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Bron: Algemeen Dagblad 

Tekst: Piet van den Broecke 

Fotograaf: Onbekend 

Artikelenserie uit collectie familie Lissenberg Schiedam 

 

De Zwarte Zee en Ile de France zijn beide gebouwd door vennoten van I.H.C. Holland N.V. De eerste 

door Smit te Kinderdijk en de tweede door Werf Gusto te Schiedam 

 

Donderdag 6 januari vertrok het boorplatform onder grote belangstelling van de Werf te 
Schiedam.  Op de rivier werd het getrokken door de sleepboten Azië, Europa, Schouwenbank en 
Steenbank, alsmede de sterkste sleepboot ter wereld, de Zwarte Zee.  Op zee ging deze laatste alleen 
verder met de zware sleep voor een tocht van 2600 mijl. De belevenissen gedurende deze lange 
sleepreis werden dagelijks in het Algemeen Dagblad beschreven onder de aanduiding: “Op vijf poten 
naar Dakar”!  

Tijdens de tocht naar zee werden o.a. filmopnamen gemaakt voor het bioscoopjournaal (Polygoon) en 
voor de Nederlandse, Duitse en Engelse televisie.  
bron: Gusto Berichten No. 2 1966 
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(1) 

	

Rauw	en	eenzaam	leven		
	
A/B	ZWARTE	ZEE,	51°	57'	NOORD,	01°	47'	OOST,	VRIJDAGAVOND.		
	
DE	NOORDZEE	ligt	vrijwel	achter	ons.	Sneller	dan	werd	verwacht	duiken	wij	op	
het	ogenblik	de	trechter	binnen,	die	ons	naar	de	Straat	van	Dover	voert.	Uit	mijn	
patrijspoort	zie	ik	het	Sandetti	vuurschip,	de	trouwe	wachter	voor	de	ingang	van	
de	Straat,	voorbijglijden.	In	het	brede	kielzog	van	de	Zwarte	Zee	volgt	nog	steeds,	
nog	slingerend	op	de	korte	witgekuifde	golven:	de	Ile	de	France.	Het	booreiland	
heeft,	nu	het	op	honderden	meters	afstand	achter	ons	aansukkelt,	veel	weg	van	
een	 drijvende	 raketbasis.	Misschien	 is	 Arie	 Dorst,	 de	 37-jarige	 chef-runner	 uit	
Nieuwe	Tonge,	wel	met	het	aftellen	begonnen.	Maar	dan	toch	niet	met	het	oog	op	
een	lancering;	hoogstens	heeft	hij	nagegaan	hoeveel	dagen	ons	nog	scheiden	van	
Dakar,	 de	Westafrikaanse	haven	die	hem	over	 vier.	 vijf	 of	 nog	meer	weken	uit	
zijn	isolement	moet	verlossen.		
	
Zeildoeken	jack,	borst	half	bloot	in	de	ijskoude	wind....		
	
Hij	 voerde	 vanochtend	 een		
gesprekje	met	de	Zwarte	Zee.	Arie	
Dorst	 had	 niets	 bijzonders	 te	
melden.	In	mijn	verbeelding	zag	ik	
hem	 met	 zijn	 walkie-talkie	 staan,	
in	 zijn	 rood	 zeildoeken	 jack,	 de	
bruinverbrande	 borst	 half	 bloot	
ondanks	 de	 ijskoude	 wind,	 die	
over	 het	 met	 tonnen	 materieel	
volgestouwde	dek	van	de	De	Ile	de	
France	 streek.	 Een	 van	 die	
mannetjesputters,	 die	 een	 leven	
leiden	dat	 even	 rauw	als	 eenzaam	
is.	 Rond	 het	 middaguur	 werd	 —	
aan	 de	 hand	 van	 een	 radiopeiling	
van	 Kees	 van	 Langeraad	 —	 onze	
positie	bepaald.	
	
103	mijl		
Dat	is	een	normale	gang	van	zaken,	iedere	dag	weer.	Toen	bleek	ook,	dat	wij	in	
de	 25	 uur,	 die	 ons	 van	 het	 vertrek	 in	 Schiedam	 scheiden,	 103	 mijl	 hadden	
afgelegd.	Het	 traject	 tussen	 de	Maasboei	 en	 Sandetti	 ging	met	 een	 gemiddelde	
snelheid	 van	 bijna	 vier	 en	 een	 halve	mijl.	 Dat	mag	weinig	 lijken.	 Niemand	 zal	
trouwens	beweren,	dat	dit	in	het	algemeen	een	opmerkelijke	vaart	is.	Maar	het	is	
het	wel	met	zo'n	obstakel	aan	de	tros.	Geen	schip	ter	wereld	zou	ertoe	 in	staat	

De	Marconist	Kees	van	Langeraad	
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zijn.	 Want	 zoals	 de	 Ile	 de	 France	
achter	 ons	 hangt,	 is	 het	 eigenlijk	
alleen	maar	 een	 vijfkantige	 bak,	 die	
niet	 is	 ontworpen	 om	 ermee	 te	
varen.	 Het	 platform	 heeft	 een	
breedte	 van	 54	 meter	 en	 een	
gemiddelde	diepgang	van	vier	meter.	
Zo	 ontstaat	 er	 een	 vlak	 van	
tweehonderd	 vierkante	 meter,	 dat	
zonder	 onderbreking	 weerstand	
biedt.	Onophoudelijk	moeten	tonnen	
en	 tonnen	 water	 worden	 verzet,	
vooral	 wanneer	 tegenstrooms	
gevaren	 wordt.	 Bij	 dit	 alles	 komen	
dan	 nog	 de	 vijf	 poten,	 die	 ook	 al	
weerstand	 bieden	 omdat	 zij	 tijdens	
het	 slepen	 altijd	 nog	 ruim	 twee	
meter	onder	het	eiland	uitsteken.	De	
veertig	 meter,	 waarmee	 zij	 boven	
het	 dek	 uitkomen,	 geven	 minstens	
zoveel	 last.	 Het	 zijn	 danige	

windvangers,	 met	 een	 gezamenlijke	
hoogte	 van	 twee	 maal	 de	 Euromast.	
Overigens	 zijn	 de	 poten	 nog	 niet	 op	

hun	volle	 lengte.	Dat	komt	pas	 in	Dakar.	Een	deel	van	de	ontbrekende	stukken	
wordt	op	het	dek	van	de	 Ile	de	France	meegevoerd;	de	rest	volgt	nog	 t.z.t.	met	
een	kustvaarder.	Uiteindelijk	 zullen	de	poten	negentig	meter	 lang	worden.	Het	
eiland	moet	dan	in	staat	zijn	naar	olie	en	gas	te	boren	in	water	van	zestig	meter	
diepte.	 De	 Compagnie	 des	 Pétrols	 Total	 heeft	 de	 Ile	 de	 France	 voor	 dit	 doel	
gehuurd	van	de	Foramer	S.A.	in	Duinkerken.		
	
Oorlam		
	Intussen	is	het	rustig	geworden	op	de	Zwarte	Zee.	Na	het	dagelijkse	oorlam	en	
de	 gebakken	 vis	met	 aardappelen	 en	 doperwtjes	 is	 vrijwel	 iedereen	 naar	 kooi	
gegaan	 voor	 een	 uitgebreid	 middagdutje.	 Aan	 boord	 van	 een	 zeesleper	 wordt	
geslapen	zodra	het	mogelijk	 is.	Want	straks	zou	het	er	voor	 lange	tijd	wel	eens	
niet	van	kunnen	komen.	Alleen	Kees	van	Langeraad	zit	in	zijn	radiostation.	Hij	is	
er	 eenvoudig	 niet	 weg	 te	 branden.	 Op	 de	 brug	 loopt	 tweede	 stuurman	 Jan	
Kleijwegt	de	middagwacht	en	ver	naar	achteren,	diep	in	de	ingewanden	van	het	
schip	is	derde	machinist	Piet	van	der	Sluys	(37)	uit	Maassluis	paraat	bij	de	twee	
potige	Smit-M.A.N.	diesels,	die	de	schroef	 in	de	minuut	meer	dan	honderd	keer	
rondjagen.		
	
Silhouet		
Een	paar	mijlen	voor	de	Zwarte	Zee	uit	tekent	zich	het	silhouet	van	een	tanker	af	
in	de	plas	vloeibaar	koper,	die	de	zon	op	het	water	tovert.	Iets	dichterbij	passeert	
een	 kustvaarder	 van	Van	Nievelt	 Goudriaan.	 Een	Russische	 vrachtboot	 scheert	
aan	bakboord	opvallend	dicht	voorbij.	Het	 is	druk	geworden	om	ons	heen.	Het	

„High	noon”	op	de	Ile	de	France.	Elke	middag	om	
twaalf	uur	spreekt	chef-runner	Arie	Dorst	via	de	
walky-talky	met	kapitein	Poot	op	de	Zwarte	Zee.	
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betekent	 dat	wij	 dat	 punt	 naderen	 tussen	Dover	 en	 Calais,	waar	 oneindig	 veel	
scheepvaartroutes	samenkomen.	
	
Drukte		
	„Het	lijkt	de	Coolsingel	wel”,	grapt	kapitein	Poot.	Hij	zal	blij	zijn	als	wij	de	Straat	
gepasseerd	zijn.	Hij	houdt	niet	van	die	drukte,	zeker	niet	met	zo'n	kostbare	sleep	
als	de	Ile	de	France.	Voor	het	zaterdag	is,	zal	het	wel	achter	de	rug	zijn	en	tijdens	
het	 weekeinde	 zullen	 wij	 een	 heel	 eind	 in	 het	 Engelse	 Kanaal	 vorderen.	 Een	
weekeinde	 van	wachtlopen,	 slapen,	 en	weer	 op	wacht.	Maar	 de	weerberichten	
zijn	goed	en	dat	is	al	heel	wat.	
	
 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Stichting	Erfgoed	Werf	Gusto	2019	 6	

(2)	
	
Nabeschouwing	op	zee		
	

„DAT	IS	WINST	VOOR	AJAX...	"		
	
A/B	ZWARTE	ZEE.	49°	40’	NOORD.	02°	45'	WEST.	ZONDAGAVOND		
	
Kees	Langeraad,	de	marconist	en	ook	drukker	en	bezorger	van	de	scheepskrant,	
kijkt	zojuist,	de	laatste	editie	van	de	Oceaanpost	in.	Door	die	krant	weet	iedereen	
aan	boord,	twee	uur	na	het	laatste	fluitsignaal	in	de	Rotterdamse	Kuip.	dat	Ajax	
en	Feijenoord	ieder	één	punt	hebben	gescoord.	“Dat	is	winst	voor	Ajax	en	verlies	
voor	 Feijenoord",	 zeggen	de	Rotterdammers.	Alleen	de	derde	werktuigkundige	
Piet	 van	 der	 Sluijs	 (37)	 uit	 Maassluis	 kijkt	 tevreden:	 “Een	 punt	 hebben	 ze	
tenminste.	
	
Kapitein	Poot	lacht	weer...		
Intussen	kan	kapitein	Poot	weer	 lachen.	Het	was	 even	na	drie	uur	 vanmiddag,	
toen	 de	 sombere	 gezichten	 op	 de	 brug	 opklaarden	 nadat	 marconist	 Kees	 van	
Langeraad	 de	 kaartenkamer	 was	 binnengesneld.	 Hij	 bracht	 zijn	 laatste	
weerbericht	mee,	waaruit	bleek	dat	de	depressie	die	ons	een	tijdlang	bedreigde,	
niet	zou	komen	maar	met	rasse	schreden	om	de	noord	was	gegaan.	Wij	varen	nu	
ongestoord	de	wijd	opengesperde	bek	van	het	Kanaal	uit	en	het	ergste	wat	ons	
voorlopig	te	wachten	staat	is	een	matig	windje	uit	het	zuidoosten.	De	vorstelijke	
nasi	 goreng	 die	 de	 kok,	 Aad	 Rotteveel,	 voor	 vanavond	 had	 klaargemaakt,	
smaakte	daarom	des	te	beter.		
	
Eenzame	strijd	tegen	de	stroom		
„Niets	 wijst	 er	 eigenlijk	 op	 dat	 we	 slecht	 weer	 krijgen”,	 had	 kapitein	 Poot	
vanmorgen	nog	gezegd.	Hij	ijsbeerde	met	gefronst	voorhoofd	heen	en	weer	op	de	
brug	en	keek	onophoudelijk	naar	de	vrijwel	wolkeloze	hemel.	Het	was	bijzonder	
fraai	weer.	 Jan	van	Genten	en	mantelmeeuwen	stoeiden	 in	een	helder	zonnetje	
boven	 het	 diepblauw	 kolkende	 kielzog	 van	 de	 Zwarte	 Zee.	 Een	 zwakke	 bries	
voerde	de	lange	deining	uit	de	Oceaan	kalm	onder	het	schip	door.	Ik	zou	voor	het	
leven	willen	tekenen	voor	de	vrede	en	rust	van	zondagochtenden	als	deze.	Maar	
kapitein	Poot	niet,	die	aan	de	 lopende	band	tegenstrijdige	weerberichten	kreeg	
voorgeschoteld	en	die	zo	graag	zou	willen	weten.	waar	hij	aan	toe	was.	Op	zulke	
ogenblikken	 is	 de	 gezagvoerder	 van	 het	 schip	 een	 eenzaam	 man.	 Hij	 moet	
helemaal	alleen	beslissen	en	dan	drukt	de	verantwoordelijkheid	zwaar,	hoewel	
hij	dat	misschien	nooit	zal	toegeven.	Voor	een	sleepbootkapitein	geldt	dat	in	nog	
sterker	mate,	aangezien	hij	bovendien	verantwoordelijk	 is	voor	de	sleep.	En	de	
Ile	de	France	is	een	kapitaal	object	van	meer	dan	25	miljoen	gulden.	
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Sluipvaart	
	

Het	 weekeind	 was	 zo	 rustig	 ingezet.	 Het	
begon	 vrijdagavond	 met	 een	 soort	
sluipvaart	 door	 de	 donkere	 Straat	 van	
Dover.	 De	 lichten	 op	 de	 boulevards	 van	
Dover	 en	 Folkestone	 gleden	 als	 snoeren	
flonkerende	 kralen	 aan	 stuurboord	
voorbij.	 Ver	 weg	 naar	 het	 zuiden	
knipoogde	 het	 baken	 van	 Gris-Nez,	 een	
lonkend	oog	van	Marianne,	dat	maar	al	te	
snel	vervaagde	 in	de	nevel.	Een	krachtige	
stroom	 sleurde	 ons	 met	 een	
zevenmijlsvaart	 langs	 Dungeness.	
Zaterdagmorgen	 bij	 het	 dagworden,	
terwijl	 de	 maats	 bezig	 waren	 de	 tros	
verder	 uit	 te	 vieren,	 begon	 de	 swell	 te	
lopen,	de	lange	deining	van	de	Atlantische	
Oceaan,	die	de	Zwarte	Zee	sindsdien	traag	
van	de	ene	zijde	op	de	andere	 legt.	De	Ile	
de	France	volgde	nu	op	vijfhonderd	meter	
en	 de	 eerste	 golven	 klauterden	
schuimbekkend	 over	 de	 rand	 van	 het	
platform.		
	
„Schootan"		
Het	 middagbestek	 toonde	 aan,	 dat	 wij	 in	
de	 voorafgaande	 24	 uur	 92	 mijl	 hadden	
afgelegd;	 opnieuw	 een	 gemiddelde	 van	
rond	 de	 vier	 mijl.	 De	 scheepsstaf	
verzamelde	zich	opgewekt	in	de	rooksalon	
voor	 het	 „schootan",	 de	 dagelijkse	 borrel	
voor	 de	middaghap.	 Maar	 toen	 kwam	 de	
waarschuwing	 dat	 er	 storm	 in	 aantocht	
was.	Tegen	zondagavond	zouden	we	in	de	
narigheid	 zitten.	 Kapitein	 Poot	 besloot	
onmiddellijk	lij	te	zoeken	onder	de	Franse	
wal	 en	 Kees	 van	 Langeraad	 dook	 met	
bekwame	 spoed	 in	 zijn	 radiostation	 om	
contact	op	te	nemen	met	de	Schelde	(2500	
I.P.K.),	een	andere	sleper	van	Smit,	die	met	
een	 ponton	 onderweg	 is	 naar	 Bimbay	 en	
die	een	dag	na	de	Zwarte	Zee	uit	Schiedam	
was	 vertrokken.	 „Niet	 zo	 mooi',	 was	 de	
rustige	reactie	van	kapitein	Jaap	Slotboom	
van	 de	 Schelde,	 zodra	 hij	 hoorde	 dat	 er	
storm	op	til	was.	„Als	ze	maar	wachten	tot	

wij	 ook	 het	 oppertje	 gevonden	 hebben".	 Met	 zijn	 veel	 lichtere	 sleep	 liep	 de	

Kapitein	Poot	op	de	bovenbrug	van	zijn	schip.	In	
de	moeilijke	ogenblikken	is	hij	een	eenzaam	man.	
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Schelde	 langzaam	op	ons	 in.	Vanmorgen	zit	hij	nog	maar	veertig	mijl	achter	de	
brede	rug	van	de	Ile	de	France.		
	
Geen	risico		
Kapitein	 Slotboom	 had	 intussen	 een	 besluit	 genomen:	 Hij	 zou	 de	 haven	 van	
Cherbourg	binnenlopen	om	te	schuilen	en	zonodig	de	Zwarte	Zee	te	assisteren.	
Onze	sleper	had	het	alleen	vermoedelijk	best	geklaard,	maar	bij	Smit	nemen	ze	
nu	eenmaal	geen	enkel	risico.	Tien	mijl	verderop,	in	het	zeegebied	waar	in	1944	
de	 geallieerde	 invasievloot	 slag	 leverde	 met	 de	 Duitse	 batterijen	 op	 de	
Normandische	kust,	voerde	de	Zwarte	Zee	de	hele	ochtend	door	haar	eenzame	
strijd	tegen	de	stroom,	die	met	onwaarschijnlijk	grote	kracht	om	Cap	de	la	Haye	
heen	 het	 oostelijk	 deel	 van	 het	 Kanaal	 inperste.	 Urenlang	 vorderden	 we	 geen	
streep	 en	 gedurende	 enige	 tijd	 werden	 we	 zelfs	 achteruit	 gezogen,	 hoewel	
hoofdmachinist	Cor	 Sas	de	 zweep	had	gelegd	over	de	negenduizend	 ,,paarden"	
van	de	Zwarte	Zee.		
	

	
Piet	van	der	Sluijs	legt	liefkozend	zijn	hand	op	de	armdikke	sleeptros,	die	onder	het	dek	op	de	roltrommel	zit.	
Tegen	 de	 middag	 kenterde	 het	 tij	 en	 schoven	 we	 langs	 Alderney	 en	
Casquets	 verder	 richting	 Ouessant,	 het	 eiland	 voor	 de	 westkust	 van	
Bretagne,	waar	straks	de	Golf	van	Biscaje	ons	wacht.	Ergens	in	die	enorme	
slok	 water	 zal	 de	 Schelde	 ons	 voorbij	 stomen.	 Die	 blijft	 niet	 meer	 in	 de	
haven	nu	het	weer	is	opgeklaard.		
	
Voor	 meer	 bespiegelingen	 is	 geen	 tijd.	 De	 sleepdraad	 moet	 verder	 worden	
gevierd.	 Met	 een	 angstaanjagend	 gekras,	 als	 van	 een	 goederentrein	 die	 tot	
stilstand	 komt,	 wikkelen	 zich	 nog	 eens	 vierhonderd	 meter	 staaldraad	 van	 de	
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trawl.	 Wanneer	 de	 avond	 valt,	 danst	 de	 Ile	 de	 France	 op	 bijna	 een	 kilometer	
achter	 de	 Zwarte	 Zee,	 helder	 verlicht	 en	 als	 een	 prehistorisch	 reuzendier,	 dat	
tegen	zijn	zin	met	de	poten	omhoog	een	vierde	nacht	op	zee	tegemoet	gaat.		
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(3)	
	
Naweeën	van	depressie...		
	
DE	ZEE	BEGINT	HET	GEVECHT		
	
A/B	ZWARTE	ZEE,	49°	05'	NOORD,	04°	52'	WEST,	MAANDAGMIDDAG.		
	
Het	 is	 afgelopen	met	het	mooie	weer.	De	depressie	mag	dan	naar	het	noorden	
getrokken	zijn,	sinds	vannacht	zijn	de	naweeën	ervan	op	een	vrij	onaangename	
manier	merkbaar	 geworden.	 Er	 loopt	 nu	 een	 zware	 deining	 en	 de	 Zwarte	 Zee	
stampt	 en	 slingert	 van	 jewelste.	 Het	water	 bruist,	 opgezwiept	 door	 een	 stevig	
windje,	over	het	achterdek	heen.	Ver	weg	naar	achteren	worstelt	de	Ile	de	France	
serieuzer	dan	ooit	en	in	een	waaier	van	ziedend	schuim	om	los	te	komen	uit	de	
ijzeren	greep	van	de	tros.		
	
Eentonig	vallen	de	golven	aan		
Met	eentonige	regelmaat	blijven	de	golven	op	de	Zwarte	Zee	aanvallen.	Ze	doen	
dit	 met	 lange	 passen.	 Ze	 hebben	 zich	 getooid	met	 witte	 koppen.	 De	 golfdalen	
hebben	onder	de	dreigende	 lucht	veel	weg	van	blauwzwart	marmer,	waardoor	
witte	 aderen	 lopen	 van	 meterslange	 slierten	 schuim.	 Het	 is	 het	 fascinerende	
voorspel	 van	 wat	 nog	 komen	 gaat.	 Alles	 wat	 hieraan	 voorafging	 is	 maar	
kinderspel	geweest.		
	
Een	hele	kunst		
Het	werken	met	een	schrijfmachine	is	plotseling	een	hele	kunst	geworden.	Ik	ben	
met	 mijn	 portable	 in	 de	 rooksalon	 van	 de	 Zwarte	 Zee	 gaan	 zitten	 en	 het	
werktuigje	 staat	 voor	 mij	 op	 tafel.	 Regelmatig	 wil	 het	 onder	 mijn	 handen	
vandaan	 en	 de	 toetsen	 blijken	 steeds	 op	 andere	 plaatsen	 te	 zitten	 dan	 ik	
vermoed.		
	
Evenwichtskunstenaar		

Sjaak	Brobbel,	een	vijftienjarige	knaap	uit	Vlaardingen,	
komt	 binnen	met	 een	 blad	 vol	 afgeladen	 koppen	 hete	
koffie.	 Op	 het	moment	 dat	 hij	 over	 de	 drempel	 stapt,	
rolt	 de	 Zwarte	 Zee	 zwaar	 over	 bakboord.	 Binnen	 de	
seconde	 verwacht	 ik	 de	 klap,	 maar	 hoewel	 Sjaak	 zijn	
eerste	 reis	 maakt,	 is	 hij	 al	 een	 verdienstelijk	
evenwichtskunstenaar	geworden.	Er	gebeurt	niets.	
	
	
	
	
	

Sjaak	Brobbel	maakt	zijn	
eerste	reis,	maar	de	koffie	
heeft	hij	al	onder	de	knie.	
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Stuurman	De	Graaff:	Wijdbeens	sterretje	schieten	
Op	de	buitenbrug	staat	eerste	stuurman	Leen	de	Graaff	wijdbeens	een	sterretje	

te	schieten,	een	bezigheid	die	onze	positie	moet	opleveren.	We	kunnen	niet	ver	
meer	van	Ouessant	af	zijn.	Matroos	Piet	van	Opzeeland	(25)	uit	Vlaardingen	staat	
aan	 het	 roer.	 Voor	 hem	 beweegt	 de	 scherpe	 lijn	 van	 de	 horizon	 zich	 als	 een	
ruitenwisser	 over	 de	 ramen	 van	 de	 stuurhut.	 Een	 felle	 bui,	 die	 een	 geweldige	
stoot	wind	meebrengt,	hult	de	Zwarte	Zee	vervroegd	in	het	duister	van	de		
komende	 avond.	 Af	 en	 toe	 steekt	 het	 schip	 nu	 zijn	 kop	 onder	 een	
indrukwekkende	breker	door	en	stuift	het	water	wild	over	de	bak.		
	
Vreemd	bedrijf		
Ik	bedenk	dat	sleepvaart	toch	eigenlijk	een	vreemd	bedrijf	is.	In	de	vijf	dagen	die	
wij	onderweg	zijn,	heeft	een	koopvaardijschip	de	Middellandse	Zee	ruimschoots	
bereikt.	 En	wij	 zijn	 nog	 pas	moeizaam	 bezig	 ons	 het	 Kanaal	 uit	 te	werken,	 de	
plaats	van	bestemming	is	op	weken	varen	van	hier.		
Gedurende	 die	 tijd	 zal	 de	 oceaan	 ons	 zo	 veel	 mogelijk	 sarren.	 Voetangels	 en	
klemmen	 zijn	 bij	 de	 vleet	 voorhanden,	 zeker	 in	 de	 Golf	 van	 Biscaje.	 Want	 de	
elementen	hebben	geen	respect	voor	de	grootste	sleepboot	ter	wereld,	die	in	de	
oneindige	uitgestrektheid	van	de	oceaan	een	nietig	stuk	speelgoed	is,	dat	zo	op	
het	eerste	gezicht	geen	enkele	kans	heeft.		
	
