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1940–1945. Onder de bloedvlag van de O21
Deel I
Inleiding: start van de Tweede Wereldoorlog
De Nederlandse onderzeeboot Hr. Ms. O21 lag
begin mei 1940 op de werf van de Koninklijke
Maatschappij "De Schelde" in Vlissingen. Op 7 mei
1940 ontving de commandant van het schip van
het Hoofd van de Afdeling Materieel van het
Ministerie van Defensie, schout-bij-nacht L.A.C.M.
Doorman, broer van Karel Doorman, opdracht de
boot gereed tot varen te maken.
In de nacht van 10 mei 1940 vernam de
commandant van Hr. Ms. O21, luitenant-ter-zee
eerste klasse J.F. van Dulm (zoon van schout-bijnacht M.H. van Dulm), via de Luchtwachtdienst dat
vijandelijke vliegtuigen het Nederlandse luchtruim
binnengevlogen waren.
Van Dulm liet nu Hr. Ms. O21 vaarklaar maken en
vernam dat Duitse vliegtuigen al mijnen in de
Schelde aan het werpen waren. De Tweede
Wereldoorlog was een feit.
Hr. Ms. kruiser Sumatra en Hr. Ms. kanonneerboot Flores begonnen aan een vuurgevecht met
de steeds terugkerende Duitse vliegtuigen. De Marineluchtvaardienst zette vliegtuigen in, onder
meer torpedovliegtuigen van het Fokker
CVIIIW-type (door militairen "vliegende
staldeuren" genoemd).
De Nederlandse vloot bleek totaal niet
voorbereid op een oorlog. Torpedobootjager
Isaac Sweers was nog niet geheel afgebouwd
en onderzeeboot O22 zelfs niet in het bezit
van afweerwapens.
Op hetzelfde moment dat de zeesleper
Zwarte Zee de haven van Vlissingen
binnnenvoer om de Isaac Sweers naar
Engeland te slepen werd de stad door Duitse
vliegtuigen gebombardeerd.
De reis van de O21 naar Engeland
Diezelfde avond voer de O21 door de
geopende sluizen voorbij de Schipbrug. Er
bevonden zich geen kaarten en andere
gegevens aan boord. Slechts een Duitse
kaart (een Fischereikarte) was beschikbaar.
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Zelfs een seinlamp was niet aanwezig zodat men zich moest behelpen met een zaklantaarn en
velletjes carbonpapier.
Het verband waarin de schepen naar Engeland zouden varen was als volgt: voorop ging Hr. Ms.
bewakingsvaartuig sleepboot Oostzee. Deze boot werd gevolgd door de onderzeeboten O21 en
O22. De Duitsers hielden zich op hetzelfde moment al bezig met het werpen van magnetische
mijnen, waarvan er een aantal vlakbij genoemde schepen neerkwamen.
Hr. Ms. mijnenlegger Van Meerlant leidde echter met haar vuur en anti-luchtafweerkanonnen de
aandacht van de in verband wegvarende Nederlandse oorlogsschepen af. Om zes uur 's
ochtends bereikte
de "vloot" veilig de
banken van de
Godwins.
Diezelfde ochtend
kwamen ook de
onafgebouwde
Isaac Sweers en
Hr. Ms. kruiser
Jacob van
Heemskerck in het
veilige Engeland
aan. Eenmaal ter
hoogte van
Margate werd het
de commandant
van de O21
duidelijk dat zich
hier ook Hr. Ms.
mijnenveger Jan
van Gelder en onderzeeboot O13 bevonden
De officieren van deze schepen hielden al snel een krijgsberaad aan boord van Hr. Ms. Jan van
Gelder en zetten deze voort op Hr. Ms. Heemskerck. Tijdens dit beraad werd besloten koers te
zetten naar de Engelse Marinebasis Portsmouth, waar alle schepen onderdeel zouden gaan
uitmaken van de Geallieerde Zeemacht.
Acties vanuit Engeland na de capitulatie
Op 14 mei 1940 vernamen de manschappen in Portsmouth dat Nederland gecapituleerd had.
Ondanks dat hadden nog meer onderzeeboten, namelijk de O9, O10, O23 en de O24, weten te
ontsnappen en kwamen die dag in het Verenigd Koninkrijk aan.
Later bereikte ook Hr. Ms. Torpedoboot 51, na de val van de Maasbruggen, het veilige
Engeland. Twee kustvaarders, die de oversteek vanuit IJmuiden hadden gemaakt, hadden hun
ruim volgeladen met torpedo's en munitie.
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De onderzeeboten O8, O11 en O12 waren
in Den Helder vernietigd, de O25 in
Rotterdam. Twee andere onderzeeboten,
nog in aanbouw, zouden nooit dienst doen,
namelijk de O26 en O27. Kort hierop nam
het opperbevel het besluit dat Hr. Ms. O9,
O10 en O13 een eerste patrouille zouden
gaan maken, waarbij Hr. Ms.O13 onder de
Franse kust een eerste ontmoeting met
een Duitse U-boot had.
De overige schepen, slecht onderhouden
of nauwelijks afgebouwd, werden op
oorlogssterkte gebracht en
gedemagnetiseerd, om aan magnetische
mijnen te kunnen ontkomen. In deze periode werd de Marinebasis dag en nacht door Duits
mitrailleurvuur en bommen bestookt.
Samen met de O22 vertrok de O21 naar Portland. Hier waren inmiddels ook de O9 en O10
aangekomen. De plaats diende als oefenbasis van de Engelse Onderzeedienst. Omdat de
Duitse vijand de toegangen van de haven regelmatig met mijnen versperde vertrok de O21, in
groepsverband met de O22 en voorgestoomd door Hr. Ms. Torpedoboot Z5, naar Milford Haven
in Zuid-Wales (8 juli 1940).
Aldaar troffen de bemanningen de treurige restanten van de Marine Luchtvaart Dienst aan. Die
bestond slechts uit een klein aantal watervliegtuigen. De rest van de vloot had in de strijd tegen
de Duitsers het onderspit gedolven.
Patrouilletochten in de Noorse wateren
Omdat Milford Haven zwaar onder vijandelijk vuur lag trokken
de O21 en de O22, samen met torpedoboot Z5, na een kort
stop in Belfast, verder naar het Schotse Dundee. Naast Britse
onderzeeboten bevonden zich in deze haven ook de Franse
onderzeebootmijnenlegger Rubis en de Poolse
onderzeeboten Wilk en Orzel.
Voor nader onderhoud werd de marinewerf te Rosyth
(Edinburgh) aangedaan.
Aldaar deed het bericht de ronde dat Hr. Ms. O13, die onder
bevel stond van luitenant-ter-zee eerste klasse E.H. Vorster,
na een diepte-aanval met man en muis was vergaan. Forster
was een jaargenoot van Van Dulm aan het Koninklijk Instituut
voor de Marine geweest.
Vanaf 30 juli 1940 vond de eerste patrouille van de
onderzeeboten O21 en O22 plaats. De O21 kwam in augustus
haar eerste Duitse U-boot, type 250 ton, tegen en lanceerde twee torpedo's zonder doel te
treffen. De negende augustus keerden de onderzeeboten, zonder enig resultaat geboekt te
hebben, naar hun basis terug.
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De meeste patrouilletochten verliepen zonder vijandelijke schepen te ontmoeten. Tot de 5de
oktober 1940. De O21 kreeg op die dag een U-boot, type 500 ton, in het vizier bij het Kors
Fjord maar kon haar niet raken. Uiteindelijk keerde de onderzeeboot naar Dundee terug.
Aldaar was het aantal Nederlandse torpedoboten met Hr. Ms. Z5, Z6, Z7 en Z8 uitgebreid. Deze
schepen deden dienst als escorteboten. De Nederlandse kustvaarders Amstelstroom en Malan
fungeerden als drijvende magazijnen.
Dit zogeheten negende flottielje
bestond verder uit Britse, Poolse,
Franse en Noorse onderzeeboten. In
deze beginperiode van de Tweede
Wereldoorlog gingen veel schepen ten
onder, waaronder de grote Britse
onderzeeboot Thames.
De tocht naar Gibraltar
Half november keerde Hr. Ms. O22,
onder bevel van luitenant-ter-zee
eerste klasse J.W. Ort, niet op haar
basis terug. Op dit schip bevonden zich
ook enige opvarenden van de O21, die
als invallers op patrouilletocht waren meegevaren.
Later vernam men via de Duitse zender dat op 11 november 1940 een vijandelijke
onderzeeboot (de O22) onder de zuidkust van Noorwegen tot zinken was gebracht.
De taak van de Nederlandse onderzeeboten was
over het algemeen taai en eentonig. Zij
functioneerden als "speurhonden van de zee",
die dag en nacht op een prooi loerden terwijl
deze zich slechts zelden of niet liet zien.
De 24ste februari 1941 vertrokken Hr. Ms. O21
en O23, in het begin begeleid door het Britse
escorteschip White Bear en de Franse
mijnenveger La Moqueuse, vanuit Dundee naar
Gibraltar. Hun taak zou het begeleiden van
konvooien van en naar Engeland worden.
Op vrijdag 14 maart bereikten de schepen de
Straat van Gibraltar en de volgende ochtend
liepen Hr. Ms. O21 en O23 de haven binnen.
Aldaar deelde de leiding de onderzeeboten in bij
het achtste onderzeebootflotiellje, commandant
Fawkes.
Dit flotiellje bestond uit zes boten. Dat waren drie Engelse, Olympus, Otus en Osiris, en drie
Nederlandse, de O21, O23 en O24. Commandant van de vloot was captain Voelker, die later in
de functie van hoofdofficier van de kruiser Charibdis om zou komen bij de kust van Bretagne.
Operaties aan de westkust van Italië: de eerste voltreffers
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Na een groot aantal escorte-tochten naar Engeland en terug kreeg Hr. Ms. O21 een andere
bestemming en taakstelling.
Zij zou, samen met het konvooi, tegen de
Italiaanse scheepvaart op de westkust van Italië
gaan opereren. De O21 werd nu zwaarder met
granaten bewapend en haar torpedo's werden
verwisseld.
Met de ondergang van een vijandelijk schip bij
Genua door Hr. Ms. O24, onder commando van
luitenant-ter-zee eerste klasse O. de Booy,
boekte de Nederlandse Onderzeedienst haar
eerste succes.
Het operatieterrein van Hr. Ms. O21 besloeg een
rechthoekig gebied ten zuiden van Napels.
Tijdens een van de patrouille-tochten, op 29 juli
1941, ontdekte de bemanning een konvooi,
bestaande uit vijf vrachtvaarders van 4-5.000
ton, die door twee torpedobootjagers van het
type "Lampo" beschermd werden.
Hr. Ms O21 lanceerde nu vier torpedo's uit de
boegbuizen. Twee waren gericht op de voorste en twee op de achterste groep vijandelijke
schepen. Twee ervan troffen doel. Een van de torpedobootjagers voer nu met hoge snelheid
richting Hr. Ms. O21 en bestookte haar met dieptebommen.
Een andere naderde eveneens tot op bedenkelijke afstand met het doel de O21 te
bombarderen. Gelukkig wist zij uiteindelijk ongeschonden aan haar belagers te ontsnappen. Het
luchtruim boven het operatieterrein was op dat moment gevuld met watervliegtuigen,
bommenwerpers en jagers, maar daar had Hr. Ms. O21 weinig last van.
Bombardement op een brigantijn en terugkeer naar Gibraltar
Tijdens een volgende patrouille (op 3 augustus 1941) ontmoette Hr. Ms. O21 een kleine
brigantijn (snel zeilende tweemaster). De O21 lanceerde een torpedo en toen dat geen effect
had beschoot zij het schip met 25 granaten.
Hiervan troffen zeven doel,
waarna de brigantijn in brand
stond. Omdat het waarschijnlijk
toch zinken zou zette de O21
nu koers naar Gibraltar, waar
zij de 6de augustus aankwam.
Op Gibraltar werd de O21
herenigd met Hr Ms. O23
(commandant luitenant-ter-zee
eerst klasse G.B.M. van Erkel),
O24 en de Britse onderzeeboot
Olympus. Op Hr. Ms. O21 hees
de bemanning nu de later
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beruchte "bloedvlag", met hierop de eerste behaalde successen.
De "bloedvlag" was een oude Statenvlag (geel met rode staande leeuw), met een leeuw die een
torpedo droeg. Het aantal vernietigde schepen werd hierop met een V en getroffen
onderzeeboten met een doorgestreepte U weergegeven.
De 27ste augustus 1941 vertrok Hr. Ms. O21 naar de Tyrrheense Zee. Haar operatiegebied
besloeg nu de wateren tussen de westkust van Italië en de eilanden Sicilië en Sardinië.
Een nieuwe V aan de bloedvlag
Aldaar aangekomen was er geen gelegenheid een vijandelijk schip te torpederen. Enige weken
later kreeg de O21 daarom een nieuw "jachtterrein" toegewezen, gelegen aan een meer
noordelijk gelegen route, die liep van Civita Vecchia naar Terra Nova.
Terwijl Hr. Ms O21 richting La Spezia opstoomde ontdekte zij in de nacht van 5 september 1941
aan bakboord een rookwolk van een schip. Toen de boot dicht genoeg genaderd was vuurde de
O21 twee boegtorpedo's op haar af die beiden doel troffen en het doelwit deden zinken.
De zee was nu bedekt met wrakhout, waartussen zich een groot aantal drenkelingen bevond.
Meer dan twintig opvarenden van het Italiaanse 5.800 ton stoomschip Isarco werden aan boord
van de O21 gehesen.
De volgende dag ontmoette de nu zwaar beladen O21 een konvooi dat uit drie boten bestond.
Twee van hen waren koopvaardijschepen maar de derde, de gevaarlijkste, bleek een
hulpkruiser.
De vijand werd ditmaal niet getroffen door afgevuurde torpedo's. Op 12 september keerde Hr.
Ms. O21 terug naar Gibraltar, waar de 22 opvarenden van de Isarco naar een Engels
krijgsgevangenenkamp werden gestuurd.
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Hierna nam de O21 deel aan een actie waarbij de Britse Marine de voorraden op Malta vanuit
Gibraltar aan ging vullen, operation Halberd. De geallieerde schepen kregen de taak deze actie
tegen vijandelijke strijdhandelingen te beschermen.
Operation Halberd en andere expedities
Aldus vertrok Hr. Ms. O21 de 21ste september 1941 naar de Baai van Cagliari. Het was echter
niet mogelijk tot uitschakeling van vijandelijke vaartuigen te komen. Na afloop van de actie
werden orders ontvangen in het gebied voor Terra Nova te gaan opereren.
Aldaar gelukte het een 3.450 tons vrachtschip, een zusterschip van de Capitaine St. Martin van
de Franse Vichy regering, te torpederen, zodanig dat het al na drie minuten zonk.
Twee dagen later keerde de O21 terug naar Gibraltar, waar zij op 8 oktober aankwam. De
bloedvlag droeg nu driemaal een V. De lijst van door Nederlandse schepen vernietigde
vijandelijke schepen groeide gestadig.
Via Cagliari stak Hr. Ms. O21 nu over naar de kust van het vasteland van Italië. Het nieuwe
patrouilleerterrein lag tussen Napels en Civita Vecchia.
Na een aantal mislukte aanvallen wist de vijand dat er geallieerde onderzeeboten in de
nabijheid waren en werd besloten deze plaats te verwisselen voor het water tussen Civita
Vecchia en Terra Nova.
Hier gelukte het de O21 een tweemastmotorschoener naar de zeebodem te bombarderen en de
nacht erop een tweede.
Na deze actie vervolgde de O21 haar tocht via de oostkust van Sardinië om de zuid.
Wordt vervolgd
…………………………………………………………………………………………………………….

