
Van Kirkham naar Krakau 
Op 30 januari 1944 werden de Lancaster 
bommenwerpers van het 156e squadron 
Pathfinders opnieuw opgeroepen om de 
aanvallen tegen het Duitse Derde Rijk voort te 
zetten. In de ochtend waren er de gebruikelijke 
handelingen voorafgaand aan een missie; 
het testen van de nachtvlucht-apparatuur en 

de voorbereidende briefing rond 17:00 uur. 
Het opstijgen stond gepland om 20:00 uur. 
Inmiddels leek het bijna vanzelfsprekend om 
met deze bemanning te vliegen. Opgesteld 
voor het opstijgen en wachtend op het 
groene licht van de verkeerstoren, hield de 
gezagvoerder het vliegtuig op de rem. Hij 
voerde de motoren op tot het gewenste 

Wat overkwam de bemanning van 
vliegtuigen die in de Tweede 
Wereld oorlog neerkwamen in 

de Noordoostpolder? Soms kon er een 
noodlanding worden gemaakt in de blubber 
van de nog droog vallende polder. Anderen 
overleefden het als ze zich op tijd met hun 
parachute in veiligheid konden brengen. Velen 
vonden echter hier hun dood.
Het onderstaande verhaal is in 2000 opges-
chreven door de navigator Bill Cottam van 
Lancaster Mk.III JA 702 “Z for Zebra” die op 
30 januari 1944 neerstortte bij Marknesse. Het 
toestel was op weg terug naar Engeland na 
een bombardementsvlucht boven Berlijn maar 
werd in de lucht beschoten en geraakt door de 
Duitse nachtjager van Oberleutnant Hans-Heinz 
Augenstein van 7./NJG1 (Nacht Jager Gruppe 
1). Na een duikvlucht kon de Nieuw-Zeelandse 
gezag voerder en piloot Jack Rule het toestel 
nog weer onder controle krijgen, maar hij had 
nog niet het bevel gegeven om het toestel per 
parachute verlaten of het toestel brak in de 
lucht in tweeën. Navigator Bill Cottam en de 
boordwerktuigkundige Paddy Coyne, die hun 
werkplek hadden op de plek waar het toestel 
in tweeën brak, werden de lucht ingeslingerd 

maar konden zich met hun parachute 
redden. De rest van de beman ning had 
geen schijn van kans om vallend nog uit de 
twee helften van het vliegtuig te komen. 
Het toestel stortte neer op een plek iets ten 
noorden van het huidige Marknesse waar 
nu de Oosterringweg ligt. De bemanning 
ligt sindsdien in Vollenhove begraven. Op 
het propeller monument in Marknesse 
wordt de gesneuvelde bemanning van 
twee vlieg tuigen herdacht. Een Wellington 
Mk.Ic (R1757) DX-X die op 12 oktober 1941 
neerstortte langs de Baarloseweg en de 
hier beschreven Lancaster Mk.III Z Zebra 
(JA702 GT-Z) die op 30 januari 1944 langs de 
Oosterringweg neerkwam.
Bill Cottam was navigator bij het 156e 
squadron Pathfinders (verkenners) die vlogen 
vanaf vliegveld Warboys in Cambridge-
shire, Engeland. Hij was 23 jaar toen hij 
boven Marknesse uit de lucht viel met 
zijn parachute. Hij was 79 toen hij zijn 
verhaal “From Kirkham to Krakow” in 2000 
opschreef. Het onderstaande verhaal vertelt 
een gedeelte van zijn omzwervingen van 
Kirkham, waar hij werd geboren tot Krakau in 
Polen waar hij in krijgsgevangenschap kwam. 

Van Kirkham naar Krakau
Lancaster neergestort bij Marknesse in 1944
Verrekijker bij Canonvenster 10: Oorlogsjaren; het Nederlands Onderduikers Paradijs
Brontekst: William Winston Cottam (2000) bewerkt door: Hans Hollestelle 
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Bill Cottam werd geboren 
in Kirkham in Lancashire, 
Engeland in 1921. Na het 
volgen van de plaatselijke 
Grammar School begon 
hij een opleiding als 
veilingmeester en taxateur 
voordat hij in dienst trad 
van de Britse luchtmacht de 
Royal Air Force (RAF).
De bovenstaande foto 
is genomen nadat hij in 
augustus 1944 in Antwerpen 
krijgsgevangen werd 
gemaakt door de Duitsers.
Bill Cottam schreef zijn 
verhaal op in het jaar 
2000. Hij overleed op 
15 januari 2008 in St. Annes, 
Lancashire, Engeland op 
86-jarige leeftijd.

Model van een 
4-motorige 
AVRO Lancaster 
bommenwerper. Het 
vliegtuig had een 
bemanning van zeven 
personen.
Het was de bommen-
werper met de hoogste 
snelheid en het grootste 
laadvermogen uit de 
Tweede Wereld oorlog.
Bron: en.wikipedia.co.uk



toerental, liet de remmen los en wederom 
begonnen we snelheid te maken over de 
landings baan, met de gebruikelijke toe-
schouwers die opgesteld stonden en zwaaiden 
als we passeerden. Eenmaal in de lucht, 
klommen we boven het vliegveld om hoogte te 
winnen voordat we weer richting Berlijn gingen. 
Dreunend door de nacht, schijnbaar helemaal 
alleen, naderden we de Nederlandse kust en 
de Skipper gaf zijn gebruikelijke waarschuwing 
aan de boordschutters om op te letten voor 
nachtjagers. Afgezien van de instructies van de 
navigator aan de piloot over koerswijzigingen 
en de opdracht aan de boordschutters om op 
tekenen van vijandelijke activiteit in de lucht te 
letten, werd er tussen de bemanning nauwelijks 
gesproken. 

Bij het naderen van het doel Berlijn nam de 
bommenrichter zijn positie in de neus van het 
vliegtuig in en gaf instructies aan de piloot 
om het aanvliegen naar het doel te beginnen 
voor het afgooien van de bommen. Dit was 
mijn kans om opnieuw even een kijkje door het 
raam naar buiten te nemen naar wat er gaande 
was, omdat ik sinds het opstijgen gebogen 
over mijn kaart had doorgebracht om ons op 
koers te houden. Ditmaal bevonden we ons 
vooraan in de aanvalsformatie en de aanblik 
naar beneden was welliswaar indrukwekkend, 
maar niet heel spectaculair omdat de aanval 
nog maar net was begonnen en alleen de 
eerste paar vliegtuigen hun bommen hadden 
laten vallen. Toch lag het beneden op de grond 
bezaaid met rode en groene doelindicatoren 
om het overgrote deel van de bommenwerpers 
na ons te helpen hun bommen nauwkeuriger 
op het doel te laten vallen. Na de inmiddels 
bekende kreet “bommen los” gevolgd door 
een scherpe bocht weg van het doel, keerden 
we weer huiswaarts. Het gaf me altijd veel 
voldoening het doel op de aangewezen tijd te 
hebben bereikt. Zo spoedden we ons door de 
nacht terug naar onze basis met verder geen 
gedachten behalve dan aan de spek en eieren 
die thuis op ons stonden te wachten voor na 
de de-briefing.

Doorzeefd met gaten
Ik had net doorgegeven aan de gezagvoerder 
dat we binnen vijf minuten het vasteland 
boven Nederland weer zouden verlaten, 
maar ik had het nog niet gezegd of we 
hoorden een onderdrukte schreeuw waarna 
het vliegtuig plots overging over in een steile 
duik. We waren beschoten door een vijandelijk 
vliegtuig en werden flink geraakt. Het lukte 
de Captain niet om het toestel uit de steile 
duik te halen en hij riep de hulp in van de 
boordmecanicien en de bommenrichter om 
te helpen de stuurknuppel naar achteren te 
trekken. Gezamenlijk lukte het om de neus van 
het toestel weer op te trekken en het toestel 
won weer hoogte. Bijna direct daarop gaf de 
Captain opdracht het toestel te verlaten. Ik had 
de gewoonte aangeleerd op mijn parachute 
te gaan zitten tijdens een vlucht omdat het 
me wat meer hoogte gaf bij mijn werkplek als 
navigator. Binnen enkele tellen had ik hem 
vastgeklikt aan het harnas dat ik droeg. 

Daarna is het mij voor een aantal seconden 
helemaal onduidelijk wat er precies is gebeurd. 
Mijn eerstvolgende bewuste gedachte was 
dat ik me in een regenbui bevond; ik voelde 
de regen op mijn gezicht en ik lag op mijn rug 
waarop ik me realiseerde me dat ik buiten het 
vliegtuig door de lucht richting aarde viel. 
Krijgt een mens speciale krachten als zijn leven 
in gevaar is? Ik geloof daar echt in want ik 
pakte heel kalm de lus om mijn parachute te 
openen en trok er aan. De parachute opende 
zich en ik werd met een ruk omhoog getrokken 
waarna ik kalm hangend voor- en achteruit 
slingerde. Ik kon de grond onder mij niet zien 
en ik had geen idee hoe hoog ik nog boven 
de grond was, toen mijn voeten opeens door 
het water sleepten. Toen raakte ik de grond. 
De parachute trok mij omver, plat op mijn buik. 
Nadat ik de parachute had platgetrokken en 
mijzelf ervan had bevrijd, stond ik op om te 
kijken waar ik was. Intussen hoorde ik in de 
lucht het sonore geluid van vliegtuigen op weg 
naar Engeland, terug naar huis.

2

Het 156e squadron Pathfinders 
van de Royal Air Force 

gelegerd op vliegveld Warboys 
in Camebridgeshire, Engeland.

Bron: www.156squadron.com

Jack Rule de Nieuw 
Zeelandse piloot en 

gezagvoerder van Lancaster 
JA702. Zijn graf is in 

Vollenhove.
Bron: www.teunispats.nl

Plaquette bij de ingang 
van vliegveld Warboys in 

Camebridgeshire de thuisbasis 
van het 156e squadron 

Pathfinders van de 
Royal Air Force 

Bron: www.156squadron.com
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Opnieuw gebeurden er rare dingen met de 
geest in moeilijke tijden. Mijn eerste gedachten 
tijdens de belangrijke eerste paar minuten 
op de grond waren: “geen eieren met bacon 
vandaag” (bemanningen van vliegtuigen 
kregen na hun terugkomst van een missie altijd 
een extra rijk ontbijt; red.). Ik dacht nog verder 
niet na over de rest van de bemanning. Pas na 
een paar minuten gingen mijn gedachten naar 
de andere leden van mijn bemanning. Hadden 
zij het ook overleefd? Of was ik de enige 
gelukkige?

Om me heen was niets te zien, geen huis, 
boom of gebouw, van welke soort dan ook. 
Het drong tot me door dat ik ergens in de 
Zuiderzee terecht gekomen was langs de 
Nederlandse kust. Wetende dat naar het 
westen alleen nog de Noordzee was moest ik 
naar het oosten of zuidoosten zien te komen. 
Het duurde enige tijd voordat mijn ogen 
voldoende aan het duister gewend waren, 
maar alles wat ik kon onderscheiden was wat 
leek op een grote moddervlakte doorsneden 
door, wat op het eerste gezicht leek op 
kanalen. 
Pas later bleek dat het drainagetochten waren 
geweest nadat ook duidelijk geworden was dat 
ik met mijn parachute in de Noordoostpolder 
terecht was gekomen, een gedeelte van de 
Zuiderzee dat werd drooggelegd en waarmee 
land werd teruggewonnen van de zee. 
Ik keek omhoog naar de nachtelijke hemel 
en was dankbaar dat ze me hadden leren 
navigeren op de sterren, want door een 
opening in de wolken kon ik de Poolster 
lokaliseren. Ik hield de Poolster aan mijn linker 
zijde en begon door de modder te lopen in 
de hoop een plek te vinden waar ik me zou 
kunnen verschuilen gedurende de dag. Ik had 
wilde ideeën om over land naar de Spaanse 
grens, en zo naar Engeland terug te komen. 
Mijn naïviteit was zo groot dat ik daar echt in 
geloofde.
Het zal een minuut of 15 tot 20 na mijn val uit 
de lucht geweest zijn toen ik op een aangelegd 
pad uitkwam dat mij oostwaarts langs een 
drainagetocht leidde. Plotseling zag ik het vage 
silhouet van een man aan de andere kant van 
de tocht. Ik liet me plat neervallen om niet te 
worden gezien, die ander zou best een soldaat 
kunnen zijn van een Duitse patrouille. Ik bleef 
stil liggen en zag de persoon passeren tot hij 
struikelde en viel. Van de andere zijde van de 
sloot kwam een vloek in onvervalst Iers. Hoe 
groot is de kans dat er in dit verlaten deel 
van Nederland nóg een Ier rondloopt? Dat 
moest wel die Ier zijn waar ik kortgeleden in 
Lancaster Z Zebra nog naast zat. Ik stond op 
en riep: “Paddy”. Hij reageerde in het Engels: 
Who’s there? Toen ik antwoordde, gebruikte hij 
woorden die ik hier niet kan herhalen. 
Nu moesten we een beslissing nemen: wie 
komt er naar de overkant van de tocht, hij 

