziliaanse “suikerschnaps” is in Brazilië 

spotgoedkoop en ze maken er een heerlijk mixdrankje van: 

“caipirinha”. Je neemt een breed glas, doet er een schep fijne  

rietsuiker, een in stukjes gehakte limoen en ijsblokjes in, dan een 

flinke scheut cashasa en… je hebt een heerlijk “boeren”drankje! 

Caipira betekent namelijk: boer of “plattelander”, hoewel.. in Brazilië 

is het boerenland niet al te plat! Het is trouwens wel een beetje 

wrang voor de Brazilianen dat zo’n beetje de meest verkochte 

cashasa, de “51”, door een Duitser, een zekere “Müller”, gemaakt 

wordt.  

São Paulo is een enorme stad, eigenlijk veel te groot, met 

ongeveer 18 miljoen inwoners en ongelofelijk veel verkeer, één grote 

mierenhoop. Grote verkeersborden met allerlei onbekende exotische 

namen, brede overvolle autobanen. Naast de vrij rustige tolwegen, 

voor als je haast hebt, liggen de “gratis” wegen, voor als je geen geld 

en/of haast hebt, want daar heb je: file, file. Je rijdt er langs 

enorme sloppenwijken naar chique woonwijken met luxe “shopping 

malls”, waar ze zelfs ijsbanen hebben, waarop donkere kindertjes op 

schaatsen veel plezier hebben. Alles is er te koop, als je maar 

pecunia’s hebt. En ondanks al de armoe die er in Brazilië is, merk je 

dat er ook veel rijkdom is. 

Brazilië is zeer rijk aan grond- en delfstoffen, in de 

aangrenzende provincie “Minas Gerais” (“Algemene Mijnen”) wordt 

van alles gevonden, allerlei ertsen en volop edelstenen. In m’n 

werkzame leven moest ik daar ooit eens een klusje doen. Ons kantoor 

in São Paulo regelde een vliegticket voor me naar de stad Belo 

Horizonte. 

“Belo Horizonte? Nooit van gehoord!” 
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Het bleek de hoofdstad van de staat Minas Gerais te zijn. Ik vloog er 

naartoe en bij de nadering zag ik door het raampje tot mijn 

verbazing een enorme stad liggen. ’t Leek wel New York met al die 

wolkenkrabbers. Hoe kon het dat ik nog nooit van die stad gehoord 

had?  Iemand haalde me van het vliegveld op en bracht me naar een 

flinke textielfabriek ver buiten de stad. In het buitengebied waren 

de overheersende kleuren rood en groen: steenrode aarde, overal 

rood stof, groene velden en (oer)woud, dat op een soort 

reuzenboerenkool leek.  

In Minas Gerais wordt van alles gevonden, maar helaas geen of 

weinig olie. Maar nu hebben ze in Brazilië, nog niet zo lang geleden 

(2008), toch een enorme olievondst gedaan: 30 miljard vaten zouden 

er liggen. Die bevinden zich niet in Minas Gerais, die “vaten” liggen op 

4000 meter diepte, onder de zeebodem, dicht bij Rio de Janeiro. Het 

zal dus nog wel even duren voor die olie opgepompt kan worden!  

Intussen gaat men volop door met de productie van “bio-

ethanol”. Deze van suikerriet gemaakte alcohol wordt algemeen 

gezien als schone, CO2 neutrale brandstof. Daar zet ik trouwens 

vraagtekens bij. De suiker en de alcohol worden namelijk gemaakt van 

de stengels van suikerriet. Maar bij het oogsten komt ook heel veel 

loof vrij en dat wordt dan maar verbrand. Nog erger is dat men ook 

vaak zo’n veld van te voren in de fik steekt, dan hoeft men alleen nog 

de stengels te oogsten. Gevolg, enorme rook, smog en… volop CO2 die 

de lucht in gaat. De arbeiders hebben er veel last van. Zo “CO2 

neutraal” is die alcohol dus niet. 

 

KOFFIE 

 

In de negentiger jaren bezochten m’vrouw en ik Brazilië nog 

enkele malen. Behalve m’n collega-zwager was ook oud-collega 

“Ricardo” naar Brazilië getrokken. Na een aantal jaren in de 

textielbranche in Honduras en Californië) gewerkt te hebben, wilde 

hij wat anders en werd bedrijfsleider van een aantal Braziliaanse 

textielbedrijven. Intussen was hij ook nog aan een Braziliaanse 

schone blijven hangen. Z’n eerste vrouw kreeg er (pas na jaren) lucht 
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van en ging zeer teleurgesteld terug naar Europa. Na de scheiding 

had Ricardo ergens in het binnenland van de provincie São Paulo, een 

groot, mooi stuk grond gekocht, wel ver weg van alles, maar ja, z’n 

nieuwe vrouw kwam uit de buurt van dat gebied en kende dus alles 

daar. Het terrein was mooi gelegen en Ricardo noemde het zijn 

“sitio”. Tja, wat moet je met 35 hectare land doen? Het perceel was 

prachtig gelegen, op een glooiende helling met een weids uitzicht. 

Halverwege de helling stond een mooi oud Braziliaans huis met 

eronder een groot plateau, dat ooit een tennisbaan was geweest. Mijn 

(Duitse) kennis “Ricardo”, had, na rijp beraad, besloten in de koffie 

te gaan en was  een koffieplantage begonnen. Dit nu bleek achteraf 

toch een foutieve beslissing. Had hij het liedje van Edmundo Ross 

nooit gehoord? “They’ve got an awful lot of coffee in Brasil”. Brazilië 

heeft al zoveel en zeer grote koffieboerderijen, zijn  35 hectare 

land waarvan er 16 beplant waren met zo’n 15000 koffiestruiken is in 

Brazilië een veel te kleine plantage om goed van te leven. Wil je een 

echte koffieboer zijn, dan moet je plantage wel tien maal zo groot 

zijn.  

Twee maal ben ik er een maand geweest en weet nu in ieder 

geval heel wat van koffie, onder andere dat het een moeilijk product 

is! Ricardo’s probleem was dat in die tijd de koffieprijzen op de 

wereld steeds verder daalden!  De prijzen worden bepaald door de 

wereldkoffiehandel en berekend per zak ongebrande koffiebonen van 

60 kilo. Die zakprijs lag ooit boven de 200 dollar voor Arabica bonen, 

maar daalde alsmaar. Bij mijn tweede bezoek zelfs tot slechts 60 

(gedevalueerde) dollars! Dat kwam doordat de wereldproductie van 

rond de 100 miljoen zakken per jaar, toen 1,5 % boven de 

wereldconsumptie lag en dát kwam weer doordat vooral China en 

Vietnam enorm veel nieuwe koffiestruiken aangeplant hadden. In 

2008 was het al beter en lag de prijs weer boven de 100 US dollars 

en nu is de prijs nog hoger. Ricardo lamenteerde vaak: “Had ik maar 

sinaasappelbomen geplant. Één maal per jaar oogsten en weg ermee!” 

Intussen heeft Ricardo, ook al een dagje ouder, na veel piekeren, 

wikken en wegen, besloten te stoppen met “boeren” en met moeite z’n 

plantage eindelijk weten te verkopen (aan iemand met weinig geld)!  
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Maar nu de koffie zelf. Vóór het zover is dat de koffiebonen in 

de zakken zitten, moet er wel het één en ander gebeuren. De 

koffiestruiken (later werden het meer koffiebomen) moeten 

regelmatig bemest en ook bespoten worden tegen ongedierte. Ik 

weet nog dat m’n vrouw en ik met Ricardo over de plantage liepen, 

toen hij plots helemaal zenuwachtig werd: er liep een colonne mieren 

heen en terug naar een koffiestruik. Maar.. dat waren geen gewone 

mieren, maar “Blattschneide Ameisen”, bladsnijmieren dus. We zagen 

dat de teruglopende mieren een “zeiltje” op hadden, ze hadden 

namelijk allemaal een stukje blad van de koffiestruikbladeren 

afgesneden en liepen daarmee, denk ik, terug naar hun nest. Ricardo 

kwam onmiddellijk in actie, een gifspuit werd opgehaald en de mieren 

werden kapot gespoten. Zo’n mierenleger kan in één dag een 

koffiestruik kaalvreten en dat kan je als koffieboer natuurlijk niet 

hebben. Ook het onkruid is een plaag en moet regelmatig bestreden 

worden, maar het verdorde spul moest volgens Ricardo wel blijven 

liggen, als bemesting.  

Als de bessen in juni, juli rijp zijn (dan is het winter in Brazilië) 

kan de koffie geplukt en daarna gedroogd worden. De geplukte 

koffiebessen worden dan op de enorme, geheel betegelde 

“tennisbaan” uitgespreid en daar gedroogd. Daar had Ricardo ook een 

fabriekje en een silo gebouwd voor de droge koffievruchten. Ze 

werden daar gepeld, de bonen gesorteed, in zakken gedaan en 

opgeslagen. De koffiebessen groeien, zonder steel, direct aan de 

takken van de struiken en iedere bes bevat twee groene bonen. Al 

het pel-afval, schillen en velletjes, wordt ook weer als natuurlijke 

mest voor de koffiestruiken gebruikt.  

Dat fabriekje heeft Ricardo indertijd veel geld gekost, 

eigenlijk teveel voor die 16 hectare. Hoe komt het eigenlijk dat je als 

boer met twee medewerkers niet van zo’n, toch wel redelijk grote 

plantage, kan leven? We zijn samen eens gaan rekenen. Die struiken 

leverden bij een goede oogst ongeveer 400 zakken bonen op, bij een 

slechte oogst slechts 250 zakken. Een goede zak koffie bracht ooit 

ver boven de 100 dollar op, maar dat was al een tijdje geleden, nu 

zakte en zakte de prijs almaar. Uit de berekeningen bleek dat 
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Ricardo’s koffieteelt meer kostte dan ze opbracht. “Het is allemaal 

de schuld van Vietnam en China” vond Ricardo. Die hadden veel te 

veel koffie aangeplant, met het bekende gevolg dat de 

wereldproductie de consumptie ging overtreffen. Dan is er natuurlijk 

ook nog verschil in soort en kwaliteit. Er zijn ruwweg twee 

koffiefamilies: de “Robusta”, een goedkope, pittige koffie, en de 

“Arabica”, een milde, maar veel duurdere koffie. Volgens “koffieboer” 

Ricardo zou je maar één soort koffie moeten drinken: Arabica, 

gezond en mild, en natuurlijk zijn de struiken op zijn “sitio” allemaal 

Arabica! Van Robusta kun je niet slapen, krijg je maagproblemen en 

een onregelmatige hartslag. Arabica koffie zou alleen maar gunstig 

werken en dat lijkt (bij mij) te kloppen. De firma’s die koffie branden 

en aan de winkels leveren, hebben meestal een assortiment aan 

verschillende “melanges”, waarbij de goedkopere een groot deel 

Robusta bevatten en de duurdere, bijvoorbeeld “goudmerk”, uit 100 

procent Arabica bestaan en dat laatste staat er dan ook meestal op. 

Of het dan ook werkelijk 100% Arabica is valt trouwens te 

betwijfelen, ook volgens deskundigen, maar bewijs het maar eens. 

“100 % Robusta” zie je logischerwijze nooit op de verpakking staan, 

het is goedkope koffie, maar wel pittig, dus doen de fabrikanten er 

graag toch wel wat van in! Maar van die koffie krijg ík hartkloppingen 

en ik probeer dus nooit koffie waar Robusta in zit te drinken.  

Nu heb je natuurlijk ook bij Arabica kwaliteitsverschillen, 

volgens Ricardo zelfs zestien klassen. De beste kwaliteit is niet te 

vinden in Brazilië, daarvoor moet je in Colombia, Guatemala en 

Ecuador zijn. Verder kunnen de bonen te klein zijn, onrijp, 

gedeeltelijk gebroken enzovoort. Dat heeft onder andere te maken 

met de manier van plukken. Mijn vrouw en ik bezochten eens, op een 

reis door Sumatra, een kleine koffieplantage en daar ging de hele 

familie, Pa, Moe en de kinderen, elke dag alle struiken langs en 

plukten de rijpe rode bessen. Bij Ricardo in Brazilië ging het anders, 

in juni huurde hij 15 plukkers en pluksters die in zes weken álle 

bessen plukten, rood en groen, rijp en onrijp. Je begrijpt dat hij zó 

niet alleen maar de beste kwaliteit verkreeg. Nadat de koffie gepeld, 

gedroogd en (machinaal) gesorteerd was, waren er natuurlijk best wel 
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een flink aantal zakken met de beste kwaliteit, maar ook met mindere 

en veel mindere kwaliteit! Ricardo heeft me nooit willen vertellen om 

welke percentages het ging.  

Ricardo was ook nog “vicepresident” van een coöperatie van 

koffieboeren en had via satelliet televisie en die coöperatie goed 

zicht op de wereldprijzen van koffie. Zijn oogst werd natuurlijk ook 

via deze samenwerkig verkocht. Deze “coöperativa” had grote silo’s 

en de koffie van de boeren werd daar op de juiste wijze opgeslagen. 

De producenten mochten zelf bepalen wanneer de koffie verkocht 

werd, natuurlijk op een moment dat de prijs voor jou hoog of in ieder 

geval acceptabel was. 

Op zekere dag was het zover, de oogst van Ricardo werd 

opgehaald door een vrachtwagen van de coöperatie. Donkere 

mannetjes laadden de balen koffie op en brachten de vele zakken  

naar de silo’s in “São Joan de Boa Vista”. Wij reden er achteraan in 

Ricardo’s kever. Ricardo was erg opgelucht, want het transport was 

verzekerd en de balen werden daar veilig in die silo’s opgeslagen. Er 

is nogal wat criminaliteit in Brazilië en er was altijd gevaar voor een 

overval, niet alleen op het transport maar ook op je plantage.  

“Dat gaat zo,” vertelde Ricardo: “Er komt een vrachtwagen met 

gewapende mannen je terrein oprijden. Die mannen dwingen je al je 

balen koffie op te laden en daar gaat je oogst. Als je geluk hebt,  

helpen ze je nog wel met opladen. Stribbel je tegen, tja dan overleef 

je het niet. Leef je nog dan binden ze je na het opladen vast zodat je 

niemand kunt waarschuwen!”  

Dit was in de buurt al enige malen voorgevallen, Ricardo was er 

erg bang voor en wilde dat de toegangshekken altijd dicht en 

afgesloten werden, maar of dat zou helpen? Ricardo is in ieder geval 

nooit overvallen.  

Toen Ricardo pas op z’n “sitio” woonde, had je vanaf de veranda 

van z’n huis een prachtig uitzicht over de Braziliaanse dreven! Enige 

jaren later, toen ik de plantage weer bezocht was het uitzicht 

versperd door de snel groeiende bomen om het terrein.  

“Ik wil niet dat men vanuit het dal kan zien dat er hier een 

fazenda is.” vertelde Ricardo. Jammer, het was zo’n mooi vergezicht, 
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in de verte zag je vroeger een mooi klein dorpje met een leuk kerkje: 

Santa Cruz de Estrela. Was je in het dorpje zelf, dan bleek het maar 

een armetierig zooitje te zijn, waar zelfs nog duistere bewapende 

figuren op paarden rondreden: het “Wilde Zuiden”.   

Enfin, de koffie was opgeladen, de vrachtwagen reed weg en wij 

reden naar de coöperatie in São Joan de Boa Vista. Daar aangekomen 

hadden we een gezellig gesprek met de president, natuurlijk met een 

kop beste koffie en een hapje en een drankje. In het kantoor van de 

baas stonden twee monitors, waarop de koffieprijzen op en neer 

bewogen. Er werd natuurlijk gediscussieerd over de helaas zo lage 

koffieprijzen en wat te doen als de prijzen laag zijn en je als 

koffieboer geld nodig hebt. Al dat gedoe met die prijzen, het leek 

wel een handel in aandelen, met de koffieprijs als koers. Koffie kan 

goed opgeslagen worden, maar natuurlijk niet eeuwig. Je kunt de 

koffie op tijd verkopen, maar, als je de prijs te laag vindt is het 

mogelijk je eigen koffie te vervangen door verse koffie van een 

andere boer! Door die lage koffieprijzen heeft mijn goede vriend 

Ricardo uiteindelijk besloten de hele farm te verkopen, hoewel hij er 

eerst nog, tegen ieders advies, zo’n tienduizend koffiestruiken bij 

geplant had.  

Waar komt koffie eigenlijk vandaan? Als man die alles wil 

weten, moet ik daar natuurlijk wel van op de hoogte zijn. Het blijkt 

waarschijnlijk Ethiopië te zijn, waar ook nu nog veel wilde koffie 

geplukt wordt. Ook zoekt men daar naar onbekende wilde soorten om 

hiermee de bestaande koffierassen te verbeteren. Het woord koffie 

zou zelfs afgeleid zijn van de naam van een Ethiopische provincie: 

Kaffa, maar er zijn ook andere verklaringen.  

Dan zijn er ook nog verhalen over speciale koffiebonen, 

afkomstig uit de  uitwerpselen van bepaalde vogels en zoogdieren 

(“luwaks”) die de koffiebessen heerlijk vinden en later de bonen 

uitkakken. De koffie van deze bonen zou bijzonder lekker zijn, maar 

is ook zeer duur. 

Koffie wordt ongebrand verhandeld, maar die ruwe groene 

koffiebonen moeten natuurlijk wel een keer geroosterd worden en 

dat is een secuur werkje. De grote koffiefirma’s houden dat 
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brandproces liefst zelf in de hand en ze hebben daar tegenwoordig 

prachtige, computer gestuurde, machines voor. Ricardo kocht 

natuurlijk nooit koffie in de winkel, hij brandde z’n koffie zelf. 

Daarvoor had hij een machientje, dat nog het meest op een 

betonmolentje leek. Het bestond uit een roterende stalen buis, die 

je, net als een betonmolen, kon kiepen. Een flinke gasbrander 

verhitte de draaiende buis waar je een hoeveelheid koffiebonen in 

schepte. Na enige tijd, als de bonen begonnen te knetteren kwam het 

belangrijkste moment: wanneer stop je het brandproces? Ben je te 

vroeg, dan is de koffie te slap, wacht je te lang, pech gehad, bonen 

verbrand! Ricardo inspecteerde het proces door, in de buurt van het 

kritieke moment, steeds een lepeltje bonen uit de buis te halen. Hij 

bestudeerde de bonen en nam dan een beslissing. Was het zover, dan 

werd de vlam gedoofd, de buis gekiept en rolden de bonen in een 

geperforeerde bak onder de buis. Heb je te lang gewacht, niks aan te 

doen, de bonen branden in de bak gewoon verder. Het verschil tussen 

te zwart gebrande of te licht gebrande koffie was niet meer dan een 

seconde of dertig. Op de juiste wijze gebrande koffie kun je ook  

herkennen aan het olielaagje op de bonen. Je begrijpt nu wel dat de  

professionele koffiebranders dat proces zelf in de hand willen 

hebben want het komt bijzonder nauw. 

’s Avonds was het heerlijk rustig op de plantage, je hoorde 

alleen het oerwoudconcert van cicaden en vogels. We zaten in de 

lauwe avonden op de veranda, keken een beetje televisie (“Deutsche 

Welle”) of lazen wat. Ricardo had in z’n bibliotheek een Duitse 

encyclopedie in pocketvorm en ik mocht daar graag in neuzen. 

Eigenlijk kreeg ik dáár opnieuw interesse in de opbouw van de 

materie, er stond een keurige lijst in van alle elementen, compleet 

met aantallen protonen en neutronen per atoom en de 

elektronenverdeling per schil. Vooral die verdeling over de 

elektronenschillen was voor mij onbegrijpelijk, er leek geen logica in 

te zitten en ik besloot dat ik daar meer van wilde weten, dus begon ik  

de lijst over te nemen in een schrift en deze uit te pluizen, dit tot 

verbazing van Ricardo, maar voor mij was het leerzaam.  
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Een ander verhaal was het eten. Ricardo kon heerlijk koken 

maar… het duurde wel erg lang. Hij kookte graag allerlei exotische 

gerechten, met het kookboek naast hem op het fornuis! Maar ik 

moest wel wennen aan zo’n heel laat diner, soms pas om tien uur! 

Ricardo had enorm veel tijd nodig en stond maar te roeren in z’n 

potten. Wat voor de meeste vrouwen een fluitje van een cent is was 

voor “man” Ricardo niet te doen: meerdere gerechten tegelijk 

bereiden. Maar, als hij dan eindelijk alles klaar had, dan bleek het 

resultaat prima, heerlijke gerechten van all over the world. En veel 

van de ingrediënten haalde hij vers uit z’n moestuin. 

Als Ricardo met z’n mannen aan ’t werk was in de plantage ging 

ik maar wandelen en maakte een rondje om de “sitio”, dat kostte dik 

anderhalf  uur. Het was puur avontuur, ik zag van alles onderweg, 

cowboys op paarden, roofvogels met enorme poten, leguanen, af en 

toe een slang. Elke dag zag ik onderweg een uiltje op een paal die me 

met een verbaasde blik nakeek waarbij z’n kop een halve cirkel 

doorliep. Soms liepen er koeien op de weg die niet al te vriendelijk 

waren. Voor de zekerheid liep ik er met een flinke boog omheen. De 

begroeiing daar was er zeer weelderig, er stonden enorme 

sansevieria’s en ik liep langs velden met metershoog suikerriet. Ik 

vond het allemaal wel leuk daar en…. het was heerlijk warm weer! 

 Wel vreemd, Ricardo’s nieuwe Braziliaanse vrouw was er bijna 

nooit, zij studeerde honderd kilometer verderop, in Riberão Preto, op 

universitair niveau voor verpleegster. In het weekend kwam ze af en 

toe met de bus naar Tambaú, een vlakbij gelegen stadje en dan 

haalden we haar af met Ricardo’s vrij nieuwe “kever”. De Volkswagen 

kevers werden nog tot ver in de negentiger jaren in grote 

hoeveelheden gefabriceerd in Brazilië.  

 Ricardo’s Braziliaanse vrouw, slank en donker, ex danseres, was 

net als wij ook al een dagje ouder, maar toch een stuk jonger dan wij, 

ik schatte haar toen ruim veertig. Ze sprak zelfs een beetje Duits, 

dat had Ricardo haar ooit geleerd, maar ik kon er weinig van maken! 

“Mittwoch”, woensdag dus, werd bij haar zo iets als “mietsjie 

wotsjie”. Ja, aan die Braziliaanse uitspraak met z’n “sjie” en “zjie” aan 

het eind van een woord, daar moet je wel even aan wennen. 
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 “E.T.” PADDEN 

 

’s Avonds was het kastje kijken, maar als er niks op de televisie 

was, begon ik maar een boek te lezen uit Ricardo’s Duitse bibliotheek. 