	
	

Eerste	stuurman	Leen	de	Graaff	schiet	zijn	sterretjes	en	zonnetjes,	weer	of	geen	weer.	
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Vol	goede	moed		
Maar	 ook	 hier	 bedriegt	 de	 schijn.	 De	 Zwarte	 Zee	 ploegt	 nog	 altijd	 met	 een	
driemijlsvaart	 dwars	 door	 de	 fel	 kolkende	 golven	 heen.	 De	 bemanning	 is	 vol	
goede	moed	en	kapitein	Poot	begint	zich	meer	op	zijn	gemak	te	voelen	naarmate	
de	Franse	kust	verder	achter	ons	komt	te	liggen.	
	
Sinds	gistermiddag	 is	er	geen	 land	meer	 in	zicht	geweest.	De	heuvels	van	
Alderney,	 die	wazig	 oprezen	 uit	 het	 toen	 nog	 kalme	water,	 vormen	 onze	
laatste	herinnering	aan	het	vasteland.	In	de	weken	die	voor	ons	liggen,	zal	
de	wereld	slechts	uit	water	bestaan.		
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(4)	
	

HULP	BIEDEN	AAN	ZINKENDE	TRAWLER	WAS	NIET	MOGELIJK		
	

DE	ZEE	EEN	CHAOS	
	
A\B		ZWARTE	ZEE,	48°	37'	NOORD,	06'	31'	WEST,	DINSDAGMIDDAG		
	
De	zee	 is	een	chaos	geworden.	Terwijl	wij	 sinds	de	afgelopen	nacht	 te	kampen	
hebben	met	golven	van	een	meter	of	vijf,	die	met	grote	snelheid	uit	de	oceaan	op	
ons	 afrennen	 produceert	 een	 noordoostenwind	 steeds	 hogere	 golven,	 die	 daar	
schuin	tegenin	lopen.	Het	resultaat	is	dat	de	Zwarte	Zee	als	een	dolleman	heen	en	
weer	wordt	geslingerd	in	een	poel	van	vuilgroen	water.		
	
Vannacht	begon	het		
De	 zee	heeft	 nu	 alles	weg	van	een	duinlandschap,	 dat	 constant	 in	beweging	 is.	
Dijken	 op	 Deltahoogte	 jagen	 er	 dwars	 doorheen,	 de	 brede	 dalen	 ertussen	 zijn	
grote	plakkaten	vuilwit	schuim.	Dit	is	de	Golf	van	Biscaje,	een	duivels	oord,	waar	
niemand	voor	zijn	plezier	naar	toe	gaat.	Zelfs	nu	er	van	storm	nog	geen	sprake	is,	
heeft	onze	boot	het	hier	zwaar	te	verduren.		
Vannacht	is	het	allemaal	begonnen.	Nadat	de	poortwachters	van	het	Kanaal	—	de	
vuren	 van	 Ouessant	 en	 Lizard	 Head	 —	 ons	 hadden	 uitgewuifd.	 Het	 was	
opvallend	helder.	Hoewel	wij	53	mijl	(bijna	honderd	kilometer)	van	de	Engelse	
kust	waren	verwijderd,	prikte	de	blink	van	Lizard	regelmatig	vanachter	de	kim.	
De	hemel	was	tussen	de	zware	wolkenpartijen	door	zo	dik	bezaaid	met	sterren,	
dat	het	niet	eens	zo	eenvoudig	was	de	bekende	sterrenbeelden	eruit	te	halen.	
	

	
De	tros	wordt	nu	gevierd	en	in	de	ruige	zee	ligt	de	Ile	de	France	nu	1100	meter	achter	ons.	
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Depressie		
Enkele	 uren	 na	 middernacht	 begon	 het.	 Boven	 de	 ingang	 van	 het	 Kanaal	
ontwikkelde	zich	plotseling	een	depressie,	wat	gepaard	ging	met	regen	en	veel	
wind,	 die	 aanvankelijk	 uit	 het	 zuidwesten	 kwam.	 Later	 draaide	 de	 wind	 naar	
noordwest	 en	 wakkerde	 aan	 tot	 kracht	 zes.	 Die	 richting	 beviel	 kapitein	 Poot	
allerminst,	want	de	 rotsige	 kust	 van	Bretagne	kwam	daardoor	 aan	 lij.	Het	was	
vrijwel	alle	hens	aan	dek.	De	tros	moest	gevierd	worden	tot	1100	meter.	
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(5)	
	
TERWIJL	HET	SPOOKT	IN	DE	GOLF	VAN	BISCAJE		
	

Het	verhaal	van	de	kapitein	…	
	
A/B	ZWARTE	ZEE,	47°	50'	NOORD,	08°	27'	WEST,	WOENSDAGMIDDAG		
	
Als	de	wind	een	voet	vrij	van	het	water	blijft,	zou	het	allemaal	best	meevallen".	
Dit	 is	 een	van	de	 stereotype	grappen	van	kapitein	Poot.	 Zijn	woorden	zijn	nog	
niet	koud	of	een	kanjer	van	een	golf	rolt	de	Zwarte	Zee	op	haar	zijde.	Zover	het	
oog	reikt,	is	het	oppervlak	één	kolossale	turbulente	beweging.	De	hoge	zee	komt	
iets	 achteraan	dwars	op	ons	af,	 zodat	het	 schip	 zeer	heftig	 slingert.	De	masten	
maakten	af	en	toe	een	hoek	van	zestig	graden	met	de	horizon,	 in	plaats	van	de	
gebruikelijke	 negentig	 graden.	 Het	 is	 zonder	meer	 duidelijk,	 dat	 in	 dit	 opzicht	
niet	met	de	verlangens	van	kapitein	Poot	rekening	wordt	gehouden.	
	
De	visserij,	keiharde	leerschool		
Het	zou	overdreven	zijn	te	zeggen	dat	hij	daaronder	lijdt.	Zolang	wij	de	wind,	die	
mei	 krachtje	 acht	 door	masten	 en	 vlaggenlijnen	 huilt,	 niet	 op	 de	 kop	 hebben,	
schieten	 wij	 aardig	 op.	 Het	 is	 tenslotte	 om	 mijlen	 begonnen.	 Dank	 zij	 een	

jarenlange	geoefendheid	blijft	kapitein	Poot	
fraai	 overeind	 tijdens	 zijn	 wandeling	 over	
het	brugdek.	Voor	een	beetje	wind	geeft	hij	
de	 tien	 passen	 heen	 en	 tien	 passen	 terug,	
eindeloos	herhaald,	 niet	 op.	Het	decor	 van	
de	 ziedende	 Golf	 van	 Biscaje	 met	 snel	
wegschietende	 reuzenzeeën	 onder	 een	
dreigende	 lucht,	 lijkt	 mij	 een	 geschikte	
achtergrond	 voor	 het	 levensverhaal	 van	
Arie	Poot,	gezagvoerder	op	een	uniek	schip,	
een	 eigentijds	 brok	Hollands	 glorie.	 Het	 is	
het	verhaal	over	een	man,	die	gehard	 is	 in	
talrijke	 gevechten	 met	 de	 zee.	 Een	 man,	
wiens	moreel	voor	dit	werk	werd	gelouterd	
in	de	keiharde	leerschool	van	de	visserij.	
	
Veertien		

	“Ik	 was	 veertien	 toen	 ik	 naar	 zee	 ging.	
Gedurende	 een	 jaar	 of	 zes	 ging	 ik	 met	 de	 trawlers	 mee	 op	 de	 haring-	 en	
beugvaart.	 Dat	 was	 een	 vrij	 ruw	 bedrijf,	 vooral	 op	 de	 winterdag".	 Voor	 wat	
kapitein	 Poot	 betreft	 wordt	 hiermee	 het	 hoofdstuk	 visserij	 afgesloten.	 Het	 is	
duidelijk	dat	de	trawlers	zijn	hart	niet	hebben	gestolen.	Bij	de	koopvaardij	hield	
hij	 het	 niet	 langer	 dan	 een	 jaar	 uit.	 „Wij	 voeren	 erts	 en	 kolen	 met	 de	 Stad	
Schiedam	 van	 de	 Halcyon	 Lijn".	 Maar	 waarom	 zou	 hij	 ook	 nog	 langer?	 In	 zijn	
geboorteplaats	 Vlaardingen	 had	 hij	 ze	 op	 zijn	 zwerftochten	 langs	 de	 kaden	

Kapitein	Arie	Poot	
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honderden	 keren	 zien	 liggen:	 de	 sleepboten,	 die	 als	 nijdige	 torren	 alles	
wegsleepten	wat	weggesleept	moest	worden.	Het	was	hartje	crisistijd,	maal'	Arie	
Poot	had	geluk	en	als	21-jarige	monsterde	hij	op	de	Blankenburg	van	L.	Smit	en	
Co's	 Internationale	 Sleepdienst.	 „Voor	 mijn	 eerste	 reis	 werd	 ik	 in	 Hoek	 van	
Holland	aan	boord	gezet",	herinnert	kapitein	Poot	zich.	„De	Blankenburg	bracht	
net	een	Duitse	ertsboot	met	roerschade	binnen.	Verder	voeren	wij	veel	met	een	
olielichter	 heen	 en	 weer	 tussen	 Antwerpen	 en	 Le	 Havre.	 Daar	 had	 Smit	 een	
contract	voor'.		
	
Krijgsgevangen		
Bij	 het	 uitbreken	 van	 de	 oorlog	 was	 Arie	 Poot	 matroos	 op	 de	 Ganges.	 De	
sleepboot	werd	door	de	marine	gevorderd	en	toen	Nederland	werd	aangevallen,	
lag	de	Ganges	 als	 bewakingsvaartuig	 in	 het	Brouwershavense	Gat.	 „Wij	 kregen	
opdracht	 de	 kanonneerboot	 Trinio,	 die	 bij	 Tholen	 lag,	 ijlings	 naar	 Engeland	 te	
brengen.	Wij	 stoomden	 dus	 op	 naar	 de	Oosterschelde	 en	waren	 niet	 ver	meer	
van	 de	 Trim	 toen	 er	 op	 ons	 geschoten	 werd.	 Wij	 vroegen	 of	 die	 Hollanders	
wilden	ophouden	met	schieten,	aangezien	wij	een	Nederlandse	sleepboot	waren.	
Maar	het	waren	de	Duitsers	 en	wij	werden	als	 krijgsgevangenen	weggevoerd."	
Zodra	 hij	 was	 vrijgelaten,	 nam	 Arie	 Poot	 een	 wijs	 besluit.	 Hij	 ging	 naar	 de	
zeevaartschool	in	Rotterdam	en	besteedde	de	oorlogsjaren	nuttig:	hij	haalde	het	
diploma	grote	zeesleepvaart	en	radiotelefonie	nam	hij	er	bij.		
	
Zodoende	zag	de	maatschappij	hem	na	de	oorlog	als	stuurman	terug	en	de	eerste	
sleepboot	waar	hij	op	 terecht	kwam,	was	alweer	de	Blankenburg.	Nadat	hij	op	
schepen	 van	 alle	 klassen	 als	 stuurman	 had	 gevaren,	 werd	 Arie	 Poot	 in	 1949	
kapitein.	Hij	was	 toen	 32	 jaar.	Nadien	 heeft	 hij	 op	 bijna	 alle	 sleepboten	 van	 L.	
Smit	en	Co	gevaren.	De	Zwarte	Zee	kent	hem	sinds	haar	overdracht	in	1963	als	
gezagvoerder.	 Hoeveel	 zeemijlen	 kapitein	 Poot	 in	 zijn	 loopbaan	met	 de	meest	
uiteenlopende	 objecten	 heeft	 afgelegd?	 Hij	 heeft	 er	 geen	 idee	 van.	 „Bij	 zulke	
dingen	sta	je	niet	stil.	Belangrijker	is	het,	dat	ieder	object	veilig	zijn	bestemming	
bereikt,	 zoals	dit	keer	de	 Ile	de	France."	Het	 is	 alweer	donker	geworden	en	de	
Zwarte	Zee	rolt	steeds	heftiger	schuin	voor	wind	en	zee	uit.	Van	het	water	is	niet	
veel	 meer	 te	 zien.	 Alleen	 de	 schuimende	 golftoppen	 zijn	 duidelijk	 te	
onderscheiden	 in	 het	 schijnsel	 van	 de	 boordlichten.	 Ze	 lijken	 op	 spoken,	 met	
gewaden	 die	 langer	 worden	 naarmate	 de	 wind	 toeneemt.	Wij	 slingeren	maar,	
dag	in	dag	uit,	zonder	een	enkele	adempauze.	Ja,	als	de	wind	eens	een	voet	vrij	
van	het	water	bleef	....		
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(6)	
	
DE	FURIE	VAN	BISCAJE	
	

“We	waaien	de	oceaan	in”	
	
A/B	ZWARTE	ZEE,	47'	27'	NOORD,	10°	40'	WEST,	DONDERDAGMIDDAG	
		
De	 furie	 van	 de	 Biscaje	 is	 voor	 ons	 opengegaan.	 Met	 een	 gekmakende	
eentonigheid	 komen	 ze	 sinds	 gisteravond	 op	 ons	 aan:	 complete	 flatgebouwen	
van	zeeën.	De	Zwarte	Zee	rolt	nu	al	dagen	lang,	maar	de	laatste	24	uur	zo	erg,	dat	
ik	 me	 in	 een	 karnton	 waan,	 die	 doorlopend	 ronddraait	 en	 die	 bovendien	met	
grote	regelmaat	vele	meters	wordt	opgetild	om	even	later	in	het	volgende	golfdal	
te	worden	gesmakt.	
	

	
Windkracht	8	met	uitschieters	naar	9	en	10,	zet	de	tros	tussen	de	Zwarte	Zee	en	de	Ile	de	France	onder	zware	

spanning.	
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Ile	de	France	staat	dwars	op	ons		
De	 voorbije	 nacht	 is	 de	 zuidwestenwind	 toegenomen	 tot	 kracht	 8,	 met	
uitschieters	 naar	 9	 en	 10.	 Daardoor	 is	 de	 Ile	 de	 France	 flink	 gaan	 driften.	 Het	
eiland	 drijft	 nu	 zo	 ongeveer	 dwars	 van	 ons	 en	 het	 stampt	 hevig.	 Desondanks	
houdt	 het	 zich	 uitstekend,	 zoals	 chef-runner	 Arie	 Drost	 ook	 vandaag	 weer	
constateerde.	 Hoewel	 de	 Ile	 de	 France	 pogingen	 doet	 de	 Zwarte	 Zee	 om	 de	
noordwest	te	trekken,	maken	we	toch	aardig	voortgang.	In	ieder	geval	schieten	
we	sneller	op	dan	twee	andere	slepers	van	Smit,	die	op	5	maart	1947	in	de	Golf	
van	 Biscaje	 in	 slecht	 weer	 verdaagden	 en	 er	 op	 30	 maart	 pas	 weer	 uit	
tevoorschijn	kwamen.	
	
Worsteling		
Deze	 gedenkwaardige	 worsteling	 leverden	 destijds	 de	 Tyne	 en	 de	 Witte	 Zee,	
gezamenlijk	met	een	tinbaggermolen	op	weg	naar	Billiton.	De	sleep	was	al	tot	bij	
Kaap	Finisterre	gevorderd,	 toen	men	met	slecht	weer	en	 tegenwind	te	kampen	
kreeg.	 De	 schepen	 kwamen	 geen	 duimbreed	 meer	 vooruit.	 Integendeel.	 ze	
werden	teruggewaaid	tot	bij	Wight,	de	hele	Golf	van	Biscaje	en	het	halve	Kanaal	
door.	Pas	25	dagen	later	passeerden	de	slepers	—	en	ditmaal	met	meer	succes	—
Kaap	Finisterre.	
	
Goede	kant		
De	 Zwarte	 Zee	 waait	 voorlopig	 met	 haar	 sleep	 de	 Atlantische	 Oceaan	 in.	 Zo	
bijster	 erg	 is	 dit	 niet.	 omdat	we	 zo	 ongeveer	 de	 goede	 kant	 uitgaan.	 Alleen	 de	
kracht	waarmee	het	gebeurt,	baart	veel	zorgen.	Zorgen	om	de	tros,	die	in	de	zij	is	
gevierd	en	het	hard	te	verduren	krijgt.	Zorgen	ook	om	de	maaltijden,	aangezien	
het	 in	de	kombuis	een	rare	heksenketel	 is.	Met	stormlatten	en	touw	moeten	de	
pannen	op	het	fornuis	worden	gehouden.	Een	streven,	waarin	kok	Rotteveel	en	
koksmaat	Jaap	Blonk,	naar	de	geluiden	te	oordelen,	niet	bij	voortduring	slagen.		
	
We	 zijn	 vandaag	 precies	 een	 week	 onderweg.	 In	 die	 week	 zijn	 we	 640	 mijl	
gevorderd,	ruwweg	een	kwart	van	de	afstand.	Dat	de	wind	snel	naar	het	noorden	
mag	draaien	en	ons	zonder	hindernissen	naar	Dakar	mag	voeren.		
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(7)	
	

	
AAN	BOORD	ZWARTE	ZEE,	46°	-	59'	N.,	11°57'	W.,	VRIJDAGMIDDAG		
	
Als	een	reusachtig	luxe	jacht,	dat	scherp	voor	de	wind	zeilt,	hangt	de	Zwarte	Zee	
op	 haar	 stuurboordzijde.	 Te	 loevert	 blijven	 de	 zeeën	 komen.	 Kolossale	
waterbergen,	 die	 onze	 sleepboot	 dreigen	 te	 verpletteren,	 torenen	 hoog	 boven	
ons	uit.	Zij	stormen	op	ons	aan	door	razendsnelle,	schuimbekkende	mammoeten.	
Steeds	weer	kruipt	de	Zwarte	Zee	 tegen	elke	berg	op,	of	die	nu	van	voren,	van	
achteren	of	van	opzij	op	ons	afraast.	Gemakkelijk	glijdt	het	schip	aan	de	andere	
kant	dan	weer	omlaag.		
	
OP	HANDEN	EN	VOETEN		
Overigens	is	het	bar	slechte	weer	nu	toch	nadrukkelijk	alles	en	iedereen	parten	
gaan	spelen.	Voor	het	leven	aan	boord	is	in	de	eerste	plaats	een	hoge	mate	van	
acrobatie	 vereist.	 Wij	 bevinden	 ons	 op	 een	 vlak	 dat	 om	 de	 zoveel	 seconden	
krachtig	helt,	hetzij	naar	stuurboord,	hetzij	naar	bakboord.	Op	handen	en	voeten	
lopen	is	voorlopig	de	vlotste	en	minst	riskante	wijze	van	voortbewegen,	maar	dat	
doet	natuurlijk	niemand.	 In	de	messroom	voert	enkele	malen	per	dag	dezelfde	
groep	 mannen	 een	 aantal	 dolkomische	 scènes	 op.	 Soepborden	 bijvoorbeeld	
worden	 onder	 een	 hoek	 die	 van	 dertig	 tot	 45	 graden	 varieert	 in	 de	 hand	
gehouden,	zonder	dat	de	vloeistof	eruit	loopt.	Sterker	nog,	het	is	de	enige	manier	
om	 de	 soep	 in	 de	 borden	 te	 houden.	 Alle	 andere	 zaken	 op	 tafel	 worden	 goed	
zeevast	gezet	tussen	de	stormlatten.	Wij	moeten	er	dan	alleen	nog	voor	zorgen	
zelf	niet	door	een	onverwachte	beweging	van	de	bank	 te	worden	gezwiept.	Op	
het	brugdek	balanceren	de	mannen	van	de	middagwacht.	Als	ik	de	deur	naar	het	
stuurhuis	binnenkom,	zie	ik	beneden	mij	in	de	diepte	tweede	stuur	Jan	Kleywegt	
op	de	brugvleugel	staan.	Een	seconde	later	zijn	wij	op	gelijke	hoogte	gekomen	en	
kan	 ik	 een	 begin	maken	met	 de	 afstand	 tussen	 hem	 en	mij	 te	 verkleinen.	Wij	
lopen	samen	naar	achteren	bij	de	schoorsteen,	waar	een	heel	klein	beetje	 lij	 te	
vinden	is	tegen	de	geweldige	buien	zout	water,	die	na	iedere	golf	dwars	over	de	
Zwarte	 Zee	 heenbuizen.	Wij	 kijken	 uit	 over	 het	 achterdek	 en	 de	 sleep,	 die	 zes	
streken	 aan	 stuurboord	 achter	 ons	 ligt.	 Het	 achterschip	 krijgt	 geweldige	
waterhozen	over.	Dit	is	een	plaats,	waar	ik	in	de	kortste	keren	geen	droge	draad	
meer	 aan	 het	 lijf	 heb.	 Buiswater	 en	 brekers	 jagen	 eroverheen	 en	wanneer	 het	
achterschip	 omhoog	 komt	 op	 de	 volgende	 snel	 groeiende	 berg,	 spuiten	
fantastische	fonteinen	lichtblauw	met	brede	bellenbanen	vanonder	het	berghout	
vandaan.	Vanaf	deze	plaats	kun	je	de	zaak	het	best	overzien.	Jan	Kleywegt	staat	
er	zwijgend	bij,	de	handen	diep	in	de	zakken,	zwaar	door	de	knieën	buigend	als	
de	Zwarte	Zee	weer	eens	flink	doorhaalt.	Ik	ben	een	echte	vrijbuiter,"	verklaart	
hij	na	een	Poosje.	Hij	kijkt	mij	aan	vanonder	zijn	borstelige	zwarte	wenkbrauwen	
en	 voegt	 eraan	 toe:	 „Ik	 had	 eigenlijk	 naar	 Parijs	 gewild	 als	 ik	 naar	 de	
kunstacademie	was	gegaan.	Maar	ja,	er	was	geen	geld	voor	en	toen	ben	ik	maar	
naar	de	sleepvaart	gegaan."		
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Jan	Kleywegt:	De	kunstacademie	was	ook	goed	geweest.	
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Een	„harde"		
Of	 er	 geen	 verschil	 bestaat	 tussen	 die	 twee.	 Toch	 zou	 hij,	 geloof	 ik,	 in	 beide	
gevallen	 geslaagd	 zijn.	 Voor	 het	 sleepbedrijf	 is	 hij	 in	 ieder	 geval	 uit	 het	 goede	
hout	 gesneden.	 Hij	 is	 een	 harde,	 die	 pas	 tot	 leven	 komt	 als	 er	 een	 heleboel	
vuiligheid	in	de	lucht	zit.	Na	zijn	wacht	van	vier	uur	eenmaal	teruggekeerd	in	zijn	
hut,	ontpopt	Jan	Kleywegt	zich	als	een	verdienstelijk	houtsnijwerker.	“Een	deksel	
voor	de	naaidoos	van	mijn	vrouw,"	zegt	hij	op	het	kunststuk	wijzend.	Hij	pakt	het	
op	en	begint	eraan	te	werken.	Voor	een	paar	uur	is	Jan	Kleywegt	zeeman	af.	 	In	
de	kaartenkamer	heeft	kapitein	Poot	zich	opgevouwen	op	een	bank	en	geniet	van	
welverdiende	 rust.	Hij	heeft	de	 laatste	dagen	bitter	weinig	geslapen	nu	hij	 zijn	
sleep	 bedreigd	 weet	 door	 de	 zuidoosterstorm.	 Binnen	 handbereik:	 de	
weerberichten	 en	 een	 weerkaart,	 zoals	 eerste	 stuurman	 Leen	 de	 Graaff	 die	
iedere	 ochtend	 maakt.	 Een	 bastion	 van	 lagedrukgebieden	 heeft	 voor	 ons	 de	
doortocht	naar	het	zuiden	afgesloten,	zoals	blijkt	uit	de	kaart.	Het	zit	er	voorlopig	
evenmin	 in	 dat	 de	 wind	 de	 zuidoosthoek	 zal	 verlaten,	 zodat	 wij	 —	 met	 ons	
tweede	 weekend	 op	 zee	 voor	 de	 boeg	 —	 steeds	 verder	 om	 de	 west	 worden	
verzet.	
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(8)	
	
Cor	Sas	heeft	niets	van	een	leeuwentemmer		
	
AAN	BOORD	ZWARTE	ZEE,	46°	00'	NOORD,	15°	50'	WEST,	ZONDAGMIDDAG.		
	
Cor	Sas	heeft	het	bij	Smit	voortreffelijk	gedaan.	Op	zijn	negentiende	kwam	hij	als	
derde	 bij	 de	 vloot,	 twee	 jaar	 nadien	 voer	 hij	 als	 tweede	 en	 op	 zijn	 25ste	 —	
volgens	de	wet	de	minimumleeftijd	—	werd	hij	hoofdmachinist	op	de	Maas.	Nu,	
acht	jaar	later,	maakt	Cor	Sas	zijn	eerste	reis	als	hoofdmeester	op	de	Zwarte	Zee,	
het	pronkstuk	van	L.	Smit	&	Co's	Internationale	Sleepdienst.		
	