of ik? Ik volgde een aangelegd pad maar hij 
volgde de rand van de tocht, dus was het 
logisch dat hij naar mijn kant zou komen. Geen 
van ons wist hoe diep het water zou zijn en 
Paddy merkte op dat hij niet kon zwemmen. 
We bereikten een compromis: we zouden 
beiden de tocht in waden naar het midden. 
Als het water te diep werd, kon elk weer naar 
zijn eigen kant teruggaan tot we verderop een 
plek konden vinden waar we de overkant wel 
konden bereiken. Gelukkig kwam het water 
maar tot ons middel en Paddy haalde zonder 
problemen de overkant. Daar stonden we dan 
op het paadje, half doorweekt maar de kou 
kon ons niet schelen nu we tenminste elkaar 
hadden. Net als ik had Paddy geen idee hoe 
hij uit het vliegtuig was gekomen. Paddy had 
ook geen idee wat er met de rest van de 
bemanning was gebeurd.
Nog vele jaren later heb ik me afge vraagd of 
ik wel de moed gehad zou hebben om met 
mijn parachute uit het getroffen vliegtuig te 
springen het duister in. Lancaster Z Zebra 
brak in de lucht in tweeën en we werden er 
gewoonweg uitgeslingerd. 
We bleven het pad volgen tot we in de verte 
iets zagen dat afwisselend fel oplichtte en dan 
weer zwak werd, begeleid door een vreemd 
snorrend schor geluid (“knijpkat” zaklantaarn; 
red.). Dat moest wel een Duitse patrouille 
zijn, dus was onze eerste gedachte om ons 
te verstoppen. Maar waar? Een paar passen 
verder vonden we tot onze blijdschap een lage 
houten brug over de tocht. Beter dan niets 
als plek om je te verstoppen, dus kropen we 
onder de balken van de brug tegen de wal. 
We konden nog steeds dat rare snorrende 
geluid horen en we hoorden stemmen die ons 
Duits toeschenen. Toen was er ook het geluid 
van kabbelend water en regelmatig gepiep. 
Tot onze ontzetting hoorden we voetstappen 
bij de brug en een roeiboot legde aan. Er 
werd gepraat. Ik probeerde te kijken en zag 
een paar spijkerlaarzen die langs de schuine 
wal van de tocht naar beneden stapten tot 
aan de boot. De spijkerlaarzen raakten mijn 
voet. Meer opgewonden stemmen dit keer en 
met de lamp werd onder de brug geschenen. 
Ik had niets meer te verliezen en kroop uit 
mijn schuilplaats tevoorschijn in de hoop dat 
Paddy zich stil hield en zo onopgemerkt zou 
blijven. Tot mijn verrassing behoorden de 
stemmen niet toe aan een Duitse patrouille 
zoals we dachten maar aan drie jongemannen 
in burgerkleren. Het waren leden van het 
Nederlandse verzet die naar ons op zoek 
waren, omdat ze klaarblijkelijk gezien hadden 
dat ons vliegtuig werd neergehaald. Het 
taalverschil bleek groot maar ééntje sprak een 
enkel woordje Engels. Hij vertelde ons dat we 
in veiligheid zouden worden gebracht, maar 
dan moesten we eerst in de boot. Paddy en ik 
klommen in de boot en gingen achterin zitten, 
terwijl twee van de jongemannen roeiden. De 
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De Duitse piloot 
Hauptmann Hans-Heinz 
Augenstein (1921-1944) was 
verantwoordelijk voor het 
neer schieten van Lancaster 
Mk.III JA702 van piloot Jack 
Rule.
Augenstein kwam op 
7 december 1944 zelf 
om het leven na in zijn 
Messerschmitt BF-110 G-4 
nachtjager boven Münster 
te zijn neergeschoten door 
de Mosquito van piloot 
E.R. Hedgecoe (DFC).
Bron: www.623squadron.
wordpress.com



derde kroop naar de boeg. Ik heb me nog 
nooit zo koud en miserabel gevoeld als toen, 
zittend in die boot terwijl we geroeid werden 
door die drainagetocht waar we kort daarvoor 
nog langs hadden gelopen. Samen met de 
nachttemperatuur van januari, de koude wind 
en het feit dat ik tot aan mijn middel doorweekt 
was, werd het er allemaal niet beter op.
Een flinke tijd later kwamen we in het duister 
aan bij wat leek op een fabrieksterrein (het 
terrein van de Centrale Werkplaats langs 
de Noordoostpolderdijk vlakbij Vollenhove; 
red.). Rond die tijd kon ik mijn ledematen 
niet meer stilhouden door het rillen van de 
kou en ik weet dat het Paddy net zo verging 
– ik kon zijn tanden horen klapperen. We 
werden uit de boot meegenomen naar een 
houten gebouw dat een slaapbarak bleek 
te zijn voor de arbeiders van de fabriek. Ze 
maakten de deur van een hut voor mij open 
en leidden me naar binnen. Ze vertelden dat 
ik de deur voor niemand open mocht doen. 
De deur werd afgesloten en ik was alleen 
met mijn gedachten. Ik kwam later pas te 
weten dat Paddy met dezelfde instructies 
in een soortgelijke hut zat. Het was sober 
gemeubileerd; een tafel, twee stoelen en een 
stapelbed met een matras en dekens op beide 
bedden. Zittend op een stoel rookte ik een van 
de laatste sigaretten die ik had. Ik vroeg me af 
waarom Paddy en ik uit elkaar waren gehaald. 

Pas veel later realiseerde ik me dat er werd 
uitgezocht of we ondanks onze uniformen wel 
te goeder trouw waren. Om de leden van het 
Nederlandse verzet te pakken te krijgen was 
het niet onwaarschijnlijk dat de Duitsers hun 
eigen mensen lieten infiltreren als gecrashte 
vliegers. Dit laatste hoorde ik pas later, maar 
het blijft een raadsel welke methode het verzet 
gebruikte om onze gegevens te verifiëren op 
basis van slechts een legernummer, naam en 
rang.

Inmiddels had ik mijn doorweekte broek, 
sokken en schoenen uitgedaan en ik had 
mezelf in dekens gewikkeld om weer warm 
te worden, wat niet echt lukte. Zonder 
waarschuwing ging de deur open en kwam een 
van de Nederlanders naar binnen met een kom 
stomend hete soep, een lepel, een homp – dat 
is het juiste woord – brood en een beker met 
wat bleek Ersatz-koffie te zijn zonder melk. De 
soep was heet en smaakte naar knolraap en het 
brood was hard en droog, maar het was het 
lekkerste eten dat ik in tijden had gehad. Met 
een hernieuwde waarschuwing om stil te zijn en 
te proberen te slapen, liet hij me weer alleen 
met mijn gedachten. Het begon tot me door 
te dringen dat ik nu ook iemand geworden 
was die voorkomt op de lijst van vliegers 
die niet zijn teruggekeerd van hun missie. Ik 
probeerde me mijn ouders voor te stellen die 
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Luchtfoto van de 
Centrale Werkplaats 

van de Rijksdienst voor 
de IJsselmeerpolders 

(RIJP) langs de dijk van 
de Noordoostpolder bij 
Vollenhove rond 1948. 

Het gedeelte van het 
kamp rechtsonder op de 

foto werd "Smolensk" 
genoemd. Het was de 
sloperij voor de talloze 

landbewerkingsmachines uit 
de Noordoostpolder. Hier 

waren talloze onderdelen te 
vinden voor het repareren 

van het bestaande 
machinepark van de RIJP. 

Bron: www.emmeloord.info
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onvermijdelijk het nieuws gingen krijgen. Ik had 
geen enkele mogelijkheid hen te laten weten 
dat ik nog leefde en in goede gezondheid 
verkeerde. Met deze laatste gedachte moet 
ik in slaap zijn gevallen want ik werd wakker 
geschud door één van de drie Nederlanders. 
Het was licht en hij bracht me meer voedsel 
bestaande uit een stuk brood en wat beleg 
maar geen boter of margarine en daarbij een 
beker van dezelfde Ersatz-koffie.
Ik informeerde bij mijn Nederlandse bezoek 
naar de reden achter de bijna “eenzame 
opsluiting”. De uitleg was dat als we samen 
waren gebleven we onvermijdelijk hardop 
waren gaan praten en omdat behalve de drie 
mannen niemand op het terrein van onze 
aanwezigheid op de hoogte was, maakte het 
uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk 
om ons gescheiden te houden. Echter, hij 
verzekerde me dat we binnen een paar dagen 
samen verder zouden reizen. Toen haalde 
hij uit zijn zak een klein spiegeltje dat hij 
me aanreikte zodat ik kon zien in wat voor 
toestand ik mij bevond. Mijn gezicht zat vol 
vegen bloed en het haar plakte aan mijn hoofd. 
Toen realiseerde ik mij dat de regen die ik 
in mijn gezicht voelde toen ik plotseling vrij 
door de lucht naar de aarde viel, mijn eigen 
bloed was dat uit een hoofdwond stroomde. 
Ik moet mijzelf aan iets gesneden hebben toen 
ik uit het vliegtuig viel. Weer alleen, verliep 
de dag verder traag tot ergens in de avond 
mijn Nederlandse vriend weer kwam met de 
avondmaaltijd. Zo sleepte zich nog een dag 
voorbij en in de avond werd er opnieuw eten 
gebracht door mijn bezoeker. Deze keer echter, 
meldde hij dat we later die avond zouden 
vertrekken. 

Zo begon voor mij een serie reizen die ik in de 
acht hierop volgende maanden maakte, die 
ik, als men mij erover zou vertellen, niet voor 
mogelijk zou hebben gehouden.

Geheel volgens afspraak kwam mijn vriend 
me die avond halen. Hij gaf opdracht hem 
te volgen en niet te spreken. Buiten trof ik 
Paddy wachtend met een van de anderen 
van onze redders. Met ons vieren liepen 
we door het kamp, de twee Nederlanders 
praatten onderwijl. Het kamp uitgelopen 
was het maar een korte wandeling naar het 
plaatsje Vollenhove waar onze Nederlandse 
vrienden ons naar het plaatselijke politiebureau 
brachten. Hier maakten we kennis met de 
lokale arm der wet die ons opdroeg onze 
zakken te legen en ons te ontdoen van alles 
wat maar met Engeland of de RAF te maken 
had, horloges, aanstekers, lucifers en alle 
andere dingen die we op ons lichaam droegen, 
behalve onze identiteitsplaatjes. De politieman 
liet ons zijn verzameling spullen zien die van 
vorige vluchters waren afgenomen en die 
was aanzienlijk. Onderwijl arriveerde er nog 

een persoon op het politiebureau die de 
plaatselijke huisarts bleek te zijn. Hij maakte 
mijn hoofdwond schoon. Gelukkig waren 
er geen hechtingen nodig, alleen maar wat 
verbandgaas en pleisters.
We werden uit het politiebureau geleid en tot 
onze verrassing in een ambulance gestopt. 
Onze vrienden, inclusief de politieman en de 
dokter schudden ons de hand, ze wensten ons 
het beste, sloten de deur van de ambulance 
en we vertrokken de nacht in. De reis duurde, 
schat ik, ongeveer twee uur totdat de 
ambulance stopte in een klein plaatsje dat, 
naar ik later ontdekte, Bergum heette. We 
werden haastig een huis binnengeleid door 
de man die de chauffeur van de ambulance 
begeleidde. Men vroeg ons onze uniformen 
uit te trekken en uit de burgerkleding die lag 
uitgestald kleren te kiezen die ons pasten.
Zo werden we binnen tien minuten na 
aankomst veranderd in burgers. Het was 
inmiddels vroeg in de ochtend geworden maar 
onze reis was nog niet voorbij. We gingen 
terug in de ambulance voor een korte rit 
waarna we er opnieuw uitgehaald werden, nu 
voor een korte wandeling naar een vrijstaand 
huis. Hier werden we begroet door de 
bewoner en zijn vrouw. De ambulance en haar 
bemanning vertrok en wij bleven achter als 
vreemden in een vreemd huis met geen idee 
waar we waren.
We bleken ondergebracht bij de plaatselijke 
huisarts en we zouden uiteindelijk zes maanden 
onder zijn dak verblijven. Gelukkig was de 
dokter de Engelse taal goed machtig. Hij 
nam ons mee de woonkamer in en stelde ons 
voor aan een jonge Nederlander die ook bij 
de familie Van Leeuwen inwoonde. Hij was 
een van de vele jonge mannen die na de 
bezetting door de Duitsers uit zijn woonplaats 
Utrecht was gevlucht naar het platteland om 
aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen. 
Hans Kuhlemeier zou tot een erg goede 
vriend uitgroeien gedurende ons verblijf daar. 
Hij was altijd bereid een praatje te maken 
om zijn Engels te verbeteren, maar ik moet 
helaas bekennen dat we wederzijds niet bezig 
waren om onze kennis van het Nederlands te 
verbeteren.
Na de kennismaking stelde de dokter ons 
voor om te gaan slapen. Onze slaapkamer was 
stijlvol ingericht met tweepersoons bedden en 
een wastafel. Toen we alleen gelaten werden 
keken Paddy en ik elkaar aan; we konden 
onze ogen niet geloven gezien de kwaliteit 
van de accommodatie in de jaren dat we in 
legerkazernes en recenter in een arbeiderkamp 
hadden doorgebracht. Niettemin lagen we 
snel in bed en sliepen ondanks dat we in bezet 
gebied vertoefden.
Na een veel te korte tijd hoorden we alweer 
een klop op de deur. Achter de deur stond 
Hans die ons vertelde dat het ontbijt zo klaar 
zou zijn. Na ons even snel te hebben gewassen, 
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waagden we ons naar beneden waar de tafel 
was gedekt en de familie zat te wachten. Het 
ontbijt was eenvoudig – geen spek en eieren 
of ontbijtgranen, gewoon roggebrood met 
margarine en een pot zelfgemaakte jam, en 
natuurlijk de gebruikelijke Ersatz-koffie. Na 
het ontbijt, vertelde Hans dat men van hem 
verwachtte kleine klusjes te doen in ruil voor 
zijn verblijf en we boden direct aan te helpen 
met de afwas, het opmaken van onze eigen 
bedden en met alle andere klussen waar we 
voor werden gevraagd. Hij legde ook uit hoe 
het huishouden daar verliep; de woning van 
een huisarts wordt regelmatig bezocht door 
patiënten. In geen geval mochten we gezien 
worden, hetzelfde gold bij bezoek van gasten. 
Ook mochten we nooit de deur uitgaan zonder 
toestemming. Op dat moment leken deze 
regels vrij drastisch maar we hadden ons nog 
niet gerealiseerd dat de dokter en zijn vrouw 
ons met gevaar voor eigen leven huisvestten. 
Hoe minder mensen wisten dat we hier zaten, 
des te beter het was voor alle betrokkenen. 