Op zekere avond zat ik in de hoek, bij de glazen deuren te lezen, 

toen ik voelde dat er iemand naar me keek! Een bekend fenomeen, je 

voelt soms dat er iemand naar je kijkt, zelfs achter je! Ik keek opzij 

en kreeg een doodschrik, vlak bij staarde een soort “ET” koppie door 

het glas mij doordringend aan. Het was echter geen ruimtewezen, het 

bleek een reuzenpad te zijn, een soort “breedbekkikker”! Elke avond 

kwamen er een heel stel padden op het licht af en die waren wel een 

centimeter of dertig groot. Ze deden verder niks, ik vond ze wel 

leuk, maar mijn vrouw, die bij een eerder bezoek ook een paar dagen 

op de “sitio” logeerde, vond ze maar eng. Ricardo, die nog geen mug 

kwaad deed (maar wel mieren!), heeft ze op een keer met de 

kruiwagen weggebracht en een paar kilometer verder in de bush 

losgelaten, maar dat baatte niet. Een paar dagen later waren ze weer 

terug, weer ‘thuis”. Hoe wisten ze toch de weg terug? En is ’t echt zo 

dat een mens voelt dat iemand of iets naar hem kijkt? Ook van 

achteren? “Z’n ogen priemden in m’n rug”. Te verklaren is het niet. 

Men heeft in Amerika tests gedaan op dit gebied en daar kwam uit 

dat het niet zo is. Maar toch… ik voelde toen dat er iets naar me 

keek! Als ik aan andere vraag of ze ook wel eens bemerken dat 

iemand achter je contact zoekt, zegt iedereen dat ze dat óók wel 

eens meegemaakt hebben: je loopt ergens en voelt dat er iemand 

achter je naar je kijkt. Je draait je om en… ja hoor, een bekende, of 

iemand anders, zoekt oogcontact met je. Maar als dat zo is, dan zou 

dat betekenen dat levende wezens met hun ogen (of op een andere 

manier?) “iets” uit kunnen zenden. Als dat met de ogen gebeurt is dat 

trouwens heel vreemd want volgens de geleerden zijn je ogen alleen 

geschikt om beelden, licht dus, te ontvangen. Dit opgevangen licht 

valt door je ooglenzen op je netvlies en wordt door de gele vlek 

achter in je oogbol via de oogzenuwen naar je hersens gestuurd, die 

met die signalen op een ingewikkelde, tamelijk onbegrijpelijke manier, 
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een beeld vormen: je “ziet” dan iets. Maar iets uitzenden met je ogen 

of je lichaam? Onbegrijpelijk.  

Behalve die padden waren er nog allerlei andere exotische 

dieren daar, gevaarlijke spinnen (de “gewapende”), gifslangen 

(ratelslangen), hagedissen, kleurige leguanen, groene papegaaitjes en 

allerlei mooie vogels, waaronder kolibries. Één maal zagen we een 

prachtige toekan op een boomtak, zo’n mooie zwart/witte vogel met 

een enorme geelrode snavel. “Rovers” zei Ricardo. Ja, dat zal best, 

maar ik was diep onder de indruk en vond het fascinerend om zo’n 

vogel in ’t wild te zien.  

Bij mijn tweede bezoek, een jaar later, aan Ricardo’s 

koffiefarm, had z’n vrouw haar studie verpleging beëindigd en zocht 

ze een baan met haar nieuwe diploma. Uiteindelijk hoorde ik dat ze 

een job bij de regering had gevonden. Ze kreeg een soort varende, 

aluminium woonboot en de opdracht diep in het Amazonegebied de 

daar woonachtige, geïsoleerde Indianenstammen te bezoeken om die 

ter plaatse medische assistentie te verlenen. In het Amazonegebied 

wonen nog steeds Indianenstammen die geen of bijna geen contact 

met de buitenwereld hebben. Hun leefgebied wordt helaas steeds 

verder ingeperkt, het Amazonegebied wordt met grote snelheid 

“ontsloten”, wat betekent dat er op grote schaal wegen dwars door 

het regenwoud aangelegd worden. Ook wordt enorm veel oerwoud 

vernietigd door afbranden en (illegale) houtkap, allemaal om hout en 

landbouwgrond te verkrijgen. Toch is er nog steeds heel veel 

oerwoud en eigenlijk zou men NU op moeten houden met oerwouden 

te vernietigen, want onze wereld kan eigenlijk niet zonder oerbos. 

Die bossen ademen kooldioxide (CO2) in en zuurstof uit en zijn de 

longen van de wereld!  

 

CO2, KOOLDIOXIDE 

  

CO2 zou de voornaamste oorzaak van de “global warming” te 

zijn. Als het werkelijk zo is dat die paar honderdste procent CO2 in 

de lucht de opwarming van de aarde veroorzaakt, dan is onze enige 

hoop de natuur. Alle bomen en planten en vooral dat enorme 
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Amazonegebied met z’n oerbos,  absorberen CO2 uit de lucht en 

scheiden dat met hulp van zonlicht in zuurstof (O) en koolstof (C), de 

“fotosynthese”. De zuurstof wordt “uitgeademd” en de koolstof 

wordt omgezet in plantmateriaal, “koolhydraten”, waaruit alle planten 

en bomen bestaan. Als een plant of boom echter sterft komt de 

omgezette koolstof weer vrij als CO2, maar….in die oerwouden wordt 

een deel van de koolwaterstofverbindingen permanent opgeslagen. Zo 

zijn, denkt men, in het verleden, gedurende miljoenen jaren,  

plantmateriaal  opgeslagen, waaruit uiteindelijk lagen kolen, olie en 

gas zijn ontstaan. Deze “fossiele” brandstoffen zijn wij nu in een 

ontstellend hoog tempo aan ’t verbranden en daardoor is inderdaad 

het CO2 gehalte in de lucht de laatste honderd jaar gestegen, van 

0,03% in de achttiende eeuw naar 0,04% nu, nog steeds niet veel 

maar wel een stijging van 25%. Zie dat percentage maar weer eens 

terug te krijgen naar 0,03%! Met alleen wat “uitstoot beperking” 

redden we dat natuurlijk niet. Eigenlijk zou er dus absoluut geen 

oerwoud meer vernietigd mogen worden. En denk ook maar eens aan 

de Indianen in het Amazonegebied. Wat daarmee gebeurt deugt 

natuurlijk absoluut niet, men vernietigt hun gebied, pakt hen alles af 

en ze worden daarna vaak ook nog als een soort slaven misbruikt.  

Ricardo’s vrouw doet daar in de Amazone nu heel goed werk en 

probeert die mensen een beetje te helpen. De Braziliaanse regering 

blijkt daar dus toch wat voor de Indianen te doen! Brazilië is een 

enorm groot land en het Amazone gebied is een eind weg van 

Ricardo’s koffieplantage, die in de provincie São Paulo ligt, vlakbij de 

grens met de provincie “Minas Gerais”. Het was dus wel te 

verwachten: Ricardo is intussen gescheiden van z’n vrouw en de 

koffieplantage is verkocht. Jammer maar onvermijdelijk, je zag het 

aankomen, hoewel ik dat nooit aan Ricardo heb durven vertellen. En 

Ricardo? Die is op zoek naar een nieuwe vriendin (of heeft er al één 

gevonden)! 

In Brazilië heeft men nu dus eindelijk aardolie gevonden, maar 

of dat voldoende voor het hele land zal zijn? Daar men intussen al 

veel biobrandstoffen, zoals alcohol (“ethanol”) produceert, zal 

suikerriet steeds belangrijker worden. Ook in de Westerse wereld 
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wordt biobrandstof steeds populairder, omdat men onafhankelijker 

wil worden van de Arabieren. Ik ben daarom bang dat toch steeds 

meer oerwoud plaats zal moeten maken voor suikerrietvelden (en ook 

voor soja en veeteelt). In Brazilië wordt al langere tijd alcohol 

bijgemengd in de benzine om zo minder afhankelijk te zijn van 

importolie.  

Personenwagens met dieselmotoren waren (en zijn) in Brasil 

verboden, ze mochten zelfs niet geïmporteerd worden, alleen 

vrachtauto’s mogen daar op dieselolie rijden. Wat is dat toch in deze 

wereld, waarom is men toch zo tegen diesel? Men zegt vanwege het 

roet en fijnstof, maar is dat wel zo? Ook de zee veroorzaakt veel 

fijnstof.  

Dieselmotoren zijn de meest zuinige motoren, zuiniger dan alle 

andere! Ikzelf héb wat met dieselmotoren, waarschijnlijk omdat mijn 

technische leven daarmee begon. Het zijn werktuigen die brandstof 

op de meest efficiënte wijze in een draaiende beweging omzetten, 

daar kan geen turbine, wankel-, stirlingmotor enzovoort tegenop. Een 

goede moderne dieselmotor heeft een rendement van 40 procent en 

meer en daar komt een benzinemotor niet aan. Zelfs de modernste 

benzinemotoren komen niet veel verder dan een procent of 25, 

misschien intussen iets meer. Maar dat betekent toch dat drie kwart 

van de brandstof verloren gaat: het vliegt als heet gas de uitlaat uit 

en gaat als warmte via de radiator de lucht in! 

 

BIJLAGEN  VOOR  GEÏNTERESSEERDEN 

 

BRANDSTOF voor SCHEPEN 

 

Nu iets over brandstof voor schepen. Zeven jaar heb ik gevaren 

en al meer dan vijftig jaar ben ik er desgevraagd over aan het 

vertellen. Onlangs was de brandstofen het verbruik van container- en 

cruiseschepen in het nieuws. Terwijl die paar oude dieselautootjes   

Rotterdam niet in mogen, komen er grote container- en 

cruiseschepen naar de havens van Rotterdam die gigantische 

hoeveelheden stookolie verbranden, zo’n beetje de vuilste brandstof 
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die er is. Bij het verbranden komt veel roet, fijnstof, zwavel- en 

stikstofoxiden en natuurlijk CO2, (en CO?) en waterdamp vrij. En ik 

geloof niet dat die schepen roetfilters hebben die moderen 

(vracht)auto’s wel hebben. Stookolie is residu van aardolie, die 

overblijft als de lichtere spullen eruit zijn gehaald, maar het kan ook 

slechte kwaliteit ruwe aardolie zijn. In de haven wordt natuurlijk niet 

zoveel brandstof verbruikt als op zee, maar de cruiseschepen 

verbruiken ook in de haven zeer veel brandstof en dat is geen schoon 

spul.    

Hoeveel brandstof verbruikten die tankers waarop ik voer 

eigenlijk? Daarvoor put ik uit m’n lange geheugen. Het heeft 

natuurlijk vooral te maken met de grootte en de snelheid van het 

schip. Nou was de snelheid van die vooroorlogse tankertjes, waar ik 

op voer, niet al te hoog: een “knoop” of tien, elf. Die “knopen” dateren 

uit de zeiltijd. Op de oude Oostinjevaarders gebruikte men een blok 

hout aan een lang touw waarin knopen zaten voor het meten van de 

scheepssnelheid. Iemand gooide dat stuk hout overboord, draaide 

een zandloper om en telde dan de knopen in het touw dat door z’n 

hand liep. Één knoop is nu: één zeemijl per uur en zo’n zeemijl meet 

1852 meter. Die oude vooroorlogse tankertjes liepen dus ongeveer 20 

kilometer per uur, een kleine 500 kilometer per dag, in 80 dagen de 

wereld rond dus. Later voer ik op na-oorlogse tankers die wat groter 

en sneller waren, die voeren zo’n 15 knopen, een kleine 30 kilometer 

per uur, en daarmee deden we dus ruim 700 kilometer per dag. Die 

oude Macoma, waar ik vrij lang op voer, was een 12.000 tons tanker, 

later stapte ik over op een nóg kleinere: het m.s. “Ovula” van 9000 

ton. De naoorlogse tankers waar ik later op voer, waren van de K-

serie en maten 18.000 ton. (Tankers worden in tonnen “deadweight” 

gemeten).  

Maar, we hadden het over het brandstofverbruik. Voor zover ik 

me herinner verbruikte de Macoma een ton of 10, 11 stookolie per 

dag, de Ovula zo’n 7 à 8 ton per dag. Beide schepen hadden motoren 

die omgebouwd waren van dieselolie naar stookolie, want stookolie 

was toen ruim 30 % goedkoper. Die 18 duizend tonners verstookten 

veel meer, wel 47 ton per dag! Dat waren dan ook (stoom)turbine-
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tankers en die lusten wel wat. Deze tankers liepen dus ongeveer 

zeventig liter op één kilometer! Later, toen de brandstof duurder 

werd, kwamen er tankers met dieselmotoren, die even groot en snel 

waren als die K-tankers. Die schepen, ook 18.000 tonners, 

verbruikten “slechts” 32 ton per dag, bij de zelfde snelheid. 

Dieselmotoren lopen prima op goedkope stookolie en zijn door hun 

betere rendement de zuinigste aandrijvers voor schepen. 

Intussen zijn er véél grotere tankers die misschien nog wel wat 

sneller lopen dan 15 knopen en dus meer brandstof verbruiken. Op de 

zeevaartschool leerde ik dat het brandstofverbruik met de derde 

macht toeneemt, dus twee maal zo snel, acht maal meer brandstof. 

Zou dat nog zo zijn? Ik ging op zoek, want ik wilde wel eens weten 

hoe dat nu in de 21e eeuw gaat met de huidige dieselmotoren. 

Het blijkt dat men steeds meer PK’s uit een cilinder kon halen, 

onder andere door de cilinders flink groter te maken, en natuurlijk 

door de “turbocharging”, waarbij lucht onder druk de cilinder 

ingeblazen wordt. Daardoor kan meer brandstof ingespoten worden, 

meer PK ! Nog beter gaat het als je die inblaaslucht ook nog koelt, 

koele lucht weegt meer dan warme ! 

De cilinderdiameter van die oude Werkspoormotor van de 

Macoma was 65 centimeter. Dat was dus al behoorlijk groot, maar ik 

leerde dat je zelfs tot ruim een meter (105 centimeter) zou kunnen 

gaan. Een nog grotere diameter zou niet mogelijk zijn  want dan zou 

de cilinderwand zo dik moeten worden dat deze niet meer goed 

gekoeld kon worden.  

Nu, begin 21e eeuw, ging ik dus maar eens op zoek naar die hele 

grote moderne dieselmotoren. Zo vond ik een dieselmotor die tot de 

grootste ooit gebouwde motoren in de wereld zou behoren. En…. die 

motor heeft cilinders met een doorsnee van 38 inch: dat is dus nog 

net geen meter, namelijk 96,5 centimeter! Vreemd, 40 jaar later zijn 

de cilinderdiameters dus nog steeds niet boven de meter! De slag van 

deze motor is flink te noemen: 90 inch, dat is ongeveer twee meter 

dertig. In die cilinders kun je dus gemakkelijk rechtop  staan.  

Het is met die cilinderdiameter dus toch blijkbaar iets anders 

gelopen dan men indertijd dacht, want ik heb (nog) geen motor 
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gevonden met een cilinderdiameter van boven de meter. Genoemde 

enorme dieselmotor, de “RTA 96 – C”, heeft 14 cilinders en elke 

cilinder levert 7780 PK. Die motor levert dus een vermogen van bijna 

109.000 PK! Ongelofelijk, en dit bij 102 omwentelingen per minuut. 

Met een dergelijke motor kan je dus heel grote schepen aandrijven. 

In 2007 heeft men een containerschip, de “Emma Maersk”, met zo’n 

enorme motor uitgerust. Dit schip meet ruim 170.000 Bruto Register 

Ton en heeft een snelheid van 27 knopen. Deze, tot nu toe grootste 

dieselmotor, is van het merk “Sulzer Wartsila”, maar… in licentie 

gebouwd in Japan.   

Waarom moeten die grote scheepsmotoren toch zo langzaam 

lopen? Een scheepsschroef heeft het beste rendement bij een 

snelheid van 80 tot 120 omwentelingen, leerde ik, hoe groter de 

schroef,  hoe langzamer deze moet draaien om efficiënt te werken. 

Deze Sulzer Wartsila motor heeft volgens opgave van de fabriek een 

rendement van 50 %, zeer goed dus. Maar helaas verlies je bij de 

schroef, zelfs bij dit lage toerental, toch ook nog behoorlijk wat 

energie, namelijk een procent of twintig. Uiteindelijk wordt dus toch 

maar 40 % van de brandstof omgezet in voortstuwingskracht, 60 % 

gaat als warmte verloren, de zee in met het koelwater, de 

schoorsteen uit met de uitlaatgassen en nog wat als “slip” bij de 

schroef.  

Wat zou dat schip, de Emma Maersk, eigenlijk aan brandstof 

verbruiken? Dat moet een flinke slok zijn met zo’n hoge snelheid (27 

knopen = 50 kilometer  per uur). Volgens de fabrikant is het verbruik 

120 gram brandstof per PK per uur. Dit komt neer op 313 ton 

stookolie per dag en dat is zo’n 280 liter per kilometer! Dat een 

containerschip snel moet kunnen varen is wel te begrijpen, voor 

tankers is dat minder belangrijk, die zorgen meer voor een gestage 

stroom ruwe olie, bijvoorbeeld van het Midden Oosten naar de 

Westerse raffinaderijen. 

Twee echt flinke tankers zijn de “Stena Vision” en de “Stena 

Victory”, beide van 314.000 ton DWT, gebouwd in 2001. Weer tot 

mijn verbazing zijn dit dubbelschroefs-schepen. Die waren altijd 

zeldzaam, want zulke schepen zijn moeilijker en dus veel duurder om 
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te bouwen, door hun ingewikkelde achterschip.  In elk van deze 

schepen staan twee negencilinder “MAN/ B&W” diesels, van ieder 

21.500 PK. Daarmee bereiken deze tankers een snelheid van 16,9 

knopen, ruim 31 km per uur. Brandstofverbruik? Zo’n 105 ton per 

dag, neerkomende op 140 liter per kilometer. Terwijl deze schepen 

veel groter zijn verbruiken ze dus aanzienlijk minder brandstof. De 

reden hiervoor is natuurlijk de lagere snelheid.  

We praten hier over enorme hoeveelheden brandstof, vooral als 

je bedenkt dat zo’n tanker, volgeladen in de Perzische Golf, een flink 

aantal weken nodig heeft om via Kaap de Goede Hoop naar Rotterdam 

te varen. Die grote tankers kunnen namelijk niet door het Suezkanaal 

en moeten dus wel “om de Kaap”. Is er wat te doen aan dat verbruik? 

Hiervoor zijn al lang ideeën aanwezig. Zo doet men al proeven met 

een enorme vlieger, die bij gunstige wind een tanker helpt trekken. 

Zo’n vlieger kan het brandstofverbruik wel met zo’n 20 % 

verminderen.  

Zou het nog wat worden met moderne zeilschepen? Eeuwenlang 

hadden schepen alleen maar de wind als aandrijving, dus waarom nu 

niet? Omdat brandstof vuil en duur is gaan we toch gewoon weer 

zeilen, dat is nog leuk ook! Één ding, je moet wel gunstige wind 

hebben. Een zeilschip kan wel “aan” de wind, maar niet tégen de wind 

in varen. Machinist op een zeilschip, dat lijkt me trouwens wel wat!  

Ik ken er één: ik had ooit een collega die machinist was geweest op 

de Eendracht, het “zeilend schoolschip” van Nederland.….. 

 

NU 

 

 Mijn afscheid ligt intussen al weer heel wat jaartjes achter me 

en we leven nu in het jaar tweeduizendzestien! “2016 wat?” 2016 

Jaar na de “geboorte van Christus”. Logischer zou zijn als we de 

jaren vanaf de “geboorte” van de mensheid zouden tellen, maar ja 

niemand weet wanneer dat precies was en dan werd het een veel 

groter en onhandiger getal: ergens tussen de halve en hele miljoen 

(of een nog groter getal). We houden het dus maar op de jaartelling 
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“anno domino”, hoewel een aantal volkeren er een heel andere telling 

op na houdt.  

 Het is nu nogal onrustig, er is van alles aan de hand en dat 

bevalt me eigenlijk niks! Ook lijkt alles steeds sneller te gaan. Gaat 

de tijd werkelijk al maar sneller of is dat een gevolg van m’n eigen 

“perceptie” (managerswoord voor waarneming) door m’n reeds 

gevorderde leeftijd? Als je jong bent duurt alles lekker lang, vaak té 

lang. Ik herinner me nog dat ik het zo lang vond duren voor ik een 

beetje ouder werd: “Als ik eerst maar eens negen ben!” Van m’n 

tiende tot m’n twintigste levensjaar duurde ook zo ontzettend lang. 

Daarna ging het sneller, ik was al vrij snel dertig. Hoe ouder je wordt 

des te sneller lijkt de tijd te gaan. Hoe komt dat toch? Kom je dan in 

een soort stroomversnelling? “Tempus fugit” zeiden de Romeinen, de 

tijd vliegt!  

 Er zijn steeds meer crises die ons bedreigen, of was dat altijd 

al zo, maar merkten we daar toen niks van? Het lijkt nu ook of er 

steeds meer gebeurt, er wordt steeds meer, vooral slecht, nieuws 

over ons heen gestort. Zou het zo zijn dat er vroeger ook veel 

gebeurde, maar dat je dat toen niet hoorde? Vroeger waren er ook 

grote volksverhuizingen, maar toen was de wereldbevolking veel 

kleiner.  

Tegenwoordig komen we de gebeurtemissen in de wereld  

steeds eerder en sneller te weten, maar willen we, wil ik, al dat 

nieuws eigenlijk wel weten? Blijkbaar toch wel want ik ben nog steeds 

“nieuwsgierig”, misschien nog wel meer dan vroeger. 

 Op technisch gebied verandert er ook van alles, het valt niet 

mee om alles bij te houden. Vooral ouderen, en ook ik, hebben er 

moeite mee. Ik vecht en tracht bij te blijven. Maar…wat moet ik met 

“Twitter”, “Hyves”, “Facebook”, “Whatsapp”? Ook komen er steeds 

meer “gadgets”, soms bruikbaar en makkelijk, maar wat moet je er 

allemaal mee? I-phone, I-pod? I-pad? Tablet? Ik heb wel een mp3 

speler en een niet te moeilijk mobieltje. (Nu zelfs een tabletje waar 

ik niet veel mee doe). En natuurlijk een laptop. Vele ouderen hebben 

het maar opgegeven. Vaak  hebben ze wel een mobieltje, maar 

luisteren ze niet naar voicemail en kunnen (of willen) geen SMS-jes 
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sturen of lezen: “Ze bellen me maar als ze me nodig hebben”. M’n 

schoonmoeder heeft zelfs altijd geweigerd om te pinnen en ze was 

niet de enige!  

