
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

De Z. Emmer 
 
Golven O golven wat gaan jullie te keer  
alles gaan van heen naar weer. 
Stap in de wereld die Marine heet,  
een slogan die ik liever vergeet. 
 
Zit je in de bioscoop naar een film te kijken  
begint, tijdens de pauze, de baas te zeiken. 
Voor koningin en vaderland in de E.M.V. 
tijdens de volharding denk je, ik stop er liever mee. 
 
Spanning, sensatie en avontuur  
voor Fl. 900,- in de maand, dat is niet duur,  
want je verdient als Z.M.-er nog naar behoren  
laat het bedrijfsleven het maar niet horen. 
 
Schuimkoppende golven en windkracht 9  
ach, een beetje Z.M.-er kan er wel tegen. 
Naar welk deel van de Marine je zal gaan  
tegen een Z.M.-er loop je altijd aan. 
 
Mariniers, stokers, wassers of LDV  
het Korps Z.M. zit er niet mee. 
Als machinist in het team, doe je mee  
maar met koffie halen verdien je een pre'. 
 
Maar ach, met moed, trouw, arbeid en vlijt  
heb je toch een prachtige diensttijd. 
 

 

De Machinist 
 
Wat is het Marine leven toch een pracht  
zit je hier voor 4 uur tijdens de platvoetwacht. 
De wijzertjes geven hun waarde aan of draaien vrolijk rond  
vertikken ze het dan draait alles in de stront. 
 
Om als machinist op de Isaac Sweers te varen  
moet je veel achterhaalde techniek vergaren, 
en heb je deze kennis dan eindelijk opgespaard  
nemen ze de Van Speyk - klasse uit de vaart. 
 
Aan het hoofd van de organisatie staan de O.G. en het H.T.D.  
bij problemen komen ze broederlijk naar benee. 
Ze voorzien je dan van wijze raad 
als je met je mond vol tanden staat. 
 
Je voelt de warmte en je ruikt de stoom  
voor velen is dit een jongensdroom. 
De voortstuwing door stoomturbines aangedreven  
ach, waar is de tijd gebleven. 

  



 

 

Gasturbines, diesels en weet ik wat veel meer  
als machinist ben je constant in de leer. 
Je moet je eigen op de hoogte houden  
lukt dat, dan is je toekomst een gouden. 
 
En als je de turbines hoort gieren  
voel je je machinist in hart en nieren.  

maar een ding weet ik beslist  

je voelt je machinist tot in je kist. 
 

 

’t Caf 
 
Waar verspeelt de matroos zijn figuur en lijf?,  
dat is in het manschappenverblijf. 
Praten, eten, drinken en je wordt er maf,  
hartelijk welkom in ons Caf. 
 
Na het overal wordt er ontbeten,  
s' middags wordt de warme hap er gegeten. 
Nadat je alles eruit hebt gesmeten  
begint weer het avondeten. 
 
Na 5 uur s' middags begint het vertier  
en stijgt de omzet van de bottelier. 
In 't Caf wordt een hoop toneel gespeeld  
en menig biertje uitgedeeld. 
 
Met Hazes wordt vrolijk meegezongen  
de sfeer is dan nog leuk en ongedwongen. 
Maar zijn de Jan maten een beetje muf,  
zien ze eruit als verslaafden zonder stuff. 
 
Op dat moment denkt de tapbaas met tevreden lach  
wat een omzet, wat een dag. 
 
Om in ons Caf een beetje flink te doen,  
kost niet eens zoveel poen. 
Want 40 cent voor een biertje  
dat is nog eens een pleziertje. 
 
Wanneer je na een saaie wacht  
naar dat ene biertje smacht. 
loop je nogal rap  
naar de druk bezette tap. 
 
Grote verhalen worden er geboren  
maar eenieder wil ze dolgraag horen. 
Ik hoorde:" Je bent een mietje, wat ben jij laf. hij zei: "oke", nu is zijn snor eraf. 
 
Om je te laten knippen of scheren  
hoef je de barbier niet met een bezoek te vereren.  
Ga gewoon om een uur of tien naar 't caf  
en ze halen je overtollige haardos eraf. 

  



 

 

Cijfers of letters ach, ze zitten er niet mee 
het liefst doen ze het alle twee. 
N.D. en T.D. staat er achter op hun kop,  
in Glasgow wil ik niet met ze de wal op. 
 