Een monument van een schip
Een schip dat 66 maanden wegblijft met haar bemanning is zonder meer een bijzonderheid te
noemen.

Bemanninglijst van de sleepboot "Hudson"in 1940
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Het verhaal van de motorsleepboot ‘Hudson’ is zo niet nog unieker, omdat de zeesleper vlak
voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog uit haar thuishaven Maassluis vertrok om pas in
oktober van het bevrijdingsjaar weer terug te keren. Geen van alle betrokkenen had de afloop
van een jarenlange omzwerving van de wereld met tal van heldendaden durven voorspellen.
Maar de ‘Hudson’ ligt 65 jaar na dato weer en nog altijd ongeschonden in haar thuishaven. We
herdenken dat Nederland in 1945 werd bevrijd, vandaar dat we aandacht besteden aan enkele
spectaculaire hulpverleningen door dit unieke oorlogsmonument.

In de schilderachtige binnenhaven van Maassluis ligt museumschip ‘Hudson’ in comfortabel
gezelschap van het Nationaal Sleepvaart Museum en de stoomsleepboot ‘Furie’. De ‘Hudson’ is
de enige zeesleepboot van de hele vooroorlogse Nederlandse zeesleepvloot die bewaard is
gebleven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft ze samen met haar bemanningen het werk
voor de geallieerde zaak op een geweldige manier verricht en een belangrijke bijdrage geleverd
aan de uiteindelijke bevrijding van Nederland.
Op 15 april 1939 werd het casco van de in aanbouw zijnde ‘Hudson‘ te water gelaten. De
doopplechtigheid werd verricht door mej. A.L. van Beuningen en op woensdag 5 juli vond reeds
de proeftocht plaats. Na de gebruikelijke toespraken werd het schip overgedragen aan L. Smit
& Co.’s Internationale Sleepdienst. Om 17.00 die dag meerde de ‘Hudson’ voor de eerste keer
af in haar thuishaven Maassluis om enkele dagen daarna te beginnen aan haar ‘maidentrip’.
Na de indienststelling in 1939 werd gelijk een aantal sleepreizen uitgevoerd. Omdat er toen al
sprake was van politieke spanning en oorlogsdreiging was het noodzakelijk duidelijk op de romp
de naam van het schip en de nationaliteit aan te brengen. Op 15 juli 1939 vertrok de ‘Hudson’
met een baggermolen via Port Saïd naar Beira en via Kaapstad kwam zij op 05 december 1939
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weer terug in haar thuishaven. Na nog enkele reisjes naar Gothenburg, Duinkerken, Oran en
Malmö kwam het schip op 05 april 1940 wederom in haar thuishaven aan om op 16 april 1940
te vertrekken naar Algiers om voor Franse rekening een sleepreis uit te voeren met een
drijvende kraan, een bak en een havensleepbootje met bestemming Dakar.

Ter hoogte van Casablanca ontving
marconist Wijnholt het bericht, dat op 10
mei 1940 Nederland was binnengevallen
door Duitse troepen en zich in oorlog
bevond en de zijde had gekozen van de
geallieerden. Na scheepsraad te hebben
gehouden met 1e stuurman A.J. Vlielander
en 1e machinist J. de Vries, werd door
kapitein Weltevreden besloten door te
varen naar Dakar, onkundig van het feit,
dat deze haven zich na de capitulatie van
Frankrijk had aangesloten bij de Vichyregering van generaal Petain. De Vichygezinde Franse marine en
landstrijdkrachten hadden zich onder
gouverneur Boisson tegen de geallieerden
gekeerd.
Na het afleveren van de sleep werd de
‘Hudson’ in beslag genomen. Een fel protest tegen de inbeslagname mocht niet baten en uit
voorzorg werden door de Fransen de verstuivers uit de hoofdmotor gehaald om te voorkomen,
dat de Hudson zou ontsnappen. Ze hadden er geen rekening mee gehouden, dat de
Nederlandse zeeslepers reserveonderdelen aan boord hadden, waaronder een dubbele set
verstuivers. Onder bescherming van de duisternis gelukte het de’ Hudson’ te ontsnappen en
koers te zetten naar Freetown in Sierra Leone, een belangrijke konvooihaven voor de
geallieerde oorlogsvoering. In de haven van Freetown lag ook de sleepboot ’Donau’ onder bevel
van kapitein Penning. De ‘Hudson’, nu in dienst van het Britse Ministry of Shipping, werd samen
met de ‘Donau’, ingezet voor werkzaamheden in de haven van Freetown en het opvangen van
konvooien.
Tijdens haar stationsdienst in Freetown kreeg de ’Hudson’ orders op te stomen naar het
Engelse slagschip HMS ‘Resolution’, welke op 25 september 1940 door een torpedotreffer van
de Vichy-onderzeeboot ‘Bezeviers’ aanzienlijke schade had opgelopen.
Na 48 uur varen had de ‘Hudson’ het slagschip bereikt en een sleepverbinding tot stand
gebracht met het licht slagzij makende schip. De machines werkten nog wel, maar meer dan 4
tot 5 mijl kon er niet worden gemaakt. Het weer was intussen slechter geworden en de ‘Hudson’
met haar 600 pk maakte niet veel vaart meer. Door de Franse patrouillevaartuigen ‘President
Houduce’ en de ‘Vaillant’ werd de directe omgeving 48 uur bestookte met dieptebommen, zodat
de vijand geen kans meer kreeg het slagschip het genadeschot te geven. Op 30 september was
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de slagzij weer toegenomen en werd door de ‘Donau’ bergingspompen overgezet en het schip
veilig binnengebracht.

Zonder de inspanning van de Hudson en haar bemanning zou het slagschip ‘Resolution’ voor de geallieerden zeker verloren zijn gegaan. Captain O. Bevir van
de ‘Resolution’ betuigde zijn dank voor de prestaties
van de Nederlandse slepers en overhandigde als
herinnering een kanonstop, welke op de ‘Hudson ‘nog
steeds te bewonderen is.
Op 21 oktober 1940 voer de’ Hudson’ uit om de
‘Donau’ te assisteren met het slepen van de getorpedeerde tanker ‘British Mariner’ en deze werd veilig de haven van Freetown binnen gebracht.
Vanuit Gibraltar werd het Britse hospitaalschip ‘Empire Beechwood’ veilig binnen gebracht. Eind
augustus 1942 maakte de Hudson twee reizen in konvooiverband naar de Middellandse Zee.
De ’Hudson’ en de ’Schelde’ sleepten in 1943 het Britse vrachtschip ‘Fort Pakoyac’ van
Gibraltar naar Milfordhaven, niet lang daarna werd de ‘Hudson’ te Algiers gestationeerd.
Nadat Algiers op 17 juli 1943 door de geallieerden was bezet, werd deze havenstad ingeschakeld als bevoorradingsplaats van de troepen. Toen een konvooi munitieschepen in de haven lag
te lossen, werd een der schepen door een Duits vliegtuig aangevallen. Dit schip de ‘Fort Confidence’ was geladen met duizenden tonnen springstof en vloog in brand, voortdurend vonden
er explosies aan boord plaats. Kapitein Weltevreden kreeg de opdracht deze brandende bom
naar open zee te slepen, omdat het Britse hospitaalschip ‘Lady Nelson’ en het Amerikaanse
troepenschip ‘P 24’in de buurt ernstig gevaar liepen.
De ‘Hudson’ bracht eerst de ‘P24’en daarna de ‘Lady Nelson’in veiligheid, daarna werd er
vastgemaakt op de brandende ‘Fort Confidence’ met drie trossen en zag de ‘Hudson’ kans het
schip naar buiten te slepen. Nog steeds vonden er explosies plaats.
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Toen de ‘Hudson’ met haar sleep de kop van de buitenpieren was gepasseerd, brandden de
trossen door. De Engelse destroyer ‘Paladin’ slaagde erin een staaldraad vast te maken op de
ankers van de ‘Fort Confidence’, de ankerketting slipte echter en weer was het de beurt aan de
‘Hudson’, die matroos Fillekes en olieman Hansen aan boord van het als een fakkel brandende
vrachtschip kon overzetten om een tweede sleepverbinding tot stand te brengen, ook deze
brandden door en de ‘Hudson’ maakte nu vast op de ‘Paladin’. Na samen gesleept te hebben
braken de trossen opnieuw. Opnieuw kwam de ‘Hudson’ in actie en wist voor de derde maal
vast te maken op de ankerketting, wederom brak de tros en kwam in de schroef van de
‘Hudson’. Het gelukte de schroef vrij te krijgen en werd er voor de vierde maal verbinding
gemaakt. Nu slaagde men erin het brandende schip een aantal mijlen uit de haven van Algiers
te slepen, de tros werd gekapt en twintig minuten later vloog de ‘Fort Confidence’ de lucht in en
was Algiers voor een ramp bewaard.
In maart 1944 lag de ‘Hudson’ afgemeerd in Portsmouth. Alle sleepboten die betrokken zouden
worden bij de landingen in Normandië werden naar deze haven gedirigeerd. Aan de grote
invasie op de 6e juni 1944 waren zeer veel voorbereide werkzaamheden verbonden. Vanuit
Portsmouth werd koers gezet naar Southend aan de Thames waar de loods aan boord kwam
om het schip in de Tilbury Docks af te leveren. Vanuit hier moesten de sleepboten de volgende
dag vertrekken en wachten op de caissons, die naar Dungeness moesten worden gesleept.
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De Phoenix caissons waren 40 meter lang, vijftien meter breed en 10 meter hoog. Ze waren
voorzien van een houten accommodatie en luchtafweergeschut. Ook waren er nog grotere
exemplaren van 60 meter lang, die gesleept werden door de grotere sleepboten zoals de
‘Zwarte Zee’ en de ‘Thames’. In totaal werden er 146 betonnen caissons versleept. De
transporten vonden elke dag en meestal ‘s nachts plaats van begin april tot half mei en werden
beschermd door jachtvliegtuigen. Ze waren bestemd voor de aanleg van kunstmatige havens
(Mulberries). De Nederlandse sleepboot ‘Roode Zee’ ging hierbij verloren. Zij werd in de nacht
van 24 april 1944 om 04.41 uur getorpedeerd door de Duitse schnellboot ‘S 100’. De ‘Roode
Zee’ werd getroffen in de bunkerruimte en ontplofte onmiddellijk. De gehele bemanning kwam
hierbij om het leven. De operaties werden half mei afgerond, waarna de sleepboten naar Lee on Solent werden gedirigeerd, waar het commandocentrum voor de sleepboten was gevestigd
aan boord van de ‘Empress of Russia’ onder leiding van de Amerikaanse sleepbootreder Ed
Moran, tijdelijk Kapitein ter zee marine reserve. Na te zijn volgebunkerd en geproviandeerd voor
4 maanden, moesten de sleepboten oefenen op de Solent. Eind mei lagen er op de Solent ruim
100 sleepboten van drie nationaliteiten, Amerikaanse, Engelse en Hollandse. Een andere grote
operatie was het leggen van brandstofleidingen over het Kanaal om de voertuigen te voorzien
van brandstof de zogenoemde operatie ‘Pluto’ (Pipeline under the ocean).
Op 3 juni 1944 kregen de gezagvoerders een instructieboek met voor elk schip een taakomschrijving. Daarnaast ontvingen de sleepbootkapiteins op 4 juni speciale vaarorders. Zes
kapiteins, onder wie Jan Kalkman, kregen naast deze order nog eens speciale orders om
onmiddellijk te vertrekken. Zij zouden de eerste caissons tot voor de kust van Normandië gaan
slepen. Na het verslepen van diverse objecten naar de Normandische kust, voerde de ‘Hudson’
nog talrijke opdrachten uit in geallieerde dienst om op 16 oktober 1945 na een reis van 66
maanden weer af te meren in de haven van Maassluis.
De volgende dag reeds zal de ‘Hudson’ weer uitvaren, via Vlissingen naar Southampton, om
vandaar caissons te verslepen om de gaten in de dijken bij West-Kapelle te dichten.
De N.V.Internationale Sleepdienst, een van de firmanten van L.Smit & Co's Internationale
Sleepdienst, bestelde in 1938 een tweede motorzeesleepboot bij de Machinefabriek en
Scheepswerf van P.Smit Jr. N.V. in Rotterdam. Op dezelfde werf stond toen de motorzeesleepboot ‘Thames’ op stapel. Het bouwcontract werd op 04 mei 1938 ontvangen door de Internatio13

