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WALVIS AAN STUURBOORD!

De man in het kraaiennest gebaart: Walvis aan stuurboord.

WALVIS
AAN STUURBOORD!
Lotgevallen van de eerste
moderne Nederlandse Walvisvaartexpeditie,
bestaande uit:
het fabrieks-moederschip Willem Barendsz
en de acht jagers:
AM 1, Gerrit W.Vinke
AM 2, Albert W.Vinke
AM 3, Tommy W.Vinke
AM 4, Robert W.Vinke
,fig AM 5, Johanna W.Vinke
c AM 6, Marthe W.VinkeA
Y AM 7, Rene W.Vinke
AM 8, Elly
W.Vinke
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DOOR JAAP KOLKMAN
Met een voorwoord van Jan D. Rempt
Fotografie: Hannes de Boer

G. F..CALLENB ACH N.V. - NUKERK

Houd de zeevaart in veel waarde,
Laat de zee towel als de aarde,
Met veel fiver zijn bebouwd;
Daar is ieder aan gelegen!
In de zee daar ligt de zegen,
Die ons Neerland staande houdt!
(Couplet uit het oud-Hollandse lied
„De Loffelijke Zeevaart").
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INDS IN 18 7 2 DE LAATSTE NEDERLANDSE
walvisvaart-expeditie ons land verliet, waarmede een tijdperk werd afgesloten, dat eertijds roem en voordeel aan de
Lage Landen had gebracht, hebben wij geen onderneming
meer van die aard gekend. Men kan eigenlijk wel zeggen,
dat dit oud-Hollandse bedrijf, dat de walvisvangst is, precies een eeuw geslapen heeft. Zelfs reeds in de tweede helft
van de 1 8e eeuw begint de roem te tanen. Er komt — om
het populair te zeggen — de klad in. De oorzaak er van
ligt in de maatschappelijke omstandigheden, maar ook in
zuiver natuurlijke: de walvisstand ging achteruit. De opbrengsten van het bedrijf verminderen en wegen niet Langer
op tegen de moeite, zorgen en kosten, welke aan elke expeditie ten grondslag moeten worden gelegd.
Als de 2oste eeuw aanbreekt, is er van een Nederlandse walvisvangst geen sprake meer. Het bedrijf krijgt als zodanig
een legendarische klank. Het is alsof de walvisvangst het
lot deelt van andere takken van zeevisserij, die de nadelige
invloeden ondergaan van onze strikt mercantiele instelling,
welke gebaseerd wordt op de industrie. De industrialisering
doet de aandacht voor de zee verflauwen.
Helaas, want de zee bergt goud . . . .
Het is geen Lutine-goud, dat wij behoeven op te diepen
uit de wateren, maar het water, waardoor Holland groot
7

is geworden, is nog altijd de bron, waaruit een hongerig yolk
zijn voedsel kan putten. De titel, die de auteur van dit boek
gaf aan een roman van zijn hand, heeft precies aangeduid
waar het om gaat: „Brood uit het water!"
Wij zijn een hongerig yolk.
Wij m6eten het zijn. Wij hebben dat meer dan ooit kunnen
beseffen in de achter ons liggende oorlogsjaren, toen en
land en zee als bronnen van het volksbestaan van ons werden afgesneden, soms in figuurlijke, soms in letterlijke zin.
Ook nu zijn wij nog een hongerig yolk.
Wij behoeven de vetten, die voor de instandhouding van
ons yolk onontbeerlijk zijn. Het zou gemakkelijk zijn, indien wij ze zouden kunnen kopen in het buitenland; het zou
weinig inspanning kosten, indien andere landen bereid zouden zijn ons de benodigde vetten te leveren. Natuurlijk zou
het gaan ten koste van de arbeidslust, want alles wat men
op gemakkelijke wijze verkrijgt, verliest aan waarde, die
evenredig is aan de grotere inspanning, Welke men zich voor
de verkrijging er van moet getroosten. De situatie ligt echter anders. Vetten zijn niet zo maar te koop. Tegenover een
aanvrage van 4 ,6 millioen ton bij de Internationale Noodvoedselraad staat een beschikbare hoeveelheid van nog Been
2, 5 millioen ton.
Meer behoeven we er niet over te zeggen. Het wordt een
ieder duidelijk, dat elke inspanning om door eigen middelen in eigen behoeften te voorzien, de moeite en de kosten
waard is.
Welnu, Nederland heeft dit begrepen. In de eerste plaats
heeft de ondernemingszin van de individuele Nederlander
wederom bewezen op het juiste moment de „kat de bel te
hebben aangebonden", want zonder deze initiatieven en
8

doorzetting zou Nederland als Staat er wellicht niet toe
zijn gekomen een expeditie als de „Willem Barendsz" uit
te rusten. In de tweede plaats heeft de Nederlandse Regering niet geaarzeld om — toen eenmaal het initiatief van
particuliere zijde genomen was — alles in het werk te stellen de uitwerking er van zoveel mogelijk te bevorderen.
De eerste moderne Nederlandse walvisvaart-expeditie is bij
de verschijning van dit boek achter de rug. De „Willem
Barendsz", het prachtige 15.000 ton metende fabrieksschip,
ligt weer in de Amsterdamse haven, wachtende op de volgende gelegenheid om er op uit te trekken, teneinde in de
Zuidelijke I Jszee opnieuw zijn geluk te beproeven.
Weet men wat het zeggen wil een dergelijke expeditie uit
te rusten? Indien men bij benadering zich daarvan een
denkbeeld heeft gevormd, zal men tot grote bewondering
moeten komen voor degenen, die deze eerste expeditie sinds
7 5 jaar hebben voorbereid, geleid en tot een goed einde
gebracht.
Het bloed van generaties stroomt door onze aderen en wij
gaan er als Nederlanders graag prat op, dat wij van roemrijke voorvaderen stammen, maar we hebben nog wel zoveel zelfcritiek, dat die roem verplicht. Daarom mag hier
ter plaatse herinnerd warden aan de mannen, die deze expeditie van 1946/'47 op touw hebben gezet:
Ir. A. J. v a n De i n s e, algemeen bedrijfsleider van de
Amsterdamsche Droogdok Maatschappij;
Ir. W. v an der L a a n, directeur van de Nederlandsche
Dok- en Scheepsbouw Maatschappij.
A. M. V e r s 1 u y s, directeur van de Amsterdamsche
Droogdok Maatschappij;
A. NV ar n der ink V ink e, reder te Amsterdam.
9

Met steun van de Nederlandse Regering —Welke steun
men niet alleen moet zien als een van zuiver geldelijke, maar
ook van morele aard — slaagde men er in om in betrekkelijk korte tijd een expeditie te vormen, niettegenstaande de
vele moeilijkheden op het gebied van financien, valuta en
transport, van arbeidstekorten en materiaalschaarste. Het
moet als een zeer bijzondere prestatie worden beschouwd,
dat een fabrieksschip in 6 1/2 maand tijds zeeklaar gemaakt
wordt, en dat is in dit geval gebeurd, waar een Zweedse
tankboot volledig moest worden omgebouwd tot een „factory", Welke van de modernste uitrustingen is voorzien.
Welke voordelen zijn er bij een Nederlandse walvisvaart?
De tijden, waarin de walvistraan slechts gebruikt wordt
voor verlichting, zijn Lang voorbij. Het is nu de grondstof
voor de margarine-industrie, die de Walvis ons moet leveren. Ook bij de zeepfabricage kan men de traan gebruiken,
zoals vroeger eveneens geschiedde, toen de petroleum op de
markt kwam en deze de traan voor verlichtingsdoeleinden
geleidelijk uitschakelde. Er zijn vele bijproducten, die
mede hun waarde hebben voor verschillende industriele
doeleinden (pharmacie o.a.), terwijl ook het vlees voor menselijke consumptie geschikt is, maar de traan speelt de
hoofdrol — niet de levertraan. Walvistraan heeft met
levertraan, waarvan kabeljauw en schelvis de producenten
zijn, niets uitstaande.
De margarine-industrie en daarmede de vetvoorziening van
ons yolk is zeer gebaat met een grondstoffenleverancier!
Copra en palmolie staan niet in overvloedige mate ter beschikking, walvistraan is dus welkom. Nog meer is dit het
geval, als die traan „uit eigen bedrijf" kan worden betrokken en dus niet in den vreemde behoeft te worden aange-
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kocht. Welk een besparing van kosten, welk een besparing
aan buitenlandse betaalmiddelen, indien een eigen expeditie de grondstof kon aanvoeren . . . .
Welnu, de eerste expeditie is er in geslaagd. Bijna 13.000
ton traan heeft de „Willem Barendsz" verwerkt; gerekend
tegen I oo Eng. ponden per ton betekent dit een deviezenbesparing van 13 millioen gulden, die niet over de grenzen
behoefden te vloeien. Rekent men daarbij de werkgelegenheid, welke de expeditie aan de bemanning heeft geboden
en de secundaire werkgelegenheid (scheepsbouwers enz.),
dan komt men tot een bijna onmeetbare waardering van
het bier betoonde initiatief.
Onmeetbare waardering, inderdaad. Te weinig wordt beseft, dat de strijd om de voedselvoorziening gepaard gaat
met bijzondere krachtsinspanning. Al te gemakkelijk staat
men klaar met critiek: er is te weinig vet, men krijgt te weinig sla-olie, het boterrantsoen is te laag. Jawel: er is niet
v ol do ende! De tekorten moeten worden aangevuld.
Uit welke bronnen? De wereldvoorraden en de wereldproductie zijn te gering om aan alle behoefte-aanvragen te kunnen voldoen.
Maar er is een bijkans onuitputtelijke bron, die de grondstof
voor de margarine kan leveren, als men zich de moeite getroost zelf, met eigen kracht, met eigen middelen, er uit te
putten. Het is de bijkans oneindige Antarctische Zee, waar
de Walvis in groten getale voorkomt. Er zit dus niets anders
op dan een eigen expeditie uit te rusten. En dat is geschied.
De „Willem Barendsz" heeft gezegevierd.
Maar het blijft niet bij deze ene expeditie.
Doch de bron?
Zij is bijkans onuitputtelijk.
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Bijkans. Dat wil zeggen, dat men zich er voor moet hoeden
de fout te begaan, die onze voorvaderen er toe brachten
met andere landen de bron droog te leggen. De walvis in
de Noordelijke I Jszee werd uitgeroeid. Toen richtte men
— in het begin van deze eeuw — het oog op de Zuidelijke
I Jszee. Het was in deze zelfde periode, dat het harden van
traan werd uitgevonden, waardoor later de margarineindustrie bij de verwerking van de traan kon worden ingeschakeld. Alle vooruitzichten wezen er dus op, dat de
ondernemingen weer — maar nu in de Antarctische gebieden — tot bloei zouden kunnen komen, dock het duurde
tot 1931 voor de eerste internationale overeenkomst tot
stand kwam, waardoor bepalingen in het Leven werden geroepen, die er op gericht waren de uitroeiing van de walvis
te voorkomen. Te Oslo werd het „International Bureau
of Whaling Statistics" opgericht. In 1937 en 1938 werden
eveneens weer internationale overeenkomsten gesloten, gevolgd door conferenties in 1944, 1945 en 1946, waar de
vangperioden werden vastgesteld en een maximum werd
bepaald voor het aantal te vangen walvissen. Het International Bureau of Whaling Statistics speelt daarbij een
belangrijke rol als centrum, waar de vangsten moeten worden gemeld. Men heeft daar bepaald, dat per seizoen ongeveer 16000 „Blauwe Walviseenheden" gevangen kunnen
worden zonder gevaar te doen ontstaan voor uitroeiing.
Voor de verwerking van dit aantal tot traan zou men ca.
20 fabrieksschepen nodig hebben. Ditmaal bedroeg het aantal expedities i5.
De „Willem Barendsz" was er een van.
Wij zijn er van overtuigd, dat deze expeditie onder Nederlandse vlag de eerste is van een reeks, waarvan het einde
12

voorlopig niet te zien is en, als het goed gaat, tot in lengte
van dagen zal worden voortgezet. Er zullen dan geen journalisten meer aan boord meevaren. Het „nieuwtje" is er
van af, als het zover is. Maar de expeditie van de „Willem
Barendsz" zal in de annalen der historie geboekstaafd blijven als de eerste stoute onderneming van 2oste eeuwse Hollanders, die het vak ondanks de eeuwen, Welke over generaties vergleden, niet hebben verleerd. Zij hebben de grondslag gelegd voor een nieuw en oud bedrijf, dat de welvaart
van het land verhoogt en de bevolking vrijwaart voor vetgebrek. Nog nooit zal juist deze laatste betekenis van de
expeditie zo welbegrepen zijn als nu en het valt te betwijfelen of ooit in de toekomst juist deze factor een overwegende
rol speelt bij de waardering en bewondering voor de mannen van de „Barendsz".
Het boek, dat Kolkman over deze refs het licht laat zien,
is een onopgesmukt verhaal van het wel en wee van koene
Hollanders, gesecondeerd door een groep Noren en enkele
buitenlanders, die in dit bedrijf de Nederlanders hun erva-

ring ter beschikking stelden.
Er zit geen liefdesromantiek in dit boek, dan slechts de
liefdesromantiek die „lucht en water" eigen is. Er spreekt
niet alleen de liefde voor de mens op zee uit, maar bovenal
de liefde voor het vissersbedrijf, dat in de walvisvaart zijn
grootste bekroning en bekoring vindt.
Daarom meen ik dit boek bij ieder te mogen introduceren,
die land en yolk op eerlijke, ongecompliceerde wijze lief
heeft. De lezer zal de vertolking van zijn gevoelens vinden
in de woorden, die de journalist en literator Kolkman moist
te vinden in de schone omlijsting van zijn lyrische verhaaltrant.
JAN D. REMPT.
13
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voor den zeeman die ter walvischvangst is uitgevaren

O

GOD VOL VAN MA JESTEIT EN HEERLI JKHEID!
Hoe groot zijn Uwe werken, ook die Gij doet in de Natuur. Gij geeft de sneeuw als wol, Gij strooit de rijm als
asch, Gij werpt Uw ijs heen als stukken; wie kan bestaan
voor Uwe koude?
Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het
wemelende gedierte, en dat zonder getal, kleine en groote.
Den grooten walvisch hebt Gij geschapen, en dezelve moet
strekken tot lof van Uwe magt, wijsheid en goedheid.
En dewij1 wij ons door Uwe goddelijke Voorzienigheid
in dit gedeelte der wereld bevinden, daar wij dit alles
dagelijks voor onze oogen hebben, och, Heere! leer ons
daaruit U van harte vreezen en verheerlijken. Geef ons
sterkte om Uwe koude te kunnen dragen; matig de
sneeuw, mist en winden, dat zij ons niet beschadigen en
Uw ijs dat Gij henenwerpt als stukken, ja opeenstapelt
als bergen. Ach, Heere! dat hetzelve ons niet besluite,
noch in onzen toeleg belette en verhindere; immers zendt
Gij maar een woord, en dan doet Gij het smelten; Gij
laat Uw wind waaijen en de wateren vloeijen henen. Gebiedt Gij den walvisch uit Uwe afgronden op te komen, en
doe ze ons magtig worden door Uwe hulp en bijstand;
dat was het oogmerk van onzen togt. Laat ons toch
daarin niet teleurgesteld of beschaamd gemaakt worden,
en stel ons daardoor dan ook in staat om U te loven, te
dienen en te verheerlijken, U, Wien toekomt alle prijs en
heerlijkheid, tot in eeuwigheid, Amen.
Uit: De Godvreezende Zeeman.
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Bij het vertrek van een
Amerikaanse walvisvaarder
in de vorige eeuw
.,

(((

_ _ _ ._. , ......... ....._ ..,

(
(c- c

--('----;77.,
-

c..VP

7 7 rOD ZEGENE U, en hebbe u alien in Ziin veilige
hoede, mannen,"prevelde de oude Bildad biina onverstaanbaar.
Weest voorzichtig ter jacht, gij stuurlieden.
Laatgeen boten aan spaanders slaan als het niet nodig__is, gij
harpoeniers.
En verwaarloost ook uwgebeden niet.
Mr. Starbuck, laat dien kuiper zuinig ziin met de dui en.
Ja, en de zeilpriemen liggen in het groene laatie!
Jaagt de walvis niet al to zeer op de dag des Heeren, manners
maar mankeert de ware kans toch geenszins, want dat is de
goede gaven des Hemels verwerpen.
Houd stroopvat goed in de gaten, mr. Stubb; want ik dacht zo,
dat het al lekte.
Als ge aanlegt bij de eilanden, mr. Flask, waak dan tegen
hoereerderii.
Good bye, good bye!
Laat me die kaas maar niet to lang in het ruim liggen, mr.
Starbuck, anders bederft ze nog.
Weest zuinig met de boter — vijftig cts. het pond heeft ze gekost, en vergeet niet als ge —"
Uit:„Moby Dick”.
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HOE AFSCHEID
VAN MIJ
WERD GENOMEN!

Een kennis (dertien in het dozijn):
— Goeie reis, hou je maar taai.

Vrienden:
— Sterkte, ouwe jongen, we zijn jaloers!

Een Vrierui:
— Geef me je poot, Kolkman. ZO en nu berge
God je in Zijn handen . . . . Want als 't er op
aan komt heeft Hij alleen handen!

Min wader (een Vlaardinger):
— De zegen en gezondheid, Jacob. Beloof me,
zul je nooit in die hoogvliegers gaan!

Min zoon (vier jaar):
— Breng je een autoped mee uit Kaapstad?
Naderhand op de sluizen:
— Pappa, doe je kraag op, anders vat je kou . . • •

Min moeder:
— Kind, je bent geen ogenblik uit mijn gedachten!

Min vrouw:

I7

LIEF VADERLAND, VAARWEL!

HET VERTREK
VAN DE
WILLEM BARENDSZ

(in minuten)

*
Zondag, 27 October 1946

*
8.1 5 uur: De sleepboten President Roosevelt, Anna Cor-

nelia Goedkoop en Pieter Goedkoop liggen
langszij;
8. 37 uur: Attentie, attentie, alle bezoekers, die geen vergunning hebben om mee to varen naar I Jmuiden, moeten het schip verlaten;
Muziek van de Amsterdamse politiemannen;
8. 5 3 uur: Mies los, achter!
8.54 uur: Het Wilhelmus wordt gespeeld;
8.56 uur: Beweging in het schip;
8.59 uur: Kapitein en bemanning danken U voor de belangstelling. Zij roepen U een hartelijk weerzien toe;
10 uur: Terwijl het schip onder stoom is wordt in alle
kerken voor de expeditie gebeden;
I I .4o uur: Buitenhuis. Kruitladen ;
I 6.3o uur: In de sluizen;
1 7 .12 uur: De slepers maken los. De Willem Barendsz is
in zee.
i8
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KOERS ZUID

Avond voor het inschepen
I eeft de Vliegende Hollander een zoom van mien kleed
aangeraakt?
Werd de sluimerende Ahasveros wakker in mij?
Wat is dat toch, dat ophitsende verlangen naar de plaats
waar ik niet ben?
Naar ginder, ginder. God alleen weet waar!
Ik heb naar dit ogenblik gesnakt, al de jaren, dat die vuile
oostenbries over ons land spookte. Ik heb aan de havenkade, toen ik op een paar kilometer afstand vier, vijf meter
zee mocht zien, gehunkerd van verlangen daarnaar, naar
die wereld van schuim, wier grenzen aan de kim liggen.
Want ik met er soms eens uit. Als ik moe ben, niet van het
werken, maar van het vechten. Er is immers zoveel getreiter op de trap van moeder garde. Ik ben thans moe. 't Valt
ook niet mee our met een zwaard een vlo to vellen.
Nu is het zover. De koffers zijn weg. Morgen zal ik inschepen; voor zeven, misschien acht maanden met een schip
naar de Zuidelijke I Jszee. Rood-wit-blauw in stag, Willem
Barendsz op kop en staart. H6Ort u het?
Ik voel me soms als een jongen, die zijn neus platdrukt
tegen de sinterklaasetalage van .de koekenbakker. De toekomst, schat ik, is voor mij nog een dicht-geslagen prenten2I

boek. Morgenochtend zal ik de kaft omslaan en op iedere
bladzijde bevroed ik een verrassing.
Nu kan ik dus zielsblij zijn, kan ik juichen. Maar ik doe het
niet. Laffe vent, die ik ben, ik huiver. Waarom? Geen angst
van Joos den Decker — zo heette toch de Vliegende Hollander? — die Naar eens met een tinder in bed vond, achtervolgt mij. Ik word niet gejaagd, ik jaag mezelf.
Het is stil in huffs. Het geroezemoes verstomde. Ik snuff de
rust op. „Gaan jullie er maar in," heb ik gezegd. En ze gingen. Het licht is gedoofd, wat deert het. Een schijfje maan
smijt wat teer zilverachtig licht naar binnen. Ik sta op,
schuifel de gang door naar de kamers. Ik voel me bier zo
thuis. Waarom ga je dan weg? Al de burgermansgenoegens
staren mij aan; de tabakspot en m'n pantoffels. Daar staan
de gemakkelijke stoelen. Boven liggen een vrouw en twee
jongens. Op de tast aai ik alles wat een mens zo graag aan
deze kant van de kuil doet blijven. AIlle aardse zekerheden
vallen me aan: vast werk, vaste genoegens, vast dit, vast
dat! En ik beredeneer: een mens kan best de wereld zien
waar hij leeft. En het oog wordt toch niet verzadigd van
zien Ja, ja, prevelt de Dude Prediker. Heb ik eeuwen geleden al gezegd.
1k strijk met mijn hand Tangs de boeken. 1k voel aan de
ruggen Welke het zijn. De vrienden schieten uit de band naar
mij toe. Ik loop verder. Voel of het gaskraantje dicht is en
de keukendeur op slot. Morgenavond zal zij het doen.
Boven kraakt een deur. Een stemmetje roept:
— Pappas
Ili ben in twee, drie stappen bij hem. Daar staat mijn jongen op zijn blote voeten. Schrok hij wakker? Met twee grote
glanzende ogen kijkt hij mij aan.
22

— Ben je nag niet met de Wijjem Bajes weg?
— Morgen, Gerard-Herman.
— 0, en ga je dan boter vangen, pappa?
Ik knik.
Dan legt het knulletje zijn koppie tegen me aan en belooft
devoot als deed hij belijdenis:
— Pappa, ik zal alle avonden voor je bidden .. .
Ik weet wie hem dit voorgesteld heeft. Ik kan Naar en hem
nu wel doodknuffelen. Hij staat bij me. Ik neem hem op
mijn knie en zoen mijn jongen zoals ik het waarschijnlijk
nooit meer doen zal. En dan zegt die apekop, voelend, dat
het ijs is gebarsten:
— Pappa, breng je een autoped uit Kaapstad mee?
Ik beloof het. Mijn hele „koninkrijk" is op dit ogenblik
voor hem.
Even later kom ik in de slaapkamer. Met dat ik het licht
ontsteek, zit mijn vrouw rechtop in bed. Ze kijkt mij aan
op een manier zoals dat alleen in bewogen ogenblikken gebeurt. Ze kent me zo.
— jongen, zegt ze, zie je er tegen op?
Ili ontwijk het antwoord met een wedervraag:
— Vind jij het erg?
Zij is een vrouw. Vrouwen zijn eerlijk. 1k begrijp daarom
niet waar het op de man-af vandaan komt.
— Ja, zegt ze, heel erg. Maar ik zou geen woord willen
gebruiken om je tegen to houden. Je gaat voor een goede
zaak in zee. B16ed hebben duizenden voor het vaderland
overgehad, zou het mij dan geen beetje eenzaamheid waard
zijn?
Dat is een Hollandse vrouw. Ik stamel alleen:
23

— Meid, ik dank God, dat jij de moeder van onze kinderen bent.
Ik streel ontroerd Naar wangen en ik weet: zij zullen met
mij gaan en ik zal bij hen blijven.
Zeg me, staat er voor mij dan Been warm licht te branden?
T ussen slapen en soezen
1k lig plat op mijn rug, sums woel ik, want ik poog met
open ogen mooie dromen te dromen.
Hoe zal het zijn aan boord?
Me het schip?
Jets weet ik daarvan. Want deze zomer ben ik aan boord
geweest. Op een Zaterdagmiddag. De A.D.M. ') op Zaterdagmiddag . . . Kent u een werf waar het werk stil ligt?
Net een kerkhof zonder zerken. En de Willem Barendsz lag
er bij, verfomfaaid, triest, als een verlaten vrouw. Het dek
deed denken aan een beslapen bed. Zo maar uitgestapt. 1k
stond op de never en keek omhoog. Wat een schip. Ik kwam
onder de indruk van zijn wezen. Naar boven ziende bepeinsde ik hoe pietepeuterig een mens eigenlijk is. 1k: ruim
I meter 5 o. Hij: 148 meter. En daar op die doodstille werf
heb ik het bestaan een woord met dit schip te wisselen. 1k
zei: Willem, jij bent groot en ik klein, jij hebt een mooi verleden en ik . . . Jij hebt gevaren en gevochten voor onze vrijheid, doelende op het feit, dat de boot met het V-teken
voer. Willem, dat vergeet ik nooit. Ik neem voor jouw
geschiedenis mijn petje af. En je mag nu -een hulk schijnen.
Je mag er nu uitzien als een vent met een stuk in zijn kraag.
1)

Amsterdamsche Droogdok Maatschappii.
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Ik zie aan je lijn, ik weet uit je verleden, dat je van goede
afkomst bent. Och, adeldom gluurt immers ook uit een gezicht met rimpels! En nu ik zo langs je zijden wandel, nu
ik zie, dat je stevig in de spanten zit, jij r s 000 tonner, dat
je een schip met een ordentelijk corset bent, nu ik probeer
uit die wir-war van platen, balken, uit die menigte van
nagels en pijpen me een beeld te vormen van hoe je was,
toen je hier nog niet was, nu bedenk ik me hoe machtig de
geest des mensen is. Want voor jij hier lag, Lang voor je kiel
werd gelegd, hebben economen gecijferd, tekenaars zich
over hun borden gebogen, reders hun voorhoofden gefronst,
heeft een kluwen mensengeesten zich om jou gesponnen. En
je bent er gekomen. Ze hebben je, bij het te water gaan, verliefd, heel kuis, gekust met de zegen van hun vreugde. En
mogelijk is een fles, die ik liever zelf had leeggedronken
(want ik heb nu terwijl ik dit schrijf — negen Braden zuiderbreedte ! — juist zo'n machtige Borst) op je kop kapotgeslagen. En daarna hebben ze er stellig nog veel meet stukgeslagen. Begrijp je? En nu is het woord aan jou, Willem.
— O.K. Ik ben geboren om te varen, niet om te praten,
mag ik het kort zeggen?
— Natuurlijk, Willem.
— Wat zou ik zonder mensen zijn? Zonder een reder, die
sours in slapeloze nachten aan me ligt te denken? Zonder
een kapitein, die voor me zorgt als een moeder? Zonder een
meester, die mijn wagen vertroetelt? .. .
Ik val in de rede:
— Ja, maar, wat zouden wij zonder jou zijn? Wat zou
Nederland zonder schip zijn? Het werd toch dood water
in Holland.
Toen keken we elkaar op die doodstille Zaterdagmiddagse
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werf aan en bekenden: We hebben elkaar nodig, de mens

het schip, het schip de mens, we leven met elkaar of we
sterven met elkaar!
Accoord, Willem, sAmen sterk. We zullen vechten voor de
goede zaak. We zullen desnoods lijden om er te komen. Er
valt iets groots te doen. In het want! 't Sal waarachtigh wel
gaen.
Toen werd er gebeld. De auto stond voor.

Inschepen
Een telefoontje brengt de boodschap: het vertrek is een etmaal uitgesteld.
Wordt het „hulp-in-Hood"? Wanneer ik dat niet verklaar,
begrijpt ge er niets van. Ik ben een zeemanskind. Mijn vader voer. Mijn grootvader en oom, wier voornamen ik
kreeg, voeren en bleven. Dat zegt mij wat. Mijn vader begon op de zeilvaart. Eens werd hem het commando van
een motorschip geboden. De motor was toen nog weinig
bedrijfszeker; „hulp-in-Hood", zeiden de spotters. Mijn
moeder bracht vader — in die dagen een verrukkelijke gewoonte — altijd „Haar schip". Zij kustte hem ten afscheid
en wachtte tot de boot de haven had verlaten.
Op die eerste reis is het gebeurd, dat moeder zestien maal
mijn vader omhelsde, en telkens weigerde de motor en keerde het schip terug. De zeventiende keer weigerde mijn moeder pertinent de zeventiende zoen. „'t Is natuurlijk voor
niets, je komt toch weer terug," zei ze . . . . En laat die
zeventiende keer de motor blijven draaien. Dat was de
enige maal, dat mijn vader ongezoend zee-koos.
Lachend praten we daarover, wanneer we een dag later
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naar Amsterdam rijden. Dwars door de Velserpolder. De
avond van een heerlijke dag valt. De zomer is aan het potverteren. Het goud Brandt in de vensters der boerenhuizen.
Holland in het najaar!
We rijden Tangs een stuk grond, dat dood lijkt. Ik weet:
dat is schijn. Deze aarde slaapt. Zij zal over enkele maanden uitgerust wakker worden, bereid het zaad te ontvangen en vruchten te dragen. Want zolang de aarde bestaat
zal God zon geven en regen. 06k aan de Velserpolder!
Wat verder oogst men suikerbieten. Mijn vrouw zegt: weet
je nog van teen? In een zo'n zin borrelt een winter van
schaven, koken, bitterachtige stroop, houthakken en een
onbeschrijflijke hoop smart omhoog. Vult u zelf maar in.
Zijn uw ogen ook zo achteruitgegaan bij het kaarsvlammetje?
Aan het einde van dit verrukkelijke stuk Hollands laagland, omhelsd door de Kanaaldijk, bier, gestreeld door een
Binder, die alle kleurenpracht exposeert, ginds, verdrink ik
in het schilderij van een stel dampende paarden voor een
ploeg, van rechte voren en handenvol zaad, die aan deze
akkers worden toevertrouwd. En er achter een kluit vogels,
azend op wormen.
Diep is de polder, helder de hemel, heerlijk mijn land!
Dan bedenk ik me, dat ik dit winterkoren niet zal zien
ontspruiten. Dat ik de madeliefjes niet hun kopjes boven
het nog half winterse gras zal zien steken. Dat er in Maart
kastanjes thuis zullen zwellen in een vaas op de schoorsteenmantel en dat ik dan niet zal kunnen peinzen over dat
wonder van uitbrekend teer groen. Maar als ik gezond en
wel mag terugkeren, dan zal ik de kaarsen zien branden,
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nog half rose en wit, de kaarsen, de kronen op vaderlandse
kastanjekruinen. En terwijl gaan wij, zoals vroeger letterlijk, olie halen voor de lampen van Holland.
Het laatste wat mij in de Velserpolder aanspreekt is een
boerderij. Een jongen er voor steekt zijn hand op ten groet.
Zij beet: De Goede Verwachting.
't Had minder gekund.
Een klein uur later sta ik voor de Willem Barendsz. Ik sla
de handen ineen. Dit gaat enkele ogenblikken mijn bevattingsvermogen te boven. Daar ligt me dit pronkjuweel, dit
staal van wat Nederland kan. Een kwart jaar terug zag ik
het schip — ik heb het u verteld — kaal, onttakeld, een
schip gekneusd, uit elkaar gereten, als een pak, dat een
kleermaker heeft losgetarnd. En nu een boot, gereed voor
vertrek, met vier schoorstenen, met een dek 6p een dek gebouwd, met een fabriek onderop en een slachtdek bovenop, met een Winkel, een bakkerij, een kapsalon, met laboratoria, met een hospitaal, met een krant, met twee dokters
en een dominee, met alles wat in een modern dorp aanwezig
behoort te zijn.
Dit schip ligt bier te Baden in een zee van Licht, die de motoren zelf verwekken. Uit de patrijspoorten straalt een belle
glans. Deze Willem Barendsz lonkt naar me als een bruid
met glinsterende ogen. Kom, kind, mijn hart klopt heftig
voor jou. En de lief de komt heus niet van een kant.
Zij, die mij naar de boot brachten, breng ik weg, tot de poort
van de A.D.M. Mijn vrouw neemt afscheid zoals ik het van
Naar verwacht heb; bewogen, maar volkomen beheerst. En
terugslenterend naar de Willem Barendsz, die mij maan28

den zal huisvesten als het goed is, maak ik de balans op van
het huiselijk geluk. Die ziet er machtig mooi uit!
VOOr het schip overweeg ik, wat een wonderlijk yolk het
onze toch is. Hardnekkig, doortastend, driest, vermetel
sours. Op een schoen en een slof zijn de jongens vorig jaar,
naar de werven gekomen; er was geen Kamer, geen
bank, geen overall, er was bijkans niets. Niets? Ja, de wil
was er, die verbeten Hollandse wil, waarop Spanje te pletter liep, waarop Duitsland te pletter liep, waarop . . . .
Ik ben op dit ogenblik blij tot dit yolk te mo lten behorens.
Aan dek maak ik een rondje. Met een van de machinisten
sta ik even bij de slipway. Deze open bek in de bil van het
schip is eigenlijk de Walvispassage. Alle gevangen dieren
moeten Kier door. Ik kijk de meester aan. Het is een echte,
de eeuwige dot poetskatoen in zijn handen, het boezeroeri
open, een harige Borst. 1k zeg tegen hem:
— 't Zal fijn zijn als de eerste boven komt, meester.
En de man-met-de-dot antwoordt droog:
— 't Zal fijner zijn als het de laatste is . . . . Wat zullen we
dan de schroeven laten draaien our bij moeders te komen.
In de gangen hoor ik drie, vier talen spreken. Het Bezel=
Schap is zeer gevarieerd: Nederlanders, Noren, Faroers, eel%
paar Engelsen en Zweden.
Gaat morgen Babel in zee?
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Een yolk groet een schip . . . .
Daar waait de wind nu goed,
Dus gaan wij welgemoed,
Knaphandig reedschap maken;
Om met dit goed getij,
En Gods geleid' daarbij,
Nu zo in zee te taken.

Amsterdam, 27 October 1946.
Zondagmorgen. De hemel laag en grauw-grijs. Een lucht
om de regen zo of te tappen. Wat deert het. Grote droppels
breken geen masten. Dit is Holland in het najaar.
Eergister brak de arm van de kraan voor de vliegtuigen.
In een nacht maakte de A.D.M. een nieuwe. Onze kanariepieten kunnen wat dat betreft weer dalen en stijgen. Die
Amsterdamse scheepsbouwers staan nergens voor. Deze zomer voeren de kopstukken van economisch Nederland door
de haven, longs het schip, ze zeiden tegen Versluys, de
directeur: dat schip krijg je nooit op tijd klaar. Hij zei: het
kOmt klaar. Nu zegt hij glimlachend aan dek tegen mij: ik
denk nauwelijks meer aan dit karwei. Deze man moet honderden mensen tverk geven. Dan ben je wel verplicht om
vandaag over morgen te piekeren.
Het schip kan nu varen. Ruim negen meter diep liggen we. Vol en zoet. Ik doe maar een greep: 1 o.000 kilo
suiker, 60.000 kilo aardappelen, 40.000 kilo vlees, 22.000
kilo groenten, 30.000 kilo meel. Dat is voor de kombuis.
Maar we hebben ook nog voor een halve reis stookolie aan
boord. De motoren en de fabriek borrelen per etmaal 45
ton op . . . . Verderop ga ik daar allemaal meer over ver3o

tellen. 't Is zo maar ter illustratie. En er is meer: radar,
echo-lood, gyro-kompas, een paar duizend harpoenen, acht
jagers enz. Deze onderneming — de weelde van onze nationale armoede — is Nederland-op-zijn-breedst. En zij is
in de grootste vaderlandse Hood geboren. Versluys dook
onder in Kortenhoef. De Wijde Blick hood hem onderdak.
Hij zei: nooit laat ik zelf mijn zaak de lucht in vliegen. Hij
viste in de Nieuwe Meer. En cIAAr wierp een diender een
vonk in het kruitvat van een grote geest. „Ik moet je een
bekeuring geven, want je visjes zijn onder de maat," sprak
de koddebeier. Versluys heeft waarschijnlijk eerst een onheus woord gezegd, maar toen kwam de zin, die waard
is in de geschiedenis te worden vastgelegd: „Man, waar
maak je je druk over? Het gaat toch niet om een Walvis?"
En in Versluys haakte deze gedachte vast: Walvisvaart.
We moeten zelf weer walvissen gaan vangen.
Hij las, las, Us, als de Duitsers hem niet op de hielen zaten. Dat gebeurde 66k. Hij was een goudvis voor hen. Ze
omsingelden eens de polder waar hij verscholen zat. Hij
dook dubbel onder in het afgezette gebied, door kellner . . . .
te worden in een Weermachtsheim. Toen ze, moe van het
zoeken Haar hem, binnenkwamen vlogen ze hem om zijn
hals van dank, omdat hij „snaps" schonk . . . . Ik kreeg nog
een rijksdaalder fooi, vertelt hij vrolijk.
En daarna schreef Versluys een rapport van 120 foliovellen. 't Was doortrild van een hartstochtelijk willen: dat
kunnen wij ook. En nauwelijks waren de hakenkruisen weg
of ze vergaderden, in het kantoortje van een slager. En hoewel de expeditie op dat ogenblik nog niet ter wereld was,
kan toch verklaard worden, dat van dat ogenblik of de
baker klaar stond om het kind te ontvangen.
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Nu is het er. Is het wonder, dat ons yolk op dit schip uitgesproken verliefd is? Het staart er deze morgen naar als
een jaloerse jongen naar een knappe jongemeid. Ik merk
dit nu we gaan varen. Vol is Amsterdam van zijn troetel,
-, ;Tol ons yolk, dat, na vijf jaren houthakken en waterputten,
ziet dat het ook wat kan.
Er wordt een vreemdeling vermist, een man van de Faroer.
Hij is waarschijnlijk aan het passagieren geslagen, waar
zal hij zijn roes uitsnorken? Men zoekt stall en kroeg af.
Niet te vinden. Hij wordt wel doorgezonden. Tijd om te
wachten rest niet.
De President Roosevelt, de Anna Cornelia en Pieter Goedkoop liggen langszij. Het is kwart over acht. Wie niet meegaat moet het schip verlaten. De schepen om ons been vlaggen ten groet. Ook wappert het rood-wit-en-blauw van
kantoren en werven. Op de Dever spelen de Amsterdamse
Politieagenten; konen vol, konen leeg, de hoempa's tetteren. Zij blazen door het geroezemoes .rustig been. Totdat,
om zes minuten voor negen, het Wilhelmus wordt ingezet.
Stram staan de officieren bij de reling. Dit grote schip is
verstild tot een devote aandacht.
Wilhelmus van Nassaue . . • •
Het vaderland getrouwe . . • •
Wat een machtig lied! De jongste jongen aan boord, die bij
me staat, zegt: ik word er koud van . . . . En de grote kapitein Klaas Visser spreekt tot me met een schorre stem: ik
ben aangedaan als een kind . . . . ZO praat Visser waarschijnlijk geen tien keer van zijn Leven.
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Alles is nu Hollands hier, tot het weer en de mensen toe.
Eerlijke bewogenheid in plaats van sentimentaliteit. En een
alle naargeestigheid verslaande grappenmakerij. Een matroos roept naar omlaag tegen de muzikanten: heb ik wel
gezegd, 't Wilhelmus is een mooi lied, maar je blaast er de
regen mee de lucht uit . . . . 't Giet op dit ogenblik ook, wat
men noemt, ouwe wijven.
De trossen zijn los. De radar is ingeschakeld. Op het scherm
daarvan zie ik zelfs de contouren van Amersfoort . . . . We
glijden het I J op. Het I J, die begenadigde Alas water. Omzoomd door een stad, waar eeuwen haar geschiedenis hebben opgeslagen. Ik sta aan dek en slurp de schoonheid onzer hoofdstad met voile teugen naar binnen. Ik zie de torens der kerken. Ze wijzen naar &Wen. Niet gek, denk ik.
Ik zie de kastelen van pakhuizen, in wier Bevels men soms
de bestemming heeft gemetseld. Ik zie werven, die parels
aan de kroon van Neerlands nijverheid. Ik zie vlaggen hier,
vlaggen daar, wapperende banen, tekenen van trouw en
van vroomheid en moed. Er klapwiekt een koppel duiven
over de Willem Barendsz. Vaarwel, boden des vredes! We
passeren schepen, majesteitelijk van omvang, voornaam van
lijn, gracieus soms als een mooie vrouw. We varen Tangs
rijnaken, tjalken, zolderschuiten, coasters. Om ons been
scharrelt een hoop klein goed, van die watervlooien. Nijvere
schrijverke's op de wateren. Varen, varen, God laat me varen. Op het water ligt onze kracht.
't Is tien uur. In de kerken staan ze nu voor ons to bidden!
Dat doet het zeemanshart goed.
De sirenes loeien. Traag kruipt de Willem Barendsz door
het Noordzeekanaal. Mensen op de kaden, mensen op bruggen, mensen hier, mensen overal. Zij heffen de armen ten
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groet, armen van vrouwen en mannen, van jongens en lieftallige meisjes.
Bij Buitenhuis laden we kruit. Het is van gewoon hard, Ongewoon hard gaan regenen. De springstof komt uit het
binnenschip „Hoop en Vertrouwen." Bid God en houdt uw
kruit droog, denk ik, terwijl ik sta te schuilen . . . . Een
Naam is onze hope, galmt de muziek over dek.
Van her en der stromen de mensen aan. Door de blubber
van ons land van mest en mist baggeren tientallen naar de
never. Men v6elt het: de nationale dorst moet gelest worden. En dit schip is de min.
Een meneer steekt de tompouce van zijn vrouw omhoog.
Op de Spoorbrug van Velsen roept een man: blijven jullie
niet te Lang weg, ik zit krap in m'n vet . . . . 't Is een manmet-een-buikje. We zullen ons best doen.
IJmuiden, mond van het I J. Stad, geteisterd door slopers
en bombardementen, uitgepit als een aardappel, omwald
door stapels puin, en tOch: concentratie van Leven en roering.
IJmuiden is onze laatste thuishaven. Terwiji we in de gigantische sluizen liggen, vraag ik me of wat De Laatste Thuishaven van een mens eigenlijk is?
De sluisdeuren sluiten zich achter ons. Ruig verheffen zich
de duinen. DAL- ligt de zee. De President Roosevelt en de
twee Goedkoopen vinden het welletjes. Ze gooien los. We
varen op eigen kracht. De Willem Barendsz duvet zijn neus
in het sop, voornaam als een vorstin neigen de masten. Acht
en veertig honderd paarden duwen ons vooruit. 1k sta achterop. Ik zie ons goede land verdwijnen achter een ragfijn
regengordijn. Eerst het strand, dan de duinen en ik weet:
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clAarachter is alles wat ik op aarde lief heb . . . . Vergeef mij
deze weemoedigheid. Ontsiert zij een man?
Zij beheerst mij in ieder geval niet lang. Ik word direct door
velerlei dingen in beslag genomen. Ach, ook buitengaats
gaat de wereld een mens achterna. Een vreemdeling — mogelijk een Schot? — vraagt in het vuur van zijn rede aan
mij: Betaalt u in Nederland ook veel Ontlasting?....
Dan denk ik aan dingen waar ik een broertje aan dood heb.
Mijn makkers en ik . . . .

