
HERINNERINGEN

Vietnam 1969, een ervar ing

ln het junínummer von vorig jaar hebben
wij kort aandacht besteed oan het feit
dat Shelltonkers een belangrijke rol
hebben gespeeld bij de brondstofbevoor-
rodíng tijdens de Víetnomese oorlog in
de jaren zestig en beginjaren zeventig.
Híerbij een verhaal uit die roerige tijd.

In 19ó9 had ik mij in Curaqao ats derde
stuurman aangemonsterd op het m.s.
Acmaea, dat op het punt stond naar
Zuidoost-Azie gedirigeerd te worden.
Een lange reis via Kaap de Goede Hoop
bracht ons naar Singapore. De eerste
reis ging meteen a[ naar Vietnam. Er
werd wel aangegeven dat degenen die
daar niet heen wilden, de vri je keus
hadden om af te stappen, maar het leek
mij, als jonge vrijgezet, wel een span-
nend avontuur. Uiteindetijk beschouw
je jezetf op die teeftijd onsterfetijk en
ats daarbij ook nog dubbele betaling van
toepassing btijkt te zijn is de keus niet
zo moeiti jk. 0p naar Vietnam dus!

Een van de eerste ontdekkingen was
dat we geen vlag van Zuid-Vietnam
aan boord hadden en die hadden we
toch wel nodig ats we in territoriate
wateren voeren. Getukkig was die vlag
betrekketijk eenvoudig: geel met drie
horizontate rode strepen. Dankzij wat
huisvtijt met een gete tap en wat rode
verf voeren we er keurig bij! In de kust-
wateren werd flink gepatrouilteerd door
de Amerikanen en zeker bij de monding
van de Mekongrivier kwamen we vaak
marineschepen tegen. Dat gebeurde
ook diverse malen 's nachts en wegens
de verotichte radiostitte werden we
dan opgeroepen met de seinlamp om te
vertetlen wat we daar kwamen doen.
Dit was geen eenvoudig karweitje, want
die lampen waren afgedekt met een
roodfitter en de zichtbaarheid ervan wai
slecht. Verder hadden ze bij die marine

beroepsseiners, met
een vaardigheid die niet
te vergetijken was met
die van een eenvoudige
koopvaardijofficier. De
stuurman en de uitkijk op
de brug, met hun roestige
kennis van het Morse,

stonden dan aardig peentjes te zweten
en ze waren btij als de marconist een
handje kwam hetpenl

Voor de vaart op de Mekongrivier kreeg
de brugbemanning hetmen en kogelvrije
vesten uitgereikt! Zandzakken om de
stuurhut waren nog niet nodig - dat
kwam pas tater, gelukkig na onze tijd.
Die vesten waren niet zo zwaar, maar
na een wachtje ermee rondtopen was je
toch btij om ze te kunnen uittrekken.
Dat dragen was voor ons verpticht, maar
desondanks tiep de Vietnamese loods
gewoon in zijn overhemdje rond.

Tijdens die trips door de Mekongdelta
was goed het desastreuze en troosteloze
effect van de Amerikaanse ontbtade-
ringstaktiek zichtbaar. Ook a[ was de wal
dus goed ovezienbaar, we werden de

gehele weg begeteid door patrouittebo-
ten. Eenmaat in de haven kregen we een
verbindingsman aan boord en in de haven
van Saigon ook nog enkele bewakings-
troepen van het Zuid-Vietnamese leger.
Die bewaking tag hoofdzaketijk te stapen
in de messroom terwijt hun wapens soms
achteloos aan dek waren achtergetaten.
Een oaar van onze matrozen hadden eens
een mitraÍlleurband met echte munitie
op de kop getikt en waren bezig om
kogets van de hutzen af te halen om er
souvenirs van te maken. Daar werd toch
snel een stokje voor gestoken!

Onze eerste bestemming was Nha Be,
een terminat vlak voor Saigon. Overdag
was daar niet veel [oos, maar 's nachts
begon het feest. Vtakbij de haven stond
een batterij van zware kanonnen die
met onregetmatige intervatlen de delta
beschoten, niet echt goed voor de
nachtrust. Andere havens die we aande-
den lagen verder naar het noorden, tot

vtak bij de Noord-Vietnamese grens: Na
Thrang, Cam Ranh, Da Nang en Qui Nonh.
In Qui Nonh werden we voor het eerst
geconfronteerd met directe militaire
actie. Die ptaats tigt aan een baai met
een landtong aan de oostetijke zijde.
Een helikopter vloog eens raketings over
ons heen, het teek wet of hij tussen de
masten door vloog. Ter bescherming
tegen vijandetijke duikers werden er
dieptebommen gegooid door de patrouil-
leboten. Die duikers bevestigden drij-
vende mijnen aan de ankerkettingen en
ats het tij dan keerde, dreef de mijn
tegen het schip en kwam tot ontploffing.
Bij dat afwerpen van de dieptebommen
kon je overigens goed de snelheidsver-
schitten van licht, getuid door water en
getuid door lucht waarnemen. Eerst zag
je het water opspuiten, dan hoorde je
'piiing' in de tank en vervolgens 'boem'!

0p een avond ging het echter goed fout.
Het was net na acht uur, ik had juist
de wacht aan dek overgenomen, toen
we vtakbij een enorme dreun hoorden.
Een patrouilleboot op zo'n 20 meter van
ons vandaan stond in lichtertaaie en er
dreven mensen in het water. Vervolgens
begon ook de daar aan boord aanwe-
zige munitie te ontptoffen en daar zat
ook lichtspoormunitie bij. Kortom, een
gevaarlijke situatie ats je bezig bent
met lossen en a[[e tanks dus behoortijk
gassig zijn. lk herinner me alleen als
een razende de insoectiedeksels van de
tanks dichtgegooid te hebben. De teidin-
gen werden btiksemsnel afgekoppetd en
binnen de kortst mogetijke tijd waren
we los van de kade. Naderhand hoorden
we dat bij het ongeval drie Amerikanen
omgekomen waren. Het vaartuig zou
een drijvende mijn hebben geraakt of er
zou slordig zijn omgegaan met een nog
te werpen dieptebom. Het avontuurtijke
van die ritten was er toen wel af!

Getukkig hebben we aan boord van de
Acmaea in die tijd geen ongevalten
of schades gehad. Dat kan hetaas niet
gezegd worden van alle tankers die toen
op en rond Vietnam voeren.
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