Je	ziet	het	hem	niet	direct	aan	als	
hij	 tegenover	 je	 zit.	 Cor	 Sas	 is	
klein	 van	 stuk.	 Hij	 praat	
bedachtzaam	 en	 met	 een	 hoge	
stem.	 Hij	 heeft	 niets	 van	 een	
leeuwentemmer	en	 toch	heeft	hij	
zijn	 negenduizend	 „paarden"	
stevig	 in	 de	 hand.	 Het	 zijn	 de	
paarden	van	Cor	Sas.	die	ons	naar	
Dakar	 moeten	 trekken,	 die	 de	
schroef	 zo'n	 slordige	 vijf	miljoen	
keer	 hebben	 rondgejaagd	 tegen	
de	 tijd	 dat	 wij	 met	 de	 Ile	 de	
France	 in	 Dakar	 arriveren.	 We	
praten	wat	over	zijn	werk	 in	zijn	
hut.	 De	 machinekamer	 met	 zijn	
24	 luidruchtige	 cilinders	 en	 tal	
van	 andere	 lawaai	 producerende	
installaties	 is	 daarvoor	 minder	
geschikt.	 Op	 een	 bandrecorder	
heeft	 Cor	 Sas	 een	 niet	
onaanzienlijke	 hoeveelheid	
klassieke	muziek	meegevoerd.	Hij	
draait	Wagner-ouvertures	terwijl	de	Zwarte	Zee	zich	grommend	een	weg	baant	
door	 de	 geaccidenteerde	 watervlaktes	 van	 de	 winterse	 Atlantic.	 ‘Op	 hoeveel	
schepen	 hij	 al	 hoofdmachinist	 is	 geweest',	 Cor	 Sas	 telt	 de	 namen	 af	 op	 zijn	
vingers.	Hij	 heeft	 er	 twee	handen	 voor	nodig,	want	 het	 zijn	 er	 negen:	 de	Rode	
Zee,	 Schelde,	 Clyde,	 Caraïbische	 Zee,	 Poolzee,	 Barentsz	 Zee,	 Gele	 Zee,	 Tyne	 en	
Maas.	Hij	 is	 een	 van	 de	weinigen	 die	 indertijd	 het	 passagiersschip	 Lakonia,	 de	
voormalige	 Johan	 van	 Oldenbarnevelt	 onder	 hebben	 zien	 gaan.	 „Wij	 sleepten	
hem	 met	 de	 Clyde	 richting	 Gibraltar.	 Ik	 had	 geen	 wacht	 en	 stond	 aan	 dek.	
Plotseling	 viel	 hij	 opzij.	 Uit	 de	 stukgeslagen	 patrijspoorten	 spoten	 zuilen	 van	
rook	 en	 stof	 naar	 buiten.	 Net	 een	 batterij	 kanonnen	 op	 zo'n	 oud	 oorlogsschip.	
Binnen	het	kwartier	 lag	 zij	 ondersteboven	en	was	 ze	verdwenen."	Het	gesprek	
krijgt	 een	 gewichtige	 kant,	 wanneer	 wij	 het	 over	 atoom-voortstuwing	 in	 de	

Cor	Sas	
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zeesleepvaart	krijgen.	„Ik	geloof	er	niet	in",	zegt	Cor	Sas,	“want	dan	moet	je	weer	
met	 turbines	 gaan	werken	 en	daar	 zijn	 sleepboten	niet	 geschikt	 voor”.	 Slepers	
moeten	 snel	 kunnen	 manoeuvreren	 en	 dat	 gaat	 niet	 met	 een	 turbine.	 Terwijl	
Wagner	 hardnekkig	 voortgaat	 met	 de	 productie	 van	 ouvertures	 op	 de	
bandrecorder	van	Cor	Sas	en	de	hoofdmeester	van	de	Zwarte	Zee	zich	opmaakt	
om	af	te	dalen	in	zijn	heiligdom	onder	de	waterspiegel,	geselt	een	regenbui	het	
dek	van	onze	sleper.		
	
JAMMER		
Het	is	jammer	van	die	regen,	maar	wij	zijn	al	dolblij	dat	wij	vanochtend	zo	nu	en	
dan	de	zon	door	de	wolken	hebben	gezien.	Dat	was	voor	het	eerst	 in	een	week	
tijds.	Het	is	me	inderdaad	het	weekje	wel	geweest.	Nu	de	storm	eindelijk	is	gaan	
liggen	en	de	balans	van	vele	dagen	slecht	weer	is	ongemaakt,	blijkt	dat	wij	maar	
ongeveer	tachtig	mijl	uit	onze	koers	zijn	gedreven.	Wij	hebben	de	meridiaan	van	
15°	 Westerlengte	 overschreden,	 wat	 nauwelijks	 verontrustend	 mag	 heten,	
aangezien	Dakar	op	20°	West	ligt.	We	hoeven	dus	maar	netjes	naar	het	zuiden	af	
te	zakken	om	zonder	verdere	omwegen	onze	bestemming	 te	bereiken.	Maar	 in	
een	blijspel	over	een	sleepreis	speelt	de	wind	de	hoofdrol.	De	wind	 is	de	enige	
factor	 van	 betekenis.	 Voor	 een	 vlotte	 gang	 van	 zaken	 zou	 hij	 dringend	 naar	
noordelijke	richting	moeten	keren,	naar		tot	nu	toe	heeft	er	steeds	een	zuidelijk	
trekje	 in	 gezeten.	 Bovendien	 zou	 het	 geen	 kwaad	 kunnen	 wanneer	 de	 wind	
genoegen	 ging	 nemen	 met	 wat	 Beauforts	 minder,	 want	 ook	 hoge	 golven	
betekenen	verspilling	van	energie.		
	
LANGZAAM	
De	 Zwarte	 Zee	 komt	 er	 best	 door.	 Alles	 draait	 hier	 om	 de	 sleep,	 om	 de	 Ile	 de	
France,	 die	 nu	 wel	 gebleken	 is	 een	 windvanger	 van	 formaat	 te	 zijn.	 „Heel	
houden",	is	dagenlang	het	parool	geweest	en	dat	hield	in:	minder	toeren,	om	de	
sleepdraad,	die	twee	volle	dagen	over	de	stuurboordzijde	heeft	liggen	rijden,	zo	
veel	mogelijk	te	sparen.	In	die	opzet	zijn	de	mannen	van	de	Zwarte	Zee	volledig	
geslaagd.	En	hoewel	de	zee	weer	wat	lijkt	aan	te	schieten	onder	een	lucht	die	niet	
veel	goeds	voorspelt,	hobbelen	we	verder.	Uur	na	uur.	Mijl	na	mijl.	Zeker	maar	
langzaam.		
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(9)	
	

De	elfde	dag	bracht	45ste	breedtegraad		
	
AAN	BOORD	ZWARTE	ZEE,	41°	51'	NOORD,	16°	28'	WEST,	MAANDAGMIDDAG		
	
Een	houten	stoomsleepbootje	met	een	vermogen	van	140	p.k.	vormde	bijna	een	
en	 een	 kwart	 eeuw	 geleden	 het	 begin.	 Nauwelijks	 veertig	 laren	 later,	 in	 1882,	
werden	 de	 eerste	 sleepreisjes	 over	 zee	 gemaakt.	 Een	 fusie	 tussen	 rood-	 en	
blauwbanders	bracht	in	1923	twee	levensgrote	concurrenten	bijeen	en	zo	kon	L.	
Smit	 &	 Co's	 Internationale	 Sleepdienst	 uitgroeien	 tot	 's	 werelds	 grootste	
sleepvaartbedrijf.		
	
ZEESLEPERS	ZORGDEN	VOOR	DE	GOEDE	FAAM		
Een	 concern,	 dat	 op	 het	 ogenblik	 twintig	 zeeslepers	 in	 de	 vaart	 heeft	met	 een	
totaalvermogen	 van	 58.000	 pk	 en	 enkele	 tientallen	 kust-	 en	 havenslepers	met	
een	 gezamenlijk	 vermogen	 van	 bijna	 tienduizend	 pk.	 Vóór	 alles	 zijn	 het	
natuurlijk	de	zeeslepers,	die	de	rederij	haar	grote	faam	hebben	bezorgd.	Zij	zijn	
bekend	 en	 gezien	 op	 alle	 zeven	 wereldzeeën	 en	 worden	 gevreesd	 bij	 de	
concurrentie	tot	in	elle	uithoeken	van	de	aarde.	
	
“Kinderdijk”	heette	het	kavalje	waarmee	Fop	Smit	in	1842	zeilschepen	begon	te	
slepen.	van	Hellevoetsluis	naar	Rotterdam.	Het	was	een	stoomvaartuigje	van	het	
meest	primitieve	type,	van	eikenhout	gebouwd	met	ijzeren	verband	en	voorzien	
van	een	koperen	huid.	De	machine	was	van	een	angstig	eenvoudige	constructie	
en	 een	 kolenvreter	 van	 belang.	 Een	 commissie	 van	 deskundigen—over	 de	
machine	 erg	 tevreden	—	 toonde	 zich	 minder	 enthousiast	 over	 het	 schip	 zelf.	
„Wat	 eindelijk	 de	 uiterlijke	 vorm	 van	 deze	 boot	 betreft,	 komt	 het	 voor,	 dat	
zonder	aan	de	goede	eigenschappen	eenig	nadeel	toe	te	brengen,	dezelve	wel	iets	
meer	aan	de	goede	smaak	van	het	algemeen	had	kunnen	voldoen".		
	
Succes		
Desondanks	was	de	Kinderdijk	een	succes	en	breidde	het	bedrijf	zich	uit.	Toen	in	
1866	de	 grondvester	 Fop	 Smit	 overleed	 telde	de	 vloot	 zeven	 schepen	met	 een	
totaal-vermogen	 van	 vijfhonderd	 pk.	 Na	 het	 in	 gebruik	 nemen	 van	 de	 Nieuwe	
Waterweg	 in	 1870	 concentreerde	 de	 sleepdienst	 zich	 meer	 en	 meer	 op	 de	
vaarroute	 en	 Maassluis	 werd	 thuishaven.	 Tot	 dan	 toe	 was	 men	 voornamelijk	
actief	geweest	 in	de	riviermondingen,	hoewel	de	sleepboten	zich	 lang	daarvoor	
in	stormweer	al	op	de	Banjaard	of	de	Maasvlakte	waagden	om	schepen	in	nood	
te	assisteren.	 In	1882	werden	de	eerste	sleepreisjes	overzee	uitgevoerd.	 In	dat	
jaar	werden	reizen	gemaakt	naar	Hull,	Londen	en	Boulogne.	De	kapitein	van	de	
sleepboot	had	kennelijk	niet	veel	vertrouwen	in	de	goede	afloop.	De	man	vroeg	
de	 directie	 drie	 dagen	 verlof	 om	 afscheid	 te	 nemen	 van	 zijn	 familie.	
Aangemoedigd	door	de	successen	met	kleine	sleepreizen,	gaf	de	maatschappij	in	
1892	opdracht	de	eerste	echte	zeeslepers	te	bouwen,	de	Noordzee	en	de	Oostzee,	
elk	 van	 750	 pk.	 In	 de	 Groninger	 schoenerkapiteins	 vond	 men	 uitstekende	
gezagvoerders.	In	de	zomer	van	1896	vertrokken	deze	schepen	met	een	drijvend	



Stichting	Erfgoed	Werf	Gusto	2019	 25	

droogdok	 naar	 Sao	 Paulo	 en	 daarmee	 werd	 het	 allereerste	 trans-Atlantische	
transport	volbracht.		
	
Uitbreiden		
De	scheepvaartwereld	keek	er	van	op,	het	aantal	opdrachten	groeide	en	er	moest	
noodzakelijkerwijs	 steeds	 verder	worden	 uitgebreid.	 In	 1903	 telde	 de	 vloot	 al	
dertig	zee-	en	havensleepboten,	waaronder	de	Zwarte	Zee	I,	een	knaap	van	1500	
pk.	 Smit	 versleepte	 alles:	 ontzaglijke	 hoeveelheden	 baggermaterieel,	
droogdokken,	dokdeuren,	casco's	en	sloopschepen.	Vanzelfsprekend	verschenen	
er	 kapers	 op	 de	 kust	 en	 in	 1923	 kwam	 een	 samenwerking	 tot	 stand	 met	 de	
voornaamste	concurrent,	de	Internationale	Sleepdienst	Maatschappij.	Sindsdien	
zijn	 de	 meest	 uiteenlopende	 objecten	 over	 afstanden	 van	 miljoenen	 mijlen	
versleept.	Vele	tientallen	schepen	overleefden	de	strijd	tegen	de	vaak	woedende	
elementen,	doordat	tijdig	Smits	slepers	arriveerden.	Anderen	werden	geborgen	
van	de	kusten	waarop	ze	waren	gestrand.	
	
Toename		
De	 schepen	 van	 Smit	 leggen	 tegenwoordig	 gemiddeld	 ongeveer	
vierhonderdduizend	 zeemijlen	 per	 jaar	 slepend	 af.	 Vooral	 het	 transport	 zwaar	
materieel	voor	de	olie-industrie	 is	de	laatste	tijd	 in	belangrijkheid	toegenomen.	
In	 de	 afgelopen	 tien	 jaar	 hebben	 Smits	 schepen	 boorinstallaties	 en	 dergelijke	
versleept	 over	 een	 afstand	 van	 een	 half	 miljoen	 zeemijlen.	 Met	 een	 van	 die	
booreilanden	is	de	Zwarte	Zee	IV	op	het	ogenblik	onderweg	van	Schiedam	naar	
Dakar.	De	sleep	vorderde	het	laatste	etmaal	slechts	68	mijl,	een	dieptepunt,	dat	
veroorzaakt	werd	door	een	zeer	hoge	deining,	die	van	drie	kanten	op	schip	en	
sleep	af	kwam.	Desondanks	is	na	elf	dagen	de	45ste	breedtegraad	gepasseerd.	
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(10)	
	
Madeira	is	nog	ver,	maar...		
	

De	tros	is	nog	heel	en	we	zijn	niet		één	keer	
teruggewaaid	
	
A/B	ZWARTE	ZEE,	43°	53'	NOORD.	16°	27'	WEST.	DINSDAGMIDDAG.		
	
We	hebben	er	twaalf	dagen	voor	nodig	gehad,	maar	de	eerste	duizend	mijl	zitten	
er	 op.	 De	 eerste	 duizend	 van	 in	 totaal	 bijna	 drieduizend	 woelige	 mijlen.	 De	
Zwarte	Zee	heeft	ze,	 in	haar	voortgang	zeer	energiek	belemmerd	door	het	brok	
weerstand	 dat	 Ile	 de	 France	wordt	 genoemd,	 afgelegd	met	 de	 snelheid	 van	 de	
haastige	voetganger:	bijna	vier	mijl	ofwel	zeven	kilometer	per	uur.		
	
En	dan	 te	bedenken	dat	dit	 schip,	 zodra	met	de	 „losse"	boot	wordt	gevaren,	 in	
staat	 is	 dezelfde	 afstand	 in	 drie	 dagen	 te	 overbruggen.	 De	 laatste	 twee	 dagen	
schoten	 wij,	 gedwarsboomd	 door	 een	 indrukwekkende	 deining	 en	 tegenwind,	
slechts	136	mijl	op,	wat	neerkomt	op	een	gemiddelde	van	vijf	kilometer	per	uur.	
Sinds	zondagmiddag	kan	dus	 iedere	wandelaar	die	van	goede	wille	 is,	de	sleep	
bijhouden.	Vooropgesteld	dat	hij	of	zij	bereid	is	dag	en	nacht	mee	te	lopen.	"	Ik	
zit	deze	rekenkundige	vraagstukjes	op	te	lossen	op	een	bank	in	de	kaartenkamer	
van	de	Zwarte	Zee,	het	blocnote	op	de	knieën.	de	voeten	op	ooghoogte	tegen	een	
schot,	 dat	 als	 stut	moet	 dienen	 tegen	 de	 zware	 slingering	 van	 het	 schip	 op	 de	
deining.	 Het	 is	 al	 vele	 dagen	 geen	 ..schrijfmachineweer"	 meer	 en	 hoewel	 het	
gisteravond	 leek	 op	 te	 klaren,	 hebben	we	opnieuw	een	 grauwe,	winderige	dag	
gekend,	zonder	ook	maar	een	sprankje	zonneschijn.		
	
Dikke	gordijnen		
Kapitein	 Poot	 komt	 binnen	 na	 de	 middagdut	 en	 begroet	 mij	 met	 een	 ,.Zonnig	
Madeira".	Jazeker;	de	regen	komt	in	dikke	gordijnen	over	de	witte	ruggen	van	de	
norse	 golven	 aangezet	 en	 de	 kim	 ligt	 degelijk	 verpakt	 in	 het	 grijs	 van	 de	
laaghangende	regenwolken.	Toch	blijft	kapitein	Poot	 tevreden.	 ,,Zeker,	het	gaat	
langzaam,	 maar	 we	 boeken	 elke	 dag	 winst.	 We	 zijn	 nog	 niet	 één	 keer	 terug	
gewaaid	en	de	 tros	 is	nog	heel".	Voor	de	zoveelste	maal	vandaag	buigt	hij	 zich	
over	de	weerkaart	van	de	Atlantische	Oceaan.	“Het	vervelende	is",	zegt	hij,	„dat	
die	 hoge	 druk	 bij	 Groenland	 gehandhaafd	 blijft.	 Daarom	 loopt	 er	 geen	 enkele	
depressie	 om	 de	 noord	 en	 komt	 alles,	 richting	 Biscaje,	 over	 ons	 heen".	 Het	 is	
inderdaad	 jammer	dat	het	weer	niet	wat	meer	meewerkt.	De	 enige	 aanwijzing	
dat	wij	naar	het	zuiden	stomen,	vormt	—	behalve	de	stand	van	het	kompas	—	de	
temperatuur.	Die	is,	nu	wij	op	een	driehonderd	mijl	westelijk	van	Kaap	Finisterre	
zijn	 aangeland,	 draaglijk	 geworden.	 Daarvan	 heeft	 het	 thuisfront,	 ondanks	 de	
dagelijkse	Oceaan	Post,	nog	geen	weet.	Met	een	beetje	geluk	zal	het	weer	binnen	
een	week	 ook	wel	 handzamer	worden.	 De	 kans	 daarop	 stijgt	 naarmate	wij	 de	
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breedte	van	Lissabon	naderen.	We	hebben	het	trouwens	wel	verdiend,	dacht	ik	
zo.		
	
Voorproefje		
Een	voorproefje	van	de	prettige	dingen	die	ons	nog	te	wachten	staan,	kregen	we	
gisteravond.	Marconist	Kees	van	Langeraad	had	contact	met	de	sleepboot	Maas,	
die	 —	 van	 Glasgow	 op	 weg	 naar	 Durban	 —	 ter	 hoogte	 van	 de	 Canarische	
Eilanden	 is	 aangekomen.	 “Een	 glad	 zeetje,	 wind	 één	 tot	 twee",	 meldde	 de	
marconist	van	de	Maas.	Ik	krijg	al	visioenen	van	een	spiegelgladde,	 lichtblauwe	
watervlakte,	 waaruit	 de	 piek	 van	 Tenerife	 als	 eerste	 brokje	 land	 sinds	 weken	
omhoogtrekt.	Tegen	die	tijd	gaan	we	immers	met	de	motorboot	op	visite	bij	de	
runners	van	de	Ile	de	France.	Want	het	zal	een	belevenis	zijn	de	mannen	weer	te	
zien,	 die	 nu	 al	 bijna	 twee	 weken	 op	 een	 kilometer	 van	 ons	 vandaan	 wonen,	
zonder	dat	we	er	ooit	een	glimp	van	hebben	opgevangen.	
	
Doffe	klap		
Mijn	droom	wordt	wreed	verstoord	door	de	doffe	klap	waarmee	een	bult	water	
vanonder	het	berghout	van	de	Zwarte	Zee	geslagen	wordt.	 Stoere	 stormgolven	
beuken	met	geweld	op	de	kap	van	onze	sleepboot.	Een	blik	naar	achteren	leert,	
dat	de	Ile	de	France	als	een	getergde	olifant	zwaar	op	en	neer	danst	in	een	gebied	
van	kokende	melk.	Een	krachtige	wind	waait	nu	pal	uit	het	zuiden	op	ons	aan	en	
de	barometer	daalt	verder.	Zonnig	Madeira	is	nog	ver	van	hier.		
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(11)	
	
Cor	v.	Beelen:	net	of	je	ten	anker	ligt	
	
A/B	ZWARTE	ZEE,	42°	41'	NOORD,	16°	15'	WEST	WOENSDAGMORGEN	
	
„Je	bent	een	soort	stierenvechter	als	je	in	zwaar	weer	met	die	draad	bezig	bent	
en	je	moet	het	leren	van	de	opdoffers	die	je	krijgt.	Ja,	ik	heb	meer	dan	eens	in	de	
goot	 gelegen,	 en	 dat	 was	 dan	 echt	 niet	 van	 de	 drank".	 De	 bootsman	 van	 de	
Zwarte	Zee	is	aan	het	woord,	Cor	van	Beelen	(37)	uit	Katwijk	aan	Zee.	Hij	 is	de	
voortreffelijke	 aanvoerder	 van	 de	 matrozen;	 een	 ploeg	 van	 louter	 jonge,	 felle	
kerels,	die	als	voornaamste	opdracht	hebben	de	sleepdraad	in	puike	conditie	te	
houden.	 De	 tros	 is	 het	 alom	 aanvaarde	 troetelkind	 van	 „de	 boots"	 en	 zijn	
mannen.	 Alleen,	 de	 omstandigheden	 waaronder	 aan	 de	 tros	 moet	 worden	
gewerkt,	vallen	niet	altijd	mee.	
	
Gisteravond	was	het	weer	 eens	bar	 en	boos.	Er	 stond	een	 ruwe.	 steile	 zee,	 die	
onder	invloed	van	windkracht	7	op	gezette	tijden	over	het	achterdek	hoosde.	De	
Zwarte	Zee	stampte	en	slingerde	dat	het	een	 lust	was.	Tussen	de	bogen	op	het	
spiegelgladde,	 hellende	 dek	 staande,	 probeerde	 Cor	 van	 Beelen	 samen	 met	
matroos	Piet	Salverda	(20)	de	sleden	die	de	draad	tegen	het	schavielen	over	de	
bogen	beschermen,	op	hun	plaats	te	krijgen.	Salverda	is	een	prima	knaap	uit	het	
Zeeuwse	Kruiningen,	die	het	klappen	van	de	sleep-bootzweep	al	aardig	kent.	
	
De	mannen	werkten	gespannen	door	in	het	 licht	van	een	schijnwerper.	De	felle	
stralenbundel	maakte	van	het	achterdek	een	arena,	waarin	de	mannen	vochten	
met	de	draad	en	eromheen	heerste	een	 inktzwarte	duisternis,	die	slechts	werd	
onderbroken	 door	 de	 witte	 flanken	 van	 de	 renpaarden,	 die	 ons	 in	 gesloten	
gelederen	 voorbij	 ruisten.	 Nu	 en	 dan	 beroerde	 de	 schijnwerper	 het	 woest	
kolkende	 schroefwater,	 dat	 dan	 fel	 blauw	 en	 wit	 oplichtte	 tegen	 de	 donkere	
achtergrond.	
	
Getij	gekeerd		
Nu	is	het	getij	dan	gekeerd,	d.w.z.:	het	weer	is	een	stuk	opgeknapt.	Een	gouden	
zon	 is	 daarstraks	 tevoorschijn	 gekomen	 op	 een	 plaats	 aan	 de	 horizon,	
waarachter	wij	—	 honderden	mijlen	 van	 hier	—	 de	 Portugese	 kust	weten.	 De	
ernstige	 dreigingen	 van	 de	 voorbije	 nacht	 hebben	 plaats	 gemaakt	 voor	 een	
alleszins	 acceptabele	 ochtend.	 In	 mijn	 colbertje	 leun	 ik	 tegen	 de	 tevreden	
rokende	schoorsteen	van	de	Zwarte	Zee.	Naast	me	bootsman	Van	Beelen,	die	met	
een	 onwaarschijnlijk	 dikke	 naald	 bezig	 is	 het	 doorgesneden	 dekzeil	 van	 een	
reddingssloep	te	repareren.	Hij	vat	zijn	taak	erg	serieus	op.	„Als	bootsman",	zegt	
hij,	 „moet	 je	de	 anderen	 inspireren.	 Je	mag	nooit	 je	 geduld	verliezen	en	 je	 zult	
altijd	bij	 je	positieven	moeten	blijven.	Let	bij	slecht	weer,	als	de	draad	zo	nu	en	
dan	met	 grote	 kracht	 overzwiept,	 goed	 op	 je	 eigen	 kop,	maar	 pas	 er	 evenzeer	
voor	op	dat	die	van	een	ander	niet	over	de	muur	verdaagt".	Cor	van	Beelen	is,	als	
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velen	in	de	sleepvaart,	bij	de	visserij	begonnen.	Als	zeventienjarige	monsterde	hij	
als	reepschieter	op	een	Katwijkse	trawler.	Hij	maakte	menige	haringrace	mee	op	
een	schip,	dat	ieder	jaar	net	niet	won.	
	