Onze hut is op het achterschip aan bakboordzij (B.B.),
nummero 29, op het bovenste dek. De gang, waarin zij
uitmondt, heeft nog geen naam. Die komt stellig.
Wij hebben een hut voor vier personen. Ik deel Naar met
twee. Mijn maats zijn de dominee en de meteoroloog. Hoe

heeft men die combinatie kunnen vinden? Twee hemelkijkers bij de man, Wiens product zo door en door naar de
aarde is gericht.
De ijverige meteoroloog is klein, zeker van spreken, gewis
van doen, gestadig in zijn gang. Hij laat, wanneer het even
mogelijk is, dagelijks een radiosonde op en keert clan met
enkele van zijn toestellen in de hut terug. Twee riemen over
zijn smalle schouders. Een flinke kart er op. Daardoor weet
ik ongeveer hoe Bunyan er in de dagen van zijn rondwandeling op aarde heeft uitgezien.
Goed, we Leven samen. De eerste keus was die van de
kooien. Hemelkijker I — zo noem ik hem, omdat hij, bij
wijze van spreken, van vroeg tot laat met kennersblik naar
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boven ziet — koos de kooi overlangs. Rust zacht nevens
ons. „En niet zagen of snorken", vermanen we elkaar. Er
zijn er hier aan boord, die vellen in bed iedere nacht een
Derwoud, moet u weten.
Resten de twee andere kooien. Zij liggen in de lengte van
het schip, boven elkaar. Wij maken uit, dat zij een mens
moeten wiegen als in een vrouwenschoot. Daar glinsteren
zelfs de ogen van mijn Eerwaarde van.
Vie zal de bovenste kooi nemen? vraag ik.
Hemelkijker II — ik noem hem H, want hij buigt zich ook
graag over de mensheid neer —zegt:
— De waarheid zal bovendrijven, broeder.
't Ja, maar wie zal zich der w a a r h e i d meester achten?
Hij niet, ik niet. Ik hak de knoop door en spreek:
— Gij zijt een zware dominee, mede-slaper, en ik heet een
Licht man te zijn . . . . Welnu, ligt de conclusie niet voor het
grijpen? Laat mij boven slapen. Gij zoudt er vanwege uw
theologisch gewicht eens door kunnen zakken.
Aldus wordt besloten.
En dan ruimen we ieder ons nestje in. Je zegt niks en je
doet allemaal hetzelfde. Hij prikt zijn vrouw tegen de kooiwand, ik prik mijn vrouw tegen de kooiwand. Hij heeft
been punaises genoeg om al zijn jongens nevens Naar een
plaats te geven. Ik — mijn kroost is snel te tellen — houd
er een paar over. Hij neemt ze. Hij prikt. Ik prik. Zij zullen een hele refs ons aanstaren. Moge het hun deugd doen.
En als we klaar zijn kijken we beide naar wat we zo beminnen. De schroef slaat, iedere klap raken we verder bij
elkaar vandaan. Voor mijn gevoel is dat echter niet zo.
En in die stemming ga ik naar buiten. De zee heeft het schip
in haar armen genomen. Wat een krachten doortrillen dit
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water. Wie zal het temmen? Aardt de zee naar de mens of
de mens naar de zee?
Ik maak een rondje om alles goed op te nemen. ZO, boven
onze hut werd het kruit opgeslagen. Ernevens staan de
vliegtuigen en de benzine-tanks. „Verboden-te-roken,"
„verboden-te-roken," „verboden-te-roken." Driemaal achter elkaar lees ik het. Dan behoef je toch geen poepebroek
te zijn om even na te denken. Hoe dik is het draadje waaraan mijn leven zeven maanden gaat hangen? Pierke, die
jolige Belse marconist, zegt: Daar moet je niet over tobben, kerel, zo lig je het rustigst. je bent immers in een keen
uit je lijden . . . . Wat ik zeggen wou, heb jij nog een
druppie?
We zien de lichten van Scheveningen. Andere draaien we
tegemoet. Mijn makker, Hemelkijker II, gaat voor het eerst
aan boord preken. Ik ga luisteren. Er komt meer werking
in het schip. Hij houdt geen came en geen halve vleet —
zo noemen ze in sommige vissersplaatsen de middenzang —
maar wanneer ik boven kom moet ik alles overgeven . . . .
Hu, sju, bloemkool, slecht geschilde aardappelen . . . .
Overigens: de dominee heeft aardig proefgestoomd, wordt
geoordeeld. Gelukkig was het geen ochtendgymnastiek in de
kerk, zegt er een, doelende op het herhaaldelijk zitten en
staan in sommige diensten.
Aan dek sta ik een poosje naar de sterren te kijken. Zij spreken mij altijd aan. Mijn vaderen hebben op die hemelvuren
gevaren. Mijn jongen zegt, dat hij zeeman wil worden. Ili
mediteer op deze late avond met een machtige hoop glinsterende ogen boven me: 't is toch niet gek om de koers op
aarde van de hemel te verwachten . . . .
Dan is de dag doodop. We kruipen er allemaal in. Mijn
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vriend, de dominee, aarzelt even. 't Is ook wat: een dominee-in-zijn-onderbroek. Hij weifelt. Ik vuur aan: Beste, in
de mijne zitten een paar stoppen, laat gerust zakken, daar
helpt geen hele-kerkeraad-lief-aan. Hij lacht en weerkaatst
gevat, wijzend op mij: als er in jOu maar geen stoppen zitten . . . . En dan strijkt de Eerwaarde zijn zwart-wit-gestreepte boven-vaan . . . . Ik sta, in de Spiegel, stiekem achterom te lonken. Ik ben jaloers op hem. Wat een kwaliteit.
Welke broeder-manufacturier wenste onder geen beding
zijn herder en leraar in de kou te laten zitten? De Willem
Barendsz kan gerust zijn, de idominee ziet er onderop primaprima uit. (De dominee, wie ik dit alles heb laten lezen, tekent hierbij aan: met een hand op mijn hart kan ik verklaren, dat het een geleende onderbroek van een professor
was . . . .) Nog mooier dus.
De meteoroloog, schuin-over, twee-hoog, is reeds in de wolken. Zeer aards gericht weliswaar, want het zwemvest ligt
bij zijn kussen.
Die nacht weigert de motor even. Ik hoor dat de volgende
dag van een der machinisten.
— Bent u vannacht boven de kap geweest? vraagt hij.
Neen.
— 0, zegt hij, wie zou het dan geweest zijn? We lagen te
drijven en piekerden wat het wezen kon. Ineens riep een
stem: he, slaapkoppen, pak die sleutel daar en de zaak is
O.K. We keken omhoog. We zagen niets. 1k holde het
gangpad door. Maar niets te zien . . . . 't Is gek.
— 't Zal toch niet die vermiste Faroer zijn? veronderstel ik.
— Nee, die ligt natuurlijk in Amsterdam te koekebakken.
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En de machinist holt schichtig terug, me achterna-roepend:
Praat er verder niet over, anders vertellen ze morgen, dat
er verstekelingen aan boord zijn of spoken.
Ik beloof dat en eerst heden maak ik er melding van. Daar
is reden voor.
Naar Southampton

I Jmuiden-Goereesche Gat, sturen zuid, lopen dan west door
tot even voorbij Vuurschip Galloper . . . . Het is een tam
jongemeidenreisje naar Southampton. De boot ligt zo stil
als een dubbeltje op mijn hand. We zullen nog wel voor
heter vuren komen to staan.
Allen is nog vreemd, de mensen, de Bingen, de omgeving.
Men kijkt elkaar aan: Zo, wie ben jij? Nooit eerder gezien.
Een Zweed, een Noor, een Faroer, een Brit, een Nederlander? En je staart in de stille, ietwat achterdochtige ogen
Bier noorderlingen.
Vertrouwen ze ons niet?
Vertrouwen wij hen wel?
Er komen slechte berichten van de jagers binnen. Zes voeren er uit; vijf keerden reeds naar Amsterdam en Rotterdam terug. Waar de zesde zwalkt weet Been mens. Maar in
de hutten denkt men er het zijne van. Zou, . . . . zouden de
Noren omgekocht zijn? Ze mochten immers niet op een Nederlandse walvisvaarder monsteren. Is Bit sluwe tactiek?
Zijn het spionnen? Ze hebben de weegschaal, die naar geluk
of ongeluk kan omslaan, in de hand. Het moederschip kan
prima in orde zijn, maar de jagers moeten ze vangen. En
de meeste jagers worden bevolen door Noren. Het Um niet
anders.
Luid wordt er door niemand over gesproken. Maar de ge39

zichten zeggen genoeg. Ik heb op dit ogenblik, wanneer ik
hem over dek zie gaan, een beetje meelij met de ruder Vinke.
Maanden, weken, nachten is hij met een verterende ijver in
de weer geweest voor deze expeditie. Maar hij is een Man.
Men zal hem de zorg niet gemakkelijk van het gelaat lezen.
's Middags varen we Het Kanaal in. We gaan Tangs Goodwindsands. Passeren de krijtrotsen van Zuid-Engeland. Ze
liggen blank en rein te Baden in de herfstzon. Onze schroeyen slaan hier in historisch water. We passeren vele wrakken. Masttoppen en schoorstenen van vergane schepen
steken als waarschuwende vingers omhoog. Hoeveel zeeslagen vonden hier hun uitgangspunt? Dit is waarschijnlijk
het drukst bevaren gedeelte van alle wereld-zeeen. Er kan
op deze plaats een rode streep over het water getrokken
worden. Maar dat is fantasie, want de zee kabbelt voort,
het water kent geen littekens. De zee laat geen sporen na,
zij neemt en zij geeft. Zij zal, Haar het woord uit de bijbel,
ook eens de doden weergeven. Dat zijn er heel wat . . . .
Er vaart, tot Southampton, een aantal passagiers mee —
kantcorpersoneel van de rederij. Dat gezelschap klontert
uiteraard, keurig opgedoft, het grootste deel van de dag op
de brug samen. 's Middags, wanneer iedereen een tikje katterig is over de jagers, die het verdraaien goed te draaien,
wordt uit die groep eensklaps de vraag gesteld:
— Stuurman, ziet u nog wrakken?
Stuurman Joop Verblauw, de tweede, haalt de pijp uit zijn
mond, overziet het gezelschap en antwoordt:
— ZOek u zelf maar uit, meneer.
De andere morgen ben ik dronken op mijn nuchtere maag.
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Ik steek mijn hoofd uit de patrijspoort en staar over de Solent. Het water „rookt", het water glanst, het water preekt.
Zacht wordt de rivier in de nevel gebet. In het oosten baant
de zon zich een weg. Links ligt Wight, dat ik, van ver af,,
een stukje ondermaans paradijs durf noemen; bossen, kastelen, golvend land.
Er komt een loods aan boord. Twee slepers spannen zich,
voor ons schip. Als trekpaarden in het lamoen. Studian,.
jongens.
De loods is droog, de sleepboten vind ik stiefkindertjes bij:
de onze vergeleken. Grauwe, stompe schuiten.
De loods staat bij de telegraaf. Een kort in elkaar gedeukt
manneke. Hij heeft een saai wit gezicht. De handen zitten
muurvast in zijn zakken. Hij kijkt maar, kijkt maar. Met
woorden, die geloof ik door zijn harige neusgaten komen,
geeft hij orders. Maar verder: Hij vraagt niets, hij zegt
niets. Dat zo'n man nu eens geen bijzonderheden wil weten
van daze onderneming. Maar hij brengt de Willem Barendsz,
veilig voor de docks. Daar pas doet hij de handen uit zijn
zakken. 1k zie een ring glinsteren. Daze man heft dus waarschijnlijk weleens een kind lachend boven zijn hoofd? En
er is een vrouw die van hem houdt.
Direct komen de schuiten langszij. Binnen den minuten
zwaaien de kranen met armen vol materialen over. Er is
haast bij de reis. Op 8 December begint het seizoen. En wemoeten nog Haar de andere kant van de aardkloot.
Over de jagers geen nieuws.

Is de romantiek dood?'
Vanmorgen, aan tafel, in de messroom, zit ik me dat af tevragen. Allemaal gladgeschoren meneren, met glimmende_
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schoenen en glanzend gesteven boordjes. Die meneren eten
een gebakken eitje met spek en smeren — omdat er toch
geen vrouw is die zegt, dat aan 't eind van de week pas een
nieuwe bon uitkomt — lekker dik. Aan sommige plakken
kaas hangt een boterham. Het is hier alles botertje-tot-aande-boOm. Dit zijn natuurlijk de romantische wittebroodsdagen aan boord. Ja, romantisch zijn ze!
Maar bij de walvisvaart horen voor ons gevoel: kleine ranke sloepjes, Jansen, harpoenen. Hebben de Nantucketters
zelfs niet met keistenen op walvissen gejaagd? Bij de walvisvaart horen Lange baarden, ontbering en een hang naar
avontuur. Dit is allemaal zo modern, zo wetenschappelijk.
je begrijpt niet, dat er nog een Walvis overblijft. Alles wordt
zo haarscherp uitgekiend. Er is van sportiviteit ten opzichte
van de leviathan weinig sprake meer. TOch was de lucht in
Holland een paar maanden zwanger van walvisromantiek.
Maar, hier is alles zo nieuw. De lucht van vers uitgestreken
Ted waait me overal tegemoet. Er is nog door geen eenzame
varensgezel in onstuimige verliefdheid een hartje in zijn
kooiplank gesneden.
En tech . . . .
Er is een jongen, die in voile ernst plannen heeft beraamd
om met een schokker achter de Willem Barendsz aan to varen. Dat gebeurde niet in de dagen van Jules Verne, maar
in 1946.
Ik ben gelijk met een koksmaat gekeurd. We stonden samen tot ons navel bloot bij dokter Klokke. Hij met een lenig bruingebrand lichaam en ik met mijn bloemblanke kip42

Chef-machinist L. Brunik en kapitein K. Visser.
Boven:
Beneden: Een Jager, een walvis als kurkenzak, het moederschip, de slang

over: bunkeren in de Zuidelijke IJszee.

..Atte',•'rse,
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Boven: Net een „slag"-schip. Maar het wOrdt een slachtschip. De brug van de Willem
Barendsz en een deel van het dek.
Beneden: Even kuken door de slipway. Een jager achter „moeder" aan.

penvelachtige landmannenborst. Terwijl ik mijn hemd aantrek, vraag ik: „Ga je graag mee?" Hij kijkt me aan, zijn
ogen glinsteren als kaarsevlammen. „GraAg. Daar heb ik
van mijn twaalfde jaar al naar gesnakt."
Een Scheveningse visser barstte verbolgen los: Ik vind het
een schande, ik ben wezen stollesteren bij de walvisvaart,
ze woue me niet hebben, ik ben te oud, op je 66ste ben je
tegenwoordig al te oud . . . .
In Southampton krijgt iedereen anderhalf pond om de wal
op te gaan. 1k maak er ook gebruik van. De stad stelt mij
teleur. Ze is zwaar getroffen door de V-i's en wat een
Nederlander wil kopen is op de bon. Van opbouw valt
nergens wat te bespeuren. Ik heb geen nieuwe steen gezien.
Wanneer we om een uur of tien aan boord komen, staat
er een „Wacht" bij de reling. In opdracht van het gezag
wordt een ieder, die zich op gladde paden begaf, naar de
dokter verwezen. De wacht is zeer concentieus. Mijn maat,
de dominee, verkoren en verkozen om vroom- en kuisheid,
krijgt dezelfde boodschap. Hij is drie minuten van boord
geweest . . . . 1k vraag aan de wacht: „Maar hoe doe je dat
nu bij de vreemdelingen, die je niet verstaan?" Hij antwoordt: „O, dat stel in figuurlijk voor".
Die avond is de Winkel aan boord opengegaan. Het was
een gedrang van belang bij de magazijnmeester-winkelier,
die zijn baard al laat staan. Toen hij er zeven geholpen had,
kwam ook de vermiste Faroer om kleren.
In Amsterdam lopen ze terwiji ik dit schrijf waarschijnlijk
nog naar hem te zoeken.
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En de andere morgen gaat het volgende uit geen duim gezogen verhaal: middernacht is een van de mannen, die met
anderhalf pond op stap was gegaan, met Brie pond teruggekeerd.
„Ze vond hem zo lief . . . ." Nadere bijzonderheden zijn
nooit vernomen. Ook werd het adres niet medegedeeld.
Maar wair is het. En als ik het zo overzie, zeg ik:
„Neen, m6rsdood is de romantiek nog niet!"
De Marthe W. Vinke, AM 6
Woensdag, 6 November, 's middags tegen een uur of vijf
strijkt de Jager AM 6 langszij. Hij sukkelde naderbij als een
man op krukken. Eigenlijk net een vogeltje, dat in zijn
vlerken is geschoten. De 6 is dus de enige die Southampton
heeft kunnen halen. We beschouwen hem als een piepkuiken bij de kloek.
Ili wip rap over.
Hu, wat een begrafenisstemming aan boord. Er is geen
licht, geen water, ze geeuwen met opengesperde bekken van
vermoeidheid. 't Is bier alles veel kleiner dan op het moederschip. Bij een bibberend kaarsevlammetje, waarvan het
schijnsel langs de wanden danst, zit ik bij de jongens.
— Zeg eens! por ik aan. Ze weifelen. „Schrijvers liegen allemaal dat ze barsten," weert er een af. „Ik geef geen asem."
Ik voel me zelf nu veehouder en de jongens zijn mijn koeien,
die melk ik wel uit.
— En als ik er nou eens niks aan verander. Eentje, ik noem
hem Janus, kijkt me aan. 1k zeg het kennelijk nogal geloofwaardig.
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— Ziil je het niet erger maken dan het is? vraagt hij. Ook
niet ophemelen?
Ik beloof het.
En zoals die vent met zijn ruige, met enkele vrouwen en
jongemeiden getatoueerde lijf het vertelde, Beef ik het door.
Hij begon met een zeer krasse uitdrukking. Neen, eerst ging
het zo: de pruim achter zijn kiezen ging van linker- naar
rechterwang. Hij veegde met de rug van zijn hand de lippen
schoon en zei: volgt dan dat sterke woord . . . .
. . . . Het begon met die ellendige stoker in I Jmuiden. We
moesten daar een nacht overblijven. Hij zei: jongens, ik ben
dicht bij honk, ik kruip vanavond achter moeders batterij.
We zeiden: of-ie gelijk heb, jammer, dat er maar eentje is.
Maar laat die rotvent nou nog op het nest liggen. Hij kwam
niet terug. Dat noemen ze (volgt een woord, dat men niet
ijdel mag gebruiken) Nederlanders. Pleeen zijn het (hij zei:
..... huizen). Affijn, wij stomen de andere morgen met
een man minder voor de vuren weg.
In Engeland is wel de een of andere pierenverschrikker te
ronselen. Acht December moeten nou eenmaal de harpoenen in die botervlootjes worden gejaagd! Nou was de afspraak, we zouwen bij elkaar blijven. De 1, 2, 5, 7, 8 en ik
zeg-de-gek. Dat was het vervolg op ons bitter lijden. De
Noren, vet als eenden, wilder alleen drank. Daar verzuipen
ze nogeens in. Beste zeelui, zonder jenever en wijven. Affijn, de een na de ander kreeg wat aan zijn kar. Bij ons ging
het betrekkelijk goed. Maar je bent buiten om te varen, niet
om te drijven, zo min als een vent getrouwd is om 's nachts
houtjes te hakken. En toen begon het lieve leventje bij ons.
Eerst de meester: ouwe, ik ken geen stoom houwe . . . .
Zachies-an draaien om te zien of het lek gevonden kan wor47

den. Want we begrepen, d'r zat bier of daar een gaatje in
de ketel. Wat is er onderin met twee klauwen minder gepeesd. En 't ging.
Maar 't leken de zeven plagen van Egypte wel. We kregen
knap water aan dek. Och, wat geeft dat, als je uitkijkt
blijf je zo droog als in mijn zak. Maar toen we weer een
beetje meer stoom kregen vertikten de brandstof- en voedingspompen het. Nog verder van huffs, weer zwemmen in
ons tweet om alles na te gaan. Daar ben je mee bezig, wie
niet aan dek nodig is, ligt met z'n kokkert boven de koelkast en dan . . . . zet er eentje een verkeerde oliekraan open.
Een vlammetje er bij en floep, daar staat de schoorsteen in
de fik. De kraan wordt dichtgedraaid, we smijten een kwak
water in de pijp en hij staat als een nijdige vent nog een
beetje na te sissen.
Weer gebeurd.
De bootsman komt zeggen: ouwe, we hebben een barre plas
water in de ruimen, zullen we pompen? Allright. De bootsman wil beginnen, maar er komt geen druppel Haar boven.
Wat nou? meet jij het? Laten nou die pompfilters verstopt
zijn. En toen, terwiji er een stijve bries staat, hebben we midden in de nacht, terwijl een walslurf bij moeders ligt te kroelen, met tien man een ketting gevormd en emmertje-vooremmertje aan elkaar overgegeven. Is het wonder, dat ze
zeggen: wie niet bidden kan, worde zeeman? ....
Hij geeuwde. Dat is alles. De hele waarheid. Zul je het niet
veranderen? Ik beloof het. „Echt zo d'r inzetten, boor, dan
leest m'n wijf het en weet ze, dat ik het ben. Dat wijf van
."
mijn haalt me overal uit
— En hoe voelde je je? vraag ik nog. Was je bang?
Hij lachte.
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Ik voelde me net als een kraamvrouw. Eerst dacht ik,
daar komt Janus nooit door en nou zeg ik: van zulke kindertjes krijgt Janus geen kindje.
Zo, en nou ga ik naar het lek luisteren. 1) Hij schoot in zijn
kooi en zei, over de rand leunend: Weet je wat gek is,
niemand weet meer wie voorgesteld heeft om die emmers
te gebruiken. Eentje riep het. 't Zelle bepaald spoken geweest zijn. Hij lachte en viel achterover in het kussen.
Maar ik dacht aan wat op de dag na de uitvaart een der
machinisten me had verteld. Zien de mensen hier spoken?
Zijn ze er? Verontrusten deden ze Janus echter niet. Hij
snorkte welgedaan. Maar mij liet die gedachte niet meer los.
Aan de boeien
We hebben in Southampton-Water een vermogen aan trossen, sommige van zestig centimeter omvang, en stores geladen. Nu zijn we daarmee klaar. De ouwe geeft opdracht te
verhalen naar de Solent. Dat wordt door sommigen knap
betreurd. Foetsie, wal! Er lopen mannen met oorwurmgezichten aan dek.
Maar Klaas Visser heeft zilvergrijs Naar gekregen op zijn
omzwervingen. Zo op zijn vilten pantoffeltjes over de brug
stappend, zegt hij tegen me: „'t Is in d'r eigen belang. Geen
geld en veel vrouwen. Sommigen zouden hun hemd verpatsen. 't Zou de eerste keer niet zijn, dat drie stokers samen
een pakje voor de wal hadden
."
Beneden vergaderden de Noorderlingen. Het is een protestbijeenkomst. Ze zijn niet tevreden over het eten en de kleding. Ze willen d6Orbakken biefstuk. Vanmiddag was het
lek luisteren : siapen.
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op z'n hollands klaargemaakt, u weet wel, een tikkeltje rose
van binnen.
De ouwe weet er van. Hij weet van alles wat er op zijn
schip gebeurt. Hij staat kalm op de brug. Wanneer het zijn
tijd is zal hij een woord spreken. Maar deze man zegt zoveel door to zwijgen.
We wachten bier de jagers uit Holland af. Overdag worden de vliegtuigen geprobeerd. Met de kraan overboord
zwaaien, dan taxiend omhoog. Een fijn gezicht die kanariegele kisten.
Drie dagen liggen we op stroom. Velen voelen zich als
een gevangene voor de tralies. Ze zien de wal, maar kunnen er niet komen. De marteling duurt echter niet lang.
Ook hiervoor heeft alles zijn gezette tijd. Het bericht komt:
drie jagers zijn vertrokken. Morgen ankers hieuwen.
Aan dek gaat een jongen op zijn kop staan van vreugde.

Het convooi wordt gevormd
3 November 1946.
Gooi los de tros,
De voor- en achtertouwen,
Het gaat Haar Kaapstad toe, De machines draaien. De
loods komt Tangs het stormDat zal je niet berouwen!

leer omhoog. We spuwen
allemaal een uiting van dankbaarheid over de heining. We
Wren! ..... Dit is het ogenblik waarop de blijheid meester is over een heel schip. Wat haat een varensgezel deze
wijze van binnenliggen. Nu begint voor ons gevoel ook de
reis.
Het is mooi weer. We stomen de Solent af. Van Rotterdam zijn drie jagers vertrokken. De radio-afspraak is: ten
SO

zuiden van Wight elkaar te ontmoeten. Wat zal dat fijn
zijn. We zullen elkaar in gedachten op eerbiedige afstand
omhelzen en dan: zuid in. We varen met een horloge op de
brug en op de kooiplank.
Het is vandaag Zondag. We merken dat aan het potje bier
en de kerk. Tweemaal preekt Ds. Wristers hartstochtelijk.
Nevens de plaats waar de schare samenkomt is de slopchest. Als de dominee de zegen heeft uitgesproken moeten
de mannen zich haasten. Ze hadden het reeds aan de schuifelende stappen gehoord. Het is schoot-aan. De glazen staan
vol. Een varensgezel houdt van alles op zijn tijd, maar laat
hem niet kiezen tussen een preek en een borrel.
Stuurman Westers staat op de brug. Fijne kerel. Wie hem
niet kent denkt: wat een droge pierlala. Maar geef hem de
ruimte. Och, het enige verdriet dat hem deert is waarschijnlijk, dat er in sommige omstandigheden geen halve woorden zijn. Voor „ja", knikt hij. Voor „neen", schudt hij.
Maar voor iemand klaar staat hij altijd . . . .
De ouwe vraagt:
— Zie je nog niks van de jagers?
Geen antwoord. Loopt naar de radar toe, draait een knop-

je om, laat de boel warm draaien. Gaat terwijl naar de brug
met zijn kijker. Tuurt van kim tot kim. Er is niet veel meet
te zien. De duisternis begirt te vallen. Loopt terug naar de
radar, gluurt scherp. Zegt:
— Twaalf mijl zuid.
De ouwe kijkt om. Vraagt niet wat Westers bedoelt. Er
is een probleem minder. De stuurman weet nu hoe hij varen moet om de kuikens bij de kip te krijgen.
Dwars van ors ligt Wight. Altijd even mooi. Alle lampen
51

branden op het eiland. 't Lijkt wel of ze nu al kerstfeest
vieren. Het eiland is net een grate versierde boom.
Om halfzes hebben we convooi gemaakt. Ik sta perplex
van het wonder, dat radar beet. Schijnbaar een doodgewoon
kastje met een doodgewone antenne, een scherm waarover
iets schuiert, wat cirkels, die het mijlental bepalen en verder vaar je er maar op af. Wat zou het toch een fijne wereld kunnen zijn, als . . . .
Zeker op dit ogenblik, als er geen wind was en geen deining, die in dit nauwe zeedeel het tientallen benauwd
maakt. Woest gulpt de zee door Het Kanaal. Zeeziekte in
alle hutten. Maar daar is nog nooit iemand van naar het
kerkhof gebracht.
Kanaal, Golf van Biscaye, zeemansgraf weleer. Hier vingen in de grijze oudheid de Basken walvissen. Wat moeten
wij dan een eind weg. Er passeren weinig schepen en er is
veel werk aan dek. We koersen met z'n vieren verder. Drie
jagers moeten ons achterna komen. Twee stomen er van
Montevideo naar Kaapstad. Dwars over de Atlantic. En
van Kaapstad uit gaat de gehele familie in zee. Dat zijn tenminste de plannen.
Hier is het een beetje eenzaam.
Slechts eenmaal wacht ons in de Golf een mooi schouwspel. De Ittersum — ook een „Vinkeboot", zoals Janmaat
zegt — stoomt op naar Holland.
De Ittersum! Bij het noemen van die naam schitteren ogen
aan boord. Is dat verwonderlijk? De kapitein en enkele
anderen hebben er in de oorlogsjaren mee gevaren. Dat is
een boek vol. Zes jaar op een schip, luguber belaagd onder
en boven water! De schepen houden op elkaar aan. Kapitein
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Visser staat aan dek. Zijn mooie Karen glinsteren in de zon.
Ook anderen kijken. Er wordt geblazen aan beide kanten.
Er wordt gezwaaid. Klaas Visser roept door de luidspreker:
Ik wens u een goede rein en wel thuis. Hij zwaait weer, nu
met beide handen. Klaas Visser kijkt deze boot na als een
jongen zijn meisje.
Wel thuis.
Ittersum: richting Holland.
Willem Barendsz: richting Zuidelijke I Jszee.
En de zee kabbelt maar. V66r ons ligt de onpeilbare oceaan.
Kaapstad 3o dagen stomen.
Water, water, water, deining, deining, deining, schuim,
schuim, schuim. Ik kijk er naar. Daar krijg ik tot in der
eeuwigheid niet genoeg van.
Hoe is het met de andere jagers?

Er lekken langzamerhand een paar berichten uit. De 1, 2,
5, 7 en 8 hebben in Holland liggen repareren. Wat er precies aan de hand is weet niemand. Ter hoogte Madeira komen we achter het fijne. Dan stuurt kok Dekkers, van de 2,
die om koken en dichten vermaard is, een verslag. Het is
zeemansrijm, die ik niemand onthouden wil.
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HET VERTREK VAN DE JAGERS
UIT AMSTERDAM
Beste mensen, op zee en aan de wal,
Luister naar wat ik U vertellen zal.
Op Woensdag moesten wij vertrekken,
Naar de Zuidpool's-Walvis-plekken.
Maar alles ging niet zo naar wensen,
(Dat was de fout van andere mensen!)
In het begin ging alles goed,
Men weet dat men twee bruggen passeren moet.
De Hembrug wel dat was allright,
Maar de Velserbrug kostte ons tijd.
De loods liet ons draaien rond en rond,
Het begon al met bijna aan de grond.
Dit gevaar ternauwernood ontkomen,
Konden wij naar onze ligplaats stomen.
Dit was bij de nude Grote Sluis,
Maar ook bier was het niet pluis.
De sluisdeur, die was spoedig open,
En de 2 begon er in to lopen.
Nu hadden wij een katje aan boord,
Daarover kw am de 1 e Meester aan 't woord.
Die kat brengt zeker ongeluk,
En beneden vlogen de stoompijpen stuk.
Die kat van boord, geloof mij gerust,
Anders komen wij op een mijn of op de kust.
De ze Meester zijn vrouw was daar bij,
En zei: „geef dat beestje maar aan mij!"
Zo gezegd, zo gedaan en ook wij konden de sluis ingaan.
De kat was van boord, niets kon meer gebeuren,
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Maar beneden begon er steeds meer los te scheuren.
De loods gaf de order, nu op naar de sluis!
Maar eerst nog het roer om een halve torn rond,
En daar zaten wij stevig in Hollandse grond.
De een liep te griepen en een ander zei wat,
Ik dacht bij me zelve:
Is dit ook de schuld van de kat?
Na enige uren kwam een sleepboot langszij,
En trok ons heel spoedig uit de Hollandse klei.
Nu naar de Vishaven om water te laden,
(Beneden liep alles in de olie te Baden!!)
Zo, alles was klaar!, en wij gingen uit,
Vol verwachting om te jagen op kostbare buit.
Waar blijft nu de 1 sprak de ouwe stroef,
Maar kort daarop hoorden wij 't:
Een tros in de schroef!
Zo gingen wij verder de 2 en de S,
Er stond veel water en 't windje was stiff.
De volgende morgen kwamen wij aan de Hoek,
En kregen de 6 en de 8 op bezoek.
Wij besloten om verder te gaan met ons vieren,
Maar het noodlot zou het voor ons wel bestieren.
Na vrij zware nacht kwam weder de morgen,
En bracht voor de ouwe weer nieuwe zorgen.
Wij waren nog over met de 2 en de 8,
Dus werden er nieuwe ideeen bedacht.
Wij zouden wachten en heel langzaam draaien,
In de hoop, dat ze ons later nog zouden praaien.
Zo draaiden wij beiden heel traagjes voort,
Maar van de anderen werd niets meer gehoord.
Toen kwam daar de doorslag, des avonds na vijven,
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En lag er de 8 ook al te drijven.
De pompen kapot en onder water bedolven,
Zo was zij de speelbal van wind en van golven.
Wij besloten toen spoedig en zonder te dralen,
Om even een tros met de hand in te halen.
Na veel gelaveer en rondjes stomen,
Was er verbinding tot stand gekomen.
't Besluit was genomen, wij moisten hoe 't kwam,
Om terug te gaan stomen naar Rotterdam.
Wij werkten en zweetten, zonder dat het iets gaf,
Toen gebeurde het ergste; de sleeptros brak af.
De 8, die bleef drijven en wij gingen terug,
Om de and'ren te vinden, doch ook dat ging niet vlug.
Plots kwam er een schreeuw boven van de brug,
Aan 't handroer grijpt spaken, jongens! .... en vlug.
Het stuurgerei gebroken en alles in brok,
Zo zwierven wij verder niet lettend op de klok.
Toen vroeg in de morgen kwamen wij weer aan de Hoek,
Daar gingen de 6 en de 5 naar de 8 op zoek.
Wij tolden nog buiten voor enige uren,
Tot de Blankenburgh ons binnen kwam sturen.
Nadat wij in veilige haven waren gebracht,
Hadden wij sinds I Jmuiden onze eerste boerennacht.
De volgende morgen werd 't herstelwerk hervat.
Zoals U begrijpen kunt was het heel moat.
Na enige dagen van veel repareren,
Zullen wij het weer gaan proberen.
Wij willen well en kennen de tack,
Waar wij nu voor varen is een dringende zaak.
Aan ons zal 't niet liggen, de wil die is goed,
Als iedereen, zoals hier, zijn werk maar doet.
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Is alles in 't goede en prima in orde,
Dan worth het in Holland weer vet op de Borden.
Dus op naar Southampton, Oom Klaas wacht ons daar,
Komt jongens! pakt aan! maakt ons scheepje toch klaar,
Met frisse moed vender en sta niet te kniezen,
Voor 't welzijn van alien en voor de deviezen.
Laat al dat gekanker en mopperen gaan,
Op naar de Walvis, daar komt het op aan.
Aan de wal en op de zee,
Werkt alien toch mee!
Want keren wij huiswaarts, beladen met traan,
Dan is 't met de margarinebon spoedig gedaan.
Dan ziet men weer mannen met boterkisten sjouwen,
En dat is de weg om ons land op te bouwen.
Als ieder dat doet, dan gaat het weer goed,
En lopen wij samen de distributie van de voet.
Dan gaan wij naar huffs met voile zakken,
En die heren kunnen hun koffertje pakken.
Wij weten het alien van jongen tot grijzen,
Nederland moet en zal herrijzen!
AM 2, bijgenaamd: „Schip der zuchten".

De kok.
Bij de Keerkring

Southampton-Madeira-Teneriffa. Dat prachtige rots-eiland
van de Canarische.
De dekzeilen zijn gespannen. Het is snikheet. De matrozen
lopen met ontbloot bovenlijf aan dek. Ze worden geroosterd. Langs het schip zweven vliegende vissen. We zitten
in het hartje van de noord-oost-passaat. Aan bakboord van
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ons liggen de blakerende Afrikaanse woestijnen. Die delen
gul hun warme adem uit. Hoe kan men claAr Leven?
En dan komt er langzamerhand, sijpelend als gif, een knik
in de stemming. Het nieuwtje gaat er af. Men wordt melig
en fitterig. Mot-je-zien, weer een appel toe. De andere middag geen appel, maar pudding. Zijn ze nou hardstikke gek,
bier in die hel pudding . . . . En nou moet je ophouwen:
weer peentjes, ik vreet niet wat onder de grond groeit . . . .
Sommige vreemdelingen gaan door met het eisèn stellen:
'enkele potjes ijskoud bier per dag, een halve krant voor hen.
De matrozen van alle naties kankeren op de prijzen van
de goederen uit de Winkel. Dat kan Jan-de-arrebeier niet
betalen. We laten ons niet kisten voor het tijd is. Hoera!
Het stort-regent ingezonden stukken.
Dan komt de periode, dat er haast helemaal geen woord
meer gezegd wordt. a sta op een middag in de machinekamer, vlak voor de vuren, puffend, zwetend als een gieter. Daniel voor de oven kan het niet warmer gehad hebben. De meester heeft hoogstens een el flanel aan. Dat is
hem nog teveel. Boven zijn branderig hol komt de bootsman. Hij fluit met een tuutmond. De meester en ik kijken
omhoog. Hij maakt een gebaar . . . . Dat wil zeggen: we
hebben water aan dek nodig.
De drie jagers, die als speelse jonge honden om ons heen
Jansen, maken vast. Midden in de oceaan. De slangen gaan
over. Ze liggen drie uur aan moeders borst. Dan gaan ze
verzadigd met olie en water heen. Zij zijn tevreden.
Op een avond, even voorbij Teneriffa, grijpt de ouwe in.
Dat geklier moet afgelopen zijn. Hij wil met de mensen
spreken. Het yolk kan vertrouwensmannen sturen. Ze vaar58

digen de boots en een Amelander af. Beste verstandige jon-gens.
Er zijn mensen die zitten in een stoel, er zijn mensen die
hangen en er zijn mensen die zetelen. De rug recht.
Klaas Visser zetelt. Deze man is in een gedrongen verfomfaaide houding ondenkbaar.
Hij kijkt de mannen aan en zegt:
— Vertel maar eens waar of ze pijn in d'r buik over hebben.
De bootsman, die rap in alles is, spreekt. Hij doet het met
goed geformuleerde, zorgvuldig overwogen zinnen.
— Het yolk vindt, dat het, gelet op de bijzondere aard van
de onderneming, teveel extra moet kopen, kaptein. Het is
wel zo, dat we op bonus zijn gemonsterd, maar wie weet
of we ze vangen? . . . .
De ogen van Visser flikkeren.
— Niet vangen, we mOeten ze vangen. Wat willen jullie
dan?
De ouwe heeft de veel besproken prijslijst in handen.
— Wij willen graag, dat de maatschappij ons bepaakie kleren verschaft.
— Welke?
— Ouwe, mag ik even de prijslijst zien?
Hij schudt het hoof d.
— Nee, die heb je zelf ook, er is Lang genoeg over gepraat,
je weet best waar het om gaat. Niet om wat je wi/ hebben, maar om wat je nodig hebt.
Ze geven op: een paar laarzen, een dikke jas en nog wat..
Visser kijkt de mensen aan:
— Nog meer?
— Nee, kaptein.
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— Met zulke Bingen komen ze voortaan hier, begrepen?
— Ja, kaptein.
— 't Wordt geen schip met kanker in de hutten. 'k Zal er
met het kantoor over spreken . . . .
Dan zwijgt hij, alsof hij zeggen wil: afgelopen. Ze zeggen: Bag kaptein en vertrekken. Niet kruiperig als bange
dieren, helemaal niet. Ze weten: Klaas Visser is kaarsrecht,
in zijn gaan en in zijn doen. Hij zal hun vierkant in het gezicht zeggen, Bat ze gek zijn of gelijk hebben.
Tegen zijn baas en tegen zijn knecht.
Aan dek praten we wat na. Er wordt verslag uitgebracht.
Als de zaak van alle kanten bekeken is, zegt er een:
— Onze lieve Heer heeft die vent kaptein gemaakt.
Een ander voegt daaraan toe:
— En daarom is hij van geen mens en geen duivel bang.
De lucht klaart op. We naderen de linie. Zij is de onuitputtelijke 1 -April-moppen-trommel van Jan de Zeeman. Over
de linie vertelt men de nieuwelingen de onmogelijkste mogelijkheden.
De jongens zegt men: — „De Evenaar staat niet alleen op
de kaart, maar is 66k op zee afgepaald. Kom, laten we eens
gaan kijken of de paaltjes al in het zicht komen."
Er staat een knaap met een vlasharig baardje drie uur Lang,
stiff als de vrouw van Lot, op de voorplecht. De paaltjes
zag hij nimmer.
Even voor de linie breekt een zwaar onweer los. Enige mannen, die hier nimmer voeren, wordt door een jagermachinist opgedragen ijlings de schoorsteen of te dekken. Gauw,
gauw, anders slaat de bliksem er in en het leed is niet te over-
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We passeerden Teneriffa.
Om alias maar goed to kunnen zien klimmen verschillende mannen in de hoge mast.
Beneden: Een Jager in voile zee.