nale Sleepdienst N.V. De bouwsom zou 295.000 gulden bedragen met een bedrag aan eventuele extra’s van 4250 gulden. De uiteindelijke bouwkosten zouden dus 299.250 gulden zijn.
De ‘Hudson’ was eigenlijk het prototype van een later te bouwen grote serie motorzeesleepboten met namen als ’Tyne’, ‘Witte Zee’, ‘Java Zee’, ‘Poolzee’, ‘Humber’ en de in 1952 nog
gebouwde ‘Loire’. Gezagvoerder op de ‘Hudson’ was kapitein B.C. Weltevreden, in de wandeling ‘Ome Ben’ genoemd. Er waren veel families Weltevrede en Weltevreden in de Maassluise
sleepvaartwereld.
De lengte van de ‘Hudson’ zou 37.55 meter bedragen en haar breedte 7.40 m. Het schip moest
worden uitgerust met een tweetakt 5 cilinder dieselmotor van Burmeister & Wain type 535-VF62 van 600 pk bij 180 omwentelingen per minuut, het schip zou daarmee een snelheid behalen
van 11 mijl per uur.
Het ontwerp van de ‘Hudson’, de derde sleepboot met deze naam voor de rederij, was van de
hand van Ir. W. van Beelen, toen nog in dienst van de sleepdienst, maar later directeur bij J. &
K. Smit te Kinderdijk, een werf die vele sleepboten bouwden.
Bronnen:
Tekst Leen Bakker
Foto's uit het archief van:
Willem Pop en P. van der Linde
………………………………………………………………………………………………………….

De Bermuda driehoek (1)
De Driehoek gezien vanuit een satelliet.
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Rechts is het zuiden van Florida te zien en op de achtergrond de Bahama-eilanden en een deel
van Cuba. In de donkerste delen, waar de zee liet diepst is, hebben zich de meeste tragedies
voorgedaan
29 december 1977: een DC-8 van de Amerikaanse maatschappij Braniff Airlines vliegt van New
York naar Panama. De lucht is helder, de hoogte is 3000 meter. In de cockpit heerst een
ontspannen sfeer. Vanuit het vliegtuig zijn de Bahama’s te zien. Over twee uur zal men onder
de tropenzon snel de eindeloze winter van de noordoostkust vergeten zijn.
Opeens gebeurt er iets vreemds: de romp van het vliegtuig begint te trillen, steeds heviger. Dan
volgt een ongecontroleerde val. De DC-8 gehoorzaamt niet meer aan de instrumenten en duikt
neer als een gewonde vogel. Het toestel zal aanstonds te pletter slaan.
Het drama voltrekt zich niet: tweehonderd meter boven de golven richt het toestel zich weer op.
De dodelijke duik stopt net zo plotseling als hij was begonnen. In
Miami, waar de piloot zijn toestel aan de grond zet om de
gewonden te laten verzorgen, vindt men geen enkel technisch
mankement.
Wel vloog de DC-8 op het moment van de val over de Bermuda
Driehoek.
De Bermuda Driehoek... ofwel “de Duivelsdriehoek”, “het
Voorgeborchte der Verdwenen Zielen”, “de Zee der Verwarring”,
“het Gebied van de Ondergang”, “de Haven der Verdwenen
Schepen”: allemaal namen voor een en hetzelfde gedeelte van
de Atlantische Oceaan, ter hoogte van de zuidoostkust van de
Verenigde Staten. Een gebied dat aan de noordzijde wordt
begrensd door de Bermuda eilandengroep, ten westen door Florida en in het zuiden door
Puerto Rico.
De Bermuda Driehoek! Doolhof voor dwalende wrakken, kerkhof voor ongelukkige
bemanningen. Want daar verdwijnen schepen om nooit meer terug te keren, daar verdwijnen
vliegtuigen voor altijd in de blauwe hemel, daar lijken zeelieden en vliegers in lucht op te gaan.
De Driehoek heeft de afgelopen dertig jaar meer dan honderd schepen en vliegtuigen
verzwolgen, een einde gemaakt aan minstens duizend mensenlevens. En nooit worden er
wrakken, wrakstukken of overlevenden gevonden die tenminste enig licht zouden kunnen
werpen op bepaalde aspecten van de ramp.
De mens van de twintigste eeuw, die op de drempel van de ruimte staat, verbaast er zich niet
meer over mannen in witte pakken op de maan te zien lopen. Hij stuurt sondes naar Mars en
Jupiter, zoals hij honderd jaar geleden monsters nam van zijn eigen aarde. Vóór het einde van
de eeuw zal hij ongetwijfeld contact hebben gelegd met andere planeten uit het zonnestelsel
maar ondertussen blijft drie vijfde van de aardbol, te weten de oceanen met hun onmetelijke
diepten, vrijwel onbekend terrein voor hem. Op de lijst van geheimen die nog niet met behulp
van onze technologie zijn opgelost, neemt dat van de Bermuda Driehoek een belangrijke plaats
in.

De verdwijning van vlucht 19
Op 5 december 1945 is de tweede wereldoorlog al vier maanden voorbij en als er om 14.10 uur
met veel lawaai vijf torpedobommenwerpers opstijgen van de marinebasis van Fort Lauderdale
in Florida, is dat slechts voor een alledaagse missie, een schietoefening waarbij een
scheepswrak, gelegen ten zuiden van Bimini, het meest westelijke van de Bahama-eilanden,
als schietschijf dient. Aan boord van deze Avengers, krachtige eenmotorige
propellervliegtuigen, bevinden zich vijf piloten, waaronder luitenant Taylor - zes dienstjaren bij
de marine - en negen bemanningsleden. Het is mooi weer; aan de hemel drijven een paar
wolkjes, voortgeblazen door een lichte noordoostelijke bries en het is 18 graden inde zon.
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“Ideale vluchtomstandigheden,” zegt een van de mannen van vlucht 19, de naam die aan deze
missie is gegeven.
De vliegtuigen worden om 16.00 uur terug verwacht. Om 15.45 uur wordt de verkeerstoren per
radio opgeroepen door de squadronleider.
“Dringende oproep voor de verkeerstoren. We zijn niet meer zeker van onze koers, we zien de
aarde niet meer.”
“Wat is uw positie?”
“Dat weten we niet zeker. We zijn verdwaald.”
“Zet koers naar het westen.”
“We weten niet waar het westen is. Alles is abnormaal... vreemd... Zelfs de zee ziet er anders
uit dan normaal.”
De minuten kruipen voorbij; iedereen is dodelijk ongerust. Na een halfuur schrikt de
verkeersleider op. Nog een boodschap:
“We weten onze positie niet precies. Misschien zitten we tweehonderd vijfentwintig mijl van de
basis. Het schijnt dat...”
Storing. Onverstaanbare woorden. Daarna stilte.
In de verkeerstoren realiseert men zich dat het eskader volkomen gedesoriënteerd is.
Onmiddellijk stijgt een Mariner watervliegtuig op, een waar vliegend fort dat is uitgerust met alle
mogelijke instrumenten en een dertienkoppige bemanning heeft. Bijna een halfuur later wordt
van de Mariner doorgegeven dat men de laatste mogelijke positie van de Avengers nadert. Dat
is het laatste bericht. Later die avond moet men het wel accepteren - de Mariner zal niet meer
terugkeren. Het toestel is op dezelfde wijze verongelukt als de Avengers, waarvan het eigenlijk
de overlevenden had moeten redden.
De volgende ochtend is alles in rep en roer. Men zet een der meest intensieve zoekacties in de
geschiedenis op. Er nemen 242 vliegtuigen en 18 schepen aan deel en ook nog het
vliegdekschip Solomons met zijn 35 toestellen. De actie strekt zich uit over een gebied van
meer dan 725 000 vierkante kilometer, tot aan de Golf van Mexico. In Florida en op de
Bahama’s speurt men honderden kilometers strand af maar men vindt niet de geringste
aanwijzing over het lot van de 6
vliegtuigen en de 27
bemanningsleden.