Visserij		
Na	zijn	diensttijd	keerde	hij	nog	voor	twee	jaar	naar	de	visserij	 terug,	 tot	hij	 in	
1954	op	de	oude	Schelde	zijn,	entree	in	de	zeesleepvaart	maakte.	Cor	van	Beelen	
maakte	 snel	 promotie.	 Binnen	 twee	 jaar	 was	 de	 Katwijker	 bootsman	 op	 de	
Oceaan.	 „Daarmee	 maakten	 wij	 in	 één	 jaar	 36.000	 sleepmijlen.	 Het	 was	 een	
record	dat	nog	steeds	niet	is	verbeterd."	Hij	weet	nog	goed,	dat	zij	eind	februari	
1957	 uit	 het	 Engelse	 Poole	 met	 een	 bak	 naar	 Maracaibo	 vertrokken.	 Een	
duwsleepboot	werd	van	New	Orleans	naar	Buenos	Aires	gebracht	en	samen	met	
de	Clyde	 sleepte	de	Oceaan	een	Argentijnse	kruiser	van	Bahia	Blanca	naar	een	
Japanse	 sloper.	 Na	 nog	 wat	 korte	 reizen	 in	 het	 Caraïbische	 gebied	 nam	 zij	
tenslotte	in	New	Orleans	een	gaslichter	op	sleeptouw,	die	bij	de	Azoren	door	de	
Rode	Zee	werd	overgenomen.	Twee	dagen	voor	Kerstmis	keerde	de	Oceaan	in	de	
thuishaven	 terug.	Nu	 is	bootsman	Van	Beelen	dus	mede	verantwoordelijk	voor	
de	tros	van	de	Zwarte	Zee,	de	super-sleepboot,	die	alleen	al	voor	gebruik	op	de	
sleeplier	vijf	kilometer	draad	in	de	ruimen	heeft.	Daar	komen	dan	nog	een	stuk	of	
vijftien	 voorlopers	 bij,	 vijf	 dubbele	 nylonrekkers	 van	 14,5	 duim	 en	 één	
manillatros.		
	
Nooit	gebruikt		
Die	 laatste,	een	uit	zijn	krachten	gegroeide	boaconstrictor	van	24	duim	en	110	
meter	 lang,	 is	 op	 de	 Zwarte	 Zee	 nog	 nooit	 gebruikt.	 Het	manilla	 verliest	 hard	
terrein	 in	de	sleepvaart	en	wordt	verdrongen	door	de	veel	 lichtere	en	dunnere	
nylonrekker.	Een	ernstig	nadeel	van	manillatrossen	is	bovendien	dat	zij	opteren,	
zelfs	 wanneer	 zij	 niet	 worden	 gebruikt.	 Zij	 rotten	 weg,	 van	 binnenuit	 en	 zijn	
daarom	onbetrouwbaar.	 Sleepverbindingen	waren	 voor	 de	 oorlog	 nooit	 langer	
dan	 goed	 driehonderd	 meter.	 Zij	 werden	 gevormd	 door	 een	 manillatros	 van	
tweehonderd	meter	met	aan	weerszijden	een	stalen	voorloper	van	zestig	meter.	
Met	de	komst	van	de	motorsleepboten	deden	de	sleepwinches	hun	intrede.	Daar	
kon	vijfhonderd	meter	draad	op.	De	Zwarte	Zee	voert	één	kilometer	sleepdraad	
op	de	trommels,	want	de	verbindingen	worden	langer	naarmate	de	objecten	die	
worden	versleept,	 zwaarder	 zijn	 en	de	 sleepboten	krachtiger.	De	 Ile	de	France	
ligt	 op	 ruim	 elfhonderd	meter	 achter	 de	 Zwarte	 Zee,	 een	 respectabele	 afstand.	
Het	is	het	zesde	booreiland	dat	Cor	van	Beelen	versleept.	Zij	liggen	rustiger	aan	
de	tros	dan	schepen,	vindt	hij.	Toch	heeft	hij	het	niet	op	booreilanden	voorzien.	
„'t	Lijkt	wel	of	je	de	hele	reis	ten	anker	ligt",	meent	de	bootsman.	En	volgens	mij	
heeft	hij	nog	gelijk	ook.		
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(12)	
	
KOK	ROTTEVEEL	BLIJFT	LACHEN		
	
A/B	ZWARTE	ZEE,	41°	40'	NOORD.	16°	15'	WEST,	DONDERDAGMORGEN	
	
Aad	 Rotteveel	 is	 vandaag	weer	 eens	 een	 geplaagd	man.	 Een	 onweersfront	 dat	
ons	kort	voor	middernacht	passeerde,	veroorzaakte	zoveel	wind	en	een	dermate	
hoge	 deining,	 dat	 wij	 ons	 uiterst	 behoedzaam	 moeten	 voortbewegen	 over	 de	
dekken.	
	
Dertig	magen	vullen	is	geen	kleinigheid	
	
De	arbeid	in	een	kombuis	betekent	onder	dergelijke	omstandigheden	gekkenwerk.	
Maar	 het	 dient	 te	 geschieden,	 aangezien	 dertig	 hongerige	magen,	 verdeeld	 over	
twee	messrooms,	rond	het	middaguur	gevuld	moeten	worden.	Daarom	zet	onze	22-
jarige	 Schiedamse	 kok	 de	 stormlatten	 maar	 weer	 om	 het	 indrukwekkende	
elektrische	fornuis	en	begint	op	een	nog	tamelijk	pril	uur	te	kokkerellen.	

	
Prak	
Wie	mocht	denken	dat	aan	boord	van	zeeslepers	maar	raak	
gegeten	wordt,	dat	daar	geen	eisen	worden	gesteld	of	dat	er	
af	 en	 toe	 een	 opgewarmde	 prak	 van	 de	 vorige	 dag	wordt	
genuttigd	 omdat	 het	 gemak	 nu	 eenmaal	 overal	 de	 mens	
dient.	 kan	 zich	 niet	 pijnlijker	 vergissen.	 Kok	 Rotteveel	 is	
een	 volleerde	 vakman,	 nota	 bene	 een	 banketbakker	 met	
papieren	en	een	alleszins	verdienstelijk	slager.	Zijn	brood	is	
uit	 de	 kunst;	 hij	 kan	 geruime	 tijd	 redeneren	 over	 de	
wenselijkheid	 van	 iedere	 dag	 een	 ander	 sausje	 bij	 het	
middageten	en	het	 is	om	koud	van	te	worden	als	men	ziet	
met	welk	 een	 elan	 en	 vakmanschap	 hij	 de	 achtervoet	 van	
een	os	uitbeent.	
	
Humeur	
Goed	 of	 slecht	 weer,	 Aad	 Rotte-veel	 verliest	 nooit	 zijn	
goede	humeur.	Zelfs	zoeven	niet,	toen	een	azijnfles	zijn	nek	
brak	 op	 de	 schedel	 van	 de	 kok,	 nadat	 de	 fles	 door	 een	
plotselinge	beweging	van	het	schip	van	een	kastplank	was	
gezwiept.	 En	 hij	 bleef	 ook	 lachen	 tijdens	 het	 slechte	weer	
van	de	 vorige	week,	 toen	 in	 een	klap	 tweehonderd	 eieren	
werden	geveld.	„Zo	is	het	leven	nu	eenmaal",'	filosofeert	hij.	
Kok	 Rotteveel	 heeft	 één	 nadeel.	 Dat	 is	 niet	 dat	 hij	 zoveel	
praat,	want	wat	hij	te	zeggen	heeft	is	meestal	de	moeite	van	
het	 beluisteren	 wel	 waard.	 Maar	 hij	 is	 altijd	 in	 de	 vierde	Aad	Rotteveel	
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versnelling	 bezig,	 hetgeen	 zowel	 vermoeiend	 als	 onpraktisch	 is.	 Je	 kunt	 het	
immers	niet	 tot	 in	het	oneindige	 laten	herhalen	en	zodoende	gaat	veel	van	zijn	
conversatie	verloren.	
	
Attractief	
Wel	 heb	 ik	 begrepen	dat	 voor	 een	 kok	het	 varen	 op	 een	 sleepboot	 vele	malen	
attractiever	 is	 dan	 op	 een	 passagiersschip.	 „Hier	 ben	 je	 alles",	 zegt	 hij	
verduidelijkend.	Hij	schijnt	het	niet	leuk	te	vinden	dat	op	luxe	oceaanstomers	de	
gastronomen	als	het	ware	per	gerecht	gespecialiseerd	zijn.	Bovendien	is	hij	in	de	
kombuis	 van	 de	 Zwarte	 Zee	 de	 baas	 en	 het	 duurt	 natuurlijk	wel	 even	 voor	 je	
zover	 op	 de	 Nieuw	 Amsterdam	 bent.	 Hij	 kan	 het	 ook	 niet	 waarderen	 dat	 op	
passagiersschepen	 rijkelijke	 hoeveelheden	 voedsel	 onaangeroerd	 blijven.	 „Hier	
wordt	alles	opgegeten",	constateert	hij	met	vreugde.	„Dat	vind	ik	 fijn,	want	dan	
weet	ik	tenminste	dat	het	gesmaakt	heeft".	De	Zwarte	Zee	haalt	weer	eens	flink	
uit	en	een	golf	spoelt	over	het	sloependek.	De	buitendeur	van	de	kombuis	staat	
open,	maar	het	water	wordt	gekeerd	door	een	hoge,	ijzeren	drempel.		
	
Zonnig	
Het	is	een	zonnige	morgen.	Er	staat	echter	veel	wind,	die	met	kracht	acht	uit	het	
zuidwesten	waait.	Een	zeer	hoge	zee,	iets	voorlijker	dan	dwars	inkomend,	belet	
de	Zwarte	Zee	ook	maar	enige	voortgang	van	betekenis	te	maken.	De	laatste	zes	
uur	hebben	wij	vijf	mijl	afgelegd.	„Ik	vaar	graag	bij	Smit",	zegt	Aad	Rotteveel,	die	
in	zijn	vijf	jaren	op	zee	bij	evenzovele	rederijen	als	kok	heeft	geopereerd.		
	
Verlof	
„Geef	mij	maar	lange	reizen,	Zes,	zeven	maanden	weg	en	drie	maanden	verlof	als	
je	thuiskomt.	Dat	is	toch	een	prachtig	leven	voor	een	vrijgezel!”	Na	wat	rosbief	te	
hebben	 gekeurd	 verlaat	 ik	 de	 kombuis.	Het	 schip	 slingert	weer	 hevig.	 Voor	 de	
derde	maal	 in	weinig	 tijd	 loopt	 de	 kerrie-soep	uit	 een	 gamel,	 die	 toch	 voor	 de	
helft	gevuld	is.	Voor	derde	maal	haast	Aad	Rotteveel	zich	zijn	fornuis	schoon	te	
maken	en	hij	blijft	lachen.	„Zo	is	het	leven",	hoor	ik	hem	nog	roepen.		
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(13)	
	
WIND	EN	ZEE	DREVEN	ONS	TERUG	
	
Olieman	Toon	kent	de	walvisvaart	
	
A/B	ZWARTE	ZEE.	41°	10'	NOORD,	16°	10'	WEST,	VRIJDAGMIDDAG		
	
,Het	 is	 een	 bloedig	 bedrijf.	 Ze	 zouden	 er	 eens	 van	 de	 dierenbescherming	
achteraan	moeten	kunnen.	Ik	heb	het	meegemaakt,	dat	er	vijf	harpoenen	in	zaten	
en	 dat	 ie	 nog	 wegzwom'.	 Het	 is	 al	 jaren	 geleden,	 maar	 Toon	 Roozeboom	 uit	
Vlaardingen,	nestor	van	de	bemanning	en	olieman	op	de	Zwarte	Zee,	kan	zich	er	
nóg	over	opwinden.		
	
TEGENWIND	TE	STERK		
Hij	 staat	 in	 de	machinekamer	 tussen	de	 twee	machtige	 „karren"	 en	praat	 over	
zijn	ervaringen	in	de	walvisvaart.	Ik	ben	de	smalle	trapjes	afgedaald.	omdat	het	
aan	dek	nog	steeds	huilen	is.	Voor	het	eerst	sinds	ons	vertrek	heeft	kapitein	Poot	
zelfs	bakzeil	moeten	halen	en	we	sukkelen	langzaam	in	noordwestelijke	richting.	
De	 stormachtige	 tegenwind	 is	 de	 Zwarte	 Zee	 in	 de	 loop	 van	 de	 ochtend	 te	
machtig	geworden.	
	
Tegenslag		
Wind	 en	 zee	 dreven	
ons	 terug	 in	 de	
richting	 waaruit	 we	
gekomen	 waren.	 De	
duizenden	 ,,paarden"	
van	 de	 Zwarte	 Zee	
waren	 nog	 wel	 tegen	
dit	 geweld	 bestand	
geweest,	 maar	 de	
kansen	op	breken	van	
de	 tros	 namen	
gelijktijdig	 meer	 dan	
evenredig	 toe.	
Daarom	geeft	kapitein	
Poot	 voorlopig	 liever	
wat	 terrein	 prijs.	 Van	
harte	 gaat	 dat	 niet,	
omdat	 we	 in	 het	
etmaal	dat	achter	ons	
ligt	 slechts	 45	 mijl	
vorderden	 en	 zo	
slecht	 zijn	 we	 niet	

Olieman	Toon	Roozeboom	(58)	is	de	nestor	van	de	bemanning;	een	
veteraan	uit	de	visserij,	kustvaart,	koopvaardij	en	walvisvaart	
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eerder	opgeschoten.	We	kampen	nu	al	dagen	met	tegenslag	en	dan	te	bedenken,	
dat	 enkele	 honderden	mijlen	 verderop	 de	 omstandigheden	waarschijnlijk	 veel	
beter	zijn.	
	
Vlug	 terug	 naar	 de	machinekamer,	waar	 Toon	 Roozeboom	 verder	 vertelt	 over	
zijn	vijf	ijzige	seizoenen	in	het	gebied	van	de	Zuidpool.	Hij	voer	daar	van	1951	tot	
1957	als	stoker	en	olieman	op	de	 jagers	die	de	Willem	Barentsz	van	walvissen	
moesten	 voorzien.	 Zo'n	 jager	 is	 nog	 een	 heel	 schip.	 ,,Zevenhonderd	
registertonnen	 en	 een	 machinevermogen	 van	 2.700	 pk.	 Er	 voeren	 ongeveer	
vijftien	 man	 op.	 Het	 waren	 omgebouwde	 Canadese	 korvetten",	 aldus	 de	
toelichting	van	Toon	Roozeboom.	
	
Pakijs		
„We	 waren	 een	 half	 jaar	 van	 huis	 en	 zaten	 door	 elkaar	 vier	 maanden	
onafgebroken	 in	het	pakijs.	Er	werd	veel	verdiend,	maar	daarvoor	werkten	we	
zeven	dagen	in	de	week	en	tenminste	twaalf	uur	per	dag.	Het	eerste	jaar	vingen	
we	 261	 vissen;	 toen	 ik	 voor	 het	 laatst	 meeging	 niet	 meer	 dan	 98."	 Toon	
Roozeboom	 deelt	 dit	 koel	 en	 zakelijk	 en	 met	 een	 kennelijke	 voorliefde	 voor	
cijfers	 mee.	 Voor	 de	 rest	 blijft	 hij	 er	 onverschillig	 onder.	 Hij	 draagt,	 op	 mijn	
verzoek,	een	episode	uit	zijn	leven	voor	en	dat	is	het	dan.	Hij	heeft	in	zijn	leven	
evenwel	 heel	wat	meer	 gedaan	 dan	 op	walvisjagers	 varen.	 Vele	 jaren	 heeft	 hij	
doorgebracht	 in	 de	 machinekamers	 van	 koopvaardij-	 en	 vissersschepen.	 Zelfs	
werkte	hij	 een	poosje	 aan	de	wal,	 hoewel	de	ware	 zwerversgeest	 zich	nimmer	
verloochende.	„In	die	tijd	was	ik	lid	van	een	reisvereniging."		
	
Reepschieter		
Ook	 Toon	 Roozeboom	 begon	 zijn	 zeemansloopbaan	 op	 de	 visserij.	 als	
reepschieter	 toen	 hij	 veertien	 was.	 „Dat	 was	 op	 de	 Vlaardingen	 38,	 een	
stoomlogger,	zomer	en	winter	op	de	haringvangst."	Alles	bij	elkaar	voer	hij	een	
jaar	 op	 loggers	 en	 trawlers.	 In	 1949	 kwam	 hij	 Smit	 &	 Co.	 als	 olieman	 op	 de	
fonkelnieuwe	 Noordzee.	 Toon	 Roozeboom	 was	 meteen	 zestien	 maanden	 van	
huis,	 slepend	 van	 Nederland	 naar	 Australië,	 vandaar	 naar	 Nieuw-	 Zeeland	 en	
terug	 naar	 Australië	—	 en	met	 de	 „losse"	 boot	 op	 Kaapstad	 aan.	 Na	 een	 paar	
reisjes	 op	 Portugees	Oost-Afrika	 keerde	 de	Noordzee	 tenslotte	 toch	weer	 naar	
Nederland	terug.	„Het	was	mijn	langste	reis	en	tevens	mijn	mooiste",	vindt	Toon	
Roozeboom.	„Ik	heb	weleens	meer	een	gezellige	boot	gehad,	maar	dit	sloeg	alles."		
	
Hup,	Holland,	hup		
Ik	wijs	op	zijn	rug,	waar	op	zijn	werktenue	uitstekend	de	naam	Ierse	Zee	te	lezen	
is	 en	 veronderstel	 dat	 dit	 schip	 zijn	 favoriete	 sleepboot	 is.	 De	 Ierse	 Zee	 is	 de	
vroegere	 Zwarte	 Zee,	 een	 beroemde	 sleper,	 die	 zijn	 naam	 aan	 onze	 super	
sleepboot	 heeft	 moeten	 afstaan.	 „Nee",	 zegt	 Toon.	 „Daar	 heb	 ik	 namelijk	 vier	
maanden	op	gevaren.	Maar	 ik	dank	er	wel	mijn	mooiste	belevenis	aan.	Weet	 je	
wel,	toen	we	de	Seven	Seas	vastmaakten.	Hup.	Holland,	hup,	zongen	die	mensen.	
Zoiets	maak	je	nooit	meer	mee."	
De	kans	lijkt	klein.	Vooral	omdat	Toon	Roozeboom	zich	voorgenomen	heeft	over	
anderhalf	 jaar	voorgoed	de	wal	op	te	gaan.	 ,,Dan	ben	 ik	zestig",	zegt	hij.	 „Het	 is	
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mooi	geweest	zo."	Heel	mooi	zelfs,	maar	wedden	dm.	Toon	weer	 lid	wordt	van	
een	reisvereniging?	
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(14)	
	

De	„run"	is	tevreden		
	
A/B	ZWARTE	ZEE,	40°	46'	NOORD,	16°	23'	WEST,	ZONDAGMIDDAG		
	
“Als	 je	 een	 slak	 naar	 Dakar	 stuurt,	 komt	 hij	 er."	 Het	 was	 weer	 een	 van	 die	
typische,	 rake	opmerkingen	van	kapitein	Poot,	 toen	 zaterdagochtend	bleek	dat	
zee	en	wind	ons	binnen	24	uur	een	kleine	zeventig	mijl	hadden	teruggedreven.	
Zo	waren	wij	 sinds	 donderdag	 nauwelijks	 gevorderd.	 Als	 belangrijk	winstpunt	
stond	 daar	 echter	 tegenover,	 dat	 de	 sleepverbinding	met	 de	 Ile	 de	 France	 nog	
steeds	 in	 tact	was	 hoewel	 de	 potige	 zuidwester	 urenlang	met	 kracht	 tien	 over	
ons	 heen	 was	 gejaagd.	 Woeste	 waterbergen	 —	 hoogstens	 een	 toeristische	
attractie	—	ijlden	onder	schip	en	sleep	naar	de	vuile	kim.	
	
Gewend	aan	tegenslagen		
Elk	uur	dat	het	geweld	langer	duurde	moesten	wij	achteruit	en	plotseling	besefte	
ik	welk	een	vernietigende	invloed	een	terugtocht	op	het	moreel	kan	hebben.	Op	
de	bemanning	van	de	Zwarte	Zee	is	deze	conclusie	overigens	niet	van	toepassing.	
Die	is	er	aan	gewend	tegenslagen	als	deze	te	incasseren,	al	realiseerde	iedereen	
zich	 goed	 dat	wij	 nu	 al	 bijna	 twee	weken	 haast	 onafgebroken	 in	 de	 narigheid	
zitten.	 In	 de	 loop	 van	 zaterdag	 knapte	 het	 weer	 op.	 Ofschoon	 de	 wind	 nog	
tamelijk	ambitieus	uit	de	verkeerde	hoek	bleef	waaien.	werd	de	swell	hoe	langer	

hoe	 luier.	 Wij	 begonnen	 vooruit	 te	
komen,	zij	het	dan	kapitein	Poot	vooral	
in	westelijke	richting	liet	sturen	om	het	
terreinverlies	 te	 kunnen	 goedmaken.	
Nu	 zijn	wij	 dan	 ongeveer	 op	 het	 punt	
aangeland	waar	vrijdagmiddag	—	twee	
etmalen	 geleden	 —	 de	 terugtocht	
begon.	 Het	 is	 een	 naargeestige	
zondagmiddag.	 Een	 druilerige	
motregen	hangt	over	de	kleurloze	zee,	
die	 slechts	 traag	 reageert	 op	 de	 zeer	
zwakke	 bries	 die	 erover	 heen	 strijkt.	
Eindelijk	 is	 het	 ideaal	 weer	 voor	 een	
zeesleper.	 Een	 mijl	 van	 ons	 vandaan	
houdt	 de	 waterwereld	 op;	 wij	 raken	
ingesloten	door	de	mist.	Gevaar	is	daar	
nauwelijks	bij,	want	het	radarscherm	is	
leeg,	 zoals	 het	 alle	 vorige	 dagen	 leeg	
was.	 Er	 is	 weinig	 scheepvaart	 in	 deze	
contreien.	 Op	meer	 dan	 een	 kilometer	
achter	 ons	 volgt	 lijdzaam	 de	 Ile	 de	
France	 met	 halve	 poten;	 de	 rest	 zit	
verborgen	in	de	laag	hangende	wolken.	

Chef-runner	Arie	Drost.	
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De	 Ile	de	France,	een	blok	aan	ons	been!	Toch	gebiedt	de	eerlijkheid	 te	zeggen	
dat	deze	zonderlinge	vijfpoot	zich	voortreffelijk	houdt.	„Ik	heb	het	nog	nooit	zo	
meegemaakt",	 zei	 chef-runner	 Arie	 Drost	 me,	 toen	 ik	 om	 twaalf	 uur	 van	 het	
rendez-vous	 om	 de	 radio	 gebruik	maakte	 hem	 ernaar	 te	 vragen.	 ,.Nee,	 de	 run	
heeft	het	wel	eens	beroerder	gehad.	Over	de	poten	hebben	wij	trouwens	ook	niet	
te	 klagen".	 De	 poten	 zijn	 het	 meest	 kwetsbare	 punt	 van	 ieder	 booreiland	 dat	
overzee	 wordt	 vervoerd.	 Er	 werken	 tijdens	 het	 slepen	 onvoorstelbaar	 grote	
krachten	 op,	 waardoor	 vaak	 scheuren	 ontstaan.	 Ook	 in	 dit	 opzicht	 blijkt	 het	
product	van	de	werf	Gusto	van	uitzonderlijke	klasse.	
	
Alles	fijn		
De	 stemming	 op	 het	 eiland,	 waar	 vier	 Nederlanders	 en	 vijf	 Fransen	 bij	 elkaar	
wonen,	laat	niets	te	wensen	over.	Mannen	als	Dorst	tillen	over	het	algemeen	niet	
zo	zwaar	aan	die	dingen.	Je	neemt	het,	zoals	het	komt,	maar	hij	legt	er	nog	extra	
de	nadruk	op:	 „Onder	 elkaar	 is	 alles	 fijn".	Het	blijft	 niet	 lang	geheim	wie	 in	de	
eerste	 plaats	 voor	 de	 uitstekende	 stemming	 verantwoordelijk	 is.	Die	man	heet	
Roland	Vardon.	Hij	is	een	29-jarige	Breton,	die	als	kok	met	de	Ile	de	France	in	zee	
is	gegaan,	en	aangezien	het	eiland	door	de	Fransen	geproviandeerd	is,	genieten	
de	negen	mannen	dag	in	dag	uit	van	de	onvervalste	Franse	keuken.	,.Het	lijkt	wel	
of	 wij	 op	 een	 passagierschip	 zitten",	 zei	 Arie	 Dorst	 enthousiast.	 „Wij	 eten	 en	
drinken	ervan	als	nooit	tevoren.	Als	jullie	vlug	een	boot	te	water	laat	en	naar	ons	
toekomt,	kun	 je	kiezen	uit	haas	en	konijn.	Er	 is	ook	nog	ganzenlever,	of	voelt	u	
meer	voor	kreeft	of	krab?	Alles	met	bijbehorende	wijn	natuurlijk".	Het	 aanbod	
was	verleidelijk,	maar	de	zee	 liet	een	pleziervaart	nog	steeds	niet	 toe.	Hopelijk	
komt	het	er	nog	van		
	
Goed	schip		
Roland	Vardon	zei	me	dat	hij	zich	al	helemaal	thuisvoelt	op	het	booreiland.	Hij	is	
drie	jaar	kok	geweest	bij	de	Franse	marine.	Ik	vroeg	hem	of	hij	al	eens	eerder	op	
een	 krankzinnig	 bouwsel	 als	 de	 Ile	 de	 France	 had	 gevaren.	 Daarmee	 had	 ik	
mezelf	vergaloppeerd.	 „Er	 is	niets	krankzinnigs	aan	de	 Ile	de	France",	sprak	hij	
corrigerend.	„Ik	houd	van	haar	als	van	een	schip	en	het	is	een	goed	schip.	Als	u	
bedoelt	of	ik	eerder	op	een	booreiland	heb	gewerkt?	Nee,	nog	nooit".		
	