’t Caf, ons manschappenverblijf  
is er toch voor het nodige tijdverdrijf. 
Stel je voor, dat het altijd gesloten zou zijn  
dan pas, voelen we ons echt niet fijn. 
 

 

De West 
 
Waar voelt Jan Maat zich opperbest,  
dat is in de West. 
Want hij gaat zonder een kerm,  
naar zijn beloofde West term. 
 
Op de kade fluistert hij tegen zijn vrouw:  
" Je weet het, ik blijf je altijd trouw". 
Maar eenmaal op de eilanden aangekomen,  
voelt hij zich toch wel genomen. 
 
We werken daar van zeven tot twee,  
daarna ontspannen we ons tevree. 
Zwemmen, zeilen en surfen  
tussen de haaien en barracudas,  
je moet maar durven. 
 
En juist als je heimwee naar het vrouwtje kreeg  
ga je baksgewijs naar de Zuursteeg. 
Maar voordat je die puta erop gaat scheuren,  
wil je haar wel even keuren. 
 

Eenmaal bij 't Suykertuintje Hollandse inkopen gedaan,  
is m'n halve katje naar de maan. 
De frequentie op Radio Klapperboom afgestemd,  
met al die Antilliaanse muziek, voel je je ongeremd. 
 

Om je te vervoeren gaat Jan Maat niet lopen  
hij zal wel even een grote Amerikaan kopen. 
Voor een geeltje laat je hem bij een Antilliaan keuren  
prachtig toch, wat kan je gebeuren. 
 

Pas wanneer de West term ten einde komt,  
zie je dat eenieder zachtjes bromt. 
Dag Aruba, dag Curaçao  
tot ziens ik hoop tot gauw. 
 

 

Alfred 
 

Wie is toch dat baasje met dat rooie petje  
is dat niet ons Alfredje. 
Hij fietst regelmatig zijn rondje,  
het zadeltje past net onder zijn kontje.  



 

 

 
Zo zie hem wel, zo weer niet,  
maar dat komt door de condensor, die lekt als een vergiet. 
Meestal is hij er wel  
en rinkelt hij eenmaal op zijn bel. 
 
Als hij niet verhuizen gaat  
hoop ik dat hij Maleis praat. 
Met die Indo's kun je het nooit weten,  
als ze hem vangen wordt hij beslist hun avondeten. 
 
Alfred, wie is dat?  
Alfred, dat is nou onze scheepsvlakrat. 
 

 

Mag ik u even voorstellen? 
 
Wie bevinden zich daar in dat ronde gat daar benee?  
Dat is de machinekamer wachtsdivisie B. 
Ze wonen daar vier uur per nacht  
tijdens de zeewacht. 
 
Aan het hoofd staat de majoor  
de algehele leiding, daar staat hij voor.  
Machinekamer, ketelruim, diesel en turboschakelbord  
hij is verantwoordelijk als er iets aan schort. 
 
Naast hem zit de korperaal  
bij hem haal je je verhaal. 
De korp deelt die orders uit  
die bestemd zijn voor mij en Luit. 
 
Luit de eerste klasser met de rode sik 
is voortdurend in zijn schik. 
Hij draait al heel wat jaartjes mee  
en kent de machinekamer voor twee. 
 
Ikzelf zit hier ook op wacht  
waar ik al deze rijmpjes heb bedacht. 
Als stokertje ben ik nier aanwezig  
en alledrie houden ze mij bezig. 
 
Dit is nou onze ploeg 
na de wacht zitten we in de kroeg. 
Maar tijdens de wacht, wordt met alle aandacht  
de Sweers veilig naar Den Helder gebracht. 
 

 

Candlelight? 
 
Op het dek sta ik naar de horizon te staren  
de wind waait krachtig door m’n haren. 
De golven slaan schuimkoppend om  
thuis weet ze dat ik eraan kom. 

  



 

 

Het schip stampt op en neer 
de gedachte dat jij er niet bent doet me zeer. 
En komen we dan op de rede aan 
zie ik je vanuit de verte staan. 
 
Die glimlach op je gezicht maakt me blij  
en ik weet dat ik vanavond met je vrij. 
Worden we wakker met onze lichamen tegen elkaar aan  
mag van mijn part, de wereld vergaan. 
 
Zulke intieme momenten duren maar even  
want spoedig roept het zeemansleven. 
Kom op, het is tijd we gaan 
ik laat haar achter met een traan. 
 