Aan gissingen mankeert het
niet. Een massale botsing in de
lucht? Maar dan had men
wrakstukken van de Avengers
moeten vinden. Problemen met
de brandstofvoorziening? Die
hadden zich nooit op hetzelfde
moment bij alle toestellen
kunnen voordoen. En
bovendien waren de toestellen
zo geconstrueerd dat ze lang
genoeg konden blijven drijven
om de bemanning in staat te
stellen de opblaasbare vlotten uit te werpen. Een plotselinge verandering van windrichting,
waardoor de toestellen verscheidene honderden kilometers te ver naar het zuiden waren
afgedwaald? In dat geval zouden ze over de talloze eilanden van de Antillen hebben moeten
vliegen en die vormen toch een eenvoudig aanknopingspunt. En als ze waren neergestort, had
men toch de wrakken moeten zien liggen op de nabije zandbanken van de Bahama’s...
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Natuurlijk noemde men magnetische verschijnselen die door UFO’s zouden worden opgewekt
en zelfs ook de mogelijkheid van “witte hagel”, zware windstoten waarbij regen wordt vermengd
met stuifwater, een verschijnsel dat krachtig genoeg is om een vliegtuig te vernietigen. Maar
waarom is de Mariner op zijn beurt ook verdwenen?
Na een onderzoek dat maanden duurde, concludeerde een commissie van de marine dat geen
enkele hypothese afdoende was om de ramp te verklaren. Een officier verklaarde: “Ze zijn op
een zodanige manier verdwenen, dat het wel lijkt of ze naar Mars zijn gevlogen.”
De verdwijning van vlucht 19 vestigde de aandacht van de hele wereld op dit gebied. De naam
waaronder het een sinistere reputatie zou verwerven, werd echter pas twintig jaar later bedacht
in een artikel van de journalist Vincent Gaddis in het Amerikaanse tijdschrift Argosdy. Hij zag
voor het eerst verband tussen de ramp met de Avengers en andere onverklaarbare
verdwijningen in hetzelfde gebied; de Bermuda Driehoek was een feit.
De zee der verzwolgen schepen
Dit hedendaagse raadsel bestaat al sinds lange tijd. Al in 1550 worden op een kaart de
Bermuda’s “de Duivelseilanden” genoemd. In 1610 schrijft een kroniekschrijver dat die eilanden
nooit door christenen werden bewoond. “Stormen en onweer vinden daar hun oorsprong.”
In De Storm van Shakespeare maakt Ariel gewag van “de immer stormachtige Bermuda’s”. Na
Shakespeare voegt Webster eraan toe dat zij “worden bewaakt door de donder, afschuwelijke
bliksemschichten en wonderbaarlijke geluiden”. En een gezegde van Amerikaanse zeelieden
luidt “datje Kaap Hatteras kunt vertrouwen... als de Bermuda's je laten passeren”.
De Sargasso Zee strekt zich uit aan de grens van de Driehoek over een gebied van 200 mijl ten
noorden van de Grote Antillen. De zeelieden van vroeger vreesden het sinistere algendek en de
totale windstilten, die catastrofaal waren voor de zeilschepen. Oude legenden maken ook
gewag van de immense onderzeese dodenstad die in haar noodlottige groen schepen en
bemanningen vasthoudt.
De Rosalie
Toen men de Rosalie in augustus 1840 vond, zeilde zij met een behoorlijke snelheid, de zeilen
bollend in de wind. Het schip voer onder Franse vlag en was uit Hamburg vertrokken met
bestemming Havanna. Er was geen lek te bekennen, de lading was intact maar de bemanning
ontbrak, behalve een ongelukkige kanarie die halfdood van de honger in zijn kooitje zat.
De Ellen Austin
Het avontuur dat de Amerikaanse schoener Ellen Austin in 1881 óverkwam, is nog vreemder.
Halverwege de Bahama’s en de Bermuda’s kwam dit schip een ander groot zeilschip tegen dat
geheel verlaten was. Aan boord vond men geen spoor van geweld maar een perfecte orde,
teakhouten dekken die onlangs nog waren geschuurd en de fok en de kluiver zorgvuldig
opgedoekt. Het grootzeil klapperde en de giek sloeg tegen de reling, bakboord, stuurboord, bij
elke zwenking van het vaartuig. Het schip, dat was geladen met mahoniehout, kwam blijkbaar
uit Honduras. Een buitenkansje derhalve voor kapitein Baker van de Ellen Austin, die
onmiddellijk een bemanning aan boord bracht.
De twee schepen maakten zich gereed om samen koers te zetten naar Boston toen er een
geweldige storm opstak. Er gingen twee dagen voorbij voordat de Ellen Austin de schoener
weer zag. Hij voer zo grillig dat men er bijna een uur achteraan moest varen voordat men aan
boord kon gaan. Toen dat was gebeurd, verbaasde men zich erover dat er niemand op de brug
stond. Men riep de bemanning aan, zocht in ruimen en hutten maar ook deze bemanning was
verdwenen.
Baker was zowel sceptisch als koppig. Hij liet een tweede bemanning aan boord gaan, deze
keer tot de tanden bewapend en met de order het schip onmiddellijk te verlaten bij het minste
onraad. De schepen volgden elkaar op korte afstand. Doch vlak daarop stak er een nog heviger
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storm op en werd het contact opnieuw verbroken. Daarna heeft men nooit meer iets vernomen
van het spookschip en van een derde deel van de bemanning van de Ellen Austin.
De Cyclops
Op 4 maart 1918 vertrok de Cyclops, het grootste kolenschip van de Amerikaanse marine, van
Barbados, het meest oostelijke eiland van de Antillen, met een bemanning van 309 koppen en
een lading mangaanerts met als bestemming Norfolk. In het laatste radiocontact dat een
voorbijvarend schip met de Cyclops had, meldde men mooi weer en geen problemen aan
boord.
Toch is de Cyclops nooit op zijn bestemming aangekomen. Er was geen enkel noodsignaal
uitgezonden. Duizenden vierkante kilometers van de Atlantische Oceaan werden afgezocht
zonder dat men ook inaar een spoor van het schip kon vinden.
Er woedde oorlog en men dacht dat de Cyclops op een mijn was gelopen of was getorpedeerd
dooreen Duitse onderzeeër, maar men toonde later aan dat noch het een noch het ander daar
in de buurt was. Men opperde dat de lading mangaan was gaan schuiven en het schip had
doen omslaan.
De theorie dat er muiterij was uitgebroken, viel niet uit te sluiten: in zijn ruimen vervoerde de
Cyclops drie matrozen die werden beschuldigd van moord en twee gedeserteerde mariniers.
Wat betreft commandant George Worley die de scepter over het kolenschip had gezwaaid
vanaf de eerste reis in 1910: hij werd door iedereen als een gevreesd despoot beschouwd, een
ware concurrent van luitenant Bligh van de Bounty. Men kon van alles verwachten van deze
bruut met zijn twijfelachtige geestelijke gesteldheid -hij had de gewoonte in zijn ondergoed en
met een bolhoedje op door het gangboord te lopen - zelfs dat hij zijn schip aan de vijand zou
overleveren. Hij deed voorkomen dat hij in San Francisco was geboren, terwijl hij in
werkelijkheid uit Duitsland kwam en illegaal de Verenigde Staten was binnengekomen door te
deserteren van het schip waarop hij voer.
Het kolenschip Cyclops. In maart 1918
verdween het met 309 man aan boord
binnen de Driehoek: ongeluk, oorlogsbuit
of muiterij? Men zal het nooit weten.

Zelfs tegenwoordig nog is de
verdwijning van de Cyclops onderwerp
van gesprek. Dit schip, het grootste van
de Amerikaanse oorlogsvloot dat
verloren ging zonder een spoor achter
te laten
en het
eerste
schip
met
radio dat verdween zonder een S.O.S. uit te zenden, vormt de
kern van het "meest verbijsterende mysterie uit de annalen van
de marine”.

“Gevaar, als een dolk, kom snel!” Dit was de raadselachtige
boodschap die door de Japanse vrachtvaarder Raifuku Maru werd
uitgezonden. Het schip verdween met man en muis in januari 1921.
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De Marine Sulphur Queen. Deze tanker, die was omgebouwd voor het transport van vloeibare zwavel,
verliet op 2 februari 1963 de haven van Beaumont in Texas met als bestemming Norfolk in Virginia.

Naambord van de Marine Suphur
Queen. Het schip is nooit in Norfolk
aangekomen. Er zijn slechts wat
reddingsvesten en deze letters teruggevonden op het strand van Key
Biscayne in Florida.

De Raïfuku Maru
De geschiedenis van de Japanse
zeevaart wemelt van de legenden:
zeemonsters, demonen,
spookschepen... Toch voeren de
matrozen van het Japanse
vrachtschip Raïfuku Maru in januari
1921 ver van hun thuishaven: na
de Stille Zuidzee te zijn
overgestoken en het Panamakanaal te zijn doorgevaren, voeren ze in de richting van New York over het lauwe water van de
Caribische Zee.
Het laatste bericht van het schip werd in code verstuurd: “Gevaar, als een dolk, kom snel!”
Daarna stilte; men heeft het schip en zijn bemanning nooit meer teruggezien. De Driehoek had
nogmaals toegeslagen. Men trachtte het raadselachtige bericht te interpreteren, er werd
gesproken over piraterij en over een aanval van UFO’s maar de specialisten hebben deze
alleen maar beschreven als vliegende schotels, ovale voorwerpen of voorwerpen in de vorm
van een sigaar; nog nooit als een dolk. Blijft de mogelijkheid van een cycloon nog over, want
deze kan inderdaad terwijl hij zich verplaatst over het oppervlak van de oceaan de vorm van
een dolk aannemen.
…………………………………………………………………………………………………………….

