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Voorwoord 

Gaarne wil ik voldoen aan het verzoek van den schrijver, het eenvoudig, ongekunsteld relaas van zijn lotge-
vallen als Officier-vlieger van de Strategische Ver.V.A. met een kort woord in te léiden. 

Ik doe dit bovenal volgaarne, omdat ik, als voormalig commandant van deze Vliegtuigafdeling weet, hoe-
veel de Officieren, onderofficieren en manschappen van mijn Afdeling, zonder uit- zondering, hebben ge-
presteerd. Weet, dat deze prestatie, de zelfopoffering en heldenmoed, door velen aan de dag gelegd, ver 
uitgaat bo- ven de indruk, welke de inhoud van dit boekje waarschijnlijk bij den lezer zal achterlaten. Mijn 
mannen waren dan ook geen boekenhelden, zonder vrees of blaam. Neen, zij hebben heel . menselijk ge-
vreesd, angst gehad, hebben bewust: ·of onbewust gebeden voor het behoud van hun jonge leven. Maar 
het werden helden, zodra zij in hun toestel zaten en de motor werd aan- geslagen. Dan deden zij hun hoog-
ste plicht en volbrachten ...... met een bijna wisse dood voor ogen ...... hun opdracht even rustig en vastbe-
raden, als gold het een oefening in vredestijd. Eenzelfde geest bezielde het gronddienst-ver- richtend per-
soneel, dat er onder alle omstandig- heden voor heeft zorggedragen, dat de vliegtuigen gevechtsgereed 
bleven. 

Dezelfde ijzeren wil tot doorzetten en het wegcijferen van het eigen, “ik" hebben in de Afdeling gedurende 
deze vijf oorlogsdagen een band gesmeed, hechter, dan, onder welke andere omstandigheden ook, moge-
lijk ware geweest. 

Ik persoonlijk ben er trots op, het commando over deze Afdeling te hebben mogen voeren.  

Ten slotte een korte uiteenzetting over het Hu-Bo-Bé-systeem. 

Ver voor de oorlog werd - in strijd met de daaromtrent bestaande bepalingen - door de vliegers in een, 
zonnige" bui, wel eens lager dan de voorgeschreven hoogte van 400 m gevlogen. Erg veel lager zelfs. Dan 
scheerde men over- moedig over huizen, bomen en beesten in de weide: Hu(isje) Bo(ompje) Be{estje). De-
ze ont- zettende zonde werd natuurlijk - bij ontdekking - zeer zwaar gestraft en velen onzer hebben des-
tijds hun, “misdaad" gedurende dagenlange afzondering, droevig kunnen overpeinzen. 

Doch ziet, de theorie en de practijk zijn soms heel verschillend. In onze omstandigheden en met ons type 
vliegtuigen bleek het Hu-Bo-Bé vliegen de enige methode. om een opdracht, met kans op succes, uit te 
voeren. In onze oorlogsdagen werd dit gezegde als het ware een toverformule, welke het gevaar moest af- 
wenden. Noem het bijgeloof! Maar wij ge- loofden er in en volgens ons heeft het onze Afdeling geluk ge-
bracht. 

Van harte hoop ik, dat dit eenvoudige, bescheiden boekje, waarvan ik den schrijver, uit hoofde van de door 
hem betoonde moed, beleid en trouw destijds voor de hoogste onder- scheiding, de Militaire Willemsorde, 
heb voor- gedragen .- door velen zal worden gelezen. Mogen zij daarbij dan tevens bedenken, dat er van 
de Nederlandse lucht-, land- en zeestrijd- krachten nog honderden voorbeelden zijn aan te halen, welke er 
van getuigen, hoe dapper en vol zelfopoffering er is gevochten voor de onaf-hankelijkheid van ons dierbaar 
vaderland.  

 

De Kapitein-vlieger-waarnemer (n.a.) 

J. VAN DER WERFF. 
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Een spannende dag. 

Rrrrr . . . Rrrrr . . . de telefoon ; meteen zit ik rechtop in bed. Een blik op mijn wekker, het is twee uur. Ik 
grijp de telefoon die naast mij staat. “Ogenblikkelijk naar het veld komen, je wordt afgehaald", zegt een 
stem, die op dat ogenblik in de commandopost vliegveld Bergen weer klinkt; dan is alles weer stil. 

Rustig tikt mijn wekker, buiten is het pikzwart en een druppelen van de bomen, een regelmatig ruisen van 
water in de straatgoot, geven een beeld van de weerstoestand. Heel even neem ik dit in mij op, dan grijpt 
me slechts één ding, ons land is in gevaar; aankleden, snel, zeer snel. Even later sta ik bij het hek van mijn 
pension, haast gelijktijdig met de bus, die alle vliegers en waarnemers naar het veld zal brengen.  

"Charley, het is zover", het enige, wat ik te horen krijg van mijn anders zo opgewekte kameraden, een uit-
roep, die voortkomt uit de spanning van de voorbijgegane weken.  

Ik word gegrepen door de haast tastbare spanning in de enge bus, door de plotselinge stilte van mijn mak-
kers. Ieders gedachten zijn nu elders, en haast ongelovig aanvaarden wij de toestand, waarin we nu zijn. 

Dan brengt een klein tafereeltje ons weer tot de werkelijkheid. Jan, een waarnemer, staat in de verlichte 
deuropening van zijn pension, omhelsd door een grote, dikke witte massa op blote voeten, die . hem 
koekjes in de handen tracht te toveren; het is zijn hospita. Hij verdedigt zich dapper, dát kunnen we allen 
zien en slechts het geschreeuw: "Jan, we gaan", geeft hem bovenaardse kracht. Met een ruk is hij los en in 
de bus. Voor het eerst wordt er weer gelachen, we voelen ons weer echte Hollandse jongens, in staat elke 
tegenslag te overwinnen. 

Op het veld aangekomen, waar alles in een diepe duisternis is gehuld, horen we van onzen Kapitein de 
juiste oorzaak van het telefoontje; het ergste wordt verwacht, een aanval op ons land. Onze opdracht is, 
zodra de dag aanbreekt te starten, boven zee te gaan vliegen, de radiotelegrafisch door te geven op-
dracht op te vangen, uit te voeren en dan op Noordwijkerhout te landen. 

Plots is de stilte in de grote hangar verdwenen; bommen worden onder de toestellen gehangen, de waar-
nemers kijken hun bommen- richtkijkers nog eens goed na, evenals hun ontvang- en zendinstallaties, de 
vliegers halen de parachutes, waarop nu meer dan ooit zal moeten worden vertrouwd. 

Snel nadert het ogenblik van starten. Half vier. "Alle bemanningen aantreden", klinkt het dan door de 
hangarruimte. Lopen, stemmen, commando's.  

Stil staan we daar in linie, vlieg- helm en kaarten in de hand, de Commandant Vliegpark spreekt. Hij zegt 
ontroerd woorden van afscheid en van vertrouwen in de wil onze zaak tot het uiterste te volbrengen voor 
Koningin en Vaderland. 

Onder de indruk, maar met een ijzeren wil te tonen wat hij kan, gaat ieder naar zijn eigen vertrouwd toe-
stel. We zullen laten zien wat onze Strategische Verkennings Afdeling, zij het met verouderde toestellen, 
kan; we zullen de opdracht goed uit- voeren, met inzet van ons leven, als het moet. 

Dan meldt het meteostation, dat de weersomstandigheden dermate zijn verslechterd, dat starten op dat 
ogenblik is uitgesloten. Als na een tijdje het eerste licht doorbreekt, kunnen we zelf zien, hoe slecht de 
weerstoestand is. Lage wolkenflarden jagen over de duintoppen, welke op een afstand van een kilometer 
van het veld nog juist zijn te onderscheiden. Een fijne, prikkelende wolk van druppeltjes slaat ons in het 
gezicht en zet zich vast op onze leren jassen. 