Monsieur	 Vardon	 is	 de	 vaste	 kok	 van	 de	 Ile	 de	 France.	 Hij	 blijft	 op	 het	
eiland,	ook	wanneer	er	straks	naar	olie	wordt	geboord.	Hij	zal	dagelijks	de	
zorg	hebben	voor	de	voeding	van	vijfendertig	mensen.	Naar	de	opgetogen	
verhalen	van	Arie	Dorst	te	oordelen	zal	hij	het	best	klaarspelen.		
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(15)	
	
	

Orkaan	dringt	ons	in	het	defensief		
	
AAN	BOORD	ZWARTE	ZEE.	MAANDAGMIDDAG	
	
De	duivels	van	de	Atlantische	oceaan	hebben	ons	 te	grazen.	Zij	hebben	uit	 een	
schijnbaar	 onschuldig	 lagedrukgebiedje	 een	 volwassen	 orkaan	 te	 voorschijn	
getoverd,	 die	 nu	 met	 een	 verbijsterende	 kracht	 over	 ons	 heen	 dondert.	 Het	
geweld	davert	uit	het	zuidwesten	op	ons	aan.	De	Zwarte	Zee	en	de	Ile	de	France	
worden	met	 een	 viermijlsvaart	 naar	 het	 noordoosten	 gestuwd	 en	wij	 zijn	 dus	
andermaal	 op	 de	 terugweg.	 De	 zee	 ziet	 er	 angstaanjagender	 uit	 dan	 ooit	 en	
onheilspellende	wolkenluchten	jagen	er	laag	overheen.		
	
De	oceaan	heeft	nu	alles	weg	van	een	winters	hooggebergte,	dat	doorlopend	in	
onstuimige	 beweging	 is.	 Huizenhoge	 flauw	 glooiende	 ruggen	 zee	 voorbij:	 de	
verraderlijk	 trillende	kammen	bedekt	met	dikke	 lagen	bruisend	schuim,	die	als	
gletsjer,	 uitvloeien	 in	 de	 honderden	 meters	 brede	 dalen	 van	 leizwart	 en	
dofglanzend	water.		
	
De	 lucht	 is	 zwanger	 van	 het	 zout	 en	 de	 einder	 ligt	 verscholen	 achter	 een	 zilte	
nevel,	 waar	met	 tussenpozen	 een	 diffuus	 zonlicht	 doorheen	 straalt.	 Overigens	
laat	 zich	 wat	 hier	 te	 zien	 is.	 op	 slechts	 zeer	 bescheiden	 wijze	 door	 een	 pen	
beschrijven.	 Bij	 zo'n	 angstaanjagend	 decor	 schiet	 ons	 uitdrukkingsvermogen	
eenvoudig	 tekort.	 Hoewel	 de	 sleep	 zwaarder	 wordt	 bedreigd	 dan	 ooit,	 blijft	
kapitein	Poot	er	opvallend	rustig	onder.	‘Ik	leg	het	hoofd	maar	in	de	schoot	van	
Neptunus’,	zegt	hij.	Aan	niets	valt	te	merken	dat	hij	nu	al	bijna	24	uur	in	actie	is,	
zonder	slaap,	voortdurend	in	spanning,	overwegend	welke	koers	er	gestuurd	zal	
worden	om	de	kans	op	breken	van	de	 tros	 zo	gering	mogelijk	 te	maken.	 Sinds	
vanmiddag	twaalf	uur	staat	trouwens	de	voltallige	nautische	staf	van	de	Zwarte	
Zee	 op	 de	 brug.	 De	 zuidelijke	 wind,	 die	 sedert	 vannacht	 van	 uur	 tot	 uur	 in	
hevigheid	was	toegenomen,	had	toen	een	kracht	van	negen	Beaufort	bereikt.	De	
barometer	viel	als	een	steen	en	kapitein	Poot	achtte	het	niet	langer	verantwoord	
schuin	op	de	wind	te	blijven	koersen,	zoals	wij	tot	dan	toe	hadden	gedaan.		
	
Juiste	moment		
0ok	nu	weer	viel	de	beslissing	op	het	juiste	moment,	want	nog	geen	half	uur	later	
wakkerde	 de	 storm	 verder	 aan	 tot	 windkracht	 twaalf	 orkaan!,	 uit	 het	
zuidwesten.	 Wij	 drijven	 nu	 dus	 voor	 de	 wind	 uit	 in	 noordoostelijke	 richting.	
steeds	 eerder	 weg	 van	 de	 veertigste	 breedtegraad,	 waar	 wij	 kennelijk	 niet	
overheen	mogen,	want	steeds	als	wij	 in	de	buurt	komen,	verslechtert	het	weer.	
Drie	dagen	geleden	waren	wij	er	geen	zestig	mijl	meer	vandaan,	maar	moesten	
terug.	Gisteravond	waren	wij	ongetwijfeld	nog	dichterbij	met	rustig	weer	en	met	
kalme	zee.	Bij	de	Azoren	lag	echter	een	ondiepe	depressie,	die	niemand	vreesde	
en	opnieuw	zijn	wij	er	dus	niet	gekomen.	Het	is	pas	vier	uur	In	de	middag	en	de	
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duisternis	 lijkt	 al	 bezit	 van	ons	 te	 gaan	nemen.	Op	de	 brugvleugel	 staat	 eerste	
stuurman	Leen	de	Graaff	gehuld	in	een	hel	geel	oliepak,	de	sleep	te	observeren.	
Met	grote	regelmaat	roept	hij	koerswijzigingen	naar	roerganger	Willem	van	den	
Hoek,	want	er	wordt,	zou	men	kunnen	zeggen,	sterk	defensief	gevaren.	De	Ile	de	
France	trilt	namelijk	als	een	op	hol	geslagen	warmbloed	en	het	is	zaak	dat	de	tros	
bij	al	die	bewegingen	recht	over	het	achterschip	van	de	Zwarte	Zee	blijft	liggen.	
Iedere	verandering	in	de	ligging	van	de	sleepdraad	moet	worden	gecorrigeerd	en	
het	 komt	 er	 dus	 eigenlijk	 op	 neer	 dat	 wij	 daar	 naartoe	 varen	 waar	 de	 Ile	 de	
France	ons	hebben	wil.	De	rollen	zijn	omgedraaid	en	zelfs	de	sterkste	sleepboot	
ter	wereld	kan	daaraan	niets	veranderen.	
	
Trillingen		
De	kracht	van	de	wind	 is	nog	nauwelijks	afgenomen	en	bedraagt	nog	minstens	
elf.	De	zeeën	blijven	komen.	Zij	tillen	eerst	het	achterschip	van	de	Zwarte	Zee	op	
en	zodra	zij	de	midscheeps	hebben	bereikt,	rijst	het	achterschip	ver	uit	het	water	
omhoog,	 zoveel	 dat	 de	 zeer	 diep	 gelegen	 schroef	 van	 de	 Zwarte	 Zee	 frequent	
boven	 water	 komt	 en	 heftige	 trillingen	 zich	 door	 het	 schip	 voortplanten.	 Alle	
ogen	aan	boord	zijn	gericht	op	de	weerberichten	van	vanavond.	Wij	hopen	er	het	
allerbeste	van,	want	wij	willen	ook	nog	weleens	naar	Dakar.	Er	is	in	ieder	geval	
een	lichtpuntje	in	de	nu	complete	duisternis:	de	barometer	begint	te	stijgen.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



Stichting	Erfgoed	Werf	Gusto	2019	 39	

(16)	
	
De	koers	is	nu	weer	zuidelijk		
	
AAN	 BOORD	 ZWARTE	 ZEE,	 41°	 45'	 NOORD,	 14°	 40'	WEST,	 DINSDAGMIDDAG		
	
Honderd	 mijl	 —	 en	 zelfs	 nog	 iets	 meer	—	 zijn	 wij	 sinds	 gisterochtend	 vroeg	
teruggedreven.	Honderd	 levendige	mijlen	over	 een	oceaan,	die	door	de	orkaan	
van	gisteren	is	herschapen	in	een	onstuimige	watermassa.	Het	fanatieke	geweld	
is	weliswaar	iets	afgenomen,	maar	er	blijft	nog	steeds	een	meer	dan	pittige	bries	
staan,	 die	 met	 kracht	 acht	 tot	 negen	 uit	 het	 westen	 Waait.	 De	 Ile	 de	 France	
jakkert	voor	de	zee	uit	in	oostelijke	richting	voort.	De	Zwarte	Zee	zwoegt	voort,	
ieder	uur	drie	mijl.		
	
Het	fanatieke	geweld	nam	af		
Vijf	volle	dagen	ploeteren	we	nu	op	zo’n	driehonderd	mijl	ten	westen	van	Oporto	
heen	en	weer	op	een	stuk	water	van	ongeveer	75	mijl	 in	het	vierkant.	Kapitein	
Poot	ziet	daar	niets	bijzonders	 in.	„De	kans	dat	het	 je	op	de	Atlantische	Oceaan	
tegen	 loopt,	 bedraagt	 in	 januari	 ten	minste	negentig	procent.	Van	pech	 is	 geen	
sprake.	Het	 zou	 zelfs	 puur	 geluk	 zijn	 geweest	 als	wij	 geen	 slecht	weer	 hadden	
ontmoet".	Het	minst	benijdenswaard	waren	vanochtend	 „boots"	Van	Beelen	en	
zijn	mannen.	 Meer	 dan	 twee	 uur	 kostte	 het	 hun	 om	 op	 een	 zwaar	 slingerend	
schip	de	sleden	van	de	draad	te	vernieuwen.	Toen	ze	eindelijk	hun	titanenstrijd	
gestreden	 hadden,	 was	 er	 niemand	 die	 nog	 een	 droge	 draad	 aan	 het	 lijf	 had.	
Uitgelaten	 zeeën	wandelden	 speels	 over	het	 achterdek,	 dat	pas	weer	 zichtbaar	
werd	nadat	het	water	in	brede	stromen	door	de	poorten	de	weg	naar	buiten	had	
teruggevonden.		
	
Verlatenheid	
Intussen	wordt	het	ons,	in	de	kille	verlatenheid	van	de	winterse	Atlantic,	steeds	
meer	 duidelijk	 dat	 in	 Nederland	 wordt	 meegeleefd	 met	 het	 enerverende	 duel	
tussen	de	Zwarte	Zee	en	haar	woedende	belagers.	Er	beginnen	telegrammen	te	
komen	 en	 knipsels	 uit	 onze	 krant	 hebben	 Dakar	 al	 bereikt.	 Die	 zijn	 daar	 aan	
boord	gegaan	van	de	Maas,	 zo	vertelde	de	marconist	 van	deze	Smit-sleper	aan	
„sparks"	Van	Langeraad	van	de	Zwarte	Zee.	De	opvarenden	van	de	Schelde,	die	
nu	 Gibraltar	 hebben	 bereikt,	 behoren	 iedere	 avond	 tot	 de	 trouwe	 luisteraars	
wanneer	ik	mijn	verhaal	voordroeg	op	de	korte	golf.	En	vanmiddag	nog	meldde	
de	 marconist	 van	 de	 Congokust,	 een	 schip	 van	 de	 Nederlandse	 Tank-	 en	
Paketvaart	Maatschappij	uit	Amsterdam	zich	bij	Kees	van	Langeraad.	Hij	had	de	
eerste	tijd	het	relaas	over	deze	reis	van	de	Zwarte	Zee	in	het	Algemeen	Dagblad	
gevolgd.	De	Congokust	voer	nu	ter	hoogte	van	Kaap	Finisterre	en	men	vroeg	zich	
af	hoe	het	ons	intussen	was	vergaan.		
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Brug	
Eerste	stuurman	Leen	de	Graaff	verschijnt	op	de	brug.	Hij	zal	de	wacht	lopen,	die	
bekend	 staat	 als	 de	 platvoetwacht.	 Kapitein	 Poot	 grijpt	 de	 telefoon	 en	 vraagt	
meester	 Van	 der	 Sluis	 in	 de	 machinekamer	 het	 aantal	 omwentelingen	 van	 de	
schroef	op	te	voeren.	Het	worden	tachtig	slagen,	negentig	even	later,	en	tenslotte	
95.	 Gelijktijdig	 gaan	 er	 commando's	 naar	 roerganger	 Ries	 Wijma.	 Koers	 120',	
140°,	165'.	Dat	is	bijna	zuid	voor.	Wij	gaan	het	dus	weer	proberen!	De	Zwarte	Zee	
begint	te	rollen,	als	reactie	op	de	zeeën	die	nu	iets	meer	achterwaarts	dan	dwars	
in	komen,	De	Ile	de	France	volgt,	vrij	gewillig,	omdat	het	eiland	mee	glijdt	met	de	
zuidwestelijke	stroom,	die	steeds	meer	merkbaar	door	de	westelijke	zeeën	heen	
loopt.	Zodoende	zijn	wij	nu,	na	bijna	36	uur,	weer	in	de	aanval	gegaan.	Het	geeft	
een	onbeschrijfelijke	voldoening.	En	de	ongemakken	die	het	varen	dwars	van	de	
zee	met	zich	mee	brengt,	nemen	wij	gaarne	voor	lief.		
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(17)	
	

Volgende	storing	ligt	op	de	loer	
	
MAAR	WE	ZIJN	ER	DOOR	...		
	
A/B	ZWARTE	ZEE,	39°	39'	NOORD,	14°	54'	WEST,	DONDERDAGMORGEN	
	
Eindelijk	 is	 het	 dan	 zover:	We	 zijn	 de	 veertigste	 breedtegraad	 gepasseerd:	 de	
parallel,	die	een	volle	week	als	een	onzichtbare	barrière	tussen	ons	en	een	betere	
toekomst	heeft	gelegen.	We	konden	niet	in	de	buurt	ervan	komen	of	een	nieuwe	
depressie	keek	om	de	hoek	van	de	Azoren,	de	eilandengroep	in	het	hartje	van	de	
Atlantische	 Oceaan,	 waar	 moeder	 natuur	 kennelijk	 aan	 de	 lopende	 band	
lagedrukgebieden	vervaardigt.	Een	adempauze	van	twee	dagen	greep	de	Zwarte	
Zee	 ogenblikkelijk	 aan	 om	 de	 Ile	 de	 France	 over	 de	 voor	 ons	 langzamerhand	
magische	grens	van	40	graden	noorderbreedte	te	sleuren.		
	
Het	 zou	 overdreven	 zijn	 te	 zeggen,	 dat	 deze	 gebeurtenis	 van	 wezenlijke	
betekenis	 is.	De	 lange	 grijparmen	van	de	depressie	 die	 van	de	Azoren	 richting	
Ierland	toe	koersen,	reiken	gemakkelijk	tot	de	huidige	positie	van	de	Zwarte	Zee.	
Sinds	enkele	uren	ondervinden	we	aan	den	lijve,	dat	de	volgende	storing	op	de	
loer	ligt.		
	
Geniepig		
Het	windje	wakkert	weer	aan.	Het	komt	recht	van	voren	in	een	geniepige	poging	
de	zee	tegen	onze	onvermoeibare	sleepboot	op	te	zetten.	En	de	zee	wil	wel.	De	
golven	hebben	de	witte	kappen	opgezet.,	wat	altijd	een	waarschuwing	 inhoudt.	
Een	enkele	plaatst	zelfs	al	eens	een	dreunende	directe	op	de	neus	van	de	Zwarte	
Zee.	 Ik	 zit	 plat	 op	 het	 brugdek	 van	 de	 Zwarte	 Zee,	 met	 mijn	 rug	 tegen	 de	
imposante	 schoorsteen	 die	 met	 een	 monotoon	 gegorgel	 rookgassen	 afgeeft.	
Naast	me	op	een	ruwhouten	kistje,	kapitein	Poot.	Vanaf	deze	plaats	observeert	
hij	de	sleep,	vele	uren	per	dag	en	per	nacht.	Als	hij	niet	in	zijn	hut	is,	kun	je	hem	
op	 deze	 plaats	 vinden.	 Het	 aantal	 koppen	 koffie,	 dat	 hij	 alleen	 op	 deze	 reis	 al	
heeft	gedronken,	 loopt	 in	de	honderden.	Aan	een	schatting	van	de	hoeveelheid	
zware	shag,	die	hier	in	rook	is	opgegaan,	waag	ik	me	niet	eens.		
	
Gezelschap		
Vaak	houd	ik	hem	gezelschap	in	de	luwte	van	de	schoorsteen.	Het	zijn	uren,	die	
slechter	 besteed	 kunnen	worden,	want	 ik	 krijg	 er	 ongemerkt	 onderricht	 in	 tal	
van	 zaken,	 die	 de	 zee-	 en	 de	 sleepvaart	 raken.	 Soms	 ook	 zitten	 we	 lange	 tijd	
zwijgend	 naast	 elkaar.	 „Ik	 ben	 dol	 op	 jagen.”	 Kapitein	 Poot	 verbreekt	 het	
stilzwijgen	 abrupt.	Onmiddellijk	begrijp	 ik,	waar	hij	 het	 over	hebben	wil,	want	
kapitein	 Poot	 is	 er	 de	 man	 niet	 naar	 om	 met	 een	 geweer	 achter	 konijnen	 of	
fazanten	 aan	 te	 hollen.	 Het	 onderwerp	 „jop"	 zal	 ter	 sprake	 komen.	 In	 het	
verklarend	 zakwoordenboek	 van	 de	 sleepbootman	 staat	 voor	 de	 term	 jop:	
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hulpverlening	 aan	 schepen,	 in	
welke	 vorm	 dan	 ook.	 Het	 is	 een	
totaal	 ander	 facet	 van	 de	
zeesleepvaart.	 De	 hulpverlening	
is	 een	 boeiend	 bedrijf,	 bij	 het	
avontuurlijke	 af	 en	 niet	 zelden	
gevaarlijk.	 Er	 komt	 in	 vele	
gevallen	 een	 grote	 dosis	
geslepenheid	 bij	 te	 pas	 om	 een	
concurrent	 vóór	 te	 zijn.	 Daarom	
zijn	 joppen	 bij	 de	 sleepboot-
bemanningen	bijzonder	populair.	
	
„Een	 jaar	 of	 tien	 geleden	 liepen	
we	van	Bermuda	naar	een	Griek,"	
vertelt	 kapitein	 Poot.	 Hij	 was	
toen	 gezagvoerder	 op	 de	 Tyme.	
Het	 is	 een	 verhaal	 over	 een	
karwei,	waarbij	een	 fraai	staaltje	
tactiek	 ten	 beste	 werd	 gegeven.	
„Het	 was	 ongeveer	 drie	 dagen	

stomen	en	toen	we	een	uur	of	acht	buiten	waren,	vingen	we	een	gesprek	op,	dat	
Halifax	 Radio	 voerde	 met	 een	 Canadese	 sleepboot,	 die	 er	 ook	 op	 af	 ging.	 Er	
waren	dus	kapers	op	de	kust."		
	
Gelijk	
De	 Canadese	 sleper	 en	 de	 Tyne	 waren	 van	 gelijke	 sterkte.	 De	 twee	 schepen	
moesten	 ongeveer	 even	 ver	 varen	 om	 het	 Griekse	 schip	 te	 bereiken.	 De	 Tyne	
bood	 haar	 diensten	 aan,	 maar	 het	 was	 niet	 meer	 nodig.	 ..We	 wachten	 op	 de	
Canadees".	seinde	de	Griek.	“Toch	gingen	we	door",	vertelt	kapitein	Poot.	“Alleen	
hielden	we	ons	stil.	De	volgende	dag	liep	er	een	Canadese	tanker	achter	ons	om	
en	 die	 riep	 ons	 in	 het	 Nederlands	 op.	 Er	 bleek	 een	Hollandse	marconist	 op	 te	
zitten,	die	zelf	op	Smit	slepers	had	gevaren.	Hij	vroeg	of	we	ergens	op	uit	waren	
en	 of	 hij	 soms	 kon	 helpen.	 “Natuurlijk	 kon	 dat".	 „Even	 later	 hoorden	we	 hem	
bezig	met	die	Canadees.	Zo	maar	een	praatje.	Ja,	ze	waren	op	weg	naar	een	Griek,	
maar	het	ging	niet	zo	vlot.	Nee,	concurrentie	hadden	ze	niet	meer.	Er	was	sprake	
geweest	 van	 een	Hollandse	 sleepboot,	maar	 die	 zou	wel	 terug	 zijn	 gegaan.	We	
horen	hem	tenminste	niet	meer".		
	
Langszij		
“De	Tyne	dankte	de	marconist	van	de	tanker	en	stoof	volle	kracht	verder.	Later	
op	 de	 dag	 was	 de	 Griek	 zo	 vriendelijk	 een	 radiosignaal	 uit	 te	 zenden	 aan	 de	
Canadees,	zodat	die	hem	kon	peilen.	We	maakten	daar	dankbaar	gebruik	van	en	
konden	zo	de	Griek	recht	vooruit	houden.	Bovendien	bleek,	dat	de	Canadees	 in	
het	 slechte	weer	 tien	uur	op	ons	had	verloren".	 „De	volgende	dag	kwamen	we	
langszij.	Na	veel	 vijven	en	 zessen	kregen	we	 ten	 slotte	 toch	het	 contract	 en	de	
Canadees	kwam	te	laat".	Dat	is	één	verhaal.	Maar	kapitein	Poot	kent	er	vele.	„Een	
van	 onze	 mooiste	 joppen	maakten	 wij	 in	 november	 1956.	 Het	 was	 bar	 slecht	

Kapitein	Arie	Poot	
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weer	en	een	Duitse	kolenboot	lag	met	ingeslagen	luiken	bij	de	New-Foundland-
banken".	Verder	komt	hij	niet.	Het	 is	tijd	voor	het	middagbestek.	De	rest	horen	
we	nog,	hoop	ik.		
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(18)	
	
	
A/B	ZWARTE	ZEE,	39°	03'	NOORD,	15'	19'	WEST,	VRIJDAGMIDDAG		
	
Het	gebeurde	 in	november	1956.	De	Helga	Holten,	een	Duitse	vrachtboot,	voer	
ter	hoogte	van	Newfoundland	in	stormachtig	weer.	
	

Hij	legde	de	kaart	
	
„Je	moest	 de	 kaart	 eens	 leggen”,	 zei	 de	 vrouwelijke	marconist	 op	 een	middag	
tegen	 de	 hoofdmachinist,	 die	 zich	wei	meer	met	 koffiedikkijken	 bezighield.	 De	
werktuigkundige	 voldeed	met	 plezier	 aan	 dit	 verzoek,	 hoewel	 het	 lachen	 hem	
rap	verging.	Wat	hij	 zag,	deed	hem	van	kleur	verschieten.	 „Vannacht	zullen	we	
vergaan",	stotterde	hij.		
	
„Een	 uur	 na	middernacht	 sloeg	 de	 zee	meedogenloos	 toe.	 Een	 fikse	 storm	had	
van	de	golven	deugdelijke	mokers	gemaakt	en	een	 torenhoge	breker	ramde	de	
luiken	 van	 de	 ruimen	 een	 en	 twee	 in	 elkaar.	 Een	 volgende	 verfrommelde	 het	
voorfront	van	de	brug.	De	voorste	twee	ruimen	liepen	in	korte	tijd	vol,	evenals	
de	 machinekamer.	 De	 vrouwelijke	 marconist	 kreeg	 het	 erg	 druk	 met	 de	
seinsleutel	en	op	de	noodsignalen	reageerden	twee	slepers	van	Smit:	de	Ebro	en	
de	Oceaan.		
	