Nu het dag was, konden we de omgeving 
bekijken. Aan het uitzicht te beoordelen zaten 
we op het platteland en blijkbaar waren land- 
en tuinbouw de belangrijkste beroepen. De 
aangrenzende woning was gevestigd op wat 
leek een enorme appelboomgaard, maar we 
begrepen later dat appels slechts een klein 
deel uitmaakten van de oogst van het land. Het 
waren de eerste dagen van februari en er was 
buiten weinig of niets te beleven. We moesten 
dus binnen de dag zien door te komen. 
Een huisarts op het platteland deed zijn visites 
op een motorfiets van oude makelij maar dat 
was altijd beter dan op de fiets. Pas tegen de 
avond zagen we hem terugkomen. 
Hans vertelde ons dat we in Friesland, in het 
noordelijke deel van Nederland zaten, en dat 
hoewel er vijandelijke troepen in de buurt 
gelegerd waren, deze zelden in de directe 
omgeving gezien werden. 
Maar als er gevaar dreigde, zouden we ruim 
op tijd worden gewaarschuwd om ons te 
verbergen. Gedurende ons hele verblijf in 
Oostermeer hebben we geen enkele keer een 
dergelijke waarschuwing gekregen. 

Mevrouw Van Leeuwen maakte gebruik van 
ons bij het bereiden van de avondmaaltijd. Met 
drie paar handen ging een flinke hoeveelheid 
aardappelen schillen snel. De maaltijd was 
eenvoudig – aardappelpuree met een portie 
bonen, gevolgd door een zelfgemaakte 
taart en een soort van thee, maar zeker geen 
Indische of Chinese thee. Nu begon ik te 
begrijpen hoe moeilijk het moest zijn voor deze 
mensen in het dagelijks leven en het was nog 
veel erger in de steden. Onze Britse rantsoenen 
zouden hier doorgaan voor een feestmaal. 
We waren inmiddels al ongeveer een week 
bij de aardige dokter en zijn vrouw en onze 
bewegingsvrijheid was beperkt tot het huis. 
We waren ongeschoren en zagen er een beetje 
louche uit, maar scheermesjes waren bijna 
niet te krijgen. De dokter zelf gebruikte een 
kappers-scheermes en gaf ons toestemming 
die te gebruiken. Prima, maar ik had een 
dergelijk scheermes slechts een of twee keer 
eerder gebruikt en dat was vóór de oorlog 
thuis, toen ik mijn vader probeerde na te doen. 
Paddy had echter nog nooit een kappers-
scheermes gebruikt en had er geen vertrouwen 
in zichzelf op zo’n manier te scheren. De 
oplossing was dat ik hem zou scheren, nadat hij 
gezien had dat ik mezelf zo had geschoren. Het 
scheren van de zijkant van zijn gezicht bleek 
geen probleem, maar toen ik onder zijn kin en 
bij zijn hals kwam, verstijfde hij, er helemaal 
van overtuigd dat ik van plan was om zijn keel 
door te snijden. De eerste keer scheren was het 
moeilijkste, daarna werd het al snel gewoonte, 
hoewel we ons slechts om de dag schoren. 
Zo gingen de dagen voorbij en we raakten we 
gewend aan dit leven dat we nu leidden.

Nu wil ik even opmerken dat mevrouw Van 
Leeuwen een roker was, maar de dokter niet. 
Vooral na de maaltijd, zoals alle echte rokers, 
rolde ze een sigaret en rookte die. Tabak was 
strikt gerantsoeneerd en werd bewaakt als 
goudstof. Paddy en ik zouden er veel voor 
gegeven hebben om hetzelfde te kunnen 
doen, maar we hadden geen tabak. Na een 
paar dagen bemerkten we dat mevrouw Van 
Leeuwen het resterende deel van haar sigaret 
in een staande asbak achterliet. Onderzoek 
toonde aan dat de bodem er kon worden 
afgeschroefd om hem te legen. Dit vormde de 
bron van tabak voor onze broodnodige sigaret. 
Er lagen meerdere peuken in te wachten 
om te worden uitgeplozen. Nu hadden we 
tabak, maar geen vloeipapier waarin we het 
konden rollen. Helaas moet ik bekennen dat 
we onze kans schoonzagen en er een paar 
uit de voorraad van mevrouw Van Leeuwen 
pakten in de hoop dat ze ze niet zou missen. 
We troostten onszelf met de gedachte dat 
wanhopige situaties wanhopige maatregelen 
vereisten. Onze volgende probleem, nu we 
de ingrediënten voor een sigaret hadden, was 
om de tabak in het papier rollen. Het leek zo 
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makkelijk als je een western-film zag waarin 
de cowboys nonchalant een sigaret rolden, 
maar het vereist veel oefening voordat je 
hierin bedreven bent. Toch zijn we er op een 
of andere manier in geslaagd om de tabak in 
het papier te houden. Naar behoren likten we 
het sigarettenpapier en rolden het dicht. Het 
resultaat was zo dik als een lucifer. Nu moesten 
we een plek vinden waar in het geheim kon 
worden gerookt of we moesten bekennen hoe 
we op slinkse wijze aan de tabak en het papier 
waren gekomen. Dit hebben we opgelost door 
naar onze slaapkamer te gaan en te roken voor 
het open raam, vergelijkbaar met mijn vroegste 
pogingen om te roken. Deze oplossing werkte 
een tijdje tot we op een dag elk voor twee 
weken 50 gram tabak kregen, natuurlijk door 
iemand geregeld op de zwarte markt.
Februari was bijna ten einde en nog steeds 
waren we niet buiten de deur van het huis 
geweest. Als de gebruikelijke karweitjes waren 
voltooid kon ik mijn vrije tijd goed doorkomen 
met het lezen van de werken van Charles 
Dickens (Engelstalig) waarvan de dokter er 
verschillende had en ook enkele werken van 
Shakespeare. Paddy richtte zijn aandacht 
op een Engelse versie van de Bijbel. Zo 
volgden de dagen elkaar op en op onze vraag 
‘wanneer reizen we door?’, was het antwoord 
altijd hetzelfde: ”Er zit nog een breuk in de 
ontsnappingsroute en totdat het veilig wordt 
geacht te reizen moet je hier blijven“. Hoe de 
dokter deze informatie kreeg, zijn we nooit 
te weten gekomen. Vermoedelijk had hij een 
contact naar buiten. In de tussentijd was onze 
jonge Nederlandse vriend Hans meer bedreven 
geworden in het Engels en hij stond erop dat 
hij ons alleen in deze taal aansprak. Eigenlijk 
spraken de dokter en zijn vrouw en Hans in 
gezelschap ook alleen Engels – in een poging 
van hun kant om ons het gevoel te geven deel 
uit te maken van de familie.

Op een avond vroeg Hans ons na de avond-
maaltijd of we buiten een wandeling wilden 
maken. Hij had afgesproken met de dokter 
om ons het dorp rond te leiden maar daarbij 
wel uit de buurt van eventuele woningen te 
blijven. Het was geweldig om de frisse lucht in 
te ademen en de benen te strekken. Hoewel 
het slechts een relatief korte wandeling was, 
versterkte het onze moraal. De wandelingen 
begonnen kenmerkend te worden voor 
de periode van ons gedwongen verblijf in 
Nederland, maar helaas, met de komst van de 
kortere nachten moesten we ermee stoppen.

Ergens medio maart vertelde de dokter ons dat 
er binnen een paar dagen bezoekers zouden 
komen. Onze hoop groeide. Was dit onze tijd 
om verder te gaan? Het bleek niet zo te zijn. 
Onze bezoekers bleken twee kleine nichtjes 
van de dokter, Rita en Elli, respectievelijk 9 en 
6 jaar oud. Ze woonden in Utrecht en blijkbaar 

was de voedselsituatie daar zo precair dat ze 
vanwege de betere voeding bij ons kwamen 
wonen. Ze arriveerden in gezelschap van 
hun grootmoeder, die helemaal niet verrast 
leek dat haar zoon drie jonge mannen in huis 
had, en dan twee daarvan nog buitenlanders 
ook. Ze bleef slechts een paar dagen en 
ging toen weer terug naar Utrecht. De twee 
kleine meisjes bleven bij ons. Zoals vaker bij 
kinderen, raakten ze in onze aanwezigheid al 
snel over hun verlegenheid heen en ik raakte 
direct bij hen bekend als “Meister” en Paddy 
als “Oom Pat”. We hadden een taalprobleem 
met deze twee kleine meisjes en ik denk 
niet dat ze echt begrepen wie we waren. 
Misschien informeerden ze bij hun oom over 
ons. Ondanks de taalbarrière slaagden we erin 
hen soms te vermaken met onze mimiek. De 
meisjes, op hun beurt, maakten tekeningetjes 
waarmee ze probeerden duidelijk te maken wat 
zij bedoelden.
Inmiddels hadden we ons neergelegd bij 
de gedachte dat we heel lang in Nederland 
zouden moeten blijven. Er was geen nieuws of 
de ontsnappingsroute weer intact was.

April liep zijn koers en mei brak voor ons aan. 
We maakten nu al drie maanden deel uit van 
het huishouden van dokter Van Leeuwen en 
nog steeds hadden we geen flauw idee over 
wanneer we verder zouden reizen. Het begon 
erop te lijken dat we nog veel maanden in 
Nederland zouden blijven. Het schoot mij 
op een dag te binnen dat mijn verjaardag 
naderde, de 13e om precies te zijn, en ik zou 
23 worden. Was ik voorbestemd om mijn 
24ste verjaardag door te brengen in dit huis? 
Hoe, weet ik niet, maar ergens was bij de 
anderen bekend geraakt dat mijn verjaardag 
aanstaande was. Tot mijn grote verbazing, 
toen onze avondmaaltijd klaar was die dag, 
kwam mevrouw Van Leeuwen met een kleine 
verjaardagstaart en plaatste die voor me met 
excuses voor het ontbreken van de decoratie. 
Ik was diep geraakt dat er zoveel drukte 
werd gemaakt om mij, maar dat was nog niet 
alles, de dokter presenteerde toen een fles 
zelfgemaakte wijn om de maaltijd af te ronden.
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Enkele dagen later, we waren op een middag 
ontspannen in de tuin toen we opeens uit het 
zicht naar boven werden gejaagd, want er 
was een bezoeker aan de deur. Na geruime 
tijd kregen we het sein dat alles veilig was 
en konden we naar beneden komen. Er werd 
niet over gepraat maar de volgende dag 
werden we opnieuw naar boven gestuurd. 
We hadden geen idee wat voor verrassing er 
ons beneden wachtte. De bezoeker van de 
vorige dag was de dokter’s buurman geweest, 
de eigenaar van de kwekerij ernaast. Hij had 
naar wat leek een vreemd verzoek gedaan. 
Hij wilde weten of hij geen Engelse boeken 
had. Op de vraag waarom hij dit vroeg, gaf 
hij met enige tegenzin toe dat hij sinds maart 
een Amerikaanse vliegenier had die bij hem 
verbleef. Om niet achter te blijven, werd hem 
verteld door de dokter dat er in zijn huis sinds 
februari twee RAF leden waren ondergebracht. 
Er moet een geheime verstandhouding tussen 
hen twee zijn ontstaan voor we naar beneden 
naar de woonkamer werden geroepen om de 
dokter, zijn vrouw, Hans en de meisjes aan te 
treffen met twee onbekenden, van wie er één 
een officier van de Amerikaanse 8e Luchtmacht 
bleek, te weten een navigator, die in Nevada 
woonde. De geheimhouding in deze zaken was 
zo streng dat zelfs buren niet wisten wat hun 
directe buren aan het doen waren. Na deze 
eerste ontmoeting volgden er nog een aantal 
meer. Ik was vooral geïnteresseerd om te horen 
hoe de Amerikanen met hun daglicht aanvallen 
omgingen met de navigatie, omdat ze, in 
tegen stelling tot de RAF in formatie vlogen. Zo 
hadden ze het voordeel van daglicht om hun 
positie te controleren. Elk vliegtuig had zijn 
eigen navigator, maar het voorste vliegtuig was 
verantwoordelijk voor de navigatie van de hele 
groep. De anderen vormden slechts een extra 
controle.

Mei ging voorbij en juni werd de actuele 
maand. Kort na het ontbijt op de 6e werd ons 
door de dokter meegedeeld dat er vroeg die 
ochtend een landing was uitgevoerd op de 
stranden van Normandië en dat het tweede 
front in gang gezet was. Het was een genot 

om de opwinding te aanschouwen die dit 
nieuws op deze goede mensen had, alsof zij 
alle rijkdom in de wereld hadden gekregen. 
Het leek erop dat dit nieuws hun ontberingen 
en leed onder de Duitse bezetting meer dan 
goedmaakte. En ik geloof ook dat ze dachten 
dat hun bevrijding slechts een kwestie van 
dagen was. Ze werden al snel teleurgesteld. 
Verslagen van BBC London verklaarden dat 
hevig verzet werd geleverd, maar er waren 
steunpunten op de stranden veroverd en 
deze werden geconsolideerd. Na de eerste 
opwinding nam de nuchterheid het over 
en mijn Nederlandse vrienden begon te 
speculeren hoe lang het zou duren voordat 
ze zouden worden bevrijd. Meningen liepen 
uiteen, maar de consensus was 12 maanden op 
zijn vroegst. Dit bracht Paddy en mij ertoe te 
denken dat het misschien ook nog 12 maanden 
zou duren voordat wij zouden worden 
“bevrijd”.
Na de invasie in Frankrijk begonnen wij 
ongeduldig te worden. Bijna dagelijks vroegen 
onze standaard vraag, maar altijd was het 
antwoord hetzelfde “wanneer het veilig is 
gaan jullie” en daar moesten we tevreden mee 
zijn. Er was echter één troost en dat was de 
verborgen radio waar we eerst niets van wisten. 
Daarmee waren we in staat om de voortgang 
van de invasiemacht te volgen, hoewel niet 
altijd met onze goedkeuring, vooral wanneer 
er weerstand werd geboden en de opmars tot 
stilstand kwam.