Haar armen hangen op mijn rug 
ze fluistert: " Wanneer kom je terug". 
Ik zeg dat ik het niet weet 
op dat moment voel ik me wreed. 
 
Want ze is mij te goedertrouw  
en thuis wacht toch m'n eigen vrouw. 
 

 

Een stoker denkt hardop? 
 
Ik hoor de turbines huilen en gieren  
buiten ligt de Sweers op de golven te tieren.  
Zachtjes tuimel ik weg in gedachten  
wat ik bij jou heb te verwachten. 
 
Ik denk aan je haren, zo golvend mooi blond  
aan je strakke borsten en gespierde kont.  
Hoe je met een glimlach je dijen spreidt  
wachtend op avontuur met je benen wijd. 
 
Zoals de Sweers een golf breekt  
wil ik dat je om me smeekt. 
Om vooral zo door te gaan  
dicht tegen je schaambeen aan. 
 
Vlijend, schuiven, op en neer  
gaat de Sweers op de golven te keer. 
Terwijl mijn ene oog over de meters waakt  
ziet het andere jou spiernaakt. 
 
Dansend kom je voor me staan  
je borsten tegen mijn gezicht aan. 
Met je navel tegen mijn kin  
vaart de Sweers het sluisgat in. 
 
Terwijl ik weet dat je naar me smacht  
zit ik hier .. op wacht. 

  



 

 

Van de wachtsdivisies A, B en C 
fluit B een behoorlijk deuntje mee. 
De stokers van B zijn mannetjesputters  
de andere, een stelletje jutters. 
 
De divisie waakt over machinekamer, ketelruim en schakelbord. 
waarin zij al haar kennis stort.  
Gaat er iets kapot dan niet getreurd  
voor de aflossing is de reparatie al gebeurt. 
 
De vader van ons allemaal  
spreekt duidelijk zijn taal. 
Misschien heeft U net al door 
ik spreek namelijk over onze majoor. 
 
In het ketelruim is ook weinig aan de hand 
want daarover waakt onze sergeant. 
Met hem werken is een pretje 
je herkent hem aan zijn rode petje. 
 
In het ketelruim is ook een korp 
Peet van Remmerden is dat, in dat dorp. 
Met zijn militaire houding en strenge blik  
is hij menig stokertje tot grote schrik. 
 
De korperaal van de machinekamer  
slaat weleens met de achterkant van een hamer. 
Hans Kelder werkt met orde en regelmaat  
als hij achter de tap in het verblijf staat. 
 
De schaduwkorp van de monteurs is Jan Wem,  
bij problemen melden zijn dicipeltjes zich bij hem. 
Jan is rustig, kalm en houdt niet van gezeur  
ja, hij is een goede monteur. 
 
Van de O.C.-ers beginnen we bij Luit Roosien  
U heeft hem vast wel eens gezien. 
Rood baartje, blonde haren zijn buikje gezellig rond  
en hij heeft ook nog kabouter op zijn kont. 
 
Dan komen we bij Jan van 't Ende 
bij hem eindigt alle ellende. 
Hij verhuisde van de kast naar divisie B  
een spaatje rood drinkt hij gezellig mee. 
 
Dennis Tuynman heeft een grote mond  
als hij een poepie laat, ruik je echt stront. 
Door z'n praatjes hebben sommigen aan hem een hekel  
tijdens de zeewacht hoor je hem niet,  
want dan zit hij geknield achter de ketel. 

  



 

 

Patrick Arends noemen we Arie  
tijdens slecht weer maakt hij geen bombarie. 
Ook hij zit dan achter de ketel te bidden 
wat hij praait, laat ik liever in het midden. 
 
Marco van Amstel, de monteur met het brilletje  
haalt bij slecht weer geen pilletje. 
Het baasje heeft een maag van staal 
zijn muziek varieert van de Havenzangers tot Normaal. 
 
Remco Boers moet je niet gaan tergen  
zijn naam is bekend tot in Bergen. 
Hij valt op Indonesische vrouwen 
hij scheurt ze erop, daarna wil hij ze niet houden. 
 
Van de divisie ben ik zelf de vette twee  
maar daar zit ik helemaal niet mee. 
Om als lid van het Korps Z.M. met deze groep te varen  
is leerstof voor de komende jaren. 
 
En wie heeft net als de sergeant een rood petje 
dat is ons Alfredje. 
Alfred komt het meest bij ons over de plaat 
als hij zijn rondje fietsen gaat. 
 