Boven:

Boven: De Willem Barendsz klaar voor de start.
Beneden: Haaienvangst.

zien! Ze hebben geen tijd om oliegoed aan te schieten. Ze
zeulen en klauteren in de neerplensende regen, alsof het leven er mee gemoeid is. Omlaag zitten ze te stikken van het
lachen.
Er wordt bericht, dat een hier kruisende linie-boot de Willem Barendsz zal aandoen. Wie wil kan brieven meegeven.
Bij de tweede stuurman inleveren. Hij woont: Straatje van
Alles, hut 174.
Ze schrijven zich een nat hemd. Ruim tweehonderd brieven
liggen er op de linie-boot te wachten.
In Kaapstad zullen ze pas op de bus gaan . . . .
Zijn de wolken flessen, die de regen een tijd bewaren? Er
valt een heerlijke malse linie-bui. Ze doet denken aan een
plasregen in het voorjaar thuis. Achter het schip ontspant
zich een regenboog. Van kim tot kim. Dat herinnert aan de
zondvloed en aan de belofte, dat deze wereld niet voor de
tweede keer door het water zal worden verzwolgen. Dat
imponeert hier, waar het schijnt of de oceaan de aarde beheerst.
De twee jagers, die van Montevideo vertrokken, zijn in
Kaapstad aangekomen.
De taaie hoop vat nieuwe moed.
Neptunus . . • •
Hij kennt: Z.M. de God der Zeven Wereldzeeen.
Dat is geen geheim meer en we geloven er niet in als mijn
jongen in Sinterklaas. Maar we doen toch alsof. Dagen van
tevoren zien we al geheimzinnig toebereidselen treffen. Voor
het zover is, weet men reeds, dat de bootsman Neptunus
zal zijn. Daar is iedereen het mee eens. Met de bootsman
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kan men nat en droog schuren. Opvallend is het hoe vooral
de matrozen zich intens op dit feest werpen.
op 17 November, 's morgens om elf uur, komt het eerste
over dek uitgegalmde bericht uit het hoofdkwartier van
Neptunus:

Kan om 2 uur namiddag verwacht worden, bereid u op het
ergste voor, ongedoopten!
Ze doen het.
Er is reeds een groot zeildoeks bekken aan dek opgesteld.
Over het dek gieren van tijd tot tijd vreemde, ietwat angstaanjagende geluiden.
En dan komt de uitgedoste zeegod om twee uur precies de
slipway (Walvisstraat) op. Hij wordt gereden in het versierde trossen-steekwagentje en heeft een groot gevolg,
mannen met blote borsten en dikke beschilderde buiken. Om
wee van to worden. Er is veel tam-tam. De fluit blaast. Een
paar kerels tetteren op een hoorn.
De ouwe ontvangt hem aan dek. Hij krijgt een oorkonde.
Direct daarop begirt de ernst van een grote-mensenspel.
Eerst de dames, dan de mannen. Bij elkaar 12 9 ! Tedereen
krijgt een naam, een certificaat van zeemanschap, sommigen bovendien een standje en een azijnachtig borreltje. Daar
weet de dokter met de halve brilleglazen meer van. Na,
de preek, nemen de lijfwacht en de barbier (broeder Jopie,
met zijn Kaap-de-Goede-Hoop-buik) de slachtoffers onderhanden. Met grote kwasten worden ze volgesmeerd. En
dan: een-twee-hoepla in de kuip. Koppie-onder. Er is een
schik van jewelste. Deze loopt tenslotte uit in de mooiste
streek van de dag. Een der gedoopten, zat van het getreiter, roept op tot wraak. Hij vindt gehoor bij de geslagenen.
„Jungers, bliksem Neptunus er in," klinkt de krijgskreet.
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Een oorverdovend lawaai. De bootsman — vergeef, Neptunus! — wordt opgenomen en dan . . . . hebben alle zeegoden genade met hem.
Wat ik me het sterkst van dit heerlijke kinderfeest voor
mannen, die toch altijd een beetje kind blijven, herinner, is
het slot-op-het-slot.
We stonden ons in het waslokaal af te spoelen onder
de douche. Een speksnijder kwam er onder vandaan. Hij
droogde zich af. Toen hij wegliep, riep zijn maat: „Jo, je
rug is nog . . . . nat." En de ander zei: „Dat doet m'n wijf
ook altijd . . . ." En terwij1 zijn maat nu deed wat thuis door
een zachte vrouwenhand werd gedaan, sprak die maat:
„Dat is net als bij mijn met het knopen-aanzetten. Je mist
ze eigenlijk allendag" . . . .
We zijn de linie voorbij en lonken naar Kaapstad. Dat doet
de stemming stijgen en het visvuur oplaaien. Vooral wanneer we twaalf uur drijven om trossen, harpoenen en kruit
over te geven. We zien reeds walvissen. Die gaan zich in de
antarctic vet-eten. Ze „weten" dat er in de Zuidelijke Uszee 's zomers volop voedsel is. De trek er heen is begonnen.
Als daar de winter komt keeren ze — machtig aangedikt
— naar deze warmere streken terug. Tenzij ze als „traan"
weggevoerd worden. We gaan er niet voor niets heen. Men
wil pogen een paar potvissen te vangen. Om de fabriek te
laten in-draaien.
Als we drijven zwemmen vele haaien rond de boorden.
Stomme, roofzuchtige kalebasten, die bijna in vrijwel alles bijten. Een van de jongens haalt een boterham uit de eetzaal, snijdt hem door en haalt de kaas er af. Daarvoor in de
plaats legt hij een strookje papier, waarop geschreven staat:
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weinig, maar uit een goed hart. Dat gaat aan de haak.
Nauwelijks is het te water of: hap, zegt de haai. Wie Kier
over de reling gaat is zeker voor de haaien. Menseneters
zonder erbarmen zijn het. Er waren griezelige verhalen over
haaienbeten rond. De grootste, die we vangen, is 2.68 meter Lang en hij weegt 73 kilo. De biologen pulken in hun
hemdsmouwen hem uit elkaar.
Er kOmt wat uit.
's Middags eten we carbonade. De afgekloven beentjes
gaan overboord. Een half uur later zijn ze weer binnenboord, Jan komen ze uit een haaienbuik . . . .
Maar we zijn nog niet aan de Pool!
De AM 6, 7 en 8 komen achter ons aan. Ze hebben in Las
Palmas en Dakar gebunkerd. We Koren hen wel onder elkaar praten, maar we kunnen zelf niet met hen spreken.
Dat geeft iets mysterieus.
De AM I, 2 en 5 Jansen om ons Keen. De 3 en 4 liggen in
Kaapstad naar ons uit te kijken: Vader Willem, komt gij
nog?
De Zondagen schijnen een pik op de dominee te hebben.
Telkens is er wat, dat bijzondere aandacht vraagt. Op
2 7 October vertrokken we van Amsterdam, het was een
Zondag, op 3 November verlieten we Southampton, het
was een Zondag, op 1 o November passeerden we het verrukkelijke Teneriffa, het was een Zondag, op 17 November
kwam Neptunus, het was een Zondag en vandaag — het is
Zondag, 24 November — ligt mijn makker met een dikke
gezwachtelde keel in zijn bed rond te draaien. Er kan geen
woord uit en slechts een beetje pap in.
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vanmorgen om 5 uur seint de AM 2, dat hij Been
stoom kan houden. We raken achterop. Help!
De ouwe komt er voor uit en de chef-machinist. De hersens van het schip houden scheepsraad. Klets-klats doen de
schroeven onder de slipway. Zij trekken rechte voren in de
oceaan. Wat nu? Zelf laten repareren? Doorvaren en seinen dat hij maar achterop moet komen?
Dan roept een stem ergens vandaan:
— He, sta niet te dromen, omdraaien en ophalen. Je kunt
hem toch niet laten verrekken?
Iemand loopt Haar de brag en vraagt den roerganger:
— Riep jij dat?
— Neen.
Wie kan dat geweest zijn? Onverstoord, hoewel een beetje
geschrokken, wordt rondgekeken. Wie is die brutale kreng?
Niemand weet het, maar men erkent: dat is toch wel de
oplossing, de steven wenden en de Jager op sleeptouw nemen. Jammer voor de uren die er door verloren gaan. We
hebben ze zo nodig.
Om even voor halfzes rinkelt de telegraafbel. Kalm aan,
een beetje terug. De wagen achterop gromt. Om halfzes
precies draaien we noord-noord-west. Het daagt reeds. In
de verte zien we na een uur een pluim zwarte rook. Dat is
de stumped Om acht uur zijn we bij elkaar. En dan begint
het gesjouw om in open oceaan de trossen over te brengen.
Staaldraden, met rekkers van Cocos en ijzeren klauwen.
Het is een geworstel. De zee is baas. Met een klein beetje
eigen kracht komt de 2 aansnotteren. Er zwiert een werplijn over. Mis. Nog een. Weer mis. De afstand is ook zo
groot en dichter bij elkaar komen is veel te gevaarlijk. Dan
een kist te water met de lijn er aan, dat schijnt te lukken.

En . . . .
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Vlak bij de jager wordt de tros echter te zwaar, de kist
zinkt. Nog een krat er bij, nu lukt het. Met een pikhaak
haler ze op de 2 de lijn binnen en dan maar vieren. Ja,
ja . . . . Een matrons krijgt een staaldraadsplinter in zijn
hand. Hij vloekt op z'n Zondags. leder woord kort hij af.
Een ander, die hem troosten wil, zingt:
Als je pas getrouwd bent,
Krijg je kindertjes op je schoot,
En als je op de Walvis gaat,
Dan ben je voor tijd dood.
Om halftwaalf hebben we vastgemaakt, de winches zijn
uitgepuft en alles staat snaar-stijf. We draaien weer voile
kracht er vandoor. Och, die jager is niet meer dan een vlo
op een olifantenrug voor Willem. Zonder vaart te verliezen stomen we naar Kaapstad. Terwijl sijpelt tweet in de
bankwerkerij, waar ze de kapotte machine-onderdelen
staan te repareren. De matrozen blazer aan dek uit. Een
forger, onbevaren, zegt, terwiji hij op een bolder kruipt:
„Fijn, volgende week Zondag vrij, aan de Kaap." De ander — zeker omdat de dominee ziek is — profeteert met
evangelisch vuur.
— Zes dagen zult gij arbeiden, maar de zevende is voor de
vuile klussies. Wie zegt dat ik het lieg, slaat me maar dood.
Hij onderstreept dat met een kladder, die het water in de
oceaan moet doer stijgen!
Het gesprek order de tropenhemel

We zijn nu in de door God en mensen verkoren gordel der
tropen!
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Vanavond is de zon ondergegaan, zacht rose. Zij schiep
aan de Binder een kleurenpracht, die een groot mens klein
maakt; zachte tinten en nevel-eilanden met rotsen van watten. Dat is een wereld, die men zich alleen maar dromen
kan. Iedereen die het ziet is daar een beetje stil van.
Het wordt een voldragen avond, rijp als een Meikers.
De lucht is glanzend als donker glas, met een ontelbare
menigte sterren. Het is zwoel, niet beet. De warme woestijnwinden zijn bier door de zuid-oost-passaat gekruist. In Holland poken ze nu de kachel extra op. Het yolk, zeer dun
gekleed, legt een kaartje of vertelt elkaar verhalen. De matrozen hebben bijkans allemaal verre reizen gedaan. Op een
stapel manilla-trossen in de midscheeps klonteren ze samen.
Ik zit graag onder hen. Ze zeggen het zo afgebeten en duidelijk. Dubbelzinnigheid haten deze mensen. Men behoeft
nooit te vragen wat zij bedoelen.
Een Faroer vertelt:
— 1k ben twaalf jaar van huis geweest. Mijn vader is dok-

ter. Eerst zat ik achter een kluit koeien in Zwitserland. Toen
tekende ik voor het Franse legioen. Wk een Leger! Daar is
discipline. Alles op zijn tijd; brood, wijn, vrouwen. De oorlog kwam. Ik vocht bij Narvik in Arabie, bij Elalamein,
in Frankrijk . . . . Ili trok heel Europa door. Alle kogels gingen langs me been. Mijn naam stond er niet op. Wie kent
me ook? Ik ging eindelijk Haar huis. Ik had drie jaar nodig
om bij min moeder te komen.

Iemand vraagt:
— Waarom ben je niet thuis gebleven?
Hij antwoordt:
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— Ik wou alleen m'n moeder zien. Ik kan toch m'n wader
niet helper met opereren?
Langs ons heen aan dek gaat een vrouw. Het is een fijne beschaafde dame. Ik heb de indruk, dat de gevolgen der zeeziekte haar nog steeds een beetje plagen. Misschien is het
ook een tikkeltje eenzaamheid. Zij wandelt nu wat in een
voorname rust rond.
Waar gaat zij heen?
— 0, naar Afrika. Daar woont mijn dochter, ik heb haar
in acht jaar niet gezien.
Als zij voorbij is, dit yolk voelt fijne dingen zeer subtiel
aan, begint de volgende. Een Nederlander. Kort zijn de

zinnen, hokkerig is de taal, scherp zijn de woorden.
— . . . . Ili was vier jaar getrouwd, mijn kind stierf bij me
in de schuilkelder. Mijn vrouw zei, dat ze niet meer van me
hield. Ze verkoos een Engelse officier boven mij. Toen heb
ik, wat ik niet kapot sloeg, verkocht en het geld verzopen.
Ik ben geen lieveheersbeestje, maar aan de wal doen ze niet
anders dan de Tien Geboden verpesten. Ze wil me nu weer
hebben, ik haar niet. Ze staat ergens achter een toonbank
pepermuntjes to wegen. Ili ben Holland ontvlucht, ik wil
er ult. Ili wil van iedere daad de gevolgen dragen. God
heeft een vreemde droom in mij gedroomd. Deze: eens nam
Hij een stuk hout. Hij Sneed mij daaruit. Hij sprak: Ik zal
je pijnigen, maar nimmer verdelgen . . . .
Als ik mijn levensverhaal schreef zou ik de pen kunnen dopen in heet mensenbloed . . . .
Er is niemand die lacht om dit verhaal.
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En toen kwam een Noor los. Dat gebeurt niet gauw. De
Noren zijn stil en gesloten als hun kusten. Hij is alliveer de
langste tijd op het moederschip geweest. Straks zal hij op
een Jager overstappen.
— Waarom ik hier aan boord ben?
Ik was harpoenier, ik werd bedankt, ik ga opnieuw mijn
geluk beproeven.
Waarom ik bedankt werd?
Voor de oorlog voeren we samen uit, mijn vader en ik, ieder
als kapitein-harpoenier, vader van deze, ik van gene rederij.
Het was de laatste tocht, die mijn vader maakte. Acht en
dertig keer was hij naar de pool geweest. Van mij was het
de eerste teelt als kapitein-harpoenier.
Mijn vader zei: laten we een weddenschap aangaan wie dit
jaar de meeste walvissen schiet. Ik stemde toe. Ik vernam
tijdens de reis terloops, dat we elkaar niet veel ontliepen.
Het was een schraal jaar. Elkeen klaagde nimmer zo'n zuinige vangst te hebben meegemaakt.
Twee dagen voor het verlaten van de I jszee kwamen we
bij elkaar. De jacht was op, we kregen vies vuil poolweer.
Vader riep:
— Hoeveel heb jij er geraakt?
1k antwoordde:
—

99!

Ili zag hem schrikken en vroeg:
— En u?
Hij riep:
— 99!
Ook bij mij stokte de adem. Het seizoen was doodop. We
hadden beiden opdracht gekregen om na bunkering met de
moederschepen naar huffs te varen. Onderweg daarheen be71

reikte ons het bericht: „Blaast, Walvis vooruit." Er was een
„Blauwt" gesignaleerd. We besloten na even praten er beiden op of to gaan. Gewoonte is dat natuurlijk niet. Nu was
er geen andere mogelijkheid. „leder een kans," riep vader.
Hij stuurde naar bak-, ik naar stuurboord van de Walvis,
die we zagen spuiten. We beseften beiden: dit is de beslissing. We richtten praktisch gelijk. Ik Wilde vuren, schuin
keek ik naar vader. Ik dacht: neen, 't is jouw laatste reis,
zonder jou was ik er niet, ik geef jou de eer. Mijn besluit —
het viel me loodzwaar — was genomen. 1k zwaaide, aanschreeuwen was niet mogelijk, met de hand, beduidend: Ga
je gang, vader. 't Is jouw laatste. Hij ging zijn gang. Vader
sch6Ot het dier. Hij had het gewonnen! hij 1 oo, ik 99. Toen
ik thuis kwam werd ik bedankt. Ili had niet voldoende het
belang van de zaak gediend, zei de reder . . . . En dan nemen ze het je kwalijk, dat je elders je kans gaat waarnemen.
Ik kijk weer naar de lucht; nog dieper glanzend, nog meer
hemelogen, die glinsteren. Soms lijkt het wel of zij in - een
stortbui omlaag zullen regenen.
1k kijk mijn makkers op deze harde trossen aan en ik beken:
Neen, dit is geen Babel in zee, dit zijn mensen, rauwe donderstenen op zijn tijd, vooruit, maar mensen met harten,
die kloppen van heimwee en verlangen onder ruige borsten.
Overmorgen: Kaapstad.

72

..........
':-- . :- -,--

..;—

C.

C•

e --

'1 (7—

EEN HANDVOL WALVIS
Wat is een walvis?

Een zoogdier, dat levende jongen baart en deze met melk voedt.
Waar Leven walvissen van?

Van Krill, dat veel op garnaaltjes lijkt.
Hoe planten walvissen zich voort?

Paring in het water, in Juni- juli. Dracht Blauwe Vinvis 101/2
maand; Gewone Vinvis 11 1/2 maand. Jong wordt 7 maanden
gezoogd. Na 2 a 3 jaar is dit geslachtsrijp.
Hoe groot is een walvisbaby?

Bij de geboorte 7 meter. Zij groeit 4.3 centimeter per dag.
Hoe lang is een volwassen walvis?

De Blauwe Vinvis gemiddeld 24-2 5 meter, de Gewone Vinvis
2 1 meter.
Hoe diep duiken walvissen?

Hun voedsel vinden ze vooral tot ongeveer 5o meter onder de
waterspiegel. Zij schijnen echter regelmatig tot zoo meter to
duiken. Bij een proef van de Noren constateerden deze, dat
een walvis tot 355 meter dock.
Hoe lang kunnen walvissen onderblijven?

De Gewone Vinvis maximaal 3o minuten;
De Blauwe Vinvis maximaal 5 o minuten;
(Een gemiddelde zwemmer 1 minuut, een parelduiker tot 21/2
minuut, een hond of kat van 2 tot 4 minuten, een zeehond 1 5
minuten).
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Wat zijn voor de walvisvaart de belangrijkste soorten?
De Blauwe Vinvis en de Gewone Vinvis. De traanopbrengst
van de Gewone Vinyls bedraagt gemiddeld 50 barrels (8467 kg)
tegen zoo barrels bij de „Blauwe".
Een voorbeeld:
De walvis brengt gemiddeld van 15 tot 18 ton traan op, dat
is de vetproductie van 2 75 koeien in 1 jaar.
Spuit een walvis water?
Neen.
Uit het spuitgat, dat niet groot is, komt warme ademlucht,
Welke expandeert, afkoelt, waardoor de hierin aanwezige
waterdamp condenseert. Dit neemt ook vaak de vorm van een
verstuivende waterstraal aan.
Behoeft er van een walvis lets verloren to gaan?
Neen.
Uit zijn spek, vlees en beenderen haalt men traan. Voorts levert hij op: van vitamine A, insuline en hormonen tot borstels
uit baleinen en kunstleer uit zijn Barmen.
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11
„OP HOOP VAN ZEGEN"

_

Een vluchtige gast . . . .

I k zie land.
Na drie weken.
Begrijpt ge wat dit is?
Om halfvijf word ik gepord: De Tafelberg is in zicht. Ongewassen en ongeschoren duw ik mijn kop door de patrijspoort en er gaat iets zingen in me: land, land, land! Nu
kan ik me enigszins voorstellen wat Abel Tasman, Vasco
da Gama en andere ontdekkers moet hebben doortrild. Die
zOekers op de zeilen! Zij zetten door dik en dun door, met
gebrekkige middelen en de nooit helemaal wijkende vrees,
dat ergens, ginds, het eind van de aarde kon zijn en ze er of
konden vallen. Ik kan me zo goed indenken, dat de punt
van deze landtong Kaap de Goede Hoop wordt genoemd.
We schuiven de Tafelbaai in. Een aantal zeeleeuwen, buiken boven, poelt langs de boorden. Over ons been scheren
de albatrossen. Prachtige vogels met sours wel drie meter
vlucht. Een met de wolken, een met de zee, in wier
schuimkoppen hun Witte ruggen en borsten vervloeien.
Meeuwen en mallemokken, lawaaischopperig overvliegend,
bevuilen het dek. Een matrons, die net met de slang staat
to spoelen, gilt: maakt dat je weg komt, kakkedrollen. Op
datzelf de ogenblik werpt een andere overvlieger petsend
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een pleister op zijn glimmende schedel.
Het is feest vanmorgen. De zon staat hoog aan de hemel.
Om 12 uur bijna pal boven het hoof d. We werpen een frunnikje schaduw. De vlaggen gaan in top; rood-wit-blauw
achterop, WV (walvisvaart) in de midscheeps, de loodsvlag
boven de brug, de Amsterdamse in de voormast. De motoren gonzen vredig. Hun geluid klinkt nu als muziek. De
„dotten poetskatoen" kunnen tevreden zijn, die werkezels
uit de machinekamer. Een sleper maakt vast; halve kracht,
voile kracht, zachtjesaan, het oude spel. Maar altijd nieuw.
Er staan mensen op de kant. Zij zwaaien. Iemand aan dek
roept, in zijn verbouwereerdheid, wanneer we zeker nog
tachtig meter van de wal zijn: aangenaam met u kennis te
maken . . . . We lachen er allemaal om, al vindt niemand
het erg gek.
Want de wal trekt. Ik voel nu: de wal is voor Jan-de-zeeman een onweerstaanbare magneet. Daar, daar, daar zal
het wel zijn. We kijken naar de stad, genesteld tegen de
bergen, gelegen aan een baai, zo schoon als een sprookje. We
willen van boord, daar in de lokkende verte met eigen ogen
alles zien, onze dorst lessen en de benen strekken. Als jonge
paarden trappelen velen.
Er lopen wulpse meisjes Tangs het schip, ze draaien met de
ogen, zwaaien met de heupen, werpen gul kushandjes naar
ons toe. De „lief de" is niet alleen te koop, zij biedt zich zelf
aan.
We zijn ingeklaard.
De hol naar de wal barst los. Er zijn er die op hol slaan.
Want de Kaapse wijn is zeer koppig.
Kaapstad, December, vacantiemaand, hartje zomer: sinaas8o

appelen, perziken, pruimen, pisangs, apenootjes. Uitpuilende etalages. Geen bonnen. Aileen prijzen om van to rillen, want Afrika moet zelf erg veel invoeren. Toch klagen
ze hier ook. Wanneer we er liggen kan men haast Been vlees
bekomen, boter en zeep zijn zeer schaars. De suiker komt
volgende maand op de bon.
„Nu begint voor ons de ellende," zegt een mevrouw, die
nog nooit een bonnetje van de distributie heeft gezien. ')
Contrasten treffen mij!
Het land is ruim en je voelt: hier kan een jongekerel ademen en omhoog springen. Hier zijn de paden niet platgetreden, hier kan men zelf wegen aanleggen. Hier zitten
de mensen niet op en in elkaar. Ruim, ruim! Wat echter
opvalt is, dat zwart en blank niet op een bank zitten. Er
zijn bioscopen voor zwarten en kroegjes voor zwarten, gaat
u zelf maar door. De scheiding strekt zich zelfs tot de
urinoirs uit. Er zijn „zwarte" en „witte" waterbakken. Op
een deur staat: „nie blanke nie . . . ." Elders: „nie gemakhuisie nie . . . . "
Het is een land topzwaar van problemen. In de Adderleystreet — daar klopt het hart van Kaapstad — ranselt een
kaffer een kleurling af. Niemand bekommert zich er om.
Aan de wijze waarop de vechtenden elkaar aankijken, zie
ik hoe fel ze elkaar haten. „Bastaard," bruit de kaffer. „Ek
het wit bloed," zegt de kleurling. Daarin ligt alles. De kaffer acht de kleurling zijn mindere. Hij bederft het ras, witen-zwart komen in hem samen. Of botsen ze? De kleurling
heeft zijn trots. Hij heeft immers iets van de knappe witman in zich.
1) Op de tbuisreis vernam ik, dat de distributie niet is doorgegaan. De „elIende"
is voor mevrouw dus niet eens begbnnen.
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Hoe moet zich dit alles gaan ontwikkelen? Wie zal die gekleurde massa's Leiden? Hier ligt toch op den duur een vonk
bij een kruitvat? Ik heb de indruk, dat ze de tegenstellingen in Afrika moeilijk aan kunnen. Al bedenke men, ik ben
een vluchtige gast.
Er zijn hier veel joden; Nederlandse, Duitse, Poolse. Voor
mijn gevoel beheersen ze de handel in Kaapstad. Ruiken zij
de plaats waar het goud op de straten ligt?
Kaapstad-Centrum is nogal chaotisch gebouwd, de natuur
heeft voor Naar schoonheid gezorgd, niet de mensen. Maar
zeer aantrekkelijk zijn de buitenwijken. De huizen hier
hebben rode daken en zijn van Licht gele steen opgetrokken,
ze hebben weinig etages. Men leeft ook veel in de tuin. De
meeste mensen hebben Been kachel. Soms — „als 't iel koud
is ga elektriek an . . . . "
We autoen dit heerlijke zonnige land door: Marine-drive,
Seapoint, Leeuwenkop, de Twaalf Apostelen, die geweldige
steenrotsen. Het kabelbaantje weet, dat de Willem Barendsz
er is. Soms is de nok uit de wolken, meestal heeft de tafel
echter een kleed van „watten".
Op de Tafelberg komt iemand vragen of ik een dame in
mijn geboortestad wil groeten. De wereld is toch niet zo erg
groot . . . .
We doorkruisen de stad, de wijken der armen en rijken, de
kafferconcentraties, waar het in de duisternis slecht toeven
is. De messen zitten hier los.
's Avonds is Kaapstad van verre zo schoon, dat iedere beschrijving daarvan niet meer is dan gepruts. De huizen, tegen
de berg op, hebben hun lichten ontstoken, ook de lantaarns
branden. En in deze stad van enkele honderdduizenden
blanke, brume en zwarte mensen werpen die lichten hun
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warme glans uit. Dit is om stil naar te staren en niets te zeggen. Zoals mijn jongen naar de kaarsjes van de kerstboom
kijkt, zo, met van die glinsterende ogen heb ik daar iedere
avond naar staan kijken. Mogelijk begrijpt ge nu een beetje
hoe mooi het is.
Vier, vijf dagen dwaal ik door deze stad. Het is goed, dat
er een eind aan komt. Niets is op tijd. Iedereen wil de hort
op. Wie kan het kwalijk nemen? Water, water, niets dan
water wacht ons, maAnden . . . . Er zeilen een paar noorderlingen zingend over dek, al twee etmalen achter elkaar,
de fles steekt uit hun broekzak. Er komt iemand zonder
schoenen aan boord. Een ander brengen ze op een steekwagen. Een zeeman aan de wal is sours een beetje mal.
Men heeft in Afrika voor alles practisch belangstelling.
Gastvrij zijn de mensen. Iedere Nederlander kan er een
warme plek vinden. Mijn hutmakker, De Eerwaarde, die
afgekeurd wordt, vindt rap een goed dak boven het hoof d.
De Afrikaner kankert graag. Is dat nog een erfenis van zijn
Nederlandse afkomst? Maar als ge met hem gaat klagen
over dit of dat, dan is hij er als de kippen bij om te zeggen:
„ons het een baie mooi land" . . . . En zeg dan maar niets
meer.
Een vrouw houdt mij in de docks aan.
— Bent u de krantenmeneer van de Willem Barendsz? Ik
knik.
Ze barst los:
— Ik ben een Nederlandse en ik blij het. Ik kan iedere
Nederlander wel zoenen. Ze is over de vijftig en ik ben blij,
dat het daarbij blijft.
Hartstochtelijk belijdt ze:
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— Ik snak zo naar Holland. Ik wil er de grond wel kussen • • • •
Dot treft me.
Het is precies 5 December als ik inkopen doe, te kust en te
keur. Van Sinterklaas merkt men niets. Het wemelt hier
natuurlijk wel van zwarte pieten.
En dan komt het verlangen weer naar zee. We van het
dolen en praten en luisteren. Als het schip binnenvalt holt
janmaat rap naar de stad of daar al jaren iemand met smart
op hem zit te wachten. MC,e komt hij terug. Teleurgesteld
bovendien. De andere dag loopt hij minder hard. Na twee,
drie dagen komt, met het geldgebrek, de zekerheid: ook hier
.
niet.

Een zeeman vindt geen vree,
Op aarde niet en niet op zee . . • •
Nu begrijp ik, dat deze mensen altijd weer gaan. Omdat
ze nergens helemaal thuis zijn en het nergens helemaal vinden.
Morgen: ankers heffen.
Quo Vadis?
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ZWARTE DAG IN ZONNIG LAND
(7 December 1946).

Vorige week werd een albatros omlaag geschoten.
Is de Willem Barendsz clacirom verdoemd?
Hangt er onheilspellend een donkere grijpklauw boyen het schip?
De geruchten stapelen zich op.
Sabotage: water in de stookolie!
Sabotage: geen goede pakkingen in de machinekamer!
Sabotage: de pompen van de jagers verstopt.
Ik geloof er nog niet aan. Alles is zo nieuw en we
hebben betrekkelijk weinig practijkmensen. Maar
die neergeschoten albatros zit vele leden van de bemanning lelijk dwars. Zodra hij Haar beneden viel,
werd voorspeld: dood, verderf haalt ge er mede
over u. En het yolk gelooft dit als een stuk evangelie. Het is van vader op noon gegaan: Laat in
's hemelsnaam een albatros met rust. Vile een
albatros treft, treft zijn schip.
Vandaag ontvangt iemand een telegram, dat zijn
vrouw in het ziekenhuis moet worden opgenomen.
Zie je wel . . . .
En even daarna krijgt een man bericht, dat zijn kind
in Holland op sterven ligt.
Zie je wel . . . .
We liggen klaar voor vertrek. Hebben gebunkerd
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en geproviandeerd. Er zijn wat veranderingen aan
de fabrieksinstallaties aangebracht. Een paar belhamels kregen de bons, er is een ploegje yolk bijeengekomen, dat de walvisvaart uit ervaring kent. De
AM 3 en 4 gingen Donderdag ons vooruit. Ze verkennen de vangstgronden. De AM 5 vaart met ons
mee. De 1, 2, 6, 7 en 8 komen ons achterop. Want er
is weer heel wat te repareren. Wij gaan het met z'n
drieen alvast proberen. Morgennacht om twaalf uur
begint het vangstseizoen. Een aantal fabrieksschepen van andere vlag is reeds op de gronden. Dat
steekt. Als Hollander, met je verlangen om haantjede-voorste te zijn, krijg je daar het zuur van.
Om tien voor een 's middags maken we los. Een
van de vliegtuigen — ze lieten de radiokompassen
compenseren op Wingfield — gonst over, de andere ligt in de Tafelbaai. Daar zullen ze aan boord
komen . . . .
En dan wervelt, terwijl de slepers reeds in de trossen hangen, de jobstijding aan:
„De PH NAW verongelukt! Mannen safe!"

We ademen iets vrijer. De teleurstelling is groot.
Een toestel hebben we nu nog maar over. Gelukkig
echter, dat het met de jongens O.K. is.
Een kwartier later komt het vervolg:
„Toestel was op water gedaald, Wilde weer starten, sloeg over de kop, een man vermist, een man
zwaar, de twee anderen licht gewond."
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Wie wordt vermist?
Wie is zwaar gewond?
En dan komt de verpletterende tijding: Leen Kuiper, de navigator, is omgekomen. Jan van Donkelaar, de piloot, is zwaar gewond, de anderen, Wim
Hogenkamp en de radarexpert Addison, maken het
redelijk goed . . . .
Wat gebeurt er nu? Worth de Willem Barendsz een
kerkhof? De mannen klonteren bij elkaar. De een
vloekt, een ander staart verwezen, een derde staat
stil in een hoekje bij de reling zijn ontroering to verbijten.
Mag er dan niets gelukken?
Is dit schip verd6emd?
Er komt een man naar me toe. Hij zegt:
— Ik wil er af, ik heb geen vertrouwen meer. Waarvoor zal ik mijn Leven wagen? De walvisvaart vreet
mensen.
Een ander zegt:
— Nog nooit is de dood zo rakelings langs me been
gegaan.
Stil loopt de stuurmansleerling over dek. Achterop
en in de midscheeps gaan de vlaggen halfstok. En
ik kruip in mijn hut, sluit de deur of en ga, met bevende hand, schrijven over die hartelijke makker
Leen Kuiper . . . .
Hij heeft bier op de sofa van hut negen en twintig
vele malen gezeten. Hij heeft me verteld wat hem
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overkwam op aarde. Hij voer, hij vloog, hij werd
door de Jappen krijgsgevangen gemaakt. Moest naar
Burma, werkte lange tijd aan de dodenlijn, vocht
om het vege lijf te redden. Het liikte. Hij kwam na
jaren terug in het vaderland. Teleurstelling op
teleurstelling. Geen huffs, geen pulp, eerst zelfs nauwelijks een bed. „Ik wil er weer bovenop komen,"
zei hij, „daarom monsterde ik hier. Mijn vrouw verdient, na al het verdriet, een beter bestaan. Ik zal
trachten het Naar te geven." Om Naar draaide zijn
leven. Over vele onderwerpen sprak ik met hem.
Hij kwam altijd bij lar uit. Haar heeft hij met zijn
gevoelig hart en nobele gedachten duizenden malen
gestreeld. Dat moet hair, die zo'n beste man mist,
wel zeer troosten.
Er is lawaai aan dek. Ik spring uit mijn stoel. Een
vriend van Kuiper loopt handenwringend, echt
menselijk overstuur rond. Hij schreeuwt:
— Ik haat degeen, die een albatros schoot. Wie
het nog een keer doet, leg ik neer . . . . Men probeert
hem te kalmeren. Het lukt slecht.
We willen vorm geven aan ons medeleven. De kapper loopt met een lijst. Gul schrijft men in. De stoet,
die Leen Kuiper in Kaapstad wegbrengt, zal niet
lang zijn, maar velen zullen de baar in gedachten
volgen. Er staat niet voor niets op de linten van de
krans:
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„Rust zacht, beste vriend, de Willem Barendsz zal
je niet vergeten.”
De laatste vakmensen komen in de Tafelbaai aan
boord. Alle kooien moeten worden benut. 06k die
van Leen Kuiper. Niemand is echter bereid om er
gebruik van te maken. Is dit bijgeloof of pieteit?
Men weigert en bloc te slapen op de plaats waar
Leen Kuiper zovele malen het moede hoofd heeft
neergelegd.
Leen Kuiper, die nu eeuwig slaapt en, naar ik innig
hoop, de rust heeft gevonden, Welke de aarde hem
onthield.
Leen, wij die verder varen, grdeten je! . . . .
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Dwars door de Brullende Veertig
Kaapstad, Kaap de Goede Hoop, naar de walvisgronden!
Dat is varen: storm, Bergen tout water, stuivend schuim,
hoge zeegang. We tornen dwars door de westenwinddrift.
Hier holt een kringloop om de aarde, opgejaagd door de
oostelijke driftstroom. We varen met „verzegelde" orders.
De kaartenkamer is dicht, de route geheim. De rivaliteit
onder de expedities mag niet onderschat worden. Ja, nu
wordt het bittere ernst.
Het jongemeidenweer is voorbij.
Twee dagen geleden was het beet, gisteren koel, vandaag
vinnig koud. Iedere dag, die nu volgt, trekken we voorlopig een borstrok meer aan. De air condition blaast warme
lucht in de hutten.
Maar we weten het: door die Brullende Veertig màeten we

been. Daarachter zwemmen de walvissen. We zien ze reeds
„spuiten". Straks zullen de harpoenen er op af snorren. De
spanning stijgt met het uur. Wanneer de eerste? De nieuwe
wachten zijn al ingedeeld; van acht tot acht, twaalf op,
twaalf af. Straks zal dit bedrijf geen rust meer kennen,
wordt beweerd.
De Willem Barendsz duvet zijn kop in de wind. Aan alle
kanten vliegt het water over, het zicht is beperkt, hoogstens enkele mijlen. De zee lijkt ontembaar. Grauw hangen
regenzware wolken, aan een dichtbije Binder, over zee. Net
een sombere herfstdag in Holland.
De Willem Barendsz belt, met al zijn gewicht, meters over.
Hou je staande, hou je droog. Ja, ja. De slingerlatten zijn
op de tafels aangebracht. De zee en de wind schateren er
om. De soep vliegt uit de Borden, de balletjes roller op de
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grond. Zes knopen per uur houden we zuinig staande, het
is niet veel, maar we noteren windkracht acht, Brie en dertig mijl per uur. Die werken tegen.
Naast ons vaart de AM S. VAArt? Hij waggelt als een dronkenman. Met open monden staan we het schouwspel gade
te slaan. De zee werpt het schip naar bak- en stuurboord,
sours is de bodem gedeeltelijk bloot. Er komt een bonk
water aan. De 5 duikt er achter, reling onder, brug onder,
schoorsteen onder, we zien alleen nog twee masttoppen en
een stukje kraaiennest. Een paar tellen blijft hij weg, dan
rijst hij, statig, triomferend omhoog. Deze schepen kunnen
de zee aan. Het is een angstige heerlijkheid om naar dit gebakkelei te kijken.
Het werk gaat door, niet kalm, maar gejaagd. Bonus, bonus! De mannen, zwaar geschoeid, zuidwester over de kop,
laarzen tot aan de knieen, oliejassen om het lijf, ploeteren
tegen zee en weer in. De dekken komen schoon. De lijnen
en klauw, om de Walvis binnenboord te trekken, liggen
klaar. Niets liever is het ons dan aan te pakken. De stoomzagen staan onder druk. De botten der „Blauwen" en „Vinnen" kunnen onder de vlijmscherpe tanden. Onderin het
schip zitten de tankwassers. Alle stookolie moet er uit. Enkele druppels daarvan in de traan doet de kwaliteit omlaag
vliegen. De tanks zijn in Holland met Remove-oil ingesmeerd. Nu de olie er uit is wast men ze — als een werkster
een vuile gang sopt — schoon. 't Gaat prachtig, al is het,
onderin zo'n dansende schuit, een grafdelvers karwei.
Er zijn in Kaapstad ongeveer veertig nieuwelingen bijgekomen. Sommigen van hen voeren reeds twintig keer ter walvisvaart. Het zijn blanken, zwarten en bruinen. Ze zitten
bij elkaar, ze werken met elkaar, ze eten bij elkaar. Maar
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sours staan ze bij een bolder in d'r eentje over de zee, die
tomeloze waterwoestenij, te kijken, met ogen vol onberedeneerd verlangen. Ik heb dan geen moed om een praatje
met hen te maken. Waarom ook? Hun verlangen is het
mijne. Op dit grote schip, bemand door zo'n allegaartje,
voel je, dat je in diepste „zijn" alleen staat. Maar je weet
ook, dat aan de andere kant van de wereld iemand op je
zit te wachten, aan je denkt, met je meevaart . . . . Voor
War trotseren ze dit eenzame en vaak Barre leven. Wat
kan dat je in deze verlatenheid warm-blij maken.

Waar blijven ze?
Het geloof in de walvissen taant! De vrije dag — het is de
eerste der week — het potje bier, de lekkere vreetjes, kunnen het niet goedmaken. We zijn bier niet om vliegen te
vangen, we moeten walvissen hebben. Waar blijven ze?
De barometer van het gemoed zakt. De twijfel — dat venijnige beest — bespringt velen.
Met deze reis mislukken?
We hebben het overigens best. We zitten in het hartje van
de zomer op drie en vijftig graden zuid, het is anno domino I 5 December 1946, we hebben tot 's avonds elf uur
Licht en om vier uur kunnen, wat ons betreft, de boerenmeiden alweer naar het land. Over een paar weken wordt
het bijna helemaal geen nacht.
De jagers AM 3 en 4 semen: „zitten midden in het ijs, hebben moeite om het schip op de zee te houden, zoeken luwte
achter een ijsberg." Ze semen 66k: „vangen geen pieten".
Met als schrale troost er achter: „de anderen evenmin." Wij
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seinen terug, dat het niet om pieten, maar om walvissen
gaat! Het dek blijft echter leeg.
De Willem Barendsz is een boot met een kop en twee hoofden. Klaas Visser voert het commando, maar captain Jespersen is de expeditieleider. Hij — die ver-engelste Noor —
weet hier de weg als ik bij mij thuis. Zij staan samen op de
brug. Visser, de kalme, ogenschijnlijk onbewogene, Jespersen, de zo op het oog goedige dikzak — hij doet mij altijd
denken aan het Michelinmannetje — wiens ogen echter vuur
schieten, die heen en weer draaft naar de radio, gesprekken voert en afluistert. Nu krijg ik pas een kijkje van de
strijd, die hier in deze poolzee wordt uitgevochten. Geheimzinnig, angstig, misleidend, slues bijna.
Er zijn reeds enige grote factoryen in bedrijf, Britse en
Noorse. Van samenwerking is geen sprake. Men verzwijgt
alles voor elkaar. Het lijkt wel iets op oorlog. Niemand
laat de ander in zijn kaarten gluren. Kortzichtig vaak. Zelfs
de wederkerige verstrekking van meteorologische gegevens
heeft niet plaats. De wereld der walvisvaarders is even

ruim als nauw. Visser en Jespersen staan weer bij elkaar.
Ze zwijgen, maar hun ogen boren door sneeuw — die vandaag voor het eerst volt — en nevel.
Waar blijven ze?
Zitten er messen in de wind? Hij snijdt door merg en been.
Overal komen de truien en dikke onderbroeken en hemden
voor de dog. Er is van de week verkoop geweest in de winkel van Jos Bergmann, die een dure eed gezworen heeft om
met een board van zeven maanden binnen to zullen komen.
Ik beklaag zijn vrouw!
Men zou zeggen: het is Zondag, over een paar dagen is het
rusteloos pezen. Jongens, gaat vanmiddag een tukkie doers
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of kruipt in je hut. Ze doen het niet. Ze staan met tientallen
op het slachtdek bij de brug. Te kijken. Naar het water.
Verveelt dat die lui nooit? Golf op, golf af. De blik immer
te wenden van kim tot kim. Ze vertellen elkaar verhalen
over hun leven, dat tot hiertoe ruig verliep. De verhalen
zijn bevrucht door de rente van de tijd.
En om 16.20 uur holt het hele troepje naar de reling.
— Zie je d'r een?
— Jai
— Wat?
— Een ijsberg!
Wie omlaag is komt boven, alles wat de Willem Barendsz
aan levende have voert, staart naar bakboord. Daar, op
tien mijl afstand, zien we, bijna rechthoekig, een groot wit
glinsterend gevaarte. We lenen gulzig de kijkers van elkaar,
drukken die voor de ogen en trekken deze eerste bode van
de ijswereld naar ons toe. Op de brug, met de instrumenten, schat stuurman II de berg op negentig meter hoog en
zevenhonderd lang. Mt is er van te zien. Verreweg het
grootste gedeelte — ongeveer negen-tiende neemt men aan
— ziet men niet. Dat zit 6nder water. De berg is te ver om
bijzonderheden te onderscheiden, maar wij hebben in ieder
geval ijs gezien, „in de zomer". 's Avonds doemt, ook aan
bakboord, nog een berg op. Groter, forser, majestueuzer.
Hij heeft de worm van een schip en er boven wuift — stellig damp — een pluim, als van een rokende schoorsteen.
Ergens, ver been, brak dit brok van een nog grotere berg.
Nu heeft de stroom deze machtige hoop in zijn armen.
Schijnbaar zonder er beweging in te krijgen. Maar het gaat
noord-in. De warmte en het water zullen deze klont opzui94

In de Tafelbaai. Op de achtergrond: „gedekte" bergen.
Boven:
Beneden: Zwarte dag in zonnig land (7-12-'46).