De dagen van juni gleden onder ons door en 
we hadden nog steeds niet enig idee gekregen 
voor een vertrekdatum. Er kwam toch nog 
een verrassing. Op een middag, tegen het 
einde van de maand, moesten we de trap op 
verdwijnen omdat er een man de oprit naar 
het huis kwam opgelopen met een geit. Hij 
liep om naar de achterkant van het huis, sprak 
met mevrouw Van Leeuwen en vertrok zonder 
de geit. Beneden gekomen vonden we de 
geit aangelijnd op het gazon. Hans vertelde 
ons dat de geit een tweeledig doel had: ten 
eerste om het gras af de grazen en ten tweede 
om vet te mesten op tijd voor Kerstmis. Ik heb 
me sinds die dag afgevraagd of de geit met 
Kerstmis een offer-“lam” is geworden of dat 
hem uitstel werd verleend als een gebaar voor 
zijn uitmuntendheid als grasmaaier?

Eindelijk hoorden we wat goed nieuws op de 
radio. De Amerikanen waren door de Duitse 
verdedigingslinie gebroken bij St. Lo en 
maakten een vegende beweging richting Parijs. 
Het Britse leger onder generaal Montgomery, 
rukte noordwaarts op, maar dat ging niet 
snel genoeg want hij werd opgehouden 
in Noord-Frankrijk. Maar tot onze vreugde 
kregen we diezelfde dag te horen dat de 
ontsnappingsroute weer veilig was, en dat 
alles werd voorbereid om ons te voet naar 
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het zuiden te sturen richting de oprukkende 
legers. Nauwelijks in staat om onze opwinding 
te verbergen was onze vraag: wanneer? We 
konden nauwelijks onze oren geloven toen 
we hoorden dat het in de vroege ochtend zou 
zijn van de dag na de volgende. We waren 
kort nadat we aankwamen in Oostermeer 
uitgerust met vervalste identiteitspapieren, 
compleet met foto’s en beschrijvingen van de 
nep-individuen. We moesten hun gegevens 
uit het hoofd leren voor het geval we zouden 
worden ondervraagd. De dag voordat we 
vertrokken werd gevuld met het tegen Hans 
in het Nederlands herhalen van onze namen, 
beroepen, geboorteplaatsen enz. tot we zo 
bedreven waren dat we konden antwoorden 
zonder na te denken. Geen van ons dacht 
eraan wat we zouden doen als er een vraag 
werd gevraagd die we niet hadden voorbereid. 
Zoals later bleek hoefden we de vragen die 
aan ons zouden worden gesteld niet in het 
Nederlands of het Duits te beantwoorden. De 
vragen die later zouden worden gesteld waren 
in het Engels, maar met een licht accent...

In beweging
Die nacht werden we na onze avond maaltijd 
in RAF spraakgebruik “gebriefd” door 
vermoedelijk een lid van de verzetsorganisatie. 
We gingen onze oase van veiligheid verlaten 
om met een lokale trein van Bergum naar 
Leeuwarden te reizen, het dichtstbijzijnde 
grote station. Daar zouden we onze koerier 
ontmoeten die herkenbaar zou zijn aan een 
tijdschrift met titel “SIGNAAL” in grote letters 
op de voorkant van het magazine. In geen 
geval mochten we contact te maken, maar 
alleen volgen. Ook zou het beter zijn dat het 
zou lijken dat wij twee elkaar niet kenden, 
zodat, indien een van ons werd aangehouden 
en ondervraagd er een goede kans zou zijn dat 
de ander nog in staat was weg te komen. Er 
werd ook uitgelegd dat er treinkaartjes zouden 
worden verstrekt en we moesten te allen 
tijde ontspannen lijken en niet voortdurend 
nerveus om te kijken. Voor ons leek dit een 
hele opgave, maar het werd benadrukt dat 
het de enige manier om aan de aandacht te 
ontsnappen. Na het vertrek uit Leeuwarden 
moesten we in de trein blijven zitten tot onze 
koerier opstond om uit te stappen. Te allen 
tijde moesten we zicht op de koerier houden 
en als de koerier verdween uit ons zicht dan 
was dat alleen maar omdat er van koeriers 
werd gewisseld omwille van de veiligheid. 
Met een laatste handdruk en “veel geluk en 
een veilige terugkeer naar huis” vertrok deze 
persoon, wie hij ook was. Hoeveel vluchters hij 
op deze manier al eerder had geholpen zou ik 
helaas nooit weten. Hij kwam in ons leven en 
hij ging er weer uit, voor altijd.
Slapen lukte die avond bijna niet, maar 
uiteindelijk dommelden we in. Rond 07:00 
uur de volgende ochtend werden we door de 

dokter gewekt. We wasten ons, namen een 
laatste scheer beurt met het kappers-scheermes 
en gingen naar beneden. Het ontbijt stond al 
op tafel en mevrouw Van Leeuwen had wat 
boterhammen met kaas gemaakt, voor ons om 
mee te nemen op reis.
Er was een sfeer van droefheid in de keuken 
die ochtend. Hoewel we eindelijk onze ambitie 
konden waarmaken om op weg naar huis te 
gaan, vonden we dat we op de een of andere 
manier onze vrienden in de steek lieten. De 
komst van een door kleine paarden getrokken 
voertuig signaleerde onze tijd voor vertrek. Met 
een laatste handdruk van de familie en een kus 
van elk van de meisjes liepen we langs de oprit 
en klommen in het voertuig. De reis naar het 
lokale station duurde niet lang. De bestuurder 
gaf ieder een treinkaartje, schudde ons de 
hand, draaide zijn paard rond en liet ons achter 
buiten het station.
Na even twee keer slikken, benaderden we het 
loket, presenteerden onze kaartjes in stilte en 
we waren op het perron. Inderdaad bleek er 
een jonge vrouw, zittend op een bankje lezend 
in het tijdschrift “SIGNAAL”. Deze jonge vrouw 
zou de koerier toch niet zijn? Maar omdat er 
verder niemand anders aan de beschrijving 
voldeed, moest zij het wel zijn. Binnen een 
paar minuten kwam de trein. De jonge vrouw 
stond op en liep naar de wagons. Met een 
snelle blik op ons stapte ze op de trein. Wij 
volgden en gingen op enige afstand van haar 
en van elkaar zitten. Aangekomen op station 
Leeuwarden, liep onze jonge gids over de 
loopbrug naar het andere perron en nam plaats 
op een leeg bankje, het tijdschrift steeds in ons 
volle zicht houdend. Militairen van vijandelijke 
troepen stonden in groepen of alleen met hun 
uitrusting overduidelijk te wachten op een 
trein. Hoewel het aanvoelde dat mijn persoon 
letterlijk uitschreeuwde dat ik Engels was en 
geen Nederlander, lette niemand op ons. We 
waren slechts twee burgers die op hun trein 
wachtten.
Deze anonimiteit, zittend op het station van 
Leeuwarden, deed meer dan we beseften 
om ons vertrouwen voor deze reis te geven. 
De hele tijd hielden we onze koerier in de 
gaten, maar nooit gaf ze ons een teken 
van herkenning. We waren voor haar twee 
volslagen vreemden, wat wij inderdaad ook 
waren. De aankomst van de trein op het perron 
veroorzaakte een golf van activiteit onder 
de passagiers; bagage werd opgepakt, het 
legerpersoneel met hun uitrusting en andere 
mensen gingen aan boord van de trein. Onze 
koerier echter, maakte geen aanstalten en 
bleef zitten op de bank. We bleven daarom 
ook zitten en volgden op enige afstand 
de instructies tot de laatste letter: volg de 
koerier te allen tijde. Met het vertrek van de 
trein was het perron nu minder druk en ik 
begon me weer blootgesteld te voelen, maar 
niemand toonde enige belang stelling voor 
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ons, misschien vanwege de manier waarop 
we gekleed waren. Mijn blauwe pak had 
zeker betere dagen gekend en het shirt was 
boordloos en Paddy zag er ook bepaald niet 
uit als een afbeelding van een kleermaker.
Een paar minuten later stopte er weer een 
trein langs het perron. Dit keer kwam onze 
koerier in beweging en stapte een wagon 
binnen van het type dat een gang langs de ene 
kant heeft en verschillende compartimenten 
met zes zitplaatsen langs de andere kant. In 
feite zou het zo een Engels trein kunnen zijn 
met uitzondering van de mededelingen in 
de Nederlandse taal. De koerier schoof een 
deurtje open en met een knikje gaf ze aan 
dat we daar plaats moeten nemen. Zij nam 
waarschijnlijk een ander compartiment.
We namen plaats tegenover elkaar bij het raam 
en we riskeerden een fluistergesprek over waar 
we naar toe zouden gaan. De trein vertrok en 
het enige wat we konden doen was wachten 
op de volgende instructie.  
Het was een mooie zonnige dag in eind juli en 
ondanks onze ietwat benarde positie konden 
we niets anders doen dan naar het landschap 
kijken dat we passeerden. Er was aan weinig 
te zien dat het land onder bezetting was. 
Enige tijd later minderde de trein vaart en 
uiteindelijk stopten we bij een station, waarvan 
de naam ik ben vergeten. Ik kan echter niet 
onze afschuw en verbijstering vergeten bij 
het zien van het perron dat overvol stond met 
Wehrmacht-soldaten. Tot onze ontsteltenis 
begonnen ze op de trein te stappen, duwden 
hun uitrusting in de bagagerekken en vielen 
neer op de zitplaatsen. Ze praatten met 
elkaar, terwijl ze ons volledig negeerden. 
Ik weet niet hoe Paddy zich voelde op dat 
moment, maar ik was te bang om ook maar 
te ademen. De trein reed weer verder en 
de soldaat naast me begon te knikkebollen. 
Ondanks zijn pogingen om wakker te blijven 
bezweek hij uiteindelijk aan de slaap en tot 
mijn ontsteltenis zakte zijn hoofd op mijn 
schouder. Als ik hem probeerde wakker te 
maken, zou hij mij zijn spijt willen betuigen 
over zijn in slaap vallen op mijn schouder. 
En als hij dat deed, zou hij ongetwijfeld een 
soort van antwoord verwachten. Er leek maar 
één oplossing en die was, in de woorden van 
iemand heel lang geleden; “geen slapende 
honden wakker maken“. En dus dutte hij 
verder. Uiteindelijk stopte de trein weer. Een 
metgezel van de slaper stootte hem wakker en 
ze begonnen hun uitrusting te verzamelen en 
zich voor te bereiden om de wagen te verlaten. 
Eenmaal weer alleen, hielden we fluisterend 
een gesprek. Het leek erop dat Paddy dezelfde 
symptomen had ondergaan. Ik heb me vele 
malen afgevraagd sinds die dag op de trein; 
die Wehrmacht-soldaten hebben nooit beseft 
dat ze naast de 20.000 gulden zaten, want dat 
was de beloning voor het aanbrengen van een 
geallieerde vluchteling; ƒ 10.000,- per man.

Na zoveel jaren vind ik het bijna onmogelijk om 
de namen van de stations te herinneren, waar 
we langs kwamen op onze reis naar het zuiden. 
Sommigen komen voor de geest – Zwolle, ‘s 
Hertogenbosch, Eindhoven, maar er moeten 
er meer zijn geweest omdat we twee keer 
moesten overstappen alvorens we op onze 
eindbestemming aankwamen. Aangezien geen 
van ons een horloge had, hadden we geen 
idee hoe lang we hadden gereisd. We zagen 
een klok toen we door een van de stations 
reden, en zag dat het rond 13:00 uur was. 
We waren kort na 08:00 uur uit Oostermeer 
vertrokken, het ontbijt was heel vroeg geweest, 
dus besloten we dat het tijd was voor de lunch. 
Aangezien slechts wij twee in het compartiment 
zaten, kwamen de broodjes tevoorschijn. De 
mijne waren tot een sneue puinhoop geplet – 
die Wehrmacht-soldaat moet schrijnende oren 
hebben gehad die dag. Platgedrukt of niet ze 
werden ze al snel verorberd, en ik herinner me 
dat we het er beiden over eens waren dat het 
enige wat ontbrak een mok thee was.
Terwijl we naar het zuiden reisden, begonnen 
we ons af te vragen of we onze koerier soms 
hadden gemist, na zo lang reizen? Volg de 
koerier te allen tijde was onze order dus bleven 
we zitten en hoopten dat ze nog in de trein 
zat. Uiteindelijk begon de trein af te remmen 
en kwam tot stilstand in een station. Terwijl we 
ons zaten af te vragen wat we moesten doen, 
was er een tik op het glas van de deur met een 
tijdschrift “SIGNAAL” toen onze koerier de 
trein verliet. We volgden en zagen haar lopen 
langs het perron en verdwijnen onder een 
boog door. We stonden op het punt haar te 
volgen toen we plotseling halt hielden – voor 
ons was het damestoilet. Alles wat we konden 
doen was wachten, maar het leek een vreselijk 
lange tijd dat we in de nabijheid van die 
toiletten stonden, tot Paddy een jonge dame 
naar ons toe zag komen met het tijdschrift 
“SIGNAAL” in haar hand, maar het was niet 
onze dame. Wat nu? Waren er meer van deze 
koeriers actief, en wat was er gebeurd met 
de onze? Net voorbij waar we stonden was 
de jonge dame gestopt en met het gebaar 
dat ze op zoek was naar iemand, zwaaide ze 
met het tijdschrift en liep door. Was dit een 
teken voor ons of niet? Volg de koerier. We 
besloten dat we geen andere keuze hadden 
dan te vertrouwen op het nieuwe meisje als 
onze koerier en haar te volgen naar een ander 
perron, wat we ook deden. Op de stationsklok 
was het nu na 16:00 uur. In minder dan 8 uur 
hadden we bijna de volledige lengte van 
Nederland doorgereisd op klaarlichte dag met 
een openbare spoorlijn en zonder problemen. 
Hoe ongelooflijk het ook mag klinken, het 
was helemaal waar, maar onze reis was nog 
niet voorbij. Intussen begon de “natuur” ons 
te vertellen dat het was tijd was voor een 
“gesprek”. Rondzoekend konden we geen 
bordjes over de noodzakelijke plek vinden. 