Nu	nog		
“Toen	we	erbij	kwamen.	was	de	Ebro	er	al",	vertelt	kapitein	Poot,	die	destijds	als	
gezagvoerder	met	de	Oceaan	uit	Philadelphia	naar	de	Helga	Bolten	was	gesneld.	
Nu	nog	kan	hij	een	minutieus	verslag	geven	van	deze	berging.	Het	was	een	 job	
die	 alleen	 kon	 slagen	 dank	 zij	 de	 moed	 en	 de	 volharding	 van	 de	
sleepbootbemanningen.	„De	Ebro	had	al	runners	met	pompen	overgezet.	Op	de	
Helga	 Bolten	 was	 alleen	 de	 kapitein	 achtergebleven	 in	 gezelschap	 van	 de	
marconist	 en	 nog	 twee	 of	 drie	 man.	 De	 anderen	 waren	 door	 de	 Amerikaanse	
kustwacht	van	boord	gehaald.	De	Ebro	verliet	ons	na	korte	tijd	omdat	een	ander	
schip	 eveneens	 assistentie	 had	 gevraagd."	 Kapitein	 Poot	 adviseerde	 de	
gezagvoerder	van	de	Duitser,	hoe	hij	het	best	de	ruimen	kon	dichtmaken.	Maar	
die	 deed	 niets.	 De	 man	 bleef	 er	 slechts	 op	 aandringen,	 dat	 de	 Oceaan	 zou	
vastmaken.	Daar	voelde	kapitein	Poot	niets	voor.	Het	 schip	maakte	 te	veel	……	
Rest	van	het	artikel	was	niet	aanwezig**	
	
Pas	 wanneer	 je	 weet	 voor	 hoeveel	 vaak	 gloeiend	 hete	 vuren	 deze	 mensen	
hebben	gestaan,	kun	je	begrijpen	waarom	ze	met	een	dwarsbomer	als	de	Ile	de	
France	 aan	 de	 tros	 toch	 steeds	 de	 dag	 van	morgen	met	 vertrouwen	 tegemoet	
gaan,	ook	al	blijven	de	elementen	samenspannen,	zoals	ook	nu	weer	het	geval	is.		
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Bergers	geven	de	„Helga	Bolten"	nog	niet	op.	
Op	de	Atlantische	Oceaan	wordt	nog	altijd	getracht	het	Duitse	s.s	“Helga	Holten"	
te	 behouden.	 Het	 schip	 is	 zondag	 door	 de	 bemanning	 verlaten,	 omdat	 het	 In	
zinkende	toestand	verkeerde.	Het	zit	de	bergers	van	L.	Smit	en	Co	niet	mee	wat	
het	 weer	 betreft.	 Maar	 de	 kapitein	 van	 de	 zeesleepboot	 „Oceaan"	 is	 nog	 niet	
pessimistisch.	 De	 grootste	 tegenslag	was	 dat	 opnieuw	 een	 gedeelte	 van	 luik	 2	
tijdens	stormweer	 is	 ingeslagen,	waardoor	de	overslaande	zeeën	weer	vrij	spel	
hadden.	 Men	 vordert	 echter,	 zij	 het	 uiterst	 langzaam,	 in	 de	 richting	 van	 de,	
Azoren.		
	
bron:	IJmuider	Courant	|	15	november	1956	

	
	
Bron:	zeesleepvaart.com	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

In	de	nacht	van	30	op	31	oktober,	ongeveer	200	mijl	oostelijk	van	New	Foundland	werden	door	een	enorme	
breker	twee	luiken	ingeslagen	en	liep	het	dek	huis	van	het	Duitse	vrachtschip	Helga	Bolten	flinke	schade	op.	

Het	schip	maakte	veel	water	en	verkeerde	in	een	hachelijke	positie.	De	Zwarte	Zee	III	en	de	Oceaan	(op	de	foto)	
brachten	het	schip	veilig	de	baai	van	Horta	binnen.	(1956)	
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(19)	
	
We	 zijn	 dwars	 van	 Jebel	 Habib:	 piek	 op	
Afrikaanse	kust		
	
A	B	ZWARTE	ZEE,	35°	28'	NOORD.	15°	06'	WEST,	
	
“We	 zijn	 dwars	 van	 Jebel	 Habib".	 Kapitein	 Poot	 zegt	 het	 zakelijk,	 maar	 de	
voldoening,	die	in	zijn	stem	doorklinkt,	is	onmiskenbaar.	Jebel	Habib	is	de	naam	
van	een	bergtop,	die	weliswaar	450	mijl	naar	het	oosten	ligt,	maar	het	is	en	blijft	
een	piek	in	Marokko.		
	
Het	 betekent,	 dat	we	 dwars	 van	 de	 Afrikaanse	 kust	 zijn	 aangeland.	 Het	 houdt	
tevens	 in,	 dat	 we	 steeds	 verder	 buiten	 de	 invloedssfeer	 raken	 van	 de	 Noord-
Atlantische	depressies	en	dat	we	toch	eigenlijk	voor	de	rest	van	de	reis	dagelijks	
een	 behoorlijke	 vooruitgang	 kunnen	 verwachten.	 Ook	 aan	 de	 radio	 in	 de	
rooksalon	is	te	merken,	dat	we	binnendringen	in	andere	sferen.	De	liederen	van	
de	 Portugese	 fadozangeressen	 beginnen	 plaats	 te	maken	 voor	 de	 naargeestige	
geleiden	van	de	Arabische	muziekcultuur.		
	
Opeens	minder	ver		
'Hoewel	het	op	zijn	minst	minst	nog	twee	weken	zal	duren	voor	we	er	zijn	lijkt	
de	vooruitspringende	rots	van	Kaap	Verde,	waarachter	de	haven	van	Dakar	ligt	
verscholen,	opeens	een	stuk	minder	ver	af.	Vlakbij	zelfs	weten	we	Madeira,	dat	
we	woensdag	zullen	passeren,	terwijl	zaterdag	een	uitgelezen	dag	lijkt	om	tussen	
de	Canarische	eilanden	door	te	glijden.	Het	zijn	veronderstellingen,	waarvoor	ik	
zelf	voor	de	volle	honderd	procent	verantwoordelijk	ben.	Want	op	een	sleepboot	
wordt	 niet	 gerekend.	 Het	 is	 een	 oude	 wijsheid.	 waarvan	 de	 waarde	 door	 de	
gebeurtenissen	van	de	afgelopen	weken	trouwens	dubbel	en	dwars	bevestigd	is.	
Vast	 staat	 in	 ieder	 geval	 dat	 de	 spanning,	 die	 wekenlang	 op	 de	 gezichten	 van	
velen	aan	boord	te	lezen	heeft	gestaan,	geweken	is.	In	de	loop	van	vrijdag	is	het	
tij	gekenterd,	zodra	we	de	breedte	van	Lissabon	voorbij	waren.		
	
	
Steeds	meer	mijlen		
De	 zee	 is	 ons	 ongemerkt	 minder	 zwaar	 gaan	 belagen,	 met	 het	 gevolg	 dat	 we	
steeds	meer	mijlen	maken.	Hoe	 zuidelijker	we	komen,	 hoe	meegaander	de	 zee	
wordt.	Slechts	de	wind	weigert	ons	consequent	om	Zwarte	Zee	en	Ile	de	France	
een	duwtje	in	de	rug	te	geven.	Gistermorgen,	toen	ik	met	kapitein			Poot	urenlang	
in	de	regen	bij	de	schoorsteen	stond,	realiseerde	ik	me	plotseling	dat	de	mensen	
op	een	sleepboot	in	wezen	net	zo	dicht	bij	de	natuur	leven	als	dat	vroeger	in	de	
zeilvaart	het	geval	was,	met	hier	en	daar	natuurlijk	 een	accentverschil.	 Zo	was	
het	 gisteren	 bijv.	 een	 zondag,	 zoals	 je	 ze	 thuis	 liever	 niet	 hebt.	 Een	 dreinende	
motregen	 was	 de	 ganse	 dag	 doende	 het	 zout	 van	 de	 dekken	 te	 weken	 en	
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desondanks	 vond	 iedereen	 het	 mooi	 weertje.	 Zulk	 druilerig	 weer	 betekent	
immers:	weinig	wind.	En	hoe	minder	wind,	des	te	sneller	de	sleep	opschiet.	
	
Dag	vol	voorspoed		
Vele	meeuwen	en	ander	gevogelte	dobberden	 lustig	op	de	golven	en	ook	dat	 is	
een	 goed	 teken.	 Verder	 was	 er	 sprake	 van	 een	 ingezakte	 deining,	 allemaal	
ingrediënten	voor	een	dag	vol	voorspoed.	Het	was	de	eerste	rustige	zondag	sinds	
weken.	 Kapitein	 Poot,	 zichtbaar	 bevrijd	 van	 vele	 zorgen,	 floot	 doorlopend	
opgewekte	wijsjes	en	voor	het	eerst	ook	ging	ik	zondagmiddag	bij	hem	op	visite	
in	zijn	fraaie	bungalow	achter	het	stuurhuis.	De	avond	begon	met	een	concert	in	
de	 hut	 van	 hoofdmeester	 Sas,	 die	 uit	 zijn	 uitgebreide	 discotheek	 Beethovens	
vijfde	pianoconcert	voor	me	opdiepte.	Het	werk	kwam	aanvankelijk	niet	geheel	
uit	de	verf,	aangezien	het	enkele	tempi	te	laag	uit	de	luidspreker	vloeide.		
	
	
	

…alleen	de	wind	weigert	om	Zwarte	Zee	en	Ile	de	France	een	duwtje	in	de	rug	te	geven…	
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Dynamo	oprakelen		
Dit	soort	ongerief	is	echter	op	een	sleepboot	vlug	verholpen.	Het	kost	slechts	een	
telefoontje	naar	de	machinekamer	met	het	verzoek	de	dynamo	wat	op	te	rakelen.	
Enkele	ogenblikken	erna	was	de	spanning	voldoende	en	konden	we	ongestoord	
genieten.	Kunst	en	techniek	gaan	hier	om	méér	dan	één	reden	hand	in	hand.	In	
de	 loop	 van	 de	 avond	 werd	 de	 regen	 minder.	 Een	 zwakke	 bries	 rafelde	 het	
wolkendek	steeds	verder	uiteen.	De	halve	maan	lag	lui	op	zijn	rug	in	een	bed	van	
transparante	 cirruswolken.	 Het	 zwart	 van	 het	 water	 werd	 gebroken	 door	 een	
segment	van	licht,	golvend	vloeibaar	goud,	waar	de	Zwarte	Zee	kalm	slingerend	
doorheen	schoof.	Ook	vanmiddag	blijft	onze	sleep	voortborduren	aan	die		lange	
zichtbare	keten	van	mijlen.	Het	zullen	er	morgen	tweeduizend	zijn,	bruto	wel	te	
verstaan.	De	reële	winst	is	kleiner,	omdat	we	nu	eenmaal	zitten	opgescheept	met	
de	nodige	tarra,	het	gevolg	van	vele	dagen	slecht	weer.	We	krijgen	bezoek.	Een	
passagiersschip	van	de	Britse	Union	Castle	Line	van	Engeland	op	weg	naar	Zuid-
Afrika,	flaneert	langs	ons	heen.	Het	is	een	van	de	zeer	weinige	schepen,	die	wij	op	
onze	 tocht	 hebben	 ontmoet.	Wat	mij	 betreft,	 zullen	 het	 er	 van	 nu	 af	 aan	meer	
worden.	We	zijn	lang	genoeg	alleen	op	de	wereld	geweest.		
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(20)	
	
Toen	de	tros	brak,	kwam	alle	hens	aan	dek.	
Het	waren...		
OGENBLIKKEN	WAARIN	IEMAND	MAN	
WORDT		
	
A/B	ZWARTE	ZEE.	43°	03'	NOORD,	14°	43	WEST		
	
„De	 tros	 is	 gebroken".	 Als	 een	 donderslag	 bij	 heldere	 hemel	 klonk	 deze	 kreet	
vanochtend,	kort	na	het	aanbreken	van	de	dag,	in	de	gangen	en	verblijven	van	de	
Zwarte	Zee.	„Alle	hens	aan	dek!"	De	mannen	rolden	uit	hun	kooien,	slaapdronken	
nog.	Binnen	de	vijf	minuten	was	iedereen	paraat	en	aller	ogen	zochten	de	Ile	de	
France,	 die	 zich	 dan	 toch	 nog	 had	 los	 geworsteld	 uit	 de	 stalen	 greep	 van	 de	
Zwarte	 Zee.	 De	 vijfpoter	 vluchtte,	 goeddeels	 verscholen	 achter	 een	 dicht	
regengordijn,	 snel	weg	 en	was	 in	 korte	 tijd	 al	 enkele	mijlen	 in	noordoostelijke	
richting	 gevorderd.	 Hij	 greep	 zijn	 kans,	 krachtig	 gesteund	 door	 een	 harde	
zuidwester	en	zwaar	stampend	in	de	ruwe	zee.	

	
	

Toen	de	tros	brak,	kwam	alle	hens	aan	dek.	
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Verder	gaat	de	reis	
Op	een	sleepboot	wordt	niet	gerekend.	het	was	de	eerste	gedachte,	die	mij	door	
het	hoofd	schoot,	zodra	marconist	Kees	van	Langeraad	de	deur	van	mijn	hut	had	
opengesmeten	met	de	in	fortissimo	uitgesproken	mededeling,	dat	de	tros	het	had	
begeven.	Gisteren	nog	had	ik	voorzichtig	voorspellingen	gedaan	met	betrekking	
tot	de	rest	van	de	reis.	En	 ik	had	beter	moeten	weten,	omdat	kapitein	Poot	het	
me	al	zo	vaak	had	gezegd:	„	De	tros	breekt	altijd	op	momenten	waarop	je	het	niet	
verwacht,	dikwijls	zelfs	tijdens	mooi	weer."	
	
HET	VENIJN	ZAT	IN	DE	STAART		
Van	 mooi	 weer	 was	 dit	 keer	 echter	 geen	 sprake,	 want	 sinds	 gisteravond	
kwispelde	de	staart	van	een	depressie	driftig	over	ons	heen.	Het	gebeurde	dan	
ook	 bij	 windkracht	 6	 en	 een	 uitschietende	 zee.	 Het	 was	 kwart	 over	 zeven.	
Kapitein	 Poot	 had	 zijn	 post	 bij	 de	 schoorsteen	 vrijwel	 de	 gehele	 nacht	 bezet.	
Plotseling	 bewoog	 de	 Zwarte	 Zee	 zich	 met	 een	 bijna	 katachtige	 sprong	 naar	
voren.	 De	 sleepdraad	 schoot,	 bevrijd	 van	 een	 last	 van	 duizenden	 tonnen,	 met	
grote	 kracht	 over	 de	 bogen	 om	 even	 later	 slap	 van	 het	 potdeksel	 omlaag	 te	
hangen.	De	 telegraaf	van	de	Zwarte	Zee	 flitste	op	 „stop"	en	daar	 lagen	we	dan,	
boven	op	de	35ste	breedtegraad	en	op	nauwelijks	150	mijl	van	Madeira.		
	
Eenzaam	
Op	de	Zwarte	Zee	bleek	niemand	ervan	onder	de	 indruk.	Kapitein	Poot,	 in	 zijn	
eenzaamste	 uur	 nu	 had	 snel	 een	 actieplan	 gereed	 en	 op	 het	 achterdek	
organiseerde	 bootsman	 Cor	 van	 Beelen	 zijn	 troepen.	 Om	 kwart	 voor	 negen	 al	
hadden	ze	de	duizend	meter	lange	draad	binnen.	Die	was	gelukkig	niet	gebroken.	
Het	 venijn	 zat	 hem	 in	de	nylon	 rekker.	Die	was	doorgescheurd	op	de	150	kilo	
zware	kous,	een	 indrukwekkend	stalen	oog,	dat	de	verbinding	vormt	tussen	de	
rekker	en	de	staaldraad.	Het	betekende,	dat	de	runners	op	de	Ile	de	France	zowel	
de	60	meter	lange,	stalen	voorloper	als	de	even	lange	en	volkomen	onhandelbare	
nylon	 rekker	 zouden	 moeten	 bergen.	 Kapitein	 Poot	 besliste	 anders:	 Van	 de	
Zwarte	 Zee	 af	 zou	 een	 lijn	 worden	 overgegooid,	 die	 op	 de	 voorloper	 moest	
worden	vastgemaakt.	Dan	zouden	we	die	op	de	lier	binnenhalen.		
	
Steigeren	
Om	half	elf	waren	alle	voorbereidingen	getroffen.	Langzaam	naderde	de	Zwarte	
Zee	de	 Ile	de	France,	die	geweldig	steigerde	op	de	vrije	hoge	zee.	Na	korte	 tijd	
doemde	 het	 eiland	 levensgroot	 voor	 ons	 op.	 De	 reusachtige	 poten	 torenden	
angstig	 hoog	 boven	 ons	 uit	 en	 nu	 leek	 het	 monster	 in	 de	 Ile	 de	 France	 te	
ontwaken.	Het	platform	hief	zich	ver	uit	het	water	op,	zwaar	overhangend	en	het	
had	er	alle	schijn	van	of	het	de	Zwarte	Zee	wilde	verpletteren.	Boots	Van	Beelen	
en	zijn	helpers	op	het	spiegelgladde	achterdek	werden	plotseling	nietige	wezens.	
Bergen	water	sloegen	af	en	toe	over	hen	heen,	maar	ze	weken	geen	seconde.	Het	
waren	ogenblikken,	waarin	jongens	mannen	worden.	Ze	bleven	klaar	staan	met	
de	hieuwlijnen,	geconcentreerd	wachtend	op	het	gunstigste	moment.	We	 lagen	
bijna	 boord	 aan	 boord	 met	 de	 Ile	 de	 France,	 schijnbaar	 overgeleverd	 aan	 de	
onstuimige	 zee.	 Op	 het	 dek	 van	 het	 eiland	waren	 ze	 nu	 duidelijk	 herkenbaar:	
chef-runner	Arie	Dorst,	stoer	en	onverzettelijk,	de	65-jarige	Gerard	Nieuwenweg,	
Jaap	 Boxhoorn	 en	 Helmuth	 Rens.	 De	 Franse	 technici	 liepen,	 op	 één	 na,	 heftig	
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gesticulerend	 tussen	 hen	 door.	 Die	 éne	 stond	 te	 vissen,	 met	 zijn	 rug	 naar	 het	
strijdgewoel,	alsof	de	hele	zaak	hem	niets	aanging.	De	eerste	lijn	suisde	door	de	
lucht,	maar	miste	 zijn	 doel.	 De	 Zwarte	 Zee	moest	 terug,	maar	 viel	 binnen	 tien	
minuten	weer	aan.	Een,	 twee,	drie	 lijnen	vlogen	 in	de	richting	man	de	runners,	
die	 de	 derde	 in	 hun	 grijpgrage	 handen	 kregen.	 De	 lijn	 brak.	 Om	 kwart	 over	
twaalf,	 nadat	 de	 Zwarte	 Zee	 de	 Ile	 de	 France	 weer	 uiterst	 omzichtig	 was	
genaderd	was	het	raak	en	kregen	de	mannen	op	de	Zwarte	Zee	de	voorloper	en	
de	gebroken	nylon	scheep.	Er	volgde	een	korte	'lunchpauze,	want	de	ontbijttafel	
was	onaangeroerd	gebleven.	Ook	kapitein	Poot	blies	even	uit.	 „Dat	eiland	heeft	
vijf	stevens",	verzuchtte	hij.	„Het	draait	rond	als	een	tol	en	wil	dan	de	ene	dan	de	
andere	 kant	 uit".	 „De	wind	draait	 naar	 het	 noordwesten",	 constateerde	hij	 een	
half	 uur	 later	 opgelucht.	 We	 zouden	 het	 windje	 dus	 voor	 het	 eerst	 in	 de	 rug	
krijgen!	 .,Maak	 vast	 die	 zaak	 en	weg	wezen."	 En	weer	 gingen	we	 op	 de	 Ile	 de	
France	 af,	 want	 er	 moest	 nog	 steeds	 een	 sleepverbinding	 tot	 stand	 worden	
gebracht.	 De	 nieuwe	 141/2	 duims	 nylon	 rekker	 lag	 al	 gereed	 op	 de	 kap.	 Die	
moest	worden	 gesloten	 op	 de	 125	meter	 lange	 stalen	 voorloper,	 die	 de	 Ile	 de	
France	aan	boord	had.	Het	ging	er	nu	dus	om	de	voorloper	op	de	Zwarte	Zee	te	
krijgen.	 Om	 kwart	 over	 twee	 manoeuvreerde	 eerste	 stuurman	 Leen	 de	 Graaf	
onze	 sleepboot	 haarscherp	 langs	 het	 booreiland.	 In	 dertig	 adembenemende	
seconden	 gleden	we	 nog	 geen	meter	 langs	 de	 Ile	 de	 France,	 die	 kolossaler	 en	
dreigender	dan	ooit	op	ons	neerkeek.	Runner	Jaap	Boxmeer	slingerde	een	lijn	op	
het	 voordek	 van	 de	 Zwarte	 Zee.	 Sjaak	 Brobbel	 vijftien	 jaar	 en	 bediende	 in	 de	
messroom	van	de	officieren	kreeg	hem	te	pakken	en	rende	ermee	naar	achteren.	
Maar	 het	 lukte	 nog	 niet.	 Kapitein	 Poot	 liet	 het	 schip	 nu	 achteruit	 naar	 de	 nog	
steeds	hard	driftende	Ile	de	France	sturen.	De	spanning	hing	bijna	tastbaar	in	de	
zilte	 lucht.	 Een	 zwaar	 geladen	 vracht	 boot	 bleef	—	 op	 veilige	 afstand	—	 stop	
liggen.	De	opvarenden	wilden	kennelijk	getuige	zijn	van	dit	enerverende	duel	dat	
om	half	vier	werd	beslist.		
	
Drijflijn	
Aan	een	nylon	drijflijn	werd	de	voorloper	op	de	Zwarte	Zee	ingehaald.	Het	ging	
er	 nu	 maar	 om	 de	 voorloper	 aan	 te	 sluiten	 op	 de	 rekker,	 een	 karwei	 dat	 in	
minder	 dan	 tien	 minuten	 werd	 voltooid.	 Gedurende	 die	 tijd	 deinde	 de	 Ile	 de	
France	 op	 nog	 geen	 steenworp	 afstand	 van	 de	 Zwarte	 Zee,	 met	 haar	 extreem	
lange	 poten	 bijna	 grotesk	 afstekend	 tegen	 de	 laag	 staande	 zon.	 De	 telegraaf	
sprong	 op	 „langzaam	 vooruit"	 en	 toen	 kronkelde	 de	 rekker	 zich	 als	 een	
reusachtige	 zeeslang	 over	 het	 potdeksel	 in	 de	 golven.	 Het	 uitvieren	 van	 de	
sleepdraad	was	tenslotte	slechts	een	kwestie	van	tijd.	De	hele	operatie	had	nog	
geen	 negen	 uur	 geduurd.	De	 Zwarte	 Zee	 stoomt	 nu,	 tevreden	 ronkend,	 op	 een	
zuidelijke	 koers	 verder,	 op	 duizend	meter	 als	 vanouds	 gevolgd	 door	 de	 Ile	 de	
France.	De	stemming	aan	boord	zou	 ik	opgetogen	willen	noemen,	want	ook	op	
een	 zeesleper	 smaakt	 het	 zoet	 van	 de	 overwinning	 goed.	 En	 we	 hebben	 nu	
immers	ook	de	wind	in	de	rug!		
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(21)	
	
OVER	ENKELE	DAGEN	LAND	IN	ZICHT,		
ALS	HET	EEN	BEETJE	MEEZIT...	
	
“Je	hebt	nu	a-l-l-e-s	meegemaakt"		
	
AAN	BOORD	ZWARTE	ZEE	32°	28'	NOORD,	15°	02'	WEST		
	
Het	breken	van	de	tros	is	hopelijk	de	laatste		zweepslag,	die,	de	weergoden	ons	
hebben	toegebracht".	Kapitein	Poot	—	zijn	gezicht	een	al	glimlach	—	constateert	
het	 48	 uur	 na	 het	 fatale	 moment,	 waarop	 de	 Ile	 de	 France	 zich	 met	 een	
onverwachte	 ruk	 losscheurde	 van	 de	 Zee.	 Hij	 wandelt,	 zichtbaar	 ontspannen,	
over	 het	 dek	 heen	 en	 weer.	 Op	 het	 zit	 ik	 me	 nog	 te	 verbazen	 over	 de	 even	
radicale	als	welkome	verandering	van	het	weer.		
	
Als	weermannetjes	zijn	ze		uit	hun	huisje	gekomen:	de	opvarenden,	die	vrij	van	
wacht	zijn.	Ze	koesteren	zich	in	een	meer	dan	mild	zonnetje,	dat	de	temperatuur	
om	negen	uur	al	boven	de	dertig	graden	heeft	uitgetild.	Zelfs	in	de	schaduw	is	het	
al	twintig	graden.	Het	is	de	zon	van	Madeira,	dat	ideale	oord,	dat	—	verscholen	
achter	de	strakke	kim	—	ruim	zeventig	mijl	naar	het	Westen	ligt.	
	