Vervolg Lucky Joseph, hoofdstuk 22
HUIVEREND van de koude sta ik op bakboordsbrugvleugel te kijken naar het scheepsverkeer dat
steeds drukker wordt naarmate we Chesapeake bay verder instomen. Het is echt Hollands weertje,
een grijze lucht met wat motregen en een gure wind. Achter ons komt een fleet-carrier aan en over
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stuurboord haalt een onderzeeboot ons in. Voor ons uit stomen twee logge tankschepen en nog
verder voor hen uit is een rij zwarte stippen op het water te zien, de versperring waar we doorheen
moeten voor dat we Norfolk bereiken. Over bakboord is een lage kust zichtbaar die wel lijkt op de
onze, maar dan zonder duinen. Dit is de beroemde beach van Virginia waar 's zomers duizenden
mensen heengaan en blijven kamperen, nu is het slechts een verlaten, vaalgele streep aan de kim.
We passeren de versperring waarvan de opening zo te zien hoogstens tweehonderd meter breed is.
Nabij de opening ligt een patrouilleboot triest te drijven, op de plecht staat een eenzame figuur met
de handen in de zakken voor zich uit te staren. „Die zit te piekeren hoe hij z'n verzoek om
overplaatsing moet inkleden" zegt een der rapp's die naast mij staat te kijken. Hij is nog niet
uitgesproken of een hoog gillend gehuil wordt hoorbaar dat snel aanzwelt en plotseling overgaat in
een dof geraas. Vijf straaljagers schieten met enorme snelheid laag over ons heen en lossen zich
weldra als stippen op in de grijze lucht. De marinebasis begint nu boven de kim te rijzen en het
duurt niet lang of we liggen te drijven te midden van een respectabel aantal carriers, kruisers en
jagers, die voor anker liggen. „Zouden ze ons verzoek om een loods wel hebben gekregen?" vraagt
de Commandant aan suikeroom, “het is hier zo groot!" En hij wijst op de lange pieren met een
enorm aantal loodsen en gebouwen voor zover het oog kan zien. Suikeroom wil juist een
chauvinistische opmerking maken over de verbindingsdienst als er een enorme sleepboot van
achter de pier verschijnt die onmiskenbaar koers zet naar ons. Als hij binnen praaiafstand is roept
iemand door de hailer: „Are you felluhs vèn dith zaahn and suhrèèèèm?" “That is correct, we want a
pilot” is het antwoord. De sleepboot die bijna zo groot is als wij komt langzaam naderbij en duwt z'n
dikke met stootkussens versierde neus tegen ons aan, een knaap in khaki springt over en komt naar
de brug, het is een havenloods. „You've got berth number 96 operational base, captain!" zegt hij.
Vervolgens kijkt hij mistroostig naar het uitzicht door de brugraampjes en verklaart dat hij liever
„up top" wil staan. Van nu af aan hebben we niets meer te zeggen, de ene roer- en telegraaforder na
de ander komt van boven rollen. De sleepboot blijft als een log en dreigend monster naast ons
varen. Het wordt nu wel duidelijk, dat we naar het einde van een der pieren gaan waar, achter twee
enorme hoofdkwartierschepen, nog net een plaatsje open is voor ons om naast elkaar te raseren.
„Ik begrijp niet waar we die sleepboot voor nodig hebben", zegt de Commandant. ”Het zal
waarschijnlijk in hun bepalingen staan", meent de navigator, „of je nu een slagschip bent of een
mijnenlegger dat kan niet schelen, maar een sleepboot krijg je zin of geen zin!" Dwars van onze
ligplaats, vlak onder het torenhoge achterschip van de „Merrimac", duwt de sleepboot zijn neus
weer in onze midscheeps en drukt ons welhaast door de kaai heen. „Ziezo, dat is ook alweer
gebeurd", zegt de Commandant, terwijl hij met een gevoel van opluchting de loods met zijn
sleepboot ziet vertrekken. Vervolgens verdwijnt hij in zijn kajuit. Over de kade komen twee
marineofficieren aan, hollanders blijkens hun uniformen. Ze stappen aan boord en verdwijnen in
de trapafgang naar de longroom. Ik besluit dat het voor mij te koud is om nog verder aan dek te
blijven staan en ga naar beneden. In het voorbijgaan zie ik in de hut van de Eerste Officier
suikeroom staan en een van de pas aan boord gekomen officieren die elkaar op de schouders slaan
en daarbij elkander op minzame toon verwensingen toeslingeren. „Kennen elkaar zeker nog van
vroeger", concludeer ik en daal de trap af naar de gamelle officieren. Ik geniet van de heerlijke
warme lucht in het benedenschip die me tegemoetkomt en mijn spirits rijzen pijlsnel. In de
longroom heeft zich een kring gevormd om de tweede officier die aan boord is gestapt. Even later
voegen suikeroom en zijn vrindje zich ook bij het gezelschap. Oh, daar heb ik nog mee gevaren, da's
'n mooie", hoor ik de korporaalhofmeester tegen een van z'n maats zeggen, „ik heb hem als
Commandant gehad op de Batjan". Het gesprek gaat natuurlijk over Norfolk de naval operational
base" en SACLANT (Supreme allied commander Atlantic) bij wiens staf de beide officieren
werkzaam zijn. ”Het is hier net Nieuwediep", zegt de langste van de twee die al een enigszins kaal
hoofd heeft (en altijd honger), „alleen is alles een beetje groter. Met de stad is het al net zo, precies
Den Helder, maar dan honderdmaal zo groot." Alleen, 's zomers is het hier leuk, dan is er een teveel
aan vrouwelijk schoon, door alle verlofgangsters, uit steden zoals New York en Boston, die hier hun
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vakantie doorbrengen." ”Oh," knikt iedereen treurig. De luidspreker begint te zoemen
“Scheepshond Lucky Joseph in de kajuit .... uit!" Ik snel naar boven ondertussen mijn geweten
doorzoekend of ik misschien iets fouts heb gedaan, maar ik kan niets vinden. De Commandant zit
gebogen over een stapel rapporten van de oefening, hij kijkt op als ik mijn entree maak. „Je moet
deze tas, die onze liaisonofficier LTZ Schoole bij van boord gaan heeft laten liggen, meenemen en
aan hem afgeven in gebouw X-ray three zero zero", zegt de Commandant. “Denk er om, er zitten
confidentiële paperassen bij!" Je kunt de auto die ons is toegewezen gebruiken, de chauffeur staat
bij de valreep!” Jawel overste!" Ik pak de tas in mijn bek en verdwijn. De chauffeur is
allervriendelijkst en ik zeg met een scheutje Oxford en het air van een passagier tegen een
taxichauffeur: „Take me to shed X-ray three zero zero please!” Ik wil al op mijn gemak gaan zitten
als ik merk, dat de chauffeur mij verwonderd aankijkt. ”Where the hell is that shed bud?" In mijn
fraaiste Engels maak ik hem duidelijk dat ik daar geen idee van heb: „I haven't got the foggiest idea
where it is old boy!” De chauffeur mompelt iets over „taking orders from illegitimate son of the
canine family„ en „have to ask the wharf police” en we rijden weg. Ik voel me zwaar beledigd,
weliswaar bèn ik een „illegitimate son of the canine family" maar dat hoeft toch niet zo cru te
worden gezegd en bovendien kan hij nooit weten dat ik “illegitimate" ben! En wij maar rijden. Het is
zaterdagmiddag dus alles is uitgestorven. De ene pier na de ander, het ene pakhuis na het ander
gaat voorbij, tot we eindelijk bij de hoofdpoort terecht komen. Daar ontwikkelt zich weer een
gesprek over die loods. De politieman kijkt bedenkelijk, licht z'n pet op, krabt zich op z'n hoofd,
schuift z'n kauwgum naar de andere wang en roept naar een van zijn collega's: „Hey Bill, com' here
a minute, will you. „Do you know where X-ray three zero zero is?" „I’ll be damned if I know, never
heard of the place haven't been here too long either….. Wait, we’ll ask old Pete”. Old Pete komt
opdagen en hem wordt het probleem voorgelegd. „Oh shoh", zegt Pete. “You go back the road ye
fellers came from and take the third to your right, then the second to your right, the fourth your left.
Then you see a footballfield, you keep that to your right, at the end of the field you turn left ye can't
miss you see a bunch of brand-new sheds one of them is X-ray three hundred. Ah don't know if the
numbers bin painted on yet!" “Well thanks pop" zegt mijn chauffeur. En daar gaan we weer, de
derde rechts, de vierde rechts, de vierde links . . .. „Ah don see no damn footballfield!" mompelt de
chauffeur. „Vent heeft goeie ogen, peins ik, ik zie ook niets! Langs de weg komt een matroos
aangelopen. “Say bud, ye know a football-field around here?” “Hell yes, there is four of them, which
one ye mean?” Na veel over en weer gepraat gaan we weer door en komen bij een voetbalveld, we
houden het aan onze rechterhand en warempel na vijf minuten doorrijden zien we een rij nieuwe
gehouwen die er allemaal precies eender uitzien en geen van allen zijn genummerd. Ik voel me
ondertussen hongerig, koud en akelig en heb meer dan genoeg van shed X 300 waar we nu al bijna
een uur naar zoeken. Langzaam rijden we langs de rij pakhuizen (daar lijken ze het meeste op),
maar helaas zijn ze allemaal dicht. Als we bij de laatste loods zijn gekomen draaien we mistroostig
weer om en rijden met een sukkelgangetje weer terug. Gelukkig zie ik nog net dat in een vertrek
aan de voorkant van de loods die we juist passeren een licht aanfloept. „Let's stop and ask!" zegt ik.
De chauffeur vindt dat ook een goed idee. We tuinen naar binnen en komen in een vertrek met een
toonbank, waar een man achter staat. „Is this shed X-ray threehundred?" vraagt de chauffeur. „I
couldn't tell ye the number, we moved in this new building today, this is the air transport
reservations office, but practically everybody's gone home!" Wanhopig zitten we neer op een bank
en ik sta op het punt het op te geven als ik plotseling een inval krijg. Ik ga naar de telefoon die aan
de wand hangt, pak de hoorn en draai „00", informatie, blijkens een in vette letters gedrukte
annonce onder de telefoon. „Information", zegt een heldere vrouwenstem. „Can you give me the
number of shed X-ray three zero zero?" „One moment please……." „But that is your own extension,
mister!" de stem klinkt lichtelijk verbaasd. „Thank you very much." „You 're welcome honey" kweelt
ze terug en haar stem is zo volgeladen met sexappeal dat er een rilling door mijn leden gaat. Ik kan
wel juichen want zo langzamerhand hangt deze affaire me ellen lang de keel uit. “This is it”, zeg ik
tegen de chauffeur. “Well I’ll be a sad sack”, zegt deze. Ik wend me nu weer tot de man achter de
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toonbank, die met een onverschillig gezicht naar buiten staart en vraag hem naar LTZ Schoole. “I
wish I knew, have never seen the fellow before, but I have an airplane ticket here for him, he should
have been here an hour ago, but he ain't turned up yet " „On account of him I'm still here!" wordt
enigszins spijtig daaraan toegevoegd. Dit is de druppel die mijn beker doet overlopen. „Come on let
's go", zeg ik tegen de chauffeur en ik betrap me erop dat ik mijn Oxford-accent laat vallen. We gaan
de deur uit en lopen buiten in het halfduister bijna een moeizame figuur omver met een valies bij
zich. Het is LTZ Schoole! Zijn brillenglazen zijn beslagen van de transpiratie. „Where is that damned
air transport reservations office" vloekt hij, „they send me to the wrong place, apparently it has just
been moved!" „Well lootenant it’s right around the corner!" zeg ik triomfantelijk, „and here 's your
bag!" Even later gaan we met LTZ Schoole weer naar de hoofdpoort waar we hem afzetten, want we
kunnen het niet over ons hart verkrijgen om hem dat eind te laten lopen. Een kwartier later ben ik
weer aan boord en kan de Commandant rapporteren dat zijn opdracht is uitgevoerd. Om tien voor
twaalf die avond kom ik moe aan boord van mijn passagierslag door Norfolk. Het is mij niet erg
meegevallen, de stad en de omstreken maken een ongezellige indruk. Het doet vreemd aan om weer
trams en treinen te zien rijden, op Curaçao vergeet je dat dergelijke zaken bestaan. Ik meld me af bij
de onderofficier van de wacht, in het voorbij gaan vang ik een gesprek op van een groepje matrozen
die nog even staan na te praten bij de trap afgang. „Ik vind het hier maar een lage pit!" „Ja er is niet
veel loos en alles is erg duur, je kan veel dingen nog beter in Curaçao kopen!" „Nou maar ik heb toch
iets gezien, dat ik in Holland nog nooit heb zien vertonen!" „Wat was dat dan?" „Een groot theater
waar met grote letters „Burlesque" op staat …" De rest van het gesprek gaat voor mij verloren, doch
daar ik als goed scheepshond van alles op de hoogte moet zijn, maak ik een aantekening in mijn
gedachte om „die tent genaamd Burlesque" eens op te sporen. In de gamelle officieren is niets meer
te halen dus wil ik doorlopen naar de gamelle onderofficieren die het snelst is te bereiken via de
longroom. Ik ben halverwege als plotseling de navigator, met een stelletje adelborsten 1e klasse en
suikeroom binnentreedt, druk pratend over hun eerste indrukken van Norfolk. „Wat een naar
geheel, het is maar goed dat ik gewaarschuwd ben dat Norfolk nu niet bepaald het neusje van de
zalm is in de States" zegt suikeroom. „Nou, ik heb toch wel iets aparts gezien", zegt de OB-officier,
een klein mager knaapje met twinkelende oogjes. „Zo, jij hebt zeker weer een paar pocketboeken
gekocht met zinnelijke plaatjes", zegt de navigator. De OB-officier, die daar al een kast vol van heeft
schudt het hoofd en zegt: „Neen, het was nog veel beter .... het was een tent die „Burlesque" heet!" Ik
stop prompt mijn opmars naar de gamelle onderofficieren, ga zitten en spits mijn oren. Suikeroom
heeft me in de gaten en geeft me een knipoog. „Wat was daar dan te zien?" vraagt een der
adelborstjes met kwalijk verholen nieuwsgierigheid. „Een cabaretvoorstelling, bestaande uit
striptease nummers" zegt de OB-officier. Een luid gehoon gaat op en iedereen plaagt deze reeds
getrouwde man. „Heb jij thuis nog niet genoeg!" meent een der adelborstjes te moeten opmerken.
Gelach alom. „Nou ja, ik wist toch ook niet tevoren waarin ik terecht zou komen", verdedigt de OBer zich. „Ja, dat is zo, dat kan ik me indenken, je dacht natuurlijk dat je in een vergadering van de
huisvrouwenvereniging terecht kwam!" zegt suikeroom. „Er was overigens weinig aan en het was
erg ordinair dus ik zou er maar niet heen gaan, als ik het tevoren had geweten, was ik vast niet naar
binnen gegaan", zegt OB-er. Iedereen is het er plotseling over eens dat het een laag bedrijf is om
naar zoiets te gaan en gaat tevreden naar bed. Ik vervolg mijn tocht naar de gouden bal om te zien
of daar nog iets te eten is. Helaas, de tent is verlaten en er is niets eetbaars te bekennen. Ik wil juist
weer naar mijn nest terug keren als er een paar lieden de trap af komen druk pratend over de
Burlesque. „Hoe vond je het?" ”Nou, ik vond het eigenlijk erg ordinair, je moet er vast niet heen
gaan." „Ik ben echt voor de statistiek naar binnengegaan, omdat ik nog nooit zoiets gezien had,
maar achteraf vind ik het zonde van het geld." “Oh “. Ik vervolg mijn weg met het vaste voornemen
morgenavond onmiddellijk naar de Burlesque te gaan. In de hut gekomen zie ik dat suikeroom al in
het land der dromen verkeert dus ik begeef me met de uiterste voorzichtigheid in mijn bagagenet.
De volgende dag is het steenkoud, de temperatuur is zeker vijftien graden gezakt en we lopen
rillend door de gangen. De plassen op de kade zijn bevroren. De machinekamer heeft kennelijk met
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deze snelle temperatuursverandering geen rekening gehouden. Toch voelt iedereen zich veel
energieker in dit koude weer dan in de oventemperatuur op Curaçao. Ik zie mijn vriend de
chauffeur weer voor het schip staan met zijn auto en besluit hem om een lift te vragen. Het is
zondag en we mogen de hele dag passagieren, ik meld me af bij de onderofficier van de wacht, ga de
wal op en vraag mijn vriend of ik in mag stappen. „Sure thing, you've got to wait though for a couple
o' officers", zegt hij. Ik duik gauw in de auto om me aan de snerpend koude wind te onttrekken en
wacht. Op het hoofdkwartierschip naast ons wordt kennelijk vast werken gefloten want iedereen
laat liggen wat ligt en begeeft zich benedendeks. Een stel matrozen die onder leiding van een
bootsman een landing Barge hijsen houden prompt op. De monteur stopt de lier, de vanglijn van de
Barge wordt vastgezet, iedereen loopt weg en de Barge blijft halverwege boven het water hangen.
„Aparte lui toch, die Amerikanen", denk ik. Ondertussen komen de officieren opdagen die met de
auto mee moeten. Het zijn de Eerste Officier, suikeroom, het hoofd machinekamer en de officieren
van SACLANT. We snorren weg en stoppen tien minuten later voor een gebouw bestaande uit twee
verdiepingen met en mooi grasgazon ervoor. Op een groot bord prijken de letters: HEADQUARTERS
SUPREME ALLIED COMMANDER ATLANTIC*. Om het grasgazon heen staan in een boog tien witte
vlaggenmasten waar de Amerikaanse, Engelse, Franse, Nederlandse, Canadese, Portugese, Belgische
Deense, Noorse en Italiaanse vlaggen aan wapperen, voorwaar een prachtig gezicht in de
winterzon. De lange magere officier met het kale hoofd, die kennelijk ook een verbindingsofficier is,
want de hele rit door heeft hij het met suikeroom over niets anders gehad dan ZHF, UHF,
megacycles en vrouwen, springt uit de auto en snelt naar binnen. Wij blijven even wachten in de
auto. Het is blijkbaar vast werken want er begint een stroom van officieren naar buiten te komen
van alle nationaliteiten en korpsen. Ik zie er zo hier en daar een efficiënt en kordaat uitziende
WAVE tussendoor stappen. Een van de laatsten is de officier die ons zojuist verliet, een
adembenemend lief meisje stapt naast hem. Er gaat een opgewekt gemompel door onze
stationwagen, doch helaas slaat ze even voor onze auto linksaf en verdwijnt tussen de gebouwen.
Een zucht van teleurstelling. De officier stapt in en gaat weer naast suikeroom zitten. „Waarom nam
je haar niet mee?" zegt suikeroom. „Man, maak je niet druk ze is al zwaar gepiketteerd!" zegt de
magere. „Het is de secretaresse van onze afdeling en ik moest haar nog wat vertellen over een paar
stukken." “Ja dat begrijp ik", zegt suikeroom, „de drempel van haar kamer is vast al afgesleten!"
Ondertussen zijn we weer gestopt voor een gebouw met het opschrift SACLANT MESS op de
voorgevel. Iedereen stapt uit en dus doe ik ook maar net alsof ik erbij hoor en tippel mee naar
binnen. We komen in een gezellig ingericht vertrek met een bar aan het eind en daarachter een
eetzaal. In het midden van het vertrek staat een standaard waar tien vlaggenstokken uit opkomen
met de vlaggen van de NATO-landen. De officieren van de Van der Zaan zijn enthousiast en worden
nog enthousiaster na het beëindigen van hun eerste borrel. „Ja", zegt de ex-Commandant van de
Batjan, „de oprichting hebben, wij nog meegemaakt en we hebben toen ook met angstige snelheid
voorgesteld om de keuken en de wijnen door de Fransen te laten verzorgen. Het resultaat is dan
ook dat we enorm goed eten krijgen en alle dranken die je maar wilt, zelfs wodka!" Na enige tijd is
iedereen in groepjes verspreid en daar ik mij hier verder volkomen overbodig voel wandel ik door
de eetzaal naar de keuken waar heerlijke geuren opstijgen. De kok krijgt me in de gaten en zegt
„Voyons, ce chien là a tout a fait fair d'un Gentil homme de grand monde!" Ik vind dit toch erg
aardig van hem, zo veel charmanter dan die Amerikanen. Wel een kleine vooruitgang van
„illegitimate son of the canine family" tot „Gentil homme de grand monde!" ik zet dan ook prompt
mijn staartstompje in hoogfrequente trilling en geef een vriendschappelijke blaf. „Fidonc, il peut
parler, peut être il adore le beefsteak à la mignon, hein?" Een groot stuk vrijwel rauwe biefstuk, zo
mals al het achterste van een pasgeborene en heerlijk in de knoflook gerold, wordt mij voor de neus
gehouden. Met een brok van ontroering neem ik het aan en begin vlijtig te peuzelen, rillend van
verrukking voel ik de eiwitten mijn body binnenglijden. De kok staat lachend toe te kijken met zijn
maat, die ondertussen ook is komen opdagen. In „no time" is de hap op en likkebaardend kijk ik de
kok aan om hem te bedanken. „Mais son appetit est formidable", zegt de kok tegen z'n maat. „ Je
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crois qu'il est assez fort maintenant pour faire quelque chose de bon." Hij kletst zich op de dij van
het lachen en ik bloos tot achter mijn kruin, die Fransen toch, ze zijn en blijven lichtzinnig! Ik loop
door de stampvolle straten van Norfolk, mijn ogen gericht op een grote neonreclame aan het eind
van de straat, die in vlammende letters het woord BURLESQUE de wereld in straalt. Het is
omstreeks vijf uur 's middags en de stad is vol marineklanten en winkelende moeders met
kinderen. Even voor de Burlesque kom ik langs een rij vermaaktenten. Uit een daarvan hoor ik luid
gelach opstijgen, hetgeen mij aanleiding geeft om naar binnen te lopen. Ik kom in een rokerig hol,
waar een stel matrozen van de „Willem" staan te schateren van het lachen. Aan het eind van het
vertrek is een soort kooi, waar in een bed staat met een weelderige juffrouw erin, die met een
intens verveeld snoet de wereld in kijkt. Voor de kooi is een lange zandbak, met aan het eind een
rek met baseball-ballen. Een van de matrozen gooit en mikt op een zwart schijfje onder aan de kooi
en iedere keer als hij het schijfje raakt klapt het bed om en rolt de juffrouw naar beneden. De knaap
die nu gooit is kennelijk buitengewoon goed in het mikken, want hij raakt vrijwel iedere keer, tot
groot vermaak van de omstanders en tot groot verdriet van de juffrouw, die nauwelijks rustig ligt of
ze rolt alweer over de vloer. De baas van het spul vindt het maar half en verklaart dat nu maar eens
een ander moet gooien. Nog schuddebuikend wandel ik naar buiten, nu vastbesloten om me niet
langer meer te laten afleiden en naar de Burlesque te gaan.