 M’n hele leven repareerde en onderhield ik machines en 

apparaten, maar nu? Printer kapot, naar de winkel en?…de winkelier 

zet een doos met een nieuwe voor m’n neus: “Goedkoper dan 

repareren”. Espresso apparaat kapot, waarschijnlijk een kleinigheid, 

maar…. reparatie heel duur. Dan maar een nieuwe. Zelf repareren? 

Meestal niet mogelijk. En ook: wat je vandaag koopt, is morgen 

verouderd. Blijft dat maar doorgaan?  

 De wereld van nu, hoe moeten we die eigenlijk zien? Als een plek 

waar het goed toeven is, waar allerlei moois te zien en te beleven is, 

waar je comfortabel en prettig kan leven!? Een plaats waar steeds 

betere, handigere, mooiere en lekkerdere zaken te koop zijn, waar 

alles kan en alles mag? Een wereld waar alles in overvloed is? Nóg wel, 

er is zelfs zoveel keuze in alles dat je er wel eens hoorndol van 

wordt.  

We leven we nu in een wereld waar we steeds makkelijker en 

beter met iedereen en alles, op allerlei manieren, kunnen 

communiceren. Maar helaas… de communicatie tussen mensen loopt 

misschien wel stroever dan ooit. In onze westerse wereld wordt het 

leven steeds beter en comfortabeler. We hebben beste huizen en 

een keur aan vervoersmogelijkheden. Om ons te verplaatsen staan 

ons allerlei transportmiddelen ter beschikking. Het is geen probleem 

meer om te reizen naar welke plaats dan ook, dichtbij of veraf. De 

moderne vliegtuigen brengen ons goedkoop en snel naar bijna iedere 

plek op de aarde en daar wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt. 

Ondanks de overvolle wegen is de auto toch nog steeds een uiterst 

populair vervoermiddel. De huidige auto’s zijn comfortabeler, stiller, 

zuiniger en betrouwbaarder dan ooit en voorzien van allerlei handige 

hulpmiddelen en accessoires. Iedereen wil er één (of meer) hebben 

en je ziet er dus, ondanks alles, steeds meer. Elektrische auto’s zijn 

er nu ook en die zijn nóg geruislozer, zo geruisloos dat men erover 

nadenkt om ze een kunstmatig geluid te geven voor de buitenwereld.  
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Helaas, er is nog steeds geen accu ontwikkeld die èn veel 

stroom kan opslaan èn snel op te laden is èn compact en licht is, maar 

die zal toch eens wel komen? De westerse mens wil, op een stel 

vrijwillige daklozen na, graag ergens wonen en is daarin, vergeleken 

met veel andere volken, nogal veeleisend. Onze huizen zijn nu van alle 

gemakken voorzien en worden steeds comfortabeler. Allerlei 

hulpmiddelen staan ons ten dienste en we hebben steeds meer 

apparatuur in onze woningen. Het nieuwste is “domotica” waarmee je 

alles in je huis met afstandsbediening geautomatiseerd kan bedienen. 

Wel zijn we steeds afhankelijker van gas, water en stroom geworden. 

O wee als dat een keertje mis gaat, dan merk je pas hoe afhankelijk 

we zijn. Ikzelf denk al langere tijd aan een noodstroomaggregaat, 

maar…. die is tot nu toe nog niet nodig geweest!  

 We vinden dit alles: onze aarde, ons leven, alle comfort en 

hulpmiddelen, volop voedsel, eigenlijk vanzelfsprekend en onszelf o 

zo belangrijk. Maar… eigenlijk leven we op een heel klein onbeduidend 

planeetje in een onvoorstelbaar groot heelal. Een heelal waarover de 

wetenschap wel steeds meer te weten komt, maar steeds minder van 

begrijpt. Zo zijn de geleerden 80 % à 90% van de materie in het 

heelal “kwijt”. Astronomen kunnen steeds dieper en verder in het 

heelal kijken en de hoeveelheid kennis erover wordt steeds groter. 

Maar hoe verder je kijkt, hoe verder je in het verleden kijkt. Je ziet 

dus iets dat al lang niet meer bestaat en zo ook nooit heeft bestaan. 

Het heelal zou met een “oerknal” begonnen zijn, maar heeft die wel 

werkelijk plaats gevonden en wat was er dan vóór die oerknal?  

 Het heelal blijkt uitermate bizar en roept steeds weer nieuwe 

vragen op. Die afstanden tot andere sterren en sterrenstelsels zijn 

onvoorstelbaar groot, de bevindingen zijn interessant maar vaak ook 

angstaanjagend en toch…. de doorsnee mens staat er niet of 

nauwelijks bij stil, valt me vaak op. Waarom ik dan wel?  

 We zijn tot steeds meer in staat, we bezitten steeds meer en 

leven steeds beter en comfortabeler. We zijn vrij en onafhankelijk, 

maar toch….steeds meer mensen zijn ontevreden. In de 

(Nederlandse) kranten schrik je van de reacties van lezers op allerlei 

zaken en gebeurtenissen, die als “nieuws” in de kranten te lezen zijn. 
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De reacties die mensen op internet plaatsen zijn vaak nóg extremer, 

meestal anoniem of onder een schuilnaam. Vooral over de politiek 

blijken vele van ons zeer ontevreden, terwijl de lieden van de 

regering toch echt hun best doen om ons land goed te besturen, 

althans die indruk proberen ze met alle macht te vestigen.  

 Regeringen maken graag grootse plannen, om goede sier te 

maken? Willen die ministers ter meerdere glorie van henzelf ons wat 

nalaten? Ze “geven” ons land van alles: nieuwe wegen en spoorlijnen: 

een “Betuwelijn”, een hoge snelheidslijn, extra metrolijnen in 

Amsterdam, maar helaas, er gaat (te) veel mis, de kosten zijn per 

definitie altijd veel hoger dan geprognotiseerd en het volk krijgt 

daardoor steeds meer afkeer van de “politiek”. Toch gaat men door 

met allerlei projecten, nieuwe stadswijken, uitbreidingen, een land is 

blijkbaar nooit klaar. We krijgen steeds meer nieuwe snelwegen, 

voorzien van beter, inderdaad fluweelzacht asfalt. Maar die 

werkzaamheden geven wel jarenlang overlast en files! Zou het werk 

ooit af komen? Musea jaren en jaren dicht, verbouwingen van 

stations die meer dan tien jaar duren, verkeerstunnels en 

wegverbredingen die eveneens jaren en jaren overlast geven en tot 

steeds meer sarcasme en boosheid leiden.   

 De regering maakt steeds meer wetten en regels, organiseert 

en bedisselt dat het een lievelust is, maar of alles er beter door 

gaat? Er gaan steeds meer stemmen op om de enorme bureaucratie 

te verminderen maar ondanks beloftes om deze te verminderen 

groeit de regelbrij alleen nog maar méér. 

 De politiek ontwikkelde een nieuwer en beter zorgsysteem voor 

iedereen, thuiszorg, kinderopvang noem maar op. Helaas, als je wat 

mankeert zijn er wachtlijsten, er is personeel tekort en de kosten 

stijgen steeds meer. Het nieuwe zorgsysteem trekt blijkbaar zieken 

aan of zijn er nu echt meer ziektes en zieken dan vroeger?  

 De overheid sleutelt continu aan het onderwijs en verandert en 

“verbetert” maar door, zoveel dat de docenten er gek van worden. 

Elke regering weet het weer beter en steeds maar weer worden 

nieuwe schoolvormen en opleidingsmethodes bedacht. Helaas blijkt 

dat de kennis van elementaire zaken zoals rekenen en taal alleen 
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maar achteruit gaat. Wat is er trouwens  aan de hand met (een deel 

van) de jeugd van vandaag? Hebben ze het te goed, zijn de jongelui 

niet té vrij? Drinken ze niet wat al teveel alcohol en 

“energiedrankjes”? Lachgas? Wiet? Zijn ze aan ’t ontsporen? Zeg 

maar niks van hun gedrag want de jeugd heeft tegenwoordig een erg 

kort lontje. Tja, over de baldadige jeugd, daar hadden de Romeinen 

het tweeduizend jaar geleden ook al over. Niets nieuws onder de zon 

dus, of… is het nu toch anders? 

 In de afgelopen jaren zijn nutsbedrijven zoals spoorwegen, 

elektriciteitsbedrijven, waterleiding, postbezorging en nog veel 

meer, geprivatiseerd. Gezien de vele problemen die er daardoor 

ontstonden wordt er door het publiek steeds meer getwijfeld aan 

het “nut” van deze privatiseringsgolf. Volgens de overheid zou het 

beter gaan als er concurrentie kwam: de markt moet z’n werk kunnen 

doen. Maar zijn het wel allemaal verbeteringen? Was het verstandig 

om de nutsbedrijven te privatiseren? Waarom moest de zorg zo 

nodig door private instellingen verzorgd worden? Waarom moest de 

zorg voor rails en de treinen apart worden? Waarom moest de 

productie en het transport van stroom gescheiden worden? Beter 

gaat het daardoor in ieder geval (nu nog) niet. Ondanks de tendens 

naar privatisering zijn we zélf steeds minder privé. De overheid 

probeert een steeds sterkere greep op onze privacy te krijgen, iets 

waar steeds meer weerstand tegen komt.  

 Kabinet en parlement smeden continu nieuwe plannen om de 

lasten en lusten eerlijker te verdelen met allerlei uitkeringen, 

toeslagen en subsidies, maar het woud van regels roept steeds meer 

misbruik op. Is het daarom dat zoveel mensen toch niet blij zijn met 

al die regelingen?  

 Er lijkt in ons land wel een ondergrondse veenbrand van 

ongenoegen te smeulen. Men is het vertrouwen in de politiek kwijt en 

hunkert naar zekerheid. Men is de profiteurs, zakkenvullende 

managers en sinterklaas spelende politici duidelijk beu. Politici 

zouden het landsbelang moeten dienen, maar ze blijken steeds meer  

het partijbelang en uiteindelijk alleen hun eigen belang voorop te 
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stellen. Dat blijkt vooral als ze de politiek verlaten, vele van deze 

lieden vallen dan op gênante wijze door de mand.  

 Maar zijn er wel alternatieven? Kunnen nieuwe politieke partijen 

het vertrouwen terugbrengen? Zou het niet zó zijn dat ons 

democratische systeem aan revisie toe is? Eens in de paar jaar een 

vakje rood maken naast een naam van iemand die je nauwelijks of in ’t 

geheel niet kent en die dan beslissingen blijkt te nemen waar je het 

totaal niet mee eens bent. Is dat democratie, “regeren door het 

volk”? En dan proberen we dat ondeugende systeem ook nog aan 

andere volkeren op te dringen!  

 Oké, we leven in Nederland, in de westerse wereld, en wij 

hebben eigenlijk weinig reden tot klagen. Want hoe gaat het eigenlijk 

in de rest van de wereld, in de niet westerse wereld? Vooral in Azië 

zijn landen als China, India en enkele kleinere landen sterk 

opgekomen en de mensen daar hebben het nu een stuk beter dan 

vroeger. Een land als China, nog niet zo lang geleden een 

ontwikkelingsland, dreigt nu zelfs de grootste industriële macht in de 

wereld te worden. Ook de Zuid-Amerikaanse landen, vooral Brazilië, 

spelen hun partij mee in de wereld.  

 Maar…. één continent blijft achter: in Afrika blijft het huilen 

met de pet op: honger, oorlog, armoe overheersen en ook 

volkerenmoord komt nog steeds, en misschien wel steeds vaker, voor. 

De Afrikanen krijgen veel “hulp” uit het westen, maar, wat eigenlijk 

al langere tijd bij vele bekend was, heeft nu wetenschappelijke 

onderbouwing gekregen: ontwikkelingshulp zoals thans aan die landen 

geleverd wordt, werkt niet. Sterker nog: die hulp werkt averechts. 

Het blijkt dat de mensen daar, door al die hulp, niet leren op eigen 

benen te staan en dat is toch noodzakelijk om in deze wereld mee te 

komen. Is er weer eens hongersnood dan rekenen die mensen daar 

erop dat er wel weer voedselhulp van de westerse landen zal komen 

en dus doen ze zelf weinig om de toestand te verbeteren. De 

(vermeende ?) klimaatverandering: die “global warming” tot gevolg 

zou hebben, helpt ook niet mee: droogte en verwoestijning zijn sterk 

toegenomen. Ook hebben ze last van de “alternatieve energiecrisis”: 

gebrek aan brandhout voor steeds meer kookvuurtjes, ze moeten 



 293 

steeds verder lopen om aan hout te komen en kappen steeds meer 

bomen, waardoor ze zelf ook aan de verwoestijning meewerken. 

 Ondanks de miljarden die vanuit het westen naar Afrika gaan, 

verbetert de situatie in veel landen daar nauwelijks. Het grootste 

deel van ontwikkelingsgeld uit de rijke landen komt op de verkeerde 

plaatsen terecht en houdt vooral de corrupte regeringen daar in 

stand. Veel verschillende, goed bedoelende instanties uit het westen 

bieden hulp op allerlei gebied. Die instanties zijn vooral succesvol in 

het geld inzamelen om zichzelf in stand houden. Maar al hun 

inspanningen helpen de mensen dáár juist NIET om zelfstandig en 

onafhankelijk te worden! Die organisaties slaan daar waterputten, 

maar helpen de mensen eerder in als uit de put. “Je moet ze geen vis 

geven, geef ze een hengel!” zei iemand ooit, maar ook dát deugt niet. 

De mensen daar moeten die hengel niet krijgen, maar zelf op het idee 

komen om hengels te maken. 

 Onze prachtige wereld, hoe lang blijft die nog prachtig? Wij 

mensen zijn vooral bezig de wereld een stuk minder mooi te maken, 

of zijn woestijnen, kale steppen, akkers met monocultuur, bebouwing 

en asfalt mooier dan natuurlijke landschappen? We vervuilen de 

zeeën en de lucht op grote schaal. We plegen roofbouw op de natuur 

en veroorzaken enorme littekens in de aarde in onze zucht naar 

grondstoffen: kolen, olie, ertsen en zo voort. Door de zich steeds 

verder uitbreidende industrie en de explosief toegenomen 

wereldbevolking hebben we steeds meer voedsel en materialen nodig 

en wordt er een steeds grotere aanslag op de aarde gepleegd, en 

begint de situatie voor diverse grondstoffen kritiek te worden. 

 Komt het ooit nog goed met de aarde? Met de aardbol zeker 

wel, een kwestie van tijd. Kijken we terug in de zeer lange 

geschiedenis van de aarde dan zien we dat, ondanks alle rampen, 

klimaatveranderingen, ijstijden en inslagen vanuit de ruimte, de 

natuur steeds weer teruggekomen is, mooier en beter dan tevoren. 

De laatste grote ramp, 65 miljoen jaar geleden, werd veroorzaakt 

door de inslag van een enorme brok uit de ruimte. Veel werd er toen 

vernietigd, een groot aantal diersoorten stierf toen uit, maar… de 

aarde herstelde zich en een nieuwe, prachtige natuur ontstond. Een 
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veel grotere ramp die de aarde overkwam begon ongeveer een miljoen 

jaar geleden: de komst van de mensheid! Maar ook daar komt de 

wereld wel overheen, alweer: kwestie van tijd! Het is de mensheid die 

geen tijd heeft! De wereld bestaat al lang: 4500 miljoen jaar, de 

mensheid pas één miljoen jaar. Wij mensen zijn dus nog maar net op 

de wereld, maar alles wijst er op dat het tijdperk “mens” niet zo heel 

lang meer kan duren. Hoe lang nog? Nog een paar eeuwen? Nog 

duizend jaar? Nog tienduizend jaar? Alles is relatief, voor ons is 

tienduizend jaar heel lang, voor de aarde slechts een oogwenk, een 

tel.  

 De aarde dankt zijn bestaan aan de zon en die heeft nog 

brandstof voor vier à vijf miljard jaar. De aarde heeft dus tijd 

genoeg om zich weer te herstellen, de mensheid niet! Gaan we verder 

richting “Gallemiezen” (waar liggen die eigenlijk?), of gaan we er echt 

wat aan doen? Voorlopig stumperen we voort met onze problemen: 

crises, oorlogen, honger, energie tekort, grondstoffen schaarste, 

aardopwarming, uitstervende diersoorten en planten, leeggeviste 

zeeën, dierziektes, droogte, verwoestijning, watersnood,  

broeikasgassen, ozongat, epidemieën, resistente bacteriën, 

vergrijzing, criminaliteit, maar vooral met het allergrootste 

probleem: overbevolking. Er wordt zelden over gesproken, het 

onderwerp is taboe, maar er zijn duidelijk teveel mensen op deze 

wereld. Zullen we, zal de mensheid eindelijk gaan reageren, zal de 

wereld er écht wat aan gaan doen? De mens: geniaal en rampzalig 

tegelijk! 

 

KLIMAATPROBLEMEN 

 

 Nu, in de eenentwintigste eeuw dreigen er vele problemen. Door 

de  opwarming van de aarde en vooral van de zeeën en oceanen zou 

het volgens sommige wetenschappers kunnen dat de golfstromen gaan 

veranderen en dat onze warme golfstroom uit het zuiden kan 

veranderen in een noordelijke zeestroming. Dat zou ons klimaat 

behoorlijk kouder en onaangenamer maken, we moeten dus hopen dat 

dit niet gebeurt. Ook de straalstromen blijken anderste gaan lopen 
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en kunnen klimaatverschuivingen veroorzaken. Is het trouwens wel  

zeker dat de aarde echt opwarmt? De zeewatertemperatuur blijkt in 

ieder geval wél gestegen te zijn, de metingen spreken van een halve 

tot één graad Celsius in de afgelopen eeuw. Dit lijkt niet veel, maar 

er is enorm veel zeewater en dit verklaart de toegenomen intensiteit 

van regenbuien, in ons land en ook in de omringende landen. Ook de 

veel sterkere tornado’s die Amerika af en toe teisteren zouden 

hiermee te verklaren zijn.  

Volgens de laatste metingen zou de gemiddelde temperatuur 

van de aarde in de laatste honderd jaar met 0,7 graad Celsius 

gestegen zijn. Door de gestegen zeewatertemperatuur stijgt ook de 

zeespiegel door uitzetting, maar de stijging is veel minder dan 

doemdenkers zoals Al Gore voorspelden. De stijging bedraagt volgens 

de wetenschap ongeveer een millimeter per jaar (een decimeter per 

eeuw). Maar… als Groenland smelt, tja, dan kon het wel eens sneller 

gaan. 

Een ander dreigend gevaar is de ompoling van het 

aardmagnetisme. Dit is in de geschiedenis van de aarde al vele malen 

gebeurd. Is dat ernstig? Of dit invloed op het klimaat gaat hebben is 

onduidelijk, maar waar het zeker invloed op heeft is: de “kosmische 

straling”, die vanuit de ruimte op ons afkomt. Die kosmische straling 

is zeer gevaarlijk voor mens en dier: ze bestaat uit zeer  snelle 

kerndeeltjes, die in onze atmosfeer ook nog gedeeltelijk omgezet 

worden in de eveneens heel gevaarlijke “gammastraling”, die al het 

leven kan doden. Die kosmische straling wordt door het 

aardmagnetisme grotendeels tegen gehouden, maar minder aan de 

polen. Daardoor zien we nogal eens het prachtig gekleurde 

“Noorderlicht” of “Poollicht” (want het is ook aan de Zuidpool te 

zien), veroorzaakt door de “zonnewind”. Af en toe zijn er 

uitbarstingen op de zon, waarbij grote hoeveelheden geladen deeltjes 

uitgestoten worden. Het aardmagnetisch veld zorgt ervoor dat die 

deeltjes worden afgebogen, maar in de buurt van de polen komen ze 

vaak met verhoogde snelheid de atmosfeer binnen, botsen met de 

zuurstof- en stikstofatomen, staan hun energie af waardoor het 

poollicht ontstaat.   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Magnetisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardatmosfeer
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Metingen wijzen uit dat de sterkte van het aardmagnetisme 

langzaam afneemt en dat wijst erop dat we op een ompoling 

afstevenen. Dus: eerst afnemen tot nul, dan “ompolen” (Noordpool 

wordt Zuidpool en omgekeerd) en dan neemt het aardmagnetisme 

weer langzaam toe. Gelukkig hebben we nog tijd, men denkt dat het 

nog wel een paar duizend jaar duurt voor het zover is. Intussen zal 

de kosmische straling wel langzaam toenemen door het verzwakkende 

aardmagnetisme! 

Weer een ander probleem is de dunner wordende ozonlaag en 

het “gat in de ozonlaag”. Ik merk dat veel mensen denken dat dit 

fenomeen invloed op het klimaat heeft, maar zo duidelijk ligt dat 

niet. Die ozonlaag is erg belangrijk voor ons omdat ozon het grootste 

deel van de ultraviolette (UV) straling tegenhoudt.  UV licht is, net 

als infrarood en zichtbaar licht, een elektromagnetische straling, 

maar dan kortgolviger en gevaarlijk voor alles wat leeft. Veel mensen 

vinden UV straling best leuk, je wordt er lekker bruin van, krijgt er 

leuke rimpeltjes van, maar UV licht kan ook huidkanker veroorzaken. 

Als de UV straling te sterk wordt zal uiteindelijk de plantenwereld 

sterven en…dan hebben we geen eten meer. Het is dus een goede 

zaak dat men de waarschijnlijke oorzaak, bepaalde chloor en fluor 

houdende gassen die in spuitbussen en koelkasten toegepast werden, 

intussen verboden heeft. Maar toch neemt het gat, vooral boven de 

Zuidpool, nog steeds in grootte toe, omdat nog veel van dit “CFK” gas 

(ChloorFluorKoolstof) op weg is naar boven om daar nog  

ozonmoleculen af te breken. Ozon (O3) is eigenlijk een soort super 

zuurstof, met één extra zuurstofatoom per molecule. Dit losse 

zuurstofatoom wordt door die CFK gassen losgeweekt uit de 

ozonmoleculen, waarna gewone zuurstof  (O2) overblijft, maar die 

houdt de UV straling helaas niet tegen. Het gat in de ozonlaag en het 

dunner worden van deze laag blijft voorlopig een gevaar. De laatste 

tijd lees ik dat de ozonlaag weer toe zou nemen en dat is gunstig. 
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BROEIKASGASSEN 

 

 Nu we het toch over klimaatproblemen hebben, wat heeft de 

grootste invloed op het klimaat? Dat zouden de in de dampkring 

voorkomende “broeikasgassen” zijn, zeggen de geleerden. Die zouden 

de opwarming van de aarde veroorzaken. Broeikasgassen zijn 

bepaalde gassen in de atmosfeer, die het zonlicht en de 

warmtestraling van de zon wel doorlaten, maar de door de aarde 

teruggekaatste warmte voor een deel tegenhouden. Warmtestraling 

is eigenlijk IR (“infrarood”) straling, dus eveneens een soort 

onzichtbaar “licht”. Het is evenals zichtbaar licht, een 

elektromagnetische straling, maar dan van langere golflengte. Is 

deze IR straling intens genoeg dan voelen we hem als warmte. 