We zijn teleurgesteld, maar moeten wachten, want nu starten, staat gelijk met zelfmoord. 
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We wachten op nader bericht, maar er komt niets; de weerstoestand blijft onveranderd en pas tegen ze-
ven uur in de ochtend komt er plotseling een eind aan onze gedwongen rust, door het bericht, dat de ver-
wachte aanval is uitgebleven. 

Weg valt de spanning. Natuurlijk is extra paraatheid voorlopig gewenst. Dit was in April '40 en zo had ik 
mij ook het begin van ons strijden voorgesteld ...  We gingen door onze vaardigheid te vergroten, het veld 
te verbeteren; er kwam meer luchtafweergeschut, alles werd verder gecamoufleerd; de nachtverlichting 
werd een feit. Intussen zat de natuur ook niet stil en werkte, dat het een lust voor het oog was. De gras-
mat werd frisgroen, de meccano’s stonden een paar uur vroeger op om kievitseieren te zoeken en hoog 
boven dit alles vlogen onze toestellen in de wijde blauwe Hollandse lucht.  

De Lente was er.  
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Een morgen in Mei.  

Mmmm ... Mmmm, kort en nijdig, van hoog naar laag een toonladder doorlopend. 

Twee kisten, die laag over mijn dak scheren. Meteen ben ik klaar wakker. Het geronk van laag vliegende 
toestellen, een geronk, vreemd voor mijn oren. Dit vreemde wordt bevestigd door een paar scherpe knal-
len van het luchtafweergeschut. 

Met een sprong sta ik voor het raam en zie nog juist een paar kisten, achterhaald door een reeks vurige 
ballen, over de bomen verdwijnen. 

Even is het stil. Witte wolkjes drijven in de lucht, wollig af stekend tegen de prachtige voorjaars hemel 

Dan zie ik plots toestellen van vrij grote hoogte neerduiken, zwarte eivormige voorwerpen maken zich los 
van de romp. Als op een commando barst van alle kanten een hels lawaai los, geratel van luchtdoelmi-
trailleurs, het scherpe knallen van het luchtafweergeschut, ontploffen van granaten en daar tussen door 
het klaaglijk loeien van de koeien op de weilanden rondom het vliegveld. Een geluid als van naderend on-
weer ... dan stijgt een vetachtige rookzuil op. 

Terwijl dit alles gebeurde, had ik mij bliksemsnel aangekleed en was op mijn fiets gesprongen. In mijn ge-
dachten zag ik nog steeds de eivormige voorwerpen vallen, dat waren bommen, dat ·was een aanval op 
het veld, we waren in oorlog! Ik trapte maar door, escadrilles Messerschmitts doken van grote hoogte uit 
de grijsblauwe lucht omlaag, omhoog, omlaag, al maar met hun mitrailleurs ratelend; de batterijen knal-
den. Ik naderde zo dicht mogelijk het veld, waar heen ook de andere mannen van de afdeling zich spoed-
den. 

Toen was alles stil; nog een plof van een granaat in de lucht, rust. 

Als paddenstoelen uit de grond verrezen van alle kanten om het terrein, uit sloten en greppels, meccano’s 
en mannen van de bewakingstroepen. Als door een wonder hadden zij nog bijtijds uit de hangars en ba-
rakken kunnen vluchten. Bijna allen hadden hun geweer, helm en gas- masker automatisch meegenomen. 
Nog rokend lag daar· het mooie veld, de grote hangars, één chaos van brokken muur en gebogen staal. 
Het landingsterrein was bezaaid met bomtrechters, de toestellen op het terrein doorzeefd met kogelga-
ten. Vernield was in tien minuten een arbeid van maanden. Het zou te ver voeren alle kleine voorvallen te 
verhalen, die in de korte ogenblikken van het bombardement plaats vonden. Er waren staaltjes bij van 
heldhaftigheid en kameraadschap. Hoofdzaak was, dat tijdens de onverhoedse aanval slechts één man 
sneuvelde en één zwaar gewond werd. 

Het schokte ons diep, één man gedood, de eerste van ons, die voor het vaderland was gevallen. Hoevelen 
zouden er nog volgen. Wanneer waren wij aan de beurt; in de middag, morgen, met Pinksteren? Het was 
echter nu geen tijd om lang te mijmeren. Wat er nog te redden viel werd van het veld gehaald en dat was 
nog heel wat. Nu was het wachten op nadere bevelen en berichten, onophoudelijk meldden de lucht-
wacht- posten drommen toestellen, die over ons land uitzwermden naar hun doelen; jagers, bommen-
werpers, transporttoestellen en spoedig rees bij ons de vraag hoe zouden onze jachtafdelingen zich hou-
den, wat zou onze luchtafweer pres- teren, hoe stond het met de mannen aan de grens en in de linies. 

Bij dit alles hadden we toch nog een zeker gevoel van triomf. Onze gevechtsklare toestellen, meesterlijk 
gecamoufleerd opgesteld in een bos- rand op ongeveer een kilometer van het vlieg- veld, waren niet door 
de vijand opgemerkt, de weg waarover we moesten taxiën naar het veld was nog intact gebleven; we 
konden nog vliegen! 
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Maar was er nog wel tijd om te vliegen, was de dag dan nog niet verstreken? Voor het eerst wierp ik een 
blik op mijn horloge; het was nog maar negen uur in de morgen. Spanning heerst er in de nieuwe com-
mando- post, een villa op enige afstand van het veld gelegen; onophoudelijk ratelt de telefoon: daar komt 
de kapitein binnen, er is ernst op zijn gelaat te lezen: 

...Mannen, onze eerste opdracht. Waalhaven is in handen van parachutisten, Valkenburg eveneens. 

De opdracht is, twee escadrilles te vormen. Het eerste bombardeert Waalhaven, het tweede Valkenburg, 
er rekening mee houdend, dat onze troepen om de velden liggen. Startbericht komt telefonisch over on-
geveer drie kwartier." Wij kijken elkaar even aan, Waalhaven en Valkenburg in handen van de vijand; 
maar er is vastberadenheid in die blikken; nu is het onze beurt actief op te treden, dit wordt het examen, 
na maandenlang oefenen; oefenen in navigatie, bommenwerpen, mitrailleurschieten op de manche; voor 
de vliegers een proef, zwaarder dan de eerste solovlucht, de eerste laplandingen, de proeven later voor 
het Groot Militair Brevet. Nu gingen wij met onzen commandant de opdracht bespreken; besloten werd, 
dat de kisten voor Waalhaven zich zouden verzamelen boven Egmond Binnen, die voor Valkenburg boven 
het Alkmaardermeer. 

Heenvliegend moesten wij de kustlijn volgen tot Hoek van Holland, vervolgens langs de Maas naar het 
doel; de groep Valkenburg zou rechtstreeks Alkmaar......... doel vliegen. Bij de eerste escadrille was ik in-
gedeeld. (De escadrilles .......... commandant, waarnemers en vliegers .......... waren van tevoren reeds 
aangewezen.) Tevens stelden we vast, dat de vlieghoogte 1500 meter zou bedragen, van welke hoogte 
dus ook de bommen zouden worden afgeworpen. We gingen dus de opdracht uitvoeren, juist zoals we 
dat geleerd en geoefend hadden. Intussen zat de technische officier met zijn helpers, de meccano’s niet 
stil. Er heerste grote bedrijvigheid in de gecamoufleerde opstelling in de bosrand, de kisten werden aan 
een laatste nauwgezette inspectie onderworpen. Waren de veiligheidspinnen uit de bommen genomen? 
Was er genoeg benzine en olie in de tanks, waren voor- en achter mitrailleur in orde, patronen in de 
trommels? Alles bedrijvigheid, doch het gebeurde zo, dat het niet vanuit de lucht zichtbaar was ; grote 
voorzichtigheid was geboden ; elk ogenblik konden de vijandelijke bommenwerpers terugverwacht wor-
den; werd de opstelling eenmaal opgemerkt, dan waren we verloren. Na het bespreken van de opdracht, 
viel er niets meer voor ons te doen, wachten dus, al maar wachten ... 