Boze	droom	voorbij		
Een	 lichte	 koelte	 strijkt	
over	 de	 lome	 deining;	 we	
zijn	terechtgekomen	in	een	
voorloper	 van	 de	 noord-
oost-passaat,	 die	 ons	 voor	
de	 verdere	 duur	 van	 de	
reis	 zal	 begeleiden.	
Hagelwitte	cumuluswolken	
glijden	 als	 grote	 plukken	
watten	 langs	 een	 stralend	
blauwe	 hemel	 en	 het	
donkere	 water	 van	 de	
Atlantische	 oceaan	 ruist	
kalm	 langs	 de	 flanken	 van	
de	 Zwarte	 Zee.	 De	
ontberingen	 en	 de	
aaneenschakeling	 van	
tegenslagen	 van	 de	 vier	
voorbije	 weken	 zijn	
nagenoeg	 op	 slag	
verdwenen.	 De	 stormen,	
die	 bijna	 aan	 de	 lopende	
band	over	ons	zijn	heen	geraasd	en	de	beelden	van	de	reuzen-zeeën,	die	schip	en	

De	matrozen	onder	de	gage	Rob	van	Oosten	(17)	uit	Maasdijk	en	op	
de	achtergrond	Leo	Donners	(18)	uit	Den	Haag	in	de	„kee”,	een	

ruwhouten	wieg	voor	tientallen	nylon	rekkers.	
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sleep	week	in	week	uit	hebben	bedreigd,	zijn	opgeborgen	in	onze	herinnering	als	
een	boze	droom,	die	nooit	bleek	te	zullen	eindigen.		
	
Bewondering		
Toen	 eergisteren	 de	 tros	 het	 begaf,	 zei	 kapitein	 Poot:	 „Je	 hebt	 nu	 alles	
meegemaakt.	De	meesten	hebben	een	 jaar	of	drie	gevaren,	voor	ze	dat	kunnen	
zeggen".	 Ik	 wist	 niet	 of	 ik	 met	 die	 wetenschap	 blij	 moest	 zijn,	 want	 als	
toeschouwer	heb	je	het	altijd	nog	het	gemakkelijkst.	
	
De	meeste	bewondering	had	ik	voor	de	kerels	op	het	achterdek	die,	veelal	
doorweekt,	 met	 al	 dat	 loodzware	 materiaal	 liepen	 te	 zeulen.	 Voor	
bootsman	Van	Beelen,	die	dodelijk	rustig	en	als	een	rots	in	de	branding	zijn	
aanwijzingen	 gaf;	 voor	 tweede	 stuurman	 Jan	 Kleywegt	 die	 daar,	
geassisteerd	 door	 aspirant	 Bram	 van	 der	 Hout,	 de	 leiding	 had;	 voor	 de	
matrozen	en	de	jongens,	die	in	de	overkomende	zeetjes	uren	lang	peesden	
om	 de	 gebroken	 rekker	 scheep	 te	 krijgen	 en	 de	 nieuwe	 nylon	 klaar	 te	
maken	„voor	onder	water".	
	
De	meeste	 hoofdbrekens	 kostten	 vermoedelijk	 nog	 de	 sluitingen,	 waarmee	 de	
verschillende,	onderdelen	van	de	sleepverbinding	aan	elkaar	worden	bevestigd.	
Het	zijn	zware,	 stalen	stukken	 in	de	vorm	van	een	D.	Een	gewichtheffer	zou	er	
een	aardige	kluif	aan	hebben,	want	ze	wegen	tegen	de	honderd	kilo	per	stuk.	Na	
afloop	zag	het	achterdek	er	uit,	alsof	er	een	veldslag	had	gewoed.	Gisteren,	zodra	
het	 licht	was,	werd	met	de	grote	 schoonmaak	begonnen.	Het	weer	was	 toen	al	
zeer	acceptabel	en	eindelijk	kon	ook	het	schip	zelf	een	beurt	krijgen.	Achteruit	
was	de	hele	verschansing	bedekt	met	een	dikke	roodbruine	 laag	 roest,	 evenals	
de	 bogen.	 „Het	 schip	 heeft	 er	 nog	 nooit	 zo	 uit	 gezien",	 meende	 kapitein	 Poot.	
„maar	we	hebben	ook	nog	nooit	zo	veel	weken	achtereen	slecht	weer	gehad".		
	
Moegestreden		
De	Zwarte	Zee	klieft	nu	met	een	vaartje	van	bijna	vier	mijl	per	uur	door	de	lichte	
deining.	 De	 Ile	 de	 France	 lijkt	 eindelijk	 te	 zijn	 moegestreden	 en	 volgt	 ons	
gewillig.	 Onder	 ideale	 omstandigheden,	 in	 het	 hart	 van	 een	 hoge	 drukgebied,	
koersen,	wij	op	de	Canarische	eilanden	aan	en	als	het	een	beetje	meezit,	krijgen	
wij	 over	 enkele	 dagen	 land	 in	 zicht.	 Het	 zal	 een	 schone	 belevenis	 zijn,	 na	 vier	
weken	niets	dan	water.		
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(22)	
	

Leen	de	Graaff	en	de	zee	zijn	één		
	
A/B	ZWARTE	ZEE	30'	50'	N	15'	06'	1	W.	VRIJDAGMORGEN	
	
HET	STUURHUIS	is	nog	in	het	duister	gehuld.	Het	is	vier	uur	in	de	ochtend.	Langs	
de	ramen	beweegt	zich	het	silhouet	van	eerste	stuurman	Leen	de	Graaff,	een	31-
jarige	mannetjesputter	uit	Vlissingen.	Hij	was	het	die	de	Zwarte	Zee	van	de	week	
ijzig	kalm	en	keer	op	keer	door	de	 ruwe	zee	messcherp	 langs	de	 Ile	de	France	
stuurde,	 toen	 het	 erom	ging	 een	nieuwe	 sleepverbinding	 tot	 stand	 te	 brengen.	
Het	was	een	fraai	staaltje	van	stuurmanskunst,	vooral	omdat	hij	pas	zijn	eerste	
reis	op	dit	schip	maakt	en	er	dus	nog	aan	moet	wennen.	
	

„DAN	STA	JE	WEL	EVEN	GEK	TE	KIJKEN”	
	
Dat	laatste	geeft	hij	grif	toe.	„Als	je	op	deze	boot	denkt	dat	je	er	voorbij	bent,	krijg	
je	 nog	 een	 halve	 scheepslengte.	 En	 dan	 sta	 je	wel	 even	 gek	 te	 kijken.	 Ik	moet	
natuurlijk	nog	helemaal	naar	dit	schip	toegroeien.	Neem	nou	de	Clyde,	die	is	de	
helft	kleiner.	Daar	speelde	ik	mee	en	ik	wist	er	zelfs	iedere	kromme	spijker	op	te	
liggen:	Maar	daar	heb	ik	dan	ook	achttien	maanden	op	gevaren."	
	
Eerste	joppen	op	de	Witte	Zee		
Hij	loopt	de	wacht	van	vier	tot	acht,	iedere	ochtend	en	iedere	middag.	„Het	is	de	
mooiste	wacht",	vindt	hij.	„Je	ziet	het	elke	dag	licht	worden	en	iedere	avond	maak	
je	het	invallen	van	de	duisternis	mee.	Dat	verveelt	nooit,	zeker	in	de	tropen	niet."	
Leen	 de	 Graaff	 is	 zeeman	 in	 de	 meest	 letterlijke	 betekenis.	 Je	 zou	 hem	 zelfs	
kunnen	 vereenzelvigen	met	 de	 zee.	 Op	 een	 gegeven	 ogenblik	 raast	 hij	 als	 een	
kolossale	 breker	 op	 je	 af,	 fel	 argumenterend	 en	 imposante	 wolken	 uit	 zijn	
onafscheidelijke	pijp	stomend.	Het	geweld	davert	over	je	heen	en	als	de	storm	is	
uitgewoed,	blijft	er	ten	slotte	een	glad	zeetje	over,	dat	niets	dan	vriendelijkheid	
uitstraalt.		
	
Mooie	dag	in	1954		
“Ik	heb	een	matroos	nodig.	Is	dat	niks	voor	jou?"	Kapitein	Piet	Kalkman	lag	met	
de	 Smit-sleper	Witte	 Zee	op	 station	 in	de	Vlissingse	Buitenhaven.	Het	was	 een	
mooie	 dag	 in	 de	 herfst	 van	 1954.	 Kapitein	 Kalkman	 besloot	 te	 gaan	 vissen	 en	
ging,	zoals	hij	zo	vaak	deed,	wat	aas	vragen	bij	de	knaap	die	met	zijn	hengel	op	de	
steiger	zat.	Het	was	Leen	de	Graaff	en	hij	 schrok	van	de	kans	die	hij	plotseling	
voor	het	grijpen	had.	Zijn	hart	 trok	eigenlijk	al	 jaren	naar	het	slepersvak,	maar	
daar	hadden	ze	altijd	personeel	genoeg.	Hij	zat	al	zes	jaar	op	zee	—kustvaart	en	
koopvaardij	 en	 was	 met	 verlof	 thuis,	 na	 anderhalf	 jaar	 Zuid-Amerika.	 Hij	
aarzelde.	 „'t	Went	vlug	genoeg",	drong	kapitein	Kalkman	aan	en	Leen	de	Graaff	
besloot	het	erop	te	wagen.	„Op	de	Witte	Zee	maakte	ik	mijn	eerste	joppen",	zegt	
hij	nu.	„Maria	Nina,	een	Costa	Ricaanse	vrachtboot	die	moeilijkheden	kreeg	in	de	
Wielingen,	en	een	Franse	liberty.		
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Goed	geschoten		
Via	 de	 Poolzee	 verhuisde	 hij	 naar	 de	Hudson	 en	 daarop	maakte	 hij	 zijn	 eerste	
sleepreizen	 van	 La	 Pallice	 naar	 Conakry	 met	 een	 vroegere	 Nederlandse	
binnensleepboot	en	terug	met	een	baggermolen	naar	Antwerpen.	„Toen	al	wist	ik	
dat	ik	goed	geschoten	had",	zegt	hij.	“Het	was	een	onzeker	bestaan.	Nooit	wist	je	
waar	je	terecht	zou	komen	en	alles	hing	af	van	zee	en	wind.	Het	was	wat	ik	altijd	
had	gewild."	Leen	de	Graaff	duikt	de	kaartenkamer	in	en	komt	even	later	terug	
met	zijn	sextant.	Hij	verontschuldigt	zich:	„Even	wat	sterren	schieten".	Een	flauw	

Leen	de	Graaff	en	zijn	onafscheidelijke	pijp.	
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schijnsel	 aan	 de	 oostelijke	 kim	kondigt	 het	 aanbreken	 van	de	 nieuwe	dag	 aan,	
wat	een	ideaal	tijdstip	is	voor	het	bepalen	van	onze	positie.	Zijn	„buit"	bestaat	uit	
Altair,	Vege,	Deneb,	Antares	en	Polsra.	Een	kwartier	van	intensief	gecijfer	brengt	
aan	het	licht	dat	wij	ons	op	twee	honderd	mijl	noord	van	Las	Palmas	bevinden.	
Wij	zijn	het	erover	eens	dat	wij	aardig	opschieten.		
	
Alle	zeilen	bijzetten		
Dan	wil	 ik	weten	hoe	hij	het	van	matroos,	met	enkel	 lagere-schoolopleiding	tot	
stuurman	 heeft	 gebracht.	 „De	 maatschappij	 gaf	 mij	 de	 kans",	 zegt	 hij.	 „Iedere	
matroos	 die	 goed	 zijn	 best	 heeft	 gedaan,	 komt	 in	 aanmerking	 voor	 een	 test".	
Voor	Leen	de	Graaff	was	dat	ogenblik	 in	1956	aangebroken.	Hij	 zou	alle	 zeilen	
moeten	 bijzetten.	 De	 eerste	 maanden	 op	 school	 waren	 een	 nachtmerrie	 voor	
hem.	Hij	had	al	acht	jaar	als	betrekkelijk	vrij	man	in	de	maatschappij	gestaan	en	
in	 de	 besloten	 ruimte	 van	 het	 leslokaal	 voelde	 hij	 zich	 als	 een	 gekooide	 vogel.	
Maar	hij	beet	zich	erdoor	en	na	zestien	maanden	kwam	hij	als	tweede	stuurman	
op	de	Hudson	terug.	Er	volgden	enkele	korte	reizen	en	een	halfjaar	later	werd	hij	
eerste	stuurman.	Er	waren	pas	twee	jaar	verstreken	sinds	de	dag	waarop	hij	zijn	
studie	aan	de	zeevaartschool	begon.		
	
De	zon	komt	op	
Terwijl	 hij	 vertelt	 over	 zijn	 eerste	 reis	 als	 driebander	 met	 twee	
bevoorradingsschepen	 over	 ruim	 tienduizend	 mijl	 in	 een	 dikke	 drie	 maanden	
van	Galveston	naar	de	Perzische	Golf	—	komt	de	zon	op.	Het	eerste	licht	spettert	
abrupt	vanachter	de	kim,	het	verbreedt	zich	in	snel	tempo	en	in	minder	dan	een	
halve	minuut	is	de	helft	van	de	zon	al	zichtbaar.	Door	de	straalbreking	krijgt	zij	
even	de	vorm	van	een	gloeilamp,	dan	is	zij	los	van	de	horizon	en	klimt,	de	eerste	
tijd	 verbluffend	 snel	 in	 de	 richting	 van	 de	 passaatcumuli,	 die	 in	 de	 windstille	
ochtend	vrijwel	roerloos	aan	de	lucht	kleven.	Het	is	een	fantastisch	schouwspel	
en	 wij	 zijn	 er	 even	 stil	 van.	 Dan	 informeer	 ik	 naar	 zijn	 meest	 spectaculaire	
karwei.	Als	het	daarom	gaat	hoeft	stuurman	De	Graaff	niet	lang	na	te	denken.		
	
Verschrikkelijk		
“De	Polyana".	zegt	hij	onmiddellijk,	“oktober	1960”.	Ik	zat	op	de	Schelde	waar	ik	
mijn	 mooiste	 tochten	 op	 gemaakt	 heb.	 Wij	 voeren	 in	 die	 tijd	 veel	 met	
baggermateriaal	 van	Bahrein	naar	Karatsji.	De	Polyana	was	 een	Noorse	 tanker	
waarvan	de	lading	ruwe	olie	in	brand	vloog	na	een	explosie	in	een	pompkamer.”	
Hij	steekt	een	verse	pijp	op	en	werpt	een	blik	op	het	gyrokompas.	“Toen	wij	erbij	
kwamen,	hadden	ze	de	mensen	er	afgehaald,	op	dertien	man	na.	Van		hen	vonden	
wij	 later	niet	veel	meer	 terug.	Het	was	verschrikkelijk."	 “Het	 schip	brandde	als	
een	 fakkel,	maar	wij	 sprongen	 over	 en	maakten	 de	 trossen	 vast.	 Toen	 zijn	wij	
met	blussen	begonnen.	Wij	pompten	er	eindeloze	hoeveelheden	schuim	in	en	wij	
hadden	veertien	slangen	en	een	waterkanon	bijstaan	om	de	huid	af	te	koelen.		
	
Hij	groette	ons	
Na	drie	dagen	 en	nachten	doofde	het	 vuur.	Wij	 hadden	 tachtig	procent	 van	de	
lading	gered.	Op	een	werf	hebben	ze	er	een	nieuwe	midscheeps	tussen	gezet	en	
nu	vaart	hij	weer.	Wij	zijn	hem	nog	eens	tegengekomen	in	de	Straat	van	Messina.	
Hij	 groette	 ons.	 En	 Leen	 de	 Graaff	 vertelt	 verder	 onderhoudend	 en	 goed	
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gedocumenteerd	over	veel	andere	 joppen,	over	zijn	reizen	met	de	Ierse	Zee,	de	
vroegere	 Zwarte	 Zee,	waarmee	 hij	 in	 negen	maanden	 slepend	 rond	 de	wereld	
trok	en	over	zijn	ervaringen	als	kikvorsman.	Dan	is	het	acht	uur.	Op	de	valreep	
vraag	 Ik	hem	hoe	hij	het	vindt	om	booreilanden	 te	 slepen.	 „Dit	 is	mijn	vierde”,	
zegt	hij	half	ontwijkend.	Dan,	na	enig	nadenken,	“Het	is	moeilijk	werk,	vooral	in	
de	winter.	Enfin,	dat	heb	je	zelf	wel	gezien".		
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(23)	
	

Hartje	nacht,	hondewacht		
	
AAN	BOORD	ZWARTE	ZEE,	28°	18'	NOORD,	15°	51'	WEST,	ZONDAG		
	
De	brug	van	de	Zwarte	Zee	wordt	flauw	verlicht	door	het	schijnsel	van	de	volle	
maan,	 die	 vrijwel	 in	 het	 verlengde	 van	 de	 masten	 aan	 de	 hemel	 staat.	 Het	 is	
zacht,	windstil	weer	en	de	zee	is	haast	als	een	spiegel.	Dekken	en	verschansingen	
zijn	 kletsnat	 van	 de	 dauw,	 het	 uitspansel	 is	 onregelmatig	 geschilderd	 met	
enorme	windveren	en	daartussendoor	blinken	de	sterren.	Voor	een	vlotte	vaart	
zijn	de	omstandigheden	 ideaal	 en	aan	een	hondewacht	als	deze	 is	niets	bizars,	
zoals	het	woord	wellicht	doet	vermoeden.		
	
Druk	met	navigatie		
Nu	moet	ik	daar	onmiddellijk	bij	zeggen,	dat	deze	wacht	in	vele	opzichten	niet	te	
vergelijken	 valt	 met	 vele	 vorige	 nachten,	 waarin	 het	 ongehoord	 spookte.	
Bovendien	heeft	tweede	stuurman	Jan	Kleywegt,	die	altijd	het	haasje	is	voor	deze	
„dienst",	het	voor	het	eerst	sinds	 lange	tijd	druk	met	de	navigatie.	Er	 is	 land	 in	
zicht;	Zwarte	Zee	en	Ile	de	France	glijden	tussen	de	Canarische	eilanden	door	en	
er	 moeten	 regelmatig	 peilingen	 worden	 verricht.	 Het	 vrij	 drukke	
scheepvaartverkeer	eist	daarnaast	al	alle	aandacht	op.		
	
Weer	land		
Matroos	Piet	van	Opzeeland,	als	uitkijk	op	de	brug,	verkende	hem	gistermiddag	
om	kwart	 over	 vijf	 het	 eerst:	 Pico	 de	Teide,	 de	 piek	 van	Tenerife,	 die	 op	 ruim	
3700	meter	de	ijle	lucht	in	priemt.	De	hele	middag	hadden	wij	gespannen	naar	de	
kim	 getuurd.	 Toen	 de	 zon	 in	 een	 bank	 boven	 de	 horizon	 wegzonk,	 kwam	 hij	
tevoorschijn,	heel	 even	 slechts.	Maar	het	was	 tenminste	 iets	na	27	dagen	niets	
dan	 water.	 Als	 ik	 om	 half	 twaalf	 op	 de	 brug	 kom	 verschijnt	 de	 uiterste	
noordwestpunt	 van	 het	 eiland	 Grand	 Canaria	 net	 aan	 de	 rand	 van	 het	
radarscherm.	 Verder	 naar	 rechts	 is	 Roque	 Bermejo,	 een	 kaap	 aan	 de	
noordoostelijke	 kust	 van	 Tenerife,	 al	 iets	 langer	 zichtbaar.	 Er	 volgt	 nu	 een	
periode	 van	 ingespannen	 turen,	 tot	 de	 vuren	 die	 deze	 plaatsen	markeren	 zich	
aan	het	blote	oog	meedelen.		
	
Precies		
Je	ervaart	het	als	volkomen	normaal:	dat	 je	vier	weken	door	wind	en	zee	bent	
voortgedreven,	met	niets	anders	om	je	op	te	oriënteren	dan	de	zon	en	de	sterren.	
En	 op	 een	 avond	 is	 het	 dan	 ineens	 zover:	 de	 radar	 geeft,	 precies	 op	 het	
verwachte	tijdstip,	een	echo	van	twee	kusten,	waarin	de	koers-lij	op	de	kaart	in	
enkele	 dagen	 tussendoor	 loopt.	 Dan	 pas	 wordt	 eigenlijk	 definitief	 het	 bewijs	
geleverd	dat	je	de	„weg"	geen	moment	bent	kwijt	geweest.		
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Menselijk		
Om	 half	 een	 ontdekt	 stuurman	 Kleywegt	 door	 de	 kijker	 het	 baken	 van	 Roque	
Bermejo.	Het	vuur	licht,	21	mijl	verder,	zwakjes	op	in	de	nevel	en	Jan	Kleywegt	
krijgt	het	druk	met	het	nemen	van	peilingen.	Hij	loopt	van	de	„dochter"	van	het	
girokompas	 naar	 de	 radar	 en	 vandaar	 naar	 de	 kaartenkamer,	 waar	 hij	 van	
kwartier	 tot	 kwartier	 nauwkeurig	 de	 positie	 van	 de	 Zwarte	 Zee	 op	 de	 kaart	
bijhoudt.	Na	verloop	van	tijd	ontwaren	wij	aan	de	gesluierde	kim	de	lichtjes	van	
de	eerste	menselijke	nederzetting,	Santa	Cruz	de	Tenerife.	Het	duurt	nog	tot	drie	
uur	voordat	wij	iets	van	Grand	Canaria	te	zien	krijgen,	maar	het	vuur	van	Punta-
Sardine	 komt	 dan	 ook	 vlug	 naderbij.	 Nu	 koersen	 wij	 de	 straat	 tussen	 beide	
eilanden	binnen.	Het	laatste	uur	van	de	hondewacht	verstrijkt	snel.	Eerste	stuur	
Leen	de	Graaff	 staat	naast	me	voor	 ik	er	erg	 in	heb.	Het	 is	vier	uur	en	voor	de	
nachtploeg	 betekent	 dat	wacht	 te	 kooi.	Met	 Jan	 Kleywegt	 zoeken	 de	matrozen	
Willem	van	den	Hoek	en	Leo	Donners	gezwind	hun	hutten	op,	want	om	acht	uur	
worden	ze	weer	aan	de	ontbijttafel	verwacht.	
	
Steeds	sneller		
Tegen	die	tijd	zullen	de	bergen	zich	aan	beide	zijden	naast	ons	verheffen,	maar	
niet	 voor	 lange	 tijd.	Want	 de	 Zwarte	 Zee	heeft	 er	 kennelijk	 zin	 in	 gekregen	 en	
trekt	de	Ile	de	France	nu	met	een	vaart	die	boven	de	vier	mijl	ligt,	steeds	sneller	
naar	 het	 zuiden.	 Nog	 voor	 de	 avond	 valt	 zal	 de	 zee	 ons	weer	 van	 horizon	 tot	
horizon	omsluiten.	En	weer	zullen	wij	alleen	zijn,	met	de	vliegende	vissen,	met	
de	dolfijnen,	dartel	als	lammeren	in	een	voorjaarswei,	en	de	Portugese	galjoenen,	
een	merkwaardig	 soort	 kwallen	met	 hulp-zeilvermogen.	 Toch	 zal	 het	 niet	 lang	
meer	duren,	want	de	rots	van	Kaap	Verde	 ligt	op	minder	dan	achthonderd	mijl	
van	hier.	Wij	kunnen	beginnen	met	het	wegen	van	de	laatste	loodjes.		
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(24)	
	
„HEBBEN	JULLIE	NOG	BIER?”		
	
Nachtelijk	 rendez-vous	 met	 zeesleper	
Oceaan		
	
A/B	ZWARTE	ZEE,	24°	59'	NOORD,	16°	58'	WEST,	DINSDAGMORGEN		
	
“Hebben	jullie	nog	bier?"	Er	lag	een	meer	dan	gewone	belangstelling	in	de	vraag,	
die	gisteravond	over	het	water	van	de	Atlantische	Oceaan	tot	ons	kwam.	Het	was	
het	 eerste	 geluid,	 dat	 ons	 zonder	 tussenkomst	 van	de	 radio	bereikte	 sinds	ons	
vertrek	uit	Schiedam,	bijna	vijf	weken	geleden.		

	
...EEN	GOED	SCHEEPJE...		
Het	 was	 op	 zijn	 minst	 een	 originele	 manier	 van	 praaien.	 bedacht	 door	 een	
opvarende	van	de	 zeesleper	Oceaan,	waarmee	wij	 gisteravond	 in	volle	 zee	een	
ontmoeting	hadden.	Het	schip	kwam	ons,	zonder	sleep,	oplopen	en	het	rendez-
vous	vormde	een	even	onverwachte	als	welkome	afwisseling.		
	
Seinlampen		
De	toplichten	van	de	Oceaan	waren	rond	zeven	uur	aan	de	kim	verschenen.	Het	
was	 buitengewoon	 helder.	 De	 haviksogen	 van	 matroos	 Piet	 van	 Opzeeland	
registreerden	de	aanwezigheid	van	een	schip	het	eerst.	Het	begon	een	uur	later	
net	tot	ons	door	te	dringen,	dat	het	een	sleepboot	moest	zijn,	toen	ze	daar	al	met	
seinlampen	aan	het	werk	sloegen.	Zwarte	Zee	en	Ile	de	France	lopen	nu	eenmaal	
nogal	 in	 de	 gaten.	 Het	 duurde	 niet	 lang	 of	 de	 kapiteins	 Post	 en	 Pannekoek	
wisselden	 ervaringen	 uit	 over	 de	 V.H.F.	 en	 hoofdwerktuigkundige	 Cor	 Sas	
benutte	de	kans	een	praatje	te	maken	met	zijn	broer,	de	eerste	stuurman	van	de	
Oceaan.	„Goed	scheepje",	merkte	boots	Van	Beelen	op.		
	