10



Het geluk lachte ons wel toe, een oudere heer 
vlakbij sprak met zijn vrouw, zette zijn tas neer 
en begon langs het perron te lopen. Ik gaf 
Paddy opdracht hem te volgen in goede hoop 
dat... En ik zou wachten tot hij terug kwam, dan 
zou het mijn beurt zijn. Het voorgevoel werd 
ingelost en we voelden ons beiden veel beter 
dan voor onze kleine wandeling.
Voordat onze koerier haar volgende stap 
nam, stonden we meer dan een uur op dat 
perron te wachten en we waren blij om weer in 
beweging te komen. We reisden verder naar 
het zuiden. Uiteindelijk stond onze koerier op 
om de trein te verlaten toen deze begon af te 
remmen om uiteindelijk tot stilstand te komen 
op het station van ‘s Hertogenbosch. Zonder 
achterom te kijken liep onze gids langs het 
perron en over een loopbrug naar een ander 
perron. Klaarblijkelijk was dit een lokale lijn 
met maar één spoor. Slechts een paar mensen 
stonden te wachten maar deze waren weg toen 
de volgende trein binnen was gekomen. Nu 
stonden slechts onze gids, Paddy en mijzelf 
en een Duitse soldaat op het perron. Paddy 
ging zitten op een bankje op enige afstand van 
onze koerier terwijl ik langs het perron begon 
te wandelen tot aan het einde, dan weer terug 
langs de andere kant om zo nogmaals een 
ronde te doen.
Toen ik langs de Duitser liep die op de bank 
zat kon ik voelen dat zijn ogen mij volgden 
terwijl ik langsliep en een beetje een knagende 
twijfel maakte zich van me meester. Heeft 
hij vermoed dat ik niet was wat ik leek, een 
Nederlander wachtend op zijn trein, of toch 
iets anders? Toen ik hem weer passeerde op 
mijn weg terug gunde ik hem, naar wat ik 
hoopte, een vluchtige blik en bleef doorlopen. 
Uiteindelijk stoppend, zogenaamd om een 
biljet met vertrektijden te lezen, vastgemaakt 
op een prikbord bevestigd aan de muur. Ik 
stond een paar minuten te doen alsof ik de 

treintijden stond te lezen en als handeling 
liet ik mijn vinger langs het biljet gaan alsof 
ik een vertrektijd wilde controleren. Of deze 
handeling hem overtuigde dat ik oprecht was, 
weet ik niet maar hij scheen zijn interesse in 
mij te verliezen en ik bleef over het perron 
rondstappen. Uiteindelijk arriveerde de trein. 
We klommen wederom aan boord voor weer 
een andere reis. Zoals we vermoedden, was 
dit een stoptrein die op elk station stilhield. 
Tenslotte ging de trein langzamer rijden en 
maakte onze koerier aanstalten om uit te 
stappen, gevolgd door haar twee trouwe 
schaduwen. Ditmaal liep ze naar de uitgang, en 
bij het passeren van de uitgang van het station 
stopte ze om een paar woorden te spreken 
tegen een man die bij de ingang van het 
station stond. Tot onze verbazing overhandigde 
zij het tijdschrift aan hem voor ze vertrok. Toen 
we hem naderden sprak hij ons aan en door 
zijn woorden in het Engels werden we volledig 
verrast, want hij vroeg: “kunnen jullie allebei 
fietsen?”. Verbijsterd keken we hem allebei aan 
voordat we zeiden “ja”. “Goed, volg mij”, zei 
hij “we moeten binnen zijn voor de avondklok”, 
en vervolgens leidde hij ons naar een plek waar 
drie fietsen tegen de muur stonden geleund. 
Voordat we tijd hadden om na te denken, was 
hij opgestapt en begon weg te fietsen. We 
pakten allebei een fiets, Paddy en ik, en reden 
achter hem aan. Hij moet haast gehad hebben 
want hij was op weg alsof hij in een tijdrit zat. 
We deden ons best, maar zes maanden zonder 
enige vorm van lichaamsbeweging eiste zijn tol 
en ik begon het op te geven toen hij plotseling 
door een toegangshek reed en achterom het 
huis. We waren klaarblijkelijk aangekomen 
op onze bestemming. Het was bijna 22:00 
uur, het was meer dan 12 uur geleden dat we 
Oostermeer hadden verlaten.

Onze nieuwe gastheer was een man van laat 
middelbare leeftijd die ons verwelkomde met 
de gebruikelijke handdruk. Hij sprak een paar 
woorden met onze laatste gids waarna deze 
vertrok. Onze gastheer vroeg of we honger 
hadden. Gelet op het feit dat we slechts een 
paar boterhammen met kaas ophadden sinds 
we uit Oostermeer vertrokken, erkenden we 
dat wij flink honger hadden. Het duurde niet 
lang of we zaten te genieten van een soort 
soep, de herkomst onbekend, maar het was 
warm en er waren stukken roggebrood bij, 
gevolgd door de gebruikelijke Ersatz-koffie. 
Achterover leunend met een redelijk volle 
maag en nadenkend over de gebeurtenissen 
van de dag met Paddy, kwam onze gastheer de 
kamer binnen en zei in respectabel Engels dat 
hij tot de volgende morgen niets zou vragen en 
hij stelde voor dat we naar bed zouden gaan. 
Net als onze laatste logeerkamer had deze 
kamer twee bedden en een wastafel. Alweer 
bleek dat we boften met onze accommodatie.
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Bij het opstaan kregen we de volgende 
ochtend de kans om onze omgeving te 
bekijken. Het huis was gelegen aan de rand van 
de stad, met open velden aan de achterkant. 
Beneden vonden we dat onze gastheer zat te 
wachten in de keuken en dat het ontbijt klaar 
was. Roggebrood, margarine en een keuze uit 
kaas of jam. Tijdens de maaltijd was de eerste 
vraag aan onze gastheer het onvermijdelijke: 
hoe lang zouden we bij hem verblijven? We 
verwachtten te horen “wanneer het veilig is” en 
we waren verbaasd om hem te horen zeggen 
zeven dagen op zijn langst, misschien zelfs 
korter. Merkwaardig was dat ik me niet kan 
herinneren ooit een vrouw te hebben gezien in 
het huis behalve de dagelijkse schoonmaakster. 
Op dat moment vroegen wij ons daar niets 
bij af maar het was pas vele jaren later dat 
het tot me doordrong dat hij een weduwnaar 
moet zijn geweest. Zoals eerder, voerden we 
de gebruikelijke huishoudelijke taken uit van 
afwassen, het opmaken van onze eigen bedden 
en aardappels schillen voor de avondmaaltijd. 
Onderdeel van dit huis was een planken 
dakterras aan de achterkant, bereikbaar door 
openslaande deuren. Dit bleek dit al snel 
een ideale plek om in de zon zitten en te 
dagdromen over hoe snel we thuis zouden zijn. 
Waren we niet met relatief gemak op klaarlichte 
dag de volledige lengte van Nederland 
doorgereisd? We waren ervan overtuigd dat 
niets ons nu kon stoppen. Niets was verder van 
de waarheid.

Onze dagen in het huis gleden aangenaam 
genoeg voorbij. Onze gastheer was de hele 
dag thuis en hij vormde een schat aan roddels 
en informatie. We beseften dat hij een grote rol 
speelde in het verzet omdat hij meer dan eens 
bezoek kreeg tijdens ons verblijf. Trouw aan zijn 
woord, na een week of zo, vertelde hij ons dat 
we de volgende dag zouden vertrekken voor 
de volgende etappe van onze reis en hij gaf ons 
onze instructies. Ze waren eenduidig genoeg. 
We zouden het huis verlaten en de weg volgen 
tot we bij een zijweg kwamen, sla hier af en 
loop door tot we een man zagen, zittend op 
een hek waar een fiets tegen leunde. Volg hem 
en hij zou ons doorgeven aan de volgende 
gids.
Dus na het ontbijt de volgende dag en na 
onze huishoudelijke taken te hebben gedaan, 

namen we afscheid van onze gastheer, wiens 
naam we niet wisten. Ik kwam pas later achter 
zijn naam nadat ik uiteindelijk naar huis was 
teruggekeerd. We volgden de weg voor 
ongeveer een halve mijl tot we bij de zijweg 
kwamen, daarna volgden we deze en ja hoor, 
het duurde niet lang en we zagen de man 
zittend op het hek met zijn fiets naast zich. 
Toen we dichterbij kwamen bleek het te gaan 
om onze hard rijdende fietser van de week 
ervoor. Zijn begroeting was eenvoudig, “volg 
me op deze fietsen en als we bij een café 
komen, gewoon binnenlopen en aan een tafel 
gaan zitten”. Hij stapte op zijn eigen fiets en 
reed langzaam voor ons uit.
Het duurde misschien een half uur of zo 
voordat we bij een klein dorpje kwamen en, ja 
hoor, hij fietste meteen langs de plaatselijke 
herberg. Onze gids fietste voorbij maar wij 
gingen naar binnen volgens instructie. In 
het café zaten een paar mensen, uiteraard 
plaatselijken die, na een korte blik om te zien 
wie er binnen kwamen, ons verder volkomen 
negeerden.
Opnieuw waren we getuige van de zorgvuldig-
heid waarmee deze mensen werkten om onze 
verdere reis te garanderen, want nu waren 
we in België, ergens tijdens onze wandeling 
langs de zijweg bleken we de grens te zijn 
overgestoken. We vroegen ons af wat te 
doen en we probeerden te kijken alsof we het 
volste recht hadden om daar te zitten toen 
tot onze verbazing de barman naar de tafel 
kwam met twee glazen bier, hij zette ze neer 
op de tafel en terwijl hij dat deed mompelde 
hij “wacht”. Dankbaar voor het bier, want het 
was een warme dag en we waren de dorst na 
onze wandeling flink gaan voelen, aanvaarden 
we deze dronk dankbaar. Terwijl we zaten te 
wachten en fluisterend met elkaar praatten, 
werden we aan tafel vergezeld door een jonge 
dame in haar late tienerjaren of begin twintig. 
Eenmaal gezeten, vroeg ze met zachte stem 
of een van ons Frans sprak? Ik bevestigde dat. 
Ik sprak een beetje Frans waarna ze langzaam 
vervolgde sprekend in het Frans. Ik begreep 
dat we een ritje naar Antwerpen moesten 
maken met de lokale tram. Ze gaf ons beiden 
wat muntgeld voor de rit. We moesten het geld 
zonder een woord aan de conducteur geven, 
want het was het juiste bedrag voor de reis.