Monotoon ging de stem van den luchtwacht: twintig toestellen passeren in westelijke richting Gouda op 
500 meter hoogte … Wassenaar meldt 15 Messerschmitts op 1000 meter hoogte, in noordwestelijke rich-
ting. 

Even werden we geprikt, dit was onze route ... dan weer wachten . . .  Langs welke weg zouden we terug-
vliegen? Terugvliegen, wat een gedachte; geen begeleidende jagers, zwermen vijandelijke toestellen in de 
lucht, wat waren eigenlijk nu onze 270 km/u in vergelijking met snelheden van 400 km en hoger. Natuur-
lijk deze vlucht was onze eerste en tevens de laatste ; wat gek eigenlijk te weten, over drie uur ben ik er 
niet meer, terwijl de zon, zoals altijd schijnt, de natuur zoals altijd jubelt van levensvreugde. Daar zitten 
Jaap, Geert en Dick. Zouden we elkaar weerzien? Zij zitten ook al zo in gedachten verzonken. 

Waar is dan onze durf, waar onze vastberadenheid? Als gelijktijdig door dezelfde gedachte bezield, staan 
we op, geven elkaar de hand; de oude tinteling in de ogen is zichtbaar. Natuurlijk, we gaan weer gewoon 
escadrille vliegen, zoals we dat altijd deden en tegen standers zijn er om te overwinnen of .... om te ver-
schalken. De drie kwartier van intense spanning zijn voorbij. De bus, die ons naar de toestellen zal bren-
gen, rijdt voor. Een ferme handdruk van den kapitein, waarin ligt opgesloten: moed houden mannen, doe 
je plicht, tot ziens. Een handdruk, die meer zegt dan vele schone woorden. We gaan een commandant 
achterlaten, die vanaf dit ogenblik intens met ons meeleeft, die meer spanning heeft te doorstaan, dan 
wij straks in de lucht, die pas weer ruim zal ademen, wanneer alle vogels weer veilig in het nest zijn terug-
gekeerd. 
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De eerste opdracht.  

Een schok. De bus stopt bij de bosrand. Daar staan onze toestellen, gedeeltelijk naar voren gerold uit hun 
opstelling. Blinkend, als nieuw, bij elk twee meccano’s en een wachtpost. Doodstil, maar dan komt er be-
weging, moto ren worden aangeslagen. Voor vrij ... contact! Nu is er leven gekomen in de zojuist nog star-
re kisten. Trillend staan ze in de zon, als racepaarden snuivend en trillend, ingehouden, tot het startsein 
zal klinken. Er komt iemand aanhollen: starten! de order is telefonisch doorgekomen. 

Een aanzwellend gebrom, een wolk van opvliegende grassprietjes en takjes; het eerste toestel verlaat zijn 
schuilplaats en begint zijn tocht over de weg, die naar het vliegveld leidt. Weer een stofwolk, daar gaat 
no. 2, en zo vertrekt het ene toestel na het ander. Ik zie nog armgezwaai van meccano’s, van manschap-
pen en burgers, die uit de ramen van hun huizen hangen. Dan heb ik al mijn aandacht nodig, om het toe-
stel op de weg te houden en veilig naar het veld te taxiën. Dit eerste begin van de tocht is zeer spannend: 
worden we nu, hulpeloos voortrollend op de smalle landweg, door vijandelijke toestellen opgemerkt, dan 
zijn we onze kisten kwijt. Er gebeurt echter niets en het speurend oog van mijn waarnemer kan geen stip-
je in de lucht ontdekken. 

Op het betonnen platform is een weg voor ons gebaand door honderden glasscherven, brokken steen, 
gebogen stukken ijzer, bomtrechters. Gaten waar we beslist overheen moeten zijn dicht gemaakt. Even 
zoekt mijn oog een startbaan tussen de vele trechters, een teken van mijn waarnemer, gas vol open, daar 
gaan wij ! Steeds sneller schiet de groene grasmat onder mij door, af en toe plotseling onderbroken door 
een gapende zwarte wonde, een bomtrechter. Dan liggen de weilanden rustig onder mij, we vliegen. Ik 
minder toerental, wat rust gevend aan de motor, die zojuist het toestel met de 400 kg bommenlast van 
de aarde heeft losgetrokken. 

Duinen . . . Egmond. Boven dit dorpje draaien we rondjes tot alle vijf toestellen zijn verzameld. 

Verwoestingen na het bombardement op vliegveld Bergen (voorgrond restanten Fokker G -1) 
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Nu vliegen ze naast elkaar, de 707, 708, 714, 706 en de 709; de escadrille commandant steekt zijn hand 
omhoog, wij klimmen. De zee ligt vlak, branding is haast niet te bespeuren, de kustlijn is tot voorbij Sche-
veningen te volgen. Holland, één grote groene vlakte, in vakjes verdeeld door sloten en vaarten, bezaaid 
met rode dorpjes en stadjes. Wat een rust, wat een vrede gaat hiervan uit. Het is haast niet te geloven, 
dat juist vliegers, die de wereld zo mooi kunnen zien, genoodzaakt zijn zoveel verderf en leed te zaaien. 

Achthonderd meter wijst mijn hoogtemeter aan, duizend, nog stijgen we. Nu ligt links van mij het Noord-
zeekanaal, onder mij IJmuiden; 1.500 meter, we zitten op de afgesproken hoogte. Zuidelijker komend, 
beginnen we de eerste afwijkingen te bespeuren; grote zwarte rook- wolken, opstijgend in de omgeving 
van Den Haag, trekken over het land. Haast niet te onderscheiden zien we diep onder ons talrijke toestel-
len vliegen. Hoofdzaak is echter, dat wij niet opgemerkt worden. Dan wordt onze aandacht getrokken 
door een eigenaardig tafereel. Het lijkt wel of de gehele bevolking uit de omgeving van Wassenaar, de 
was heeft uitgehangen. Het zijn honderden parachutes, die in de duinen en op het strand liggen. · 

Rustig vliegen we door, steeds meer het doel naderend; daar is de Nieuwe Maas, nog even, Waalhaven is 
reeds te onderscheiden; het vlieg- veld, waar ik· zovele malen landde, terug van Berlijn, Milaan, Parijs, op 
weg naar Londen en later, op mijn oefenvluchten met militaire machines. Nu is dit veld in handen van de 
vijand; het terrein is bezaaid met grijze toestellen.  

Daar gaat de vuist van den waarnemer van het commando-toestel omhoog; hij gaat op en neer, alsof hij 
wil zeggen: mannen we zijn er, nu is de beurt aan ons; straks gaat de vuist naar beneden, ten teken, dat 
de bommen moeten worden afgegooid. 2.000 kg springstof zullen zich naar de aarde spoeden, bij de eer-
ste tegenstand alles vernietigend. Het zijn seconden van intense spanning, dan, toch nog onverwachts, 
verdwijnt de vuist. 

Ik zie de gele bommen van de vleugel losgaan, ze vallen, niet meer tegen te houden; even gaat er iets in 
mij om. Mijn ogen volgen de bommen, die snel in de diepte verdwijnen. Dan kan ik ze niet meer onder-
scheiden; een onderdeel van een seconde misschien, het lijken mij minuten.  

Een kist van de bosrand  
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Plotseling stijgen, in een deel van het veld, grote vlammen op, gevolgd door zwarte rook- wolken. De 
bommen zijn midden in een grijze massa toestellen terecht gekomen, ze hebben doel getroffen. 

We maken een bocht om beter de vernietigingen, de uitwerking te kunnen zien, om te zien of nog andere 
bijzonderheden van belang op het veld zijn te ontdekken. Ik kan de verleiding haast niet weerstaan om 
naar beneden te duiken, eens laag over het veld te jagen, maar we moeten terug, terug naar ons veld, 
waar men in spanning op ons zit te wachten, waar misschien een nieuwe opdracht klaar ligt. We zwen-
ken, keren Rotterdam de rug toe en verdwijnen in duikvlucht, om, laag over de weilanden heen, naar Ber-
gen terug te vliegen. We duiken haast instinctmatig naar beneden, alsof we ons nu pas het gevaar bewust 
zijn waaraan we bloot staan, wanneer op deze hoogte een overmachtige groep jagers ons zal ontdekken. 