Ik heb de Tinussen van B nu beschreven  
en mijn eerlijke mening gegeven. 
Komt U ooit een van deze mannen tegen 
weest dan echter niet verlegen. 
 
Bied hem gewoon een biertje aan  
Want je kunt ze beter achter je hebben staan. 
 

 

21 klappen voor Remco. 
 
21 klappen op je kont  
voel je je dan blauw en bont. 
Toen Remco op de tafel lag  
was de eerste klap voor het gezag. 
 
Zijn broek werd overgoten met bier  
en we hadden al veel plezier. 
Ze zaten vooraan de hele T.D.,  
en het gebeurde allemaal op zee. 
 
Na 21 klappen te hebben gehad  
heb je toch wel pijn in je gat. 
Je moet het maar hebben van je majoor  
ik zag het, hij sloeg aldoor. 
 
Na 21 klappen, denk je dat je d'r ben  
krijg je ook nog zo'n klote pen. 
Ach, 21 klappen het duurt maar even  
maar je vergeet het nooit van je leven.  



 

 

Feest in ’t Caf 
 
Aan boord bij de Witte Olifant 
is weer heel wat aan de hand. 
Wat die avond gebeurd is 
is zeker geen kattepis. 
 
Het was gezellig, dat is waar 
alle collega's onder elkaar. 
De tapbazen deden goede zaken  
zonder zelf onder invloed te raken. 
 
Het was het feestje van de T.D.  
zelfs de O.G. en H.T.D. deden mee. 
 
De eerste klap was een daalder waard 
ja, Remco Boers werd echt niet gespaard. 
21 klappen op z'n aars 
zijn billen waren echt wel paars. 
 
Die gekke Spierings leek wel een rus  
met die badmuts op z'n klus. 
De nautjes gingen zelfs overstag 
want het was S-boot themadag. 
 
In hun werkpak zat een mooie vouw  
hun strepen bovenaan de mouw. 
De schipper zou apetrots zijn geweest  
als hij zijn kroost had gezien, op het feest. 
 
De aftrap was om elf uur 
zo luiden de regels van het bestuur. 
En terwijl de meesten lagen te slapen  
was de veegploeg de rommel aan ’t oprapen. 
 

 

Pelleboer of Ouwehoer? 
 
Laatst was ik bij Radio 814 te gast, voor 
mijn eerste gedicht, 
was voor me Pelle met het weerbericht. 
Hij was nog maar net aan 't meteologen  
of m'n tenen waren al gebogen. 
 
Wat brengt dat mannetje ons slecht weer 
en hij doet dat keer op keer. 
Speciale effecten, hagelbuien en sneeuw  
volgens mij, is dit het belabberste weer van de eeuw. 
 
Maar, tussen al zijn buien door  
luistert eenieder met gespitst oor. 
Want welk weer Glasgow ons brengen zal  
is belangrijk voor de activiteiten op de wal. 

  



 

 

Toen we op de rivier naar Glasgow kwamen 
en het volgende, kan eenieder me beamen. 
Was de zon fel op ons gericht 
de voorspelling was weer eens gezwicht. 
 
Toen dacht ik tot mezelf, Jelle Pelle Pelleboer  
wat ben je toch een ouwehoer. 
In zijn dienstvak is hij misschien een kei  
daarbuiten gedraagt hij zich als een ei. 
 
De zondag in Glasgow was hij onderofficier van de wacht  
Jen heeft hij een deuk in mijn Hollands eergevoel gebracht.  
Hij praaide:" Strijken van vlag en geus 
nou dan ben je wel een kneus. 
 
Want strijken van de vlag doe je, als je je aan de vijand overgeeft, 
en dat heeft de Isaac Sweers nog nooit beleeft. 
 

 

Stoomree? Weg ermee. 
 
Heerlijk zeg, matroos bij de TDW 
bij problemen in het buitenland zit je er mooi mee. 
De anderen zuipen zich een vracht  
en wij hebben stoomreewacht. 
 
Het lag niet aan de diesel maar aan spanningsregelaar  
wat elektrisch is gaat kapot, zo zie je maar. 
Stopt ook nog de turbogenerator door een oververhit lager  
wordt de kans op uitgaan helemaal mager. 
 
De problemen waren behoorlijk vet  
want tijdens de dagwacht haalden we de stip, 
OG en HTD uit hun bed. 
Zij waren toen meteen paraat  
als het om het stoombedrijf gaat. 
 