Jagei stoomt met de vangst naar het moederschip.

gen en aflekken tot wat zij eens was: water. En het zal zout
water worden van een zilte zee.
Iemand zegt:
— Konden we die krengen maar schieten. Altijd rack.
En dan zitten we weer midden in de praat over de walvissen die niet komen willen. Een matrons oppert de hoopgevende gedachte: „Stel je voor, dat we de eerste op 7 April.
vangen." De dag er op eindigt het seizoen . . . . En die optimist gaat verder:
7 April is nog een end, ik ga in mijn kooi naar mijn liefie
liggen kijken, maar ddt is mijn laatste woord (gelukkig voor
de man long hij toen): ik geloof wel in sinterklaas, maar
niet in die zwemmende boterboeren. Hij gaat weg. We
kwakkelen en kankeren nog een beetje na. Tenslotte zoekt
iedereen zijn eigen warme holletje. Weer een kostelijke dag
voor noppes. We zijn er helemaal klaar voor. De dekken,
zo schoon om er rijst van te eten, liggen gereed om Zijne
Majesteit te ontvangen, de laarzen zijn zwaar gespoord, de
flensmessen staan, als soldaten-in-het-gelid, vlijmscherp op
een speklaag te wachten. Alle dekken hebben een dubbele
vloer, de traptreden zijn met touw omwoeld. Alle Topers
en matten werden geraapt . . . .
Vanavond is het zuiderkruis erg mooi. Het fonkelt aan een
hemel, die hard is en koel. Het water en de Bergen ademen ijs.
Op weg naar bed, word ik nog bij een tinder „kruis" geroepen. Een buurman — groot van geest, maar klein van
leest — is bezig een nieuw onderstelletje aan te trekken.
Alles aan boord heeft echter een mast. Ze hebben kennelijk
op een escadron Goliathen gerekend. Ik mag mee helpen
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bewonderen. De bovenkant van de onderbroek stoot tegen
zijn kin, het hemd hangt halverwegen de kuiten. Het is een
hopeloos gezicht, dat dubbeltje billen en die rijksdaalder
broek. En tOch — dat is het laatste wat ik vandaag van
hem zie —duvet hij zijn kop door de patrijspoort en ik
hoor hem sissen: als ik er nou eentje zie, spring ik hem zó
op zijn salamander . . . .
Hij doet wk, mijn buurman in het wijde tricot! Die David
in het harnas van Jansen en Tilanus.
Daar kornen de walvissen
Gisteren: natte sneeuw, stijve bries, veel deining.
Vandaag: hetzelfde, op de stijve bries na. Er waait een koel
kouwetje (windkracht zes).
Maar de thermometer zakt niet beneden nul. En in Holland wriest het thans twaalf Braden. „Het vaderland zwiert
op de schaats," seint Radio-Holland. Een mens zou hier zijn
wintervacantie gaan doorbrengen. Wacht maar . . . .
Ergens moet het gestormd hebben. Er loopt nu een deining,
die zich nauwelijks beschrijven laat. De door de slipway
ingekeepte spiegel van de Willem Barendsz zweeft zeker
zes meter Tangs de horizont. Het moet, op een andere graad,
zwaar weer zijn geweest. Wanneer ik nu de wind met een
steen vergelijk, die ergens is neergeworpen en hier helemaal
uitkringelt, kom ik tot die conclusie. Wat is, heel populair
gezegd, deining anders?
Arnie couverts, arme-alles-wat-niet-gesjord staat.
In de salon glijden de Borden door en over elkaar. Willem,
de bediende in de pantry, kijkt met tranen in zijn ogen naar
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wat daar aan diggelen ging. De wind schaterlacht buiten
door de stengen. „Ik kwam en 't was goed," zegt Willem
zielig, „ik kOm even later en 't is fout, ik begrijp niks van de
zee" . . . . Willem praat er over of hij met het water verkering heeft. Nu moet gezegd: hij is er al jaren mee op stap.
En die schuit wil maar niet stilliggen. We maken zeker
vijftien a twintig graden. Geen „landslurf" kan behoorlijk
slapen. We glijden gedurig van derriere op derriere. Ai,
vond mijn ribbekast een plekske om te rusten. Ik snak op
dit ogenblik Haar mijn stille bed in het goede huffs. Begrijpt
ge? Maar dat is zo ver, zes, zeven duizend mijlen, we hebben de vijf en vijftig graden zuid. Het vaderland ligt twee
en vijftig nOOrd . . . . Reken maar uit: honderd en zeven
maal zestig mijl. En dan de „kromhofjes" er nog bij . . . .
Niet dromen, let op waar je staat. Daar komt een roller.
Hij stormt pardoes de slipway in. Het schuimend Hat vloeit
tot aan de midscheeps. Klompen onder, broeken Hat,
laarzen vol. Er wordt, vooruit, laat ik het eens netjes zeggen, lichtelijk een onvertogen woord gesproken. Niet
kwaadaardig, maar wel duidelijk en rins.
En tussen die smakken water door, werkt men gestaag
voort. De flensmessen — houten stokken van anderhalf tot
twee meter lang met stalen messen, die ongeveer sikkelvormig zijn — worden nagezien. Mgeens aangezet en in de
rekken geplaatst. Aan de vlaggestokken slijpt men punten,
die in de met lucht volgepompte dieren zullen worden gestoken; Om ze terug te kunnen vinden en als bewijs van
eigendom.
— Jongens, kruip maar g'rust in je nest, zegt een Amsterdammer, die k'leere dingen komen toch niet.
De vers aangemonsterde Afrikaners weerkaatsen:
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— Och, jij is nie optimis nie. Baie walvisse kom. Net nou
jij se: ek stik daarin . . . .
En ze hebben gelijk ook.
's Middags gebeurt, wat in veler ogen een winder beet.
Eerst in de verte, later dichtbij, duiken de walvissen op.
Niet een, niet twee, meerdere dieren zwemmen in de omgeving van het schip.
Dat is om nooit to vergeten. Ze komen in troepjes aan. Het
zijn voornamelijk Bultruggen. Op deze, die ook vaak
Humpbacks worden genoemd, mag niet gejaagd worden.
Men wil hen voor uitroeiing redden. De Bultrug is van tien
tot veertien meter lang. Hij heeft een kop met knobbels, die
op grote wratten lijken. De bovenkant is zwart, de onderkant is wit en gevlekt, evenals de staartvin, die ongeveer
vier meter breed is. De Bultrug is grappig nieuwsgierig. Hij
waagt zich vaak vlak bij het schip en maakt soms, twee,
drie meter onder de patrijspoort een proestend geluid dat
iets uitdagends heeft.
We kijken onze ogen uit. Naast de Bultrug zijn er, in mindere mate, ook „Biauwen" en „Vinnen". De Bultruggen
domineren echter. Zij komen fraai aan-zwemmen. Ruggen
boven, bij tijden ook een stukje van de grote staart. Sours,
net even onder de spiegel, Licht groen door de weerschijn,
dan weer omhoog, blazend, tot ver in de omtrek een briesend geluid verspreidend.
Spuiten de dieren nu water? Neen, dat is op ouderwetse
plaatjes en in verhalen fout. Zij stoten vochtige ademlucht
uit, waarvan de gecondenseerde waterdamp in wolkjes verstuift. Er omheen zwermen de walvisvogeltjes en de fraai
gevlekte Kaapse duiven. Ook de albatrossen, die soms dar- I00

tel over het water trippelen, om te kunnen starten, zijn
aanwezig.
Wat een geweldige dieren zijn dit en van Welk een indrukwekkende schoonheid. Deze lichamen bezitten een stroomlijn, die moeilijk nagebootst, laat staan verbeterd kan worden. Er is Been lelijk uitstekend deel. Hier is alle visserslatijn onmogelijk. De grootheid, die ik mij er van voorstelde, wordt nog overtroffen.
Geen wonder, dat de leviathan een wereld van romantiek
schiep.
En dan breekt dra een nieuwe storm los. De jagers, voor
wie we in dood water voeren, zijn ons ver vooruit gestoomd. Wie zal het gezucht Koren, dat nu geslaakt wordt.
De taal is ongekuist!
— Zie je nou zelf, dat het allemaal narigheid is?
— Nou zijn die kerels niet te vinden. Ze neppen ons waar
we bij staan.
— War, eentje wijst op een voorbijschuivende kanjer, ligt
het goud voor je voeten.
— "Mar, een tinder, zwemt de boter van tweehonderd vijf
en zeventig koeien in een jaar.
Echt vaderlands kankeren ze. 't Is ook wat, de verdiensten liggen voor het grijpen. Iemand, met een bonus van
1.28697 cent per barrel, staat — want we blijven tenslotte
rekenmeesters — uit te kienen hoeveel lieve centjes er vanmiddag Tangs hem Keen zwemmen. „ Je zou ze zo een broodmes in d'r mieter jagen . . . ."
Ja, de vonk is in het kruitvat der vissers geworpen.
Hoog laait het vuur op.
Het wordt kouder. „Dat 16n," zegt de derde, de pientere
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stuurman Jaap Roda. Hij ziet op het radarschermpje een
ijsberg zich aftekenen. Om een uur of halftien aan stuurboord, schat hij. Het is nu vier uur . . . . Wij mogen het
voorlopig met zijn koude adem doen.
Om vijf uur breekt de blijdschap los, over alles en alien,
onstuimig en veroverend.
De AM 5, die hakkepoffer met zoveel tegenslag, meldt:
— Ben onderweg met een vinvis.
Dat bericht wervelt door het gehele schip. Wie even vrij
kan maken, klont met makkers samen, ik ook, en ik besef:
een koningskind kan moeilijk met meer spanning verwacht
worden dan deze walvis, de éêrste door een Hollandse expeditie in de zuidelijke ijszee gevangen.
De bel luidt. Het is zes uur.
Schaften!
Het eten wordt schielijk Haar binnen geslikt.
— Min, haast je niet zo, zegt mijn buurman, het duurt
nog wel even. Dan moet ik op zijn rug kloppen, want hij
begint to stikken in een schep lapskous.
De wachten zijn nu definitief ingedeeld en gealarmeerd.
Twaalf op, twaalf af, van acht tot acht. Eten doen ze met
een hap en een snap er tussendoor.
Er is Been kop in de kooi wanneer om tegen acht uur de
5 aan komt stevenen. Wat is het een prachtig schip, zo midden in zijn element. Het snijdt door het water, reageert met
haarscherpe roeroren op iedere wending van het rad. Een
Witte kuif boegwater vooruit duwend en aan stuurboord....
de eerste walvis, gebonden aan een bolder met een tros om
en door zijn staart. Er wordt gezwaaid en geroepen. De
werplijnen snorren over, de winches rumoeren, de grote
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klauw van twee duizend kilo komt in de slipway, pakt handig de staart beet en dan wordt het grote gevaarte door de
enorme winches van de midscheeps naar binnen gesleept.
Plechtig bijna als een statie. Dan zien we met eigen ogen
dit bijzondere en geweldigste dier der zeeen: De Walvis! De
buik, fraai gerimpeld, blank en sours glinsterend als sneeuw,
de rug parelmoerig, blauwachtig-grijs.
Wk een died
Een torpedo!
Geen uitsteeksels, geen oorschelpen, geen schouders, geen
heupen. De kop ligt in het verlengde van de romp. Deze
worm — men koos hem ook voor de duikboten — ondervindt de minste weerstand in het water. Hij is zo volmaakt
gaaf, dat zelfs de beide tepels van de vrouwelijke dieren in
twee ondiepe huidplooien aan de buikzijde liggen. Het jong
brengt bier het puntje van zijn snuit naar toe en de melk,
ongeveer zo dik als bij ons de gecondenseerde, wordt naar
binnen gespoten.
De borstvinnen, waarvan velen denken, dat ze er zijn om
het beest voort te bewegen, dienen alleen om het evenwicht
te bewaren en te sturen. De enorme staartvin, niet verticaal,
maar horizontaal, die wrikt als een roeispaan, zorgt voor
de voortbeweging. Enkele walvissoorten kunnen een snelheid van dertig mijlen per uur halen. Dat is de snelheid van
onze grootste passagiersschepen!
Ili sta bij de bek van het dier, dat met iedere slok twintig
kilo voedsel tot zich kan nemen. De ogen, in de nabijheid
van de mondhoeken, zijn klein. Ze worden fraai en zorgvuldig beschermd door leden, die dichtknijpen tot spleetjes. De buitenste oogrok is ontwikkeld tot een harde beschuttende laag. De neusgaten zitten ver naar achter op de
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kop. Zij zijn, bij het rijzen van het dier, gauw boven en
openen gemakkelijk. Bij het duiken sluiten zij direct weer.
De Vinvis, die bier voor mij ligt op deze voor Nederland
walvis-historische avond, heeft betrekkelijk korte baarden. De langste zijn hoogstens een meter. Zij zitten, welig
behaard, als een grote borstel in de bovenkaak. Daarin
zeeft het beest het krill, zijn diner, dat ik het best kan aanduiden als te bestaan uit rood-achtige garnaaltjes. Bij dit
dier kom ik niet uitgekeken. Telkens is er weer wat anders
dat de aandacht trekt. Maar het werk gaat door. Dit is
een modern bedrijf en: time is money.
De twee walviscontroleurs, de mannen die de regering meezond om toe te zien op de handhaving van de Internationale
bepalingen van de Walvisconferentie, zijn vanavond samen
in touw. Ook zij zullen van nu of gestaag wacht gaan lopen. De een heeft een boekje in de hand. Bij de ander bibbert een stompje potlood achter het oor. Natuurlijk is de
maatstok er bij. Zij noteren de lengte, het geslacht, de snort,
het uur wanneer het dier werd geschoten en wanneer het
aan dek komt. Ze kijken of het geen zogende moeder was
en, wanneer het een foetus draagt, noteren ze ook daarvan
de maat en het geslacht. 't Gaat allemaal genoeglijk secuur.
Zo ongeveer op de manier waarop een kleermaker de maat
pleegt te nemen. Al zijn de maten bier iets anders . . . .
Iemand zegt:
— Maar vier en zestig voet, een kleintje . . . .
Wit een praat!
Ik wil er niet naar luisteren. Hij heeft ruim de maat, want
vijf en vijftig voet is voor de Gewone Vinvis het minimum.
En dan: negentien meter maar een kleintje?
Zeker, er zullen grotere walvissen komen, geweldiger, naI 04

tuurlijk, maar deze imponeert mij sterker dan de grootste
die nog komen kan.
De weee zoete geur hindert mij nauwelijks, al verkies ik
47u.
1k leg, van pure blijdschap, mijn hand op zijn staart. Glad,
gaaf, schoon. Blijdschap? Of moet ik bedroefd zijn, dat zo'n
prachtige Walvis het slachtoffer werd van onze vetnood?
De stemming blijft in de gloria!
Klass Visser schenkt zelf een vreugdeborrel. Ruime maten
in flinke glazen. DAir-moet-op-gedronken-worden! En met
de slokken komen de verhalen, boordevol visserslatijn. De
AM 3, met 2; de AM 4, met 5; de AM 2, met 3 walvissen
onderweg. Jongens, zet je schrap. De flensers zwaaien hun
messen . . . .
't Zijn echter allemaal berichten waar de ouwe geen borrel
extra op schenkt.
Voorlopig kunnen we alleen zeggen, wat we hebben. Dat
is deze, die voor ons ligt.
Stand, 17 December 19 4 6, om 20.40 uur: i—o voor de
AM 5.
Het competitierad draait, ook aan de zuidpool.
Jespersen, de expeditieleider, last de eerste goed nat maken.
In zijn salon heerst een bunt jolijt voor de officieren en enige
gasten. Er wordt ook een beetje gedronken. Er zijn zware
sigaren, bonkjes hartige kaas en een hoop toespraken. Alles
voor de vuist weg. Mensen, wat een whiskey-redenaars.

„Alle walvissen van alle wereldzeeen heb ik aan een touwtje" zegt er een. Er wordt gejuicht om zulke mannentaal.
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Vanavond geloof ik waarlijk, dat Nederland de walvisvaart beheerst . . . . Maar dat is dan ook een grapje bij de
goedlachse Jespersen, die glimt en schuddebolt en schenkt.
Als dit bij de eerste geschiedt, wat dan bij de laatste?
Aan dek, vannacht, morgen, overmorgen, vier maanden
lang, is het: ernst, ernst, ernst! leder spel is uit. De margarinefabrieken moeten draaien. Ze ziillen draaien. Dank zij
het geploeter van de jongens op de hobbelende jagers, de
flensers op de blubberdekken, de traankokers bij de bete
ketels en al die andere ongenoemde ploeteraars, dank zij
deze woeste drang om Nederland een stuk van zijn nude
welvaart terug to geven.
De lampen branden aan dek, als ik mijn bed opzoek, de
oliepakken glimmen, want het regent ijs. Het werk gaat
door, eindeloos, tenzij . . . .
Nu komen de moeilijkheden! We zijn nog niet met „behouwen teelt" binnen.
Walvis twee slepen ze aan dek. Een „Blauwe". Hij is tachtig voet lang en weegt ongeveer tachtig duizend kilo.
P.S.
Om vijf minuten voor halftien passeerden we de ijsberg,
om vier uur voorspeld . . . .
Bravo, Jaap-de-Derde.
De vis Haar de pot
Nacht!
Stille nacht zelfs bijna. Thuis zijn de denn6bomen versierd
met bellen, kaarsjes en engelenhaar. Zingen de kinderen bij
gedempt Licht mooie versjes.
I o6

Het is hier geen nacht en niet stil. Het wordt hier nu niet
helemaal donker en de arbeid kent nog geen pauze. Vanavond is de hemel, aan de oosterkim, 6pgebrand. Bergen
vonkten vuur en wolken stonden in lichterlaaie. Z6 kan ik
me de dag des oordeels voorstellen. Daarna kregen die uitgestreden wolken zachte zilveren randen en zou de duisternis moeten vallen. Zij viel niet. Om elf uur lees ik zonder bezwaar een boek aan dek, hoogstens twee uur is het
schemerachtig. Aan de kim vlamt steeds een lichte streep.
We Leven hier ook in „de zomer". Vandaag steeg de temperatuur ver boven nul, 't was net Hollands lenteweer. Maar
nu, hil . . . . ik kruip in mijn dikste jas en ik zet geeuwend
een grote mond op tegen de slaap, die me influistert: sufferd, kruip in je kooi, dat slachten kun je overdag nog honderdmaal, lekker lauw aan lij, zien. Ik zeg — want acht
weken op zee haalt veel wallerigs er of — stik, slaap!
Ik blijf aan dek. Ik wil ook een wacht mee doen. De AM 4
komt aanstomen. Het is een lust om dat te zien, telkens
weer. Een Walvis aan bak- en twee aan stuurboord. Weer
een bek vol schuim voor de boeg. Nog voor de Jager goed
en wel achter ons ligt, lawaaien de winches reeds. Drie
stuks, drie lijnen. Spreken is nauwelijks nodig. Er suist een
werplijn door de lucht. Ze vangen Naar handig op. Lekko
maar. De trossen gaan over. Na een half uur ligt de va.ngst
vast bij moeder en is de 4 16s. Die stoomt alweer. Op zoek,
op zoek, een man in het kraaiennest, de ouwe op de brug,
bereid direct naar het kanon op de bak te hollen. Vier
maanden moeten een jaar eten geven. En een vette boterham! Voor minder dan een halve ton per seizoen schijnt
een gunner het niet te doen.
En wij sjouwen door. Halen de dieren een voor een naar
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binnen. De staart halverwegen in de slipway hieuwen. Het
gebeurt reeds met een handigheid of het de duizendste is.
De schokbrekers, die de deiningkracht van een stuk zuidelijke ijszee opvangen, kraken en zuchten benauwd. De
vangst komt binnen. Van boven zakt de klauw: Zij hangt
boven de walvis. Even mikken, bens, zakken. Goed zo, de
klauw sluit als gegoten am de staart, knijpt dicht. De Noren
schreeuwen zangerig: Hieve, fieske-wienze! . . . . Dan gaan
die allemenselijk grote stoomlieren een deuntje zingen. Tien
minuten later ligt het dier aan dek.
Het is een „Blauwe" van ruim tachtig ton. De blauwe walvis is het grootste zoogdier, dat tegenwoordig leeft en tevens het grootste dier dat ooit geleefd heefti De kleur is
blauw-grijs, aan de onderzijde jets lichter. Volgens de laatste schattingen neemt men aan, dat in de Antarctische wateren 75 pct. gewone vinvissen voorkomen, op 1 5 pct.
blauwe en I 0 pct. bultruggen.
De „Blauwe" ligt op het flensdek. 1k loop er om heen. Twee
harpoenen waren nodig om hem to doden. Beide steken nog
slechts enkele centimeters uit het lichaam. Ruim anderhalve meter staal. Met ontzetting denk ik Welk een enorme
siddering deze gevaarten met hun lading kruit moeten hebben teweeggebracht. Dit is toch wel een wreed bedrijf.
't Zal vroeger met de hand-harpoenen en lansen niet beter
geweest zijn, maar erg is het. Ik sta bij een harpoen, tot een
hoepel verbogen. Het uiteinde was omwoeld met een windsel van zeker veertig stukken ijzerdraad. Nog vier zijn er
thans heel, zie ik. Hoe moet het dier, in doodsnood, er aan
getrokken hebben. Nog een rukje misschien en het dier was
los geweest. De walvis dampt, het lauwe bloed stroomt, met
de straal van een middelmatige brandweerslang, zeker tien
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minuten gutsend op dek. Ik peins over de vraag of er geen
andere manier is om aan margarine en zeep to komen.
Ach, wat, dromer! Pas op voor de flensers. Twee springen,
met zwaar bespijkerde laarzen, bovenop de rug van het
dier, een meter of twee, Brie boven de grond. Zij glijden
nooit uit. Hun messen ritsen, als een lepel door pudding,
door de speklaag. Bij iedere haal druipt het vet naar omlaag. Aan beide zijden van de Walvis lopen de andere flensers. Zij duwen hun messen er in. De „Blauwe" wordt, als
een sinaasappel in vieren, gepeld. Soms rechten ze de rug
en wetten hun messen, zoals hoofers dat in de Wei hun zeis
doen. Direct gaan ze verder. Iedere snede is bonus. En bonus is de god van de walvisvaart. De afscheiding tussen
vlees en spek — een wit schuimachtig bindweefsel — vinden zij bijkans op gevoel. Ze vliegen er vandoor. Hakken,
bij de kop, fiebeldefors een gat in het spek, duwen er de
knevel — net een grote houten manchetknoop — door,
steken de hand op naar de winch-man: hieve. En dan worden de lappen spek, met knerpend geluid, van het vlees
getrokken. Van de kop naar de staart. Vijftien, twintig
meter Lange stukken hangen aan de bijna getopte laadbomen. Behendig brengt men ze boven de ketelgaten. Ja, lekko. Even later worden ze door de kookketels verzwolgen.
Terwiji de een het spek opruimt, zijn de anderen aan de kop
bezig. Die wordt, bij wijze van spreken, afgekloven. Alles
wat er aan spek en vlees op of in zit, gaat er of en uit. De
tong, een lap van zeker zeshonderd kilo, wordt met het spek
verwijderd. Traan, traan, traan!
De bootsman blaast op zijn fluitje.
ScUften!
In de eetzaal, die stinkt als alles bijna bier, nemen we een
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schielijke hap en slok. Verder, verder, verder.

De onderkaak, waaronderdoor — wanneer men hem opzct
— gemakkelijk een paard en wagen kan rijden, gaat naar
voren. Datzelfde gebeurt met de gehele ontspekte romp.
De winches trekken alles wat nog overblijft — deze Enakszoon in zijn hemd — naar het slachtdek, dat voor de brug
is. Hier werken de meeste mensen. Het dier wordt ontvleesd, de ingewanden gaan er uit, de wervelkolom komt
bloot. Het vlees wordt aan lappen gesneden en in de ketels
geworpen. Drie stoomzagen — twee aan stuur- en een aan
bakboord — werken de gehele nacht. Alle beenderen die te
groot zijn voor de ketelopeningen gaan er onder. Op-maat
verhuizen ze naar de kookpotten. Straks gaan die dicht en
onderdeks begint 't fabricageproces. 1k heb Been lust meer
om of te dalen nu. Ik kijk op mijn horloge: zes uur. Ik heb
eigenlijk nergens anders lust in dan rustig te gaan slapen, al
die stank en bloederigheden te vergeten. Want dit is een bijna luguber slachtbedrijf. Op het flensdek: bloed! Op het
slachtdek: bloed! Buitenboord de zee rood gekleurd! Misschien is alles niet erger dan een abattoir aan de wal. Maar
ik kan er niet goed tegen. 't Moet nog wennen. Za/ ik er
ooit aan wennen?
Het dek is glad van vet, bloed en resten vlees. De mensen
zien er onooglijk uit. Het bloed mazelt de gezichten, de
harden druipen van het vet. Wie in hun ogen kijkt, ziet dat
de walviskoorts hen te pakken heeft. Ze lachen me toe,
strijken duim en vinger over elkaar: bonus, bonus, bonus.
Dat kan een afrekening worden.
Beneden maker ze er een bende van. De matter zijn geraapt, op de vloeren koekt het vuil steeds dikker en sommige
waslokalen stinker als privaten. Wanneer ik er over praat,
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zegt er een: „Eaten we nou alleen maar op het onderste
regeltje letten." Bonus, bonus, bonus. Dat woord boor ik
overal. In het vervolg zal ik thuis aan tafel zeggen: geed
me de bonuspot even aan . . . .
De nacht, die geen eigenlijke nacht was, week voor de dag.
Het rommelt overal op de Willem Barendsz. Hier komt
geen rust naar het schijnt. De seizoenen duren maar kort..
Ili sproei me af onder de douche, proestend als een poedel..
Dan zoek ik mijn hut, mijn matras en ik droom — werkelijk waar — het volgende: ik kom binnen, ze bieden me
schone lakens, een fris huffs en . . . . bonus. Dat laatste is,
het enige niet-ware van deze schone droom.
Als ik wakker word: de fabriek in.
De vis in de pot
Het dek, een trap af, nog een trap af, dan sta je in de fa-briek.

De afstand tussen het dek en de fabriek is groot . . . . Nieti
alleen in meters! De flensers, de zagers, de bonkenvleesslepers liggen veelal in gemoede overhoop met de oliekokers.)
en de separatormannen.
De een zegt: jij schiet niet op.
De ander kettert terug: jij schiet niet op.
Het is een strijd, die stellig tot de laatste Walvis zal duren..
En dan zullen we de vredespijp roken en uitknobbelen wad
dat alles voor Ons heeft uitgekookt.
Aan bonus.
De traptreden zijn zwaar omwoeld. Het touw is doordrenkt.
van traan. Er is zaagsel gestrooid op de vloer, toch voelt,
men zich op twee nuchtere benen nog dronken. Het vet:

ligt voor de voeten, het druipt van buizen, het parelt aan
leidingen. Hier is het vetje tot aan de boom . . . .
De meeste traankokers hebben weinig kleren aan; een
broekje en een tropenfrokje. Ze zweten de gehele dag en
voeren veelal het wapen van hun meesters-de-Meesters: de
dot poetskatoen. De lucht is bier zoetig, maar koninklijk
vergeleken bij boven.
Er staan in de fabriek zestien kookketels en zestien afscheidingstanks. Kilometers buizen lopen door deze voor
een schip enorme ruimte. Dit hebben dek en fabriek gemeen: het zijn beide spinnewebben.
Met chef-machinist Brunik — die kei-van-een-kerel — sta
ik voor een ketel. Hij is boordevol spek. Vier atmosfeer
staat er op. Heet water stroomt er over en door. Het grote
oriel er naast draait. Nu gooit de trommel in de ketel alles
om-en-om, drie, vier uur lang. In deze ketel heeft de afscheiding plaats tussen traan, lijmwater en onoplosbare resten. Die resten, niet veel, worden door buizen weer in zee
gestuwd. De kvaerner draait maar en de olie wordt terwijl
naar de kolomvormige separatoren overgebracht, vervolgens naar de settlingtanks. Daarin wordt het bezinkingsproces voltrokken. De olie scheidt zich van het water af.
Dan gaat die traan, door pompen bewogen, door buizen
tweemaal gefiltreerd, naar de opvangtanks. Van daar naar
de purifiers in de midscheeps boven. Die doen er het hunne
aan om de laatste zuivering to verrichten. Middelerwijl
neemt de chemist op de meest willekeurige tijden proeven.
Hij doet in zijn laboratorium met apparaten en glas, alles
zeevast gestuwd, honderden kwaliteitsbepalingen, volgens
kleur en zuurgraad. Hij stelt de opbrengstpercentages vast.
Spek van zestiw tot tachtig procent, de beenderen gemid112
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Op het flensdek (eerste bewerking).

Boven: De onderkaak van een Blauwe Vinvis van zeven en twintig meter.
Beneden: De walvis wordt „gepeld", afstropen van de speklaag.

deld ruim veertig procent. Verder onderzoekt de onvermoeibare Feltmann de vitaminen in de lever, dat is voornamelijk A, de olie in verschillende delen van het diet versaan-de-harpoen, de olie en het vochtgehalte van het vlees.
Fabriek en laboratorium zijn zodoende voortdurend nauw
met elkaar in contact. En pas wanneer er geen twijfel meet
aan bestaat of de traan heeft de best mogelijke kwaliteit
bereikt, gaat ze naar de laadtanks. De traan is dan geheel
vrij van onopgeloste bestanddelen. Zij is nu volkomen gezuiverd van verontreinigingen, die langs mechanische weg
verwijderd kunnen worden.
Kan deze traan nu zó tot margarine, bak- of braadvet, of
zeep worden verwerkt?
Neen.
Daarvoor moet zij onderworpen worden aan een raffinageproces, waarbij, langs in hoofdzaak chemische weg, de
eigenschappen, zoals het smeltpunt, de kleur en de smaak
veranderd en aan de eisen kunnen worden aangepast.
Dit gebeurt aan de wal.
Hier krijgt Brunik per etmaal vijf uur slaap, om minstens
twee keer voor een lek leidinkje hier-of-daar gepord to worden.
Hier zweten de oliemannen bijna zelf vet.
Hier is vandaag een beste stemming. Want als ik langs de
ketels loop, roepen ze elkaar toe: ze kunnen ons aan dek
nauwelijks bijhouden.
Maar aan dek woedt een halve sneeuwstorm en op het dek,
dat door bloed en spek een grote smurrieplas is, kan men
wel skieen.
De kvaerners draaien, de inhoud van deze ketel Koren we
rommelen; bom-bom. Het zijn de kolossale beenderen die
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gaar worden gestoomd. Onderaan zijn de buizen beet. Daar
loopt de traan door. Langs de boorden worden de resten
gespuid; droesem, lijm en stoom. De Willem Barendsz
wordt er zo geel als een peer van.
Beneden staat een meter, zo van het model als van de gasfabriek, een tikje groter.
Klik-klik, hoor ik. Dat wil zeggen: vijf en veertig liter olie
in de tanks.
Even later:
Klik-klik, weer vijf en veertig liter. Dat geklik-klik klinkt
hier als een zuivere toon temidden van vele onzuivere geluiden.
Meester Brunik en ingenieur De Waal — de manager van
productie en verkoop der Maatschappij voor de Nederlandse Walvisvaart — nodigen mij uit in een stilstaande
ketel. Of ik dat niet durf. Langs een glibberig laddertje
zak ik omlaag. Even een eindje van veel „aards" gedruis.
En daar, op een kist, temidden van kluiten vet, die achterbleven, hoor ik van de zorgen, die ik vermoedde en waarover aan dek maar weinigen het hoofd breken.
Kapitein Visser kan B een grijze haren meer krijgen, anders
kreeg hij ze deze refs. Het is mogelijk wel de zwaarste van
zijn Leven. Vandaag verjaart hij. Wanneer ik hem in stilte
de hand druk, zegt hij: ik ben dit jaar eigenlijk niet jarig . .. .
Dat is de korte zin van een Lange rede.
Op dit ogenblik staat vast: we komen er zo niet. De getaxeerde dagproductie wordt niet gehaald. De vangsten zijn
momenteel groot genoeg. Er drijven op dit ogenblik ruim
tien walvissen, met buiken als luchtballonnen, vol gas, ach-
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ter het schip. nch werkt de fabriek nog op Been halve
kracht. Het flensdek, dat de dieren ontspekt en ontkopt,
kan de aanvoer bijhouden. De stagnatie ontstaat op het
slachtdek, bij het ontvlezen, zagen en verslepen. Is dit allemaal nieuwigheid? We hopen het.
Is het luiigheid? Neen. Ze pezen als paarden en vallen na
een torn van twaalf uur doodop in de koffer.
Hebben we mensen te kort?
Sommigen zeggen van ja.
Er is ook een strijd tussen wat mag en niet mag.
Nederland heeft zich vrijwillig aan de bepalingen van de
Walvisconferentie onderworpen. Die luiden, dat de walvis zoveel mogelijk zal worden verwerkt. 06k het vlees,
dat traan-arm is. Er gaan stemmen op: smijt het vlees over
de heining, verwerk alleen het spek, de kop en de beenderen. Het zOu een oplossing zijn. Het spek met sours tachtig procent is in drie a vier uur „gaar"; het vlees met drie
tot twintig procent heeft vaak vier, vijf uur nodig. Maar we
willen een fatsoenlijke expeditie heten. We willen niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest van de voorschriften Leven. Nu we het vlees nog niet tot meel verwerken gaat het inderdaad „zoveel mogelijk" ook in de pot.
Er woicit gepast en gemeten. Het slachtdek krijgt een duvelstoejager er bij, een vent die organiseren kan. Hij blijkt
voor die taak geknipt te zijn. Iemand komt op het lumineuze idee our voorlopig alleen „Blauwen" te jagen. De
„Blauwen" zijn ruim vijftig procent — soms honderd —
vetter dan de „Vinnen". Ze geven aan dek in verhouding
betrekkelijk slechts weinig meer werk. Jespersen laat naar
de jagers seinen: alleen „Blauwen" schieten.
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Niemand weet achteraf wie dat ei z6 keurig op z'n kop
zette.
We vatten weer moed. Boven ons hoofd zingt een pikkelateur van bonken vlees in een jolige bui:
Schone vrouwen slapen nooit alleen,
De mijne is een lelijkerd,
Maar 'k heb er dan ook een.
Aan dek werken ze hard, in de fabriek werken ze hard. De
lagers zwoegen in weer en wind. We weten het allemaal:
de Nacella is onderweg. Die komt traan halen. Hoeveel
zullen we kunnen meegeven? Het wordt een wedloop.
Een separatorman komt naar me toe. Het is een deugniet,
die de gewoonte heeft spreekwoorden om te keren. Ik kijk
naar het dunne straaltje, dat uit de purifier loopt. Mijn
gezicht staat zorgelijk.
Hij beurt mij op en zegt:
— Kop op, met verkrachte eenden komen we er best . . . .
In mijn hut ligt het laatste nummer van „De Walviscourant."
Onder „Het WIJZE woord" lees ik: „De zekerste weg om
niet te falen is vastbesloten te zijn tot welslagen" . . . .
En dot zijn we!
Zeven uur kerstfeest ...
Zeven uur oud-en-nieuw

Zondagen zijn On-dagen aan boord!
Dat klinkt misschien bitter, maar het is zo niet bedoeld.
Toen we nog gewoon stoomden, verveelden we ons. Nu
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Rêcht ging de harpoen er in.... Kr6m kwam hij er uit....
Boven:
Beneden: Kookketels. Daarvan staan er zestien in de fabriek van de Willem Barendsz.

Een rib-„stukje" in de takel....

we in het vangstgebied zijn merken we alleen aan de snee
krentenbrood, dat het Zondag is. „Als er heidenen Tangs
kwamen, zouden ze meteen zien, dat we christenen zijn,"
zei er eentje aan tafel.
Krijgen we nu een oppertje?
Het gaat er op lijken. Van boven komt de mededeling:
avond voor kerst van zeventien tot vier en twintig uur afnokken. Daarvan glinsteren de ogen.
En er is meer!
Er wordt een telegram ontvangen, dat de P.C. J. een speciaal programme voor de Willem Barendsz zal uitzenden.
Het vaderland vergeet ons dus niet. Dat kan ons in deze
bloed-en-blubber-bende wat schelen, roepen we elkaar kwasie-onverschillig toe. Iemand zegt: „Mijn wijf komt ook.
Weet allang waarmee. Een standje, dat ik niet genoeg geschreven heb en een lijsie met wat ik uit Kaapstad moet
meebrengen." Een finder: „Die grieten zeggen toch allemaal
hetzelfde, deg lieve schattebout, de weekbrief is fijn, boor.
Denk je om de bontmantel . . . . Ga ik mijn kooi niet voor
uit." Maar wanneer het tijd is ligt alles wat even kan
met zijn oor op de luidspreker om de ene avond te Koren,
dat de uitzending niet door kan gaan en de tweede te constateren, dat het onverstaanbaar is. Een derde keer gaat
het wat beter. Maar, laat Nederland toch zorgen, dat we
een sterkere tender krijgen. Wij bier in deze verlatenheid
snakken Haar de stem van het eigen land. De B.B.C. blaast
ons gewoon van de vlakte.
Zo, dat is voorbij.
In de eetzaal was er kerstfeest, in ploegen. Rose Licht, papieren tafelkleedjes, een pear surrogaat-kerstboompjes. Een
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beste stemming; warme wijn, noten, sinaasappelen, een
filmpje, muziek en enkele goede woorden van ome Jan.
Wij denken nu aan thuis, zij aan ons in dit barre poolgebied. Die woorden raken precies de roos van het gevoelige
zeemanshart.
Toen kwamen de kerstpakketten. Grote kisten, net grabbeltonnen van vaderlandse bazars, door Nederlandse meisjes
gevuld, werden binnengebracht. Aan Lange tafels zaten we
bij elkaar, net als vroeger op de bewaarschool. Sommige
ogen glansden. Gretig maakten we de pakjes open en we
lazen de brieven van lieftallige meisjes in het vaderland.
Velen vonden de brief nog waardevoller dan het geschenk.
Hoe grappig is het van een onbekende een brief to ontvangen. En hoe wOnderlijk komen ze vaak terecht. Hannes de
Boer, onze cameraman, kreeg een pakje van mejuffrouw

De Boer uit Oldekerk in Groningen. Direct werd geroepen:
dat kon weleens mevrouw De Boer-De Boer worden. Een
fabrieksarbeider van het Friese platteland ontvangt hier,
zeven duizend mijl van honk, een brief en een pakje van
een meisje „twee huizen verder" . . . .
De meeste afzendsters dachten, dat haar zendingen in Indie
zouden terechtkomen. Mijn buurman rechts werd gevraagd:
toe, breng u een banaan mee. Mijn linker buurman, een
kersrode E.V.C.-er, moest de volgende vraag beantwoorden: Ben je ook lid geweest van de J.V. op G.G.? ')
Zelden heb ik een man zo smakelijk zien lachen. En anderen
schreven hoe oud ze waren en de mijne, dat ze „van alle
zeelui hield". Niet „gek" vonden wij dat in deze barre verlatenheid, waar we zo verlangden Haar een tikkeltje hartelijkheid. Het is op deze vier-en-twintigste December vies
1)

Jongelingsvereniging op Geref. Grondslag.
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weer; sneeuw, regen, mist, hi' . Om over zelfmoord te gaan
denken. zelfmoord?! Ben je dwaas. Hoor de gitaar:
Heil en vree wordt gebracht
Aan een wereld verloren in schuld . . . .
De Noren, de Faroers, de Afrikaners, de Nederlanders, de
bruinen en de blanken, zingen hartstochtelijk, dat heerlijke
lied van heimwee en verlangen Haar een betere wereld.
Kinderen van een Vader, reikt elkaar de hand! De mannen
met stoppelige baarden en handen vol kloven doen dat nu.
De radiohut is nog in vol bedrijf. Simon de Wit — niet, die
u denkt, maar wel een echte! — en zijn mannen krijgen
geen rust. Ze brengen onophoudelijk telegrammen binnen.
„Goede kerstdagen!" Wat een heerlijkheid zo'n paar afgeknauwde regeltjes van thuis.
Die radiohut werkt al dagen voor de feesten. Och, Radio-

Holland maakt het de mensen zo gemakkelijk. Wie er gauw
of wil zijn geeft een nummer en een adres op en klaar is
Kees. Voorbeeld: Telegram nummer i io: „Ik wenste bij
u te zijn teneinde u persoonlijk een vrolijk kerstfeest en een
gelukkig nieuwjaar toe te wensen"; nummer 1 5 4: „Uw
goede wensen warden met wederkerige heilbede beantwoord" . . . . Anderen tellen twee tientjes neer en RadioHolland bezorgt in Nederland bloemen.
De radiohut heeft geen enkel gebrek, behalve dan, maar
dat is ook geen gebrek, de ontembare ijver van een, die
altijd zo vroeg mogelijk de telegrammen wil hebben. Daar
is mijn makker Ab Quispel het slachtoffer van geworden.
Hij telde 2 December — om zeker op tad te zijn — twee
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tientjes en twee rijksdaalders neer voor een kerststukje.
Prachtig. Het zou fijn voor elkaar komen. Op 6 December galmt over dek: een telegram ontvangen voor de beer
A. Quispel. Ab naar boven, doodgemoedereerd, maakt
open en leest: „Schat, wel bedankt voor je Sinterklaassurprise" . . . . Dan moet je toch wel een halve sinterklaas zijn
om niet te vloeken. Ab vloekte niet!
Sommigen willen geen nummer-telegram verzenden, dat
is zo weinig oorspronkelijk. Maar wacht u voor de OOrspronkelijken! Er komt heel wat los. Simon-de-Beste staat
sours voor moeilijke problemen. Hij mag geen dingen seinen, die „zedekwetsend moeten worden geacht". Wanneer
is dat het geval? Een opvarende geeft hem het volgende
telegram:
Ik sta hier aan het roer,
Naar jou mijn kind te dorsten,
Ik zie je mooi portret
En snak naar warme borsten.
De oudejaarsavondviering is een herhaling van kerst. Een
beetje anders wel. Geen versiering, wit licht. Maar verder
is er weer warme wijn. Er zijn oliebollen, zakjes noten, telegrammen.
Wreed is het vandaag, geen hartelijk woord van de wal te
ontvangen.
Die zijn er ook.
Het is zeldzaam mooi weer. De zee is glad als een spiegel,
er loopt weinig defining. De temperatuur is ver boven nul.
Nacht wordt het nauwelijks. We zitten het ouwe-jaar-uithet-nieuwe-jaar-in te vieren in onze pyama's. Sommigen
lopen in hun hemdsmouwen aan dek. Het weer is hier echter
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grillig. Een Jager, twintig mijl bij ons vandaan, meldt: gierende sneeuwstormen.
Maar wij bier genieten thans als kinderen.
En vergeten veel verdrietigs.
Dat is er ook.
Gister kwam een man van de jagers met een winger in zijn
zakdoek aanlopen. Right off . . . .
Vanmiddag keilde een jongen in een kookpot. Tot overmaat van ramp smeet er nog iemand een been op zijn kop.
— Moeder, moeder, gilde de jongen. Gode zij dank werd
hij er bijna ongedeerd uitgehaald. Maar het roepen van een
kind-aan-de-Zuidpool om zijn moeder-in-Holland, zit nog
in mijn oren.
Stuurman Joop, die blaakt van ijver, gleed kerst II de slipway af, zo het ijskoude water in . . . . Gelukkig, hij werd
gered.
Ja, 66k de margarine worth chitir betaald.
Om elf uur tien wordt bericht, dat in Nederland de jongen
Willem Barend Ringeling is geboren.
Direct daarop deelt een telegram mede, dat de moeder van
een der opvarenden is overleden . . . .
Och, helemaal 6n-dagen waren het niet. Maar ik ben blij,
dat ze om zijn, ondanks de kip en de plumpudding, de
krentemik en de likeur . . . . Dit alles en nog duizend dingen meer wil ik niet ruilen voor een kerstmis-thuis. In de
hut met een paar vrienden hebben we ons wel vermaakt,
gepraat, bakken-met-baArden verteld, gelachen. Eigenlijk
hebben we ons verdriet om wat we in wezen misten wegge-bold. Vergeef.
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2 5 December 1946, o uur: Sirene blaast, de volgende walvis komt binnenboord.
Het werk gaat door.
I Januari 1947, o uur: Sirene blaast. Gelukkig Nieuwjaar.
Volgende Walvis komt binnenboord.
Het werk gaat door.
Langzamerhand wordt het gezin voltallig. Op 2 3 December zijn ook de jagers AM 1 en 6 bij het moederschip gekomen. Ze begonnen met bunkeren voor kerst. Maar daarna
zullen ze ook rusteloos jagen. Ze hebben een achterstand.
De Robert W. Vinke, AM 4, staat aan de kop met 25 walvissen.
Als niemand meer aan oud-en-nieuw denkt, schiet een maat
te binnen, dat hij een van zijn beste vrienden vergeten is te
telegraferen.
Hij geeft 1 3 Januari als telegram op:
— Gelukkig nieuwjaar, wel een beetje Wad
Dezelfde dag nog ontvangt hij het volgende antwoord:
— Zalig uiteinde, wel een beetje vrdegi ... .
Orca's . . . . bij de soep
We zitten aan tafel.
— Aanval van de orca's!, wordt geroepen.
Het lijkt wel een krijgskreet. Te wapen! Te wapen!
We hollen Haar de brug. De meesten, met servetten nog in
de hand, vegen schielijk de mondhoeken. Altijd beer. Iedereen houdt de adem in.
Achter de Willem Barendsz drijven twee prachtige blauwe
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walvissen. Dat is „biefstuk" voor de vraatzuchtige orcabekken, die het vaak met minder moeten doen. Zij zijn met
die positie zeker nu niet tevreden. Ze jagen bij voorkeur op
levend vers aas, overvallen met genoegen slapende robben
op het ijs. Schieten onder de schotsen, duwen met een stoot
de rug er doorheen, vangen de in het water vluchtende rob
op om hem te verslinden.
Nu is het om de pas aangevoerde „Blauwen" te doen.
In „gesloten colonne" komen de aarts-rovers aan. Ze duikelen als het ware door het water. Groot is hun snelheid,
navenant hieraan hun behendigheid. Soms doen ze me denken aan ouderwetse raderboten. Buitengewoon groot — in
verhouding tot wat we bier gewend zijn — vind ik ze niet.
Ik schat ze van vijf tot negen meter. De ruggen van deze
zijn niet, zoals ik wel eens las, bruin, maar geel en zwart.
Het lichaam maakt, door de grote rugvin en de brede,
enigszins ovale borstvinnen, een wat stompe indruk. De
kop steekt sours naar boven.
Een walvisvaarder, die ik er later over sprak, noemde de
orca een „tyran", een „beul", een „martelaar", niet alleen
van de kleine walvisachtigen, maar ook van de grote baardwalvissen, die over betrekkelijk weinig afweermiddelen
beschikken. Zij schijnen er met elkaar hens geen gat in te
zien om deze aan te vallen. Het „wapen" van de Orca
— die ook wel zwaardwalvis wordt genoemd — is zijn
sterke gebit. Het is meermalen voorgekomen, dat zij gedode walvissen, die bij de Jager lagen of als vlag-vis dreven,
de repen spek van het lichaam trokken. Gedeeltelijk „geflensd" kwamen ze dan later aan dek van het moederschip. Wij hebben z6 iets echter niet meegemaakt. Gelukkig maar, want spek is: traan.
127

We staan op de brug. Enkele pinguins vluchten. Ze schieten als bruinvissen even boven water om adem te halen. ZO
snel, dat het schijnt of het vissen zijn in plaats van vogels.
De albatros blijft zich zelf. Vliegt even majestueus als altijd over het terrein van de aanval.
Wij grijpen de leuning vast, sommigen, van opwinding, elkaar. We zien deze aasgieren van de poolzee rond de „Blauwen" snuffelen; voor, achter, vin boven, stukje rug boven,
sours even een flits van de Witte streep en dan: lap . . . .
't Is alles de kwestie van een zucht.
— Daar gaat onze bonus, schreeuwen ze aan dek.
We zien het nu allemaal, de orca's azen op een malse hap,
de tong. Er komt weer een kleine troep aanzetten. Ze duikelen om hun prooi. Ze kijken uit. Happen niet domweg
als een haai in een stuk papier of wat voor hun bekken
komt, maar ze verkennen nauwkeurig het terrein en zijn
rijkdommen.
Hun aanval is: kort en doeltreffend.
Ook die van kapitein Visser. Hij neemt het geweer en stapt
naar het achterschip. Hij richt, een oog dicht, het andere
Tangs de loop. Drie orca's zijn vlak bij de kop. Ze verscheuren hun prooi. Smaak kunnen ze er nauwelijks van hebben.
De hand van de ouwe is vast. Een druk- op de haan. Er
klinkt knallend een schot: pang. Eentje — we weten niet
zeker of hij geraakt is — zien we omlaag gaan, de andere
— links, rechts, voor en achter — volgen.
En dan is de zee glad. In minder dan een oogopslag.
Waar zijn ze nu?
Er is niets meer van hen te zien. Vreten ze nu hun misschien
gewonde maat onder water op?
Dat pleegt, naar een andere ervaren walvisvaarder vertelde,
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Fly

Boven: De „kleine" man in de grote bek.
Lossnijden der baarden in de bovenkaak. Op de voorg, :ond, links, de „I:novel".
Beneden: Flenser „rustend" op een baleinen-divan.