Dan zie ik plotseling hoog boven ons escadrilles Messerschmitts. 

Enkele maken zich uit het verband los en duiken pijlsnel naar beneden, we zijn ontdekt! Ik zet mijn toe-
stel steeds meer op zijn neus, geef steeds meer gas en met een geweldige snelheid duiken ook wij om-
laag, een luchtgevecht beginnen met onze verkenners tegen een zestal jagers is wel al te optimistisch. Te 
laat! we zijn reeds ingehaald. Plotseling schiet een vurige straal uit de neus van een Messerschmitt, welke 
de kist van den escadrille- commandant treft; onmiddellijk daarna verlaat een grijszwarte sliert de staart 
van z'n toestel. hij is getroffen, verloren. 

Even krijg ik een onbehaaglijk gevoel, dat echter onmiddellijk onderdrukt wordt, wanneer mijn blik af-
dwaalt naar de op mij afstormende aarde. Al mijn aandacht heb ik nu nodig om bijtijds het toestel op te 
trekken. Een scherp venijnig knetteren; witte punten, als de vlokken in een sneeuwjacht, schieten langs 
de romp van mijn kist en verdwijnen in mijn instrumentenbord. Een trap tegen mijn voetenstuur, de bun-
del ligt links van mij.  

Meteen schiet ook mijn achter-volger voorbij, trekt op, en verdwijnt. Weer vlokken, nu langs mijn voeten-
stuur. Een knal. een groot gat verschijnt in mijn rechtervleugel, waarvan het triplex begint los te scheu-
ren. Er zit wéér een jager achter me. De grond nadert steeds meer. Een geweldig stortbad van benzine en 
olie, mijn tanks zijn geraakt. 

Toch doorduiken flitst het door mijn brein, ik kan het verder doorzetten dan mijn tegenstander, · die mij 
straks met zijn overmachtige snelheid zal passeren, de grond induiken of nu, op ditzelfde ogenblik, moet 
optrekken. Een zwarte flits schiet vaag rechts van mij omhoog ; mijn achtervolger heeft de verstandigste 
weg gekozen. De kogelregen heeft opgehouden, maar nu zie ik tussen de verblindende stroom benzine- 
druppeltjes door, de grond vlak bij me. 

Ik haal mijn stuurknuppel naar achteren, stuk- ken triplex vliegen van de vleugel, de neus van mijn toestel 
richt zich op. Die oude Fokker zit toch maar solide in elkaar. Rakelings scheer ik over de weilanden. Mijn 
motor begint te sputteren, ik zal de kist hier neer moeten zetten, doorvliegen is ten enenmale uitgeslo-
ten, trouwens op dat ogenblik houdt hij er geheel mee op. Met een hand de benzinestroom afwerend, 
die mijn bril treft, tracht ik uit de kleine weilandjes een op te sporen welke voor een landing ge- schikt is. 

Daken, die ik ontwijk, een paar kisten van ons escadrille, die laag over de huizen verdwijnen, een flits van 
een toren, Delft, een grote boog, slippen, een sloot, de wielen raken de grond, afremmen, het toestel 
staat. Het geruis van benzine, neerstromend in het gras, is het enige wat de stilte verbreekt. In minder 
dan een tel staan mijn waarnemer en ik naast het toestel, nog een tel, we liggen in een sloot. Een fluitend 
geluid, een Messerschmitt duikt laag over het weiland en verdwijnt. Vol slijk, kruipen we uit de sloot. 

Mijn kameraad voert een indianendans rond- om me uit, schudt mijn hand: Charley, we leven, schitte-
rend gedaan. Ik voel eens langs mijn benen, pijn voel ik niet, nergens ook één gaatje te bekennen. Hoe is 
het mogelijk, en dat, terwijl de romp van de kist volkomen doorzeefd is. Over de omliggende weilanden 
verspreid, liggen verschillende Junkers Ju 52. 
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Grote witte lappen wapperen in de wind, parachutes. Hoog in de lucht, bezaaid met witte strepen en spi-
ralen, zoemt een escadrille bom men werpers. Het is nu zaak, zo spoedig mogelijk onzen commandant in 
kennis te stellen van de landing. Het toestel ter plaatse repareren is onmogelijk ; hoezeer het ons ook aan 
het hart gaat, de goede oude 708 moeten we achterlaten. Springend over de ene sloot na de andere, 
gaan we in de richting van de dichtstbijzijnde huizen. Bij de dijk gekomen, waar de woningen lig gen, zien 
we Nederlandse soldaten plat op hun buik liggen; ze maken naar ons gebaren van "liggen" en prompt la-
ten we ons vallen, kruipend gaan we verder. "Nou Luit, u heeft ook geboft! in de achterste toestellen 
zitten nog parachutisten met mitrailleurs. Ze hadden u wel kunnen neerschieten, wij moeten ze gevangen 
nemen." Plotseling nadert in de verte over de dijk een motor met zijspan, het zijn parachutisten. We be-
sluiten ze rustig af te wachten en wanneer ze vlak bij ons zijn een salvo te geven. 

Dan wordt mijn aandacht getrokken door een van onze mannen, staande achter een boom. Voor we hem 
kunnen beduiden te wachten, legt hij aan, richt, zijn geweer ketst. In razende vaart nadert de B.M.W. De 
mitraillist in het zijspan heeft den snoodaard opgemerkt, een regen van kogels en zand spat op aan de 
voet van de boom. Zonder van zijn stuk te zijn gebracht, haalt onze man de grendel over, legt weer aan, 
een schot, een zwaai van de motor, een stofwolk, het is gebeurd. De berijder bleek vlak onder zijn helm 
ge troffen, de mitraillist door het ongeluk zwaar gewond.  

Treinen rijden er niet, taxi's evenmin; we moeten dus een wagen vorderen en na wat onderhandelen, ko-
men we in het bezit van een snelle Oldsmobiel. Op het gemeentehuis krijgen we de benodigde papieren; 
tevens ontvangen we daar van den plaatselijken commandant de nodige inlichtingen, aangevuld met 
waardevolle raadgevingen van een officier van een afdeling pantserwagens. 

Hij is zojuist teruggekeerd van een tocht door het Westland. De kortste weg naar Den Haag is niet te berij-
den, daar bij Ypenburg en ook op andere punten nog hevig wordt gevochten. We moeten dus door het 
Westland, waarbij een schetsje van de wegen, die waarschijnlijk veilig zijn, ons goede diensten zal bewij-
zen. Een mitrailleur, onmiddellijk tot vuren gereed, nemen we mee. 

Onderweg worden we steeds aangehouden. Al spoedig hebben we onze vliegkleding en parachutes zo-
veel mogelijk in de wagen verstopt, want we schijnen de indruk van parachutisten te geven. Meer dan 
eens wordt gezegd: de weg is afgesloten, in handen van parachutisten, rijdt u dus even om over … Af en 
toe, als het niet mogelijk is een omweg voor de vijand te maken, wagen we het er op; met snelle vaart 
wordt dan de weg genomen, de mitrailleur in stelling. Bijna steeds loopt het goed af, en we worden óf 
niet opgemerkt of de vermoede vijand is er niet. Eén keer echter, daalt plotseling uit een huis, een regen 
van kogels achter de wagen neer. 

Voordat de belagers tijd hebben ons weer onder vuur te nemen, zijn we, dankzij het langs de weg staand 
struikgewas, met razende snelheid uit het gezicht verdwenen. We hebben geen tijd voor schermutselin-
gen, voor ons is het slechts van belang, heelhuids en zo spoedig mogelijk op het vliegveld terug te zijn. 
Gelukkig kunnen we daarna, beveiligd door twee pantserwagens, die toevallig dezelfde rich- ting op moe-
ten, door 't verdachte gebied een weg nemen, die een aanmerkelijke bekorting geeft. En zo zigzagden we 
vier uur lang door dit gedeelte van Zuid Holland; pas tegen drie uur reden we Den Haag binnen. Op het 
Commando Luchtverdediging kregen we een identiteitsbewijs, om verdere moeilijkheden te voorkomen. 