De straling van de zon verwarmt onze aarde, maar de aarde straalt 

een deel van de warmte weer terug de ruimte in. Gelukkig hebben we 

dus die “broeikasgassen” in de atmosfeer die dit gedeeltelijk 

tegenhouden. Daardoor bedraagt de gemiddelde temperatuur op 

aarde (thans) een graad of zestien boven nul. 

  

WAREN ER GEEN BROEIKASGASSEN, DAN WAS DIE 

TEMPERATUUR ACHTTIEN  GRADEN  ONDER  NUL. 

 

We moeten dus eigenlijk heel blij zijn met onze broeikasgassen! Wat 

is nu het belangrijkst broeikasgas? Dat is natuurlijk het water in de 

lucht, zichtbaar in de vorm van mist, nevel en wolken (die bestaan uit 

druppeltjes vloeibaar water), maar ook onzichtbaar als waterdamp, 

gasvormig water. Stoom is ook onzichtbaar, zodra stoom zichtbaar is 

bestaat het uit waterdruppeltjes en is dan eigenlijk natte stoom. 

Vooral tegen de winter merken we het effect van water in de lucht. 

Bij heldere hemel koelt de aarde ’s nachts sterk af en is er al snel 

nachtvorst, maar als het bewolkt of mistig is, dan is de uitstraling 

veel minder en blijft de temperatuur meestal boven nul.  

De hoeveelheid water in de atmosfeer varieert nogal en het 

meeste water bevindt zich in de onderste luchtlagen. Het is niet 

eenvoudig om te weten te komen hoeveel water zich in de 
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aardatmosfeer bevindt, er worden zeer verschillende getallen 

vermeld. De meest vermelde waarde is als volgt: gemiddeld zou de 

atmosfeer 0,25 % (gewichtsprocenten) water bevatten en dit komt 

neer op ruwweg 13.000 km3 of 13.000 miljard ton water. 

 

KOOLDIOXIDE 

 

Maar die “kooldioxide”, het broeikasgas waar steeds weer de 

meeste aandacht naar toe gaat, hoe zit het daar nu mee? CO2 is de 

chemische formule voor kooldioxide of koolzuurgas. Mensen en 

dieren ademen lucht in met wéinig CO2 en blazen lucht met veel CO2 

uit. Bij bomen en planten is het precies andersom, zij “ademen” lucht 

waarin CO2 zit, in, halen de “C” eruit en ademen zuurstof “O2” uit. 

Prima geregeld dus. Maar tóen ging de mens kolen en olie verstoken, 

later ook nog (aard)gas en werd er steeds meer CO2 de lucht in 

gepompt. Ondanks het intussen enorm gestegen verbruik van koolstof 

houdende brandstoffen, bevat de lucht om ons heen nog maar een 

heel klein percentage CO2, namelijk zo’n 0,04 % (volumeprocenten). 

Toch gaat thans alle aandacht juist naar dit gas, CO2 zou dé grote 

boosdoener zijn, de belangrijkste oorzaak van de vermeende 

aardopwarming. Waarom toch?  

De oorzaak van deze overdreven aandacht is het feit dat de 

CO2 concentratie in onze lucht sinds het begin van de industriële 

revolutie gestegen zou zijn van 0,03 %  naar 0,04 % nu. Toen er 

overal industrie ontstond, ging de mensheid steeds meer (fossiele) 

brandstof verbranden. Die fossiele brandstof, zoals kolen, olie en 

aardgas, is in honderden miljoenen jaren door de natuur gevormd, 

maar wij zijn al dat spul in korte tijd in een steeds hoger tempo aan 

het verstoken en verbruiken. Vooral in de laatste 50 jaar is het 

verbruik van (fossiele) brandstoffen gigantisch toegenomen.  

In de vijftiger en zestiger jaren voer ik op twaalf- en 

achttienduizend tons tankers, flinke schepen dus. Maar nu zijn er 

vele tankers van honderdduizenden tonnen om aan de enorm gestegen  

vraag naar olie te voldoen. Onze gigantische Groningse aardgasbel 

(toen vierduizend miljard kubieke meter), één van de grootste ter 



 299 

wereld, hebben we in enkele decennia voor de helft opgestookt. Ik 

herinner me dat ik, vlak na de oorlog, af en toe een kitje kolen uit de 

schuur moest halen, genoeg voor een avondje warmte van de haard. 

Enkele jaren geleden bezocht ik de kolencentrale in Nijmegen en 

daar moest ik toen weer aan denken. Die centrale jaagt per dag 1500 

ton (van duizend kilo) steenkool erdoor.  

Kolen kwamen vroeger uit diepe mijnen, nu worden ze meestal in 

“dagbouw” opgegraven. Enorme machines graven gigantische kuilen in 

de aarde in hun honger naar het zwarte (en bruine) goud. Bij de 

verbranding van al dat spul komen daardoor gigantische hoeveelheden 

CO2 vrij, het meest bij verbranding van steen- en bruinkool, want die 

bestaan voor het grootste deel uit koolstof (C).  

Maar, is dit CO2 gas wel werkelijk de oorzaak van de opwarming 

van de aarde? Dat wordt door een aantal geleerden ernstig 

betwijfeld, maar toch houden de westerse landen regelmatig 

indrukwekkende klimaatconferenties waarin men plechtige beloftes  

doet om de uitstoot van CO2 te beperken. Blijkbaar twijfelt niemand 

van die regeringen aan de schuldvraag en wil men de zinloosheid van 

CO2 uitstootbeperking  niet zien. Met beperking van de uitstoot 

krijg je die 0,04 % natuurlijk niet omlaag. Nog erger: ondanks de 

beloften gedaan in “Rio” en “Kyoto” is de CO2 uitstoot sindsdien 

alleen nog maar verder gestegen. Eind 2009 was er in Kopenhagen 

weer zo’n klimaatconferentie, maar zoals ik al verwachtte is er weinig 

beslist, de uitstoot van CO2 zal gewoon verder gaan en de totale 

hoeveelheid CO2 in de lucht zal dus ook verder stijgen. En na 

“Parijs”, zal er dan wel wat veranderen?  

Er zijn trouwens nog veel meer broeikasgassen, waaronder 

“methaan” (CH4). Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan. Door de 

aardopwarming zou uit de ontdooiende permafrost laag van de 

Siberische toendra’s steeds meer methaan vrijkomen. Ook daarover 

zijn zorgen, methaan is namelijk een twintig maal zo sterk 

broeikasgas als CO2, maar de concentratie ervan in de atmosfeer is 

nu nog zeer laag.  

Ook waterstof is een sterk broeikasgas. Stel dat veel auto’s op 

waterstof gaan rijden, enkele autofabrikanten zijn hiermee bezig. 
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Dan zal men er dus wél voor moeten zorgen dat dit gas niet weglekt 

en dat zal problematisch zijn. Waterstof is namelijk moeilijk lekvrij 

op te slaan. Waterstof neemt niet alleen veel ruimte in maar kruipt 

ook nog eens bijna overal tussendoor! Een oplossing daarvoor is er 

wel: binden van waterstof tot een vloeistof, zoals ammoniak of 

azijnzuur.  

 

RICHARD BRANSON 

 

Verscheidene jaren geleden hoorde ik op ’t nieuws dat Sir 

Richard Branson het klimaat ging redden. Z’n vliegtuigen (“Virgin 

Air”) zouden op “biobrandstof” gaan vliegen en hij bood 25 miljoen 

dollar aan degene die flinke hoeveelheden CO2 uit de lucht kon halen.  

 “Hé, dat is interessant, ik weet wel hoe dat moet!” zei ik tegen 

m’n vrouw.  Met de “fotosynthese”, met bomen en planten dus.”  

Maar… zo eenvoudig is het allemaal niet, bleek mij al snel. Zoals 

bekend, alle planten en bomen ademen CO2 in en zuurstof (“O”) uit en 

zetten de koolstof (“C”) uit het koolzuurgas met hulp van zonlicht om 

in plantmateriaal: “koolhydraten”. Door deze fotosynthese groeit 

alles en hebben mens en dier voedsel.  

 Om wat voor hoeveelheden gaat het eigenlijk, die 0,04 % CO2 in 

de lucht, hoeveel kilo is dat eigenlijk? En hoeveel CO2 moet ik uit de 

atmosfeer halen om dat geld van die Richard te krijgen? Ik ging op 

zoek en las dat Sir Richard die 25 miljoen dollar pas aan je zou geven 

als je “one billion tons of CO2” per jaar, tien jaar lang, uit de lucht 

zou kunnen halen. “One billion” is bij ons één miljard, een 1 met 9 

nullen en dat is een flink getal. Als we “one billion ton” of één miljard 

ton nu eens een “Gigaton” noemen (want “giga” is miljard) hoeveel 

Gigaton CO2 zou er dan totaal in de lucht zitten? Ik ging maar eens 

aan ’t rekenen.  

 De barometer geeft meestal een luchtdruk van rond de 76 

centimeter kwik aan en dat is ongeveer één kilogram per vierkante 

centimeter. Op iedere vierkante centimeter aarde drukt dus één kilo 

lucht. Weet je dus de oppervlakte van de aarde in vierkante 

centimeters dan heb je meteen het gewicht van alle lucht in kilo’s. 
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Wel, dat is niet zo moeilijk te berekenen, de evenaar is 40 duizend 

kilometer lang en daarmee kan je de straal en zo de oppervlakte van 

de aarde uitrekenen. Die bedraagt 5,1 x 1018 vierkante centimeter en 

daarmee hebben we dus het totale gewicht van de atmosfeer in 

kilogram. Neem je nu 0,04 procent van die hoeveelheid dan heb je de 

hoeveelheid CO2, maar omdat het om 0,04 volume procenten gaat en 

CO2 anderhalf maal zo zwaar is als lucht,  moet je dat getal dan nog 

met 1,5 vermenigvuldigen om kilo’s te krijgen.  

  Zo kwam ik uit op ruwweg 3.000.000.000.000.000 kilogram of 

anders geschreven: 3000 Gigaton CO2, toch een flinke hoeveelheid 

dus. Die paar Gigaton van Sir Richard veranderen daar dus maar 

weinig aan. En extra bomen planten, zoals sommige lui tegen betaling 

doen ter compensatie van je vliegreis, helpt dat? Nauwelijks: een 

normale boom absorbeert ongeveer 25 kilo CO2 per jaar. Dat is de 

uitstoot van een zuinige auto per 250 kilometer. Na een flinke rit 

heeft die boom dus een jaar werk! Maar….. als die boom sterft komt 

alle geabsorbeerde CO2 weer terug in de atmosfeer. Hoewel bomen 

planten op zichzelf natuurlijk prima is, schieten we er weinig mee op, 

het is uitstel van executie!  

Verontrustend is het volgende: de wereld voegt nu per jaar zo’n 

30 Gigaton CO2 extra aan de atmosfeer toe. In de komende decennia 

zal die 30 Gigaton vrij zeker stijgen naar 40 à 50 Gigaton uitstoot 

per jaar, vooral door de opkomende machten, zoals China en India. 

Die mensen willen ook elektriciteit en een autootje. Die nieuwe landen 

bouwen daarom volop (kolen)centrales. China opende in 2012 zelfs 

twee à drie kolencentrales per week, want kolen hebben ze zat. We 

moeten dus hopen dat die sceptische geleerden gelijk hebben met 

hun mening dat CO2 de oorzaak van de “global warming” NIET is. 

De mooie woorden van de wereldleiders op de 

klimaatconferenties (laatste in Parijs) blijken in ieder geval loze 

beloftes, de CO2 uitstoot stijgt nog steeds en gaat onverdroten 

voort, ondanks alles wat al die lui zeggen. Het tempo van de stijging 

is misschien iets trager, maar zelfs dat wordt door velen betwijfeld, 

lees de verhalen van de Deense denker Bjørn Lomborg maar eens. En 

nu zijn ze ook nog aan ‘t handelen in “CO2 emissierechten”. Zou het 
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dan toch alleen om geld gaan? “Windhandel” in CO2? Een arm land 

verkoopt zijn emissierechten aan rijke landen, zodat die rijke landen 

lekker door kunnen gaan met CO2 uitstoten, de arme landen juist 

niet. Is dat een oplossing?   

Niemand, nou ja, bijna niemand, praat over het verwijderen van 

CO2 uit de lucht zélf, eigenlijk alleen Richard Branson. Nu is het 

natuurlijk niet niks om die 3000 Gigaton in de atmosfeer met, laten 

we zeggen 500 à 1000 Gigaton te verminderen. Pas dan zouden we 

namelijk terug komen op het niveau van vóór de industriële revolutie. 

Maar, is dat überhaupt mogelijk? Eigenlijk zouden we dat alleen 

kunnen doen met behulp van álle planten en bomen op deze wereld, 

die CO2 omzetten in koolhydraten en zuurstof. Klein probleempje 

daarbij: als een boom sterft of als we een plant opeten, dan komt de 

CO2 weer terug in de atmosfeer, “CO2 neutraal” noemt men dat.  

Er is toch nog een sprankje hoop: de natuur, met name de 

regenwouden, slaan een deel van de geabsorbeerde CO2 permanent 

op, daardoor hebben we nu kolen, olie en aardgas, die in vele 

miljoenen jaren gevormd zijn. Dit proces gaat nog steeds door, het 

zou om 10 Gigaton CO2 per jaar gaan, die door de natuur langzaam 

omgezet wordt in koolstof houdende brandstof. Maar... dan moeten 

we dus geen oerwouden meer kappen. Helaas, ook dát gaat maar door! 

Ondanks allerlei maatregelen verdwijnt, ook nu nog, zo’n 15 à 20 

miljoen hectare oerbos per jaar! Een milieu club wil nu één miljard 

bomen planten. Goed idee? Er worden nu in de hele wereld 15 miljard 

bomen per jaar gekapt worden, dat helpt dus niet veel. 

Maar, áls het mogelijk zou zijn om grote hoeveelheden 

kooldioxide uit de lucht te halen, waar laat je dan al dat spul”? Onder 

de grond, onder de zeebodem, in lege gasvelden? Ik heb Sir Richard 

mijn ideeën hierover gestuurd, maar helaas, geen antwoord en zeker  

geen 25 miljoen dollar gekregen! Een nieuw idee: onlangs las ik dat 

een firma de verzamelde CO2 wil bevriezen. En dan? Opslaan op de 

Zuidpool?  

Een volgend opdoemend probleem: de in de oceanen opgeslagen 

CO2, hoe houden we die daarin vast? In al dat zeewater van de  

wereld zit enorm veel opgelost CO2 gas, veel meer dan in de 
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atmosfeer! Door de stijging van de zeewatertemperatuur dreigt een 

deel van dit CO2 los te komen, maar niemand weet nog om wat voor 

hoeveelheden het gaat! 

We zullen met de toegenomen hoeveelheid CO2 in de lucht 

moeten leren leven en hopen dat CO2 de aardopwarming NIET (of 

slechts voor een deel) veroorzaakt. Dat is trouwens de mening van 

een aantal geleerden: de “global warming” zou vooral komen door de 

toegenomen zonneactiviteit, en daar…. kunnen we niets aan doen! In 

de voorbije jaren was de zonneactiviteit afgenomen en bleven de 

zonnevlekken weg, waardoor (volgens mij) de temperatuur op aarde 

weer aan ’t dalen was. De CO2 fanatici verzwijgen dit echter! Na 

2010 zijn de zonnevlekken trouwens weer aan ’t terugkomen. 

Die verhoogde CO2 concentratie in de lucht blijkt ook 

voordelen te hebben. Planten en bomen “eten” CO2 en groeien als 

nooit te voren. Bermgras staat vaak metershoog, planten en bomen 

tieren welig. Ook de groentekwekers hebben de CO2 ontdekt, ze 

verbranden olie en blazen de warme uitlaatgassen, waarin veel CO2,  

de kassen in. Zo verkrijgen zij een concentratie van zo’n half procent, 

waardoor de groente sneller groeit. Wietkwekers gaan nog een stapje 

verder, zij blazen behalve kooldioxide (CO2) soms ook koolmonoxide 

(“CO”) in hun plantages, dat lusten planten nog liever en werkt nog 

beter. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding, het is zeer 

giftig en dus, inspecteurs: opgepast! Als je zo’n kwekerij binnengaat 

zonder masker… dan leg je het loodje!  

 

BRANDSTOF VOORRADEN 

 

 De voorraden olie, aardgas en kolen van onze wereld zijn eindig 

en verminderen in snel tempo. Zorgen hoeven we nu nog niet te 

hebben, er is nog voor tientallen jaren olie, nog veel meer aardgas en 

voor een paar honderd jaar kolen. Ook is er zeer veel olie in teerzand 

en schaliegas en in aardlagen, maar de winning daarvan is veel 

moeilijker. Er is nog geen schaarste, maar het wordt steeds 

moeilijker om de gigantische hoeveelheden brandstof die de wereld 

nodig heeft te produceren. Zo nadert de oliebehoefte van de wereld 
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de HONDERD MILJOEN vaten van 160 liter PER DAG (nu ligt het bij 

85 à 90 miljoen vaten). De landen die dat spul hebben er enorm aan 

verdiend, maar door de recente daling van verbruik en olieprijs door 

de economische crisis zijn er toch olierijke landen (zoals Venezuela) 

in de problemen gekomen.  

Nederland is erg rijk aan aardgas, exporteert er veel van, maar 

van al die miljarden die dat gas ons opleverde, is 85 % opgegaan aan  

uitkeringen, dom, dom. Slechts 15 % is besteed aan nuttige zaken 

zoals wegen, bruggen en spoorlijnen. Ook haalt men steeds minder 

gas uit de grond om problemen door bodemdaling en aardbevingen te 

voorkomen (wat niet gelukt is). Nu is Leiden in last en zou men de 

kraan eigenlijk helemaal dicht moeten doen. En de pot voor 

aardbeving schade? Helaas, die is leeg. 

Intussen begint men zich overal toch wel zorgen te maken en 

zoekt men naarstig naar alternatieven om energie anders op te 

wekken. Één van die alternatieven waar veel landen, en ook 

Nederland, veel in zien, is windenergie. Is dat een goede zaak? In 

2007 stonden er 1500 windmolens in Nederland, die samen "iets meer 

vermogen dan die ene kerncentrale in Borssele" leveren, zoals ik 

ergens las. Toch leveren die windmolens in werkelijkheid veel minder 

elektriciteit dan die kerncentrale, want: geen wind, te weinig wind, te 

veel wind: geen stroom! Uiteindelijk leveren ze effectief maar een 

derde van wat die kerncentrale (485 Megawatt) levert. Maar.... de 

Nederlandse regering gaat stug door en wilde in 2010 zes maal en in 

2020 dertien maal zoveel windvermogen hebben. Veel van deze 

(enorm dure) windmolens komen in zee te staan. Dat gaat volgens ene 

professor Pieter Lukkes, wel 23 miljard Euri kosten! Een latere bron 

sprak zelfs over 55 miljard over 15 jaar. Windmolenstroom is ook nog 

zeer duur, 3 tot 5 maal zo duur als “normale” stroom.  

 Al die bestaande en geplande windmolens zullen helaas de CO2 

emissie niet erg verminderen! Wél worden we hopelijk wat minder 

afhankelijk van importstroom. Die geïmporteerde stroom, in 2010 

ongeveer 20%, wordt trouwens grotendeels met kernenergie (CO2 

vrij) opgewekt!  



 305 

 Windmolens zijn behalve duur ook nog al storingsgevoelig. Er 

komt straks dus een enorme vraag naar windmolenmonteurs! Nemen 

we eens de windmolens die in zee staan. Stel: zo’n ding is kapot. De 

windmolenmonteur gaat dan, mét z’n gereedschapkoffer en wat 

onderdelen, in een scheepje de zee op, naar de molen, meert aan en 

gaat dan de kapotte windmolen in. Hij beklimt, mét gereedschap 

koffer en wat onderdelen zuchtend een paar honderd treden, want 

een lift is er (nog) niet. Boven gekomen bekijkt hij het machien eens 

goed en dan? "Verrek, onderdeel …… is kapot, heb ik niet bij me, 

vergeten!" Er zit niets anders op, terug met je bootje naar de vaste 

wal en opnieuw proberen. Oké, de nieuwste windmolens zullen nu 

waarschijnlijk wél een lift krijgen en men zou, met hulp van moderne 

elektronica aan de wal al kunnen zien wat er loos is (“remote 

diagnostics”). Ook komen er gespecialiseerde schepen voor de 

windmolens.  Maar, als een windmolen stil staat, of er is geen wind? 

Helaas: geen stroom! Of krijg je dan “stroom van de wal”? Nog wat, 

hoe repareer je een afgebroken wiek op zee? Komt nogal eens voor! 

Grote drijvende bok ernaar toe? Wie zouden er eigenlijk 

windmolenmonteur (op zee) willen worden? Polen? Roemenen? Toch 

Nederlanders? Wie o wie!  

Men spreekt over de aanleg van een ringkabel in zee, waarin de 

windmolens “ingeplugd”  kunnen worden, maar die ligt er nog lang niet! 

Intussen zijn er nieuwe problemen: diverse in zee geplaatste 

windmolens zakken langzaam de zeebodem in, de fundatie blijkt 

ondeugdelijk en repareren is er niet bij! Ook staan de eerste kapotte 

windmolens in zee bij Denemarken al weg te roesten. Hans Wiegel zei 

het al eerder: “Als we één extra kerncentrale (die geen CO2 

uitstoot) bouwen, kunnen we alle windmolens in Nederland opdoeken”. 

Hij is niet de enige die tegen die lelijke krengen is. En wat denk je 

van de vogels die zich te pletter vliegen? De firma Delta wil in 

Borssele een tweede kerncentrale bouwen die drie maal zo groot is 

als de eerste. Maar, helaas, onze regering ziet meer in windmolens! 

Jongens, wat is er toch aan de hand in dit land? We hebben blijkbaar 

een regering vol CO2 idioten en windmolenfanatici!  
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 Ik zelf ben gek op windmolens, op die prachtige oude 

windmolens uit vroegere tijden. Maar die “moderne” windmolens? 

Weg ermee! Er is volop werk voor de Don Quichottes.  