„Ik	heb	er	drie	jaar	op	gevaren.”	Piet	van	Opzeeland	dacht	er	ook	zo	over.	„Ik	heb	
er	vorige	reis	op		gezeten.	Acht	maanden	Middellandse	Zee	en	Zuid-Amerika."	De	
mannen	 hingen	 over	 de	 reling.	 Gedurende	 enkele	minuten	 voer	 de	 Oceaan	 op	
twintig,	dertig	meter	afstand	naast	ons	op.	Haar	silhouet	stak	scherp	af	tegen	het	
licht	 van	de	maan,	 die	 als	 schijnwerper	 achter	de	Oceaan	 stond	opgesteld.	Het	
was	een	romantisch	schouwspel	en	juist	daarom	deed	die	informatie	naar	onze	
voorraad	 gerstenat	 nogal	 prozaïsch	 aan.	 Iemand	 deelde	mee,	 dat	 het	 met	 ons	
bier	wel	goed	zat.	En	dat	was	het	dan.		
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Lange	halen		
De	Oceaan	wierp	al	haar	tweeduizend	paarden	in	de	schaal	en	stoomde	langzaam	
van	ons	weg.	Kapitein	Poot	bedankte	voor	de	attentie	met	drie	 lange	halen	aan	
de	 fluit,	 een	 gebaar	 dat	 op	 de	Oceaan	 onmiddellijk	werd	 beantwoord.	 Een	 uur	
later	 was	 deze	 telg	 van	 de	 uitgebreide	 familie	 Smit-slepers	 achter	 de	 horizon	
verdwenen.	Dit	treffen	met	de	Oceaan	betekende	voor	mij	de	tweede	ontmoeting	
met	deze	vijftien	jaar	oude	sleper,	die	een	schitterende	staat	van	dienst	heeft	De	
eerste	keer	dat	ik	hem	in	actie	zeg	was	tevens	mijn	eerste	kennismaking	met	de	
zeesleepvaart	 en	 dat	 is	 deze	 maand	 precies	 negen	 jaar	 geleden.	 Een	
hoogbejaarde	 Duitse	 kolen-boot	 was	 in	 zwaar	 stormweer	 gestrand	 op	 de	
Banjaard,	 een	 verraderlijke	 ondiepte	 voor	 de	 kop	 van	 Schouwen.	 Ik	 was	 aan	
boord	van	een	Belgische	sleepboot,	wat	de	kapitein	niet	leuk	vond,	maar	hij	had	
me	 pas	 in	 volle	 zee	 ontdekt	 en	 zodoende	 was	 aan	 die	 situatie	 weinig	 te	
veranderen.	Wij	waren	met	nog	drie	andere	sleepboten,	de	Belgische	Scaldis	en	
de	 Smit-slepers	 Maas	 en	 Oceaan.	 De	Maas	 en	 de	 Scaldis	 maakten	 afzonderlijk	
vast	 maar	 wij	 lagen	 op	 één	 tros	 met	 de	 Oceaan.	 Die	 combinatie	 leverde	 een	
hoeveelheid	 kracht	 op	waarop	 het	 aftandse	 kolenschip	 niet	 was	 berekend.	 Na	
vier	uur	onafgebroken	trekken	scheurden	we	de	kluisgaten	aan	flarden	en	even	
later	liet	de	tros	het	afweten.		
	
Te	hoog	
Er	waren	al	eerder	pogingen	gedaan	de	Duitser	vlot	 te	 trekken,	maar	hij	 zat	 te	
hoog	 op	 de	 banken.	 Toen	 het	weer	was	 opgeklaard,	 is	 een	 deel	 van	 de	 lading	
overboord	 gezet.	 Dat	 hielp,	 want	 een	 paar	 nadien	 hadden	 de	 sleepboten	 wel	
succes.		
	
Dat	was	dus	 in	 februari	1957	en	 ik	moet	nu	snel	 teruggaan	 tot	de	orde	van	de	
dag.	Want	straks	zal	de	werkboot	van	de	Zwarte	Zee	mij	wegbrengen	naar	de	Ile	
de	 France,	 waar	 ik	 voor	 enkele	 dagen	 de	 gast	 zal	 zijn	 van	 de	 runners	 en	 de	
Franse	technici.	Het	zal	een	voorproefje	zijn	van	het	definitieve	afscheid	van	de	
Zwarte	Zee,	dat	volgende	week	onvermijdelijk	komen	gaat.	
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(25)	
	
Ontdekking	 van	 een	 droomeiland	 in	 de	
oceaan		
	
AAN	 BOORD	 VAN	 DE	 ILE	 DE	 FRANCE,	 22°	 56'	 NOORD,	 17°	 37'	 WEST.	
WOENSDAGMIDDAG	
	
Ik	heet	u	welkom	op	Franse	bodem."	Het	klonk	plechtstatig.	"	Roland	Valdon,	de	
in	een	blauwe	overall	gehulde	kok	van	de	 Ile	de	France,	bedoelde	het	goed.	Hij	
schudde	me	gisterochtend	opgewekt	de	hand,	zodra	ik	langs	een	touwladder	met	
een	dikke	laag	roest	het	dikke	oppervlak	van	de	Ile	de	France	had	bereikt.		
	
EVEN	RUSTIG	AAN	IN	DE	STOVENDE	ZON	
Omdat	hij	een	uiterst	actief	man	is	loodste	hij	me	zonder	tijd	te	verliezen	naar	de	
bemanningsverblijven,	 waar	 hij	 binnen	 vijf	 minuten	 een	 uiterst	 gerieflijke	 hut	
voor	me	in	gereedheid	had	gebracht.	Eer	de	motorboot	van	de	Zwarte	Zee,	onder	
bevel	van	eerste	stuur	Leen	de	Graaf	op	haar	basis	was	teruggekeerd,	had	ik	me	
al	 geïnstalleerd	 en	 was	 ik	 begonnen	 met	 een	 verkenning	 van	 mijn	 nieuwe	
omgeving.	
	

Miniatuur	EEG	
Hier	 geen	 mannen,	 die	 dag	 en	 nacht	 de	 zorg	
hebben	voor	de	navigatie	en	voortstuwing	van	's	
werelds	 eerste	 zeesleper,	 geen	 oorverdovend	
gedreun	van	de	twee	hoofdmotoren,	waaraan	de	
Zwarte	Zee	haar	 formidabele	 kracht	 ontleent	 en	
evenmin	 een	 bemanning	 van	 dertig	 koppen	 om	
het	 bedrijf,	 dat	 Zwarte	 Zee	 heet,	 draaiende	 te	
houden.	Maar	wel	vier	Hollandse	runners	en	vijf	
Franse	 technici,	 die	 samen	wonen	 en	werken	 in	
een	 harmonie,	 die	 het	 beste	 doet	 verwachten	
voor	 de	 toekomst	 van	 de	 Europese	
gemeenschappen.	Voorts	een	hoeveelheid	ruimte	
om	te	gaan	en	te	staan,	waaraan	je	moet	wennen	

na	 een	 verblijf	 van	 34	 dagen	 tussen	 voor-	 en	
achterschip	van	een	sleepboot.	De	maaltijden	verdienen	zonder	voorbehoud	het	
predicaat	,,exclusief".	Dat	is	het	logische	gevolg	van	de	culinaire	opvattingen,	die	
men	op	de	Ile	de	France	huldigt.	Elk	gerecht,	dat	wij	hier	voorgeschoteld	krijgen,	
vindt	zijn	oorsprong	in	de	fijne	(Franse)	keuken	van	Ronald	Valdon.		
	

*	Chef-runner	Arie	Dorst.	
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Verdoofd	
Met	 Arie	 Dorst,	 de	 37,jarige	 chef-runner	 uit	
Nieuwe-Tonge,	rust	ik	op	het	helikopterdek	hoog	
boven	 de	 zeespiegel	 uit	 van	 de	 vermoeienissen	
van	de	lunch.	De	Ile	de	France	ligt	massief	en	als	
een	 reusachtig	 fort	 van	 louter	 staal	 vrijwel	
roerloos	 op	 het	 water.	 Een	 enkele	 lichte	
beweging	 kan	 even	 goed	 het	 gevolg	 zijn	 van	 de	
wijn	of	misschien	ook	van	de	hitte,	die	de	zinnen	
verdooft	 en	 die	 met	 kracht	 door	 het	 ovenhete	
dek	wordt	teruggekaatst.	Voor	ons	uit	zwoegt	de	
Zwarte	Zee	en	het	schip	 lijkt	van	hier	niet	meer	
dan	een	speelgoedbootje	in	een	oeverloze	vijver.	
De	 runners	 liggen,	 verspreid	 over	 het	 dek,	 te	
stoven	in	de	felle	zon.	Behalve	Arie	Dorst	zijn	dat	
Helmuth	 Rens	 (22)	 uit	 IJmuiden	 en	 Jaap	
Boxhoorn	 (20)	 uit	 Rotterdam.	 Alleen	 Gerard	
(Bob)	Nieuwenweg	heeft	de	schaduw	opgezocht.	
Hij	is	met	zijn	65	jaar	de	oudste	bewoner	van	het	
eiland	 en	 het	 Franstalige	 deel	 van	 de	 bevolking	
spreekt	 hem	 daarom	 goedmoedig	 met		
grootvadertje	aan.		
	
Volhouder	
Gerard	 Nieuwenweg	 kan	 geen	 afscheid	 nemen	
van	 de	 zee.	 Vijf	 jaar	 geleden	 al	 werd	 hij	
gepensioneerd	 als	 scheepstimmerman	 van	 de	
Holland-Amerika	Lijn.	Omdat	hij	er	nog	lang	niet	
genoeg	 van	 had	 begon	 hij	 bij	 Smit	 aan	 zijn	
volgende	 leven.	 „Zo	 lang	 ze	 mij	 willen	 hebben,	
blijf	 ik	 varen",	 zegt	 hij	 vastbesloten.	 Misschien	
willen	 ze	 Gerard	Nieuwenweg	 nog	wel	 een	 jaar	
hebben.	 Dan	 zou	 hij	 een	 halve	 eeuw	
zeemanschap	 vol	 kunnen	 maken.	 Na	 de	
middagpauze	gaan	de	mannen	weer	aan	de	slag.	
Want	 hoewel	 alle	 factoren	 voor	 een	 geslaagde	
vakantiereis	 aanwezig	 zijn,	 het	 werk	 kan	 niet	
blijven	 liggen.	 Duizend	 en	 een	 dingen	 moeten	
worden	nagelopen;	pompen	worden	beproefd	en	
ook	aan	deze	kant	van	de	draad	houdt	men	een	
waakzaam	oog	op	de	sleepverbinding.	Tegen	die	
tijd	 ben	 ik	 al	 gevlucht	 voor	 de	 zon,	 die	 als	 een	
oververhitte	 lampion	 aan	 het	 blauwe	 gewelf	

hangt.	 De	 afgelopen	 nacht	 zijn	 we	 de	
Kreeftskeerkring	gepasseerd	en	daarmee	de	tropen	binnengevaren.	Volgens	het	
boekje	 is	 het	 ook	 hier	 winter,	 maar	 deze	 gedachte	 moet	 op	 een	 misverstand	
berusten!		
	

Runner	Jaap	Boxhoorn	

*	Gerard	(Bob)	Nieuwenweg	….blijft	
varen….	
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(26)	
	
Marcel	Gorrias	zit	sinds	zijn	22ste	in	de	olie	
		
AAN	 BOORD	 VAN	 DE	 ILE	 DE	 FRANCE,	 20°	 41'	 NOORD,	 18°	 00'	 WEST,	
DONDERDAGAVOND	
	
MONSIEUR	MARCEL	GORRIAS	heeft	na	negen	jaar	de	Sahara	de	rug	toegekeerd.	
Hij	 heeft	 de	 verzengende	 hitte	 van	 de	 woestijn	 geruild	 voor	 de	 betrekkelijke	
koelte	van	een	booreiland	en	is	nu	„le	chef"	van	de	technische	ploeg	op	de	Ile	de	
France.	 Afgezien	 van	 een	 retourtje	 Calais-Dover	 was	 hij	 nooit	 eerder	 op	 zee	
geweest,	 maar	 desondanks	 heeft	 hij	 zich	 deze	 reis,	 zelfs	 in	 het	 heetst	 van	 de	
strijd,	niet	laten	imponeren	door	het	machtsvertoon	van	de	Atlantische	Oceaan.		
	

"Wat	is	er	die	dag	mooi	werk	geleverd"		
Wij	 hebben	 steeds	 het	 volste	 vertrouwen	 in	 de	 capaciteiten	 van	 de	
sleepbootbemanning	gehad.	Wij	zijn	nooit	bang	geweest	dat	de	zaak	wel	eens	uit	
de	 hand	 zou	 kunnen	 lopen.	 Toen	 later	 de	 tros	 brak,	 voorspelde	 ik	 dat	wij	 nog	
voor	het	vallen	van	de	avond	vast	zouden	staan	en	heb	ik	geen	gelijk	gekregen?	
Wat	is	er	die	dag	mooi	werk	geleverd."	Wij	zitten	
aan	het	diner	 in	de	uitgestrekte	eetsalon	van	de	
Ile	de	France.	Monsieur	Gorrias	(37)	is	de	trotse	
bezitter	 van	 een	 tot	 de	 laatste	 steen	 zelf	
ontworpen	 bungalow	 aan	 de	 boorden	 van	 de	
Loire,	niet	ver	van	Orléans.	Dat	hij	er	gemiddeld	
maar	 twee	 maanden	 van	 het	 jaar	 kan	 toeven,	
schijnt	hem	nauwelijks	te	deren.	Blijmoedig	is	hij	
ditmaal	op	weg	naar	het	zeegebied	voor	de	kust	
van	Senegal,	waar	 een	nieuw	contract	 van	 twee	
jaar	 zal	 ingaan,	 zodra	 de	 Ile	 de	 France	 daar	 op	
eigen	benen	staat.	Sinds	zijn	22ste	jaar	is	hij	al	in	
de	 (Afrikaanse)	 olie,	maar	merkwaardig	 genoeg	
heeft	dat	nog	geen	sporen	op	hem	achtergelaten.		
	
Slecht	verstaan	
Monsieur	 Gorrias	 neemt	 nog	 wat	 kalkoen,	
schenkt	 het	 volgende	 glas	 wijn	 in	 en	 knipoogt	
tegen	 Arie	 Dorst.	 „Prachtkerels,	 die	 runners",	
zegt	 hij.	 „Het	 is	 jammer	dat	wij	 elkaar	 zo	 slecht	
kunnen	verstaan".	Dat	is	ook	de	enige	klacht	van	
Arie	Dorst,	de	aanvoerder	van	het	runnersteam.	
„Voor	 de	 rest	 is	 het	 allemaal	 dik	 in	 orde.	 Wij	
hebben	 het	 nog	 nooit	 zo	 goed	 gehad	 en	wat	 de	
Fransen	 betreft:	 bijzonder	 geschikte	 mensen".	
Ondanks	het	vele	en	 langdurige	 slechte	weer,	 is	 Runner	Helmuth	Rens	
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het	voor	de	runners	geen	zware	reis	geweest.	Zij	schrijven	dat	toe	aan	de	unieke	
kwaliteiten	van	de	 Ile	de	France.	Zelfs	de	poten,	die	normaal	de	meeste	zorgen	
baren,	hebben	geen	enkel	mankement	vertoond.		
	
Mooi	werk	
,,Booreilanden	slepen	 is	mooi	werk",	 vindt	Arie	Dorst.	 „Ik	heb	er	nu	vijf	 gehad.	
Het	langst	was	ik	onderweg	met	de	Offshore	55;	die	moest	van	Orange	in	Texas	
naar	 de	 Perzische	 Golf.	 Wij	 hadden	 de	 Mississippi	 ervoor	 liggen,	 die	 is	 later	
afgelost	door	de	Thames.	Wij	deden	er	138	dagen	over".	En	snel	bedenk	 ik	dat	
wij	 zondag	 ….	 38	 dagen	 op	 zee	 zullen	 zijn.	 „De	 meeste	 moeite	 hebben	 we	
eigenlijk	 nog	 gehad	 met	 de	 Mr.	 Louie,	 twee	 jaar	 geleden.	 Wij	 hebben	 er	 drie	
maanden	 voor	 nodig	 gehad	 om	 van	 New	 Orleans	 in	 Bremerhaven	 te	 komen.	
Tussen	de	Bermuda's	en	de	Azoren	constant	slecht	weer,	ongeveer	zoals	wij	nu	
gehad	 hebben.	 De	 tros	 is	 zes	 keer	 gebroken	 én	 bij	 één	 van	 die	 gelegenheden	
hebben	wij	 zes	 dagen	 liggen	 drijven.	We	 konden	 niet	 aan	 dek	 komen	want	 de	
zeeën	liepen	er	vierkant	overheen".		
	
In	middelpunt	
Arie	Dorst	en	de	andere	runners	zullen	dus	node	afscheid	nemen	van	de	Ile	de	
France.	Maar	maandag	moeten	zij	er	toch	aan	geloven.	Want	de	Zwarte	Zee	heeft	
onmiskenbaar	 de	 neigingen	 gekregen	 van	 het	 (zee)paard,	 dat	 de	 stal	 ruikt	 en	
alles	wijst	er	op	dat	wij	over	vier	dagen	in	Dakar	zullen	zijn.	Havenautoriteiten	
uit	Dakar	en	vertegenwoordigers	van	de	Compagnie	des	Petrols	Total	 in	West-
Afrika	komen	zaterdag	al	voor	besprekingen	met	een	boot	naar	de	sleep.	De	Ile	
de	 France	 staat	 in	 de	 Senegalese	 hoofdstad	 in	 het	 middelpunt	 van	 de	
belangstelling.	Want	mocht	het	eiland	te	zijner	tijd	olie	aanboren,	dan	zal	Dakar	
zeker	 plaats	 van	 vestiging	 worden	 voor	 een	 raffinaderij.	 Dat	 zal	 een	 hoogst	
welkome	 ruggensteun	 zijn	 voor	 de	 economie	 van	 een	 jong	 land	 in	 volle	
ontwikkeling.		
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(27)	
	
PUNTGAAF	DE	AFRIKAANSE	FINISH	OVER		
	
Aan	boord	Zwarte	Zee,	16.15	noord,	17.42	west.	Zondagmiddag	
	
MORGENOCHTEND	is	de	boot	aan.	Vanavond	reeds	zal	de	ver	in	zee	uitstekende	
rots	van	Kaap	Verde	zich	op	het	radarscherm	beginnen	af	te	tekenen.	En	dan	is	
het	nog	maar	een	kwestie	van	uren	en	de	Zwarte	Zee	zal	met	de	Ile	de	France	de	
Baai	van	Gorée	indraaien.	
	
Op	 de	 achtergrond:	 Dakar,	 tropisch	warm	 eindpunt	 van	 een	 reis	 die	 bijna	 zes	
weken	geleden	begon	in	de	vrieskou	van	de	Hollandse	winter.	Een	reis,	die	ons	
gedurende	 twee-derde	 van	 de	 tijd	 in	 de	 greep	 liet	 van	 een	 uiterst	 humeurige	
Atlantic	 en	 die	 alle	 tegenslagen	 heeft	 gekend,	 waarmee	 een	 sleepreis	 gepaard	
kan	gaan.		
	
Vakmanschap		
Maar	het	doel	is	bereikt:	het	kapitale	booreiland	arriveert	ongeschonden	op	zijn	
bestemming,	 dank	 zij	 het	 vakmanschap	 en	 de	 inzet	 van	 de	 gehele	
sleepbootbemanning	 en	 van	 de	 runners	 op	 het	 platform.	 Dat	 heeft	 zowel	 van	
mens	 als	 machine,	 een	 onvoorstelbare	 hoeveelheid	 energie	 gevergd	 en	 juist	
daarom	 is	 de	 voldoening	 zo	 groot.	 ,,Op	 de	 keper	 beschouwd	 is	 het	 eigenlijk	
allemaal	 nog	 vrij	 vlot	 verlopen",	 zegt	 kapitein	 Poot.	 Als	 hij	 een	 samenvatting	
moet	 geven,	 valt	 de	 reis	 volgens	 hem	 in	 drie	 hoofdstukken	 uiteen.	 “Het	 begon	
met	een	periode	van	zuidoosterstormen,	zodra	we	Ouessant	voorbij	waren.	We	
werden	verder	de	Atlantische	Oceaan	ingeblazen	dan	de	bedoeling	was,	maar	dat	
kwam	 ons	 later	 goed	 van	 pas.	 Want	 deel	 twee	 was	 het	 tijdperk	 van	 de	
zuidwesterstormen	met	als	hoogtepunt	die	orkaan.	Toen	hadden	we	 tenminste	
de	ruimte	en	kon	ons	niets	gebeuren.	Tenslotte	brak	de	tros	nog,	maar	diezelfde	
dag	 draaide	 de	 wind	 naar	 het	 noordwesten	 en	 kwamen	 we	 eindelijk	 in	 goed	
weer	terecht	"		
	
De	volgende		
In	het	kort	is	dat	het	hele	verhaal.	Niemand	aan	boord	heeft	er	behoefte	aan	nu	
nog	 eens	 uitgebreid	 stil	 te	 staan	 bij	 de	 verschrikkingen	 van	 deze	 reis.	 Die	 zijn	
verleden	 tijd	 en	 al	 bijna	 vergeten.	 Goed,	 de	 Ile	 de	 France	 moet	 nog	 worden	
binnengebracht	in	de	haven	van	Dakar:	voor	het	overige	echter	heeft	deze	sleep	
voor	 de	 bemanning	 afgedaan.	Het	 is	 er	 een	 geweest	 uit	 een	 lange	 reeks	 en	 de	
gedachten	 gaan	 nu	 al	 uit	 naar	 de	 Kermac,	 de	 volgende	 gigant	 die	 bij	 Wilton-
Fijenoord	in	afbouw	is	en	die	de	Zwarte	Zee	binnenkort	naar	Nigeria	zal	brengen.	
Als	ik	hen	er	naar	vraag,	geeft	kapitein	Poot	te	kennen	dat	ze	over	de	afgelopen	
reis	 niet	 mogen	 klagen.	 de	 tijd	 van	 het	 jaar	 in	 ogenschouw	 genomen.	 ‘Ik	 had	
gerekend	op	35	dagen	als	we	niet	te	veel	slecht	weer	zouden	krijgen.	Hoewel	we	
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bijna	vier	weken	constant	 in	stormweer	hebben	gezeten,	doen	we	er	maar	vier	
dagen	langer	over'.		
	
In	hun	midden		
En	dit	 is	het	dan.	Terwijl	de	 laatste	van	3.200	zeemijlen	onder	ons	doorglijden,	
denk	ik	wel	terug	aan	wat	achter	ons	ligt.	Aan	onze	voorspoedige	tocht	over	de	
Noordzee	en	door	het	Kanaal,	aan	de	barre	weken,	waarin	Zwarte	Zee	én	Ile	de	
France	van	dag	tot	dag	werden	belaagd	door	een	woelende	Atlantische	Oceaan,	
een	heksenketel	van	wild	kokend	water,	bij	bergen	 tegelijk	voortgestuwd	door	
gierende	 stormwinden.	 Ik	 denk	 terug	 aan	de	mannen,	 die	mij	 vanaf	 het	 eerste	
uur	 in	 hun	 midden	 hebben	 opgenomen,	 hoewel	 ik	 nooit	 een	 van	 hen	 ben	
geweest.	Want	terwijl	zij	het	vuile	werk	opknapten	te	midden	van	de	zeeën	die	
als	duivels	over	het	achterdek	renden,	bleef	ik	toeschouwer.	Ik	denk	terug	aan	de	
officieren,	aan	dek	en	in	de	machinekamer,	vooral	aan	kapitein	Poot,	die	ik	vaak	
gezelschap	 hield	 in	 zijn	 eenzaamste	 uren,	 wanneer	 het	 er	 op	 aan	 kwam	 een	
beslissing	te	nemen	die	alleen	voor	zijn	verantwoordelijkheid	was.		
	
Voorboden		
Het	 zal	 vreemd	 zijn	 straks	 dit	 prachtige	 schip	 en	 zijn	 opvarenden	 te	 moeten	
verlaten.	Uit	Dakar	is	al	een	boot	gekomen	met	een	loods	voor	de	Zwarte	Zee	en	
een	 voor	de	 Ile	 de	 France,	 voorboden	van	het	 naderende	 einde.	De	 rederijvlag	
van	L.	 Smit	 en	Co's	 Internationale	 Sleepdienst	 zwaait	 naast	 onze	driekleur	 fier	
van	de	achtermast	in	de	passaat.		
	
	
•	 Dank,	 kapitein	 Poot	 en	 bemanning,	 voor	 alles	 en	 bovenal	 voor	 de	
vriendschap.	Een	goede	vaart,	Zwarte	Zee,	op	al	 je	volgende	worstelingen	
naar	die	immer	wijkende	kim.	
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Tekening	minutieus	getekend	door	familie	Lissenberg.	