•

Engelse spionage tijdens het Rampjaar 1672

Door Anne Doedens, Liek Mulder en Frits de
Ruyter de Wildt
Midden in de Gouden Eeuw dreigde oorlog ons
land te vernietigen. In 1672 braken maanden
aan, waarin ‘het volk redeloos, de
regering radeloos en het land reddeloos’ was.
Kennis is macht, ook voor de vijand. Die wordt
geleverd door spionnen. Daarover gaat dit boek:
wat kwamen Engelse verspieders over ons land
te weten? Wie waren ze? Tot nu werden hun
brieven en rapportages in de Engelse National Archives nog niet benut door historici.
Informatie kwam met de postboot uit Den Briel en Hellevoetsluis naar Harwich, soms dwars
door de vloten van de oorlogvoerenden. Spionagenetwerken werden opgetuigd door Silas
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Taylor, havenmeester van Harwich. De inlichtingen gingen naar vooraanstaande politici in
Londen. Zijn spionagewerk wordt in dit boek aan de vergetelheid ontrukt.

INFO
- 2022: Herdenking 350 jaar Rampjaar (1672-2022) met diverse
exposities
- Met nooit eerder gepubliceerd archiefmateriaal

De kist bleef dicht

(deel 2)

Piet Zoeteweij
In “De Heraut” van 17-08-1945 staat een artikel over de ervaringen
van een OVW-er op zijn eerste trip naar Engeland en zijn eerste
indrukken daar. Hendrik zal waarschijnlijk een soortgelijke ervaring
hebben gehad als hij enige maanden eerder de oversteek maakt.
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OPLEIDING IN ENGELAND
In het boek “Tienduizend vrije vogels” (blz 29-49) wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de
opleiding van de OVW-ers binnen alle geledingen van de Koninklijke Marine (KM). De
basisopleiding wordt verzorgd door de Royal Navy en is veelal in het Engels. Afhankelijk van
hun dienst vak worden de OVW-ers in Engeland van de een naar de andere plaats gestuurd. Zo
ook Hendrik, die na zijn basisopleiding een opleiding krijgt voor Radioafstandpeiler. Hiervoor
moet na de matrozenopleiding een brevet worden behaald. Hij is geen liefhebber om het brevet
voor Kanonnier te halen. (bijlage 14) Hendrik behaalt dit brevet Rap op 21-09-1945.
Opleidingstraject van Hendrik:
De eerste opleidingsplaats in Engeland is per 20-04-1945 het Royal Naval Training
Establishment Shotley. Bij de Royal Navy is dit opleidingscentrum bekend als HMS Ganges,
gelegen in Shotley, nabij Ipswich in Suffolk. Hier krijgt hij zijn basisopleiding tot matroos.

Mast van Shotley in 2004
Volgens Wikipedia was dit een opleidingskamp voor jongens
van 15/16 jaar en het stond bekend om zijn hardheid. Een van
de zaken was dat de jongens als een soort eindtoets in deze
hoge mast moesten klimmen.

Hierna wordt hij op 060545 overgeplaatst naar HMS. Glendower. (“Tienduizend vrije vogels” blz.
32). Ook dit is al in de Tweede Wereldoorlog een trainingscentrum. Deze opleidingskampen zijn
in de traditie van de Royal Navy vaak (vernoemd naar) beroemde, oude oorlogsschepen. HMS
Glendower ligt in Wales op het schiereiland Llŷn bij het plaatsje Pwllheli.
Met ingang van 27-07-1945 wordt hij op HMS Valkyrie (“Tienduizend vrije vogels” blz. 39) op het
eiland Man geplaatst en wordt hij opgeleid tot Radioafstandpeiler (Plotter) 2 e klas (Rap(P)II) .
Genoemd worden ook HO ratings (Hostilities Only), maar wat dat precies inhoud is niet te
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achterhalen, iets met vijandelijkheden voor de zeeman, of misschien gevaren voor de zeeman
oftewel wat je goed in de gaten moet houden, zeker in oorlogstijd. De opleiding wordt alleen in
het Engels gegeven onder geheime classificatie. Aantekeningen mogen niet buiten de poort
komen. Het lijkt er volgens zijn dossier op dat het gebruikelijk is dat hij hierna verlof krijgt, maar
dat heeft hij om onduidelijke reden niet gehad.
Op 25-08-1945 volgt een overplaatsing naar
HMS Collingwood, een stenen fregat
(wallocatie) van de Royal Navy, in Fareham,
Engeland. Het is de hoofdvestiging van de
Maritime Warfare School en de grootste
marine-trainingsorganisatie in West-Europa.
De huidige wallocatie werd op 10 januari
1940 in gebruik genomen als de vierde HMS
Collingwood, in eerste instantie om de HO
ratings van de zeemanstak te instrueren.
Classificaties voor draadloze telegrafie
begonnen hun opleiding in juni 1940 en in
1942 werd een school voor het zoeken per
radio toegevoegd. HMS Collingwood nam in 1946 de opleiding van zowel officieren als
classificaties over in het onderhoud van alle elektrische- en radioapparatuur van de vloot.
Hier beëindigt Hendrik zijn opleiding Rap(P)II op 21-09-1945 en krijgt hij zijn brevet RAP(P)II
uitgereikt.
Vermeldenswaardig is nog, dat de OVW-ers in periode mei-augustus
1945 de kans krijgen om hun contract te verbreken en terug te gaan
naar Nederland. Dit alles in verband met het beëindigen van de
oorlog in Nederland in mei en in augustus is ook Indië vrij.
Sommigen kozen daarvoor en anderen waaronder Hendrik hebben
gekozen om hun driejarig contract te behouden en als OVW-er naar
de Oost te vertrekken. De bevrijding van Japan was nu niet meer
aan de orde. Wat wel?
Met een tussenstop op HMS
Blazer op het eiland Wight en
opnieuw HMS Glendower (29-091945- 18-10-1945). Krijgt hij 7
dagen verlof inclusief een vrij
vervoer en een verloftoelage.
Waarvoor hij deze dagen heeft gebruikt weten we niet.
Misschien is het fotootje met de zes matrozen gemaakt
tijdens dit verlof.
Op 18-10-1945 wordt hij geplaatst op Hr.Ms Van Kinsbergen,
een Nederlandse kanonneerboot, die ook als opleidingsschip
wordt gebruikt.
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De Hr.Ms Van Kinsbergen is dan het eerste echte oorlogsschip, waarop Hendrik zal varen en
dat hem naar Indië zal brengen.