 

ZONNECELLEN 

 

 Maar wat moeten we dan? Ons dak, het terras en de tuin vol 

leggen met zonnecellen? Dat wordt, gezien de prijs van een 

zonnepaneel nu, een dure zaak en ook hierbij weer het probleem: 

geen zon, geen elektriciteit! Wil je altijd stroom hebben dan heb je 

dus ook nog een flinke partij accu’s nodig hebt. Helaas, die zijn nog 

steeds duur, hebben een slecht rendement en een beperkte 

capaciteit. Je kunt wel het teveel aan elektriciteit overdag terug 

voeden in het net en ’s avonds, wanneer nodig, “gewone” stroom uit 

het net betrekken. Helaas betalen de gevestigde stroomleveranciers 

een schijntje voor je zonnestroom, maar ze vragen wel de volle mep 

voor hun eigen stroom.  

 Hoe zit het nu eigenlijk met die zonnecellen? Kunnen die ons 

redden, kunnen die energie die we nodig hebben gaan leveren? Er was 

ooit een tijd dat het fabriceren van een zonnecel meer energie 

kostte dan zo’n cel ooit zelf zou kunnen leveren. Laten we hopen dat 

die tijd voorbij is. Maar, kunnen ze ons helpen? Voor 

kleinverbruikers, voor huishoudens, kunnen ze zeker nuttig worden 

(of al bruikbaar zijn). Voor de industrie, die vaak grote hoeveelheden 

elektrische energie benodigt, zal dat veel moeilijker zijn. De  

zonneceltechnologie komt nu uit de kinderschoenen en wie weet komt 

er een doorbraak op accugebied. De prijs van “fotovoltaïsche” cellen 

is in ieder geval sterk aan ’t dalen. 

 Voor een goede werking van zonnecellen heb je “zon” nodig. Nou 

valt er in Nederland niet al te veel zonlicht op een vierkante meter, 

namelijk tussen de 500 watt in de winter tot 5000 watt ’s zomers. 

Dit komt neer op gemiddeld één kilowatt per vierkante meter 

Nederland. Daar de zon, over een jaar gezien, rond 2,7 uur per dag 

schijnt, betekent dit dus 2,7 kilowattuur zonenergie per dag per 

vierkante meter. Maar zonenergie is nog geen elektriciteit. Het blijkt 
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dat de zonnepanelen die nu in de handel zijn slechts 6 – 16 % hiervan 

omzetten in elektriciteit, niet erg indrukwekkend! Er zijn wel panelen 

op komst met 20 % rendement maar dat is nóg niet al te hoog. 

De allerbeste zonnecellen die we thans hebben, zetten 26 % 

van het zonlicht om in elektriciteit, maar dat is in een laboratorium 

en dergelijke, heel efficiënte, zonnecellen zijn natuurlijk peperduur. 

De zonnewagen Nuna II, die meedeed aan de race door Australië en 

hem al vier maal won, maakte trouwens al gebruik van deze super 

efficiënte zonnecellen en de volgende Nuna eveneens (onlangs tweede 

geworden). De stand van zaken is thans als volgt: 

Een standaard zonnepaneel van 1,6 vierkante meter kost tussen 

de vijfhonderd en duizend Euro en levert tussen de 100 en 200 

kilowattuur  per jaar. Een gemiddeld gezin verbruikt per jaar 

ongeveer 3500 kilowattuur, dus reken maar uit hoeveel panelen je 

nodig hebt voor je gezinnetje. Wil je onafhankelijk zijn dan moet je 

behalve regelapparatuur ook accu’s aanschaffen, die je door de avond 

en de nacht helpt. En ’s winters heb je, door het zwakke zonlicht, nog  

een probleem. En nog wat: de levensduur van een paneel is 25 à 30 

jaar en de stroomopbrengst van de huidige cellen neemt in de loop 

van de tijd ook nog langzaam af. Zonnepanelen mogen bovendien niet 

te heet worden, ook dan leveren ze minder. Verder moeten ze zo 

doelmatig mogelijk opgesteld en regelmatig schoongemaakt worden. 

Niet zo gunstig allemaal. 

“Hoe werkt zo’n zonnecel eigenlijk en kun je ze misschien ook 

zelf maken?” vroeg ik mezelf af, in m’n drang om alles te willen weten. 

Wel, dat laatste valt niet mee en ook de werking is moeilijk uit te 

leggen. De normaal verkochte zonnecellen worden gemaakt van 

Silicium. Die “hele goeie” van de zonnewagen niet, die zijn van 

“Gallium Arsenicum”, maar kosten dus veel meer.  

Wat is silicium? Silicium is een element dat als verbinding in de 

wereld volop  aanwezig is, vooral in zand en steen. Voor zonnecellen 

hebben we zuiver “kristallijn” silicium nodig en dát is een heel ander 

verhaal, dat wordt alleen door een aantal gespecialiseerde fabrieken 

gemaakt. Er zou zelfs een tekort aan dit pure materiaal zijn. Silicium 

voor zonnecellen moet zeer zuiver zijn. Het wordt in kleine dunne 
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schijfjes gezaagd en aan weerszijden “gedoopt” met bepaalde 

stoffen. Deze “doping” gebeurt meestal met fosfor en cadmium. Pas 

dan ontstaat er een “halfgeleidend” materiaal waarvan 

“fotovoltaïsche” cellen gemaakt kunnen worden. In zo’n cel kan 

elektriciteit slechts in één richting doorstromen. Als er nu (zon)licht 

op zo’n schijfje valt, zal er een stroompje gaan lopen, maar alleen als 

die stroom ook verbruikt wordt, bijvoorbeeld door een op de cel 

aangesloten lampje. We kunnen die stroom ook naar een accu laten 

vloeien. Omdat één zo’n cel maar heel weinig spanning levert, moeten 

er meerdere cellen in serie geschakeld worden. Een normale accu 

levert gelijkspanning van 12 of 24 Volt maar we hebben in huis 

wisselspanning van 230 Volt nodig, dat betekent dus: apparatuur om 

de “stroom” om te vormen. Uiteindelijk krijg je dan bruikbare stroom 

van de juiste spanning, maar die is, gezien de investering, vrij zeker 

duurder dan die van de grote elektriciteitsmaatschappijen. 

Zelf maken van zonnecellen blijkt wél te kunnen, maar dan krijg 

je celletjes die maar een heel klein beetje stroom leveren. Wat heb 

je er voor nodig? Titaanoxide, een veelgebruikte witte kleurstof, 

en…… bessensap! Zelfmaakkits zijn te krijgen bij de firma “Man 

Solar”. Intussen schrijdt de techniek voort, er is nu zelfs zonnefolie 

te krijgen, folie met buigbare zonnecellen. Ook bestaat er 

dakbedekking met ingebouwde zonnecellen, maar erg duur. Nog even 

geduld dus. 

 

KERNENERGIE 

 

 Zoals Hans Wiegel al eens opmerkte: één kerncentrale kan alle 

windmolens, in het Nederland van nu, vervangen en levert goedkope 

stroom zonder CO2 uitstoot. Helaas, de (linkse) politiek wil er niet 

aan, zij willen zelfs onze enige kerncentrale, die in Borssele staat, 

het liefst geheel sluiten! Dit is zo hypocriet als wat, want een groot 

deel van de stroom die wij importeren is “kernstroom” en dát 

verbieden ze niet. Vooral in Frankrijk staan tientallen kerncentrales, 

de Fransozen wekken een zeer groot deel van hun stroom al lang met 
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kernenergie op. In heel Europa is het aandeel kernstroom zo’n 30 %, 

in de hele wereld staan al ruim 500 kerncentrales. 

 Waarom zijn toch zoveel mensen tegen kernenergie? Het zou  

gevaarlijk en onveilig zijn, maar het grootste probleem vindt men het 

kernafval waarmee men (inderdaad) eigenlijk nog steeds geen raad 

weet. In zo’n kernreactor zitten namelijk “splijtstaven” die slechts 

een jaar of drie meegaan. Daarna gaan de uitgewerkte staven (uit 

Nederland) naar een fabriek in Frankrijk, “Cap la Hague”, die de 

splijtstof “opwerkt” voor hergebruik. Er blijft daarbij echter  

gevaarlijk spul over: radioactief afval. Dit gaat in sterk verkleinde 

vorm weer terug naar Nederland en dat moeten wij opbergen.  

 De kerncentrale in Borssele stuurt jaarlijks zo’n 100 ton 

afgewerkte splijtstaven naar Frankrijk . Daarvan komt 4 ton hoog 

radioactief afval terug naar de “Covra” (Centrale Organisatie Voor 

Radioactief Afval) in Vlissingen. Dat afval is verpakt in speciale 

containers en is qua volume niet meer dan 1,5 kubieke meter per jaar, 

vertelde iemand van de Covra. Tegenstanders van kernenergie 

proberen steeds opnieuw die kernafvaltransporten tegen te houden 

en protesteren ook tegen de opslag ervan. Daarom probeert men die 

transporten angstvallig geheim te houden.  

Het radioactieve afval wordt opgeslagen in twee gebouwen: in 

het “HABOG” (Hoogradioactief Afval Behandelings Gebouw) en in het 

“LOG” (Laag- en middelradioactief Opslag Gebouw). Het 

hoogradioactieve afval wordt, samengeperst, in glas gesmolten, in 

beton gegoten en dan, in speciale containers in het HABOG 

opgeslagen. Het moet daar een paar honderd jaar blijven en ook nog 

gekoeld worden. Gelukkig is in dat gebouw nog voor vele jaren plaats  

voor dit afval. In het LOG  wordt niet alleen afval van Borssele 

opgeslagen. De industrie en vooral de ziekenhuizen leveren zelfs véél 

meer afval: zo’n duizend ton (250 kubieke meter) niet al te 

radioactief spul per jaar. Daar kunnen die protesteerders de 

kerncentrale in Borssele dus niet de schuld van geven. 
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URANIUM 

 

Tot nu toe werken alle kerncentrales (en atoombommen) met 

“kernsplitsing” en daarvoor heb je Uranium nodig, omdat (sommige) 

atoomkernen daarvan gespleten kunnen worden. ’t Zou in theorie ook 

met enkele andere elementen kunnen (Thorium, Plutonium), maar 

Uranium is nog steeds favoriet. Het komt vrij veel voor in de natuur  

en is slechts licht radioactief. Toch is het jammer dat men indertijd 

niet voor Thorium gekozen heeft: komt veel meer voor in de natuur 

en is 100% bruikbaar, van Uranium is maar 0,7 % bruikbaar, 

maar…..met Uranium kun je kernwapens maken, met Thorium is dat 

niet mogelijk, in ieder geval moelijker. 

Uranium “vervalt” door het uitzenden van kerndeeltjes en 

straling zeer langzaam tot stabiel lood. Dit stapsgewijze verval 

waarbij steeds andere elementen ontstaan noemt men de 

“Uraniumreeks”. Hieronder de reeks waarbij de getallen achter de 

elementnamen het aantal kerndeeltjes aangeven. Dat getal is dus de 

som van het aantal protonen en neutronen, het aantal protonen 

bepaalt het element. Bij Uranium is dat 92. 

Uranium 238 – Thorium 234 – Protactinium 234 – Uranium 234 – 

Thorium 230 – Radium 226 – Radon 222 – Polonium 218 – Plumbum 214 

– Bismuth 214 – Polonium 214 – Plumbum 210 – Bismuth 210 – Polonium 

210 – Plumbum 206 = stabiel lood! 

 

Men heeft vastgesteld dat Uranium na ongeveer 4,5 miljard 

jaar voor de helft vervallen is tot niet radioactief lood (“Plumbum”). 

We kunnen daardoor Uranium gebruiken voor ouderdomsbepaling van 

zeer oude gesteenten, door de verhouding Uranium / lood te bepalen. 

Bij het bestuderen van Uranium houdend gesteente is nu steeds 

gebleken dat ongeveer de helft van het huidige Uranium lood 

vervallen is tot lood. Dit betekent dus dat onze aarde zo’n 4,5 miljard 

jaar oud moet zijn. De meting is alleen correct als het Uranium altijd 

opgesloten is  geweest, omdat gedurende het verval ook het gas 

“Radon” ontstaat.  
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Even wat over Radon. Dat is een radioactief edelgas en slecht 

voor je gezondheid. Zonder het te weten hebben we er allemaal mee 

te maken: de meeste bouwmaterialen: baksteen, beton, gips, pleister, 

bevatten namelijk altijd wel wat Uranium en bij het verval daarvan 

kan dit gas vrijkomen. Om van dit schadelijke gas af te komen is een 

goede ventilatie van onze huizen zeer noodzakelijk, want Radon kan 

allerlei vreemde klachten veroorzaken. Het Radongehalte in huis kan 

men trouwens (laten) meten, verschillende instanties doen dit, onder 

andere de universiteit van Groningen. 

Er is nog meer wat we over Uranium moeten weten: het is  

element nummer 92 met chemisch symbool “U”. Het is een zwaar 

metaal, veel zwaarder dan lood en ook nog erg sterk. Het wordt in 

winbare hoeveelheden in een groot aantal landen gevonden, onder 

andere in Australië, Namibië, Niger, Mali, Canada, Rusland, Korea, 

Zuid-Afrika, Afghanistan en de USA.  

Nu komt het: er zijn meerdere soorten Uranium. Uranium 

bestaat grotendeels uit het “normale” Uranium 238, met 238 

deeltjes in de kern. Maar tussen het “normale” Uranium 238 bevinden 

zich kleine hoeveelheden van afwijkende soorten Uranium met 

lichtere atoomkernen. Terwijl meer dan 99 % Uranium “U 238” is, 

bestaat er ook Uranium 235. Dit iets lichtere Uranium 235, is sterk 

radioactief en heeft een veel kortere halfwaardetijd: 700 miljoen 

jaar. U 235 is een afwijkende “isotoop” van Uranium en heeft drie 

“neutronen” minder in de kern. Toch is het ook Uranium want het 

aantal “protonen” in de kern (92) is gelijk en dat bepaalt zoals 

vermeld het element, vandaar de naam “isotoop”: gelijke plaats in het 

periodieke systeem!  

Het Uranium dat nu in de natuur voorkomt, bevat nog slechts 

0,6 procent U 235, want door de kortere halfwaardetijd is het 

meeste U 235 intussen vervallen!  Wat is er nu zo bijzonder aan dit 

“andere” Uranium? U 235 is “splijtbaar”, en door deze eigenschap kun 

je er atoombommen mee maken en kernenergie opwekken. Dat kan 

niet met U 238, want dat is niet splijtbaar. Splijt je nu de 

atoomkernen van Uranium 235 (dat gebeurt met langzame neutronen) 

dan gaat er ietsje massa verloren en die wordt omgezet in heel veel 
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energie. Einstein heeft ons op het spoor gezet, hij ontdekte het 

verband tussen massa en energie en stopte dat in z’n beroemde 

formule: E = mc2, waabij dus E de enegie, m de massa en c de snelheid 

va het licht. 

Natuurlijk Uranium is niet bruikbaar voor kerncentrales of 

kernbommen, eerst moet het percentage U 235 een stuk verhoogd 

worden, wat “verrijken” genoemd wordt. Hoe doet men dat eigenlijk? 

Uranium wordt chemisch gebonden aan Fluor, waardoor het  

gasvormig wordt. Dat gas wordt dan door centrifuges geleid. Daar  

wordt het lichte en zware uranium enigszins van elkaar gescheiden en 

neemt het percentage U 235 in het binnenste van de centrifuge 

steeds meer toe! Dat proces, door de Nederlandse professor 

Kistenmaker ontwikkeld, vindt onder andere in Almelo plaats. Daar 

staat de fabriek van de firma “Urenco”, die men trouwens wil 

verkopen!.  

Voor een kernreactor is “verrijking” tot 3 à 4% U 235 al 

voldoende, maar voor atoombommen heb je minimaal 90 % verrijkt 

Uranium nodig. Het valt niet mee om dat te produceren, de 

doorlooptijd in de centrifuges is dan erg lang (meer dan een jaar) . 

Heb je dan wat van dat “verrijkte” spul gemaakt dan moet je erg 

oppassen: niet te grote hoeveelheden bij elkaar doen, want dan 

ontploft het spul vanzelf. Er zijn altijd wel wat losse neutronen 

aanwezig die U 235 kernen kunnen splijten en daarbij komen weer 

nieuwe neutronen vrij die ook weer U235 kernen kunnen splijten. Heb 

je dus een hoeveelheid verrijkt Uranium die groter is dan de 

“kritische massa”, dan kan een ongecontroleerde kettingreactie 

ontstaan waarbij zeer veel energie vrijkomt, je hebt dan een 

atoomexplosie. De kritische massa bij 90 % verrijking heeft 

ongeveer de grootte van een tennisbal.  

Bij de fabricage van de eerste atoombom was men ontzettend 

bang voor zo’n uit de hand lopende kettingreactie. Men wist toen 

nauwelijks hoe men Uranium moest verrijken en hoe groot de 

kritische massa was wist niemand.. Toch heeft men in de veertiger 

jaren al een atoombom weten te ontwikkelen, zoals men in Hiroshima 



 313 

en Nagasaki “bemerkt” heeft. Sindsdien is er veel meer kennis 

vergaard over Uranium, maar het blijft link spul.  

Na het verrijkingsproces blijft er “verarmd” Uranium over, dat 

is dus U238 waar het meeste U 235 uit verdwenen is. Wat moet je 

daarmee? Men maakt er nogal eens munitie van, Uranium is een stevig 

en zwaar metaal, kogels en granaten ervan gaan overal doorheen. 

Ongevaarlijk is dit verarmde Uranium ook niet, het is nog zeer licht 

radioactief. Van het “verrijkte” uranium (3 à 4 %) worden   

splijtstaven gemaakt worden. Die staven plaatst men in een 

kernreactor waar ze een aantal jaren energie leveren. "Verse" 

splijtstofstaven voor een kerncentrale bestaan voor 70 % uit laag 

verrijkt Uranium (Uranium met 3 à 4% U 235), de rest is “remstof”, 

zoals grafiet. Na enkele jaren zijn die staven echter uitgeput, dan zit 

er dus nauwelijks nog U 235 in en veel U 238. Ook zit er dan  

“Plutonium” in, de “gevaarlijkste stof op aarde”, en  allerlei andere 

radioactieve “isotopen”, zoals Americium, Technetium, Jodium, 

Cesium, Strontium, die tijdens het splijtproces zijn gevormd. 

Plutonium is een element dat in de natuur niet of nauwelijks voorkomt 

en eigenlijk alleen in kernreactoren aangemaakt wordt.  

Wat gebeurt er nu verder met deze uitgeputte staven? Het 

herbruikbare materiaal (Plutonium en nog een beetje U235) haalt 

men in een  opwerkingsfabriek eruit. Dan blijft er nog een 

hoeveelheid hoog radioactief afval en sterk verarmd Uranium over en 

die komen beide terug naar Nederland. Dat kleine beetje U235 (een 

paar tiende procent), kan men er in Almelo met hun ultracentrifuges 

toch nog voor een deel uit halen. En de rest? Op allerlei manieren 

probeert men van die radioactieve restmaterialen af te komen. Zo 

probeert men er nieuwe brandstofstaven van te maken: “MOX” 

(mixed oxide) maar dat spul kan alleen in speciale kernreactoren 

toegepast wordt. Ook dán blijft er weer gevaarlijk afval over dat 

men probeert minder gevaarlijk te maken, maar uiteindelijk zit er 

niets anders op dan het maar op te slaan.  

Het verarmd uranium is, behalve voor munitie, ook bruikbaar als 

ballast, zoals in zeilboten en vliegtuigen, omdat het lekker zwaar is, 

veel zwaarder dan lood! In het El Al vliegtuig dat neerstortte op de 
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Bijlmermeer zat bijvoorbeeld een flinke hoeveelheid verarmd 

uranium als “trimgewicht”, hoewel men dat eerst ontkende. Dat is 

toen waarschijnlijk allemaal verdampt en verbrand. Je kunt dat maar 

beter niet ingeademd hebben, zoals veel mensen daar bemerkt 

hebben, want wát men ook zegt: van uranium, ook van verarmd 

uranium in je longen, word je ziek. 

En... wat doen ze toch met het ontstane Plutonium? Wereldwijd 

houdt men jaarlijks 100 ton Plutonium van kerncentrales over. Wat 

daarmee gebeurt is geheim. Van 90% verrijkt Uranium kun je 

atoombommen maken maar ook van (verrijkt) Plutonium! 

Waarschijnlijk wordt het Plutonium uit de splijtstaven ergens in 

Frankrijk (bij Cap la Hague?) opgeslagen en verrijkt. Plutonium 239 is 

heel gevaarlijk, zeer kleine hoeveelheden veroorzaken al kanker en 

het blijft heel lang sterk radioactief.  Plutonium wordt een steeds 

groter probleem: er is al zo’n tweeduizend ton van op de wereld. ’t Zit 

voor een groot deel in kernkoppen van kernwapens. Ook kan men het 

als kernbrandstof te gebruiken, maar dan ontstaat weer nieuw 

Plutonium!  Die “snelle kweekreactor” in Kalkar zou er indertijd mee 

gaan werken, maar is onder druk van de publieke opinie stil gezet: 

men vond het proces te gevaarlijk. Die centrale in Kalkar (net over de 

grens in Duitsland) heeft miljarden gekost (8 miljard D-mark) maar is 

nooit in bedrijf gesteld. Het is nu een pretpark geworden: 

“Kernwasserwunderland” en dat park hebben wij dus met z’n allen 

betaald via de “Kalkarheffing”. 

Met dat Plutonium (239) zitten we dus zeer lang opgescheept: 

het heeft een ”halfwaardetijd” van 24.000 jaar, inhoudende dat na 

deze tijd nog maar de helft radioactief is. Een ander soort: 

Plutonium 244, heeft zelfs een halfwaardetijd van 80 miljoen jaar, 

maar daarvan is gelukkig maar weinig aanwezig in het afval en dat 

spul straalt nauwelijks. Maar dat hoogradioactieve afval, die 

anderhalve kubieke meter per jaar die terugkomt naar Vlissingen 

blijft héél lang radioactief!  Wat moeten we toch met al dat  

afvalspul? Wild idee: met een betrouwbare (Russische) raket het spul 

richting de zon schieten? De zon weet er wel raad mee! 
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Moeten we dan maar geen kerncentrales meer bouwen? Ik zelf 

zou dat niet verstandig vinden. Er staan er al honderden en men vindt 

vroeg of later wel een oplossing voor het afval. Het kernafval is 

weliswaar gevaarlijk maar de hoeveelheid afval is relatief klein. Men 

zou ook Thorium centrales kunnen ontwikkelen. Die zouden minder 

afval produceren en veiliger zijn. De uraniumcentrales kunnen ook nog 

wel veiliger gemaakt worden. Ze zouden voorzien moeten worden van 

een flinke valtank in de top die de reactor enige dagen kunnen koelen 

als de stroom uitvalt. In die tijd kan dan de stroomvoorziening weer 

op gang gebracht worden. Helaas, Tjernobyl en Fukushima hadden 

niet zo’n tank en ook Borssele niet !  Onbegrijpelijk. 