Hier hoorden we ook, hoeveel reeds gedurende deze eerste oorlogsdag door de Nederlandse luchtstrijd-
krachten was gepresteerd, hoe ver- schillende van onze collega's zich na heldhaftige strijd hadden kunnen 
redden met hun valschermen, maar ook de namen van hen, die hun leven hadden moeten laten voor het 
Vaderland. Een half uur later zijn we weer op weg, naar Lisse. We schieten niet snel op, nu eens moeten 
we wachten omdat grote militaire colonnes, wonderlijk gecamoufleerd met boomtakken, voor- bij rijden, 
dan weer worden we opgehouden door rijen taxi's, volgepropt met mensen, koffers en dekens : geëvacu-
eerden. Voortdurend herhaalt zich dit beeld van op-gejaagde vrouwen en kinderen. We kunnen er ons 
een kleine voorstelling van maken, wat oorlog voor de burgerbevolking betekent. Af en toe treedt plotse-
ling een soldaat naar voren: halt! Dreigend het geweer op ons gericht, nadert hij de wagen, telkens glim-
lachend, wanneer ik gewoon Nederlands tot hem spreek, en mijn papieren laat zien. 
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Omgekeerd ben ik ook steeds op mijn hoede en houd mijn revolver gereed, want hoe kan ik weten, dat 
die soldaat een Nederlander is; de meest fantastische geruchten doen de ronde. Na Velsen lijkt het of we 
een grens zijn gepasseerd en in een land rijden, dat nog in vrede is. Ongehinderd gaan we verder en ko-
men met de avondschemering in Bergen aan. Alles wat die dag gebeurd is, schijnt weg te vallen, wanneer 
we elkaar weerzien. 

De kapitein glundert. Allen zijn teruggekeerd, ook de bemanning van het commando toestel Ik had hén 
afgeschreven, zij mij, want ik was eveneens met een grote grijze sliert achter het toestel aan, recht op de 
grond af gedoken. Alleen van twee der teruggekeerde toestellen waren de waarnemers gewond, waarvan 
één, zoals later pas bleek, vrij ernstig. De escadrille van Valkenburg had geen tegenstand ontmoet. Keurig 
was het doel geraakt en omdat er toch nog tijd over was, was het nog even omgevlogen en had bij Katwijk 
enkele vijandelijke toestellen, die waren geland, in brand geschoten. Op dat ogenblik verdreef de vreugde 
van het weerzien elke droeve gedachte. Het ene verhaal na het andere weerklonk, de waarheid ervan nog 
fantastischer klinkend, dan de fantasie. 

Was de kok niet komen waarschuwen, dan had ik mijn maag die dag volkomen vergeten. 
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Hu...Bo...Bé. 

Over één ding waren we het allen de volgende morgen eens, de nieuwe opdracht gingen we uitvoeren op 
nul meter". We zouden het reeds lang in de vliegers wereld bekende Huisje Boompje Beestje, tot een sys-
teem maken. Je kroop gewoon onder de vijandelijke toe stellen door, die je daardoor lang zo gauw niet 
opmerkten, gooide bij verrassing een paar bom men op je doel en voor de vijand besefte, wat er gebeur-
de, vloog je weer doodleuk op vijf meter terug. Zo gingen we die dag naar Waalhaven en naar de Moer-
dijk en toen allen van deze onbeschermde bombardementsvluchten terug keerden, gingen we geloven 
aan een zekere onsterfelijkheid. We werden enthousiast en de behoefte aan een strijdkreet werd steeds 
meer gevoeld. 

Zo ontstond in ons midden de uitroep HU BO BE! Het werd de roep van succes. Vóór we startten, zwaai-
den de meccano’s en riepen vurig Hubobé! Het galmde langs de bosrand, totdat het werd overstemd 
door het geronk van de motoren. De toestellen rolden over de lange smalle weg, naar het vliegveld, onbe-
kend met wat hen te wachten stond. Daar werden ze opgemerkt door de mannen van de luchtafweer, die 
verspreid om het veld lagen. Ze schreven de nummers van de kisten op, en riepen elkaar toe: Hubobé! 
Hubobé! Het gaf ons moed. 

Na één of twee uren van voor hen haast ondraaglijke spanning, kwamen we plotseling terug, want door 
het zeer lage vliegen, werd je pas opgemerkt, wanneer je boven den man vloog. Geronk ... de 706, weer 
geronk ... de 714, en was het laatste toestel gepasseerd, dan zagen we de mannen bij de batterijen sprin-
gen van vreugde : Hubobé ! Het is Pinksteren. Op het vliegveld wordt een vijandelijke aanval verwacht. Dit 
bericht komt 's avonds om zes uur. 

De bewakingstroepen, die voortdurend paraat in hun stellingen liggen, worden met onze meccano’s, voor 
zover deze bij de toestellen gemist kunnen worden, onderofficieren en officieren, versterkt. Tien minuten 
later liggen we achter mitrailleurs in de bosrand, grimmig de toestellen af wachtend, die zullen komen. 
Het ene kwartier na het andere verstrijkt, maar de aanval blijft uit. Eindelijk wordt voor ons het sein inruk-
ken gegeven, we gaan terug naar de commandopost. 's Avonds laat komt de nieuwe opdracht. Alle Ne-
derlandse luchtstrijdkrachten moeten zich de volgende morgen half vier voor de Grebbeberg, boven Wa-
geningen verzamelen. Steeds duidelijker blijkt, dat de situatie voor de onzen slechter wordt. Alle lucht-
strijdkrachten, dat wil zeggen, de weinige toestellen die er nog over zijn van de vroegere Luchtvaartafde-
ling. 

Zes toestellen zijn er in Bergen gevechtsklaar. Na de twee op Vrijdagmorgen, was er geen enkele kist 
meer uitgevallen. Wel keerden ze terug met gaten in de tank, vleugels of romp. Dag en nacht werkten de 
meccano’s door in de primitieve houten hangartjes in de bosrand, mo toren nakijkend en herstellend, 
vleugels oplappend; mitrailleurs werden weer in orde gemaakt, bommen onder de toestellen gehangen. 
Dit alles gebeurde onder voortdurende waakzaamheid, - 's nachts werd natuurlijk verduisterd - ieder 
ogenblik kon weer een bombardement worden verwacht. Zo waren op Zaterdagmorgen tien uur plotse-
ling bommenwerpers, begeleid door jagers, komen opdagen, met als doel óf het vliegveld of de gecamou-
fleerde opstelling. 

Het bleek spoedig, dat onze schuilplaats nog niet ontdekt was; dankzij het uitstekende vuur van de lucht-
afweer, vielen de bommen ook niet op het terrein. Met luid geraas ontploften ze in weilanden in de om-
geving; een koe werd gedood 

.
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De Grebbeberg. 

De nieuwe opdracht zal worden uitgevoerd onder bescherming van enkele jachtvliegtuigen, waaruit valt 
op te maken, dat deze nieuwe op dracht niet zonder gevaar is. De jagers van het type D.XXI zijn van een 
afdeling, die als basis Buiksloot heeft, een veldje benoorden Tuindorp- Oostzaan bij Amsterdam. Na de 
bespreking, proberen we de uren voor de start slapende door te brengen, wat ons slechts ten dele gelukt, 
ondanks de voorafgegane vermoeiende dagen. Het is veeleer een opluchting, wanneer de tijd van vertrek 
is aangebroken. Het veld ligt vaag grijs in de ochtendschemering, als we starten. Direct na het loskomen 
houden we het toestel gedrukt; we vliegen tussen de boerderijen door. 

Hu-Bo-Bé! 

Zo passeren we de hoge fabrieksgebouwen van de Zaanstreek; reeds doemen de, nu voor ons hoog lijken-
de kranen in de Amsterdamse havens op . . . Oostzaan . . . Buiksloot. De D.XXI ’S staan reeds te draaien en 
wanneer we de rand van het terreintje zijn genaderd, starten de kisten.  