De volgende dag gingen ze de wal op vrolijk en blij  
voor ons TD niet, want het stoombedrijf bleef bij. 
De turbogeneratoren blijven alleen op toeren  
als de vlam de ketel blijft voeren. 
 
De stokers en monteurs deden hun plicht  
de Sweers werd behouden van zwart licht.  
De leukste opmerking kwam van een matroos van zo'n verkeerd dienstvak  
hij vroeg Waarom zijn er zoveel TD-ers in werkpak". 
 
Dat was een domme opmerking van die knul  
en ik dacht wat ben jij toch een lul. 
Als je niet weet wat stoomree te betekenen heeft  
houdt voor mij in dat je niet met je schip meeleeft. 

  



 

 

Hij gaat weer Lekker? 
 
Daar gaan we weer, daar gaan we weer  
de Isaac Sweers die flikt het nog een keer. 
Op naar de patrouille, de laatste ruk 
't zal mij benieuwen, wat gaat er nu weer stuk. 
 
Wat zal het worden de turbo of de VDS 
en welk dienstvak gaat 't eerst in de stress. 
We zijn weer uit Glasgow vertrokken 
en verlieten de culturele stad zonder brokken. 
 
Onze vriend Vos stond geheel op eigen verzoek  
tweemaal bij de ouwe in het boek. 
De post was echter wel te laat 
iets wat ons aan het hart gaat. 
 
We hebben Glasgow nu al een aantal dagen verlaten  
en ik hoor eenieder er over praten. 
Maar 't is voorbij, we hebben het gehad 
ach, Glasgow was toch wel een aardige stad. 
 

 

Mayday – mayday 
 
Terwijl de Sweers beschut lag, vredig en moe  
sloeg er voor een vliegtuig het noodlot toe.  
Een tien persoonsvliegtuigje was neergestort  
in gedachten werden we allemaal geport. 
 
Want wat moet je onder deze omstandigheden in 
het koude natte zilt, 
dat is toch het laatste wat je wilt. 
De orders werden uitgedeeld vanaf de brug 
de Sweers wendde haar steven stug. 
 
De turbines gieren snel, de schroefas draait vlug  
de Sweers heeft de wind in de rug. 
Na een half uur stomen was de actie voor ons afgelopen  
want andere redding eenheden waren toegeslopen. 
 
Toen we terugstoomden naar onze positie  
kreeg ik een raar gevoel 
jammer, had deze patrouille bijna nog een doel. 
 

 

Hoezo sleur? 
 
Goedendag beste heren, hartelijk welkom aan boord  
beetje bij beetje worden we hier gestoord. 
De dagelijkse routine wordt een sleur  
en er staan nog zoveel dagen voor de deur. 

  



 

 

De VDS hangt nu eindelijk ook onder het schip  
hierdoor raken de meesten ook weer in een dip. 
De vroegtijdige thuiskomst was hierdoor ook bekeken  
tenzij de VDS alsnog af zal breken. 
 
Eenieder raakt een beetje uit zijn humeur  
dat kun je horen aan het dagelijkse gezeur. 
Je hoort:" Dit is geen varen meer je slingert van links naar rechts". 
Op het humeur van je maatje werkt dit dan ook weer averechts. 
Maar je wilde toch zo graag bij de Marine  
dan moet je nu niet lopen grienen. 
Aan thuis mag je natuurlijk altijd denken  
maar vergeet niet de nodige aandacht aan het schip te schenken. 
 
De bemanning van de Sweers moet juist super gemotiveerd zijn 
anders krijgen de russische subs ons zo klein.  
De laatste patrouille met zo'n gigantisch stoomfregat  
zeg me, in welk museum vind je dat. 
 
We moeten voorop staan met opgeheven hoofd  
dan zul je zien dat deze reis nog heel wat beloofd. 
 

 

Zorg bat je er bij blijft? 
 
Terugdenken aan de tijd die je nu beleeft  
ik weet niet wie er een boodschap aan heeft. 
 
Dat koude biertje na die saaie wacht  
dat je begerig naar je lippen bracht. 
Het biertje dat dan zo lekker smaakt 
en de volgende morgen voor 't ontbijt weer uitbraakt. 
 