We dronken ons biertje leeg en we vertrokken 
uit het café met onze nieuwe koerier, in elk 
geval hoopten we dat ze dat was want we 
moesten op haar vertrouwen. Buiten was 
het een korte wandeling naar de halte om 
op de tram te wachten. Volgens instructie 
overhandigden we het geld, ontvingen een 
ticket en namen plaats. Na een paar minuten 
vertrok de tram en we rammelden weg uit 
de stad, vermoedelijk in de richting van 
Antwerpen. Onderweg kwamen er mensen 
aan boord en er verlieten er ook de tram, 
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terwijl Paddy en ik in ijzige stilte zaten te 
wachten op een teken van onze koerier om 
in beweging te komen. Uiteindelijk kwamen 
we in de buitenwijken van een grote stad, die 
Antwerpen bleek te zijn. Een paar minuten 
later verliet ze haar zitplaats en liep naar 
de achterkant van de tram, klaar om uit te 
stappen. Na het uitstappen begon ze de straat 
langs te wandelen met ons twee stappen 
achter haar. Niet één keer keek ze om of 
we wel volgden totdat ze afsloeg tussen 
twee grote poorten door naar wat leek een 
fabrieksterrein. Daar wachtte ze ons op en ze 
vertelde dat we hier in dit hoge gebouw met 
meerdere verdiepingen zouden verblijven. Een 
fabriek, want dat was wat het was, leek ons 
geen goede plek om te verblijven, want waar 
zouden we slapen en wie zou ons eten geven? 
Deze vragen werden snel beantwoord. Met 
een groet aan de portier in zijn kleine kantoor, 
leidde ze ons naar de lift en we gingen naar de 
bovenste verdieping van het gebouw. Uit de lift 
liep ze door een korte gang. Ze deed een deur 
open en stapte opzij totdat we naar binnen 
gingen.
Rondkijkend konden we onze ogen niet 
geloven. We stonden in een grote goed 
ingerichte flat. De flat, vertelde ze ons, 
behoorde toe aan de eigenaar van de fabriek, 
die het in de vooroorlogse dagen gebruikte 
als werkzaamheden verhinderden om naar 
huis te gaan. We hadden weer erg veel geluk: 
twee slaapkamers, een woonkamer, zelfs een 
badkamer en toilet. Hier zouden we blijven tot 
nadere afspraken konden worden gemaakt. 
In geen geval mochten we de flat verlaten 
vanwege de werklieden die overdag in het 
gebouw zouden zijn en weer kwamen er 
waarschuwingen over de veiligheid. Voordat 
ze vertrok werden we nog bezocht door een 
man van middelbare leeftijd die, volgens onze 
koerier, de eigenaar was van de fabriek. Hij 
sprak met ons in het Engels en ik begon dan 
beseffen wat een eiland-mentaliteit de Britten 
hadden. We verwachtten dat alle andere volken 
onze taal spreken, terwijl wij Britten in de 
meeste gevallen weinig of geen kennis hadden 
van de talen op het Europese vasteland. Was 
dit, vroeg ik me af, te wijten aan het feit dat 
de Engelsen zich, vanwege het Britse Empire 
beschouwden als superieur? Ik dacht lang en 
hard na over deze vraag voordat ik mezelf kon 
overtuigen dat dit het antwoord moest zijn. 
Was het misschien een soort terugkeer naar de 
“kanonneerbootpolitiek van het Victoriaanse 
tijdperk”?
Onze gastheer praatte geruime tijd met ons 
totdat er een klop op de deur was en er een 
man binnenkwam met een dienblad met 
kopjes, schoteltjes, een theepot, melk, suiker 
en een verscheidenheid van kleine cakes, die 
hij op een tafel neerzette waarna hij vertrok 
zonder een woord. Er werd melk en thee in de 
kopjes geschonken en we werden uitgenodigd 

ons aan de taartjes te helpen. Onze gastheer 
legde uit dat onze avondmaaltijd pas laat op 
de avond zou worden geserveerd en hij was er 
zeker van dat we een beetje hongerig waren. 
Mijn gedachten van dat moment waren; als dit 
de levensstijl is van een voortvluchtige, dan zou 
ik bereid zijn om tot het einde van de oorlog 
hier te blijven. Toen de thee en het gebak 
op waren, pakte onze gastheer het dienblad, 
nodigde ons uit om ons vooral thuis te voelen. 
Voordat hij ons verliet vroeg hij ons nog of we 
rookten. We antwoorden van ja, waarop hij 
knikte en vertrok.

De volgende dag werd het ontbijt door 
de “butler” gebracht en toen hij opnieuw 
vertrok zonder een woord, begonnen we te 
denken of hij niet kon praten of dat hem was 
opgedragen niet tegen ons te spreken. Als we 
niet in zijn aanwezigheid hadden gesproken 
wist hij niet wie of wat we waren. Een andere 
verrassing, nadat we een aantal dagen in deze 
residentie hadden vertoeft, was de komst van 
de eigenaar met een fles Booths London Dry 
Gin en enkele sigaren. Het was tijdens dit 
bezoek dat hij ons vragen stelde die om de 
belangrijkste beslissing bleek te gaan sinds we 
waren neergeschoten. Het Britse leger rukte 
op door Frankrijk richting de Belgische grens 
en het zou slechts een kwestie van tijd zijn 
voordat ze Antwerpen zouden hebben bereikt. 
De beslissing was geheel de onze; we konden 
blijven waar we waren en wachten op de 
bevrijding van de stad, of we konden de legers 
tegemoet reizen. Hij zou ons de zaak laten 
overdenken en de volgende dag terugkomen 
voor ons antwoord.

Zoals gebruikelijk bracht de “butler” ons de 
avondmaaltijd. Nadat we klaar waren met 
eten en het roken van een van de sigaren met 
een glas gin met water, bespraken we weer 
welke beslissing we zouden nemen ; blijven 
of weggaan? Voor mij was het onbelangrijk, ik 
was vrijgezel en ongebonden en omdat ik al 
acht maanden weg geweest was, maakten nog 
een paar weken voor mij geen verschil. Paddy 
aan de andere kant, was een paar jaar ouder 
en hij was getrouwd, dus had hij besloten dat 
als het mogelijk was een aantal weken eerder 
thuis te komen, dan zou hij dat doen. Nadat 
we deze knoop hadden doorgehakt, hadden 
we ons antwoord klaar. Toen onze gastheer 
de volgende ochtend kwam, gaven we hem 
ons antwoord; we waren klaar om naar huis 
te gaan. Hij deed geen poging om ons op 
andere gedachten te brengen maar zei alleen 
dat hij de nodige maatregelen zou treffen voor 
ons vertrek, dat in de komende 48 uur zou 
plaatsvinden. Trouw aan zijn woord kwam hij 
de volgende dag langs en vertelde ons dat 
we de dag erna zouden worden opgehaald en 
begeleid naar het zuiden om het oprukkende 
leger tegemoet te reizen. Onnodig op te 
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merken dat het vooruitzicht om zo dicht bij 
de vrijheid te zijn erg spannend was. Ik begon 
ook de drang naar huis te voelen, ondanks 
mijn ietwat verlegen houding om te blijven in 
Antwerpen tot aan de bevrijding.
We hadden onze middag-maaltijd op en 
vroegen ons af wanneer de oproep zou komen 
om te vertrekken. Onze “butler” vriend kwam 
de flat binnen, gevolgd door het meisje, dat 
onze koerier was en twee mannen. Ze legde 
ons de werkwijze in detail uit. We zouden de 
flat in het gezelschap van een van de mannen 
verlaten. De andere man zou iets eerder als 
wij vertrekken om de auto waarin we naar het 
zuiden gereden zouden worden te regelen. De 
twee mannen die onze gidsen waren deden 
me denken aan de acteurs die gangsters 
speelden in Amerikaanse films; een regenjas 
met ceintuur en een hoed met de rand naar 
beneden getrokken over hun ogen. De eerste 
man vertrok met het meisje en enige tijd later 
daalden wij in gezelschap van de tweede 
man met de lift af naar de begane grond. 
We liepen het fabrieksterrein af en de straat 
door. Daar vertelde de gids ons dat de auto 
om de volgende hoek zou staan. Pech; geen 
auto. Hij was misschien vertraagd, dus als we 
nog een rondje omlopen, kan hij wellicht zijn 
aangekomen, kregen we te horen. Wie zijn wij 
om te twijfelen aan deze informatie? Waren we 
niet de lengte van Nederland doorgereisd, de 
grens met België overgestoken en hadden we 
niet met een tram Antwerpen bereikt? “Volg 
altijd de gids” klonk het nog steeds in onze 
oren. Dus als schapen volgden we de leider 
van de kudde. Na de volgende bocht leidde 
onze gids ons door een ijzeren hek en het 
eerste wat ik zag was het zwarte uniform en de 
gepolijste laarzen van de Duitse SS. Het was 
het einde van onze reis.

Bij onze “gastheren”
Als door een vooraf afgesproken teken, 
plaatsen zich nog twee Duitse SS’ers tussen 
ons en de poort om te voorkomen dat we op 
de gedachte zouden komen om ons om te 
draaien en te vluchten. Hoewel, wat hadden 
we kunnen doen of waar zouden we heen zijn 
gegaan zonder geld of papieren? De twee 
SS’ers pakten ons bij de arm en leidden ons 
het gebouw in waar we werden gescheiden 
en in kleine kamers opgesloten. In de kamer 
waarin ik mij bevond stond alleen een 
kinderbedje zonder dekens. Zittend begonnen 
zich gedachten te vormen in mijn hoofd over 
de dingen die ik had gehoord over de SS en 
de terreur die ze uitvoeren. Het was geen 
prettige situatie waar ik mezelf in bevond 
op dat moment: gekleed in burgerkleding, 
zonder identiteitsbewijs. Zelfs als ik op een of 
andere manier deze mensen ervan had kunnen 
overtuigen dat ik mijn papieren was verloren, 
was mijn kennis van de Nederlandse, Belgische 
en Franse taal onvoldoende om enige vorm 

van gesprek te voeren. Hoe lang ik daar heb 
gezeten weet ik niet en hoe langer ik er zat hoe 
meer ik besefte dat mijn positie vrij hopeloos 
was. Ik kon gemakkelijk worden beschuldigd 
van iets van een subversieve agent tot aan een 
goede ouderwetse spion.
Zonder aankondiging vloog de deur open en 
werd er met een geweer gebaard om mee 
te komen. De bewaker marcheerde me naar 
de eerste verdieping en gebaarde me een 
kantoor binnen van een officier, zittend achter 
een bureau. Hij wees naar een stoel voor zijn 
bureau en ik kreeg te horen dat ik moest gaan 
zitten. Zijn eerste vraag was of ik wist waar ik 
was en voordat ik kon antwoorden, antwoordde 
hij voor mij; SS-Hoofdkwartier, Antwerpen.
Zo begon het verhoor. In antwoord op zijn 
vraag waar ik vandaan kwam, gaf ik mijn rang, 
naam en legernummer. Na nog een paar 
vragen waarop mijn antwoord altijd hetzelfde 
was, begon hij de vriendelijkheid waarmee 
hij het verhoor was begonnen te verliezen en 
werd hij agressiever in zijn houding. Hij ging 
zelfs zo ver om de Gestapo te noemen en hun 
methodes voor het verkrijgen van informatie. 
Dat idee stond me helemaal niet aan, maar tot 
het moment dat de Gestapo erbij betrokken 
zouden raken, bleef ik antwoorden als 
voorheen. Eindelijk kwam aan het verhoor een 
einde en werd ik terug naar mijn cel gebracht, 
naar binnen geduwd en werd ik alleen gelaten 
met mijn gedachten.
Na verloop van tijd werd de deur weer 
open gegooid en een bewaker gooide twee 
dekens op het bed, gaf me een kom soep, 
een lepel, een stuk roggebrood en een 
mok met Ersatz-koffie, en vertrok. De soep, 
als ik me goed herinner, was waterig, bijna 
smakeloos, maar er bleef geen alternatief 
dan om het te negeren, ik at de soep en het 
brood en spoelde alles weg met de “koffie”. 
Na het uitspreiden van de dekens op bed 
probeerde ik wat te slapen. Hoe lang ik 
wakker heb gelegen om na te denken over 
de gebeurtenissen van die dag weet ik niet, 
maar de slaap wilde gewoon niet komen. 
Uiteindelijk moet ik in slaap zijn gevallen, om 
vervolgens te worden gewekt door het geluid 
van de deur die wordt geopend. Daar stond 
weer diezelfde bewaker met, naar wat bleek, 
mijn ontbijt te zijn. Roggebrood, een stukje 
verschrikkelijk uitziende kaas en de “koffie”. 
Ik leefde al vier dagen op dat dieet, terwijl 
er gedurende die tijd geen woord met de 
bewaker werd gesproken. Op de vijfde dag 
werd ik na mijn zogenaamde ontbijt terug 
de trap op geleid naar hetzelfde kantoor 
als voorheen. Ze droegen me op om te 
gaan zitten en vroegen of ik nu bereid was 
om vragen te beantwoorden over waar ik 
vandaan kwam, wie me had geholpen om naar 
Antwerpen te komen en wie mij de kleding 
had geleverd ik droeg. Dit keer haalde ik 
mijn identiteitsplaatje van onder mijn shirt 
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en herhaalde nog eens mijn naam, rang en 
nummer. Er kwamen verhulde dreigementen 
om te worden overgedragen aan de Gestapo 
en doodgeschoten als spion, maar ik had het 5 
dagen uitgehouden en was verstijfd van angst, 
maar ik was vastbesloten niet toe te geven. 
Ik was machtig opgelucht toen ik weer werd 
meegenomen naar mijn cel en in relatieve rust 
en stilte werd achtergelaten.