Even later zitten ze schuin achter ons; alles verloopt uitstekend volgens programma. Ten· Westen van 
Weesp vliegend, zien we boven ons vijandelijke toestellen. Dankzij ons systeem worden we niet opge-
merkt, rustig maar snel gaat het naar het doel. Een· man op een seinwachtershuisje zwaait geestdriftig 
naar de Nederlandse kisten, die toch nog schijnen te bestaan. Met een boog vliegen we om Utrecht heen, 
volgen nagenoeg de Kromme Rijn en daarna de Rijn bezuiden Amerongen. Ten Noorden van ons ligt de 
Utrechtse heuvelrug, die mij van uit de lucht nog nooit zo hoog heeft toegeschenen. Boven ons strekt zich 
een effen grijs wolkendek uit, waar boven, naar later pas bleek, zich vele vijandelijke jagers ophielden. 

Drie Fokker D.XXI ‘s bij Aalsmeer  
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Plotseling, voor den toeschouwer op de grond, komen we van achter de Grebbeberg tevoorschijn en be-
ginnen te stijgen naar ongeveer driehonderd meter, welke hoogte beslist nood- zakelijk is, willen onze 
bommen ontploffen. Nog enige ogenblikken, dan zijn we boven het doel van onze vlucht, de bossen in de 
buurt van Wageningen, waar zich de vijandelijke batterijen ophouden, die voortdurend de stellingen op 
de Grebbeberg bestoken. Snel overzie ik de escadrille, het verband blijft goed gehandhaafd, de waarne-
mers zijn druk in de weer. Even zoekt mijn oog de horizon, het landschap, het wolkendek af; geen jager te 
zien. Onverwachts bewegen zich vanaf de grond talrijke vurige strepen naar ons toe, we worden bescho-
ten met luchtdoelgeschut en mitrailleurs. Rustig gaan we door, nu terugkeren, terwijl we vlak boven het 
doel zitten, is toch al te gek. Op hun beurt zenden onze jagers talrijke vurige strepen naar de bossen on-
der ons, bijna gelijktijdig met de bommen, die de waarnemers nu laten vallen. 

Telkens wanneer er een ontploft, krijgt mijn toestel een behoorlijke tik, zweven we even boven onze 
stoeltjes. Grote vlammen schieten op vele plaatsen uit het bos omhoog, gevolgd door wolken aarde. Het 
is raak geweest, we worden niet meer beschoten, en wanneer we laag over de heuvels richting Zeist weg-
vliegen, stijgen achter ons grote rookwolken uit het brandende bos omhoog. Met de grootst mogelijke 
snelheid vliegen we terug, immers de vijandelijke jagers kunnen gewaarschuwd worden en ons dan ge-
makkelijk inhalen; we moeten met de weinige toestellen, die we nog hebben, elk gevecht zoveel moge lijk 
vermijden. 

Over de Loosdrechtse plassen, Diemen, Buiksloot, waar de jagers landen, en het Alkmaardermeer, gaan 
we terug naar Bergen, waar we met vreugde worden ontvangen. Toch is de stemming gedrukt door de 
vele minder opgewekte berichten, die doorkomen en het verwondert ons niet, als een paar uur later een 
telefoontje komt, met het verzoek, nogmaals een opdracht te vliegen, naar het gebied voor de Grebbe-
berg. Het zal er niet ongevaarlijker op geworden zijn; het is later op de dag en het gevecht is in volle gang. 
De berichten wijzen er op, dat het vijandelijk luchtwapen hier zeer actief is: vrijwilligers worden er ge-

Fokker D.XXI in gevecht met een Messerschmitt BF 109  
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vraagd. Lang behoeft evenwel onze kapitein niet op namen te wachten, allen geven zich zonder aar zelen 
op, hoewel we beseffen dat nu meer dan tevoren, een opdracht zal worden uitgevoerd met inzet van ons 
leven.  

Naarstig werkt de staf van meccano’s onder leiding van den technischen officier, die bijna overal tegelijk 
aanwezig is, aan het in orde brengen van de toestellen ; wanneer we straks zullen starten, kunnen we 
weer op de toestellen vertrouwen. Deze keer vlieg ik het eerste toestel van de escadrille; we besluiten 
dezelfde weg te nemen als de eerste keer, daar deze het meest verrassende werkt en verrassing is het 
enige middel voor ons, dat nog kans van slagen heeft. 

Langer dan gewoonlijk is de handdruk van onzen commandant, dieper in ons gemoed trilt de Hubobé-
roep van de mannen, die ons de weg naar het veld zien af taxiën. Het afhalen van de jagers in Buiksloot 
verloopt weer even vlot en voort gaat het laag over de grond richting Utrecht. Af en toe komt er een jager 
naast mijn toe stel vliegen. Hierdoor kom ik tot de verrassende ontdekking, dat het vrienden van mij zijn. 
We herkennen elkaar dadelijk, ondanks de vliegbril en de stalen helm. We gebruikten namelijk van de 
eerste dag af, toen verschillende waarnemers waren teruggekeerd met schamp- schoten op hun leren 
vlieghelm, de gewone stalen helm. We passeren hetzelfde seinhuisje als een paar uur tevoren en weer 
staat onze vriend enthousiast te zwaaien. Vol goede moed gaat het voort naar de Rijn. 

Grote rookwolken stijgen boven de heuvelrand omhoog, richting Amersfoort en richting Wageningen. 
Wanneer we beoosten Wijk bij Duurstede de Rijn naderen, zien we de oorsprong van de laatstgenoemde 
rookwolken. Het is Rhenen dat brandt. Temidden van een vuurgloed, rossig gekleurde vlammen en rook-
wolken, instortende huizen, staat de Cunera toren nog ongeschonden. Bij deze plaats gekomen beginnen 
we te klimmen. Duidelijk zijn de bezette stellingen op de Grebbeberg en de loopgraven in de vlakte er 
voor te onderscheiden. Jagers kunnen we ook nu niet ontdekken. Van die kant hebben we, voorlopig al-
thans, niets te duchten. De snelle D.XXI ‘s duiken onophoudelijk naar beneden, de vijand met hun mitrail-
leurs onder vuur nemend. 

Dan even onverwachts als we boven de vijand zijn gekomen, neemt hij ons onder vuur. Rondom, maar 
hoofdzakelijk vóór ons, lichtflitsen van ontploffende granaten, onmiddellijk gevolgd door donzig witte of 
zwarte wolkjes; de hoogte van de vijandelijke luchtafweer is uitstekend; de snelheid is evenwel, gelukkig 
voor ons, te hoog geschat. Zo vlak boven het doel gekomen, laten we ons ook nu niet verjagen. Rustig 
werkt mijn waarnemer met de bommenricht kijker, rustig houd ik mijn toestel op de goede hoogte, blijf ik 
met constante snelheid vliegen. De wolkjes komen steeds dichterbij, haast zou ik ze kunnen grijpen. 

Een tikje op mijn schouder, mijn waarnemer waarschuwt, hij laat de bommen vallen. Ik kan het zien, want 
kort na elkander verdwijnen de puntjes van de bommen, die een eindje voor de rand van de ondervleugel 
uitsteken. De kisten links en rechts van mij hebben eveneens hun last afgeworpen, grote opspattende 
modderwolken geven de plaats van inslag aan. 

Ik duw mijn stuurknuppel naar voren, het . toestel duikt, een druk op de handle, mijn voor mitrailleur be-
gint te ratelen. Een vuurstreep, veroorzaakt door de licht spoormunitie, beweegt zich naar de aarde en 
speelt langs de loopgraven. Ik ontdek een opstelling van luchtafweer, een duwtje tegen mijn voetenstuur, 
een tikje links tegen de knuppel, de vuurstraal eindigt in de batterij. Zo cirkelen we enige ogenblikken, on-
ophoudelijk naar beneden duikend, boven de vijandelijke stellingen. 