Intussen ligt al het kernafval “veilig” in de COVRA gebouwen en 

zwijgt men er stil over.  

 

ENERGIE IN DE TOEKOMST 

 

Kan ik de toekomst voorspellen? Een helderziende ben ik zeker 

niet, maar ik kan toch wel enigszins voorspellen hoe het verder zal 

gaan met onze energievoorziening. Al jaren geleden heb ik 

“voorspeld” dat alles in de toekomst elektrisch zal gaan: elektrische 

auto’s, schepen, vliegtuigen enzovoort. Het lijkt nu inderdaad die 

kant op te gaan. Elektrische auto’s zijn steeds meer in het nieuws. 

Maar alles valt of staat met de ontwikkeling van een goede accu en 

daar is het nu nog slecht mee gesteld. Al tientallen jaren hebben al 

die miljoenen auto’s op de wereld nog steeds die onhandige, zware 

lood accu aan boord, een flinke kast waar maar weinig power in 

opgeslagen kan worden, die slechts een jaar of vijf, zes meegaat en 

erg kwetsbaar is. Wil je auto niet goed starten, pas op, je accu is zo 

leeg! Heb je vergeten je licht of je radio uit te zetten, jammer, maar 

dan blijkt je accu al snel leeg te zijn. Nog erger: als zo’n lood accu al 

wat ouder is, dan kan dit meteen het einde van de accu zijn, want een 

lood accu kan slecht tegen ontladen. Eigenlijk moet hij altijd 

volgeladen zijn en het opladen moet voorzichtig gebeuren (met een 

“druppel lader”) want tegen snel opladen kan een lood accu óók al niet 

en het rendement is slecht! 
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Intussen zijn er allerlei nieuwe accu’s uitgevonden, zoals de 

thans veel toegepaste “Lithium Ion” accu. Die zit nu vooral in allerlei 

kleinere apparaten: in laptops, mobieltjes en zo, maar ook in 

elektrische auto’s.. Hoewel deze Lithium Ion accu al een hele 

verbetering is ten opzichte van de vroegere accu’s, heeft ook deze 

accu nog steeds vele nadelen. De Li-ion accu kan warm worden, brand 

veroorzaken en zelfs exploderen. Ook mag deze accu niet te snel 

opgeladen worden, maar er kan wel meer stroom in opgeslagen 

worden, hij kan goed tegen ontladen en gaat behoorlijk lang mee. 

Verder heeft zo’n Li-ion accu geen last van het “geheugen effect”: 

wel moeten deze accu’s af en toe voor een flink deel leeg (maar niet 

helemaal) zijn vóór je ze weer oplaadt, anders kunnen ze steeds 

minder vermogen opslaan. 

Toyota heeft lang geaarzeld de Li-ion accu in z’n “Prius” hybride 

auto toe te passen. In de kofferbak van de eerste Priussen, tot 

2009, zit nog altijd een enorm pakket “nikkel metaal-hydride” accu’s, 

die in de auto door de benzinemotor opgeladen worden. Maar de 

nieuwste generatie Priussen hebben nu toch de Li-ion accu’s aan 

boord, we moeten dus aannemen dat Toyota het explosiegevaar van 

deze accu’s opgelost heeft. Ook Honda maakt een hybride auto die 

uitgerust is met metaal-hydride accu’s, die nu eveneens vervangen 

worden door Lithium-ion accu’s. Zij  hebben intussen een bedrijf 

opgericht dat zich met de ontwikkeling en productie van dit soort 

accu’s bezig gaat houden.   

Er is op accu gebied toch wel enig goed nieuws: wetenschappers 

hebben begin 2009 ontdekt dat het opladen van Li-ion accu’s een stuk 

sneller kan gaan door de koolstof-elektrodes van deze accu’s te 

coaten met een laagje fosforsulfaat. Daardoor zouden de elektronen 

zich sneller tussen de lithium atomen kunnen nestelen. Uit Amerika 

kwam midden 2009 een nog veel beter bericht, waaraan de media 

(onbegrijpelijk) nauwelijks aandacht hebben besteed. Een bedrijf in 

Texas heeft in samenwerking met het “MIT” (Massachusetts 

Institute of Technology) een accu ontwikkeld die in vijf minuten 

opgeladen kan worden en waarop een flinke elektrische auto 

vijfhonderd kilometer zou kunnen rijden! Het is, begrijp ik, eigenlijk 



 317 

geen accu, maar een condensator, misschien een combinatie van 

beide? Ze noemen hem de “super capacitor” en hij zou niet groter 

zijn dan een normale koffer. Het rendement zou zelfs 100 % zijn. 

Deze accu heet “EEStor” (Elelectric Energy Storage Unit). De firma  

doet nogal geheimzinnig, logisch want deze ontwikkeling kan grote 

gevolgen hebben, maar men stelt de introductie maar uit en uit. Zou 

het toch nep zijn?  

Bij nader inzien heb ik ook bedenkingen bij de claims van EEstor 

dat deze “super capacitor” een hoeveelheid energie van vijftig 

kilowattuur op kan slaan. Wil men een hoeveelheid van 50 kilowattuur 

in vijf minuten in zo’n “koffer” laden, dan hebben we een zeer hoge 

spanning en stroom nodig, ik schat 5 tot 10.000 Volt bij 100 Ampère! 

Met een huis, tuin en keuken-stopcontact (230 Volt met maximum 16 

Ampère) gaat dat dus écht niet. Intussen is bevestigd dat voor auto’s  

speciale hoogspannings oplaadzuilen gebouwd moeten worden. 

Een doorbraak op accugebied is hoognodig. Als we grote 

hoeveelheden elektriciteit makkelijk en snel op kunnen slaan in niet al 

te grote apparaten, zou dat vele nieuwe mogelijkheden creëren. Zo’n 

“super capacitor” zou zonnecellen en windmolens een stuk 

bruikbaarder maken. Nu moeten we de elektrische stroom, die door 

centrales, windmolens (ben ik tegen), zonnecellen en dergelijke 

opgewekt worden, direct verbruiken, want grootschalig opslaan is nog 

steeds niet mogelijk. We denken daar weinig over na, maar dit feit 

veroorzaakt grote problemen. Het grillige verbruikspatroon van 

huishoudens en industrie kan slechts met behulp van ingenieuze 

computersystemen, “piekcentrales” en importstroom in de hand 

gehouden worden. Bij verbruikspieken (en dalen) moeten speciale, 

door gasturbines aangedreven generatoren, snel gestart (of 

afgeschakeld) worden. Steeds vaker gaat het mis, kleine maar soms 

ook grote stroomstoringen, met vaak ernstige gevolgen, komen voor, 

hoewel we in Nederland niet mogen mopperen. Toch gaan ook hier 

steeds meer kwetsbare bedrijven en instanties (zoals ziekenhuizen), 

over tot de aanschaf van noodaggregaten, die men natuurlijk niet in 

de kelder moet plaatsen. 
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Als we nu stroom eindelijk eens grootschalig zouden kunnen 

opslaan, dan krijgen we een heel andere situatie. Woonhuizen kunnen 

dan hun eigen stroom opwekken (met zonnecellen en warmtekracht 

units) en die stroom, via een buffer naar behoefte verbruiken, 

onafhankelijk van het tijdstip. Dan hoeven er ook niet steeds meer 

centrales te worden gebouwd en loont het veel meer om elektriciteit 

op milieuvriendelijke wijze op te wekken. De stroom kan goedkoper 

worden en het verliesgevende transport van elektriciteit over grote 

afstanden kan waarschijnlijk een stuk verminderen. Helaas, tot nu 

toe nog geen doorbraak. En EEstor? Nog steeds geen nieuws!  

Intussen hebben de bouwers van de elektrische auto, de 

“Tesla”, een huishoudaccu  ontwikkeld. Die accu is nu nog erg duur 

maar kan heel interessant worden ! 

 

KERNFUSIE 

 

 Een andere veelbelovende ontwikkeling op energiegebied is 

“kernfusie”. Energie opwekken met kernsplitsing is mogelijk doordat 

bepaalde zware elementen splijtbare atomen hebben, zoals uranium, 

thorium en plutonium. Bij het splijten gaat een beetje massa verloren 

en die wordt dan omgezet in energie. Bij kernfusie worden 

atoomkernen van het lichtste element, waterstof, juist met elkaar 

versmolten en ook dan gaat er wat massa verloren die in enorm veel 

energie omgezet wordt, volgens de beroemde formule van Einstein 

over massa en energie E = mc2. Kernfusie is een proces dat al 

tientallen jaren bekend is en waar men veel onderzoek naar doet. 

Helaas, tot nu toe heeft men met dit principe alleen kunnen 

toepassen in bommen, de “waterstofbom”. Het gecontroleerd laten 

vrijkomen van de fusie-energie is nog steeds niet gelukt. De oorzaak 

is de enorme temperatuur (miljoenen graden) die nodig is om 

kernfusie te laten plaatsvinden. Er is geen materiaal bestand tegen 

deze temperatuur dus moet men de waterstof zwevende houden en 

dan op die enorm hoge temperatuur brengen, niet zo eenvoudig dus. 

In de buurt van Marseille, in de plaats Cadarache, is men bezig 

een proefreactor voor kernfusie te bouwen, maar daarvoor is veertig 
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jaar uitgetrokken. Dit project: “ITER” wordt betaald door Europa en 

Japan. Omdat dit alles in Europa plaats vindt, heeft men maar een 

Japanner directeur gemaakt, dan hebben zij ook iets voor hun geld. 

We moeten hopen dat dit wat wordt, want dán hebben we volop 

schone energie, zonder radioactiviteit! Water, waarin waterstof zit, 

genoeg! 

 

VRAGEN, VRAGEN, VRAGEN 

 

 Niet alleen ikzelf heb veel vragen, ik krijg van kennissen ook 

nogal eens  moeilijke vragen te beantwoorden. “Één dwaas kan meer 

vragen dan duizend geleerden kunnen beantwoorden!” luidt het 

spreekwoord. Nou gaat het bij mij niet om zóveel vragen en mijn 

kennissen zijn zeker geen dwazen, maar moeilijk zijn die vragen wel. 

Hier komen er een stel: 

 

ZWAARTEKRACHT 

 

 De eerste vraag die ik moest beantwoorden ging over vallende 

voorwerpen als gevolg van de zwaartekracht. Op zekere dag stond er 

een hoogwerker op het dorpsplein van Woerden en ging iemand in het 

bakkie omhoog met twee identieke bierflesjes. Één was vol, de 

andere leeg en hij liet ze tegelijkertijd los. “Welke fles kwam als 

eerste op de grond aan?” Logischerwijze is dat natuurlijk de volle 

fles. Maar dit is helemaal niet zo logisch als je denkt. Één der 

astronauten liet op de maan ooit een vogelveer en een steen vallen 

en…. die kwamen tegelijk op de grond aan. De zwaartekracht is voor 

alle materialen gelijk, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 

magnetische kracht, die ijzer veel krachtiger aantrekt dan andere 

materialen. 

In de zestiende eeuw heeft Galilei ook al voorwerpen van de 

scheve toren van Pisa laten vallen en daar bepaalde conclusies uit 

getrokken. Maar het was de beroemde Engelse geleerde Isaac 

Newton die de kennis over de zwaartekracht pas echt verder 

gebracht heeft. Newton was een zeer groot geleerde, die de 
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wetenschap enorm vooruit geholpen heeft. Het is heel knap hoe deze 

eenvoudige man de begrippen kracht en versnelling in een paar 

simpele formules heeft kunnen samenvatten. Daarmee kunnen we 

genoemd probleem verklaren.  

Het verschil tussen vallende voorwerpen op de maan en op de 

aarde is natuurlijk het ontbreken van atmosfeer op de maan: er is 

geen lucht. De oorzaak van het verschil móet dus de luchtweerstand 

zijn. Maar… die flesjes zijn identiek, ze hebben dezelfde vorm en de 

luchtweerstand is dus voor beide flesjes gelijk! Dan moet er dus wat 

anders aan de hand zijn en dat is natuurlijk het verschil in gewicht! 

Het volle flesje heeft meer gewicht, meer “massa”, dan het lege 

flesje. De luchtweerstand is een tegenwerkende, vertragende kracht 

en die heeft blijkbaar minder invloed op het zwaardere flesje, dan op 

het lege flesje.  

Met één van de door Isaac Newton bedachte formules, kunnen 

we dit eenvoudig aantonen. Daar zal ik hier niet aan beginnen, maar 

die formule verklaart wel de volgende conclusie: 

 

“Bij gelijke luchtweerstand worden zwaardere voorwerpen bij 

de val minder vertraagd dan lichtere voorwerpen.”  

 

En als er geen luchtweerstand is? Dan vallen de volle én de lege fles 

even snel en komen precies gelijk op de grond aan! Dat werd al lang 

geleden met proeven bevestigd. Onlangs, in het Teylersmuseum in 

Haarlem, zag ik op de afdeling antieke wetenschappelijke 

instrumenten een glazen buis die vacuüm gezogen kon worden. 

Hiermee hebben geleerden vroeger al valproeven gedaan om die 

conclusie te bevestigen. 

 

WATERPOMP 

 

 Een van m’n kennissen heeft een schip en daarvan was ooit de 

(drink)waterpomp kapot. Hij liep nog wel maar pompte niet. We 

moesten hem dus weer aan de praat zien te krijgen. Deze pomp zuigt 

het water uit een flinke tank onderin het schip en levert drink- en 
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badwater. In de tank bleek genoeg water te zitten. We maakten de 

pomp dus maar eens open en daarbij bleek dat er korreltjes vuil 

tussen de kleppen zaten. Het weer in elkaar zetten van de pomp 

bleek een probleem. We hadden namelijk vergeten alles te markeren 

vóór het demonteren, maar het is toch goed gekomen. 

Tijdens de reparatie vertelde ik tussen neus en lippen door dat 

zo’n zelf aanzuigende waterpomp nooit water op kan pompen als de 

tank meer dan tien meter onder de pomp staat. Dan kan je zuigen wat 

je wilt, helaas, dan pompt hij niet meer.  

“Ja hoor”, zei één der mannen, “dat gaat prima, als je maar een 

flinke krachtige pomp hebt!”  

Nee dus, daar heeft het niets mee te maken. Want wat is aanzuigen 

eigenlijk? Zuigen betekent dat je de lucht uit de zuigleiding 

wegpompt, waarna de barometrische (lucht)druk het water de 

luchtledige slang in drukt. Maar de luchtdruk op aarde is niet al te 

hoog. De barometer wijst meestal niet veel meer aan dan 75 à 76 

centimeter kwikdruk. Een zuil van 75 centimeter kwik, met soortelijk 

gewicht van 13,6, komt overeen met een zuil water van een meter of 

tien. Zou je dus een “waterbarometer” willen maken, dan moet je wel 

een erg hoog huis hebben, want zo’n barometerbuis met water moet 

meer dan tien meter hoog zijn. Dit betekent dus ook: al zuig je nog 

zo sterk, hoger dan tien meter kan de luchtdruk het water de 

zuigslang niet in drukken, al heb je nog zo’n sterke pomp.  

Maar….. als je nu grondwater wil oppompen dat dieper ligt dan 

tien meter? Hoe doe je dat? Tja, als het water niet omhoog wil dan 

moet je dus met de pomp omlaag. Dompelpompen zijn daar 

bijvoorbeeld geschikt voor. Mijn zwager in Brazilië heeft een 

“artesische put” die 130 meter diep is. Die put bestaat uit een flinke 

buis die de grond in is gewerkt en daarin hangt onderin een sterke 

dompelpomp aan een slang en een elektrische kabel. Resultaat: prima 

drinkwater van heel diep!  

Kijken we eens naar de aardolie industrie. Olie boort men vaak 

op zeer grote diepte aan. Heeft men dan eindelijk olie aangeboord, 

dan wordt een “jaknikker” gemonteerd. Die beweegt een lange stang 

op en neer in de putbuis. Die stang is vaak honderden meters lang en 
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onderaan de stang zit de eigenlijke oliepomp. Die bestaat uit een 

cilinder met plunjer (soort zuiger) met aan de onderkant een klep, die 

dicht gaat als de plunjer naar boven beweegt, maar opent als de 

zuiger weer naar beneden gaat. Op die manier "hapt" de pomp dus 

telkens wat olie en tilt die een stukje naar boven. De olie uit de bron 

stroomt onder de buis in, doordat die daar geperforeerd is. Om te 

zorgen dat de plunjer echt pompt is er nog een tweede klep aanwezig 

die dicht gaat als de pomp naar beneden beweegt en opent als hij 

weer naar boven gaat. Boven de grond bevindt zich een T-stuk in de 

buis, waardoor de opgepompte olie afgetakt wordt en naar een tank 

kan stromen. Vlak daarboven zit de afdichting (pakkingbus), waardoor 

de pompstang van de jaknikker lekvrij op en neer beweegt.  

In Saudi-Arabië is dat allemaal niet nodig, daar stond (staat?) 

de olie zó onder druk dat die vanzelf omhoog spuit. Nu de olie 

opraakt, zal dat trouwens wel niet meer zo goed gaan want die druk 

zakt natuurlijk als de bron leger wordt, maar toen ik er ooit was 

(rond 1970) zag ik nog nergens jaknikkers. Nu wel?  

 

BUITENAARDS LEVEN 

 

 Af en toe discussiëren we over de vraag: “”Is er buitenaards 

leven, zijn er ergens in ’t heelal planeten waarop leven voorkomt?” 

Ik heb daar wel eens eerder m’n mening over gegeven en gezegd dat 

ik er van overtuigd ben dat er inderdaad leven in ’t heelal is, maar 

géén buitenaards INTELLIGENT leven. Mijn gevoel zegt dat onze 

aarde de enige planeet in het heelal is met “intelligent” leven, met 

“mensen”  zoals wij dus. Dit nu vonden de mannen een hooghartige 

gedachte van mij. Dat was mij al eens eerder door iemand gezegd. 

Ooit bezocht ik, met een oud collega van de tankvaart, de 

sterrenwacht in Lattrop, waar Govert Schilling een lezing over 

“buitenaards leven” hield. Deze Govert, een bekende 

wetenschapsjournalist, heeft er ooit een boek over geschreven: 

”Tweeling Aarde”. Hij behandelt daarin de vraag of er ergens in ’t 

heelal een tweelingzusje van de aarde bestaat. Toen ik dit boek las, 

werd ik alleen maar versterkt in m’n overtuiging, hoewel Govert wat 
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verstandiger is dan ik en alleen zegt dat het zéér onwaarschijnlijk is. 

Mijn gevoel zegt dus dat er waarschijnlijk wél vele planeten bestaan 

met leven (planten en dieren), maar géén INTELLIGENT leven. Ook 

die oud-collega vond dit een “hovaardige” mening van mij. Logisch, 

want hij is lid van “SETI”, een vereniging die de “Search for Extra 

Terrestrial Intelligence”, de zoektocht naar buitenaards intelligent 

leven, bevordert. Daarvoor stellen miljoenen leden de rekencapaciteit 

van hun computers ter beschikking, om de enorme hoeveelheid 

radiosignalen, die uit de ruimte tot ons komt, te analyseren, omdat 

daar misschien “intelligente” signalen tussen kunnen zitten. Ze 

zoeken naar een “WOW signaal”, maar hebben tot nu toe, op één 

twijfelgeval na, niets gevonden! Maar, ze blijven stug doorzoeken, in 

hun overtuiging dat wij niet alleen in ’t heelal zijn. Nee, alleen zijn we 

niet in ’t heelal, maar mensen zoals wij? Die zijn er niet, sterker nog, 

ik hoop van niet! Zo’n stelletje ongeregeld zoals wij, dat wil je toch 

niet hopen?   

 Waarom denk ik zo “hovaardig”, zo “hooghartig”? Zeker weten 

dat wij de enige planeet met mensen in het heelal zijn doe ik 

natuurlijk ook niet, het is puur m’n gevoel dat me zo doet denken. Als 

ik er verstandelijk over nadenk, dan moet ik toegeven dat het best 

wel eens zou kunnen, dat er toch, ergens heel ver weg, “intelligent” 

leven bestaat. Als je bedenkt dat er alleen al in ons melkwegstelsel 

honderden miljarden “zonnen” zijn waarvan de meeste wel wat 

planeten bij zich zullen hebben. En als je dan ook nog weet dat er ook 

nog eens honderden miljarden melkwegstelsels in het heelal zijn…. Ja, 

dan zullen er allicht planeten zijn waarop leven voorkomt. Leven ja: 

planten, bomen, dieren en zo. Maar planeten waarop intelligente 

wezens, een soort “mensen”, zich voortbewegen? Hoogst 

onwaarschijnlijk en voor mijn gevoel zijn die er dus niet.  

 ’t Heelal bestaat ruim 14,5 miljard jaar, onze aarde 4,5 miljard 

jaar. Ongeveer 3,5 miljard jaar geleden ontstond er zoiets als leven 

op aarde. Pas veel later, één miljoen jaar geleden, ontstonden er 

“mensachtige” en pas tweehonderd jaar geleden konden die 

“intelligente” mensen eindelijk signalen ontvangen en de ruimte in 

sturen. Onze natuur en wij mensen konden ontstaan omdat het op 
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aarde relatief “rustig” is. Er hebben slechts weinig inslagen van 

allesvernietigende ruimtebrokken plaats doordat de grote planeten 

zoals Jupiter en Saturnus als een soort ruimte stofzuigers fungeren. 

Door hun enorme zwaartekracht zuigen zij veel ruimtepuin op. Die 

rust is zeer belangrijk en waarschijnlijk zeldzaam in het heelal.  

Hoe leven precies ontstaat weet niemand zeker: toeval, 

mutaties, radioactiviteit en evolutie, spelen een rol, maar de 

belangrijkste voorwaarden zijn: tijd en rust. Niet alleen heb je de 

juiste omstandigheden nodig voor het ontstaan van een natuur, van 

leven, vooral tijd is noodzakelijk: tientallen miljoenen jaren zonder 

rampen! Rust dus: geen allesvernietigende inslagen van grote 

ruimtebrokken, geen verstoringen van de atmosfeer door vulkanen en 

zo. Toch hebben er af en toe op aarde rampzalige inslagen plaats 

gehad, waarbij zo’n beetje alles vernietigd werd. Na tientallen 

miljoenen jaren ontstond er dan toch weer een nieuwe natuur. 

Hierdoor zijn er vroeger meerdere naturen op aarde ontstaan die 

vervolgens weer grotendeels vernietigd werden. De laatste inslag 

was, zoals eerder vermeld, 65 miljoen jaar geleden en daarna is 

“onze” natuur ontstaan, met onder andere, voor ’t eerst (?), de 

“zoogdieren” waar wij uit zin ontstaan. 