Gedurende deze vijf dagen van eenzame 
opsluiting, op mijn bezoeken na om boven te 
worden ondervraagd, was er geen nieuws van 
Paddy maar ik veronderstelde dat hij dezelfde 
behandeling als ik kreeg. Op de zesde dag 
kwam ik weer in contact met Paddy, zij het 
onder bewaking van leden van de Wehrmacht. 
We ontmoetten elkaar weer aan de voorkant 
van het gebouw waar we zes dagen eerder 
werden gescheiden, en we werden in een 
Duitse legertruck gezet en weggevoerd 
uit Antwerpen. Enkele uren later werden 
we bevolen uit de truck te klimmen en we 
bevonden ons op een enorme binnenplaats, 
omgeven door een bakstenen muur van 
ongeveer 4 meter hoog. We bevonden ons 
aan de voorzijde van een gebouw dat slechts 
één ding kon zijn: een gevangenis. Het was de 
burger-gevangenis van Brussel.
We werden door de deur van het gevangenis-
gebouw geduwd. Nadat we direct 
geregistreerd werden als gevangenen, werden 
we naar de tweede verdieping langs de ronde 
galerij geleid en uiteindelijk zonder verdere 
plichtplegingen in een cel opgesloten waar we 
ons in het gezelschap vonden van vijf leden van 
de Amerikaanse luchtmacht. Ik weet niet wie 
het meest verbaasd was, wij die de Amerikanen 
zagen of zij die twee smerige personen in 
burger pakken voor zich zagen. De Amerikanen 
waren de eerste om te reageren, en ze vroegen 
veel en snel. Wie waren wij? Waar kwamen 
we vandaan? Waarom waren we gekleed 
in burgerkleding? Toen we op deze vragen 
antwoordden, waren ze erg verrast om te horen 
dat ze ons in januari naar beneden hadden 
geschoten en dat we meer dan zes maanden in 
bezet gebied hadden gewoond.
Het nieuws dat er een Amerikaan meer dan 
drie maanden vlak naast ons had geleefd in 
Nederland en dat we daar niet van op de 
hoogte waren, verbaasde hen zeer. Helaas 
was er voor hem weinig veranderd, omdat 
hij niet verder was gereisd toen wij verder 
reisden. Zij, van hun kant, konden ons een min 
of meer recent beeld schetsen van de stand 
van zaken bij de invasie. Zij waren pas onlangs 
neergeschoten en waren onmiddellijk naar de 
gevangenis overgebracht nadat ze zo’n drie 
dagen geleden werden opgepakt.
Nadat het vragen en antwoorden klaar was, 
hadden we tijd om onze nieuwe omgeving te 
onderzoeken. Het was een typische gevangenis 
cel van ongeveer 3 x 4 meter. Geen bedden 

of stapelbedden, slechts vijf strozaken 
opgestapeld in een hoek. We waren inderdaad 
flink gezakt in de wereld wat comfort betrof. 
Later die middag werden nog twee strozakken 
de cel ingegooid. Dit waren onze bedden. 
Ik zal die eerste nacht op de vloer van de cel 
nooit vergeten, slapend in twee rijen, zonder 
dekens. De stromatras had weinig of geen 
vulling en binnen de kortste keren begonnen 
mijn heupen pijn te doen. Daarnaast ontdekte 
ik dat er behalve mijzelf ook nog andere 
bewoners van de stromatras waren, te weten 
bedwantsen die niet bevorderlijk waren voor 
een goede nachtrust. Toen de ochtend kwam, 
was ik overdekt met kleine beet-plekken, het 
bewijs van de vraatzuchtige eetlust van het 
insect.
Het ontbijt bestond uit het onvermijdelijke 
roggebrood, een stukje van wat leek op worst, 
en een mok “koffie”, die we allemaal buiten 
de cel moesten afhalen aan het einde van de 
galerij en mee terug moesten nemen om op 
te eten. De bekers werden later opgehaald. 
Zolang de Amerikanen in de cel zaten, hadden 
ze geen gelegenheid gehad om zich te wassen. 
Voor het gebruik van het toilet moest men op 
de celdeur bonken en schreeuwen tot er een 
bewaker kwam om je te begeleiden naar het 
gemeenschappelijke toilet.
Gelukkig hoefden we dit bestaan slechts vier 
dagen te doorstaan, maar in die tijd had onze 
bewaker mij drie keer geselecteerd voor een 
bezoek aan de kapper. Eén keer op de tweede 
en twee keer op de derde dag. De kapper had 
zijn werkplek gewoon in een andere cel met 
één enkele stoel, waarop men kon gaan zitten 
terwijl de kapper aan het werk ging, altijd in 
het bijzijn van de wacht. Het leek erop dat 
de kapper elke dag het aantal knipbeurten 
moest invullen. Het feit dat hij meer dan één 
keer de haren van dezelfde gevangene knipte 
gedurende de dag was niet relevant. Hij moest 
zijn quotum voltooien en het ging om de 
aantallen.

# # #
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Na hun arrestatie begin augustus 
1944, werden Bill en Paddy een 
paar dagen ondervraagd in het 

onder vragings kamp Dulag Luft in Oberursel 
nabij Frankfurt in Duitsland voor ze per trein 
werden doorgestuurd naar krijgsgevangen-
kampen in Slowakije en Polen. 
Vlak voor het einde van de oorlog 
moesten ze lopend, in een doden mars vol 
ontberingen, naar een krijgsgevangenen-
kamp bij Berlijn waar ze uiteindelijk in mei 
1945 door de Russen werden bevrijd. 

Na hun bevrijding moesten ze nog een 
aantal weken in het krijgsgevangenkamp 
blijven voordat ze naar een Geallieerd 
legerkamp in het westen van Frankrijk 
werden overgebracht om weer op krachten 
te komen voor ze weer naar Engeland 
werden teruggevlogen. Cottam woog nog 
maar 63 kilo van de 89 die hij woog toen hij 
vertrok uit Engeland.

Na de oorlog is Bill Cottam gaan werken bij 
een veilingbedrijf in Engeland. Paddy Coyne 
emigreerde met zijn vrouw naar Vancouver in 
het westen van Canada en begon daar een 
houthandel.

Zowel Bill Cottam als Paddy Coyne zijn 
meerdere keren teruggekomen naar 
Nederland om de mensen te bezoeken die 
hen in de oorlog zo goed hadden geholpen. 
In het volledige verhaal “From Kirkham to 
Krakow” uit 2000 beschrijft Bill Cottam ook 
de zoektocht die hij in 1984 door Nederland 
maakte om de mensen en de plekken 
terug te vinden waar hij tijdens de Tweede 
Wereldoorlog ondergedoken had gezeten.

Hieronder volgt daaruit een fragment:

Het bezoek aan Nederland had een 
tweeledig doel, niet alleen om mijn 
herinneringen aan mijn gedwongen 

verblijf in dit land tijdens de laatste oorlogs-
jaren te doen herleven, maar ook als een 
vakantie zowel voor mijzelf als voor mijn drie 
metgezellen. Daarom werd besloten dat we 
de volgende dag, maandag, zouden besteden 
aan het bezoeken van bezienswaardigheden, 
voordat de reis noordwaarts naar Friesland 
zou worden voortgezet. Mijn geheugen is 
een beetje onduidelijk over de plaatsen die 
we die dag bezochten maar een plaats die 
ik me wel herinner is de brug bij Nijmegen 
(die een rol speelt in de speelfilm “A bridge 
too far‘) en vervolgens het bezoek aan de 
Oorlogsbegaafplaats bij Arnhem (Airborne 
Begraafplaats Oosterbeek; red.). Toen we 
op en neer wandelden tussen de rijen van 
grafstenen en de namen en leeftijden van de 
Airborne-militairen lazen die daar begraven 
lagen, maakte ik de opmerking tegen mijn 
vrouw dat het allemaal late tieners of vroege 
twintigers waren. Al snel herinnerde ze me 
eraan dat ik zelf ook een vroeg twintiger was 
op het moment dat deze jonge mannen aan 
hun eind kwamen. Nu ik de graven op laat 
middelbare leeftijd bekeek, vergat ik dat feit. 
Maar het lot had makkelijk voor mij ook een 
soortgelijke grafsteen op mijn laatste rustplaats 
in petto kunnen hebben.

Dinsdag zouden we naar het noorden rijden 
naar Oostermeer, in de buurt van Bergum 
in Friesland, in een poging om het huis van 
dr. Van Leeuwen te vinden, waar ik in 1944 
bijna zes maanden had doorgebracht. De 
reis verliep zonder problemen, de weg was 
goed en ik lette op een richtingsbord voor 
Vollenhove. Dat was de stad van waaruit we in 
1944 onze reis noordwaarts begonnen na onze 
parachutelanding. Na enige tijd reizen kwam 
het richtingsbord dat de afslag naar Vollenhove 
aangaf, maar die wees naar rechts en niet 
naar links, wat ik verwachtte. We reden door 
de Noordoostpolder, nu volledig ontgonnen 
en ontwikkeld met nederzettingen en 
landbouwgebieden. Dit was het gebied waar ik 
op die noodlottige avond van 30 januari 1944 
was geland met mijn parachute, maar in die tijd 
was het nog een enorm gebied met drainage-
tochten en modder. Na een korte pauze 
tijdens onze reis voor koffie, reden we verder 
om uiteindelijk rond het middaguur aan te 
komen in Bergum. Hoewel ik eerder in Bergum 
was geweest, was dat slechts voor een paar 
uur geweest om in burgerkleding te worden 
omgekleed voordat we naar Oostermeer 
doorreisden. Daarom was het een verrassing 
om een bruisende stad aan te treffen, 
overduidelijk het centrum van het omliggende 
gebied. We konden zonder problemen een 
plek vinden om wat te eten en na een lichte 

Terug in Nederland in 1984
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lunch gingen we kijken naar wat informatie 
we konden vinden over Oostermeer en dr. 
Van Leeuwen. De toeristen-informatie leek de 
beste plek om te beginnen, maar we werden 
daar teleurgesteld omdat het personeel in het 
kantoor niets wist over een dr. Van Leeuwen 
in de omgeving. Ze zocht zelfs nog in het 
telefoonboek voor ons, maar tevergeefs. We 
kregen aanwijzingen over hoe naar Oostermeer 
te rijden en dus gingen we op pad, en ja hoor, 
het duurde niet lang of we waren in het dorp.
We reden langzaam door het dorp, en bekeken 
zorgvuldig elk huis dat we passeerden, maar 
niet één sprong in mijn herinnering. Toen 
we beseften dat we de rand van het dorp 
bijna hadden bereikt, zijn we langs de kant 
van de weg gestopt en overwogen we onze 
volgende stap. Ik begon te vermoeden dat 
ik me na al die jaren had vergist en dat ik 
in het verkeerde dorp was, toen mijn vrouw 
zei “laten we nog even de bocht om rijden 
en als daar niets is, dan bedenken we wat 
anders”. Toen we de bocht om reden kon ik 
me nauwelijks inhouden, want het huis waar 
we naar op zoek waren kwam in zicht. Toen 
ik de oprit naar het huis bekeek, kreeg ik het 
vreemde gevoel alsof het pas gisteren was 
dat Paddy en ik afscheid namen van de goede 
dokter en zijn vrouw. Terwijl ik nog in de auto 
zat, kwamen meer herinneringen naar boven 
en ik keek naar het slaapkamerraam waar we 
zo lang achter hadden gezeten. Ik kon weer 
de witte condensstrepen zien, gemaakt door 
de Amerikaanse B 17 bommenwerpers als ze 
hoog in de lucht boven ons diep Duitsland in 
vlogen. En de granaten van de luchtafweer die 
tijdens de nacht boven de Friese eilanden in 
de lucht ontploften terwijl de RAF de Duitse 
steden bleef bestoken. Een por bracht me uit 
mijn mijmering. “Bent je niet van plan om uit 
te stappen en aan te kloppen? We zijn niet 
helemaal hierheen gereden om hier alleen 
maar wat te zitten?” Zo sprak mijn wederhelft 
vanaf de achterbank. We lieten de auto op de 
weg staan, ik liep de oprit op en klopte op de 
deur. Na een tijdje werd de deur geopend en 
ik stond voor een jonge vrouw, een vreemde 
voor mij. Het enige wat ik kon bedenken om te 
zeggen was: “Dokter Van Leeuwen? ‘
De jonge vrouw antwoordde, gelukkig in het 
Engels, en vroeg me te wachten. Ze draaide 
zich om en ging terug het huis in, om na een 
paar minuten terug te komen met haar man. Hij 
begroette me met een handdruk en vervolgens 
vertelde hij me dat dr. Van Leeuwen met 
pensioen was gegaan en nu woonachtig was in 
Gouda, een stad in het zuiden van het land.
Hij was duidelijk nieuwsgierig naar waarom ik 
dacht dat de dokter in het huis woonachtig 
was. Ik begon te vertellen dat ik daar in 1944 
gedurende zes maanden had gewoond, 
waarna er een complete verandering over 
zijn gezicht kwam en ik naar binnen werd 
uitgenodigd. Toen ik vertelde dat ik drie 

metgezellen in de auto had, werd deze 
uitnodiging uitgebreid naar hen. We werden 
met ons vieren de woonkamer in geleid en 
we werden uitgenodigd om te gaan zitten. 
Wederom kreeg ik het gevoel dat ik hier nog 
maar kortgelden was weggegaan. Hoewel de 
inrichting en het meubilair anders waren, was 
de kamer niet veranderd en ik herinnerde me 
de vele uren die ik in deze kamer had besteed 
aan het lezen van de romans van Dickens, 
waarvan de dokter een complete set bezat. Het 
gesprek ging natuurlijk over mijn periode in 
het huis en ik vernam dat de huidige bewoner 
ook de plaatselijke huisarts was en dat zijn 
naam Vriesinga was. Hij zou normaal in zijn 
praktijk zijn geweest rond deze tijd en zou pas 
‘s avonds naar huis zijn teruggekeerd, maar die 
dag was de verjaardag van zijn zoon en hij was 
thuis gebleven. Het lot was ons goedgezind 
geweest. Onze gastheer stond erop dat we 
een kopje thee met wellicht wat taart zouden 
nemen voordat we weer vertrokken. Tijdens 
ons gesprek met de dokter, verliet zijn vrouw 
de kamer en kwam kort daarna terug met een 
theeblad. Ze schonk een ieder van ons een 
kopje in en vroeg ons om onszelf te helpen met 
het gebak. Opnieuw ervaarden de gastvrijheid 
van een Nederlandse familie aan vreemden, 
alsof we oude vrienden waren. Er volgde een 
kort gesprek tussen de twee Nederlanders, en 
de vrouw verliet de kamer