NAAR INDIË
Onder grote belangstelling vertrekt
Hr.Ms Van Kinsbergen op 15
oktober 1945 vanuit Rotterdam naar
Sheerness, waar nog 200
manschappen, waaronder ook
Hendrik, worden opgepikt. Hendriks
basisopleiding van ongeveer een
half jaar aan de wal is ten einde en
nu is het tijd voor de praktijk van een
oorlogsschip. Hr.Ms Van Kinsbergen
is een flink oorlogsschip van
ongeveer 100 meter lang en 12
meter breed en een bemanning van
ongeveer 220 koppen. Verder heeft
het een redelijk zware bewapening
van kanonnen, mitrailleurs en dieptebommen voor de onder-zeebootbestrijding. Verwacht mag
worden dat het schip ook uitgerust is met radar, waarmee Hendrik zich gezien zijn opleiding
mee zal bezig houden. Vanuit Engeland vertrekt het schip op 28 oktober 1945 naar Nederlands
Indië.
Hendrik moet alles leren over het verblijf op- en organisatie van een oorlogsschip. Een dergelijk
schip is gericht op de praktijk van oorlogvoering en meestal verre van comfortabel.
Hiërarchische regels en discipline zijn hem ongetwijfeld bijgebracht in de opleiding, maar op dit
soort schepen heerst een ijzeren
discipline, waaraan ieder moet voldoen.
Waarschijnlijk wordt hem hier ook in de
praktijk geleerd hoe hij als
Radioafstandspeiler moet functioneren
in de praktijk op zee. Over de heenreis
is niets bekend, wat gemakkelijk
toegankelijk is. Om een indruk te
krijgen kan het verhaal van Hr.Ms.
Evertsen worden gelezen (“Tienduizend
vrije vogels” blz. 51 e.v.). Deze
reisbeschrijving komt ongeveer overeen
met andere bekende beschrijvingen
van troepenschepen vanuit Nederland Naar Indië. Meestal gaat de route via de Middellandse
Zee, Suezkanaal, Rode Zee, Indische Oceaan met een stop in Colombo, om te bunkeren en
dan naar Sabang op het uiterste puntje van Sumatra, waar de bemanning een eerste
kennismaking heeft met het land, dat ze alleen kennen van het vak aardrijkskunde op school en
dat nu enige jaren hun verblijfplaats zal zijn en op ieder een diepe indruk zal achterlaten. In
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andere beschrijvingen kan je lezen, dat de militairen onder de indruk zijn van de natuur en van
de vele bananen, die ze daar kunnen eten.
Hr.Ms Van Kinsbergen arriveert op 23-11-1945 in Sabang daar blijft ze tot 08-12-1945. Deze
periode wordt gebruikt voor schietoefeningen (“Tienduizend vrije vogels” blz. 104, 106, 107,
108, 110, 120).
Direct daarna vangt Hr.Ms Van Kinsbergen aan met haar voornaamste taak, namelijk patrouille
varen rond Sumatra en in de Javazee om het smokkelen van allerlei goederen als wapens, rijst,
rubber, suiker, propagandamateriaal en het vervoer van extremisten tegen te gaan.
Vaak ligt dit allemaal politiek zeer ingewikkeld. De Engelsen, die Indonesië hebben bevrijd,
voeren daar nu het bewind en willen zich zo snel mogelijk terug trekken. Zij (en de Wereldorde)
zijn niet gelukkig met de Nederlandse houding om zich opnieuw als kolonisator te vestigen. De
Indonesiërs hebben op 17-08-1945 direct de Republik Indonesia uitgeroepen en zijn blij dat ze
verlost zijn van de Japanse bezetting en willen niet terug onder het koloniale bewind van
Nederland. Kortom een politiek wespennest, waar tot in de Verenigde Naties over wordt
vergaderd. Nederlandse troepen mogen nog niet landen en de vraag of Nederlandse
oorlogsschepen wel mogen opereren als een soort politieagent komt vaak aan de orde.
Het KNIL krijgt wel toestemming om eilanden te bevrijden van achtergebleven Japanners. Bij
deze landingen worden zij ondersteund o.a. door Hr.Ms. Van Kinsgergen. Nadat eerst Bali is
gezuiverd, assisteert Hr.Ms. Van Kinsbergen eind maart 1946 de troepen van het KNIL bij de
landing op Lombok om dit eiland te zuiveren van Japanners. Er wordt hevige tegenstand
verwacht, maar dat is in de praktijk niet het geval en de zuivering verloopt zeer voorspoedig,
met nauwelijks tegenstand.
Hierna moet Borneo worden gezuiverd van extremisten en vooral van de talrijke smokkelaars
die met hun prauwen allerlei smokkelwaar, wapens en extremisten in allerlei richtingen
vervoeren. De daadwerkelijk landingen en gevechten worden uitgevoerd door militairen van het
KNIL, maar Hr.Ms Van Kinsbergen vaart constant langs de kust om direct ondersteuning te
kunnen geven met kanonvuur vanuit zee op de kust.
Op 22-03-1946 begint de Mariniersbrigade met het overnemen van de posities van de Engelsen
in Soerabaja en omstreeks eind april is de stad volledig in handen van de mariniers. Ook
arriveert er dan een brigade van de Koninklijke Landmacht, die de stadsverdediging en
bewaking van objecten voor haar rekening neemt. De Mariniersbrigade heeft een offensieve
taak en zodra er een gebied is ‘veroverd’, neemt het Nederlandse leger de bewaking van het
territorium over.
Aansluitend is direct begonnen met het repareren van de haveninstallaties, zodat mag worden
aangenomen dat Hr.Ms Van Kinsbergen regelmatig de rede van Soerabaja aandoet om te
bunkeren of de bemanning te laten passagieren. De taak van Hr.Ms Van Kinsbergen in deze
periode is het constant patrouille varen tussen de vele eilanden om te voorkomen dat verboden
en gestolen handelswaar vanuit Indië naar andere landen en streken wordt vervoerd. Nederland
beschouwt alles wat uit Indië komt immers als haar eigendom. Naast het patrouillevaren
begeleidt Hr.Ms Van Kinsbergen gevechtstroepen van het KNIL, zet deze af op de verschillende
kusten en verleent daarna ondersteuning met kanonnen en/of mitrailleurs. Met enige fantasie
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kan je je voorstellen, dat Hendrik hier een taak heeft in het met radarpeilingen opsporen van
vijandelijke schepen.
Half april vaart Hr.Ms Van Kinsbergen met een flinke vaart op een rif, verliest een van zijn
schroeven compleet met schroefas en de andere schroef is zwaar beschadigd. In Singapore
wordt het schip gedokt en gerepareerd, maar een schroefas is niet voorhanden, dus wordt er
verder op één schroef gevaren. Na enige tijd in Tandjok Priok te hebben gelegen krijgt het schip
opdracht om langs de noordkust van Java te patrouilleren. Tijdens die patrouille komt de
opdracht om een ex-patrouilleschip van de Japanners de “Shokotai” op te sporen en te enteren.
Dit schip is volgens Nederland na de capitulatie van Japan Nederlands bezit en nu dreigt het
schip met een Japanse bemanning te vluchten. Dus Hr.Ms Van Kinsbergen moet dit
verhinderen.

Wordt vervolgd
…………………………………………………………………………………………………………..

Op de vlucht voor de oorlog
De oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan roepen herinneringen op aan de Tweede
Wereldoorlog, die mijn ouders van zeer dichtbij meemaakten. Veel gebeurtenissen van toen
legde mijn vader vast op papier. Hoe herkenbaar is het dat zo’n 80 jaar later vergelijkbare
zaken zich afspelen.
2022 Oekraïne.
Rusland valt Oekraïne aan en bestookt het land met bommen, raketten en ander materiaal.
Strategische objecten worden beschoten, zoals munitieopslagplaatsen, fabrieken voor militair
materieel en andere belangrijke doelwitten. In diverse steden treffen de raketten ook woningen
van burgers. Grote wooncomplexen worden verwoest of zwaar beschadigd. Winkels raken leeg,
aanvoer van voedingsmiddelen wordt geblokkeerd. De bevolking slaat waar mogelijk op de
vlucht naar veiliger oorden. Met bussen en treinen tracht men het geweld te ontsnappen naar
het westen van het land. Als het ook daar niet veilig meer is, probeert men de grens over te
gaan naar Polen en andere Europese landen. Met een koffertje met de nodige kledingstukken
lopen vooral vrouwen en kinderen kilometers ver naar een betere en hopelijk tijdelijke veilige
plek. Een aantal van hen komt terecht in Nederland en wordt op verschillende manieren
opgevangen. Sommigen bij gastgezinnen, waar ze tot rust kunnen komen. Misschien ontstaan
er wel vriendschapsbanden voor altijd. De toekomst moet het uitwijzen.
Bommen
1942 Rotterdam. Duitsland heeft Nederland bezet in mei 1940 en sindsdien bouwt het zijn
militaire infrastructuur uit met bijvoorbeeld een bunkerachtige basis voor Schnellboote in de
Rotterdamse Waalhaven, op ruim 200 meter van de woning van mijn ouders, Jo en Piet van
Dijk. Die Schnellboote moesten ingezet worden voor een aanval op Engeland en vormden voor
de Engelsen dus een bedreiging. In de loop van WO II worden door geallieerden regelmatig
bombardementen uitgevoerd op Duitse militaire doelen in en om Rotterdam. De bommen
missen nog wel eens hun doel en raken burgerwoningen. Bij zo’n luchtaanval door de Engelsen
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in het voorjaar van 1942 duiken Jo en Piet in het midden van de kamer weg. Ze horen bommen
fluitend aankomen, de inslagen lijken in de achtertuin te zijn. Op het zinken dak van de uitbouw
van een van de slaapkamers slaat een granaatscherf in. Het zink smelt samen met het hete
stuk metaal. De luchtaanval brengt bij Jo en Piet op het eerste gezicht gelukkig niet meer
schade aan. Later blijkt een binnenmuur ontzet. Die kan pas na de oorlog hersteld worden. Het
gat in de dakkoepel wordt provisorisch gedicht, zodat de regen niet voor lekkage kan zorgen.
Piet bewaart het brokstuk als een oorlogssouvenir.

Zenuwen
Dat de bommen zo dichtbij komen werkt enorm op de zenuwen van de mensen. Het laat ook de
stoïcijnse Piet van Dijk niet onberoerd. Hij zit tegen overspannenheid aan en mede op aanraden
van zijn huisarts zoeken Jo en Piet hun heil buiten de belegerde stad. Er rijden nog treinen in
Nederland, zodat ze per spoor naar Gouda gaan en vandaar per boemeltje naar Bergambacht.
Waarom precies daarheen is niet duidelijk geworden, want familie woonde er niet. Ze stappen
een bakkerswinkel binnen om brood te kopen voor onderweg. Het voelt meteen al wat
vriendelijker aan, want de bakker heeft nog voldoende voorraad. In de stad zijn de
winkelschappen vaak leeg. Piet vertelt over de dreigingen die in Rotterdam letterlijk boven je
hoofd hangen. Hij moest er echt even tussenuit en misschien kent de bakker wel iemand die
hen wil en kan opvangen. Het geluk lacht Jo en Piet toe, want ze kunnen terecht bij een
boerenechtpaar in Stolwijk. Daar worden ze liefdevol opgevangen, betalen kostgeld en
verblijven zeven weken op de boerderij. Ze komen er snel tot rust en sterken weer aan. Op de
boerderij helpen ze mee en mijn moeder leert, als stadsmens, zelfs de koeien melken, gestoken
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in boerenkiel en op klompen, zoals een foto bewijst. Een andere foto toont mijn ouders
ontspannen in nette boerenkleding.
Opgepakt
Aangesterkt keren ze terug naar Rotterdam-Charlois, maar de vriendschap blijft voor ‘eeuwig’
bestaan en Jo en Piet gaan ook na de oorlog nog regelmatig terug naar Stolwijk. Nadat mijn
ouders vertrokken zijn, heeft het boerenechtpaar Joodse onderduikers in huis genomen. Toen
die verraden werden, werd ook de boer opgepakt. Hij is later als krijgsgevangene omgekomen.
Bron: de Oud Rotterdammer, auteur Piet van Dijk (1948)

In navolging van het verhaal in ten Anker nummer 19 – blz. 22 over de KRI Macan Tulul,
als tegenhanger “de Vlakke Hoek” geschreven door Jan Vroege
********************************************

VLAKKE HOEK (NNG)
Het is niet moeilijk om te weten te komen wat zich tijdens de zeeslag bij
Vlakke Hoek in Nederlands Nieuw Guinea heeft afgespeeld.
Er zijn vele verhalen, zelfs tot recent, die de loop van de gebeurtenissen
beschrijven.
Wat ik mij echter altijd afvroeg, wie waren nou die mannen welke in die
Neptune zaten. Ik kreeg in 2017 contact met Peter Varenhorst † die hier over een verhaal heeft
gepubliceerd. Hij stuurde het
mij. Het boeide mij enorm. Hij
verzekerde mij dat het
openbaar was en ik er mee
mocht doen wat ik wilde. Ik wil
het graag delen met anderen.
Het verhaal spreekt voor zich.
Jan Vroege