Heel belangrijk voor het ontstaan van het leven op onze planeet 

was ook dat onze zon en de aarde precies de juiste omvang hebben. 

Verder staat de aarde op de meest gunstige afstand van de zon, niet 

te koud en niet te warm, een zon die ook nog eens zeer constant 

straalt! Dan hebben we op aarde een uitermate gunstige atmosfeer 

met 21 % zuurstof, 78 % stikstof en één procent andere gassen, 

waaronder kooldioxide. Dit laatste gas (CO2) is belangrijk voor de 

groei van bomen en planten en zou ook nog de warmte op aarde 

vasthouden. Verder ligt boven in de atmosfeer een ozonlaag, die de 

voor plant en dier gevaarlijke ultraviolette straling tegenhoudt en 

hebben we ook nog een natuurlijk magnetisch veld dat ons beschermt 

tegen de dodelijke kosmische straling. Dan is natuurlijk het 

voorkomen van water van belang, waarvan we ook niet precies weten 

waarom we daarvan zoveel hebben. Kwam dat met een komeet mee? 
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Ook onze maan speelde en speelt een rol, sommige geleerden zeggen 

zelfs dat zonder de maan het leven op aarde nooit ontstaan was.  

Ondanks al deze gunstige factoren heeft het toch nog 

ontstellend lang geduurd voordat wij, de “mens”, ontstonden, wezens  

die zich vervolgens ongekend aan ’t vermenigvuldigen gingen. De mens 

die ook  fanatiek bezig is de aarde te plunderen en bezig is z’n eigen 

ondergang te bewerkstelligen. Je moet er toch niet aan denken dat 

er nog meer planeten in het heelal zijn waarop een dergelijk soort 

figuren rondlopen?  

 Hooghartig gedacht? Oké, maar laten we eens aannemen dat er 

ergens in ’t heelal tóch ook “mensen” of wezens zijn, die voldoende 

intelligent zijn om met ons te communiceren en ook nog eens nu, in 

deze tijd, op dit moment. Wat doen we dan? Hoe gaan we met ze  

communiceren? Nemen we ook nog aan dat die wezens in ons “eigen” 

melkwegstelsel voorkomen. Dan bevinden die lui zich minimaal enige 

lichtjaren, maar waarschijnlijker enige honderden of duizenden 

lichtjaren van ons af. Ons melkwegstelsel heeft namelijk een 

diameter van zo’n 100.000 lichtjaren. (Één lichtjaar is gelijk aan 9,5 

biljoen kilometer.) Hoe kunnen we dan communiceren met planeten 

die zoveel lichtjaren ver weg staan? Radiosignalen reizen nét zo snel, 

eigenlijk net zo langzaam, als licht: 300.000 kilometer per seconde! 

Dat wordt een leuk gesprekje: wij vragen wat en na weet ik hoeveel 

jaar komt er misschien een antwoord.  Maar wie zegt dat zij óók 

kunnen zenden en ontvangen en ook nog nu, in onze tijd ? Wij kunnen 

pas tweehonderd jaar signalen zenden en ontvangen, terwijl wij,  

“intelligente” mensen, toch al een kleine miljoen jaar bestaan. En.. in 

wat voor “taal” communiceren we eigenlijk? Ik blijf bij m’n gevoel: 

  “Wij zijn uniek in ’t heelal.”  

M’n verstand relativeert wat meer, dat zegt:  

“Het is hoogst onwaarschijnlijk dat ergens anders in ’t heelal 

intelligente wezens zoals wij zijn, waren of nog zullen ontstaan.”  

Maar in de niet zo verre toekomst zou dat toch kunnen gaan 

veranderen. De aarde zal dan zó vol zijn dat wij zélf het heelal in 

moeten gaan, om een andere geschikte planeet op te zoeken om daar 

een nieuw “buitenaards intelligent leven” te beginnen. 
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SCHEPPING 

  

 De meeste mensen waar ik mee om ga, zijn geen “creationisten”. 

Deze lieden geloven dat de aarde niet ouder is dan zo’n 6000 jaar, 

zeer onwaarschijnlijk, maar ja, dat zou uit de bijbel volgen. Maar als 

de werkelijke leeftijd van de aarde ter sprake komen, blijken ze  

maar weinige geïnteresseerd en vooral sceptisch in hun reacties.  

“Hoe weten die geleerden eigenlijk dat de aarde zó oud is? Wie 

zegt dat onze aardbol werkelijk vierenhalf miljard jaar oud is?”  

Tja, leg dat maar eens uit. Al heel lang wilde men dat weten en op 

allerlei manieren heeft men getracht daar achter te komen. Maar pas 

in onze tijd konden geleerden dat redelijk precies berekenen door 

bestudering van radioactieve gesteenten. Bij het ontstaan van de 

aarde moet de radioactiviteit zeer hoog geweest zijn, maar intussen, 

na ruim 4,5 miljard jaar, is die radioactiviteit grotendeels verdwenen, 

het meeste is uitgestraald. De materie om ons heen bestaat nu 

hoofdzakelijk uit combinaties van stabiele en onveranderbare 

elementen. Toch is overal nog wel wat radioactief materiaal aanwezig 

en dat veroorzaakt, wat men noemt, de “natuurlijke 

achtergrondstraling”. De ruim negentig elementen die we kennen, 

bestaan niet allemaal uit dezelfde atomen. Sommige atomen van een 

zelfde stof hebben een iets afwijkende atoomkern en deze 

zogenaamde “isotopen” zijn vaak radioactief. Dit houdt in dat ze niet 

stabiel zijn en deeltjes en/of straling uitzenden. Hierbij veranderen 

ze vaak in een ander element. Uiteindelijk vervallen ze tot stabiele 

elementen.   

 De vroegere alchemisten wisten hier allemaal nog niets van en 

zochten tevergeefs naar een manier om goud te maken uit andere 

stoffen. Dat zou nu inderdaad mogelijk zijn, maar alleen in zeer 

kleine hoeveelheden en het zo gemaakte goud wordt dan wel erg 

kostbaar! Maar nu het interessante, door het bestaan van het 

fenomeen radioactiviteit kan men de leeftijd van prehistorische 

voorwerpen en fossielen tegenwoordig vrij goed vaststellen. Van vele 

radioactieve stoffen kent men de “halfwaardetijd” en vele 

gesteenten bevatten nog wel wat radioactief materiaal. Onder 
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halfwaardetijd (of halveringstijd) verstaat men “de tijd waarna de 

helft van een radioactieve stof is vervallen tot niet-radioactief 

materiaal”. Met deze kennis is de “radiometrische datering” ontstaan. 

Zo heeft men nu niet alleen fossielen en oude voorwerpen, maar ook 

de aarde zelf “radiometrisch” gedateerd. In bijna alle gesteenten 

blijkt namelijk wel wat van het onstabiele element “uranium” te 

zitten en daarvan weet men dat, na 4,5 miljard jaar, dit uranium voor 

de helft is vervallen tot stabiel lood. Uranium is daarom een 

interessante “aardklok”, want als men nu steeds meet dat in een brok 

uranium houdend gesteente de helft van het uranium vervallen blijkt 

tot lood, tja dan trekt men de (te simpele?) conclusie dat de aarde 

dus ongeveer 4,5 miljard jaar oud moet zijn! Uranium is een 

fascinerende stof en over radioactieve stoffen is nog wel meer over 

te vertellen! 

De meeste radioactieve stoffen hebben een veel kortere  

halfwaarde tijd dan uranium en zijn al lang uitgestraald en “vervallen” 

tot niet-radioactieve stabiele stoffen. Hoe korter de halfwaardetijd  

hoe sterker de straling en door die kortere halfwaarde tijd is er 

thans nog maar heel weinig radioactief materiaal over, gelukkig want 

het blijft voor mens en dier gevaarlijk spul. Door atoombommen en 

kernrampen, zoals Tsjernobyl en Fukushima, is er toch weer 

radioactief materiaal bijgekomen, dat her en der nog steeds ligt te 

stralen. Veel van deze stoffen hebben een korte halfwaarde tijd, 

maar er is ook spul bij waar we nog heel lang last van kunnen hebben 

en kanker kan veroorzaken.  

Altijd al was er op onze aarde natuurlijke “achtergrondstraling” 

en deze straling heeft waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld in 

de ontwikkeling van de huidige natuur met z’n enorme 

verscheidenheid van planten en dieren. Straling kan namelijk 

“mutaties” (veranderingen) in levende cellen veroorzaken. Cel-  

mutaties kunnen gunstig maar ook ongunstig uitpakken en woekering 

(kanker) bij de celdeling veroorzaken. Door de “fall out” van de 

explosie in Tsjernobyl, dat is het radioactieve spul dat door regen en 

wind op veel plaatsen neer is gekomen, is de straling hier en daar 

flink toegenomen en waarschijnlijk de oorzaak van de toename van 
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kanker nu, want zowel de natuurlijke als de door de mens 

veroorzaakte radioactiviteit kán woekering van cellen veroorzaken.   

We weten nu dus hoe oud die aarde van ons is, maar hoe ging 

het na het ontstaan verder, wanneer begon het “leven” op aarde  

eigenlijk? En… waardoor weet men daar nu zoveel van? Vooral door 

bestudering van fossiele resten van vroeg aardse planten en dieren. 

Door de “radiometrisch datering” is men al veel fossielen te weten 

gekomen. Die fossielen zijn wel veel “jonger” dan de aarde zelf, 

meestal zijn ze slechts enkele tientallen of honderden miljoenen 

jaren oud, want het heeft heel lang geduurd voor er echt herkenbaar 

leven op aarde ontstond. Door bestudering van radioactieve resten in 

die fossielen kan men de leeftijd daarvan tegenwoordig vrij 

nauwkeurig bepalen.  

Een bekende radiometrische methode is de “koolstof 14” 

methode, maar deze werkt alleen voor niet al te oude, koolstof 

houdende voorwerpen. Alles wat leeft op aarde, dieren, planten, 

bomen, bestaat voor een flink deel uit koolstof. Die koolstof is 

voornamelijk stabiel “koolstof 12”, maar daartussen zit hier en daar 

een kleine hoeveelheid van de radioactieve isotoop “koolstof 14” en 

die koolstof 14 atomen hebben twee deeltjes meer in hun kern. Dit 

radioactieve spul vervalt snel maar dat wordt ook steeds weer 

aangevuld. Zo ademen bladeren van planten en bomen de CO2 uit de 

lucht in en daarin zit ook weer koolstof 14. Zodra een boom sterft, 

stopt die inname en verdwijnt de koolstof 14 langzaam door “verval”. 

Door meting van het koolstof 14 gehalte kan men zo fossiele, 

koolstof houdende, voorwerpen dateren. Voor oudere fossielen heeft 

men andere methoden nodig, maar die zijn veel minder nauwkeurig.  

Zoals gezegd, de creationisten geloven hier allemaal niks van, 

zij houden stug vast aan de Bijbelse “schepping”, die volgens hen nog 

niet zo lang geleden in zes dagen plaats zou hebben gevonden. Ze 

hebben er ook argumenten voor: 

“Die radioactieve koolstof bewijst toch dat de aarde niet zo 

oud kan zijn, want als de aarde echt zo veel ouder zou zijn, dan zou 

er al lang geen radioactief koolstof meer zijn!”  
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Daar hebben ze een punt, want de halfwaardetijd van koolstof 14 is 

slechts 5736  jaar. Maar we kunnen dat toch wel weerleggen! De 

kosmische straling die uit het heelal op onze dampkring afkomt, 

reageert namelijk met de stikstof “N” in de atmosfeer, daardoor 

“muteren” de stikstofatomen en ontstaat er steeds weer nieuw 

radioactief “C” (koolstof) 14.  Zolang planten en bomen leven en 

“ademen” krijgen zij dus C14 binnen en wij mensen én de dieren ook…. 

door het eten van plantaardig spul! 

 Verval en productie van C14 zouden elkaar zo in evenwicht 

houden. Dit alles wordt door de creationisten sterk betwijfeld, want, 

zeggen zij, dat is toch wel heel toevallig! Inderdaad, maar toch blijkt  

de methode aardig te kloppen en door de korte halfwaardetijd van 

koolstof 14 kan men koolstof houdende vondsten en fossielen tot 

ongeveer 60.000 jaar vrij nauwkeurig dateren. Na 60 duizend jaar  

(ongeveer tien maal de halfwaarde) is namelijk 99,9 % van het 

radioactieve koolstof C14 vervallen tot (niet radioactieve) stikstof: 

N14. En “normale” dode koolstof (C12) is stabiel en niet radioactief .   

 Een ander twistpunt tussen de creationisten en de wetenschap 

is de vraag hoe de flora en fauna op aarde ontstaan zijn. We weten al  

dat radioactiviteit voor “mutaties” in het genetisch materiaal van 

planten en dieren kan zorgen en de natuurlijke achtergrondstraling 

heeft zodoende vrij zeker een belangrijke rol gespeeld in het 

ontstaan van de enorme diversiteit van het leven op aarde. Maar hoe 

precies het leven indertijd ontstaan is, tja, dat is ook nu nogal  

onduidelijk. Waar stammen wij eigenlijk van af? Bestond het 

beginnende leven uit moleculen die leerden zich te delen en steeds 

verder evolueerden naar het leven van nu?   

“Nee hoor, dat is werk van de Schepper!” zeggen de gelovige 

creationisten, “Hij heeft alle planten, dieren en de mens geschapen!”  

En dat ook nog in zes dagen!  En het heelal? Ook in zes dagen? Tja, je 

kunt van alles geloven. Volgens de inzichten van nu klopt de 

schepping, zoals de creationisten die aanhangen, absoluut niet. 

Primitief “leven” ontstond al toen de aarde ongeveer een miljard jaar 

oud was, dus 3,5 miljard jaar geleden. Maar echt leven zoals wij het 

nu kennen was dat zeker niet. Het waren eerst niet veel meer dan 
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wat complexere moleculen en zeer primitieve organismen, die zich 

konden delen en vermeerderen, een voorwaarde om iets “leven” te 

noemen.  

Pas ongeveer één miljard jaar geleden, ontstonden de eerste 

“echte” planten en dieren, die een beetje leken op wat we nu hebben, 

bomen, planten met bladeren en ook dieren met poten, ogen en zo. 

Helaas, 250 miljoen jaar later stierf 95 % van alles wat toen leefde, 

weer uit. Waardoor? Waarschijnlijk door een ramp! Die kon gebeuren 

doordat er een grote brok materie uit de ruimte op aarde viel, maar 

echt zeker weet men dat niet. Men denkt ook aan  

vulkaanuitbarstingen, een verandering van de atmosfeer, een 

klimaatwisseling of zo. In ieder geval: na deze catastrofe ontstond er 

toch weer een nieuwe “natuur”, met planten en bomen, een natuur 

waarin onder andere de dinosaurussen verschenen.  

 

AARDROTATIE 

 

Nog een vraag waar ik ingedoken ben, iemand vroeg:  

“Kunnen we de aarde langzamer laten draaien? Als wij een stel 

straalmotoren op een berg zetten, kunnen we daarmee dan de 

draaiing van de aarde beïnvloeden? Zal de aarde daardoor wat 

langzamer gaan draaien?” 

Ik dacht er over na en kon niet anders bedenken dan dat het zou 

moeten kunnen, maar hoevéél langzamer? En waarom zou iemand dat 

eigenlijk willen? 

“Dan duurt een dag langer!”  

Aha, dat is het dus. Maar ik denk niet dat je met een paar 

straalmotoren op een berg de aarde merkbaar langzamer kan laten 

draaien. Toch maar een beetje rekenen. 

De evenaar is 40 duizend kilometer lang en met dit gegeven, de 

aardomtrek,  kan je de straal van de aarde uitrekenen. Wat we dan 

nog moeten weten is de “massa” van de aarde, laten we maar zeggen 

het aantal kilogrammen dat de aarde weegt. Dat is vrij gemakkelijk 

uit te rekenen met de straal (6380 kilometer) en het soortelijk 
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gewicht van de aarde (5,5). Het blijkt dat de massa van de aarde 

ongeveer 6 biljoen biljoen kilogram bedraagt, een 6 met 24 nullen.  

Hoe moeten we de draaiing van aarde nu afremmen? Waar 

zetten we die straalmotoren? Ik denk dat we ze, voor het meeste 

effect, het beste  op een berg bij de evenaar kunnen monteren, oost 

– west gericht. Op de begane grond lijkt me deze proef een beetje té 

lawaaierig. Bergen langs de evenaar heb je in meerdere landen, 

bijvoorbeeld in Equador en in Sumatra. Wat we ook moeten weten: 

wat is eigenlijk de stuwkracht van een flinke straalmotor? Die is voor 

een straalmotor van een jumbojet: 200 tot 240 “kiloNewton”, 

ongeveer 20 tot 24 duizend kilogram. Volgens de al eerder genoemde 

geleerde “Isaac Newton” kun je een massa versnellen of vertragen 

met een kracht. Ook stelde Newton dat: 

 “Ieder lichaam volhardt in z’n beweging.”.  

Dan geldt verder nog: hoe zwaarder een lichaam, hoe moeilijker het 

is om verandering in z’n beweging te brengen. Als we met “Newton” 

uitrekenen wat de vertraging voor zo’n enorme massa als de aarde is 

met, laten we zeggen, vijf van die straalmotoren van 200 kilonewton, 

dan kom je op een snelheidsvermindering van 

0,000.000.000.000.000.000.167 meter per seconde kwadraat.  

Je kunt nog op een andere manier gaan rekenen, namelijk met 

het “massatraagheidsmoment” of de “inertia” van de aarde. We 

kunnen de aarde zien als een soort vliegwiel met een enorme massa. 

Het massatraagheidsmoment hangt af van de massa en de straal van 

het vliegwiel en bedraagt voor de aarde ongeveer 

80.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 kg.m2, dus 

het getal 80 met 36 nullen. Volgens mijn eigen berekening (met een 

formule) is het zelfs 98 x 1036 kg.m2 maar dat zou zo zijn als de 

aarde “homogeen” was. Dat is natuurlijk niet zo: het zwaarste spul zit 

in het binnenste van de aardbol en dat is waarschijnlijk vloeibaar 

ijzer en nikkel, soortelijk gewicht 7 à 8. Daarentegen is onze 

aardkorst veel lichter, soortelijk gewicht ongeveer 2,5.  

De conclusie blijft gelijk: afremmen van de aardrotatie met 

straalmotoren is, gezien de enorme massa en “inertia” eigenlijk 

zinloos, de aarde zal hierdoor nauwelijks meetbaar langzamer 
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draaien. Om iets van een remmend effect te verkrijgen zouden die 

motoren miljoenen jaren moeten draaien. We kunnen er ook een paar 

miljoen motoren neerzetten, dan zal het remmend effect ook 

merkbaar zijn. Maar met slechts enkele straalmotoren zullen we dus 

helaas niet voor elkaar krijgen dat een dag merkbaar langer gaat 

duren, sorry!  

 

FRONTALE BOTSING 

 

Onlangs spraken we over het volgende: iemand vertelde dat als 

twee dezelfde auto’s met een gelijke, flinke snelheid frontaal op 

elkaar botsen, dan zou er minder schade ontstaan dan als ze beide 

met dezelfde snelheid op een massieve muur zouden botsen. 

Autoschadebedrijven zouden dit geconstateerd hebben. Maar… is dit 

wel waar? En als dat zo is, wat is dan de oorzaak van dat verschil?  

De theorie zegt dat, als we praten over identieke auto’s van 

gelijk gewicht en snelheid, het niet uitmaakt qua vrijkomende 

energie, of een auto op een muur of op een andere auto botst. In de 

praktijk zou het dus wél wat uitmaken, zowel voor de inzittenden als 

voor de carrosserie. Is dat zo?  

Moderne auto's hebben een kreukelzone, een muur niet. Bij een 

frontale botsing tussen twee auto's absorberen beide de helft van 

de totale “kinetische”  (snelheids) energie. Bij een botsing van één 

auto met een muur absorbeert de muur de kinetische energie van één 

auto en die is gelijk aan de helft van de energie van twee auto’s die 

op elkaar botsen. Tot zover geen verschil want in beide gevallen heb 

je te maken met een gelijke hoeveelheid kinetische energie, en na de 

klap staan beide auto’s stil, zowel tegen elkaar of tegen een muur!  

Bij het zoeken naar ervaringen op dit gebied kwam ik het 

volgende antwoord tegen, van ene ir. Nico Smets, op de vraag of er 

verschil is tussen het botsen op een muur of op een andere auto.   

“Stel dat twee voertuigen met elk een snelheid van 100 km/uur 

een frontale botsing maken. De totale energie bij de twee 

voertuigen is dubbel zo groot, maar ze zijn ook met z’n tweeën 

om deze energie te absorberen. Voor de wagens maakt het dus 
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geen verschil of ze met elkaar botsen, of tegen een muur of 

rotswand.” 

Dan komt hij met de volgende aanvulling:  

“Hier dient nog wel iets aan toegevoegd te worden. Dit is op 

voorwaarde dat de wagens identiek zijn aan elkaar (vooral de 

massa moet dezelfde zijn). Als twee identieke voertuigen met 

dezelfde snelheid op elkaar botsen, lijkt het voor elk van hen 

alsof ze op een oneindig harde en massieve muur botsen. Tussen 

de twee  wagens heb je immers een symmetrievlak, dat geheel 

niet beweegt.” 

Wat hij met dat laatste precies wil zeggen weet ik niet, maar als 

deze wetenschapper gelijk heeft, en daar lijkt het wel op, is er dus 

geen verschil en zou het dus ook qua schade niet uit moeten maken. 

Toch denk ik dat er in de praktijk misschien wel wat verschil in 

schade zichtbaar zal zijn. Het zou trouwens wel heel toevallig zijn 

dat twee identieke auto’s frontaal op elkaar botsen  

Nog iets: de energie die vrijkomt bij een botsing gaat 

kwadratisch omhoog met de snelheid en wordt bij een twee maal zo 

hoge snelheid dus vier keer zo groot. Rij dus rustig! 

 

EINSTEIN 

 

 Als ik de naam Einstein wel eens noem of wat over hem vertel, 

wendt men zich meestal walgend, of niet geïnteresseerd, af. 

Blijkbaar vindt men z’n ideeën te moeilijk, terwijl Alberts  

bevindingen toch heel interessant en belangrijk zijn. Aan hem hebben 

we uiteindelijk kerncentrales en atoombommen te “danken”. Je zou 

ook kunnen verzuchten: “Was hij er maar niet geweest!”, maar dan 

waren er wel anderen geweest die het zelfde bedacht hadden. Om ’t 

leuk te houden zal ik er niet te diep op ingaan.  

