
Ooggetuigenverslag Piet de Betué 

Het leven aan boord van een kruiser wordt in maar weinig boeken treffender -

voor zover dat nu is na te gaan- en grappiger weergegeven dan in "Keesje 

gooien voor Hare Majesteit". Met toestemming van de auteur, oud-Radio Afstand 

Peiler Plotter (vergelijkbaar met het huidige matroos ODOPS) Piet de Betué, 

enkele passages. 

 

De zeventienjarige De Betué stond, na zijn opleiding bij de Navigatie Gevechts 

Informatie School (NAVGIS), in maart 1955 voor de valreep van zijn nieuwe en 

eerste schip: Hr.Ms. De Ruyter. "Toen ik mijn nieuwe schip voor het eerst van 

dichtbij zag, stokte me de adem in de keel. De De Ruyter was zo groot en ze 

verhief haar kolossale opbouw zo hoog in de lucht dat het onmogelijk leek da ze 

ooit van haar plaats zou kunnen komen."  

 

De kruiser was niet alleen erg groot, maar was ook volgepropt met de laatste 

techniek. "Daarvoor was ruimte nodig en ook veel meer mankracht dan men in 

die tijd had geraamd. De prijs was een ver ondermaatse accommodatie voor de 

bemanning. De ongeveer 950 opvarenden waren samengeperst in veel te kleine 

verblijven, waar van enig comfort totaal geen sprake was. De matrozen, 

machinisten, koks, hofmeesters, kanonniers, seiners, telegrafisten, 

ziekenverplegers en alle mogelijke soorten monteurs sliepen in grote 

slaapverblijven met opklapbare kooien, waarvan er drie boven elkaar waren 

geplaatst. De tussenruimte was zo krap dat je in de meeste niet rechtop kon 

zitten. Alle verblijven bevonden zich onder- of op de waterlijn en bezaten dus 

ook geen patrijspoorten. Verse lucht werd aangevoerd door een kilometers lang 

verversingssysteem waarvan de pijpen langs de plafonds liepen." 

 

"Zo gingen er 110 man in een rumte die ongeveer even groot was als een 

rijtjeshuis. (...) En dat kon je goed ruiken." Desondanks had De Betué er de tijd 

van z'n leven. En ook de geur viel verder alles mee; de lucht van olie, touw en 

zeewater die voortdurend door de rest van het schip hing was voor hem als een 

parfum.  

 

"De enige plekken waar je iets anders kon doen dan naar bed gaan -wat 

trouwens vóór negen uur 's avonds niet was toegestaan!- waren de toko (het 

scheepswinkeltje) en het cafetaria. Bij de toko verzamelde zich iedere avond een 

groot aantal schepelingen die 'een potje kwamen lurken' en waar moppen 

werden verteld of sterke verhalen uitgewisseld. (...) Schrijven, lezen of studeren 

moest in het cafetaria gebeuren, maar daar was het altijd vrij druk en het lezen 

van een boek of het schrijven van een brief vereiste een buitengewoon 

concentratievermogen."  

 

De slaapverblijven voor onderofficieren en officieren waren minder massaal. De 

onderofficieren sliepen in verblijven van 5 tot 24 personen, officieren in 2 of 4 

persoonshutten. De commandant van het schip en de eskadercommandant 

(indien aanwezig) hadden hun woon- en werkverblijf in de dekopbouw achteruit. 

Het officierenverblijf de Longroom was eveneens achterin het schip.  

 



De Betué in zijn boek: "Er heerste op de kruiser een tamelijk strenge discipline. 

Het leven aan boord van zo'n gecompliceerd en overvol schip was een 

ingewikkelde toestand, die alleen in goede banen was te leiden door toepassing 

en naleving van een groot aantal regels en voorschriften. (...) Dit aspect van van 

het bestaan binnen de samenleving op de De Ruyter werd bedreigd door twee 

dingen. Aan boord van de De Ruyter kwam erg veel verveling voor. De 

samenstelling van de bemanning was afgestemd op de zwaarste 

oorlogsomstandigheden. Als alles draait, zeiden wij altijd, heeft iedereen een 

baan. Maar dat was bijna nooit zo. De De Ruyter bevond zich, behalve tijdens 

grote oefeningen, in een toestand van betrekkelijke rust en dan waren er een 

groot aantal mensen aan boord feitelijk overbodig. Bij sommigen uitte zich dat in 

een verhoogde -en eigenlijk ook abnormale- interesse in overtredingen van de 

regels en voorschriften." 

 

's Ochtends kon het vooral bij de wasplaatsen "een gedrang van jewelste zijn," 

schreef De Betué. "Schaften deed je in het cafetaria. Aan de balie haalde je een 

stalen 'plate', een mok thee en zoveel brood als je wilde. Kaas en worst werd ook 

aan de balie uitgedeeld maar zoet broodbeleg, zoals gekleurde hagelslag (door 

ons technicolor genoemd) en boter vond je op de tafels. Alles was altijd in ruime 

mate verkrijgbaar en van goede kwaliteit, vooral het brood dat uit onze eigen 

scheepsbakkerij kwam." 