Boven: Overzicht van het vleesdek.
Beneden: Een stoomzaag in actie.

ook tot de bezigheden van de orca's te behoren.
In ieder geval: Nu zijn ze weg en er volgen dagen dat we
Been orca zien.
De steward duvet zijn poolbaarderig kopje om de hoek van
de deur en waarschuwt:
— Heren, de soep wordt koud . . . .
Als twee uur later de „Blauwe" aan dek komt, blijkt hij een
stuk van zijn tong aan de orca's te hebben verspeeld.
De koppel voltallig
Ze zijn er: de AM 7 en 8!
Ze hebben een hoop zorg, een klein beetje angst en een groot
beetje ergernis gegeven.
Op 2 3 October 1946 vertrokken ze uit Nederland. En vandaag — Donderdag, 9 Januari 19 47 — komen ze aanstevenen.
Aan-sjaken, bedoel ik. In dik twee en een halve maand
van Nederland naar de negen en vijftig zuid is niet bepaald
snel. De 8 sleepte de 7, die zonder brandstof dreef, omdat
de bunkercapaciteit van deze Jager voor die Lange trip wat
klein was. In het vieste weer, dat ik tot nu toe bier meemaakte, stonden we ze op te wachten, deze verdwaalde
schapen. Angstig dik was het. Ook woei er een bijtende
wind, die de sneeuw met razende vaart opjoeg. Diep doken
we in onze kragen op het achterdek, waar we blauwbekten van de kou. In dat dievenweer kwamen ze aan. Eerst
vroegen ze aan de radiohut om een peiling. O.K. Wat later hoorden we het geluid van een schorre sirene. Toen
doemden vaag de boegen en rompen op van de Rene en
de Elly W. Vinke.
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Gelukkig „thuis"!
De 8 gooide de 7 los, enkele honderden meters van de Willem Barendsz. Ze wilden langszij komen om zich aan het
moederschip te laven. Zij zullen dra beseffen, dat de degelijke pot bier beter schaft dan de draf der zwalkers.
De 7 had een druppie olie in zijn tanks bewaard om dat
laatste eindje op eigen kracht te kunnen doen. Het lukte
niet. De zee was woest, de defining Lang, de Willem Barendsz
slingerde zwaar.
Maar de andere morgen ging het wel.
We keken elkaar eens recht in de ogen, een voor een,
moeder en kind; de 7 en 8. Het verleden was niet onbesproken! Och, och . . . .
Ze hadden het niet best gedaan. Zullen we er nu maar nand
over gooien en op beterschap hopen?

De bunkers gaan vol. De harpoenen komen over. Het kruit
wordt aan boord gebracht. Zij zullen hun achterstand wel
niet meer inlopen op de anderen. Ze kunnen echter wel veel
goedmaken.
Vooruit: Op hoop van zegen.
Van de 7 maakt Jespersen naderhand een boeiboot, een
schip drijvend in de omgeving van de W. B., waaraan de
andere jagers hun buit afgeven en dat zelf alleen maar
jaagt als ze „voor het grijpen" liggen of wanneer men
wegens gebrek aan walvissen — van zijn diensten als zodanig geen gebruik behoeft te maken.
De voorbereidingen worden getroffen om dieper zuid-in te
stomen. Het ijs en de Walvis-wakken tegemoet.
De zee is vuil, zeer vuil.

Rond de potdicht gesloten patrijspoorten giert de poolwind: ioe, ioe, ioeeeee!
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/Js, ijs, ijs!
We stomen sedert gisteren.
Het is goed weer, helder zicht en er waait een kostelijk
briesje. De AM 3 heeft dieper-de-zuid-in rijke walvisgronden gemeld. Nu we ons hele hutje en mudje bij elkaar hebben, draaien we er full speed op af. Een fijn gehoor, het
rhythmische, zangerige geluid der motoren. Een lekker gevoel, na weken drijven, weer te varen.
De Willem Barendsz steekt zijn kop moedig in de koude
golven. Het is een indrukwekkend gezicht dit optrekken
van de expeditie. Er varen twee jagers stoer voor ons uit.
Als herauten van de stoet. Een pluim rook, een achtersteven,
de masten, zie ik.
Naast ons stomen, aan bak- en stuurboord elk, twee stuks.
En er achter komen de 7 en 8, als kinderen die straf hebben
verdiend. Versligen zijn ze echter niet. Ze rijden de zee af,
bestijgen voornaam de golven, die nu vrij hoog lopen. En
met elkaar trekken we een brede streep, als een voren bijna,
in deze wijde verlaten poolzee . . . .
Dit is mooi, groots, het doet een vaderlands hart ver van
het vaderland warm kloppen. Daar stevent een Nederlandse
flottille. Het „smaldeel" van een geteisterd, geknauwd, geplunderd land, dat nooit verwonnen heeft gebukt . . . .
Een man aan dek zegt tegen me, zonder dat ik ergens over
rep: „Dat zouden ze in het vaderland moeten kunnen
zien . . . ." Hij heeft volkomen gelijk. En ik ga op het verhaaldek een beetje uit staan te kijken, naar de enkele meevliegende vogels en de lucht die bonkt boven ons . . . . En
ik dwaal met mijn gedachten af, naar Holland, zo ver, maar
in wezen toch zo dichtbij. Iedere vezel van ons bestaan
hangt er immers aan.
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Terwijl slaat de schroef. Elke klap gaan we nog verder van
huffs, nog dichter naar de barriere.
Die nacht om amper Brie uur — het is volkomen dag —
wordt er op de deur gebonsd. Direct gevolgd door een stoot
in mijn rug.
De tweede stuurman, Joop Verblauw, staat voor de kooi.
— Kom er uit!
Hij weet, dat ik niets missen wil. En spontaan als Joop is,
licht hij toe:
— IJs, ijs, ijs. We krijgen er nog een ijsberoerte van . . • •
Het bericht lijkt bijna onheilspellend.
M. duik uit de koffer en zie door de poorten naar buiten.
1k viOel: dit is het begin van de echte poolwereld. En in dit
na-middernachtelijk uur, bibberend in een tot de ellebogen
en half-weg de kuiten gekrompen pyamaatje — waarom
roast een man ook zelf? Altijd te veel van dit-of-van-dat!
— sta ik me gelukkig te prijzen, dat ik deze reis mag maken, dat ik zoveel waarachtige schoonheid mag zien.
We stomen door een gordel ijs.
Aan bak- en stuurboord, voor en achter ons, verheffen zich
de kristallen bergen. De toppen besneeuwd, aan de wanden grillige pegels.
Joop had gelijk: IJs, ijs, ijs!
Waar mijn oog ook Wendt, zie ik de bergen. De zee is er
mee bezaaid. Wijdheen aan verre kimmen plekken nieuwe,
steeds nieuwe. Ze hebben de meest uiteenlopende vormen.
Sommige lijken op pyramiden, andere op voorwereldse
dieren, op labyrinthen, droogdokken, hangars, eilanden met
kerktorens, uitgeholde stolpen met indrukwekkende daken.
We varen Tangs bergen met kathedraalbogen. 1k kan tot in
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Boven: Een walvis in de sl.pway. Rechts kapitein Visser.
Beneden: Ontspekken van het staartstuk.

Staartvin van een Blauwe Vin yls. Deze werd aan beide zijden, terwille van het transport, ongeveer 3 /,, a 1 meter afgekort.

het oneindige verder gaan. Er zijn geen twee ijsbergen gelijk. Dat hebben ze met de mensen gemeen!
De kleuren betoveren mijn oog.
Ik zie wit, groen, diep donker blauw, licht blauw, in allerlei nuances, maar alles zo helder en zuiver als ik het nimmer zag.
De maten der bergen lopen uiteen. Wij passeren er verscheidene van vijfhonderd en meet meters lang. De juiste hoogte
is natuurlijk niet to bepalen, want verreweg het grootste
deel zit onder de Spiegel.
Ze liggen daar ogenschijnlijk roerloos, als boeien door een
bovenmenselijke hand neergelegd, waarbinnen het veilig
varen is. Was-dat-maar -w6Ar.
Ili loop naar de brag. De lucht is keihard, de wind vlijmscherp. Het vriest en de bergen „blazen" kou.
Het is stil boven. Soms wordt even het gebeuk van twee
armen of het vertreden van een paar klompen gehoord.
Maar verder stilte, ijzige stilte, zoals alles bier ijzig is.
Met ogen, die pijn moeten gaan doen van het Staten, ziet
de stuurman van de wacht vooruit, naar Bak- en naar stuurboord. Hij weet, dat dit ijs even verraderlijk als schoon is.
De kijker komt niet uit zijn hand. Herhaaldelijk Wendt hij
de blik naar de roerganger. De radar is zijn trouwe maat.
Hij weet: dit schip heeft alles wat het beschermen kan aan
boord. De radar ziet vet, het echolood geeft de diepte aan,
de log het tempo. Maar Welk gevaar er onder water op de
loer ligt, weet hij niet. En deze stuurlui beseffen, dat een
schat aan mensenlevens in hun handen is gelegd.
0, 't kan nog veel gevaarlijker worden. Nu hebben we klaar
zicht. Over enkele uren kan het potdik zijn. Niets is op
deze breedte grilliger dan het weer.
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Onbewogen, voor het oog, in deze eeuwig bewogen poolzee, liggen de ijsblokken. We draaien er langs, sommige op
een eerbiedige of stand, andere vlak bij.
Dichtbij ziet men dat er veel bedrieglijks in dat zogenaamde rustige zit. Het water beukt tegen de bergen aan. Het
heeft schijnbaar geen kans.
Ja i ja . . . .
Toch slaan de golven sours over de toppen been, de sneeuw
vlokkerig verstuivend. De golven lekken, door een onstuimige defining opgestuwd, de koude druipende buiken. Ze
blijven aanvallen, knabbelen af, gorgelen na in de gaten.
Ze rusten niet voor ze succes hebben.
En dat komt.
We draaien langs bergen met gangen als Dude kloosters. Het
water, tout en koud, sleep er de poorten in uit. Nu gulpt
het er doorheen, vijlend aan het fundament van deze
gletscherrest.
Ens zijn deze stukken met niet to stuiten geweld uit het ijs
losgebroken, bier graden nog vandaan.
Eens zullen het water en de warmte het harde ijs doen versmelten.
Wij naderen de drempel van het poolgebied. Er is geen
angst aan dek. Slechts stille bewondering voor deze schoonheid.
Wanneer ik de trap van de brug of Baal, breekt even de zon
door. Die smijt gul Naar zilver licht op de blanke, blinkende
bergen. Op het niet doorzichtige ijs, dat in zijn onzegbare
pracht me stil en devoot maakt.
Us onder zon links.
Us onder zon rechts.
Us onder zon voor.
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Us onder zon achter.
Om nooit genoeg van to krijgen.
We schieten vandaag: Brie en zestig graden zuid en bijna
vier graden west.
Een nuchtere vraag: Waar blijven de walvissen?
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NA tEN MAAND . . . .

*

Vangst-specificatie
van 1 7 December 194 6 tot 17 Januari 1947

*
Jager

Blauwe
Vinvis

AM 1

11

5

AM 2

25

14

AM 3

25

20

AM 4

3o

13

AM 5

12

9

21

AM 6

i3

3

16

AM 8

I
u7

Gewone
Vinvis

Potvis

Totaal

18

2

39
.

3
I

48
44

I
64

6

1

187

Opmerking. Bij de beoordeling van deze cijfers houde men er rekening
mede, dat de AM 1 en 6 sedert 24 December 1946 aan de jacht
deelnemen en de AM 8 eerst sinds enkele dagen.
Productie tot 17 Januari 1947 12.204 barrels.
14°

Intermezzo: de Potvis!
Wat is een visser zonder vis?
Dat is een leven zonder Leven!
Het ijs mag bekoren, de zee sours tot verrukking brengen,
het blaasjes-pikken verkwikken, de bevrediging duurt maar
kort.
Walvis, walvis, walvis!
Het dek is schoongespoten. De schrobber zwabberde er
over. We zijn weer in afwachting. Veler geduld is gauw uitgeput.
Waar blijft nu dat geprofiteerde rijke vangstgebied? Er is
alweer een intens verlangen naar de walviskudden van de
negen en vijftig graden.
Hetzelfde liedje van verlangen en wantrouwen wordt gehoord.
Het yolk denkt in barrels en bonus.
We turen over het water.
Als vanouds: albatrossen, kaapse duiven, walvisvogeltjes.
Van verre menen we een schuingerichte „spuit" te zien. De
zuil is groot, maar niet voldoende our te onderscheiden.
We kijken er naar, we kijken naar â,lles. We zijn op zulke
dagen net ouwe juffers, die achter de horren zitten te loeren en iedereen die voorbijkomt critiseren, van pure nijdasserigheid. Want als het er op aan komt willen we alleen
maar walvissen zien.
De spanning duurt niet bang. We hebben krap twee etmalen
gestoomd of de AM 4 seint:
— Hallo, Willem Barendsz, hallo, ik zit in een troep potvissen, mag ik er op jagen?
Er wordt overlegd.
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Even maar.
De 4 krijgt toestemming. Boze tongen beweren, dat hij er
men allang een aan de harpoen had. 't Valt niet mee voor
een schutter om niet te schieten . . . .
Geen uur later melden drie jagers reeds de vangst van, met
elkaar, zes stuks. Ze luisteren allemaal mee . . . .
Dan is de boot aan.
Want een potvis is heel wat anders dan een „Blauwe" of
een „Vin". Dat zijn baardwalvissen, de „pot" is een tandwalvis. Och, de potvis telt als jachtobject in de antarctic
nauwelijks mee.
In het seizoen 1938-'39 werden er in deze wateren slechts
2468 gevangen, tegen 34.212 Vinvissen . . . .
Maar clA6rom is de boot niet aan.
De moeilijkheid zit in de verwerking. De potvistraan verschilt in chemische samenstelling aanmerkelijk van die der
baardwalvissen. Het is een meer was-achtige stof, die men
voor technische doeleinden, zepen, zalven, lippenstif ten
enz. bezigt, maar niet voor de consumptie. Daarom is het
ook niet mogelijk om tegelijkertijd potvissen en baardwalvissen in een kookketel te verwerken. Alles zal dus scherp
gescheiden moeten worden gehouden. Dat geeft aanzienlijke storing.
De andere morgen om negen uur, op de kop af, komt de
eerste aan boord. Hij is aanmerkelijk kleiner dan de „Blauwen" en „Vinnen", waaraan we gewend zijn. Drie en vijftig voet noemen we bier klein . . . .
De harpoen is helemaal in zijn body verdwenen. We kijken
er naar als naar een baby. Maar belangstelling trekt hij.
Want zijn vorm onderscheidt zich sterk van de andere. De
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potvis heeft een geweldige stompe Platte kop. Als men er
voor staat lijkt hij wat op de motorkap van een auto zonder lampen. De snuit, die ver over de onderkaak uitsteekt,
is net een topzwaar blok. In de onderkaak tel ik tweemaal
zes en twintig tanden. In de bovenkaak zitten holten waarin de onderkaaktanden passen. Dat is om zijn voedsel vast
te bijten en naar binnen te werken. De potvis voedt zich
voornamelijk met inktvissen. Wanneer later op de dag zijn
maag wordt geopend komen ze, met een groot aantal spoelwormen, voor de dag.
Ik drentel Tangs de kop en zie nu heel goed, dat het spuitgat links is gelegen. De ademzuil, die wel tien tot twaalf
meter kan zijn, is daarom niet recht omhoog, maar schuin
vooruit gericht. De huid bezit verschillende Lange streepsgewijze littekens. Die zijn waarschijnlijk afkomstig van onderlinge vechtpartijen. Ook de potvissen hebben hun belagers.
Er gaan over hen ook allerlei verhalen.

De harpoeniers — aldus vertelde men — koesteren vrees
voor de potvis. Zij richten extra secuur op hem. Eens is het
gebeurd, dat een harpoenier dwars door de kop schoot. Het
dier werd waanzinnig, zwom met woeste slag op de jager
af, ramde het schip precies bij de machinekamer. De stalen
wand werd als een sardinenblikje van-een-gereten. Het
water stroomde naar binnen, de jager liep vol en verging
met man en muffs.
Anderen verhalen van gevechten tussen de potvis en de
roofzuchtige orca's. De orca's wonnen de strijd.
In een plas bloed . . . .
Het dier wordt direct onderhanden genomen aan dek. Het
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spek blijkt dikker te zijn dan van de baardwalvissen. Uit de
kop vloeit sours het walschot, dat bezig is in de kou te stollen. Ik druk mijn hand even op het walschotweefsel, aan
alle kanten spuit de olie er uit. Het neemt ook reusachtig
af. Zonder water was ik mijn handen volkomen rein. En
dat wil bier wat zeggen.
De verwerking duurt aanmerkelijk Langer dan bij de „Blauwen" en „Vinnen", al gaat het ongeveer op dezelfde wijze.
Maar de opbrengst schijnt evenredig aan de extra inspanning te zijn. In de fabriek is men erg tevreden over de traan
die er uit kookt.
Dat geworstel om het beest in de pot te krijgen staat echter
in geen verhouding tot het geworstel om de tanden uit de
kaken te halen. 's Avonds wordt aan boord van de Willem Barendsz een onofficieel Tandenfeest gevierd. Oorspronkelijk zouden alle gebitten bewaard worden voor het
vaderland. Het ivoor er van heeft waarde. Toen echter
iemand zonder op zijn handen getikt te worden er eentje
uithaalde, was het hek van de tandendam. Misschien herinnert u zich het boomhakken uit de hongerwinter en het
wegslepen van Rommel-palen uit de weilanden, na de bevrijding. Z6 was het . . . . Soms nog erger. Dokters in overalls; arbeiders met enorme tangen, koks met Lange messen....
Op Leven en dood is er geploeterd. Iedereen Wilde zo'n
waardevol souvenir hebben. Een geweldig werk, dat uithalen, eerst een reep kaak afzagen en dan wegsnijden, reuze
diep, want verreweg het grootste deel van de tand zit in het
vlees. Maar het is gelukt. Vermaard is in de strijd om de
potvistanden geworden Alexander, het koksmaatje. De
grootste messen, de grootste zagen, waren hem nauwelijks
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groot genoeg. Bloed, vet, vuil, hij trotseerde alles. Wat glinsterden zijn leuke jongensogen als hij er weer een paar had
veroverd. Neen, er is geen tand overboord gegaan. Wel zijn
de potvissen secuur aan de tand gevoeld. De verdeling was
niet eerlijk. Hoe gaat dat. Maar later is het verschil genivelleerd. Toen gingen zes tanden voor een liter jenever weg.
Met het vorderen van de reis en het schraler worden van
de drank „deden" de tanden een borrel. En daar hadden
ze stuk voor stuk een kletsnat hemd voor gehaald.
Want zwoegen moesten ze op die potvissen. Ontzettend.
Ili kan ook zo best begrijpen, dat die ouwe levenswijze uitgedartelde matrons zei: ik-mot-op-de-pot-van-die-potkopkrengen.
Maar beneden noteerden ze: dik zestig ton traan.
Niet slecht.
En achter de Willem Barendsz drijven weer zes grote „Blauwen," met spek, dat druipt, wanneer het geflensd words.
Op de jacht naar souvenirs ga ik maar niet verder in.
Alles is verzameld. Wanneer de opvarenden nu alles bij elkaar leggen, past een handige jongen zeker een complete
Walvis in elkaar. Mogelijk houdt hij nog een paar baleinen
over . . . .
Hiernaast staat een rijm-satyre uit „De Walviscourant".
Laat die „zingen", wat ik er over had willen zeggen!
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De
Souvenirenjager

De Walvis is een vreedzaam dier
En heeft ook haast geen vijand hier,
Behalve voor de walvisvangst
Koestert hij voor orca's angst.
Edoch, zijn hevigste belager,
Dat is de souvenirenjager,
Want diens onbedwongen last
Gunt hem zelfs als lijk geen rust.
Nauwelijks is 't kadaver binnen
Of de jacht gaat fors beginnen.
Enkele delen, is gebleken,
Moet men zelfs vO6ruit bespreken
En bet vraagt dan ook veel tad
En veel onbescheidenheid
Als men zich een weg wil banen
Naar de edelste organen.
Eenmaal meester van zijn buit
Beent hij 't dier volledig uit:
Baarden, oren, ogen, ribben,
Weet hij vlot er uit to wippen,
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Bekleenbeen en stukken huid
Draagt hij mee als edele buit
En er hangen zelfs voor 't moth
Walvisbaarden in zijn kooi.
Wordt dan ook na deze tocht
D é z e Jager Bens bezocht
Treft men in zijn huffs voortaan
Een complete Walvis aan,
Reeds ter hoogte van de deur
Hangt zo'n penetrante gear
Dat men zich Haar binnen gaand
Weeder op het flensdek waant.
Elk vertrek op eigen wijze
Draagt de sporen van zijn reizen:
Schemerlamp van Walvis-ogen,
Ribben in de tuin als Bogen
Om de rozen langs to enten,
Oren staan als ornamenten
Op de schouw van elk vertrek.
Van de baarden uit de bek
Werd een paraplu gezaagd,
Die hij thans bij regen draagt.
En voor 't heel erg koude weder
Hoedt hem 't vest van pikkenleder.
Zo weet iedere kennis dan,
Dat hij als een stoere man
Eens aan 't walvisjagen ging
En daar machtig veel bij ving.
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AMeder!
Hoe moet ik varen?

Poolweer!
Sedert enkele uren valt de sneeuw, ragfijn, scherp als naalden, opgejaagd door een vuile bries.
Aan een kim, niet zo heel ver af, hangt de mist, vet als
boter, ondoordringbaar. Het zwerk koepelt laag over een
onrustige zee. Men heeft soms het gevoel de wolken, zwaar
van waterdamp, to kunnen grijpen.
Achter de Willem Barendsz drijft een aantal walvissen,
wachtend op verwerking. Aan dek liggen twee kolossen
onder het mes en de zaag. De schoorstenen roken zwaar.
Door de deksels der kookketels dringen wolken stoom. De
voile porry staat er op. Het ligt overal vol met draden en
trossen, de winches lawaaien de ganse dag. Twaalf uur lopen de mensen in dit kabaal, in dit weer. Er wordt geklaagd
over geinfecteerde wonden, over voeten met blaren, die
branden in de laarzen, over moeheid soms. Het is wat,

twaalf uur, dag in, dag uit, zonder een rustdag. Och, zwaar
gekankerd wordt er nog niet. Het gaat reeds stukken beter.
De vangst is goed. We halen een vrij behoorlijke productie
in de fabriek. Het gaat crescendo! Als ze dat aan dek Koren
wordt veel leed vergeten. Want productie betekent: verdienste.
Maar in feite is dit een bedrijf, dat in deze maanden geen
genade kent. De mensen worden prikkelbaar. Velen vechten
tegen de slaap, lopen in vuile kleren, omdat geen lust voor
wassen rest. Ze schuifelen in onderkleding door de gangen,
gore onderbroeken, kapotte hemden, stappen op blote voeten over de vuile vloeren, die al in geen weken geschrobd
zijn. Het komt voor, dat vier mannen in een logies slapen.
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Twee hebben de dag- en twee de nachtwacht. Sst, sst, anders krijgen de anderen geen rust. De onverschilligheid ligt
natuurlijk op de loer. 1k geloof, dat dit zó niet helemaal
hoed is. Stellig zal de Maatschappij, geleerd door de ervaringen van deze reis, trachten verschillende minder gewenste dingen te verbeteren. Mijns inziens behoeft daaraan niemand te twijfelen. Al zal er ongetwijfeld steeds
enige spanning blijven bestaan tussen wat sociaal wenselijk
en economisch mogelijk is.
Immers, de walvisvaart is een practisch geheel op de internationale markt georienteerd bedrijf. En de tijd komt
weer, dat er geconcurreerd zal moeten worden. Laten we
hopen, dat het niet zo onbarmhartig gaat als voor de oorlog. Maar vast staat: alleen het bedrijf, dat in alle opzichten mee-kan, houdt de kop boven water. We moeten tegen
de anderen Op-kunnen.
Wat dat betreft ben ik, wat de Nederlandse walvisvaart
aangaat, niet ongerust. Ons „materiaal" is prima. Ik heb
nu aan boord alerlei landslieden zien werken en dit staat
voor mij vast:

Wanneer de Nederlandse Walvisvaart, na de kinderschoenen te zijn ontwassen, georganiseerd worth als onze
modeme bedrijven het zijn, dan kunnen we bier suprema-tie bereiken. Dan zie ik een geweldig verschiet. En
heus geen fata morgana! Plaatst de juiste mensen op de
juiste posten, dan zie ik — wanneer men de Walvis niet
iiitmoordt! — steeds meer rood-wit-blauwe vlaggen in de
verlaten poolzee wapperen. Wanneer ik de Noren, de Faroers, de Afrikaners met onze jongens vergelijk, zeg ik: ze
ziillen het leren, ze willen het leren. Ze hebben het voor een
cdeel reeds geleerd. „Coen" is niet dood. Gode zij dank zijn
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we met een flink percentage Nederlanders uitgevaren.
Maakt dit bedrijf Nederlands tot in merg en been en het is
gezOnd!
Ik dwaal af op deze stormachtige dag nu ik de mensen aan
dek zo zie ploeteren.
Zij zijn de enigen niet.
Ergens in deze enorme uitgestrektheid, die onbedwingbare
waterwoestenij, dit door alle koopvaarders gemeden oord,
opereren de jagers. Zij snuffelen als honden de zee af. De
scheepjes mogen sours op hun kop staan, de opvarenden
niet, zeker niet op zee. Zij schuiven benauwd dicht Tangs
ijsbergen, draaien Haar bak- en stuurboord, voor- en achteruit, voile kracht en dead slow. Achter de walvissen aan.
Tenslotte zien ze alleen maar een „Blauwe" of een „Vin".
Aan een koers wordt niet meer gedacht. Ze schieten, raak
of mis. De dag loopt ten einde, de buit moet weggebracht
worden. Waar zitten ze? Sours, bij helder zicht, zien ze het
moederschip. Dan is alles O.K. Maar meestal, zoals vandaag, is daar geen sprake van.
Als er nu geen radar en geen radio aan boord waren . . . .
Vroeger ontbraken die. Zal ooit iemand beseffen wat eertijds in deze poolstreken moet zijn doorworsteld?
Op de brug is men niet erg gerust. Het weer ziet er zo onheilspellend uit. Visser en Jespersen lopen been en weer,
turen over het water, dat maar enkele tientallen meters
zicht biedt. Vijf van de zes in bedrijf zijnde jagers hebben
hun vangsten reeds gemeld. Het was schraal. In deze kleine
wereld en helse sneeuwjacht behoeft dit niet to verwonderen. Ze hebben our een peiling gevraagd. Die werd ver150

strekt. Nu stomen ze op ons af. Vijf van de zes. De twee
andere liggen aan lij reeds te steken.
Waar blijft de zesde? Hij liet nog in het geheel niets van
zich Koren. Geen vangst, geen bijzonderheden, niets.
Onrust wordt wakker.
Zeker, het zijn beste zeeschepen, ze kunnen een stootje hebben en er is natuurlijk niets gebeurd. Maar . . . . het gevaar
loert Kier overal. Wat is zo'n jager in deze wateren? Een
luciferdoosje op de oceaan! En we mogen nog in open water zitten, aan alle kanten drijven de ijsbergen. De jagers
sluipen er Tangs, wetend, dat in de omgeving er van de walvis zich ophoudt. Welke visser, waar ook ter zee, mijdt
het gevaar, wanneer er vis in de buurt is? Soms steken die
ijsbergen onder water breed om zich Keen. Een jager beet
geen Titanic, maar dezelf de ramp kan hem wel overkomen. Er zal alleen minder over gepraat worden.
Jespersen loopt naar de radiohut.
— Nog niets gehoord?
— Neen.

— Probeer nog eens.
Siem de Wit neemt de telefoon van de haak en roept:
— Hallo, Robert W. Vinke, hallo Robert W. Vinke, hallo
AM 4, het factoryschip de Willem Barendsz roept u. Wilt u
antwoorden?
Wachten.
Geen antwoord.
Weer naar de brug.
Weer kijken.
Weer zeggen tegen elkaar, dat het een bekwame ouwe is
en we ons niet sappel behoeven te maken.
Weer naar Simon lopen.
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Simon weer oproepen.
Weer wachten.
Weer geen antwoord.
Dichter valt de sneeuw, het wordt opmerkelijk vroeg donker. De mist is een sluier, die steeds meer toedekt. Het begint op nacht te lijken. Als dit zomer bier heet, wat moet
dan de winter zijn?
Beneden aan dek: lappen spek, hompen vices, bloed, vet,
dampende ketels, herrieschoppende takels en winches.
Benedendeks in de fabriek: verzengende-hitte, draaiende
kvaerners, spetterende stoomleidingen, buizen vol stromende traan. Een zingende oliekoker:
Traan, traan, traan,
Daar zal m'n wijf in 't zij van gaan! . . • •
Bowen: z6rg om de Jager.
We staren in de radar. Niets te zien. Dat wil zeggen, wel
aan bak- en stuurboord een ijsberg op twaalf mij1 afstand,
maar geen AM 4.
In de radiohut staat de telefoniezender aan. Ook de andere
tenders zijn ingeschakeld. Het is een heksenketel van geluiden; tuut-tuut, piet-tuut . . . . Een adres voor wit en
zwart vogeltjeszaad! Het werk gaat door. Er is juist verbinding met het vaderland. De man aan de sleutel werkt
hard, puntje tong uit de mond en maar seinen. Telegram
na telegram gaat van het ene stapeltje naar het andere, als
teken, dat het de reuzesprong van zeven duizend miji naar
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Lap spek op weg naar de kookpotten.

Een borstvin.

Nederland met succes heeft afgelegd. Hier wordt avondaan-avond een strijd gevoerd. Over een uur zal de verbinding met Scheveningen-Radio steeds slechter worden en
tenslotte verbroken zijn. „Klaar met weg-seinen," zegt de
man bij de sleutel opgelucht. Nu ontvangen! Scheveningen
meldt, dat er weer een aantal telegrammen voor ons ligt.
Daar komen ze. Gelijkmatig, maar razend snel, volgen de
tekens elkaar op. Wat geweldig. Het vaderland zwijgt niet
meer. Boodschap op boodschap wordt overgeseind. Voort,
voort, voort. Telegrammen, telegrammen, telegrammen! En
dan komt het verlossende woord van Scheveningen: QRU,
ik heb niets meer voor u.
Ook deze buit van de dag is binnen.
De verbinding verbroken.
Meteen valt een andere stem in:
— Hallo, Willem Barendsz, hallo Willem Barendsz, de
AM 4 roept u. Overrrr . . . . .
Siem de Wit holt naar het toestel en antwoordt, met een
stem, die trilt van vreugde, terwijl de anderen kleuren van
reactie:
— Hallo, AM 4, hallo AM 4, hallo, we zijn blij u te horen, we zijn blij u te Koren. We dachten al: waar blijft hij.
Hebt u iets voor mij? Overrrr . . . .
En dan aan de andere kant:
— Hallo, Willem Barendsz, hallo Willem Barendsz, ja Simon, ik heb je best verstaan, alles is goed, Simon, nou ja,
de hel lijkt wel losgebarsten, maar verder goed, alleen een
beetje zitten peuteren aan de radio. Wil je me een peiling
geven? We hebben een Walvis, een „Blauwe". Hoe moeten
we varen? We weten niet precies waar we uithangen.
Overrrr . . . .
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— Hallo, AM 4, hallo, AM 4, dat heb ik goed begrepen.
Gelukkig, ook aan de pool lijdt een mens het meest door het
lijden, dat hij vreest. U wilt een peiling, u wilt een peiling,
accoord.
Wilt u signalen geven op achthonderd meter? Overrrr . . . .
Op de Robert W. Vinke wordt de tender nu op de gevraagde golflengte afgestemd.
Simon isoleert direct de antennes en loopt naar de richtingzoeker.
Het groene waarschuwingslampje boven de richtingzoeker
gaat branden. Simon, de koptelefoon over de Oren, stemt
deze af en draait de goniometer in het rond.
De AM 4 zendt thans.
Wanneer Siem het signaal als het ware wegdraait, weet hij
onder Welke hoek de 4 zich bevindt ten opzichte van de
koerslijn. Een tweede greep geeft hem gelegenheid de richting to bepalen. Waar het geluid op de goniometer het
zachtst is, Mr zit hij.
De 4 is nu op vijf en veertig graden het hardst, op tweehonderd vijf en twintig het zachtst. Hij is dus tweehonderd vijf
en twintig graden ten opzichte van onze koerslijn. Bij elke
peiling leest Simon het gyrokompas af, dat naast de richtingzoeker staat. Deze kompaskoers wordt opgeteld bij de
verkregen peiling. We peilen nu tweehonderd vijf en twintig graden, bij een koers van vijf en veertig graden. Onze
peiling van het ware noorden is dus 225 + 45 = 27o°.
We zijn er!
Siem pakt de hoorn al en roept:
— Hallo, AM 4, hallo AM 4, ik zal u de koers opgeven, ik
zal u de koers opgeven. Luistert u? Overrr . . . .
156