Eigenlijk was Albert Einstein helemaal niet zo’n bijzondere man, 

maar toch ook weer wel. Ik denk dat hij vooral hardnekkig en 

gedreven was. Maar hij rookte ook peuken die hij vond, probeerde af 

en toe op slinkse wijze aan geld te komen en rommelde nogal raar met 

vrouwen.   
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 Waarom is hij eigenlijk zo beroemd geworden? Eigenlijk alleen 

omdat hij een geniale theorie bedacht, die niemand begreep, maar die 

toch waar bleek te zijn, althans tot nu toe heeft niemand kunnen 

bewijzen dat Einsteins theorie niet klopt. Deze “relativiteitstheorie” 

zegt dat alles betrekkelijk is, maar eigenlijk klopt die naam niet. Hij 

ging namelijk juist uit van iets dat niet relatief is: de lichtsnelheid. 

Tot grote verbazing van de geleerden van toen, bleek de snelheid van 

licht absoluut en onveranderlijk te zijn: altijd driehonderd duizend 

kilometer per seconde (in een vacuüm), Hoe je ook meet of beweegt: 

het licht beweegt altijd met deze snelheid, sterker nog: niets kan 

sneller bewegen dan het licht, geen raket, geen radiogolven, straling, 

niets. Licht kan trouwens wel lángzamer gaan: in lucht, in water en zo, 

maar in het luchtledige, in het heelal, is de snelheid altijd dezelfde. 

Veel geleerden van toen, en zelfs ook nu nog, konden dit maar 

moeilijk geloven en probeerden het tegendeel te bewijzen. Ze 

bedachten allerlei proeven die echter niets opleverden. Einstein zag 

het anders, hij accepteerde die absolute lichtsnelheid als een 

vaststaand feit en overzag de consequenties ervan. Die zijn eigenlijk 

heel vreemd. Hij stelde dat de lichtsnelheid, kortweg “c” genoemd, 

de absolute snelheid in het heelal is en nam dit als grondslag voor z’n 

theorieën.    

Niets gaat dus sneller dan “c”, en dat betekent ook dat je 

snelheden niet zomaar bij elkaar kan optellen. Als twee auto’s elkaar 

allebei met honderd kilometer per uur tegemoet rijden, is de 

snelheid van de ene auto ten opzichte van de andere tweehonderd 

kilometer per uur. Maar als nu twee raketten beide met, laten we 

zeggen, twee derde van de lichtsnelheid, dus met tweehonderd 

duizend kilometer per seconde, elkaar tegemoet vliegen, dan zouden 

de passagiers van de ene raket de andere raket voorbij zien vliegen 

met 400.000 kilometer per seconde. Snelheid is altijd relatief, je 

beweegt altijd ten opzichte van iets anders. Maar …. dat kan dus 

niet, sneller dan 300.000 kilometer per seconde is niet mogelijk. Hoe 

verklaar je dat? Tja, dat deed Einstein door de bekende formules 

over snelheid en tijd te voorzien van een “Einsteinfactor”, met 

wiskunde dus.  
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Rond 1900 waren er een aantal zaken bekend geworden, 

waarmee men niet precies raad wist. Het was Einstein die deze feiten 

samenvoegde tot één geheel. Eigenlijk heeft hij bekende 

puzzelstukjes verzameld en aan elkaar weten te leggen. Een ander 

twistpunt was toen: bestaat licht nu uit deeltjes of uit golven. Ook 

hiervoor had Einstein een eenvoudige oplossing: licht gedraagt zich 

soms als deeltjes (“fotonen”),  soms als golven.  

Einstein heeft veel weten te verklaren, maar toch heeft hij het 

hele plaatje niet voor elkaar gekregen. Tot z’n dood zocht hij verder, 

naar een “algemene veldentheorie”, maar die is er niet gekomen. Ook 

nu zoekt men nog steeds naar een “theorie van alles”.  

Een van die “puzzelstukjes” van toen was het fenomeen 

“contractie”. Onze Leidse professor Lorentz had, evenals ene 

Fitzgerald, ooit geopperd: hoe hoger de snelheid van iets, hoe korter 

het wordt. Raketten, maar dus ook meetlatten, duimstokken en zo, 

alles krimpt bij toenemende snelheid. Maar om dat vraagstuk van die 

raketten te verklaren opperde Einstein ook dat de tijd langzamer 

verstrijkt: klokken zullen langzamer gaan lopen, naarmate de snelheid 

toeneemt.  

Onze professor Hendrik Lorentz (die door Einstein zeer 

bewonderd werd) had nog een ander puzzelstukje gevonden: energie 

en materie hadden met elkaar te maken en waren eigenlijk equivalent. 

Voortbordurende op het werk van Lorentz, maakte Einstein van al die 

puzzelstukjes zijn “relativiteitstheorieën”, eerst de “speciale”, later 

de “algemene”.  

Dat fenomeen “contractie” is eigenlijk maar een rare zaak en 

ook hierin gelooft niet iedereen. Als we in een auto gaan rijden zou 

die auto dus iets korter worden en ons horloge iets langzamer lopen. 

Zelf merken we daar niets van, als je stilstaat heeft de auto weer de 

“oude” lengte. Ook mensen die naar de rijdende auto kijken zien geen 

verschil, de verkorting is te klein. Maar die lui in die snelle raket zien 

door de raampjes wel degelijk een kort raketje langs komen. Pas bij 

zeer hoge snelheden, in de buurt van de lichtsnelheid, gaat dat 

korter worden een duidelijke rol spelen. Bij de snelheden waaraan wij 

op aarde gewend zijn merken we niets, de “contractie” is dan nog 
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onmeetbaar klein. En de tijd die langzamer of sneller verstrijkt? Ook 

daar merken wij niets van. Maar…. men heeft wel ooit een zeer 

nauwkeurige atoomklok in een vliegtuig geplaatst en na een vlucht 

rond de aarde vergeleken met een zelfde precisieklok op aarde en…. 

die vliegende klok bleek een heel klein beetje achter te lopen toen 

hij terug op aarde was. Einstein moet dus wel gelijk hebben: ook tijd 

is relatief!  

 Heeft men nog meer bewijzen? Jazeker, bepaalde kerndeeltjes 

(“pionen”), die door de kosmische straling in de atmosfeer gevormd 

worden, hebben een zeer korte levensduur en zouden normalerwijze 

het aardoppervlak  niet kunnen bereiken. Toch worden ze op aarde 

met zekerheid aangetoond. Hoe kan dat? Ze bewegen zo snel dat de 

tijd voor hun langzamer gaat en zó hebben ze toch genoeg tijd om de 

aarde te bereiken.  

Ooit geloofde men in “ether”, een onzichtbare stof die overal 

aanwezig zou zijn. Als het windstil is merk je tijdens het fietsen tóch 

“wind”. Omdat de aarde met een flinke snelheid om de zon draait zou 

men dus ook een soort “etherwind” moeten kunnen meten. Daartoe 

deden een paar geleerden een beroemde proef (“Michelson-Morley“) 

om deze “etherwind” te bewijzen. Deze proef is vele malen herhaald, 

maar ….. men vond geen “etherwind”. Men begreep er niets van, maar 

uit die proef moest men, zij het met grote tegenzin, concluderen dat 

de ether niet bestond. Pas met Einsteins theorie kon men verklaren 

waarom. En de ether? Die heeft men intussen vervangen door het 

“elektromagnetisch veld”, maar wat zo’n veld precies is?  

Einstein was goed in wiskunde en bedacht formules waarmee je 

die “contractie” (samentrekking) en de “tijddilatatie” (tijduitrekking) 

kunt berekenen, maar z’n beroemdste formule (eigenlijk van Lorentz 

afkomstig), is die waarin verband wordt gelegd tussen energie en 

materie. Daaruit blijkt dat in de materie ongelofelijk veel energie 

opgesloten zit. Helaas is het nog nooit gelukt om materie geheel om 

te zetten in energie. In een kerncentrale, atoombom en 

waterstofbom wordt slechts een heel klein deel van de materie 

omgezet, maar wel in zeer veel energie!  
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Albert Einstein heeft later nogal spijt gekregen dat z’n theorie 

uiteindelijk tot de atoombom geleid heeft. Hij was niet de eerste 

geleerde die de gevolgen van z’n ontdekkingen betreurde. Ook Alfred 

Nobel had later spijt dat hij dynamiet uitgevonden had. Hij heeft 

toen maar een hele boel geld in een fonds gestopt, waaruit ieder jaar 

nog steeds de “Nobelprijzen” betaald worden.                                  

“Alles is relatief… behalve de snelheid van het licht, die is absoluut!”  

Over het fenomeen “contractie” heeft iemand ooit een “Limerick” 

gemaakt.  

 

There was a young fellow named “Fisk”  Er was eens een rap jong 

        wijfje 

Whose fencing was extremely brisk  Die schermde met heel 

        haar lijfje 

So fast was his action    Zo snel was haar actie 

The FitzGerald contraction   De Lorentz contractie 

Reduced his rapier to a disk   Verkortte haar spies tot 

        een schijfje 

 

Hoe sneller iets beweegt hoe korter het wordt. Is dat echt zo? 

Velen twijfelen, maar volgens de wetenschap is het echt zo. Moeten 

wij in het dagelijks leven rekening houden met de “Einsteinfactor”? 

Nee, want die begint pas een rol te spelen bij zeer hoge snelheden, in 

de buurt van de lichtsnelheid en daar zijn wij met onze auto’s, HSL, 

TGV en vliegtuigen nog zeer ver vandaan.  

  

AFTAKELING 

 

Weer eens wat anders, we discussieerden over de volgende vraag: 

“Waarom takelen we af en waarom gaat de aftakeling bij de ene 

mens sneller dan de ander? En, waarom leven we eigenlijk langer dan 

de meeste dieren?”  

Vragen die oprezen, die we bespraken, maar waar we niet 

uitkwamen. Wij hadden thuis een Foxterriër die ruim veertien jaar 

oud is geworden, vrij oud voor een hond. Bij mensen is dat anders, 
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een mens begint dan pas te leven! Helaas, met veertien jaar was ons 

hondje duidelijk aan het eind, aan het “aftakelen”: ze hoorde minder, 

zag slechter en liep niet meer zo vlot. Ruiken deed ze nog wel goed, 

maar ja, een hond ruikt wel duizend maal zo goed als een mens ! 

Terwijl een mens pas op z’n achttiende volwassen is en dan echt 

begint te leven, nadert een hond op z’n twaalfde al z’n einde. Net 

zoals sommige mensen wel honderd of meer jaar oud worden, zijn er 

ook honden die behoorlijk veel ouder kunnen worden: een jaar of 

twintig. Helaas waren ook onze vorige twee honden bij dertien, 

veertien jaar “op” en zijn toen snel daarna ingeslapen. 

Je hoort nog wel eens dat je de leeftijd van een hond met een 

factor zes of zeven moet vermenigvuldigen om hun leeftijd met 

mensen te vergelijken. Dit roept nieuwe vragen op: gaat de tijd 

misschien veel langzamer voor een hond? Duurt een dag voor onze 

Fox (we hebben er wéér een) een week? Wat in een lichaam bepaalt 

het tempo van de veroudering? Heeft dit met de grootte van het 

dier te maken? Er is een zeker verband tussen grootte en levensduur 

maar erg duidelijk is dat niet. Sommige zeer grote dieren worden 

helemaal niet zo oud. Maar algemeen geldt wel dat kleine dieren 

meestal een korte levensduur hebben, muizen bijvoorbeeld leven 

slechts een jaar of twee. Neem insecten, die hebben meestal een  

zeer kort leven. Er zijn, zols bekend ééndagsvliegen die slechts één 

dag leven en dan? Einde! Zullen die even een drukke dag hebben: 

volwassen worden, voortplanten en dan: adieu! Kees Stip maakte er 

ooit een passend gedicht over: 

 

“Ach,” sprak een ééndagsvlieg te Doorn, 

“Hoe heerlijk is het ochtendgloren 

En hoe verrukkelijk het uur 

Waarop het laaiend zonnevuur 

Verstild ter kimme wordt gedreven! 

Men moest twéé dagen kunnen leven.” 

 

 Als we paarden bestuderen, die zijn een stuk groter dan 

mensen, maar toch worden ze gemiddeld niet ouder dan een jaar of 
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dertig, in het wild zelfs maar 15, 16 jaar. En olifanten? Die zijn vele  

malen groter dan mensen, maar worden gemiddeld niet ouder dan een 

jaar of zestig, zeventig. Wel is er ooit een olifant (in gevangenschap) 

160 jaar geworden! Hoewel reuzen schildpadden een stuk kleiner zijn, 

kunnen die ook de 160 jaar bereiken! En het grootste dier op aarde: 

de walvis? Tachtig tot honderd jaar, afhankelijk van de soort (en de 

Japanners). De relatie: grootte – leeftijd is dus niet erg duidelijk. 

Maar welk “mechanisme” zou er dan bestaan, wat bepaalt toch hoe 

oud een diersoort of een “mens” wordt? Ligt dit vast in onze genen? 

Zou de stofwisseling een rol spelen? Het zijn de genen die de 

stofwisselingssnelheid bepalen, maar hoe? Ik vrees dat men er nog 

maar weinig van af weet. Maar wel heeft men het volgende ontdekt: 

als de stofwisseling op een laag pitje gezet wordt, blijkt de 

gemiddelde leeftijd van sommige insecten (fruitvliegjes) met 

tientallen procenten te stijgen. Hongeren en af en toe vasten  blijkt, 

ook voor mensen, geen kwaad te kunnen, je zou dan wat langer blijven 

leven.  

Ook “waterstofperoxide”, die bij de stofwisseling in je lichaam 

wordt geproduceerd, zou een rol spelen. Deze stof wordt snel 

afgebroken als je jong bent, maar bij oudere mensen veel langzamer. 

Waterstofperoxide, dat spul gebruiken vrouwen toch om hun haar te 

bleken? Daarom worden ouderen natuurlijk grijs ! Dit bleekmiddel is 

eigenlijk water met een extra zuurstofatoom. Je zou dat spul zo snel 

mogelijk kwijt moeten raken: die extra zuurstofatoom wil ons 

“oxideren”, dat is toch hetzelfde als roesten? In ieder geval: hoe 

minder van dat spul in je lichaam, hoe langer je zou leven. Maar hoe 

raak je die waterstofperoxide kwijt? Met “antioxidanten” dus! Twee 

andere symptomen bij het ouder worden: het aantal bacteriën in je 

lichaam neemt toe en je immuunsysteem wordt steeds zwakker. Deze 

factoren helpen natuurlijk ook niet echt als je oud wilt worden 

zonder kwalen!  

Ouder worden heeft met de cellen te maken waaruit we 

bestaan. Ons lichaam is continu bezig met “celdeling”. Nieuwe cellen 

ontstaan, oude cellen sterven af. Elke zeven jaar zouden we weer 

geheel uit nieuwe cellen bestaan. Helaas gaat dat niet eeuwig door. 
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Zo’n cel bevat onder andere “chromosomen” (erfelijkheidsdragers) 

met aan de uiteinden “telomeren”, te vergelijken met de uiteinden 

van schoenveters die gaan rafelen. Bij iedere celdeling blijken deze 

uiteinden korter te worden, waardoor celdeling niet eeuwig door kan 

gaan, bij mensen gebeurt dat 20 tot 100 maal. Ook gaat het bij 

celdeling wel eens mis en dan kan zo’n cel gaan woekeren: kanker. Nu 

blijken kankercellen zich wél oneindig vaak te kunnen delen, want zij 

hebben een stof “telomerase” bij zich! Zou daar het geheim in 

zitten? Men doet er thans wel onderzoek naar. 

Het verschil in veroudering tussen de ene en de andere mens is 

nog wel enigszins te begrijpen. Maar het grote verschil in 

levensverwachting tussen mens, hond, paard enzovoort, dat blijft 

voor mij (en ik denk ook voor de wetenschap) voorlopig 

onverklaarbaar. Er moet meer aan de hand zijn dan tot nu bekend is, 

er moeten andere oorzaken zijn voor deze verschillen. Helaas, die 

kennen we (nog) niet. Tabellen met gemiddelde leeftijden van allerlei 

dieren, ja, die zijn er wel, maar over het waarom van de grote 

verschillen daartussen, daarover is nog steeds weinig bekend, terwijl 

het toch een belangwekkend onderwerp is. 

In vergelijking met de leeftijd van de aarde leven planten, 

dieren en mensen maar zeer kort. Sommige insecten leven zelfs maar 

een paar uur, mensen en zoogdieren een stuk langer en bepaalde 

bomen wel duizend of meer jaren. Dat alles op een planeet die zelf 

een leeftijd van 4,67 miljard jaar heeft. Om toch te blijven bestaan 

heeft alles wat leeft één eigenschap die de dode materie niet bezit: 

het kan namelijk “rekenen”! Alles wat leeft kan (zich) delen en 

vermenigvuldigen! Had de levende materie deze eigenschappen niet… 

dan was er alleen dode materie. 

 

DE MAANILLUSIE 

 

 “Jacob, hoe komt het toch dat de maan vlak boven de horizon 

véél groter is dan als hij hoger staat?” 

 “Gezichtsbedrog!”, zei ik: “Of de maan nu hoog of laag staat, hij is 

even groot!”  
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Men kijkt mij lichtelijk ongelovig aan, maar door mijn stellige toon, 

neemt men het toch voor waar aan. Maar ís het wel waar? En nog een 

vraag: 

 “Eh…de baan van de maan om de aarde, is dat nu een cirkel of een 

ellips?” “Een ellips: de afstand tot de aarde varieert!”  

“Maar,” dacht ik bij mezelf, “vóór dat ik verkeerde dingen zeg, 

zal ik toch maar eens in de maan duiken!” 

 Die “grote” maan die je wel eens vlak boven de horizon ziet, dat 

wordt de “maanillusie” genoemd. Het is een oud raadsel, waarvoor 

men nog niet eens een goede verklaring heeft. Je kan zélf vrij 

eenvoudig controleren of het werkelijk zo is. Als de (volle) maan 

opkomt en vlak boven de horizon staat, strek je een arm in de 

richting van de maan en steek je je pink op. Vergelijk nu de 

maanschijf met de breedte van je pinktop: die zal iets breder zijn 

dan de maan. Doe later hetzelfde als de maan veel hoger staat en je 

zal zien dat de maan ook dán dezelfde diameter heeft. Hoewel het 

dus anders lijkt is de maan net boven de horizon toch even groot als 

hoog aan de hemel. Maar…. heel vreemd is het volgende: kijk je, 

gebukt, tussen je benen door naar de (volle) maan als hij vlak boven 

de horizon staat, dán zie je die grote maan een stuk kleiner! De 

maanillusie blijkt ineens veel minder sterk te zijn! Ook hiervoor 

bestaat, voor zover ik weet, geen eensluidende verklaring, men 

schaart het dus allemaal maar onder “gezichtsbedrog”.  

Doordat de afstand van de maan tot de aarde varieert, zien we 

ook de diameter van de maanschijf niet altijd gelijk. De kortste 

afstand tussen maan en aarde is ongeveer 363 duizend kilometer, de 

grootste afstand is 405 duizend  kilometer. Soms, bijvoorbeeld op 23 

juni 2013, is het “supermoon”, omdat de maan dan niet alleen vol is  

maar ook op de kortste afstand ten opzichte van de aarde staat. 

Daar de baan van de maan iets wobbelt door de invloed van de zon 

kunnen de genoemde afstanden nog wel iets variëren. De zon is véél 

groter dan de maan, maar toch zien wij, door een merkwaardig toeval 

(is het wel toeval?) die kleine maan ongeveer even groot als de 

enorme zon, waardoor we af en toe een interessante 

zonsverduistering kunnen waarnemen. Zoals gezegd, de maandiameter 
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is voor ons op aarde niet constant. De maanschijf varieert tussen de 

90 % en 106 % van de zonschijfdiameter. Daardoor zijn ook 

zonsverduisteringen niet altijd gelijk. Bij een totale 

zonsverduistering staat de maan precies tussen de aarde en de zon 

en bedekt de zon dan volledig: we zien een zwarte schijf met een 

glinsterende rand, de “corona”. Maar als de maan toevallig wat verder 

weg staat en daardoor wat kleiner is, bedekt de maan de zon niet 

helemaal. Een dergelijke zonsverduistering is voor de wetenschap 

lang zo interessant niet, zij willen liefst een volledige afdekking mét 

corona en dus ook geen “overlap”! 

“Hoe groot zijn die werkelijke diameters van zon en maan 

eigenlijk?”  

De diameter van de zon bedraagt 1392.000 kilometer, ongeveer 

400 maal zo groot als de diameter van de maan, die 3476 kilometer 

meet. Dat is ook het geval bij de afstanden. De afstand: aarde – zon 

ligt tussen de 147miljoen en 162 miljoen kilometer, gemidddeld 

149.598.000 kilometer. Dit is ongeveer 390 keer zo ver als de 

gemiddelde afstand: aarde – maan, die 384.450 kilometer bedraagt. 

Om regelmatig een zonsverduistering te hebben moeten de 

banen van de aarde om de zon en de baan van de maan om de aarde in 

het zelfde vlak liggen. Dit is inderdaad bijna het geval. Zouden deze 

ellipsen precies in het zelfde vlak liggen, dan hadden we elke maand 

een zonsverduistering, nu komt het veel minder vaak voor en een 

volledige bedekking is nog zeldzamer.  

De banen van de diverse planeten liggen eveneens ongeveer in 

dit zelfde vlak. De hoekafwijking van de banen is voor de meeste 

planeten (en de maan) minder dan 5 graden, alleen de banen van 

Mercurius en Pluto liggen wat schever, respectievelijk 7 en 17 

graden. Dat al die banen ongeveer in één vlak liggen is natuurlijk niet 

écht toevallig. Ruim 4,5 miljard jaar geleden is ons zonnestelsel 

ontstaan. De (roterende) zon heeft toen waarschijnlijk een hoop 

ruimtetroep weggeslingerd, die eerst als ring om de zon tolde. Veel 

later is die materie tot planeten samengeklonterd. Op die manier zou 

ons zonnestelsel ontstaan zijn. De planeet Saturnus  bezit nu nog 

steeds een ringvormige schijf, bestaande uit allerlei materie, die dus 
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NIET samengeklonterd is. Enkele andere planeten hebben ook 

dergelijke ringen, maar veel minder duidelijk zichtbaar. 

Nu nog even de draaiing van de maan. Dat de aarde draait, dat 

weten we, maar de zon en de maan? Die draaien ook. De zon roteert 

thans in 27 dagen om z’n as.  

“Maar de maan, die draait toch alleen om de aarde?” 

De maan draait in ongeveer een maand rond de aarde en in die tijd 

maakt hij precies één omwenteling. Daardoor zien we altijd de zelfde 

kant van de maan. Toch kennen we de achterkant van de maan wel, die 

is door satellieten al vaak gefotografeerd.  

         

J. HUISMAN, (betweter) 
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