De snacks, de stokers waren er als de kippen bij  
en vraten zich gek 
De ODOPS hadden dan vaak een houten bek. 
Of expres je snor en baard laten staan  
zodat ze thuis over de zeik kunnen gaan. 
 
In 't caf is het elke avond feest  
soms leef je je dan ook uit als een beest. 
Of griepen tijdens het avondeten  
over de bakker zijn brood want het is echt niet te vreten. 
 
Natuurlijk viel er wel eens een verkeerd woord  
maar daarvoor zit je met 180 kerels aan boord. 
En ben je dan straks in de burgermaatschappij  
zijn al deze extra's er niet meer bij. 
 
Dan heb je daar weer je dagelijkse routine  
waar je je geld moet verdienen. 
Ja, de Marine is zo slecht nog niet 
't is maar dat je zelf inziet. 

  



 

 

Turbogenerator van het ketelruim. 
 
Schuren, schuren lekker schuren  
dat grapje kan nog wel eens lang gaan duren.  
Met een eigengemaakte schuurmachine  
zou je wel eens een gratificatie kunnen verdienen. 
 
Het defect zit in de turbogenerator 
deze is opgebouwd uit rotor en stator. 
Aan het einde van de rotor zitten een paar ronde dingen 
die noemen we de sleepringen. 
 
In deze sleepringen zit het euvel  
deze lijken namelijk op een rotsvormige heuvel. 
Hierdoor rust de koolborstel niet met constante druk 
op het ronde sleepringstuk. 
 
De koude boel jongens zijn nu al twee dagen aan het passen en meten,  
en menig TDertje zag ik zweten. 
Hij zal het toch moeten uithouden zegt kpl. Kelder  
want de reparatie gebeurt toch in Den Helder. 
 
In het ketelruim zullen ze dus blijven schuren 
blij dat ik in de machinekamer zit en niet bij de buren. 
Die turbo zal nog een hoop zorgen baren 
en bezorgt onze OG nog meer grijze haren. 
 
Bij radio 814 draaien ze een plaatje grijs 
dat is onze nieuwe nr.1, de slijpers uit Parijs. 
Helaas is deze single niet aan boord 
anders had U hem wel gehoord. 
 
Tegen de TDers zeg ik ga door en houd moed  
dan komt alles weer goed. 
Nu wordt er om jullie gelachen en gehoond 
maar jullie inzet wordt echt wel beloond. 
 

 

Doorgezaagd of afgezaagd? 
 
Beste mensen, van harte gefeliciteerd we zijn erin geslaagd  
we hebben de patrouille doormidden gezaagd. 
De dagen verlopen nu nog wat stug  
maar we tellen in ieder geval terug. 
 
Veel actie is er nog niet geweest 
de russen houden zich bedeesd. 
Het kontaktje dat Viktor heet 
is vertrokken, binnen de tijd van een scheet. 
 
De VDS moesten we ook uit het water laten stijgen  
anders zouden we wel eens informatie over engelse subs kunnen krijgen. 
We weten immers meer over de onderzeeër van de rus  
dan over die, van onze Engelse zus. 
 



 

 

De eerste B.O.Z. liep ook op niets uit 
de lymies konden ons niet vinden met die ouwe olieschuit.  
Onze tanken raakten behoorlijk leeg  
terwijl de slechtweer meter maar steeg. 
 
De koers werd op Cambletown uitgezet  
daar aangekomen waren we gered. 
De olietanken werden daar geladen  
om Viktor te kunnen ....braden. 
 

 

Victor 
 
In de commandocentrale klonk de jammerlijke kreet: 
"Ik ben bang dat ik het nu helemaal niet meer weet. 
" Viktor, Viktor waar zit je toch  
nou, volgens mij vaart hij mee in ons zog. 
 
Viktor is een Russische sub, door kernenergie aangedreven  
met als doel onder water te kunnen zweven. 
Hij neemt onze commandocentrale in de maling  
want die zien hem als een vet gerookte paling. 
 
In de commandocentrale voelen de ODOPS zich niet thuis  
want ik zie hun majoor konstant struinen in het kombuis.  
De snacks zijn voor hun van levensbelang  
anders jagen ze de LDV op stang. 
 
Het is nu wachten tot de nieuwe Viktor komt  
en dat is behoorlijk afgestompt. 
Viktor komt vanuit het zuiden 
wij vangen hem op en pakken hem op geluiden. 
 