Meteen valt de Jager in.
— Hallo, Willem Barendsz, hallo Willem Barendsz, ja ik
luister. Overrrr . . . .
Siem weer:
— Hallo, AM 4, hallo, AM 4, uw ware peiling is tweehonderd zeuventig graden, tweehonderd zeuventig graden. De
koers die u moet sturen om bij het factoryschip to komen
is dus negentig graden. U vaart dus practisch oost, u vaart
dus practisch oost, dan stoomt u recht op ons af. Hebt u
ons verstaan? Overrr . . . .
Geantwoord wordt:
— Hallo, Willem Barendsz, hallo, Willem Barendsz. Simon, ik dank je hartelijk, het is goed verstaan. We komen
oost voor.
Overrrr . . . .
Het spel is uit. De zorg voorbij. Wie deze opwindende gebeurtenis meemaakte, kan het hoofd rustig neerleggen. In
de radiohut zijn ze nu op hun gemak. Hier spreekt niet alleen de stem van de moeder, maar hier klopt ook iets van
een moederhart.
Ja, ze zijn in de radiohut tot grote dingen in staat. Het gebied der zenders kent bijna geen grenzen. De actieradius
strekt zich over duizenden mijlen uit. Wat geen oog kan
en sours zelfs geen radar, dat doen Simon de Wit en zijn
mannen. Ze dringen met hun apparaten door sneeuw en ijs
en nevel heen. Over een paar jaar zien we bij Siem de Wit
aan de zuidpool onze vrouwen.
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Drie uur later: de AM 4 ligt langszij . . . .
Aan dek: zijden spek, vlees, sneeuw, damp, bloed, bonus!....
Van nu aan tot . . . .
Een strijd zonder woorden
(Met een Jager in de Poolzee)
Op zoek
Het werk op een moederschip wordt eentonig. De Willem
Barendsz beet ook vaak en terecht fabrieksschip. In die
naam ligt eigenlijk alles. Fabriekmatig, machinaal bijna,
is het werk, wordt het leven.
Zo laat op, zo laat af, zo laat schaften, zo laat een bakkie
doen. Zo laat spreekuur van de dokters, zo laat schoot-aan.
's Maandags een uur bramstaglopers, zes uur een schurrefie. Dinsdags een uur snert, zes uur lapskous. Alles is op
tijd, alles is aanwezig. Aileen de afwisseling en de spanning
ontbreken.
En een leven zonder spanning, dat is een kouseband zonder
elastiek. Alles zakt op den duur af, niet het minst de stemming.
nch „trilt" dit bedrijf van de spanning.
De jagers snuffelen nu dag en nacht de ijskoude poolzee af.
Zolang het Licht is zijn zij practisch in de weer. En die jagers zijn het hart van dit bedrijf. Zonder hen ligt het
moederschip werkeloos te drijven.
De Willem Barendsz heeft er acht. Kleine parmantige schepen, die heel wat mans zijn.
Menigeen popelt om met zo'n vangboot een reis te maken.
Ik ook, al vrees ik. Want er zijn weinig mensen die de zee158

ziekte zo treitert als mij. Toch doe ik de sprong. 't Is eigenlijk spotten met de zee, die zich niet bespotten laat.
Ik wil dit zien, mee-beleven, mee met zo'n klein schip deze
grote enorme waterplas op.
Ili wil mee opgeslorpt worden door de spanning en de voldoening der mannen zien, als er een aan de harpoen is . . . .
Als
Zou het zover komen?
De vangstberichten zijn sterk uiteenlopend. We fronsen
reeds enkele dagen onze wenkbrauwen. Altijd wit. Nu de
verwerking op toeren komt, stagneert de aanvoer. Jammer, er zat zo aardig schot in. De vangstcijfers van de jagers blijven de laatste weken aanmerkelijk beneden het begeerde gemiddelde. Dat smart een Nederlands hart.
Ze lopen bovendien sterk uiteen.
De AM 4 gister Brie, de AM 5 in vier dagen een . . . . Maar
de 5 had opdracht om Tangs de ijsbarriere de kudden te
zoeken. Hij heeft ze niet gevonden. Neen, ze liggen thans
heus niet voor het grijpen.
Zullen wlj gelukkiger zijn?
Ja, in dat onberedeneerde begrip „geluk" bij-gelooft de visserman. leder op eigen wijze. De angst het te zullen verspelen laat hem nooit helemaal los.
Een Vlaardingse haringschipper zei bij een ruime vangst
tegen mij: „Wil je geloven, dat ik bang ben van de zegen?
Dit geluk kan nooit Tang Buren" . . . .
Een bovenste-beste trawlerschipper Wilde nimmer hebben
dat zijn vrouw hem naar de boot bracht. „Als zij mee gaat
naar de haven wordt het een misse refs" . . . .
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De lui aan boord van de AM 3, waar ik zwevend tussen
lucht en water, in een mand Haar toe wordt overgeheveld,
vragen in allerlei toonaard:
— Bent u geliikkig?
Wanneer ik, zeer oprecht, belijd, dat het in de liefde zeker
zo is, zijn ze niet gerustgesteld.
Nnl, wanneer ik vertel eens in Brie dagen een trawler to
hebben helpen volvangen.
In hun kooien hangen dennenappeltjes en rode bessen en
plaatjes met Good Luck en hoefijzers . . . .
DAarin is de varensgezel internationaal.
De Jager is een echt vangstschip. Op de foto's kunt u zien,
dat hij wat weg heeft van onze I Jmuider trawlers. Maar
niet alleen daarom. De hele stemming is vissermanachtig.
Ik ontmoet hier die warme kameraadschappelijkheid, dat
verantwoordelijk zijn voor elkaar en het werk, die men op
een moederschip met hOnderden natuurlijk moet ontberen.
De lui op de jagers passen bij elkaar als vijf vingers bij een
hand. Ik trof deze heerlijke warm-makende vriendschap
altijd op vissersschepen, van Welke haven ook, aan. Zij doet
mij veel goed. Ik word er in opgenomen, als in een sfeer
die past bij mijn verlangen. En het is allemaal zo verklaarbaar, want bijna iedere tocht van dit schip borrelt van
avontuur en spanning.
Het is een mooie ochtend, wanneer we wegvaren. De 3
heeft, met een Walvis als kurkenzak, langszij van het moederschip gelegen. De slangen gingen over en de tanks werden volgepompt. Een fijn gezicht die grote en die kleine
naast elkaar. Het doet me altijd denken aan een voorjaars1 6o

wei in Holland, met een veulen naast de grazende merrie . . . .
Nu zijn we verzadigd.
Trossen los.
De zon schijnt. Zij maakt van de zee een zilveren plas en
het licht, dat hier zo wonderlijk sterk kan zijn, is helderder
dan ooit. Op zo'n dag rijden thuis de slagersjongens jolig
fluitend voorbij . . . . En gichelen de meisjes van zeventien
wanneer aan Naar Karen wordt getrokken: niet doen, wel
doen.
Ik kijk om, naar het moederschip. Och, 't is nog een kast,
maar het geweldige, het imponerende van het vertrek, is
er af. En gr66t vonden we de Willem Barendsz. Niemand
uitgezonderd. Toen kennissen mijn noon-van-vier binnenriepen en hem in de krant een foto van het schip wezen, zei
hij: „Neen, pappa's boot kan niet in de krant . . . ." Ik bedoel maar, iedereen weet: het is een kanjer van een schuit.
Maar in deze enorme poolzee met water, water, niets dan
water en ijs, ijs, niets dan ijs . . . . Neen, een hulk is het
niet, maar het is ook niet Willem-in-zijn-beste-dagen. Hoewel: voor de W.B. geldt, dat een schoon schip B een brood
verdient.
Hij ligt hier moddervet van rook en smook. Met een stel
zware zwarte pluimen boven de schoorstenen. Rondom de
boorden lijm en vet spuwende separators. Overal sissen de
stoomuitlaten.
En dm het schip: een krans van bloed, afval en rommel.
Bruggen, dekhuizen, alles is even smoezelig.
Aan dek: het bekende reuze abattoir.
Voile kracht staat de telegraaf. Ik v6e1 het. Verschillende
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wateren heb ik nu bevaren. Dit is wat anders, dit is gigantischer, zou ik haast zeggen. Hier spannen de krachten van
enkele oceanen samen. De 3 holt er vandoor; een machtige
hoop proestend schuim bij de kop, een statige streep achterop. Een stoker, bij de koelkast, die mijn bewondering ziet,
roept:
— Een lekkere zeeen-ureter, he?
Ja, men v6elt het, deze scheepjes zijn niet aan de zee overgegeven, maar de zee aan hen. Zij spelen er mee, hoe het
ook naar bak- en stuurboord overrolt. De boeg duikt. Daarna verheft hij zich triomferend. Tegen de reling aangedrukt
kan men het bruisende water zo nu en dan grijpen. Achterop staat alles om de haverklap blank. Maar geen krimp,
want daar is de verschansing door hekwerk onderbroken.
De golven stromen er op en of in een luttel tijdsbestek.
De kok komt glimlachend met twee mokken hete koffie
naar de brug. Aangezien ik het koud begin te krijgen pak

ik er een aan. Een zeer stomme streek. Geen vijf minuten
later ben ik zeeziek als nimmer tevoren. En ik zal niet beter worden voor ik weer het dek van de Willem Barendsz
onder de voeten heb.
Maar ik blijf op de brug. 1k krijg sours tranen in mijn ogen
van benauwdheid. Zo nu en dan druk ik de nagels in het
bout om staande te blijven. Ik wi/ het zien. En er is wat te
zien. Reeds gaat een matrons Tangs de touwladder naar het
kraaiennest. In een dikke pels gehuld, een poolmuts op zijn
kop, met de kleppen over de oren. Ruige wanten aan de
handen. Minstens een uur zal hij daar, practisch zonder een
woord te spreken, zitten turen. Het gebaar is zijn taal. Want
dit is grotendeels een strijd zonder woorden.
Aan dek wordt de rommel geruimd en alles vangstklaar geI 62

maakt. De slang en de zwabber zwieren. Een nieuwe harpoen wordt naar het platvorm — net een klein toneeltje
— op de boeg gebracht. Daar staat het kanon. De harpoen
is van zuiver Zweeds staal. Hij is ongeveer een meter negentig lang en weegt zeventig a tachtig kilo. In de harpoenkop,
die er op geschroefd worth, zit een granaat met een schokbuis, die even nadat hij in de Walvis verdwenen is, ontploft. Dit zijn de gebruikelijke harpoenen. De Noren en
Duitsers hebben vci6r de oorlog geexperimenteerd met electrisch geladen harpoenen. Een paar duizend walvissen heeft
men daarmede gedood. Geheel bevredigd hebben ze blijkbaar niet, want thans is weer algemeen de met munitie geladen harpoen in gebruik. De electrische harpoen schijnt
niet ongevaarlijk geweest te zijn voor hen die hem bedienden. Deze harpoen is een uitvinding van de Noor Sven.
Foyn. De Noren zijn onmiskenbaar de vaders van de moderne walvisvaart.
Ook kapitein Skorge, van de AM 3, met wie ik op de brug
sta, is, hoewel nu Afrikaner, een Noor van afkomst. En een
sympathieke. Hij weet niet wat hij doen zal om mijn zeeziekteleed te verzachten. Zinloos. Want daar is nu eenmaal
geen deugdelijk kruid tegen gewassen.
Wij zijn alleen. Van de factory is niets meer te zien. Het
is doodstil in deze ijle wijdheid. Alleen het zachte maar
hardnekkige gonzen van de machine boor ik. Net een bromvlieg, die de ruimte niet aan kan.
Waar gaan wij eigenlijk been?
Zwijgend staan we op de brug. Ik poog de blikken te volgen van de ouwe, die zelf stuurt. Zij strijken over de zee,
van links naar rechts. Vaak draait hij schielijk het hoofd en
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ziet achterom. Daartussendoor werpt hij zijn blik omhoog,
naar het kraaiennest, waar de wacht zich wakker en warm
moet houden met kijken.
Soms komt iemand op de brug mee-kijken. Praatjes maken
boor ik niemand.
De luidspreker op de brug staat aan. Wij zijn niet helemaal
van de „wereld" afgesloten. Herhaaldelijk Koren we andere
jagers het moederschip oproepen. Zij vragen om een peiling
of geven bijzonderheden. Er zijn geen schokkende meldingen. Een kok zegt, dat „zijn" melk door elkaar is gelopen en
de 6 vraagt of ze vijf kilo knakworstjes klaar willen zetten
„voor als ze Tangs komen". Zo op de manier als onze kruidenier dat doet met een potje stroop. Toch zie ik de ouwe
bij ieder: „Hallo, Willem Barendsz" als een hoevehond de
oren spitsen. Vooral wanneer er een walvis gemeld wordt.
Want er wordt Kier een vredige, maar bittere strijd gestreden om nummer een te zijn. Skorge is het nu. Anderen pogen hem natuurlijk die kroon van het hoofd te steken. Wanneer ik hem een gelukkige harpoenier noem, zegt hij afwerend:
— De reis is nog niet om . . . .
Weer dat typische voorzichtige, die vrees voor hovaardij,
dat verwerpen van overmoed, die angst het broze geluk te
zullen verspelen. Zij tekent de vissers van alle landen.
Is dat mogelijk het Internationale in de Visser?!
Het wordt nog kouder.
De Willem Barendsz houdt de ijsbergen meestal op eerbiedige afstand. De jagers naderen ze veel dichter. Skorge
weet, dat juist in de flanken van de Bergen de walvis zich
gaarne ophoudt. Daar zoekt het dier zijn maal, het krill,
dat het water sours rose kleurt. DiAr zoeken wij 6ns „maal",
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de Walvis. En Skorge stuurt er op aan, soms dicht er langs.
Het is prachtig. De ijsbergen blijken, wanneer men er dicht
voorbij stoomt, lang niet zo rustig te liggen als sommigen
aan boord van het moederschip veronderstellen. Zij zijn
geen Baas over het water. Het water heerst over de bergen.
De zee solt er mee, de defining neemt hen op en duvet hen
omhoog en omlaag. De grillige zeer willekeurige vormen
van de bergen blijven mij treffen. Ik houd van Friesland,
zijn diepe weilanden en fraaie boerderijen. Hier zijn grote
ijsvlakten met verhogingen, die mij er aan herinneren. Ik
houd van kastelen en mooie Dude kerken, ik zie ze hier uit
ijs gehouwen en van ijs.
Het genot van deze schoonheid moet echter duur betaald
worden. De kou is soms ondraaglijk. Het lijkt wel of we in
een ijskelder zijn opgesloten. Een beetje is dat ook zo. In de
wind zit het venijnig snijdende, dat me aan de zeer strenge
vaderlandse winters doet denken. Maar de vlagen zijn hier
doordringender. 1k snak naar omlaag, naar een potkacheltje met een rood buikje, waar ik even mijn knieen omheen
kan slaan. Z6, dat ik door-en-door warm word en me toch
niet brand! Er kan niets van komen. Hier is geen roodbuikig potkacheltje en ik ben zeer dankbaar voor het deeltje
Leven, dat ik thans op de brug bezit.
Om twaalf uur is het schaften. Ik ben leeg, leeg, leeg. Mijn
maag komt vaak omhoog. Toch heb ik geen moed om iets
te eten.
In de messroom op de jagers ontbrandt middag-aan-middag een strijd om alles zonder veel morsen naar binnen te
krijgen . . . . Vandaag is er erwtensoep met kluif, waarin
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schijfjes rookworst drijven. Hier heeft men niets aan slingerlatten. Ze zitten met de Borden in de hand en gaan op
het zeetje mee om te redden wat er te redden is. Zo ook
met de andere gerechten.
Skorge, die nog steeds zelf het roer heeft, zal ook moeten
eten. Hij gunt er zich haast geen tijd voor. Deze mensen
worden nu door het vuur van hun jachtdrift beheerst.
Skorge kijkt als een diender, fel spionnerend, de zee af. Hij
fluit even naar de man in de mast. Die zwaait met de hand.
Niets! Vooruit, het moet dan maar. Als het er op aan komt
geeft hij met tegenzin het roer over. Op de trap, wanneer
de luidspreker een boodschap van een andere Jager laat horen, blijft hij staan. Z6: De hand bij het oor. De AM 2 meldt
de vangst van een „Blauwe". Dat prikkelt Skorge tot het
uiterste. Ik zie zijn gezicht grimmig, zij het zeer sportief,
vertrekken. Hij kijkt mij aan en zegt:
— Hier meet Walvis zitten.
Dan loopt hij weg. Maar voor hij afdaalt in de messroom
zie ik hem bij de trap het hoofd draaien en weer spieden
zijn ogen het water af.
Rond de boorden vliegen Kaapse duiven — de meeuwen
van de Zuidelijke I Jszee — en de walvisvogeltjes.
Die zeggen wat.
Zou Skorge gelijk hebben?
De man aan het stuur wijst mij een troep orca's. Darr . . . .
aan stuurboord! Zij komen roofzuchtig aanduikelen. 06k
op jacht. En ze versmaden — naar de roerganger vertelt
— heus een baardwalvis niet. De orca's zijn bier met hetzelf de doel.
Dat zegt nog meer.
En Of!
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Nauwelijks uitgekeken, hour ik Skorge alweer de trap opkomen.
Hij glimlacht, kijkt, snuift zwaar . . . .
— Hier zitten ze, zegt hij, zeker van zijn zaak.
Rulkt Skorge de Walvis?
Een opmerking van een der mannen wil mij dit doen geloven.
Waarschijnlijk lijkt het mij echter niet.

Achter Hummer een
Goed vier uur zoeken we nu al de holle zee af. De kraaiennestwachten wisselen regelmatig. Dit staat vast: bij kudden
zwemmen de walvissen bier niet. Zagen we er voorlopig
maar enkele. De mannen turen nog even fel als toen we pas
wegvoeren van het moederschip. Ook hierin zijn het echte
vissers. De moed, de taaie 1166p, dat plotseling tegenspoed
in voorspoed kan veranderen, verlaat hen nooit. Dat houdt
hen ook, in deze nu weer-vuil geworden poolzee, op de
been.
En hun hoop wordt niet beschaamd.
Het zal halfvier in de middag geweest zijn, wanneer —
't is zo ongeveer als: wat was er eerder, de kip of het ei! —
twee mannen tegelijkertijd elkaars ogen zoeken. Het is de
wacht in het kraaiennest, die uit zijn ton omhoog rijst, tot
halverwegen de buik zichtbaar, en de kapitein. Hun blikken ontmoeten elkaar. Ze hebben bei hetzelfde gezien. Een
,,Blauwe", recht vooruit. De ogen glinsteren, de Unden
gebaren verheugd, de tongen zwijgen.
Gedempt roept Skorge door de koperen spreekbuis Haar de
jongens op de plaat:
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— Walvis in 't zicht.
— Joe.
Ze begrijpen beneden nu genoeg. Zij zullen thans zeker geen
tel hun aandacht voor wat van boven komt verliezen. De
spanning, die zich tot nu toe bij enkelen openbaarde, maakt
zich dit ogenblik meester van alien.
De kok kijkt, de hutboy kijkt, de matrozen nemen hun
waste plaatsen in. Eentje komt er naar de brug. Hij weet
— misschien verwacht, maar waarschijnlijk iOnverwacht —
zal de ouwe, als hij het roer nog heeft, hem de spaken in de
hand duwen en dan moet hij alles begrijpen. Hij begrijpt
alles.
Dit werk is zijn Leven.
We draaien heel hard. Mier dertien, veertien mijl.
In ongeveer vijftien minuten zijn we op het kalm zwemmende dier ingelopen. Nu doen we slow aan. We moeten
de „Blauwe" van achteren of opzij naderen, natuurlijk niet
op de kop. De Walvis heeft geen hals, hij kan de kop dus
niet draaien en achterom kijken. De „Blauwe" zwemt rustig
voort. Haalt nu juist adem. Hij is nog te ver of en we liggen
te ongunstig om een schot te wagen. Als Skorge overweegt
naar het kanon te gaan, duikt hij. Dat betekent ons geduld
wederom op de proef stellen en terwiji rondlopen met de
vraag: wa6r zal hij bovenkomen? .... Dat is het verrassende element in deze strijd. De man in het kraaiennest kan
verscheidene meters diep in het water zien, maar zover als
de „Blauwe" duikt, niet. Hij geeft, zodra hij iets ontdekt,
met een wenk van zijn hand, aan hoe te sturen. Een paar
fluks bewegende wingers betekenen: sneller, sneller, een
open hand, omlaag gedrukt: kalm, Ulm . . . . De kraaiennestman wordt letterlijk op zijn wenken bediend!
i68

Ik heb niet op mijn horloge gekeken, maar zeker tien minuten bleef het dier onder. We zien hem aan bakboord boven
komen. Dat is een overstelpend schoon gezicht. Eerst rijst
de kop, harmonisch van afmetingen, passend bij het fraaie
gestroomlijnde lichaam, omhoog. De bovenzijde hiervan
komt boven de waterspiegel uit. Dan neigt hij bijna statig
neer en direct volgen de blaasgaten, waaruit ademlucht omhoog spuit. Nu zie ik pas goed hoe hoog. Ik schat de ademzuil op zeker zes a, acht meter. En hierna volgt de rug,
parelachtig-blauw, gaaf en glanzend.
Wat een geweldig dier!
Het geliefkoosde mikpunt van de harpoeniers blijkt in de
omtrek van de borstvin te liggen. Een Walvis daar boven
of er achter geraakt is, omdat het hart dan meestal getroffen wordt, vaak direct of spoedig dood.
We zijn niet ver af.
Skorge is reeds over de loopbrug, die over het dek ligt, naar
de boeg en het kanon gehold. Hij staat daar nu, wijdbeens,
gebogen, de ogen Op het water.
Skorge is nu precies een dirigent die zich met zijn rug naar
de spelers heeft gekeerd. Op zijn rug is een hand, die naar
links of naar rechts zwaait, omhoog geheven wordt of naar
omlaag wijst. Soms, als het geen tel kan wachten, slaat hij
ver de hand naar links of rechts uit. Op de brug weten ze
dan precies wat gedaan moet worden. De ouwe, de wacht
in het kraaiennest en de roerganger, daar draait nu alles
om. Zij vormen een Brie-eenheid waar alles van afhangt.
En het zwarte koor niet te vergeten. Want de machinisten
en stokers moeten ieder ogenblik de „kar" omschakelen, van
voile kracht v66r-, naar voile kracht achteruit . . . . Zij zijn
bier op de 3 helemaal op elkaar ingespeeld.
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Iedere speler kent zijn eigen instrument.
Heeft de „Blauwe" ons gezien? Ithn hij, met de enigszins
schuin in zijn kop geplaatste ogen, ons afloeren, zonder
dat wij dit in de gaten hebben?
Men zou het sours wel denken.
Helemaal zeker is het natuurlijk niet. Maar zo nu en dan
lijkt het of hij een uitdagend spelletje met ons speelt.
Daar is Skorge niet voor thuis.
De „Blauwe" beweegt zich even voor ons uit, blaast, haalt
adem, duikt, komt na een poosje weer boven. Hij slingerdeslangt door het water en wij zig-zaggen er achter aan. De
kop van Skorge spreekt van ernst en verbittering. Ik lees
er uit: nu zetten we alles op Mies! . . . .
En de strijd wordt vinniger.
En opwindender.
Instinct en verstand schijnen de krijg to beginnen.
Opeens duikt, betrekkelijk onverwacht, uitdagend, de
„Blauwe" aan bakboord op. Vijftien meter is hij misschien
bij ons vandaan. 't Kan ook iets meer geweest zijn.
Skorge, bij het kanon, gebogen, de hand bij de trekker, is
klaar. We denken: nu zal hij schieten. Hij doet het niet.
Hij kijkt ook niet om naar ons, wat wij daarvan denken.
Hij is geen verantwoording schuldig. Hij weet alleen, dat
de harpoenen duur zijn en hij wil zijn goede naam als
scherpschutter handhaven. Dit moment schikte hem niet.
Hij blijft doodstil bij het kanon staan. Met zijn rug naar
alien op het schip.
De „Blauwe" is direct weer omlaag geschoten, net een kwajongen, die om een hoekje iemand uitlacht, en wanneer er
gevaar dreigt op de loop gaat.
Skorge wijst met zijn hand in een richting, die mij en meer70

Boven:

Een fabriek in de Poolzee. De Willem Barendsz in vol bedrijf,
eneden: Skorge — de kapitein-harpoenier van de AM 3 —

Nu of nooit.

deren verwondert. We verwachten, dat het dier aan stuurboord zal bovenkomen, hij beveelt Haar bakboord to varen. Dat is vreemd! Maar zijn wil is wet. We varen over
bakboord.
En dan, 't zal vijf minuten later zijn, beseffen we, dat dit
een harpoenier met feeling en klaAr begrip is.
Skorge heeft de Walvis gevolgd, al geruime tijd: links, rechts,
kris, kras . . . .
Nu is de mast vol en Skorge zegt:
— Bakboord over.
Hij kijkt, wij kijken, wij begrijpen ineens, dat hij de grootste walvisvaarder van ons alien is. Op zestien, hoogstens
achttien meter komt, schuin van bakboord, de „Blauwe"
boven. Skorge heeft het dier de pas afgesneden.
Hij ligt bijna op zijn kanon, hij bel6ert de proof.
Wacht af.
Zeldzaam is de beheersing in deze omstandigheid.
Weer komt de fraaie kop omhoog, daarna de ademzuil en
de rug.
Schiet nou! . . . .
Nog een stukje rug . • • •
Schiet nou!
Skorge heeft geen haast.
Hij wacht.
Een tel.
Dan is het gehele lichaam van Skorge in beweging. Hij
recht de rug, zet zich extra schoor, en haalt de trekker
over.
Er volgt een knal.
Een kleine bleke vlam schiet uit.
We snuiven onze neuzen vol kruitdamp . . . .
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Dan zien we de harpoen weg-snorren.
De lijn er achter aan.
Ik houd de adem in. Doen ze allemaal.
ZOu hij raak zijn?
Of zal, voor de punt het lichaam heeft bereikt, het dier
weder zijn weggedoken?
Deze tellen, waarin men de tanden in de lippen bijt, duren
lang. En toch: het is een zucht. Daar gaat de stalen punt,
het zware smeedijzeren gevaarte, de lijn zwiert er achteraan.
Hij is voor de rug, dringt er in, een halve meter, een meter,
ànder-halve meter . . . . Met onweerstaanbare kracht vliegt
deze stalen staaf door de speklaag, door het vlees, naar de
gevoeligste delen.
Ik hoor nOg een gedempte knal.
Dat kan.
De granaat in de harpoenpunt, door een schokbuis geregeld,
ontploft. Deze explosie moet het dier van binnen uiteenrijten, verscheuren . . . .
Wat gebeurt er?
Het dier doet mat, versuft. Is het murw geslagen? Een ogenblik blijft het bijna roerloos liggen. Dan komt er enige beweging in. Maar het is nog zo onbewust. Een radeloos makende pijn moet nu door de „Blauwe" varen. Hij heft traag,
kennelijk met uiterste krachtsinspanning, de kop, de mooie
gave kop, omhoog. Een geknakte bloem?! Is het voor het
laatst? Heeft Skorge zó raak geschoten? Met een smak valt
die kop neer. Dan volgt de ademzuil, nog glashelder, en de
rug. Alles weifelachtig, langzaam. Totdat het dier, bezeten
van angst, verscheurd door een moordend zeer, bliksemsnel loodrecht omlaag schiet. Wat we goed zien is een rose
174

plek op het water en de staart, die waaierend met veel lawaai op de golven klapt.
Zo verdwijnt de reus.
Met grote snelheid zwemt hij nu weg. De lijn vliegt in razend tempo af. Skorge heeft zich laten vallen. Hij ligt op
zijn buik, terzijde van het kanon, over de reling heen te kijken om precies te zien waar de lijn heen gaat. Hij weet, dat
de geschoten walvis sours eensklaps van richting kan veranderen. Oppassen is de boodschap. Sums laat hij de machine en de stoomlieren even stoppen. We v6elen dan de
kracht, die de „Blauwe" bezit . . . . Hij sleept de 3 door het
water. We weten nu, dat het dier ten dode toe wordt afgemat. Bij iedere schok slaan de weerhaken dieper in zijn
vlees. Zij zullen hem niet meer loslaten.
Hij trekt.
We geven wat vier.
Aan de betrekkelijk dunne nylon harpoenlijn komt, van
onderdek, een door de geleideblokken in de voormast heen
vliegende veel dikkere tros. a denk, dat we van twee- tot
driehonderd meter uitvieren. De machine is thans gestopt.
Ook de winches staan stil. We sleuren achter het dier aan.
Ik schat in zes-mijls-vaart, een minuut of vijf . . . .
Dan voelen we vaart minderen . . . .
Skorge wil een kansje wagen. Hoe eerder binnen, hoe eerder kans op een volgende. Hoewel hij weet, dat een geschoten walvis nog niet betekent, dat hij langszij ligt.
Skorge heft de hand, hij roept het Internationale:
— Hieve.
De winches beginnen te ratelen. We trekken de walvis Haar
ons toe.
Het gaat goed.
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De ;,Blauwe" biedt weinig weerstand.
Zou hij al dood zijn?
En dan gebeurt het meest teleurstellende van de gehele dag.
Midden onder het halen zien we de lijn omhoog-wippen.
Pats! De spankracht is er uit, de druk er of . . . .
Skorge trapt met een harde klik op het dek. Hij vloekt
waarschijnlijk in het Noors.
weg.
De tros is gebroken.
De inspanning was voor niets, alle werk nutteloos. Het Bier
is weg en . . . . ten Bode opgeschreven. Want dat een „Blauwe," zó geraakt, de aanval overleeft, is uitgesloten.
Beduusd staan we te kijken. Wonderlijk, de reactie. Bij allen antlers. De een verbergt zijn spijt achter een zuurzoet
lachje, de ander spuwt verachtelijk over de reling, een
derde kijkt als de man die zijn laatste dubbeltje voor het
gelag neertelt.
Skorge, voor wie de teleurstelling het grootst moet zijn, is
de eerste die zich herstelt. Hij helpt zelf een matrons mee
het kanon opnieuw te laden.
— Niet omzien, zegt hij, doelend op de mogelijkheid, dat
er straks een andere boven kan komen.
Maar deren doet het hem natuurlijk zeer.
Dan gebeurt er iets bijzonders deze middag. Het verheugt
me daarvan getuige te zijn. Wanneer we juist bezig zijn die
„verdronken" Walvis te vergeten, Koren we een schreeuw
uit de mast. Dat is vreemd. Want zwijgzaamheid is het
kenmerk van de tonne-man. Hij staat rechtop, wijst en
roept:
— Bakboord, bakboord, zie !! ....
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Er is geen woord meer nodig. Dear, op misschien zestig meter afstand, zien we een grote plas bloed, een staartvin,
een romp, een kop. De geschoten „Blauwe" komt boven.
Dat is een bijzonderheid. Waarschijnlijk hebben zijn longen,
toen hij dook, net vol lucht gezeten. We ijlen er op af. Stel
je voor, dat hij nu voor onze ogen weg-zonk. De Jager luistert scherp naar zijn roer. We draaien, eivormig als het
schip van onderen is, op een klein kantje. En can er been.
Bijna stieten we er bovenop.
Skorge, een en al actie, staat reeds klaar met de Lange barnboe stok waaraan de luchtpijp is bevestigd, die aan een slang
zit. Zodra het even mogelijk is wordt de geslepen pijppunt
door de speklaag gestoken en sist binnen vijf minuten het
kolossale lichaam bol en vol.
Zó, zinken kan hij niet meer. Het is echter niet de bedoeling hem langszij to binden. Skorge wil nog een kansje wagen. Hij rekent op goed zicht en de ervaring wil, dat
's avonds de walvis zich het beste laat vangen. Dan komt
het krill naar de wateroppervlakte, vertelt men.
De vlag komt voor de dag. Secuur wordt hij in het dode
dier geplant. Met een pikhaak duvet iemand hem af. Het
doek wappert pittig. In het heldere poollicht lees ik op een
bont vlagge-vlak: AM 3.
Die is ons.
En voor een koopje. Een harpoen was er maar voor nodig.
Dat beleven we weleens antlers.
Skorge kijkt alweer de zee af. Wanneer zijn oog de walvis
ziet drijven, zegt hij tevreden:
— Een en tachtig voet, ongeveer een en tachtig duizend
kilo . . . .
En hij snuift weer.
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Waarlijk, als ik mijn verstand niet tegen die gedachte een
beetje Wilde verstokken — zou ik ook gaan geloven, dat
Skorge de walvis ruikt.
De strijd om Hummer Twee

Skorge, keert het geluk u de rug?
Welneen!
De ene walvis is nauwelijks uit het zicht, of de andere client
zich aan.
Een?
Twee!

We slaan van pleizier in onze handen. Recht voor ons uit,
waarschijnlijk vijf-, zeshonderd meter hier-vandaan, zwemmen ze.
En h6e?
Doodgemoedereerd, gelijkmatig, met enkele meters tussenruimte, naast elkaar. Is het een „echtpaar?" Of zijn het
twee bedaagde en bedaarde heren, die elkaar iets to vertellen hebben en Been woord willen missen?
Wij rap er op of natuurlijk.
We volgen hun gang precies. Met het blote oog en de kijker. De 3 loopt er snel op in. Ginds duiken ze, clAAr, een
dikke veertig meter verder, komen ze boven. Gelijk heffen
ze de kop, gelijk stuiven de ijle dampfonteinen uit de blaasgaten omhoog, gelijk zien we een tipje van de vinnen bovenkomen. Gelijkmatig verglijden de glanzende ruggen. Soms
doen zij mij, daar zo argeloos voort-poelend, aan twee soldaten bij een parade denken.
MO6i is het! En wanneer het een „huwelijk" is, moet het
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zeer harmonieus zijn. Zullen wij dat kapot gaan maken?
Skorge, wk een kansen.
Hij zegt mij niet wat hij er van denkt, maar ik kan het raden aan de trekker in zijn harige kop.
Een, liefst beide, wil hij hebben. Maar hij zal beginner met
de grootste. Wat binnen is, is binnen, denken ook de walvisvaarders aan de zuidpool.
Dan, voor de tweede keer, boor ik vandaag Skorge woest
met zijn laars op de grond schoppen. Het klinkt hol als een
bolderende boerenwagen over een bevroren straat. Hij wijst
mij naar de Binder, die niet heel ver of meer is. Als een
kleed, dat alles wil afsnoeren, komt een dikke mistbank
aanzetten. Daarin verdwijnen de walvissen, daarin verdwijnen wij, daarin raker we onze proof kwijt. Ik begrijp
de ontgoocheling. Meteen zie ik achterom. Van de vlagvis
is al niets meer to bekennen.
Skorge duvet zijn mond op de opening van de koperen
spreekbuis en vraagt of ze nog een „schopje" op kunnen
gooier.
— Pe!
Skorge gaat een dubbele strijd uitvechten, tegen de „Blauwen" en tegen de aansluipende mist.
Is het wel juist wat hij doet? Kan dit overhaaste werk Been
tegenslag, in plaats van voorspoed brengen? Leed, in plaats
van vreugde, dit bijna driest varen tussen ijsbergen met
minder wordend zicht? Breng dit punt niet in het geding.
Als het er op aan komt heeft Skorge nu slechts een Joel:
claAr, die twee, allebei of eentje, die zo van niets bewust
met elkaar voortzwemmen.
Wat een machtig mooi gezicht: walvissen in hun element.
Wij naderen de dieren reeds vrij dicht.
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De mist nadert ans.
Weer stomen we van terzijde op de dieren af. Dat is een
vaste tactiek. De dieren zwemmen naar rechts, ze draaien
naar links. Ze dulken en de man in het kraaiennest wijst.
We volgen zijn hand. Er zit in deze niets vermoedende dieren geen halve cent arglist. Daar, gaan ze weer, de twee,
die, volkomen onbewust, bezig zijn met elkaar een dodenspel te spelen.
Skorge's keus is bepaald. De meest verwijderde is de grootste. Hij loopt weer over de brug naar het kanon, staat in
zijn gebruikelijke houding, iets gebogen, wijdbeens, de laarzen schoor in de aangebrachte ribbels, de ogen weer op het
water, met zijn ene hand gebarend, met de andere toevend
bij de trekker.
Hij is rustig 6nrustig.
Riistig om de „kinderlijke" dieren, aan wie hij geen kind
denkt te zullen hebben.
Pas op!
Onrustig om het weer, om de mist, die de wereld reeds zeer
eng en klam heeft gemaakt.
Wij stomen, de dieren zwemmen. Zijn ze ergens van geschrokken? Of? . . . . Hun beweging lijkt onzekerder, ze
zijn verder bij elkaar vandaan. Maar ze zijn niet slues of
speels.
Skorge schijnt hun doen en laten te doorgronden.
Hij snijdt hun, maar veel minder zorgvol dan bij de eerste,
weder de pas af. Tweemaal doet hij dat. De ene keer passeren ze op ongeveer vijf en veertig meter afstand. 't Is hem
te ver. We zwenken nog eenmaal met de Jager en dan komen ze op plus minus achttien, twintig meter van de boeg
boven.
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Dat is de kans.
Skorge benut Naar.
Zijn hand beduidt: langzaam-aan.
De Jager mindert vaart.
Hij wijst iets naar stuurboord. Op de brug doen ze naar
rechts de steven wenden. De AM 3 is nu boven op een golftop. Skorge schat de snelheid, waarmede de boeg dalen zal.
Statig rijst de forse kop een eindje uit het water, direct er
op persen de dampende ademfonteinen omhoog. De dieren
halen adem. Dan komen de ruggen . . . .
De AM 3 ligt bijna stil.
Skorge lacht fijntjes. Met zijn hand veegt hij fluks het ijs
van het kanon om beter to kunnen richten.
Hij is blij.
DAar heeft hij op gewacht. Zijn kans is er. Hij zal de mist
en het dier v66r zijn.
En Skorge haalt de trekker over.
Een dof dreunend geluid dringt door de stilte. De kruitdamp verstuift. De harpoen vliegt uit het kanon. De lijn er
achter aan.
Raak, raak, rank!
Skorge mist niet. Met onweerstaanbaar geweld vliegt de
punt wederom in de rug van de grootste. Er volgt een doffe
knal. Ook de granaat in de harpoenkop is ontploft. En dan
halt de lijn weg. Dit dier is niet versuft. Het zal ook niet
van een harpoen het loodje leggen. Het dook direct en nu
vlucht het, gepijnigd, tien, twintig, misschien naar enkele
honderden meters onder water. Het rukt aan de harpoen;
los, los, 16s . . . . De harpoen laat niet los, nooit.
Skorge ligt weer op zijn buik. De winches lawaaien, de polsdikke tros loopt over de verende geleideblokken in zee.
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Skorge steekt de hand op.
StOpp en !
Hij merkt, dat de walvis onder water herhaaldelijk van
richting verandert.
De winches staan nu ook stil, de lijn komt strak, staat even
later gespannen als een vioolsnaar. De weerhaken drukken
zich nu dieper in het vlees. We voelen een sch&k.
Breekt de lijn weer?
Neen.
We gaan er vandoor, niet langzaam, gejaagd.
Skorge zwaait met de hand. De stoomlieren draaien. De
lijn wordt weer uitgevierd. Dat is de enige manier om breken te voorkomen. Wanneer na een poosje de druk vermindert, beveelt Skorge:
Langzaam achteruit draaien. We doen het. Het water onder de spiegel borrelt wit, groen, blauw. De walvis voelt
dit meteen. Hij trekt weer en we varen . . . . v66ruit.1 "Welk
een kracht moet dit enorme dier bezitten, om deze Jager,
toch altijd bijna vierhonderd ton, voort te kunnen bewegen!
Dit duurt Been uren, maar zeker wel vijf acht minuten.
Vaak — vertelt men — duurt het echter veel Langer. Dan
vermindert de vaart. De lijn komt slapper te staan. Het
dier zal boven moeten komen voor wat verse lucht. Direct
wordt de lijn ingehieuwd.
Aan stuurboord komt het boven. Ongeveer zestig meter
van de kop. Het is te ver om te schieten. We zien het geworstel.
Skorge laat niet verder achteruit-draaien. We Koren het
dier een eigenaardig proestend geluid maken. Het spuit, wel
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hoog, maar niet meer helder wit. Bloed kan ik het niet noemen, net grauw slootwater.
Skorge ligt op zijn kanon. Laadt het eigenhandig. Geeft
opdracht voile kracht op de „Blauwe" af to varen. Misschien kan hij er zo, bij verrassing, nog een harpoen in jagen.
Het lukt hem niet. We naderen het dier tot vrij dichtbij.
't Zou net kunnen.
't Kan niet.
De „Blauwe" schiet eensklaps weg, recht vooruit. De lijn
staat weer gespannen, hij trekt als een Brabants paard in
het tuig. Ineens duikt hij, loodrecht, in minder dan een seconde. Het enige wat we van hem krijgen is een bui tout
water. Wanneer hij de horizontale staartvin plat op de
waterspiegel slaat, vliegt een golf schuim over ons been.
Maar dat schuim is niet meer smetteloos wit. Het rose van
bloed is er in zichtbaar. Zo kleurt ook de zee waar hij boven
kwam.
Dit dier is groter, majestueuser, hardnekkiger in zijn verweer dan de vorige. Met een harpoen krijgen we hem nooit
langszij. Weer worden we even door het water getrokken.
Minder heftig echter en het slepen neemt in gelijkmatigheid
af. Het gaat meer met schokken, alsof hevige krampen het
dier er sours extra toe aanzetten.
Betrekkelijk spoedig komt de „Blauwe" boven. De adem
wordt hem steeds meer afgesneden. Hij spuit nu voor het
oog bijna zuiver bloed. Hij waggelt in een rode plan, uit
de wond in zijn zij gulpt een stroom bloed. Veel van zijn
pronk is aan het vergaan. Maar in zijn Muding, in zijn verzet, is hij nog even hardnekkig.
Hij trekt.
Wij ook.
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Het is een strijd tussen machten die nog tegen elkaar zijn
opgewassen. De lijn staat snaar. De winches draaien. De
„Blauwe" slaat met zijn staart. Twee touwtrekkers in de
poolzee. De „Blauwe" zal aan het kortste eind trekken. De
mens, zijn zoveel zwakkere belager, is niet gewond.
Ineens laat Skorge weer voile kracht draaien. Het dier
schiet vooruit, wij er achter aan. Dan volgt, voor het duiken kan, een knal, harpoen nummer twee suist weg, in het
lichaam.
De „Blauwe" laat zich echter niet uit het „veld" slaan.
Hij is nog niet versuft. Verwoeder, meer tot het uiterste
getart en gemarteld, geeft hij partij. Hij zwemt in plaats
van ons af, op ons the, net of hij een titanenstrijd, een duel,
wil aangaan. We zien het dier naderen, twee lijnen, twee
harpoenwonden, twee gaten waaruit bloed vloeit, dat de
zee bijna luguber kleurt. Het dier „denkt" echter aan geen
aanval op de Jager, het draait als een duizelaar in het rond,
rukt aan de lijnen en duikt herhaaldelijk. Diep kan hij niet
meer gaan en Lang onderblijven evenmin. Hij komt telkens
opnieuw boven, snakkend Haar een teug verse lucht, briesend, blazend, trekkend, klappend met zijn staart, die het
bloed meters ver in de omtrek doet spatten.
Skorge ziet het rustig aan.
Hij is nu zeker van zijn zaak. Er mag een lijn breken, twee
is uitgesloten. Rustig laadt hij nogmaals het kanon, een
harpoen er in, zonder lijn. Hij buigt zich er over, gebaart
niets, want hij is helemaal op zijn roerganger ingespeeld.
De „Blauwe" komt boven. Het lijkt wel een kaarsvlam, die
voor het laatst fel opflikkert. Beide lijnen komen strak to
staan. Het dier slaat met zijn staart zoals ik het nog niet
zag of hoorde. Donderend, rommelend eerst als een ver,
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dan als een dichtbij onweer, is het geluid. De staart rijst
helemaal boven het water uit en kletst er met doffe knallen
op neer, enige malen. De „Blauwe" schiet vooruit. Dit
wordt zijn „finale!" De lijnen staan strak. Hij buigt om
naar links. Alle druk is op de ene. Die houdt het niet. Wij
zien Naar als naaigaren doorknappen. En dan, verzamelend
zijn resterende krachten, zet hij zich op de andere. Aan
Simson, de twee pilaren verbrekend, moet ik nu denken.
Skorge, zo juist nog zeker van zijn zaak, begint te twijfelen. Hij geeft opdracht vooruit te draaien, in geen geval
het schip te laten voort-trekken. En terwij1 de schroef slaat,
de „Blauwe" rukt, bloed spuit, de staart op het water beukt,
buigt Skorge zich over zijn kanon. Het mkt. De winst
hangt aan een „zijden" draad.
Skorge richt zich, zoals ik het hem nimmer zag doen. Alles
wat hij aan ziel en lichaam heeft is bij zijn Joel. Hij haalt
de trekker over. Dit schot mag zeker niet missen. Een knal!
We zien de harpoen gaan.
Hij boort het lichaam in. We Koren de granaat weer uiteenspatten. We worden allemaal nog een keer nat geslagen.
Daar heft zich de kop, ten laatsten male, de rug, ten laatsten male, de staart, ten laatsten male nog slaand en . . . .
de „Blauwe" zinkt.
— Dood, zegt men tegen elkaar.
Eindelijk.
De spanning is weg. De stoomlieren draaien. De Jager valt
schuin over stuurboord. Daar komt het Bier. Meters onder
,de spiegel, zien we de romp reeds opdoemen. De „Blauwe"
:komt langszij, glinsterend, overal vetplekken achterlatend,
glanzend, vers.
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De luchtpijp gaat er in. De vis wordt volgeblazen. De
staartvin wordt bekort, een gat er in gehakt voor de tros.
Een van de matrozen snijdt met zijn zakmes het merk er in.
Aan boord van de Willem Barendsz ziet men nu direct dat
de 3 hem aanvoerde.
Skorge legt vriendschappelijk en een tikje trots zijn hand op
mijn schouder.
— Mooie walvis, acht en tachtig voet, acht en tachtig duizend kilo.
Ik erken: het geluk heeft Skorge nog niet de rug toegekeerd.
0, neen.
Met beperkt zicht vindt hij de vlaggevis. Dat is wat men
zelf noemt: stom geluk.
In datzelfde beperkte zicht vindt men de factory. Dat is
dank zij het wonder van radar en richtingzoeker. Maar
daarover vertel ik u later wel eens, als ik warm ben en
geslapen heb. Ik laat de schrijfmachine open staan. Mijn
wingers zijn nu stiff, mijn handen blauw.
Ik rol als een keisteen in mijn kooi.
Deze meest opwindende gebeurtenis van mijn Leven zal ik
nooit vergeten.
Langszij, aan stuurboord: de grootste tot nu toe door de
AM 3 buitgemaakte walvis. Acht en tachtig voet.
Zeker vijftien-twintig-ton traan!
DA,Ar kunnen de schoorstenen van blijven roken!

i86

IN het ijs!
Nacella: Wees Welkom!
Nacella: Vaarwel!
24 Januari 1947 kwam de tanker Nacella.
Wat waren we blij!
De Nacella was voor ons een bode uit de bewoonde wereld. Een sch66n schip bovendien.
Zij bracht ons: post, pakjes, olie en water.
Zij nom van ons: traan.
Ja, niet dat die post op prijs werd gesteld. Tot vervelens
toe hebben we elkaar verteld, dat die Nacella-mail van 3o
November 1946 stonk van muffigheid. Maar wanneer ik
zeg, dat ze zich tot de laatste dag van de reis aan die vellen
met laporen en vetvingers „laven", als een dorstig hert aan
de bron, dan jok ik geen letter.
't Was — afgerond — op de drie en zestig graden zuid en
tien graden oost, dat we elkaar ontmoetten. Twee schepen,
ver van honk, in de open poolzee met ijsbergen links en
rechts. De zee leek vrij vlak, maar er stond een enorme
„swell". Dat is het bedrieglijke van deze zee. Slechts in schijn
is zij kalm. Z6 konden deze twee kasten van schepen nooit
naast elkaar komen zonder brokken to maken. Daarom
stoomden we daags er op zuid-in, naar het pak-ijs. Het was
maar een klein eindje, want we bleken op de rand er van to
liggen. Wonderlijk kalmerend is de werking van het pakijs op het water. 't Lijkt wel of de schotsen, die langs de
wanden kruien, zware handen zijn, de zee bedwingend, afvlakkend. Golfslag ontbreekt bier geheel. Wel is de defining
aanzienlijk. 't Was in het ijs wonderlijk stil en vredig. On187

gestoord dreef een grote zeehond op een plak ijs langs de
boorden. In de poelen zwommen verschillende antarctische vogels. We zagen de Noorse Stern vliegen, de bijzondere vogel, die in het noorden en ook in ons land broedt,
maar hier tussen het ijs de winter doorbrengt. Verder allerlei stormvogelachtigen. Typische vogels. Zij hebben buisjes
op hun snavel en missen gewone neusgaten. Deze komen in
die buisjes uit. Aan deze groep verwant zijn heel grote vogels, zoals de Wandering Albatros, die een vlucht van 31/2
meter lean bereiken. Daarnaast waren er stormvogeltjes ter
grootte van een spreeuw en nog kleiner. Meeuwen komen
hier practisch niet voor. Soms een verdwaalde . . . . De
meeuw is tenslotte een vogel die zich in de kuststreken ophoudt. Tot veler teleurstelling zien we heel weinig pinguins,
ook daarvoor zijn we te ver van land.
Stang voer de Nacella naast de Willem Barendsz aan bakboordzij. Het was een meesterstukje van zeemanschap. Binnen een kwartier lager ze gemeerd. Drie walvissen er tussen
als kurkezak.
En op de Nacella zeiden ze: „sjonge, wat gaat die Willem.
Barendsz nog te keer" . . . . En op de Willem Barendsz zeiden we: „Wat een wiebelkont is die Nacella, wat liggen wij
dan rustig."
Daaruit blijkt Welk een geweldige krachten hier doodleuk
„spelen" met twee schepen van ruim tier duizend ton.
De slangen gingen over. Het overpompen van de stookolie
begon. Maar de Nacella moest traan meenemen.
TraAn! zegt u.
De tanker kwam op een ongunstig moment. De stemming
was net bezig ver order nul te zakken. Want juist rond de
vier-en-twintigste lag het dek er enkele dagen glad als een
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Boven: Harpoenier treft Joel,
Deneden: Een bultrug.