Dan wordt het tijd, dat we terug gaan, er moet ook· nog munitie overblijven voor de terug tocht. Ik trek 
op uit de laatste duik, een schok, mijn toestel wordt opgetild. Meteen slaat een stroom fijne druppeltjes 
mij in het gezicht. Benzine : mijn motor sputtert. Even kijk ik om, mijn waarnemer staat haast rechtop, en 
beduidt, dat hem niets mankeert, hij neemt zelfs foto's.  

Een blik op mijn instrumentenbord, geen ernstige afwijking. Zou ik dan toch geen noodlanding in de vijan-
delijke linies behoeven te maken? 
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Gelukkig, daar begint mijn motor weer regel matiger te lopen; nu maken, dat ik boven veiliger terrein 
kom. Laag over de boomtoppen scherend, klimmen we over de heuvelrug, de laatste kist is het hoogste 
punt gepasseerd. Vlug tel ik de toestellen, er mankeert geen een, ook dit hebben we nagenoeg weer goed 
achter de rug. 

Hubobé! 

Vol spanning laat ik gedurende deze tocht telkens mijn blik over het instrumentenbord gaan, luister ik 
naar het geluid van de motor, hij houdt zich goed. Via Buiksloot, waar de jagers ons verlaten, keren we 
naar ons veld terug, zonder verdere gebeurtenissen.  

Als herrezen uit de dood, worden we in Bergen ontvangen. Ondanks het feit, dat we er slecht voorstaan, 
kunnen we toch een gevoel van voldoening niet onderdrukken ; ondanks de sterke overmacht en het feit, 
dat vele vijandelijke toestellen ons zijn gepasseerd, hebben we de trouwe kist toch weer in de opstelling 
terug gebracht en - anders was het geen kunst - de opdracht goed uitgevoerd. Een telefoontje van den 
Commandant in Buiksloot meldt, dat de jagers, niettegenstaande hun landingsgestel van kogels doorzeefd 
was, behouden zijn geland. Zelf heb ik ook geen klagen, want nu blijkt, dat mijn tank op halve hoogte is 
getroffen. De benzine boven het gat, was er natuurlijk uitgevlogen, de rest had de motor verbruikt, zodat 
bij aankomst de tank nagenoeg leeg was. 

Toch had de vijand opgemerkt, dat nog niet alle Nederlandse toestellen waren vernietigd. Niet lang nadat 
we geland waren, en de kisten veilig hadden opgeborgen in de gecamoufleerde opstelling, verschenen er 
hoog in de lucht vijandelijke bommenwerpers, die ondanks hevig protest van de zijde van de lucht afweer, 
hun last afwierpen. Ook dit keer vielen de bommen ver uit de buurt van de bosrand; opnieuw bleek onze 
vrees, dat deze was ontdekt, ongegrond. Na de zware opdrachten van deze morgen kregen we even rust. 
De toestellen werden weer opgelapt, want gewoon herstellen zou normaal dagen hebben gevergd. 

In de avond kwam een opdracht, met als doel de Afsluitdijk, een voor ons geheel nieuwe richting. Op de 
gewone wijze werd de opdracht besproken; allen waren het er over eens, dat de kans op ontdekking bo-
ven het water groter zou zijn. Midden in onze voorbereidingen kwam het bericht, dat de nieuwe opdracht 
werd afgelast; we moesten uit Bergen weg.  
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Het vertrek uit Bergen.  

Weg uit Bergen! 

Dit bericht trof ons diep; weg van de plaats, waar we de laatste dagen zoveel hadden mee- gemaakt; met 
onze toestellen weg uit de zo doeltreffend gebleken opstelling. Alles, wat voor de vijand van belang zou 
kunnen zijn, werd verbrand, zoals archieven, fotomateriaal en dergelijke. De gehele nacht werd gewerkt 
aan het opladen van de vrachtwagens. Vele kisten met munitie, bommen, onderdelen van toestellen, 
kortom al het noodzakelijke moest worden meegenomen. Enkele vliegers en waarnemers zouden met 
deze autotrein meegaan, de rest zou de toestellen overvliegen. 

Als nieuwe standplaats werd ons Schiphol aangewezen. 

Vroeg in de morgen vertrokken de vrachtwagens, de start van de C Xn moest wegens slechtzicht worden 
uitgesteld. Terwijl ik daar bij de, door de vijand nog steeds niet ontdekte, houten hangartjes stond te 
wachten, gleed mijn blik nog eens over de mij zo vertrouwde omgeving. Laaghangende mistflarden, waar-
door af en toe een matte witachtige zonneschijf zichtbaar werd, trokken langs de duinen, de vernielde 
hangars, de molen op de rand van het veld, de schildwacht bij de bosrand. Pas tegen tien uur kreeg de 
zon de overhand; we konden starten. Voor de laatste maal taxieden we over de weg naar het vliegveld. 
Eenzaam en verlaten lag nu de bosrand. 

Geen Hubobé-geroep werd gehoord. Een laatste blik op het bekende terrein, daar gingen we, op weg 
naar een toekomst nog onzekerder dan hij de laatste dagen was geweest. Laag ging het over de frisgroe-
ne weilanden van Noord-Holland, een landstreek, waar behoudens bombardementen van vliegvelden, de 
oorlog zijn wrede sporen nog niet had achtergelaten. Na een kwartier vliegen landden we veilig op de 
luchthaven van de hoofdstad. Hoog warrelde het stof op, toen onze kisten over de verlaten plateau's rol-
den. Kluiten aarde, brokken beton, verbogen stuk- ken ijzer, waartussen honderden glasscherven in de 
zon lagen te schitteren, gebouwen, meer gelijkend op ruïnes dan op hangars, verspreid liggende, verniel-
de vliegtuigrompen; het beeld, dat we te zien kregen, van deze, nog voor enkele dagen, zo trotse luchtha-
ven. Geen levend wezen viel te ontdekken. Dit alles bijeen, werkte niet bepaald rustig op ons. We waan-
den ons in een of ander spookland, waar heksen en geesten zich elk ogenblik zouden vertonen, met de 
vreselijkste plannen bezield. Bovendien was onze positie nu niet bepaald veilig, daar we geheel weerloos 
op een open terrein stonden. 

Eindelijk, na een tiental minuten, die uren leken, kwam een van de waarnemers, die op onderzoek was uit 
geweest, met het verheugende bericht, dat hij iemand had gevonden en dat we weer moesten starten en 
op Noordwijkerhout landen. Zo spoedig mogelijk verlieten we dit uitgestorven ongastvrije oord. Eén voor 
één taxieden de toestellen over de plateau's, zoveel mogelijk de banden sparend. Na een wijde boog om 
het veld te hebben gemaakt, was het escadrilleverband weer hersteld. Het bruingrijze van de in rechthoe-
ken verdeelde polder werd meer naar de kust toe onderbroken door grote rode, blauwe en witte vakken; 
de bollenvelden. Dan volgden de duinen, zodat we iets hoger moesten gaan zitten, maar toch zo, dat de 
hoogste duintoppen links of rechts van de toestellen werden gelaten. 

Het ging weer volgens de Hubobé-methode. 

Boven ons kruiste een escadrille· vijandelijke jagers; opgemerkt werden we ook nu niet. Spoedig versche-
nen links van ons de hoge zendmasten van het radiostation Noordwijk en niet veel later maakten we ons 
gereed voor de landing op Noordwijkerhout. Het veld lag zeer goed gecamoufleerd in de duinen, zodat 
alleen degene, die van z'n bestaan afwist, het als zodanig kon herkennen. Alle kisten landden veilig na el-
kaar. Wat een verschil met de andere velden; alles was hier nog in onbeschadigde toestand, een van de 
weinige, ik meen haast het enige terrein, dat niet was gebombardeerd. 
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Nadat we de toestellen zo verdekt mogelijk hadden opgesteld, lieten we ze in handen van de meccano’s. 
Vele collega's troffen we hier aan en er volgde natuurlijk een hartelijke begroeting. 