Tenminste als de seastate het toestaat 
en de VDS naar Gerrit toe gaat. 
Gelukkig hebben de Sovjets niet in de gaten  
dat de Sweers steiger 13 heeft verlaten. 
 
Wij zijn immers op een geheime missie  
met de KRI op de Noordzee als lokvissie. 
Dat hadden de Russen nooit verwacht  
en dat heeft CZM helemaal zelfbedacht. 
 
Ach, we spelen nu het spel van kat en muis  
maak je niet druk over 1 week en 11 dagen zijn we thuis. 
 

 

Radio 814 
 
Geachte luisteraars, welkom bij Radio 814  
zij zorgen voor een uur luisterplezier. 
Eenieder luistert met gewillig oor 
en denkt, ik hoop dat ik m'n favoriete plaatje hoor. 

  



 

 

Het programma zit vol informatie en grappen 
de humor moet je natuurlijk wel snappen. 
Ik vind het programma sociaal 
de ander denkt wat is dit voor een kabaal. 
 
De eerste stem van 814 is Paul van Dijk  
achter de microfoon voelt hij zich koning te rijk. 
En dat moeten we maar houden ook 
want in het daglicht is hij net een spook. 
 
René Dijkstra aan boord de jongste naut  
heeft wel een grote mond maar een hart van goud. 
Hij is de tweede stem van Radio 814 
ach, hij doet het ook voor zijn plezier. 
 
De geluidstechnicus is Dirk Vink 
als hij met knopjes kan spelen voelt hij zich een grote bink. 
Hij werd op deze reis 25 jaar 
dat kan je ook wel zien aan zijn krullende kop met haar. 
 
Ik trap ze nu wel even in de taai 
maar zonder hun wordt het tussen 5 en 6 behoorlijk saai.  
Wij horen hier namelijk onze eigen favoriete hits  
met de Sweers in de avondspits. 
 
Straks in Den Helder zal 814 worden opgeheven  
een feit dat we allemaal gaan beleven. 
Dan denk ik terug aan dat leuke programma aan boord  
waar er voor ieder tijd was...voor een woord. 
 

 

Sailing Home? 
 
Dit is het einde, dat doet de deur dicht 
de Sweers is voor de elektronica gezwicht. 
De VDS heeft het weer aflaten weten 
de rest van de patrouille kunnen we nu ook wel vergeten. 
 
De juiste schade is nog niet bepaald  
daarvoor wordt dat klote ding eerst uit het water gehaald. 
De seastate mag dan niet hoger dan 4 zijn  
anders belandt de VDS bij Gerrit in het magazijn. 
 
De ouwe zat meteen in een vette dip  
door de scheepsomroep klonk hij zo sip.  
Deze pech is hem echt niet gegund  
nu hij een TACTAS-boot runt. 
 
Voor onze ODOP'sjes gaat de verlichte zeewacht weer op groen  
zodat ze nu echt geen zak meer hebben te doen. 
Dit geldt niet voor de technici en de LDV  
tot en met 17 maart hebben zij het er druk mee. 

  



 

 

Wat er nu gaat gebeuren, ach ik weet het niet  
misschien heeft C.Z.M. nog iets leuk in het verschiet. 
Iets origineels kunnen ze zelf toch niet bedenken  
laat staan, dat ze de Sweers een leuk afscheidsreisje schenken. 
 
Ach, een ding mag niet worden verzwegen  
aan die ouwe Sweers heeft het niet gelegen. 
Een prachtige prestatie met die 21 jaar oude botten  
ondanks dat ze je aan steiger 13 hebben laten rotten. 
 
Want een operationeel fregat op stoom 
wordt na 17 maart echt een droom. 
 

 

Liefde op het eerste gezicht 
 
O mijn lieveling, waar ben je toch  
mijn eerste indruk op jou was, traag en log.  
Je bent van het mooie vrouwelijke geslacht  
en je hebt mijn hoofd op hol gebracht. 
Je bent mooi en hebt een flink postuur  
maar om je te onderhouden ben je me te duur.  
Ik zal van je blijven houden  
maar zal nooit met je kunnen trouwen. 
 
Je ligt nu nog te wachten op mij  
binnenkort is dat ook voorbij. 
Dan gaan onze wegen zich scheiden  
en ik zal eronder moeten lijden. 
 
De tijd die we samen hebben gedeeld  
heb ik me nooit verveelt. 
Straks bewijs ik mijn eer met een laatste groet  
tot ziens Isaac Sweers, het ga je goed. 

 