Zii-aan-zij dreven de Willem Barendsz en de Nuella enkele dagen in de Zuidelijke
Uszee.

biljartlaken zonder ballen bij. Geringe vangst. Weinig
„vis!"
Dan zakt — wanneer ze eens goed hebben uitgeslapen —
de stemming direct enige punten. De langereisziekte, een
snort chronisch gezwel, begint door te breken. Men kan
weinig meer van elkander velen. Er is te weinig tout aan
boord om op al de „slakken" te leggen. Het hAgelt klachten en verdachtmakingen. De zondebokken worden als
schietschijf naar voren gehaald.
In diezelf de dagen werd vernomen, dat de nieuwe Russische expeditie, vijftig mijl noord van ons, de .,vis" niet
„aan kon". Dat zou weer in de radiohut gehoord zijn.
„Daar," werd gezegd, „hangen ze aan die Rus met die

meiden-marconisten."
Te controleren zijn die geruchten niet, maar ze doen hun
werk . . . .
Het is hier echter hosanna en kruis-hem „driemaal in vier
en twintig uur".
Nauwelijks was men over deze tegenslag uitgesproken of
het getij keerde. We stoomden oost-in en vonden een bar
rijk walvisgebied.
ZO rijk, dat dra de jagers aan vangst-„banden" werden gelegd. De ene dag mochten ze pas om elf uur 's morgens beginnen, de andere er slechts een vangen. Och, och, die jagerkapiteins hebben wat uitgehaald. Ze kregen allemaal
hun orders per radio en luisterden elkaar af. Op een morgen werd er een bericht, dat hij er maar een mocht aanvoeren. De anderen werden ook opgeroepen. Drie hielden
zich stom en joegen door.
„Vis" is bonus! . . . .
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Dat gaat natuurlijk niet altijd. Je kunt niet bij herhaling
zeggen, dat de radio weigert. Een volgende keer, toen weer
dezelfde order loskwam, zei er een:
— O.K. Maar ik heb nog een vlag-vis drijven, die ik vergeten ben te melden, die ga ik zoeken . . . .
Hij voerde er twee aan. Vult u zelf maar in. Zo zochten ze
onophoudelijk uitvluchten op de wijze van: ik heb een
vrouw getrouwd, een akker gekocht enz. Hoe begrijpelijk.
Is er iets ellendigers in te denken dan te willen, te kiinnen en
niet te mOgen?
Aan dek en in de fabriek werkten ze bar hard. In het zicht
dobberde de Nacella. Zouden we geen tienduizend ton kunnen meegeven, in ieder geval zoveel mogelijk. Voort,
vOOrt! . De Nacella lag naast ons geen onbelangrijk
bedrag te „verdrijven". Ja, zo'n expeditie is geen snoepcentenzaak.
Rap werd het mogelijk twaalf, sours meer, walvissen per
etmaal te verwerken. Van een andere expeditie Koren we
een lager cijfer noemen. We vatten moed. Door elkaar
makeri we nu een kleine duizend barrels per dag. En we
halen uit een Walvis veel meer dan het gemiddelde dat de
statistieken aangeven. Dat spreekt boekdelen.
De Nederlanders herwinnen hun zelfvertrouwen. Velen
weten, dat ze voor een „nationale" zaak vechten!
Blij houdt een jongen me het volgende telegram — kennelijk geinspireerd door berichten in de Nederlandse kranten!
— voor de ogen:

— Jullie taken gaan slecht, boor ik, maar min zoenen zijn
nog even mals!
— Van m'n kalletje, ze moest eens weten. Duizend barrels
vandaag. 1k hol met 'r naar de burgemeester . . .
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De geestigheid wijIct, gelukkig nooit. Then we in die walvisloze dagen opstoomden, zei iemand: „Zet vanavond eens
in de krant, dat de Willem Barendsz zich thins naar het
vangstgebied begeeft" . . . .
En een ander zei: „Als ik een telegram krijg, dat me de
honderdduizend ten deel is gevallen bijt ik vanavond de
ouwe nog in z'n gat en laat ik me gek verklaren" . . . .
Hij kreeg Been telegram en hij beet niet.
De Nacella kwam driemaal langszij. De tanker Ham tenslotte zeven en vijftig honderd ton mee. Ik durf te zeggen:

daarvoor verdienen de Nederlandse jongens de dank van
ons yolk!
24 Januari 1947 kwam de Nacella. Wat waren we blij!
28 Februari 1947 vertrok de Nacella. Wat waren we blij!
Eindelijk dus klaar met het schrijven van de post.
De AM 5 ging mee naar Kaapstad. Herhaaldelijk „malheur" in de machinekamer schakelde de Jager voor dit seizoen van de vangst uit. De zeven, die overblijven, zullen
nu verder de kost bij elkaar trachten te scharrelen. Dat lukt
aardig.
De tanden op elkaar. We willen uit de traanslag halen wat
er in zit. Wat nu nog veroverd wordt brengen we zelf mee
naar het vaderland.
Met de tijd vechten we deze laatste weken kop-aan-kop.
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NA TWEE MAANDEN . . . .

*

Vangst-specificatie
van 17 December 1946 tot 17 Februari 1947
De tussen haakjes geplaatste cijfers zijn die
van 1 7 December 1946 tot 17 Januari 1947

*

Jager

Blauwe
Vinvis

Gewone
Vinvis

Potvis

AM I

29 ( 11)

21 ( 5)

2 (2)

52 ( 18)

AM 2

36 ( 25)

29 (4)

AM 3

39 ( 2 5)

46 (20)

7 (3)

65 ( 39)
92 ( 48)

AM 4

44 ( 3 0)

46 ( I 3)

2 (I)

92 ( 44)

AM 5

26 ( 12)

21 ( 9)

AM 6

19 ( 13)

23 ( 3)

2

47 ( 21)
44 ( 16)

Totaal

AM 7

2 (

o)

6 ( o)

8 (

o)

AM 8

7 (

I)

14 ( 0)

21 (

I)

202 (I I7)

206 (64)

13 (6)

Productie tot 17 Februari 1947: 34.938 barrels.
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421 (187)

Van zout tot zoet.
Ik word voor een bezoek aan het evaporatorshuis uitgenodigd.
Tussen de machinekamer en de fabriek is dit gelegen. Daar
kan men in een etmaal vierhonderd vijftig duizend liter
water van zout tot zoet maken. De Willem Barendsz kan
natuurlijk niet voor zeven maanden water meenemen. De
factory voorziet in eigen behoeften. Zij dekt met deze productie die van fabriek en sanitair.
Ik kom in het snikhete evaporatorshuis.
PU . . . .
Er staan drie zwaar „ingepakte" — om warmte-uitstraling te voorkomen — grote vierkante kasten met een
kolomachtig bovenstuk; de verdampers I, II en III.
Zij doen het.
Grote pompen staan in het ketelhuis opgesteld. De verdampers worden tot op een bepaalde hoogte volgepompt
met zeewater, dat waar te nemen is door middel van peilglazen.
In de verdamper liggen enorm grote rood-koperen spiralen waar stoom doorheen stroomt zonder in contact te
komen met het zeewater.
Dit laatste begint nu, nadat de stoom tot de spiralen is toegelaten, te koken. Dan heeft er verdamping plaats. Deze
ontwikkelde stoom van plus minus vier atmosfeer wordt
weer door middel van verschillende afsluiters en kranen
toegelaten naar de spiralen van de tweede verdamper.
Hier voltrekt zich weder hetzelfde proces. De ontwikkelde stoom van de tweede verdamper, nu ongeveer 1. 5 atmosfeer, wordt toegelaten bij en vermengd met afgewerk195

te stoom, afkomstig uit de fabriek Welke daar dienst deed
voor het aandrijven van machines en pompen. Deze wordt
tenslotte geleid naar de derde verdamperspiralen waar
weer stoomvorming plaats heeft. De aldus ontwikkelde
stoom wordt tenslotte afgevoerd naar een grote condensor
en verdicht tot water, waarna het gefiltreerd wordt om
dan, gevoerd door pijpen, te verdwijnen in de voorraadtanks. Andere pompen zorgen weer, dat dit gemaakte water in de ketels wordt gepompt en naar de wasplaatsen
stroomt.
Na vijf a zes dagen zijn de roodkoperen spiralen in de
verdamper zó aangezet met zeezout, dat ze er uitgenomen
dienen te worden voor reiniging. Dan — dat is vandaag —
is er voor de technische staf volop werk. De machinisten
verschijnen op het toneel hier, vergezeld van stokers en
olielieden. De geweldige deuren der verdampers — plus
minus vijftienhonderd kilo weegt ieder — worden geopend
en alle spiralen worden er uitgenomen en door schone vervangen. Men werkt in ijltempo, want de voorraad die we
hebben is maar heel bescheiden. De verdampers moeten
dus weer zo gauw mogelijk in bedrijf worden gesteld.
Voort, v66rt: de ijzeren wet van de walvisgron-clen.
Bij een temperatuur van honderd tien tot honderd twintig
graden Fahrenheit wordt een geweldig stuk werk verricht
en als de deuren eindelijk gesloten zijn, begirt het proces
opnieuw; van zout tot zoet, van zout tot zoet. . . . Water,
water is er nodig.
En op de vloerplaten ligt van vijftien tot twintig mud zeezout. Een man schept het op en zet het vrij. Alles in de
bodemloze bootsmanskist.
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Als de torn er op zit kijkt men elkaar bier blij en tevreden
aan.
Iemand legt mij het volgende raadseltje voor:
Zout wordt zoet, wat is dat?
Zoet wordt tout, wat is dat?
Zoet is zoet, wat is dat?
Antwoord op vraag een: zeewater.
Antwoord op vraag twee: tweet.
Antwoord op vraag dries bonus.
De „electrische vleermuis":
Met radar tussen de ijsbergen
Radar: wonderoog!
Enige Amerikaanse geleerden hebben vastgesteld, dat de
vleermuis een hoge geluidstoon uitzendt, die door de muur
wordt weerkaatst en door de vleermuis gehoord. Deze stelt
Naar in staat uit te maken of zij een obstakel nadert.
Dat is, heel simpel gezegd, ook het principe waarop radar
berust.
En daarom staat hierboven: de „electrische vleermuis".
Er is over radar al veel geschreven en gesproken. Dit boek
wit Been technische verhandeling zijn. Vandaar, dat enkele
zinnen proberen dit Toveroog te typeren.
Radar: Radio-detection-and-ranging.
Radar: Plaatsbepaling door middel van de radio.
Radar: Zender van stralen, die zich normaliter in de wereldruimte verliezen en onzichtbaar zijn. Komt echter in die
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stralen een vliegtuig, een schip, of welk voorwerp dan ook,
dan kaatsen die een gedeelte van de stralen terug. Deze
teruggekaatste stralen ziet men versterkt op het radarscherm, dat niet ver van de tender is opgesteld. Zodra de
ontvanger het gezondene „terug"-ontvangt is het mogelijk
— men kept de voortplantingssnelheid — het voorwerp en
zijn afstand to bepalen.
In 1934 zocht men Haar een dodelijke straal, men vond
radar.
In 1935 waren er in Engeland reeds vijf radar-stations.
In de oorlog hebben bijna vier duizend Amerikaanse en.
Britse onderzoekers aan de vervolmaking van radar gewerkt.
De onderzoekingen hiervan kosten anderhalf maal zoveel
geld als aan de atoombom werd geexperimenteerd.
— Radar won de oorlog, zeggen velen.
Zeker is, dat door radar de grote luchtaanvallen op Duitsland mogelijk waren; dat de Bismarck en een belangrijk
deel van de Japanse vloot er hun ondergang aan „dankten", dat bijna negentig procent van de op Engeland afgevuurde V-wapens, dank zij radar, in de lucht werden vernietigd.
En nu sta ik bij de radar van de Willem Barendsz, de eerste
moderne Nederlandse Walvisvaarder in de Zuidelijke I Jszee.
/Jszee!
Op de radar zagen we in Amsterdam, bij het vertrek, de
contouren van Amersfoort. Op de Solent, bij Wight, voeren we 2 9 November 1 94 6 in dikke mist op de voor het
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blote oog onzichtbare boeien, die zich op het radarscherm
aftekenden. We kwamen zonder vertraging op tijd in
Southampton aan.
Dat is echter allemaal slechts kinderspel bij hier.
We drijven thans op de rand van de zuidpoolcirkel. Zes en
zestig en een halve graad zuid. Gisteren waren we er een
paar strepen overheen, vandaag zijn we er even zoveel voor.
We liggen in open water, maar op twee, drie mijl afstand
kransen de ijsbergen om het moederschip. Met goed zicht
houden we de Willem Barendsz wel op veilige afstand.
Ik beklaag de stuurlui in het vangstgebied. Zij hebben een
bar saai bestaan. Vijf-zesde van de dag, zo het niet meer is,
drijven we. En zij staan maar te kijken, naar bak- en stuurboord, naar voor en achter. Ze noteren alle bijzonderheden
en doen boodschappen. 't Zijn net bodedienstmannetjes.
Want varen doet de Willem Barendsz practisch niet. En
wat is er nu aan om stuurman te wezen op een schip, dat
maar zo'n beetje dobbert.
Mbar . . . . als het dik word; potdicht, dan ligt de zorg
voor de factory helemaal in zijn handen.
Dat is niet gering.
En dik Ian het hier zijn. Soms houdt het geruime tijd aan,
wordt het digen niet helemaal helder. Vaak ook zijn het
dichte banken, die aankomen, voorbij-schuiven en wegdrijven.
Mist heeft iets benauwends. Er zit voor mijn gevoel iets
van een wurgende hand in.
Gisterenavond was het dik. Niet gewoon, maar Ongewoon.
Eerst traag, later sneller, kwamen de dampwolken aanzeilen. Na vijf, hoogstens tien minuten was, van de brug af,
het achterschip niet meer te zien. Later zelfs niet eens de
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kop. Dat is hooguit vijftien meter. Met de mist kwam de
duisternis, die nu veel vroeger valt. In Holland lengen de
dagen, bier korten ze. Om negen uur is het donker. 's Morgens halfzeven gaat het schemeren. Wat een verschil met
Januari, toen het geen nacht werd. Er komen mensen de
trap op stappen. Hun gestalten, eerst onzichtbaar, krijgen
weinig omtrek. Zij blijven vaag en onzeker. Het lijken wel
spoken.
Stil worden de mensen van de mist, traag is hun gang, gedempt hun spraak.
Op de brug is het nu druk.

Dnik?
En ze staan allemaal doodstil to kijken. Dit is de drukte,
die zich het beste in deze zwijgzaamheid laat beklemmen.
De AM 2, onderweg met een Walvis, vroeg reeds om een
peiling. Zij werd natuurlijk verstrekt. Men heeft, voor het
ging misten, de rook van de jager, aan de verre kim, gezien.
Zuid-zuid-west stoomt de 2. Dat is recht op ons af.
Nu is het schip „weg".
Waar zijn we eigenlijk zelf?
De wacht weet zeker, dat bijna recht voor ons uit een ijsberg moet liggen. We stomen niet, maar de wind en de
stroom kunnen alles met een schip doen, ook met onze drijvende fabriek.
We moeten de jager, liefst zonder oponthoud, veilig thuis
brengen.
We moeten de Willem Barendsz vrij van de ijskolos houden.
De marconist en de stuurman zijn op hun post. Soms over200

leggen ze even. Veel woorden zijn niet nodig. Wat de een
wil, wil de ander: veilig varen.
Nu hebben we het radar-wonderoog broodnodig. Het gevaar kruist ons pad.
De radar-indicator is op de brug naast het kompas geplaatst. De radar-zender en ontvanger, ogenschijnlijk niet
meer dan een grijs geschilderde metalen kast van 1 5 o bij 5 5
bij S o centimeter, staat in het gangetje van de kaartenkamer
naar de radiohut. In die kast bevindt zich echter het mechaniek van deze voor de scheepvaart uiterst belangrijke uitvinding.
De marconist draait de twee knopjes van de indicator- om.
Daarmede worden de omvormer, indicator, antenne, zender en ontvanger in bedrijf gesteld. Meteen horen we boven
ons hoofd het zachte zoemende geluid van de draaiende
antenne.
Ik kijk op het radarschermpje, nevens het stuurrad. Het
schermpje is rond, het lijkt veel op matglas. Daarop kan
men de sterk gerichte radarstraal volgen.
Er is nu nog niets to zien. Maar straks, over drie, vijf minuten, zullen de beelden zich aftekenen. De lampen komen
in die tijd op temperatuur.
Ineens:
— Hallo, Willem Barendsz, hallo, Kier de AM 2. Ziet u
mij al op de radar? Vaar ik zo goed, zuid-zuid-west? Er is
totaal geen zicht.
We horen de antenne draaien. De radar werkt reeds. Hij
zendt thans sterke gerichte impulsen uit. Het scherm moet
nu in beeld gaan_brengen de „echo" van deze radio-golven
op zeer kleine golflengten.
Zo'n „echo" kan ook de AM 2 zijn.
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En de radar van de Willem Barendsz di6et het.
Wij staan er bij. Als de stuurman en de marconist even wijken, drub ik mijn ogen er op. Ja, ja, elk voorwerp, dat die
straal tegenkomt, geeft een reflex op het scherm, grout en
klein.
Links boven, rechts under, precies in het midden: forse,
Witte vlekken, helemaal bovenaan een vrij lange streep. Dat
moeten ijsbergen zijn. Enkele minuten later liggen ze practisch nog op dezelfde plaats. De stuurman glimlacht. Ik
begrijp het. Radar is „de steen der wijzen" op de brug. Hij
kan nu laten drijven, hij kan voor-, achteruit, naar bak- of
stuurboord doen draaien, hij weet waar het gevaar dreigt
en waar het veilig is.
Op dit ogenblik denk ik aan onze nude koopvaarders, die
ook over alle wereldzeeen zwierven. Zander de machtige
hulpmiddelen die bier aanwezig zijn. Groot respect dwingen zij mij nu af.
Waar is de Jager?
We zien niets. Dat is vreemd. Zeker, het scheepje zal mogelijk niet veel meer dan een klein lichtend vlekje op het
scherm zijn, maar het draait, er is beweging in. Dat moet
geconstateerd kunnen worden.
De maximum-afstand op de radar is vijftig mijl, de minimum honderd yard (een yard is een en negentig centimeter).
Vijftig mijl kan de AM 2 niet meer weg zijn. Hij moet zich
veel dichter in de buurt van de factory bevinden. Cirkels
— ringen worden het ook vaak genoemd — op het scherm
geven de afstand in mijlen aan. De marconist schakelt nu
op vijf mijl in. Meteen zien we vijf ringen van een mijl.
Nauwelijks is dit gebeurd of de stuurman roept opgewekt:
— Ik zie h'm, vlakbij een ijsberg.
202

De marconist kijkt ook.
Hij loopt naar de telefoniezender en roept:
— Hallo, AM 2, hallo, AM 2, de Willem Barendsz roept u.
Overrrrr.
Meteen valt de 2 in:
— Hallo, Willem Barendsz, hallo Willem Barendsz, ik luister. Overrrrr.
Direct er op.
— Hallo, AM 2, hallo AM 2. Kapitein, we zien u op de
radar. U bent nog vier en een halve mijl bij ons vandaan.
U hebt een ijsberg recht vooruit, halve streek stuurboord,
zal u waarschuwen als u weer koers kunt sturen. Overrrrr.
— Hallo, Willem Barendsz, hallo Willem Barendsz, ik heb
u goed verstaan, ik heb u goed verstaan, ik zal een halve
streek uitwijken. Overrr.
— Hallo, AM 2, hallo, AM 2. Wij blijven u volgen op de
radar. Blijf luisteren. We zullen u waarschuwen als u weer
koers kunt sturen.
Aan de andere kant alleen: Oookeeee!
Op de brug beukt men de armen. De stuurman ijsbeert de

voeten warm. Het is door en door guur. Aan het staande
want perelen de dampdruppels.
De stuurman komt terug bij de radar. Zijn ogen zijn er niet
meer af. Hij volgt de stip op het scherm. Hij gromt:
- Ja, ja, de 2 is al van koers veranderd. Prachtig vaart-ie
Tangs de klont ijs.
We kijken. De 2 komt aan. Stevent er voorbij. De marconist
komt ook even zien.
— Breng hem nu maar verder thuis, zegt de stuurman tevreden.
En de marconist roept door de hoorn:
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— Hallo, AM 2, hallo, AM 2. Kapitein, u kunt weer uw
nude koers sturen, u hebt de ijsberg al achterlijker dan
dwars. U bent nog anderhalve mi.j1 van het moederschip.
Blijf luisteren, ik zal u op de hoogte houden. Wij volgen u
op de radar.
Aan de andere kant: Oookeee.
En dan:
— Hallo, AM 2, hallo, AM 2, u bent nog vijftien honderd
yard van de slipway, nu honderd drie en tachtig graden
sturen.
De Jager: Oookeee.
Vijf minuten daarna:
— Hallo, AM 2, hallo, AM 2, nog duizend yard van de
slipway, blijf in dezelfde koers doorstomen.
En dan:
— Hallo, AM 2, hallo, AM 2, nog achthonderd yard;
nog zeshonderd yard;
nog driehonderd yard;
nog honderd vijftig yard.
Op het achterschip zijn mensen om de vangst over to nemen.
Overrr.
We verdringen ons voor het radarscherm; de stuurman,
de marconist, ik er na en sours er tussendoor . . . .
Nu is de 2 vlakbij. De stip is groter, beweegt sneller. De
Jager vaart Tangs ons. We lopen naar buiten. Vaag, heel
vaag, zien we de omtrekken van het schip, we Koren het
ruisende geluid van het boegwater. Dat moet de 2 zijn. De
Willem Barendsz stentert twee stoten. Meteen klinken 2
stoten terug. Dat is zijn antwoord.
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Nog enkele ogenblikken en de Jager is het moederschip
voorbij.
De marconist wil waarschuwen en roept:
— Hallo, AM 2, hallo, AM 2, kapitein, u bent er . . . .
En dan komt doodnuchter terug:
— Oookeee, maar dat heb ik zelf al gezien . . . .
Dat is de nuchterheid van het water, die geen romantiek
verdraagt.
Achterop staan de schimmen, de matrozen, wier taak het is
de lijn over te werpen. Aan die lijn gaat, met een dikkere
tros, de Walvis en straks zal de Zingende Muis — een typisch passende naam voor dat merakel ijverige kerelke —
gillen: Hieve fieske-wienze . . . . De klauw zal weer om de
staart sluiten en de stoomlieren zullen draaien. Aan boord
van het moederschip kunnen de flensers, de zagers, de
vleesslepers, de pottenmannen, de oliekokers aan de slag
blijven.
Dank zij radar.
Radar geeft de richting aan.
Radar bepäait de of stand.
Door de radar kan men de snelheid3 waarmede het voorwerp zich beweegt, vaststellen.
Door de radar Levert de AM 2 zonder vertraging zijn
waardevolle vangst af.
Het is opwindend dit mee te maken.
We drijven voort in de poolnacht. Soms rinkelt de telegraaf
even. Dan zijn yen paar klappen van de schroeven nodig
om een ijsberg te ontwijken. Een ijsberg, die niemand ziet.
Maar het onbeweeglijke vlekje waarschuwt als de . opgestoken vinger van een beschermer.
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Met radar hebben de stuurlui in dikke mist vaak een enerverende wacht, maar 66k een behouden vaart.
't Is hier dikwijls mistig. Wat vanavond gedaan werd —
een Jager thuisbrengen — gebeurt meer dan eens. Ze vinden
het al heel gewoon. En de stuurman, die weleens over wat
anders wil praten, zegt opgelucht tegen me:
— Wat een geluk, dat die Nacella weg is. 'k Heb een brief
geschreven. Twee kantjes vOl. 'k Stond van m'n eigen versteld.
— Niet meer dan twee kantjes voor drie maanden in de
Zuidelijke I Jszee? vraag ik.
Hij kijkt me verwonderd aan:
— Weet jij meer, wat gebeurt hier nou voor bijzonders?
Dan realiseert hij wie er naast hem staat.
— Laat ik niet op je schieten, muskiet, jij schrijft natuurlijk net zoveel bladzijden als ik letters. 'k Ben benieuwd
wat je er van maakt.
— Hier . . . .
Hij duvet een sigaret onder mijn neus. En dan roken we
samen vredig een Capstan tot as. Dat beetje damp kan er
nog wel bij.
Aan dek sjouwen onze jongens. Op vijf meter afstand zien
ze elkaar nauwelijks. Ze ploeteren twaalf uur achter elkaar
in bloed, blubber en smurrie. De stoomzagen sissen, de
winches slepen enorme lappen vlees naar de potten. Zij
slepen zich door de dagen, werken-slapen-slapen-werken.
Oververmoeid vallen ze in hun kooi. Er is nu geen enkele
ontspanning. Enkel inspanning. De mensen hebben slechts
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Vaak passeerden we prachtige risbergen.
Boven:
Beneden: Orca dulkt near de tong van een achter het rnoederschip liggerde walvis,

Vangst afgeleverd. Voile kracht op zoek naar nieuwe buit.

een vooruitzicht: uit bed weer twaalf uur aan dek baggeren. Zelf vatten ze het niet zo tragisch op. Als de bonus
en de etenspot maar goed zijn, vinden ze, zo niet alles,
toch veel goed.
In de fabriek — waar ik even later door ga our in mijn hut
te komen — houdt een man mij aan.
— Wat is de vangst vandaag?
— Twaalf stuks.
— Prachtig. Morgen zeker duizend barrels.
Ik lok hem uit zijn tent.
— Prachtig? Voor de bonus?
— Ja, ook daarvoor. Maar niet alleen. We m6eten minstens zestig duizend barrels halen. Ik wil niet, dat ze ons
aan de wal uitlachen. Hebben we dat sours verdiend?
En ik antwoord hartgrondig:
— Neen, dat hebben jullie, die de ganse dag voor deze snikhete ketels staan te zweten, zeker niet verdiend. En als deze
reis, volgens sommige mensen Been klinkend succes mocht
worden, dan hebben ook jullie het leergeld neergeteld
voor het succes, dat een werkelijk moderne Nederlandse
walvisvaart in de toekomst stellig ten deel kan vallen.

Voor de patrijspoort:
33 Wordt de Walvis uitgemoord?"
Bee, beeeee . . . .
Dat is Willem.
Ik kijk op. Ik zie twee ondeugende pittige ogen, een harig
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gezicht, een mond, die een rij ongelijke tanden bloot-lacht.
Daarachter een zee vol drijf-ijs.
Willem is een makker van me geworden. Als allen, die door
de buitengang lopen, maakt hij het blatende geluid van een
schaap. Dat is op de uitreis begonnen. 't Zal wel tot Amsterdam duren.
Maar telkens als Willem kan, blijft hij even plakken voor
de patrijspoort om het zone er van te zeggen. Willem pleegt
na te denken. Willem is niet dom.
Bee, beeeee . . . .
De walvisontvangstcommissie passeert.
— Nieuws, Willem?
— Nieuws? We hebben er weer eentje bij z'n staart.
1k weet het, de stoomlieren achterop zongen zoeven hun
lied. Een Jager leverde zijn buit af. De matrozen namen
Naar over. Er ligt weer een verse Walvis achter de Willem
Barendsz.
— Da's nommero vijf zeven en zestig . . . .
— Mooi zo, zeg ik.
— Mooi zó? Weet je, dat er al Noren boordevol Haar huffs
zijn? Met meet dan honderdduizend barrels. Liegen ze 't,
dan komt het niet op mijn boekie . . . . Je hoeft niet te
vragen hoe die lui verwerken. Waar blijven wij met onze
vijftig duizend dik?
— 't Is allemaal nieuw, jO. En je weet ook wel, dat veel bier
verbeterd kan worden. Er komen heus nog wel wat barreltjes bij.
Willem zegt:
— Elfhonderd van die margarinepotten halen we nooit.
'k Geloof eigenlijk, dat we maar blij moeten zijn ook.
— Blij?
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— Ja, ik ben wel een dief in mijn eigen zak, maar je voelt
toch, dat de zee op die wijze leeggemoord wordt. Het gaat
veel te hard. Duizenden hebben die anderen er al uitgesleept.
Ili kijk hem weer aan.
Gek is die opmerking niet.
— Dat moet juist voorkomen worden, Willem.
— Wet, ja, ik ken dat. Man, de walvis is het gouden kalf,
ze dansen d'r eigen of het kalf dood . . . .
Op de sirene wordt geblazen. Een stoot. „Pik-eet." Tijd
voor een bakkie.
— We zullen 't er maar van nemen.
En Willem loopt weg.
Die achteloos door Willem afgeschoten pijl blijft in mijn
gedachten steken. Dit is een heel belangrijk probleem. Ook
voor ons. We zijn met een expeditie van vele millioenen in
zee. Zulke bedragen mag men alleen spenderen aan taken
van jaren.
What wordt er gedaan om de walvisstand op peil te houden?

Dat is niet alleen van enorm belang voor de maatschappijen en alien, die er hun geld in staken, maar practisch voor
de gehele mensheid.
Want de walvis geeft veel van het onontbeerlijk vet. Daarvan heeft in Nederland ieder hoofd ongeveer zeventig gram
per dag nodig. Hoe zal de wereld Naar behoefte aan vet
dekken, wanneer deze machtige bron opdroogde? En nu
zwijg ik maar over de vele nevenproducten, die de walvis
kan opleveren en waarvan ik op pagina 74-75 in „Een
handvol walvis-wijsheid" een opsomming gaf.
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Dreigt het gevaar, dat de wereld deze „voorraadschuur"
eerlang zal moeten missen?
Op dit ogenblik, nu we met vijftien factory's hier opereren,
zeker niet. Maar in het laatste seizoen voor de oorlog waren in deze Zuidelijke IJszee 34 moederschepen met 281
jagers in bedrijf. Zij vingen in totaal 38.356 walvissen,
voornamelijk Gewone- en Blauwe Vinvissen.
Dat is heel wat.
Kan dit zo ongelimiteerd doorgaan?
Om deze vraag te beantwoorden zou men moeten weten
hoeveel walvissen er zijn. De schattingen daarvan lopen
heel sterk uiteen. In 192 5 kwam Suarez op een totaal van
120.000 stuks. Raestad, in 1928, op 1 a 2 millioen. Het
laatste cijfer neemt men veelal als het waarschijnlijk meest
juiste aan.
Merle naar aanleiding van de onrustbarend lage raming
van Suarez benoemde de Volkenbond in 1 9 2 5 een studiecommissie, die in 1 93 o een Internationale Regeling voor de
vangst ontwierp. Noorwegen en Engeland vaardigden
reeds spoedig beperkende bepalingen uit. In 1937 werd de
eerste Internationale walvisconferentie te Londen gehouden. leder jaar kwam deze tot nu toe in de maand November bijeen. Sedert zijn toelating — in 1945 — is ook ons
land daar vertegenwoordigd.
De conferentie van 1937 — in feite een bijeenkomst van
direct-belanghebbenden — stelde ter bescherming van de
walvisstand verschillende bepalingen vast, waarvan ik de
voornaamste hieronder laat volgen.
Het is verboden te vangen:
Balaenidae (z.g. echte walvissen, dat zijn de Noordkaper,
de Groenlandse Walvis en de Dwergwalvis);
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Rhachianectidae (de Grijze Walvis);
Kalveren, zogende willjes, Blauwe Vinvissen beneden een
lengte van zeventig en Gewone Vinvissen beneden een
lengte van vijf en vijftig voet.
De vangst met factorij-schepen mag slechts uitgeoef end
worden ten zuiden van veertig graden zuiderbreedte en
alleen van 8 December tot 8 Maart (dit seizoen tot 8 April,
in verband met het geringe aantal moederschepen en het
vet-tekort in de wereld).
Om to controleren of aan de bepalingen de hand wordt gehouden gaan er twee ambtenaren van de regering mee.
Voor verboden dieren krijgen de bemanningen der jagers
geen premie uitbetaald.
De Walvisconferentie stelt ieder jaar opnieuw vast hoeveel dieren mogen worden gevangen. Men duidt dit aan met
„walvis-eenheden". Een „eenheid" bestaat uit: een Blauwe
Vinvis, of twee Gewone Vinvissen, of twee en een halve
Bultrug, of zes Noordse Vinvissen.
Dit zijn ongetwijfeld, wanneer men ze niet alleen opstelt,
maar er ook naar leeft, zeer belangrijke bepalingen.
Ondanks deze liep het aantal Blauwe Vinvissen echter toch
aanmerkelijk terug. Wel steeg sedert 1930 als gevolg van
betere verwerkingsmethoden de opbrengst per Bier aanmerkelijk, maar het vangstcijfer toonde in het seizoen 1 93 g 1 939 een beduidende achteruitgang. Er werden acht duizend dieren minder gevangen dan het voorgaande jaar.
Daarnaast liepen ook de gemiddelde lengte en de opbrengst
terug. In dat jaar werd bovendien een groot aantal onvolwassen dieren gevangen. Daarmede was toch wel het sein:
„Weest op uw hoede", gehesen.
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Het gevaar, waarover Willem sprak, is niet denkbeeldig.
Ongetwijfeld heeft tijdens de jongste oorlog de walvis zich
betrekkelijk ongestoord kunnen voortplanten. Maar men
bedenke, dat dit niet zo heel snel gaat. De walvis brengt
hoogstens een keer in de twee jaren een jong voort, dat zelf
pas na twee a. drie jaar geslachtsrijp is.
Gelet op deze feiten heeft de Walvisconferentie van 1945
enkele belangrijke beslissingen genomen. Zij stelde het totale aantal dieren, dat mag gevangen worden, aanmerkelijk
lager dan voor 1939.
Men was ook van mening, dat in de toekomst niet meer
vier en dertig — zoals voor de oorlog — maar twintig
moederschepen aan de vangst mogen deelnemen. En men
nam het m.i. heel verstandige besluit, dat voortaan op
iedere walvisvaarder een bioloog aanwezig moet zijn.
Deze mannen kunnen hun gewicht in goud waard blijken
te zijn. Zij zul en trachten de vele walvisgeheimen te ontsluieren en op grond van hun bevindingen kan men maatregelen treffen die de walvis voor uitroei eing behoeden.
In dit verband wil ik even wijzen op het prachtige baanbrekende werk, dat door de Discovery Investigations is en
wordt verricht. Zij verzamelden reeds vele gegevens over
de verspreiding en de trekbewegingen van de dieren. Om
hiervan een voorbeeld te geven. Met behulp van een speciaal daartoe ingericht schip, de „William Scoresby", werden tussen 1934 en 1938 52Io walvissen in de Zuidelijke
I Jszee gemerkt door een roestvrije stalen pen in hun speklaag te schieten. In 1939 beschikte men in totaal over 187
terug-meldingen, een materiaal, dat natuurlijk veel te gering is voor concrete gevolgtrekkingen, maar waaruit toch
bleek, dat er bij de dieren in het algemeen een neiging be214

staat om na overwintering in de tropen weer naar het oude
krill-rijke gebied in de Antarctic terug to keren.
Ili spreek over deze belangrijke taken vaak met de biologen aan boord. Een van hen, Dr. Slijper, de onvermoeide zoeker naar alles wat de Walvis betreft, komt er
nauwelijks over uitgepraat. Aan zijn interessante publicaties heb ik ook bovenstaande bijzonderheden ontleend. Met
Slijper loop ik een hele middag over het gladde dek. Slijper in overall en laarzen, met een groot mes in de hand en
een maatstok bij de hand.
Hij bouwt verder op het wetenschappelijk werk, dat reeds
werd verricht. En Slijper bouwt uit.
Hij maakt aantekeningen van de huidlittekens op de walvissen, die veroorzaakt zijn door een nog onbekende parasiet in de tropen. Die van het laatste jaar zijn helder wit.
Die van het jaar daarvoor vergrijzen langzaam. De alleroudste zijn - vaag-grijs. Soms knaagt diezelfde parasiet gaatjes in de staartvin.
Zeer belangrijk is ook het onderzoek, dat ingesteld wordt
naar de levencyclus der dieren. Wanneer zijn zij volwassen?
Wanneer kwam het eerste jong? Hoe oud worden zij?
Vele wijfjes, die aan boord komen, zijn drachtig. De foetus wordt, met het vorderen van het seizoen, steeds groter. De kleinste was negen en twintig centimeter, de grootste zes meter Brie en zestig.
Er komt ook een gebochelde foetus, met een vergroeide
wervelkolom aan dek. Een deel hiervan gaat naar Nederland.
Slijper wordt op een nacht bij een tweeling-foetus geroepen. Een bijzonderheid, waarbij blijkt, dat de ene foetus
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drie meter tien en de andere drie meter twee en zestig Lang
is. Soms blijkt met een bijna aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat door het harpoenschot een miskraam ontstond.
Wanneer het enigszins mogelijk is verzamelt de bioloog van
iedere walvis een balein. Misschien is hij aan de wal in staat
met een fijn meetinstrument uit het dikte-verloop de ouderdom of te lezen. In het laboratorium — een labyrint van
potten en flessen — worden tal van organen op formaline
genet.
De andere bioloog, Dr. Vervoort, specialiseert zich —
naast zijn toezicht op de conservering van lever, vlees en
organen — vooral op het plankton-onderzoek. De factoren, die de groei daarvan beinvloeden en de aanwezigheid
bevorderen, kunnen voor de walvisvangst van grote betekenis zijn. Vervoort tracht zoveel mogelijk gegevens te
verzamelen over het voedsel waarmede de dieren zich hier
als het ware komen vetmesten. Hij opereert, zeker als Nederlander, op terra incognita.
Dat is even aantrekkelijk als moeilijk.
Wacirom gaat het eigenlijk?
Hierom: de walvis komt Haar de Antarctic voor het krill.
Het krill is in deze Zuidelijke I Jszee, omdat het hier zijn
voedsel, het plantaardig plankton, in overvloed vindt.
Waar dat niet is, kan het krill niet zijn. 't Is dus zo: als het
plantaardig plankton ontbreekt, ontbreekt het krill, en als
het krill ontbreekt, ontbreekt de walvis.
Vervoort werpt herhaaldelijk zijn netten uit. Hij neemt
monsters van het zeewater en onderzoekt deze om na te
gaan of daarin krill en/of plantaardig plankton — het
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voedsel van het krill — aanwezig is. Hij zoekt tevens naar
de al of niet aanwezigheid van de stoffen voor de ontwikkeling van het plantaardig plankton. Ook dit moet kunnen gedijen. Want — de boom wordt wel hoe larger hoe
dikker, maar heus niet „zwaarwichtiger" — zOnder die
stoffen geen plantaardig plankton, zonder dit geen krill,
zonder krill geen walvissen.
Het werk van Vervoort is uiteraard nog in een beginstadium. Maar iedereen kan begrijpen van hoeveel belang het
voor de walvisvangst kan worden. Want, op grond van
deze onderzoekingen, wil men in de toekomst zijn .conclusies trekken omtrent de verspreiding en de trekbewegingen
der dieren en . . . . de beste vangplaatsen.
Immers: waar het plantaardig plankton is kan men krill
verwachten, waar krill is . . . . de walvissen.
Al deze Lang niet altijd voldoende gewaardeerde arbeid
heeft ten doel:
De walvisstand op peil te houden, het meeste profijt uit de
vangst te trekken en een zo doelmatig mogelijke bedrijfsvoering.
Dat is in het belang — zeker, natuurlijk ook van de maatschappijen — maar niet minder van onze gehele vet-arme
wereld.
Later we daarom hopen, dat het gezonde verstand zegeviert over grove, kortzichtige winzucht.
Net wanneer ik deze laatste zinnen neerschrijf, klossen een
paar matrozen door de 1puitengang. Bee, beeee . . . ., Iplaten
ze weer. Dat „bee" is langzamerhand een wachtwoord geworden.
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Als ik wat later het bovenstaande doorlees, duvet Willem
zijn kop weer door de poort en zegt:
— Nummero vijf drie en tachtig bij z'n staart.
Job, achter hem, roept:
— Morgen goed duizend barrels, bijna veertien kouwe pietermannen aan bonus. Ja, in de kou heeft Job ze verdiend.
De asem hangt bevroren in zijn snorharen.
Willem, die kennelijk nog steeds door die Dude vraag wordt
beziggehouden, weerkaatst:
— 't Is mooi, als het maar stand kan houden.
De kip,‘ die de gouden eieren legt, kunnen ze maar een keer
slachten!
Willem is niet dom.
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*

NA DRIE MAANDEN . . . .

Vangst-specificatie
van 17 December 1946 tot 17 Maart 1947
De tussen haakjes geplaatste cijfers zijn die
van 17 December 1946 tot 17 Februari 1947

*
J

Blauwe
Vinvis

Gewone
Vinvis

Potvis

Totaal

AM I

43 ( 29)

37 ( 21)

2 ( 2)

82 ( 52)

AM 2

45 ( 3 6)

4 2 ( 29)

AM 3

59 ( 39)

76 ( 46)

AM 4
AM 5

69 ( 44)
30 ( 26)

54 ( 4 6)
z6 (Z1)

AM 6

34 ( 19)

41 ( 23)

2 ( 2)

1

AM 7

9 (

2)

16 (

AM 8

23 (

7)

1 9 ( 1 4)

312 (202)

311 (206)

6)

87 ( 65)
8 ( 7)
2 ( 2)

1 43 ( 92)
12 5 ( 92)
56 ( 47)
77 ( 44)
26 ( 8)
42 ( 21)

IS 03)

638 (421)

Opmerkingen: De AM 5 vertrok 28 Februari 1947 Haar Kaapstad. De

Jager arriveerde daar op 1 o Maart d.a.v. Na 26 Februari Ham het
schip niet meer aan de jacht deel. De AM 7 werd vaak voor het verlenen van andere diensten aan de eigenlijke vangst onttrokken. Het is
nuttig daarmede bij de beoordeling van de cijfers rekening to houden.
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MAANDCIJFERS
Gevangen werden van:

17 December 1946 tot 17 Januari 1947 . .
17 Januari 1947 tot 17 Februari 1947 • .
17 Februari 1947 tot 17 Maart 1947 . .

. 189 walvissen
. 2 3 2),
. 216
,,

Totaal op 17 Maart 1947. .

. 637 walvissen

Geproduceerd werden van:

17 December 1946 tot 17 Januari 1947
17 Januari 1947 tot 17 Februari 1947 . .
17 Februari 1947 tot 17 Maart 1947 . .

. 12.204 barrels
,,
• 22.734
,,
. 24.648

Totaal op 17 Maart 1947 ..