Nieuw-Guinea in de tweede week van 1962
Peter Varenhorst †
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De lokvogels
Op 13 januari 1962 om een uur of zeven in de Biakse ochtend, riep Ltzv-1 Harry Moekardanoe
me bij zich in het, voor het Bureau Operaties, afgescheiden deel van de quonsethut, die als
squadrongebouw dienst deed. Hij vertelde me dat ik als zijn waarnemer was ingedeeld en dat
we later die ochtend gebriefd zouden worden voor de komende vluchten. “Het gaat beginnen”
zei hij, omineus lachend.
Tijdens de briefing in het vliegdienstgebouw werden we door de operatieofficier ingelicht. Uit
onderschepte Indonesische communicatie was gebleken, dat er, zeer binnenkort, met een

tweetal Indonesische oppervlakteschepen ergens in het westelijke zeegebied van de Radjah
Ampat, bewegingen zouden worden ondernomen die de schijn moesten wekken dat in dat
gebied een landing, al of niet op Nederlands gebied, kon plaatsvinden. Squadron 321 zou de
aanwezigheid en identiteit van de Indonesische schepen vaststellen, melden en vervolgens
blijven rapporteren.
Maar ook vertelde hij ons, dat deze activiteit van de Indonesiërs diende om de aanstaande
landing, door middel van een viertal motortorpedoboten (MTB’s) op de zuidkust, grofweg in de
buurt van Kaap Vlakke Hoek, te maskeren.
“Hr.Ms. Utrecht”, de “Evertsen” en “Hr.Ms. Kortenaer”, twee omgebouwde S-fregatten uit de
Tweede Wereldoorlog, hadden de taak een eventuele landingspoging te verhinderen. Wij, de
Neptunes, zouden op een nagenoeg continue basis, radarverkenning langs de zuidkust
verzorgen en onze bevindingen rapporteren, niet alleen aan de schepen, maar ook aan “het
gezag in Hollandia” en uiteraard aan onze thuisbasis Biak.
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Om iets voor elf uur die
ochtend, startte Neptune B207, klom uit in westelijke
richting, om dan geleidelijk
naar het zuiden weg te
draaien en op 9.000 voet
horizontaal te komen. Met
de AN-APS 20 radar aan
konden we tot meer dan
150 nm om ons heen kijken.
Op de radarscope zag je
dan de contouren van de
duizend eilanden in de
Geelvinkbaai, met het
eiland Japen als ‘centrepiece’, en verder naar het zuiden de kusten van de baai die overgaan in
de massieve landecho van het vasteland.
Afb.4 Flight-deck
Over de intercom: “master
armament switch” en antwoord:
“check’’; daarna: “Outside all
clear?”, “check”, “Clear to fire one
burst”, “check” en dan klinkt de
roffel van de 20 mm mitrai-lleurs
in de neus van het toestel.
Gelukkig die doen het!
Vandaag boog onze vlucht, nadat
we Japen gepasseerd waren,
negentig graden naar het westen
af en gingen we richting de
Maccluergolf, langs het grote
eiland Misool, en dan weer
noordelijk naar Waigeo. Hier,
boven de eilanden van de Radjah
Ampatarchipel patrouillerend,
hoopten we de Indonesische
lokvogels te vinden. Dit was het
uiterste westen van het
bevelsgebied van de
COSTRING, de commandant
der strijdkrachten in NieuwGuinea. Nu moest er scherp
opgelet worden dat de grenzen
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van het Nederlandse gezagsgebied niet werden overschreden. Tijdens de briefing werd er
gehamerd: steeds zeker stellen dat je binnen Nederlands territorium
bent. Onze radar was bij de navigatie een grote en onmisbare hulp. Met de ervaring die de
waarnemers hadden opgedaan tijdens de onophoudelijke oefenvluchten, waren we in staat om
niet alleen de weg tussen de duizenden eilandjes te vinden, maar ook grote en vaak zelfs kleine
vaartuigen te midden van de drijvende zooi van boomstammen en grote pollen losgeslagen
land te onderscheiden.
Intussen ging onze vlucht met een mok lem lem verder. Harry Moekardanoe was een begenadigd en buitengewoon ervaren vlieger, een buik vol uren, boven land en zee, op alle breedtegraden, in de tropen, maar ook in Nederland en elders in Europa. Echt zo eentje die je om een
boodschap kunt sturen: eenmotorig, tweemotorig, waterlandingen, dag of nacht? Het maakt niet
uit, Harry rooit het. Toen we net begonnen aan het opwerkprogramma, legde hij uit dat niemand
voor de Indonesische Migs angst hoefde te hebben. Immers: wij, in onze Neptune, konden niet
alleen langer in de lucht blijven dan de straaljagers, maar onze vliegtuigen konden, bijvoorbeeld
met behulp van de spoilers, veel nauwer draaien dan de jachtvliegtuigen van de “overkant “,
zoals hij de Indonesiërs die immers zijn landgenoten waren, aanduidde. Ook wees Harry zijn
collega vliegers erop dat je met een Neptune redelijk eenvoudig strakke bochten om een klein
eiland kon draaien. En dat zoiets voor een jachtvliegtuig onmogelijk was, zodat die, om te
schieten, ook niet kon “voorhouden”, om te raken. Hier, boven de vele eilanden van de Radjah
Ampat; was aan alles gedacht, alleen nog even de targets vinden!
Tussen de echo’s van boven water uitstekende rotsen en koraalformaties viel wèl iets op dat
leek te veranderen; dat moesten we maar even goed in de gaten houden: “Sweep, zak, zak,
zak, sweep”, ja warempel deze bewoog. Bingo! “Pilot heading 260, down angels two, buster,
target now 12 o’clock passing left to right probably skunk”.
Ik vraag de vlieger: “koers 260 te gaan en te dalen naar 2000 voet, met zo groot mogelijke
snelheid. Doel nu recht vooruit, van links naar rechts gaand, mogelijk schip”. Dan meldt de
cockpit: ”schip recht vooruit, donkergrijs, witte boegmarker, vlag aan dekhuis”, en even later,
“target is landingsvaartuig, mogelijk landing ship tank (LST) vlag rood-wit, schip vaart zes
knoop, koers een acht nul.” Het flight deck en de telegrafist hebben meegeschreven.
Op de intercom: “telegrafist vijandsmelding aan Biak, FLASH, ONE LIMA SIERRA TANGO
break SOUTH OF GEBE break ONE EIGHT ZERO break ONE THREE ZERO SEVEN LOCAL
break OUT break. Read back.” De telegrafist leest de vijandsmelding terug over de intercom en
gooit het bericht dan de ether in naar het grondstation in Biak. Het gaat naar COSTRING in
Hollandia en de schepen aan de zuidkust die meeluisteren op deze frequentie. Nu weet iedereen, dat wij een Indonesisch tanklandingsvaartuig hebben gezien, ten zuiden van het eiland
Gebe, varend met een koers van een acht nul, om dertien uur zeven lokale tijd. Op veilige
afstand blijven we het schip visueel volgen, ondertussen met aanvullende meldingen de
verzamelde informatie voortdurend de ether in sturend. Later blijkt verder naar het westen, op
een ongeveer evenwijdige koers nog een donkergrijs scheepje te varen, maar dat voert geen
vlag. “Hr.Ms. Evertsen” meldt dat ze met 20 mijlsvaart naar een interceptie-positie stomen, en
daar over plusminus twee uur aankomen. Wij krijgen toestemming van Biak om onze koers naar
het noorden te verleggen en via vliegveld Jefman en het eilandje Middelburg ten noordwesten
van Sorong, naar Biak terug te gaan. Om iets over halfvier in de middag landen we op baan 09
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van het marinevliegkamp Boeroekoe. Op naar de debriefing en de lem lem, dan naar huis op de
scooter de Ridge op. Het ziet ernaar uit dat het eindspel is begonnen.
Die avond, tijdens de filmvoorstelling in de longroom, waar ze een oudje met o.a. Peter Lorre
draaien, wordt er, tussen de bedrijven, bij het drank halen en na afloop gevraagd wat er nu aan
de hand was daar in het westen. Een beetje vaag zeggen we iets over geslaagde patrouille
zonder incidenten, met veel berichten verkeer. Dat is het.
s’Anderendaags, op het squadron zijn onze opvolgers als bewakers van de zuidgrens op de
terugweg, zo horen we, terwijl de crew van Ltz. Beckers zich gereed maakt om te vertrekken.
“Het lijkt hier wel een vliegveld” verzucht meccano Nico Dekker, die bekend staat om zijn droge
humor. “Ze komen en gaan alsof het geen geld kost” voegt hij toe als hij naar het vliegtuig loopt,
“en dat alles in de tropische hitte en ik heb het al zo heet, ik ben gewoon kletskliedernat; nu
vraag ik u, juffrouw De Vries, wat moet dat nu?” Nico houdt de moed erin en dat waardeert
iedereen. Maar wij weten niet wat er gaat gebeuren.
Door de komst van de Neptunes was het vliegen bij de MLD in Nieuw-Guinea tegelijk een stuk
‘professioneler’ geworden. In de Dakota-tijd ging het bij squadron 321 lekker soepel. Of je nu
tijdens het vliegen een overall droeg of lang kaki hing ook af van hoe het er op de plek van
overnachten toeging. In Merauke waren de verhoudingen, door de sterke landmacht en BBinvloed, nogal formeel dus was uniform inclusief pet,
gewenst. Bij aankomst was men in overall gekleed. Te
Ransiki of op Jefman waren de omstandigheden, die van de
buitenpost, dus redelijk informeel. Een vechtpet met een open
kakihemd en een lange broek dat gaf de operationele status
van de crew goed aan. In de P2V7 was iedereen in
vliegoverall gekleed, met zwemvest aan gedurende de vlucht.
Klaar. Ergens in de kist borg men zijn pet op en aan de grond
was iedereen dan ook volop tot groeten gereed.

Twee dagen later
Zo kwam het dat de crew Moekardanoe, maandag 15 januari 1962 om 15.00 uur verzamelde in
het squadrongebouw en daarna, met een gewassen, groene overall aan, te voet naar Operaties
overstak om de briefing voor de vlucht van die avond aan te horen. We vliegen vandaag met de
204, zo’n kist die nog naar nieuwigheid ruikt: op de achtergrond de geur van ozon, elektronica
en olie, een beetje als een nieuwe auto, maar daar komt dan vaak nog een beetje benzinelucht
bij, en hier ontbreekt die gelukkig! Ltz. Ockerse vertelt ons dat een dag of wat geleden, in de
haven van Dobo op de Aroe eilanden, het nieuwe Indonesische schip “Multatuli” is
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binnengelopen en sinds gisteren bezig is een viertal MTB’s te bevoorraden. Verwacht wordt dat
ze deze
nacht zullen oversteken, mogelijk een loodrechte benadering van de NieuwGuinesekust. In dat
geval zal het punt van overschrijden van de grens van het Nederlandse gezagsgebied exact te
bepalen zijn. Dan volgt de bespreking van de dislocatie van de Nederlandse
oppervlakteschepen: “Hr.Ms. Utrecht”, (ctu), op de oostflank van de ruwweg west-oost lopende
as, dan “Hr.Ms. Kortenaer” en iets verder om de west “Hr.Ms. Evertsen”, die nog aan het
uithijgen is na de snelle transit uit de Radjah Ampat naar deze zuidelijker contreien. Bij Kaimana
en Fak Fak
bevinden zich twee kleine landingsvaartuigen voor de mariniers (LCPR’s) onder lokaal gezag.
De tactische radiofrequenties en speciale procedures worden doorgenomen, onze roepnaam is
‘four Biak’; we krijgen de lijst met herkenningsseinen. Geen beperkingen in gebruik elektronica;
luisteren op gebruikelijke Indonesische VHF-freq., radiostilte op HF tot na vijandsmelding;
tactisch, met schepen UHF gebruik beperken tot brevitycode, ons jargon. We zullen worden
afgelost om 22.30 uur door crew Idzerda, roepnaam ‘five Biak’, positierapport en sitrep.
uitwisselen na contact 50 nm out.
Ockerse vraagt of hij nog iets moet toelichten. Er zijn geen andere Indonesische eenheden
verwachtbaar: de mogelijke inzet van vliegtuigen door “de overkant” wordt, omdat dat het
donker is, niet verwacht. Na de meteo en een herinnering aan noodprocedures nog een kort
verhaal over ontbrekend burgerluchtverkeer. Sectie Operaties wenst ons een goede vlucht en
de briefing is voorbij. Iedereen gaat zijn eigen business verder uitwerken en voorbereiden: de
tassen worden met kaarten, boeken en lijsten gevuld, het album met scheeps- en vliegtuigplaatjes van “de overkant” gaat erbij; dat etui met drie extra potloden kan ook beter mee. Een
lekkere slok lem lem en dan naar het VW-busje dat voor het gebouw staat te wachten, om ons
naar de kist te brengen die bijna bij de kop van de baan staat. Sgtmajv. Veenis is de tweede
vlieger, Henk Krudde vormt samen met Kpl. Schuit het meccanokoppel voor onze vlucht. Joop
Runderkamp en Henk Hondebrink zijn de telegrafisten en sergeant Van Keulen is onze
konstabel. Als iedereen aan boord is en de bakboordmotor begint te draaien, is onze vlucht
begonnen. Over de intercom meldt de bemanning zich en rapporteert de gereedheid van de
apparatuur.

Wordt vervolgd
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Wijzigingen voorbehouden….
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