We waren in de zeventiger jaren op een tour naar IJsland met de Neptune. De type
onderzeeboten die daar rondhingen vangen was toen met onze kisten, eigenlijk te hoog
gegrepen. Daarom werden wij meestal werden ingezet op oppervlakte doelen, indien
aanwezig, of het in kaart brengen van de ijskap. Met de nadruk op de grenzen van het
tijdelijke ijs. Dat was er toen nog in ruime mate.
We hadden accommodatie in de zogenaamde NATO Baracks, een soort gebouw met
redelijke kamers en bijbehorende faciliteiten. Zo waren er goede douches, een keuken waar
wij naar harte lust konden koken en braden en een recreatie kamer met comfortabel
meubilair en een snooker tafel. Het gebouw had twee verdiepingen. Boven 1 persoons en
beneden 2 persoonskamers. Boven de officieren en beneden de rest van de bemanning. Al
met al een zeer redelijke huisvesting.
Tegen over de barak was de “Windbreaker”. Een soort Bar/Restaurant waar het je aan niets
ontbrak, dit tegen zeer schappelijke prijzen. De loopafstand was enkele tientallen meters
die, ondanks eventuele gladheid of een andere oorzaak die het rechte pad beïnvloedde, toch
bijna altijd zonder kleerscheuren overbrugd kon worden.
Iets heel anders. Er was echter een ding waar mee terdege rekening gehouden moest
worden. Dat was tijdens het douchen. Je moest er zeer alert op zijn wanneer er ergens een
toilet werd doorgetrokken. De druk van het koude water viel dan even weg dus je moest je
snel buiten de straal manoeuvreren.
Hoe verder weg de wc werd gebruikt, hoe minder de druk afnam, dus ook hoe minder heet
de resterende straal was. Dichtbij kon killing zijn.
Daar de roestvrij stalen douche cabines van geringe afmetingen waren, was de enige echte
ontsnappings mogelijkheid om snel via de enige opening naar buiten te stappen. Daarom
moest je dan ook met je voorzijde in de richting van deze opening douchen. Daar waren wij
door schade en schande achter gekomen. Deed je dat niet dan kon je te laat zijn.
Tijdens deze tour besloot onze collega Hennie Starink na een vlucht een verkwikkende
douche te nemen. Toen hij er onder stond werd er onder een biertje een zéér gemeen plan
gesmeed. We zouden elk naar het toilet op onze kamer gaan en te gelijkertijd doortrekken.
Aldus geschiedde.
Het resultaat overtrof onze verwachtingen. We hoorden een gebonk en geschreeuw als van
een Orang Oetang die uit zijn kooi probeerde te ontsnappen. Hij had vermoedelijk laat de
goede ontsnappings richting genomen.
We hebben hem nooit verteld wat wij uitgege(vre)ten hadden.

De Killer