• 59.586 barrels

Teleurgestelden
Er staan een paar mannen in uniform op het vliegdek.
Recht-op, dat hebben zij bij de marine geleerd. Ze kijken
een beetje sip en scheel naar hun troetel: de P.H. N.A.X.
en naar wat plaaggeesten daarop neerschreven.
Er leeft een pinguin — een Macaroni — op het vliegdek.
Enige weken geleden kwam hij de slipway op-waggelen.
Men timmerde een hok, nevens de P.H. N.A.X., met een
basin. Er werd tevreden om het resultant geglimlacht.
Net alsof het mooiste hok de slechtste vrijheid kan goedmaken. De vogel genoot veel belangstelling. Door sommigen werd hij verwend. De mensen hadden meer aandacht
voor hem, dan hij voor de mensen.
De pinguin ging ruien, stond half naakt een tijdje to bib220

beren en scheel to kijken Haar de P.H. N.A.X.
Ik zal u zeggen waarom.
De commandant van de vliegdienst wil — het is gunstig
weer en de vangst kOn ruimer — de lucht in, op zoek Haar
walvissen. Dat, veronderstelde hij, zou immers een belangrijk deel-van de taak van zijn dienst wezen.
M. kan me dit verlangen — nu er zoveel schot in het seizoen zit — zo goed indenken. Voor hem, voor de piloten,
de navigator, de „mecano's", is deze reis een desillusie. Zij
verloren een goede kameraad en een toestel in Kaapstad.
Een, de laatste gele vogel — feel, omdat dit de beste zichtbaarheidskleur in het poolgebied is — staat sedert dien
moederziel alleen en werkeloos op het vliegdek. Nimmer
kwam de kist bier in haar element.
Dat is een tikkeltje sneu.
De mannen van de vliegdienst hebben aan dit verloop part
Hoch deel. Hun lust is de lucht in. Aanpakken willen ze.
De Marine leende hen voorlopig voor een jaar aan de Maatschappij voor de Walvisvaart uit. Dit jaar willen ze ook
actief zijn. Maar zij krijgen geen kans. De leiding aan boord
van de Willem Barendsz wil kennelijk geen risico nemen.
Gelooft zij niet in het nut van vliegtuigen voor de walvisvangst? Is het zorg voor het in gevaar brengen van mensenlevens, die haar de toestemming doet weigeren? De omstandigheden manen ongetwijfeld tot grote voorzichtigheid.
We hebben nog slechts een toestel over. Wie zal dit — nu
we de P.H. N.A.W. moeten missen — kunnen opsporen
gals er iets mede gebeurt? En het aantal dagen met behoorlijk vliegweer was niet heel groot. Zeker niet, wanneer men
er die met voldoende aanvoer — zodat vliegen nutteloos
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was — aftrekt. Hoe het zij: er werd niet gevlogen.
Het onbevredigende van dit verloop is, dat men nu nOg
niet uit eigen ondervinding weet of het gebruik van vliegtuigen bij de walvisvangst mogelijk of onmogelijk, nuttig of
overbodig is. De mannen zijn niet in de gelegenheid geweest
het een noch het ander te bewijzen.
De vliegdienst heeft natuurlijk een paar pikken van de hier
rondfladderende spotvogel opgelopen. Een treiteraar
schreef op de romp van het toestel:
„Rendabeltje". Anderen: „Nie vlieg nie, nie bonus nie"....
't Was voor de jongens van de vliegdienst een beetje galgenhumor. Ze keken er naar, zoals ik zei, sip en scheel.
De pinguin keek scheel naar de P.H. N.A.X.
De mannen keken scheel naar beide.
Waarom?
DAarom: Geen van tweeen kregen ze de kans om te komen
waar ze naar toe wilden.
Dat is blijkbaar de tragiek van alle „gevangen" vogels op
dit ondermaanse.
Kvearnervet, lijmwater, rook, roet, sneeuw, regen, storm,
alles wat de fabriek, de machinekamer en het weer bier
bieden, is over de kist gegaan. Zij ziet er — ondanks het
herhaaldelijk gesop — meestal weinig aantrekkelijk uit.
Vannacht garneerde echter de worst de vleugels met mooie
kristallen pegeltjes. Een lust om naar deze weer snel verwelkende schoonheid te kijken. Want juist als ik een praatje met de altijd voor hun toestel zorgende grondploeg maak,
breekt de zon even door. „Uit"-de-wind gaat het ijs smelten. Dikke druppels vallen omlaag.
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De chef-mecano, die zo meesterlijk de kunst verstaat om
teleurstellingen achter een grap te verbergen, zegt:
— Machtig Mina, nou staat-ie nog te huilen ook . . . .
Maar voor de pinguin staat het koren te bloeien. Hij pronkt
dra met een gloednieuw vederpak. En op de AM 6 is —
wordt gemeld —nog een pingu'in gevangen. Dat opent vele
perspectieven. Als het tussen die twee wat wordt, kan het
gOed worden. Daar komen misschien nog schone pingdinkinders van. En dat zou toch zeker geen teleurstelling zijn.
't Wordt het wel. Hoor, bier het triest verloop. De 6 brengt
een Adelie-pinguln naar het moederschip, met deze papt
een Macaroni onder geen beding aan. Snort bij snort.
Eerst pikten ze naar elkaar, toen keken ze naar elkaar, tenslotte leefden ze — op gespannen poot — met elkaar.
't Ging echter zó aardig, dat een Afrikaner zei — hoe de
ornithologen de mogelijkheid van een dergelijke samenkop`peling ook ontkenden:
— Ek nie weet of nie worde kan nie. En hij moedigde
aan: Toe maar, pikkewijnen, wat zo krap kijk, sal nie slaag
H i e....
Aan boord van de Willem Barendsz slaagde de Adelie niet.
Helaas! Tien dagen na aankomst stierf hij een onnatuurlijke dood. In zijn aanval op de vrijheid verloor hij het
leven.
Die pechvogel!
De teelt spoedt ten einde
In Nederland: „Eindelijk definitief dooi", melden de radioberichten.
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Wij noteren: tien graden worst. Gelukkig slechts matige
wind.
De rollen worden omgekeerd. Het is zo meteen uit met de
zomerse zuidpoolpret. 't Wordt tijd ook. Mensen, die vele
seizoenen op deze walvisgronden vertoefden, verklaren,
dat het in zeer Lange tijd hier niet zulk goed weer is geweest. En dat zijn lui die veul gesnor van poolbuien over
hun mutsen hoorden gaan.
Alles wijst er op, dat de zomer nu moet gaan wijken voor
de herfst. En joist in deze laatste dagen is hij nog vrij gul
met de zon, wier stralen ons zo weinig hebben verkwikt.
Goedmaken, wat we daaraan te kort schoten, kan hij niet
meer. Maar we meten de laatste zon-uren gierig uit. Veilig
aan /ij, natuurlijk. En rond 12 uur!
Er wordt met alle mogelijkheden rekening gehouden. Men
benut dit weer voor het tref fen van vele regelingen. De jagers zijn voorzien van slechtweerrantsoenen. Ze kregen veel
blikwaren aan boord. Wanneer het hun niet mogelijk is
langszij te komen, kunnen de opvarenden in ieder geval van
honger niet het loodje leggen.
We zitten al geruime tijd midden in het pak-ijs. Wanneer
we er uitdrijven — soms neemt de stroom ons meer dan een
mij1 per uur mee — draaien we er weer been. De Jigging is
bier gunstig.
Prachtige plakken glijden langs de boorden. In de meest
uiteenlopende vormen, smetteloos wit en glinsterend onder
de zonnestralen. Sours passeert een schots, bruin, rood, besmet met afval van de fabriek.
Brandhelder is het Licht op deze na-zomerse dagen. Mijn
ogen gaan er sours even van tranen. Ik kijk ook zo graag
naar die Witte velden, veelal niet te overzien.
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Boven: „MOeder! Hoe moet ik varen?"
Hallo, Willem Barendsz, wilt u mij een peiling geven? Jagerkapitein in zijn radiohut.
Beneden: De grimmige tandenrij van een potvis.

Onze cameraman Hannes de Boer. — Terecht hangt in zijn kooi:
„'t Mag wayen, stil zijn, vloeyen of ebben.... Die met en waeght en sal niet hebbee.

— Morgen, of over een paar uur, voorspellen de weerprofeten, buiten de officiele, hebben we een stijve bries. Ze
krijgen gelijk ook. Een klare dag wordt hier practisch altijd
weggeblazen. De wind waait dit etmaal Brie, vier keer uit
een andere hoek. Meest echter oost, maar de vrieskou komt
nu uit alle richtingen. De thermometer zakt verder, tot
ruim elf graden onder nul. We raken langzaam maar zeker midden in de voorlopers van de gure herfst.
Als dit v66rlopers zijn . . . .
Overal waar wel eens water loopt of druipt, hangen nu
grillige pegels. De Haden en goten op dek en op de brug
liggen vol ijs. Het bloed-en-vet-en-vuil, dat wonderlijke
walvisvaardersdekmengsel, wordt nil en knapt als beschuit
onder de voeten. De gladdigheid is er af. De winches —
wanneer ze niet in gebruik zijn — draaien dag en nacht
zacht-aan. Het goede lot behoede ons voor het stuk-vriezen van de stoomlieren. De antennedraden zitten vaak dik
onder de ijzel. 't Zijn schone koorden geworden.
De arbeid aan dek is nimmer een pretje geweest. Bij hevige
koude wordt hij bitter en zwaar. Stilstaan bij vleespotten
of de zagen is het ellendigste wat zich denken laat. De
wind, scherp en bijtend, dringt door alles been. De mensen
gaan zich steeds dikker kleden. Rubber, leer en oliegoed
bieden de beste weerstand. Er gaat heel wat in de Winkel
om. Ze hebben allemaal poolmutsen op, met flinke kleppen
over de oren. De meesten dragen wanten, maar sommigen
moeten de blote handen uit de mouwen steken. Ze warmen
hun handen bij pik-eet en schaften aan alles wat warmte
biedt.
Ze werken als pAarden, wanneer er walvissen zijn. Vooral
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Onze jongens. Ik schrijf dit zonder enig chauvinisme.
Ook onder de vreemdelingen zit een aantal flinke werkers. Maar de meerderheid van de Nederlanders weet
wAArom zij vecht.
Dat is toch in vele gevallen de basis voor een overwinning?!
De nachtploeg heeft verreweg het minste deel nu. Bij kunstlicht werkt zij in dit weer. Kunstlicht blijft kunstlicht. 't Is
soms zoeken en tasten. En de gierende wind kan hier zonder erbarmen zijn. Ten behoeve van de winchlieden, die
hun kost verdienen met stilstaan en soms een handle-tje
overhalen — een zeer belangrijk werk, boor! — hebben ze
enkele stukken zeildoek Tangs de reling gespannen. 't Helpt
wat, niet veel. De bries blaft tegen de mensen. Ze bijt hen.
Voor deze kou kan men zich, zonder in beweging te zijn,
niet kleden. De mannen lopen been en weer, beuken de
armen. Ze blazen een baan adem voor zich uit.
Hun snorren zijn hard.
Gelukkig houdt die felle kou hier niet dagen achter elkaar
aan!
Enkele dingen zijn onmiskenbaar. 't Is goed, dat de teelt
ten einde spoedt. De rek gaat totaal uit de mensen. Vooral
bij de zwakkere karakters merkt men dit. Enkelen proberen met smoesjes er uit te knijpen. Ook, vooral in de nachtploeg, gaan sommigen in een duister hoekje zitten snorken.
De pit brandt droog.
Gelukkig blijft het aantal zeer ernstige zieken beperkt.
Ziek-zijn op een schip is alleronaangenaamst. 1k ben er
ook wel eens een dagje ingebleven. Een beetje bibberig, ril228

lerig van de kou. In mijn bed heb ik vaak liggen denken
aan het Teed, dat er geleden moet zijn door zieken op de
Dude koopvaarders in nauwe kooien en stinkende verblijyen. Dat is een hel op zee geweest.
Overigens grinnik je soms met genoegen na over het ziekzijn aan boord van jezelf of van een makker. In onze gang,
die der machinisten, lag iemand ziek die een fiets voor zijn
vrouw had gekocht. Die fiets p ing aan het plafond, werd
ingevet en gewreven en iedere dag opnieuw stond de man
zich in het tweet to pompen omdat die banden maar niet
hard wilden blijven. Een zekere meester met een zeer
zekere zachte stem zal daar wel meer van weten. Iedere
keer draaiden ze het ventiel los . . . .
Er ging soms ook een deputatie op ziekenbezoek, tot troost
en vermaan. Een ooggetuigeverslag mag ik u daarvan niet
onthouden.
Twee mannen stappen binnen. Spreken gedempt. Nemen
plaats voor de kooimond.
— Goeiendag. Voelen de pols. Kijken elkaar veelzeggend
nietszeggend met zorg op het gelaat aan.
Dan:
— Moet ik het zeggen of j1j?
— Jij maar, weert er een af.
„Jij" begirt:
— Nou jongen, we hebben overal inlichtingen ingewonnen, we zijn grote mensen en daarom draaien we er niet
omheen, 't ziet er niet best met je uit . . . .
Wacht even. Gaat ingehouden, als ontroerd, verder: je
moet maar op het ergste rekenen.
Kijken verslagen.
Zwijgen eerst.
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Vragen dan:
— Kunnen wij nog wat voor je doen?
Antwoord patient:
— Neen.
— Dan kun jij wel wat voor ons doen.
Patient slaat vragend de ogen op.
— Wat?
Hij lijkt tot alles bereid.
— Kijk, jij hebt daar in die kast dat mooie ruitjespak
hangen, zou je het mij niet met levenden lijve vergeven?
Dan 1166r je me er nog dankie voor zeggen . . . .
De andere, welk een kostelijk toneelspel, valt in de rede:
— 'k Ben bij de bootsman geweest. 't Spijt hem zeer, maar
het zeildoek is op.
De bootsman zegt: 't is een moderne walvisvaarder, hij
gaat natuurlijk modern, op de fiets van zijn vrouw naar
beneden . . . .
Us voele . . . . Zijn de banden nog hard? Floep, weg lucht.
Weer p6mpen . . . .
En zo Barren die smeerkezen een half uurtje door. Totdat de een weer naar beneden moet, de ander wat na blijft
partouten en zegt:
— Als je sours een beetje wasgoed hebt, laat mij het dan
maar gelijk mee pikken. Ik heb nog een vet soppie.
Zo zijn ze, deze makkers.
Morgen plagen ze een andere zieke.
Iedereen krijgt een beurt.
Bij een volgende komen enkelen in voile ernst de maat
nemen. En ga maar verder. Noem het ruw, 't is het niet.
Er zitten blanke pitten in deze schijnbaar ruige basten.
't Zijn stuk voor stuk fijne hartelijke kerels, die, ge moogt
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het gerust weten, een pracht van een plaats in mijn hart
hebben gekregen.
Cheerio, Piet-Hein en al de anderen.
Ik zal omstreeks twaalf uur nog vaak aan jullie denken.
Allah, wie de „laatste" nieuwe weet, krijgt het eerste het
woord.
Weet wel, „walslurven", zoals ze u (en mij ook nog) graag
noemen, dat wanneer het ernstige zieken betreft iedereen
meeleeft in de beste betekenis van het woord.
De Willem Barendsz heeft deze reis twee dokters aan
boord, die gewend zijn to opereren. Wat een geluk. Vele
malen klaagt een man over ernstige „piene in de buuke".
Tot tweemaal toe constateert Dr. Melchior een appendicitis, die opereren noodzakelijk maakt.
De vele bezwaren, verbonden aan het opereren op zee, worden zo goed mogelijk overwonnen. Zo goed mogelijk. Het
schip stil leggen gaat natuurlijk niet. De eeuwig deinende
zee doet het altijd slingeren. Men heeft niet de beschikking
over een operatiekamer. Zo goed mogelijk wordt de spreekkamer daarvoor ingericht. Laat in de morgen, wanneer alle
lopende spreekuurpatienten zijn vertrokken en alles is gedesinfecteerd, begirt het. Er ontbreekt een assistent. Een
van de biologen, Dr. Vervoort, die al eens eerder heeft geholpen, stelt zich beschikbaar. Dr. Bierman narcotiseert
en Broeder Joop Krebbers, die fanatieke „blindedarmenjager", is onbetaalbaar op dreef. Zijn uitgebreide hulp is
ook bij deze operatie van grote waarde.
Het gaat prachtig. De „operatiekamer" is zó groot, dat de
chirurg, als in een Amerikaanse keuken, bij alle benodigd231

heden kan. Een belangrijk voordeel is de moderne operatiekamerverlichting, die geen enkele schaduw werpt.
Melchior gaat — of de stoomlieren hinderlijk herrieschoppen, of de klauw in de slipway extra lawaaiend neerdendert, of . . . . — ongestoord zijn gang. De operaties verlopen
vlot. Zij duren nauwelijks Langer dan in een ziekenhuis. Wat
is het prachtig, dat deze dingen mogelijk zijn op de Willem
Barendsz. Dat de mensen en het materiaal hiervoor ter beschikking staan. Beide patienten hebben me dit nadrukkelijk gezegd. Zij voelden in de eerste plaats het belang er van.
Weet men wel, dat vroeger vele patienten — die menselijkerwijs gesproken in het Leven hadden kunnen worden
gehouden — vroeg of laat met „een-twee-drie-in-GodsNaam" over de muur moesten worden gezet?
De ene man was na zeven dagen weer op de been, de andere na acht . . . .
Lachend riepen ze tegen elkaar in de gang: ik ben voor een
koopje van dat ding of . . . .
Natuurlijk werden de nodige grollen en grappen over die
operaties verkocht.
Melchior zou — naar het verhaal Wilde — gedreigd hebben, dat als de vent niet direct stil lag — die nota bene al
ver buiten westen was — er een flensmes in to zullen zetten.
Een ander verhaal was, dat niets zoveel barrels opleverde
als een blindedarm.
— Het hospitaal verdient ze voor ons, was de roep.
En dan zijn we weer precies bij de vlees- en spekpotten van
de Willem Barendsz.
Want om barrels en bonus blijft alles draaien. Dat is de
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brandende kaars waarom elkeen danst. Vooral nu niemand
zoveel zal verdienen als waarop hij gerekend had, bijten
ze de tanden stiff op elkaar.
Het verlangen naar huis wordt met de dag groter. Het
neemt vooral toe na het vertrek van de Nacella. De tanker
is een snort halte-plaats, de volgende voor ons is pas Kaapstad. Maar dan hebben we ook in ruim vier maanden Been
land gezien.
De meesten worden kregelig. Men kent elkaar van haver tot
gort. Alle moppen met grootvadersbaarden zijn al twee,
drie keer verteld. De eerste keer lack je, de tweede keer
glimlach je, de derde keer loop je weg. Men begint, zonder
dat van kwaadaardigheid sprake is, een tikkeltje genoeg
van elkaar te krijgen. Door het simpelste grapje achten
sommigen zich gekwetst. Och, het is de ziekte van alle lange
reizen met weinig afwisseling. Zij geneest bij het zien of het
vooruitzicht van een haven.
juist in deze grauwe sombere dagen praten de mannen —
onder vier ogen! — met een bewondering en een waardering over hun vrouwen, dat ik wenste, dat zij, die thuis zoveel zorgen alleen moeten verbijten, het eens hoorden. Want
straks, op honk, zijn het de poolvaarders, de mannen, die
zoveel getrotseerd hebben en vertellen moeten. En M vertellend zullen zij juist verzwijgen hetgeen ze eigenlijk hadden willen zeggen. Het goede, warme woord voor Naar....
Dat is jammer. En daarom mask ik er bier melding van.
Ondanks het onstuimige verlangen naar huis, het begeren
Bens dat „kreng van een jongen" op de knie te nemen of
een pak op zijn billen te geven, hopen de meesten oprecht,
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dat we het tot 8 April, het bittere eind, zullen kunnen uitzingen. We zijn hier nu toch en iedere barrel is zoveel pakjes margarine. Dat is 66k een dienst aan thuis. En ze hollen
zich extra warm. Spuwen, voor het flensmes gepakt wordt,
in de harden en zeggen: kom-aan, op naar de zeventig
duizend barrels.
Mit we hier tot 8 April zullen blijven is natuurlijk niet zeker. Hoe zal het weer zich houden? Zullen we blijven vangen? Of is de trek van de dieren naar het noorden aanstaande? Mogelijk reeds begonnen?
Met de dag wordt het ijs dikker en de kou feller. Maar we
blijven moed houden en we zullen vechten tot het laatste.
's Morgens blijft het langer schemerachtig. 's Avonds valt
de duisternis steeds vroeger. 't Lijkt nu iets op de donkere
dagen voor kerst, zoals we die thuis kennen. Laag en grauw
hangen de luchten boven een vaak armzalig aandoende,
troosteloze ijs- en watermassa. Wanneer we soms even uit
het ijs drijven, reflecteert aan de kim de ijsgordel steeds
een lichte streep. De ijsblink.
Soms storten die zware wolken vol van ijzige ragfijne
sneeuw zich uit. Echte blizzards, die, voortgedreven door
felle windvlagen, komen aan- en voorbijstormen. Soms duren zij enkele minuten, soms veel langer. Ook in die sneeuwstormen wordt doorgewerkt.
De jagers komen hun vangst afleveren, deze laatste weken
meestal onder een dikke ijskorst. De jachtresultaten, hoewel
niet onbevredigend, nemen steeds meer in omvang af.
Daarom ook stomen wij dikwijls naar de jagers toe, die
vangst gemeld hebben. Dan verliezen zij zo weinig mogelijk
vangsttijd. Soms leeft de jacht even op, maar de gemid234

Boven: De AM 4 voegt zijn vangst bij de voorraad van het moederschip.
Beneden: Tien walvissen — wachtend op verwerking — drijven achter de Willem Barendsz.

Pinguin koestert zich in het poolzonnetje op de buik van een Gewone Vinvis.

Belden bewegen zich in dalende lijn. Normaal wordt hier
ook tot 8 Maart gejaagd. Januari en Februari zijn de
maanden, die het doen moeten.
— Wat Maart oplevert is een toegift, zei een kapitein-harpoenier tegen mij.
Dan valt die toegift niet tegen.
Op 1 Maart hadden we 44.598 barrels.
Op 1 7 Maart hadden we 59.586 barrels.
Op 24 Maart hadden we 66.444 barrels.
Op 3I Maart hadden we 7 1.664 barrels.
Op 8 April hebben we? . . . .
Dat is het wat onze jongens staande houdt, Bat ze doet slaven en sloven tot het laatste. De eindstand. Eerst wilden ze
de 60.000 voorbij. Daarna was het: 6p-naar-de-7o.000!
Vervolgens waren ze niet tevreden voor we er 75.000 aan
boord hadden. En nu zijn we ook daar nog voorbij gekomen. Bravo. Ze willen over enkele weken op vaderlandse
bodem iedereen recht in de ogen durven zien: Wij hebben
ons niets to verwijten.
Ik scheur een blad van de kalender af.
Tik-tak-tik-tak.
De kalender en de wijzers van het klokje van gehoorzaamheid hollen Haar 8 April 1947: o uur.
't Is vijf voor twaalf.
Nog een paar minuten en het eerste seizoen van de eerste
Nederlandse walvisvaartexpeditie Willem Barendsz zit
er op.
De rekening wordt opgemaakt.
8 April 1947: 77.310 barrels! . . . .
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„Taptoe!"
Als een nachtkaars scheen de teelt te zullen uitgaan.
Zo moat men noemt: zacht en kalm.
Alle emotie ontbrak. We leken 7 April wel hereboeren op
een gewiede akker.
Vangst:
4 April: 7
5 April: 18
6 April: I
7 April: 2 walvissen .. .

•

Dat is nauwelijks de moeite waard om de handen vuil voor
te maken. We eindigden dan ook zonder enige voorraad.
Er lag geen Walvis achter de' Willem Barendsz.
En het weer: die laatste dag? „Om te zuigen", zei een matroos. Wat nam de pool een zachtzinnig afscheid. Het kwik
nauwelijks onder nul. We liepen als renteniers over het lege
dek op-en-neer. Twee Noren zelfs in hemdsmouw en. Voor
ons gevoel precies een Hollandse voorjaarsdag. Er woei
geen wind, er was geen golfslag. Aileen een zware mist ping
over het water. En die werd na de middag nog door de zon
opgedronken. Neen, ik kan u van die laatste dag niets bijzonders vertellen. Gelukkig moisten de 1 en de 3 nog een
„Blauwe" te pikken, anders hadden we niet eens een kurkenzakvis — een z.g. fander — gehad.
's Avonds om 7 uur kwam de eerste Jager langszij om te
bunkeren voor de refs Haar Kaapstad. Stuk voor stuk kregen ze een beurt. Olie, water, eten. De opvarenden riepen
elkaar aan, men zwaaide, uit woorden en gebaren bleek
hoe blij men was. De echte behouwenteeltstemming was
vaardig over de mensen. In sommige hutten spoelde men
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— alvorens het schip een goede beurt te geven — zichzelf
even door. Er is zo tegen middernacht — 't leek wat op
oud-en-nieuw — wel geklonken op de Nederlandse walvisvaart.
Prosit!
Op 8 April wordt bet ploegenstelsel afgeschaft. Het dubbele dek begint men overboord te gooien. Plomp, plomp....
Alle seizoen-finish-maatregelen worden getroffen. De grote
schoonmaak is aangebroken. Met breekijzers worden de
planken die een dek op het dek vormen gelicht. Schrappers
krassen de dikke smurrielaag van reling en brug. Straks
gaat de slang met beet water er op. Het schip wordt met
bezemen gekeerd.
De mannen lachen. Er is weer tijd voor een grap. De wal
lokt.
Dinsdag, 8 April 1947, 16.40 uur: de Willem Barendsz
Wendt in de Zuidelijke I Jszee de steven, de telegraaf rinkelt:
Voile kracht vooruit.
Hoort ge het?
Naar huffs!
De wachtdoende machinisten nemen het kalm op. Beide
hoofdmotoren, die op de walvisgronden bijna niet anders
dan zeer langzaam draaiden, komen vlug op toeren.
De telegraaf rinkelt nOgmaals.
Dat betekent: „Blijvend voile kracht".
De machinisten schrijven in het journaal:
„Beide motoren voile kracht voor het einddoel."
Inderdaad.
Koers: Noord-noord-oost.
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Iedereen aan dek is vol van die blije uitgelaten stemming
waarin thuisvaarders plegen to verkeren.
We seinen naar onze vrouwen: Hoera, varen huiswaarts....
Vanavond gaan tientallen telegrammen door de lucht. In
vele huiskamers zullen vrouwen en kinderen dansen. Onder
de dekens verkneukelt mijn jongen zich waarschijnlijk op
de autoped uit Kaapstad.
We draaien full speed.
Ili sta weer een tijdlang achterop.
Us, ijs, ijs. 't Blijft mooi. Maar wat zal ik blij zijn als ik het
niet meet zie.
1k verlang naar de wal, naar sinaasappelen, olienootjes en
perziken. Vooral ook naar post en naar een wereld met wat
anders dan mannen met baarden.
Ili voel drommels goed, dat als het er op aan komt de garde
des mensen is.
Zeker in de Brullende Veertig. Zij hebben deze keer helemaal Been genade met ons. Heviger dan op de heenreis
loeit de wind om de poorten en nemen de golven, waarachter de jagers sours een paar tellen verdwijnen, de Willem Barendsz op. Niemand kan rustig slapen. In de hutten
colt alles wat niet deskundig zeevast is gesjord, omver of
omlaag. De AM 7 krijgt een stuk water over. Aanvankelijk
zijn de berichten niet zo geruststellend. Achteraf valt het
best mee. Een spotter geeft als volgt de schade op: vermist
een kist aardappelen, nieuwe oogst . . . .
Maar we moeten er enkele uren langzamer voor draaien
en als het full speed gaat vorderen we hooguit vijf, zes mijl
per uur. Dat geeft natuurlijk vertraging.
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1k sta graag naar die onstuimig aanrollende watermassa's
te kijken. Och, heel deze grote Willem Barendsz is een
snippertje voor de geweldige krachten die hier nu botvieren:
Het gaat zó: we liggen misschien een seconde stil, voelen
ons opnemen, zien veertig, vijftig meter bij ons vandaan een
golf, breed en sierlijk aanrollen. Zij loopt hoog, M h6ger,
eerst is de top lager dan de reling, dra gelijk er mee, na
een paar tellen kijken we er tegen op. En dat gaat hier, tussen de veertig en vijftig graden Zuiderbreedte, onophoudelijk door. Het moet van de jagers of wel een fantastisch gezicht zijn zo „hun moeder" te zien duikelen. Zoals wlj genieten van hun geboks tegen de zee. Kopje-op-kopje-onder.
De schattingen hoeveel graden de Willem Barendsz maakt
lopen uiteen. 't Is in ieder geval over de twintig. En de
wind giert, en de golven rollen aan en weg, eindeloos aan
en weg.
Het is haast niet doenlijk om te tikken. Ili hel met machine
en al over. Eenmaal gaat mijn trouwe Olympia omlaag.
Aan dek heb ik sours het gevoel tegen een dijkje te moeten
opklauteren.
Als ik aan dek kom . . ..
Want ge moogt het weten: ik heb een tijdje voor „mirakel"
gelegen. Maar neemt u er nota van, dat in de Roaring
Forties een noordenwestenwind bijna vier en twintig uur
met stormkracht (negen) woei en in buien tot een volle
tien aangroeide . . . .
1 9 April Kaapstad.
Ili verlang er naar als een bruidegom naar zijn bruid!
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DE EINDSTAND

*

Vangst-specificatie
van 17 December 1946 tot 8 April 1947
*

Jager

Blauwe
Vinvis

Gewone
Vinvis

Potvis

Totaal

AM 1

55

45

AM

2

53

52

AM 3

79

84

8

171

AM 4

79

59

2

140

AM 5

3o

26

AM 6

49

48

2

99

AM 7

15

i8

1

34

AM 8

41

22

401

242

354

2

102
105

56

63
15

770

MAANDCIJFERS
Gevangen werden van:

17 December 1946 tot 17 Januari 1947. . . 187 walvissen
17 Januari 1947 tot 17 Februari 1947 • . . . 234
,,
. 217
17 Februari 1947 tot 17 Maart 1947 • .
),
17 Maart 1947 tot 8 April 1947 ...
.. 132
Totaal 77o walvissen
»

Geproduceerd werden van:

17 December 1946 tot 17 Januari 1947
17 Januari 1947 tot 17 Februari 1947 . .
17 Februari 1947 tot 17 Maart 1947 . .
17 Maart 1947 tot 8 April 1947 ...

.

12.204

• 22.734

barrels
3)

24.648
. 17.724
Totaal 77.310 barrels
.

De laatste ruk ....

1 9 April voeren we Kaapstad binnen.
2 3 April trokken we Kaapstad uit.
Beide keren waren we blij. Een varensgast is verheugd wanneer hij de wal v66r en achter zich beef t.
En nu zijn we aan de laatste etappe bezig. Men merkt het
aan alles, dat we huffs-toe varen. De spanning van het vertrek is er uit. Er wordt gewerkt, zoetjes-aan. Wie even kan
laat zich door de tropenzon bruinen of verbranden.
Ik ga over die thuisreis weinig vertellen. Tenslotte kan ik,
als er niets gebeurt, ook niet zeggen, dat het bar interessant
was. We leven bovendien in feite niet meet bij het heden.
Doet een mens dat ooit? Het schip mag nog zo lekker lopen, met onze gedachten zijn we het altijd mijlen vooruit.
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Het 'even aan boord kent trouwens nauwelijks emoties. Wel
merken we goed, dat we iedere dag dichter bij honk komen.
Op 3o April „proeven" we iets van het prinsessefeest. De
P.C. J. geeft een reportage. Zij is vrij aardig to verstaan.
Een paar dagen later wordt aan dek gejuicht om de 2-1
overwinning van Nederland op Belgie.
Woensdag, 7 Mei, brengen familieleden van sommige opvarenden hun groeten. Die avond bezorgt de P.C.J. ons
een genoeglijk half uur. Och, het waren allemaal simpele
dingen, die we hoorden, maar ze deden de sfeer van het
Hollandse gezin vaak goed aanvoelen. Als daar een jock
aan zijn vader roept, dat hij een „ijsie" gaat kopen, glimlacht iedereen. En als een ander kereltje vraagt of zijn vader een „wallevissie" meebrengt, „zien" velen hun eigen
jongen met vragende ogen naast zich staan.
En de motoren draaien.
En de schroeven slaan.
3 Mei: de Evenaar.
12 Mei: Las Palmas.
I 5 Mei: dwars van Lissabon.
1 7 Mei: Golf van Biscaye. (Doodstil; beter: Vlak voor
Biscaye).
19 Mei: Kanaal.
Varen, varen . . . . Iedere klap komen we dichterbij.
HOe zullen we de onzen terugvinden? Dat is de vraag, die
elkeen vaak bezighoudt.
Hoe zal ik mijn jongste noon van bijna twee ontmoeten?
In October kwam hij aangekropen. De laatste berichten
zeggen: ditmaal komt hij aangelopen.
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En mijn oudste van krap vijf?
Zal ik hem met een bloedneus en een kapotte blouse zien?
— Hij heeft — schrijft mijn vrouw — enorm op zijn falie
gehad. De jongens op straat zeiden: JO, jouw vader vaart
maar op een pestbootje". Dat kon hij niet verdragen. Hij
vocht tegen Brie, vier belhamels. Hij kwam snikkend thuis,
gekwetst naar lichaam, kleren en ziel.
— Mamma, pappa vaart toch op de Wijjem Bajes?
— Ja, jongen.
— De Wijjem Bajes is toch grO6t, mamma?
— Ja hoor, Gerard-Herman. En toen was hij met een in
het oog lopend verbandje en een snoepje getroost.
En hoe zal ik hAar vinden?
Een van de hutboy's, die vele keren mijn bed heeft opgemaakt, vraagt me op een ochtend:
— En, bent u tevreden?
Tevreden?
a peins over die vraag zonder Naar direct to beantwoorden.
Tevreden?
Ja, ja, natuurlijk . . . . Op een eerste reis met zoveel moeilijkheden ver over de zeventig duizend barrels, dat wil zeggen ver over de zeventig duizend maal honderd vier en
tachtig liter. Stelt u zich die plas even voor . . . .
Tevreden?
Ik denk aan de zwoegers op de jagers, die zevenhonderd
en zeventig walvissen aanvoerden onder vaak zeer barre
omstandigheden. Zevenhonderd zeventig walvissen, achter
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elkaar gelegd was dat een lengte van 20783 meter.
En ze hadden er meer willen vangen en meer kunnen vangen.
Tevreden?
Ik denk aan de mannen uit het evaporatorshuis, die gedurende het seizoen voor de snikhete ovens vier en dertig millioen liters zout zeewater tot zoet verdampten. Vier en dertig millioen liters . . . . Niet meegeteld de millioenen zweetdroppeltjes.
Tevreden?
Ik denk aan de jongens aan dek, die tijdens het seizoen minstens zeven en zeventig uur per week maakten. Bijna vier
maanden achter elkaar. Minstens . . . .
Tevreden?
1k denk met trots aan het feit, dat gedurende deze reis uit
iedere Walvis-eenheid gemiddeld bijna honderd drie en
dertig barrels traan werden gehaald, terwijl het gemiddelde
der statistieken daar belangrijk beneden ligt.
Tevreden?
Wie denkt niet met bewondering aan Simon de Wit en
zijn mannen in de radiohut. Vier duizend telegrammen
gingen door hun handen, zes duizend radio-telefonie-gesprekken werden gevoerd, vijftienhonderd peilingen aan
de jagers verschaften zij, vijfhonderd uren bedienden zij
de radar en ze namen niet minder dan honderd vijf en
zeventig duizend woorden pers . . . .
Tevreden?
Iii denk aan de . . . . Laat ik ophouden. Als ik tien namen
noem, vergeet ik er honderd . . . .
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Neen, neen, men begrijpe mij goed, ik ben natuurlijk niet
over alles tevreden. Natuurlijk reilde en zeilde op deze
eerste reis niet alles naar wens. Men zal er stellig vele lessen uit puren!
— N6u? vraagt de hutboy, aan wie ik nog steeds een antwoord schuldig ben.
— Is u tevreden?
Ik knik. Ja, er mag vaak terecht geklaagd en gekankerd
zijn, er mag veel verbeterd moeten worden, tevreden mogen we toch zijn.
Hij knikt 66k.
— Dat komt omdat de jongens woue, meneer, d'r wil was
goed.
Hij gaat weg. Een beste pittige knul.
Jo, denk ik, jij schiet de piji in de roos. Mt was het: de wil
was goed, de wil om te slagen. De taaie Hollandse wil heeft
gezegevierd. We hebben de traan niet cadeau gekregen.
Warempel niet. Zij is de vrucht van hard werken en een
onversaagd willen. Maar de wil is het ook, die ons kleine
land groot deed worden in het verleden, ondanks veel gepietepeuter. Hij bracht in de meest duistere ogenblikken,
ook van deze reis, licht. De wil, die deed volhouden, de
wil om onafhankelijk en zelfstandig te zijn. Die wil hoort
bij Holland. En alleen wie ons yolk zijn wil ontneemt kan
het verslaan. Eerder niet.
Och, ik zie de dingen anders dan zeven maanden geleden,
stellig reeler. Teleurstellingen en desillusies werden mij niet
bespaard. Want de mens kan hard en vooral onrechtvaardig wezen jegens zijn medemens.
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1k sta mijmerend voor de patrijspoort. Ik zie de kust, de
blonde Hollandse kust, de duinen. Ik trek de toppen van
hun ruige kruinen met de kijker dichterbij. Mijn hart begint feller to kloppen. Het vaderland. Mijn vaderland.
Want Holland is een stukje van mij (en van U) en ik ben
een stukje van Holland. Neen, ik word niet chauvinistisch.
Ik weet — helaas! — dat achter die blanke duinen de mensen met zwarte zielen wroeten en woelen, de mensen, die
uit eer- en winstbejag in koelen bloede anderen smart aan
doen. Ik weet, dat achter diezelfde blanke duinen zoveel
is, dat ik verfoei. Maar ik heb iets eigenaardigs in me. "Velen critiseren vaak hun land en ze hebben dikwijls gelijk
bovendien. Maar ik kan hen zo moeilijk gelijk geven, want
als het er op aan komt kan ik geen kwaad woord over mijn
land Koren.
2 1 Mei 1947.

Ili ga naar buiten.
Ik overzie het schip. 't Is bijna gebeurd.
1k zie andere schepen; lijnboten, trawlers, kustvaarders.
Voor onze zeegaten is weer wat terug van die heerlijke
bedrijvigheid. 1k herinner me de jaren van kerkhofachtige
stilte, toen alleen de vlag met het kruis des verderfs wapperde.
Wat was ons vaderland toen dood.
En ik besef op dit ogenblik sterker dan ooit tevoren, dat
de grootheid van ons land op het water ligt. Uit het water
Datzelfde water schiep, wat
kwam dat land grotendeels
een wonder, uit milliarden zandkorreltjes de beschermende
duinen. En waar we in de strijd tegen het water de bescherming dier duinen moeten missen, daar schiepen onze water-

4.
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bouwkundigen de wereldvermaarde sluizen en dijken,
waarachter Nederland het water bedwingt.
Nederland en het water behoren bij elkaar. Van Over het
water en van uit het water moeten we het hebben; vis,
traan, brood voor duizenden. Op alle zeeen en oceanen
wappert onze vlag weer frank en vrij. Onze koopvaarders
brengen de vruchten van verre gewesten naar hier en van
hier naar ginds.
We varen naar binnen. Maar ik weet: beaten ligt ons bestaan. Wie Nederland van het water verjaagt, jaagt Nederland uit het bruisende leven.
En de Nederlander wil leven.
Wie hem — wAar ook — ontmoet, ziet dat. En daarom ben
ik niet moedeloos. 't Zal poot-aan spelen worden en vaak
torn-toe, maar kOmen doen we er. We hebben weinig engeltjes in de vaderlandse familie, maar we hebben jongens met
het hart op de goede plaats en een klare kop.
En dat zijn toch de sleutels, die we niet missen kunnen.
't

Sal waerachtigh wel gaen!
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KORT JOURNA AL
27 Oct. '46: Vertrek Amsterdam.
29 Oct. '46: Aankomst Southampton.
3 Nov. '46: Vertrek Southampton.
10 Nov. '46: Passeren Teneriffa.
17 Nov. '46: Bezoek van Neptunus.
20

Nov. '46: Geven vangstgoederen over aan de ons begeleidende
jagers.

24 Nov. '46: Nemen AM
touw.

2,

wegens machineschade, op sleep-

26 Nov. '46: Schade hersteld, AM 2 draait weer op eigen kracht.
2

Dec. '46: Aankomst te Kaapstad.

5

Dec. '46: AM

7

Dec. '46: Vliegtuigongeval in de Tafelbaai.

3

en 4 vertrekken Haar de walvisgronden.

8 Dec. '46: Vertrek uit Kaapstad.
Is

Dec. '46: Passeren om 16.10 uur de eerste ijsberg.

17

Dec. '46: AM 5 voert om 20.1 5 uur de eerste Walvis aan. Van
heden of wordt in ploegen aan dek en in de fabriek
gewerkt.

23 Dec. '46: De AM 1 en 6 komen bij het moederschip aan.
24 Dec. '46: De arbeid wordt van 17 tot 24 uur onderbroken voor
een geslaagde kerstfeestviering.
26 Dec. '46: Radio-uitzending P.C.J. speciaal programma voor
de W.B., niet te verstaan. De heruitzending op
3o Dec. '46 kwam iets beter door.
3 1 Dec. '46: De arbeid wordt van 17 tot 24 uur onderbroken voor
een oudejaarsavondviering.
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VAN DE REIS
9 Jan. '47: De AM 7 en 8 komen bij het moederschip aan. De
expeditie is nu voltallig.
14 Jan. '47: Om 9 uur werd de eerste potvis aan dek gehaald.
24 Jan. '47: De tanker Nacella, die olie komt brengen en traan
naar het vaderland zal brengen, komt bij de W.B.
aan.
25 Jan.

12

'47: Om 14 uur maakt de Nacella aan bakboordzijde van
de W.B. vast. Water en stookolie worden overgepompt.

Febr. '47: De Nacella neemt 300o ton traan over.

2 8 Febr. '47: De Nacella vertrekt met 5700 ton traan. De AM 5
gaat naar Kaapstad.
Io Mrt. '47: De Nacella en de AM 5 arriveren te Kaapstad.
17 Mrt. '47: Topproductiedag; 1296 barrels.
18 Mrt. '47: We passeren de 60.000 barrels (1 o.000 ton).
27 Mrt. '47: Laagste temperatuur tijdens de reis; —

12

gr. C.

3 April '47: De Nacella arriveert te Vlaardingen.
7 April '47: 24 uur: einde van het seizoen. De jagers worden voor
de reis naar Kaapstad gebunkerd.
8 April '47: Vertrek naar Kaapstad.
19 April '47: Aankomst te Kaapstad.
23

April '47: Vertrek uit Kaapstad.

3 Mei '47: Passeren de Evenaar.
Mei '47: Las Palmas.
21 Mei '47: Aankomst te Amsterdam.
12
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