Rikketikketik ... drie stoten van een mitrailleur, vlakbij. Meteen lig ik plat op de grond achter een muurtje, 
enkele meters verder zie ik even eens een paar man tegen de grond aangedrukt. Er is iemand getroffen, 
want nu hoor ik een ellendig gekreun. Een overval van parachutisten. Al dadelijk blijkt deze veronderstel-
ling evenwel onjuist. Het is een ongeluk met een mitrailleur. Een dokter is spoedig aanwezig om den 
zwaar getroffene te helpen. Dit voorval gaf een klein bewijs, hoe gespannen onze zenuwen waren, hoe je 
in een paar dagen volkomen was aangepast aan de plotseling gewijzigde omstandigheden. Viel in huis, 
ergens op zolder een zwaar voorwerp, dan had ieder in een ogenblik zijn helm op en zich in veiligheid ge-
steld, als gold het een begin van een bomaanval. 

Inmiddels was de autotrein uit Bergen gearriveerd. Onderweg had men nog oponthoud gehad. Op een 
dijk met bomen gekomen hadden de mannen onverwachts geronk gehoord; ettelijke toestellen nader-
den. Meteen hadden ze de wagens gestopt en dekking gezocht aan de voet van de dijk. In enkele secon-
den, die minuten leken, was het geronk onheilspellend aangegroeid. Was de munitietrein ontdekt?  Voor-
zichtig hadden een paar door het bladerdek naar boven gekeken en getracht de bommenwerpers te ont-
dekken. Op datzelfde ogenblik daverden de toestellen op enkele meters over hen heen. Het waren kisten 
met oranje driehoeken op romp en vleugels. Even plotseling als ze waren gekomen; waren ze ook weer 
verdwenen. Nu hadden onze eigen mannen het overrompelende van Hubobé ondervonden.  
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De 15de Mei.  

Noordwijkerhout was evenwel niet de basis, vanwaar we voortaan onze opdrachten zouden gaan vliegen. 
Vogelenzang zou ons toekomstig veldje worden. De nodige mannen waren er reeds heengezonden ter 
voorbereiding. Van het feit, dat de kisten, waarvan reeds zoveel was geëist, een paar uur inspectie en her-
stelling nodig hadden, konden wij gebruik maken om wat te rusten. 

Deze rust was noodzakelijk geworden. Ieder van ons bemerkte het aan zijn reacties, die tegen zijn wil tra-
ger werden. Terwijl we gingen zitten om nog iets te eten kwam een kort berichtje: een nieuwe vrijwillige 
opdracht. Onze afdeling had op dat ogenblik nog één toestel gevechtsklaar. Ondanks hun vermoeidheid, 
gaven zich direct twee man op. Er moest een verkenningsopdracht uitgevoerd worden in de omgeving 
van Rotterdam. 

Hoever was de vijand gevorderd? Werden er pontonbruggen geslagen over de Maas buiten de stad? 
Waar bevonden zich de vijandelijke pantsertreinen? . Steeds meer bleek uit de berichten, die binnenkwa-
men, hoe ver ten nadele van ons de toestand zich reeds had ontwikkeld. Hopeloos vonden we die op dat 
ogenblik niet, zouden we hem nooit vinden. De motor werd aangeslagen: reeds zat de vlieger in het toe-
stel. de waarnemer kwam aangesneld met de nodige schetskaarten, foto- toestel en verdere uitrusting. 
Een zwaaien, een stofwolk, laag achter een duintop verdween de kist. Nu maakte ik zelf de intense span-
ning mee tot het ogenblik, waarop het toestel zou zijn teruggekeerd. 

In die tussentijd werden we ingekwartierd in het dorpje Bennebroek. Het was zeer onrustig in de lucht. 
Onophoudelijk vlogen bommenwerpers, omringd door vurige ballen van het luchtafweergeschut, over 
ons heen. Ergens in het Zuiden gromde en donderde het aanhoudend. Dikke vetachtige rookwolken hin-
gen als zware cumuli in de richting Amsterdam. Gelukkig meldde spoedig een telefoontje, dat het toestel 
van Rotterdam veilig was geland: Even later kwamen waarnemer en vlieger met de bus aan. Als echte 
Hubobé ers waren ze dadelijk na de start laag naar het doel gevlogen en hadden daar op wat grotere 
hoogte de verkenning uitgevoerd. 

Op· verschillende plaatsen werden pantserwagens waargenomen o.a.· een groot aantal aan de Zuidgrens 
van Rotterdam en direct . gemeld aan de staf. Dat pontonbruggen werden geslagen kon nergens . worden 
vastgesteld. Verschillende schetsen en foto's werden gemaakt, waarbij door laag aanvliegen en met be-
hulp van 'de terreinsgesteldheid ter plaatse de tegenstander telkens volkomen werd verrast. Bij enkele 
colonnes bijvoorbeeld stopten snel de wagens en ze zagen de mannen snel de greppels induiken. 

Plotseling echter waren ze van de grond af door een mitrailleur beschoten, terwijl de waarnemer bezig 
was een opname te aken. Hij voelde een stekende pijn in zijn voet, maar maakte de opname af. Je ging je 
opdracht toch niet verknoeien door een kogel in je voet. Toen de opdracht ongeveer volbracht was, wa-
ren ze, omdat de pijn wel : erg ' hinderlijk werd, teruggevlogen, hoewel er misschien nog wel meer te ont-
dekken was geweest. Die terugkeer was hun geluk, want na aankomst bleek ook de olietank te zijn ge-
troffen en volkomen leeg. De rest van die middag konden we nog wat rusten; ieder ging naar zijn kwar-
tier. Omstreeks zes uur zouden de toestellen klaar zijn, zodat we die dag nog een opdracht konden uit-
voeren.  

Half zeven, ik word gewekt. Een ordonnans meldt: onmiddellijk op de Commandopost komen. · Haastig 
pak ik mijn vliegkleding en verdere uitrusting. Voort naar den kapitein. Een nieuwe opdracht! Het is de 
avond van de vijftiende Mei geworden. De kapitein spreekt tot ons, tot de gehele afdeling: 

Er kwam geen opdracht meer. 
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Bijlage HU BO BE : Vliegveld Bergen. 

Op 17 juli 1939 werd het Vliegpark Bergen ten noorden van Almaar geopend en in gebruik genomen door 
de Strategische Verkennings Vliegtuig Afdeling. Er is veel te doen geweest rondom de bouw van dit vlieg-
veld. Zo waren er zorgen over de drainage van het veld, de bouw van de benodigde hangaars en de bruik-
baarheid van het veld voor de zwaardere vliegtuigen van de LVA. Al op de eerste dag van de oorlog, 10 
mei 1940, is Bergen zwaar gebombardeerd. Daarbij is een groot deel van de daar opgestelde vliegtuigen 
verloren gegaan of in ieder geval beschadigd geraakt.  

Op het platform stonden in drie rijen van 4, 12 Fokker G-1 A opgesteld die zwaar werden geraakt door de 
bommen. Een andere groep vliegtuigen stond buiten het vliegveld in een bosrand opgesteld. Deze vlieg-
tuigen, Fokker C-10, werden niet opgemerkt door de Duitse overvallers. Om op het vliegveld te komen 
moesten deze machines over de openbare weg taxiën naar het vliegveld, Deze “groene weg” bestaat nog 
steeds.  

Na de capitulatie hebben de Duitsers bezitgenomen van het vliegveld en er vele bunkers bij gebouwd. De-
ze bunkers bestaan voor een groot deel nog. Op 6 juni 1944 werd het vliegveld door de Duitsers ont-
ruimd. Op het huidige terrein van het veld is een Eco-dorp gehuisvest, en een museum dat de geschiede-
nis van dit vliegveld levend houdt. Dit museum is een echte aanrader als je eens heel direct wilt meema-
ken wat een vliegveld in oorlogstijd betekende. “Museum vliegveld Bergen” is op facebook actief. 

Fokker G.1A jachtkruisers op het platform van vliegveld Bergen  
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De “groende weg” met, achter de molen, de bosrand waar de Fokker vliegtuigen stonden opgesteld.  

Duitse bunkers op voormalig vliegpark Bergen  
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