Ik was nog steeds aan het vertellen aan de 
dokter wat er na het verlaten van Oostermeer 
allemaal was gebeurd, toen zijn vrouw terug-
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keerde. Ze sprak tot haar man in hun moeder-
taal om hem naar het leek een belangrijke 
boodschap te vertellen. Inderdaad was het 
een belangrijke boodschap, maar niet voor de 
dokter, maar voor mij. Ik was verbaasd om te 
horen dat hij vroeg of ik dr. Van Leeuwen graag 
wilde spreken. Mijn gezicht moet complete 
verbijstering hebben vertoond want hij haastte 
zich om uit leggen dat dokter Van Leeuwen 
in zijn kantoor aan de telefoon was. Ik pakte 
de telefoon met enige aarzeling op en ik zei 
“Dokter Van Leeuwen? ‘Het antwoord was 
”Willem, hoe gaat het?“ Ik moet bekennen dat 
ik bij het horen van die stem een brok in mijn 
keel kreeg en ik was een paar tellen sprakeloos. 
Nadat ik me hersteld had slaagde ik erin om 
een soort van gesprek te voeren en zelfs te 
informeren naar mevrouw Van Leeuwen.
Inmiddels had ik mezelf weer herpakt en 
na een tijdje vroeg de dokter me of ik nog 
nieuws had over Paddy? Ik wist dat hij in 
Canada woonde. Ik moest toegeven dat ik 
niets had gezien of gehoord van mijn vroegere 
compagnon sinds we gescheiden raakten in 
het krijgsgevangenkamp. Het bleek dat Paddy 
na de oorlog in contact was gebleven met de 
Van Leeuwens en hij had ze sindsdien een keer 
of twee bezocht. Een ander stukje informatie 
dat ik kreeg te horen was dat de bemanning 
van de Lancaster “Z Zebra” samen waren 
begraven op de begraafplaats in Vollenhove. 
Tenslotte kreeg ik een uitnodiging van de 
dokter om ze in Gouda te bezoeken voordat 
we weer uit Nederland vertrokken en er werd 
afgesproken dat we de volgende donderdag in 
de namiddag zouden langskomen. Dus, nadat 
ik zijn adres had opgeschreven, rondde ik het 
telefoongesprek af en keerde terug naar de 
woonkamer, nauwelijks in staat om te kijken 
door de tranen in mijn ogen. Het was zeer 
aangrijpend voor me geweest.
We vernamen nu hoe het mogelijk was om 
met de dokter in Gouda spreken terwijl ik niet 

eens wist wat zijn adres of telefoonnummer 
was. Blijkbaar was het idee geboren tijdens 
het gesprek tussen dokter Vriesinga en 
zijn vrouw terwijl we waren allemaal in de 
woonkamer zaten. De zoon van dokter Van 
Leeuwen was ook arts en had een praktijk 
in een nabijgelegen stad in Friesland en 
mevrouw Vriesinga had hem gebeld om het 
telefoonnummer van zijn vader te vragen. 
Daarna had ze de dokter gebeld en de situatie 
aan hem uitgelegd. Ze keerde vervolgens terug 
naar de woonkamer met de boodschap voor 
mij, terwijl dokter Van Leeuwen aan de andere 
kant van de lijn wachtte om met mij te spreken. 
Nog een voorbeeld van de moeite die deze 
bijzondere mensen deden om ons te helpen.
Het werd tijd om deze dokter en zijn vrouw 
te verlaten zodat ze aan de slag konden met 
de voorbereidingen voor de verjaardag van 
hun zoon. Met hun goede wensen voor een 
prettige reis, namen we afscheid en begonnen 
de reis terug naar ons bungalow-park. Maar 
we zouden eerst stoppen bij Vollenhove en het 
kerkhof bezoeken. Nadat we de weg naar het 
zuiden weer hadden genomen, kostte het geen 
moeite om in Vollenhove de begraafplaats te 
vinden en konden we beginnen met zoeken 
naar de graven van de rest van mijn laatste 
bemanning.
Het zoeken duurde niet lang, want het kerkhof 
bevatte slechts enkele militaire graven. Ze 
lagen er alle vijf op een rij met hun naam, rang 
en de datum van hun dood; 30 januari 1944:
W/O. J.E. Rule; Piloot
F/Sgt. K.R. Ball; Bommenrichter
Sgt. E.A. Shorter; Boordwerktuigkundige
Sgt. J.J. Sloan; Staartschutter
Sgt. G.A. Race; Middenboven schutter

Terwijl ik voor deze vijf grafstenen stond, prees 
ik mezelf wederom gelukkig. Het was duidelijk 
dat ze nooit in staat waren geweest om uit het 
vliegtuig te komen, omdat ze gevangen zaten 
in het toestel toen het brak, terwijl Paddy en 
ikzelf, die aan weerskanten van de hoofdligger 
zaten, er gewoon uitgevallen waren. Zoals 
eerder op de dag het geval was toen ik had 
gesproken met dr. Van Leeuwen, werd ik 
door emoties overmand en vulden tranen 
opnieuw mijn ogen. Ik kon hen alleen maar 
herinneren als een toegewijde en competente 
bemanning van een bommenwerper, niet als 
vijf rottende lijken ergens op een buitenlandse 
begraafplaats.
Ik weet niet hoe lang ik naar beneden stond 
te kijken naar die vijf grafstenen, maar ik 
herinnerde me daar dat ik de laatste keer dat 
ik in het gezelschap van deze vijf voormalige 
leden van de RAF geweest was, we al aan het 
anticiperen waren op een langzame afdaling 
over de Noordzee naar Cromer aan de kust van 
Norfolk en aan het plezier van een sigaret, na 
het ademen van alleen zuurstof in de afgelopen 
vijf uur. Maar het heeft niet zo mogen zijn, en 
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nu stond ik hier mijn laatste eer te betuigen 
aan hen. Ik draaide me om en liet hen met rust. 
Het was een zeer sombere chauffeur die 
die dag de auto naar ons bungalow-park 
terugreed.

Omdat ons bezoek aan de Van Leeuwens pas 
na de middag was afgesproken, brachten we 
de volgende ochtend ontspannen door en aten 
een lichte lunch voor we naar Gouda reden. We 
hadden enige moeite om het gegeven adres te 
vinden, maar uiteindelijk bereikten we het huis. 
De dokter en zijn vrouw moeten naar ons uit 
hebben gekeken. Ik was nog niet uit de auto 
gestapt of de dokter zelf kwam uit het huis naar 
ons toe gelopen en begroette me met een 
warme handdruk. Nadat er bijna 40 jaar was 
verstreken kon ik nu opnieuw kennismaken met 
de man die me zo lang geleden had geholpen 
om zo lang uit de handen van de Duitsers 
te blijven. In het huis werd ik begroet door 
mevrouw Van Leeuwen en stelde haar voor aan 
mijn vrouw, haar zus en mijn zwager.

Zoals ook bij eerdere gelegenheden toen we 
mensen in hun eigen huis ontmoetten, voelden 
we ons direct helemaal op ons gemak. Na de 
begroeting en de inleidende woorden, ging 
het gesprek natuurlijk over mijn verblijf bij 
hen in Oostermeer. Ik was erg verbaasd om te 
horen dat ze maar twee weken voordat Paddy 
en ik in hun huis waren aangekomen, getrouwd 
waren. Van het een kwam het ander en al snel 
werden anekdotes verteld over ons verblijf 
in Oostermeer. Het aantal dingen dat bij me 
bovenkwam was verrassend. Bijvoorbeeld, in 
de eerste dagen van ons verblijf hadden we 
geen sigaretten en ik vertelde hoe Paddy en 
ik op een geschikt moment wachtten om de 
asbak te legen en de peuken te redden die 
mevrouw Van Leeuwen had weggegooid. Zij 
verraste me door te vragen of we ons wel eens 
hadden afgevraagd waarom de peuken nog zo 
lang waren geweest: ze had ze dus opzettelijk 
achtergelaten om onze behoefte aan een 
sigaret te kunnen bevredigen. 
En zo ging de tijd voorbij, aangenaam 
herinneringen ophalend. Toen de middag 
vorderde, werd er thee geserveerd, en de 
dokter zei dat hij een verrassing voor mij had.
Tijdens het avondeten ging de telefoon. Aan 
tafel terugkerend vertelde de dokter dat de 
verrassing een beetje vertraagd was door 
onvoorziene omstandigheden. Dit was zelfs 
nog verwarrender en nog meer intrigerend. 
Maar ik hoefde niet te lang meer te wachten. 
We waren net klaar met eten of de deurbel 
ging. Ik hoorde de dokter met iemand spreken, 
maar begreep niet wat hij zei.
Toen hij in de kamer terugkwam, werd hij 
gevolgd door een vrouw van middelbare 
leeftijd, die rondkeek en toen recht op me 
af liep, en me een dikke omhelzing en een 
kus gaf, toen weer achteruit stapte en met 

een brede glimlach op haar gezicht voor me 
bleef staan. Voor een moment of twee keek 
ik terug en toen drong het tot me door en 
herkende ik haar. Dit was kleine Rita, de nicht 
van de dokter die ik in 1944 voor het laatst 
had gezien toen zij mij een kus had gegeven 
voordat we vertrokken naar het station. Wat 
een verrassing! Nu pas zag ik de jonge man 
die achter Rita stond, hij draaide zich om en 
ze vertelde hem dat dit een van de vliegers 
was die tijdens de oorlog in Oostermeer 
hadden verbleven toen zij daar ook was. 
Het was, naar bleek, haar oudste zoon. Bijna 
onmiddellijk na het telefoongesprek dat ik 
met dokter Van Leeuwen had, had hij Rita 
gebeld en haar verteld over mijn aanstaande 
bezoek. Blijkbaar had ze haar oom op het hart 
gedrukt dat hij ons in geen geval mocht laten 
weggaan voordat zij was aangekomen. Ze zou 
onmiddellijk nadat ze klaar was met haar werk 
naar Gouda komen. Zij woonde een kilometer 
of zestig verderop maar dat schrok haar niet 
af te komen, maar ze was voor het vervoer 
afhankelijk van haar zoon en dat was de reden 
dat ze laat was. Van een 10-jarig meisje naar 
een volwassen vrouw van bijna 50 jaar, en 
al twee keer gescheiden. Waar waren al die 
jaren gebleven? Haar zusje Elli was gelukkig 
getrouwd en woonde in Hamburg. Ze was 
enkele jaren na de oorlog getrouwd met een 
Duitse jongen. Ze was graag daarbij aanwezig 
geweest, maar de afstand naar Hamburg was 
te groot. Toch was het leuk om te horen dat 
zelfs een zes jaar oud meisje, zo oud was ze 
toen, zich “Oom Pat en Meister” herinnerde.

Toen de opwinding van de komst van 
Rita wat was afgenomen, keerde het 
onderwerp nogmaals terug naar wat er 
met Paddy en mij was gebeurd nadat we 
uit Nederland vertrokken tot we werden 
opgepakt in Antwerpen. Het leek erop dat 
de ontsnappingslijn niet zo goed was als 
werd gedacht, want we waren verraden aan 
de Duitse SS door een Nederlands meisje 

19

De graven op de begraaf-
plaats van Vollenhove van 
links naar rechts:
F/Sgt. K.R. Ball, 
Sgt. E.A. Shorter, 
W/O. J.E. Rule, 
Sgt. J.J. Sloan, 
Sgt. G.A. Race
Foto: Hans Hollestelle



dat een verhouding had met een Duitse 
officier. Blijkbaar gaf ze hem informatie over 
geallieerde militairen die op doorreis waren 
in Antwerpen. Toen zei de dokter heel rustig, 
alsof hij een trivialiteit aan het bespreken 
was; “maar ze betaalde een prijs, ze werd 
veroordeeld en opgehangen door haar eigen 
mensen zonder te zijn berecht“.
Sneller dan we wilden kwam de bijeenkomst 
tot een einde. Rita zei als eerste dat ze weer 
moest gaan maar ook wij moesten terug naar 
ons bungalow-park. Zo eindigde voor mij een 
zeer gedenkwaardige dag. Ik had het contact 
hersteld met twee mensen die ik nooit zou 
vergeten en aan wie ik eeuwig dankbaar zal 
zijn voor wat ze voor mij gedaan hebben. En 
niet te vergeten ook alle andere leden van 
de Verzetsorganisatie die betrokken waren 
bij onze treinreis door bezet Nederland, niet 
in het minst de jonge dames die als koeriers 
optraden.

Als ik me de periode herinner die ik doorbracht 
bij leden van het Nederlandse verzet in dat jaar 
1944 vraag ik me af hoeveel Engelse en andere 
geallieerde piloten waren geholpen door deze 
goede mensen, met groot risico voor zichzelf 
en hun families. Natuurlijk gebeurde het niet 
alleen in Nederland tijdens de oorlogsjaren 
maar ook in Frankrijk, België en de andere 
bezette landen. 

Gelukkig hebben de bewoners van Engeland 
sinds de dagen van de invasie van de 
Noormannen bijna 1000 jaar geleden, geen 
bezetting door een vreemde mogendheid 
meer ervaren. Ik mag hopen dat de bevolking 
van Groot-Brittannië, mocht er zich in Engeland 
een soortgelijke situatie voordoen, zich dan 
even goed zouden opstellen. Het moet zeker 
geen pretje zijn geweest om zo lang te moeten 
leven als die mensen, voortdurend op je hoede 
zijn en in veel gevallen bang om zelfs maar hun 
buren te vertrouwen. Angst voor verraad en 
gevangenisstraf of zelfs executie moeten altijd 
aanwezig zijn geweest in hun gedachten, maar 
toch, ondanks deze bedreigingen, waren velen 
toch bereid om alles te riskeren om degenen 
die nog steeds vrij van tirannie waren, te 
helpen.

# # #

Bronnen
Van Kirkham naar Krakov door William Winston 
Cottam (2000), nooit uitgegeven.
www.teunispats.nl
www.ongeland.nl
www.sglo.rm-webdesign.com/

Hans Hollestelle, versie 3.1. Oktober 2014. 
email: hollestelle@xs4all.nl
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Bergingsofficier Zwanenburg 
van de Koninklijke 

Luchtmacht houdt resten 
omhoog van Lancaster 

JA702 die in 1973 werden 
aangetroffen bij de aanleg 
van een stroomkabel langs 
de Oosterringweg iets ten 

Noorden van Marknesse.
De grotere delen van het 

toestel waren in de oorlog al 
opgeruimd.

Bron: www.teunispats.nl

De verzetsgroep uit Vollenhove
Het is onbekend wie Bill Cottam en Paddy 
Coyne uit de blubber van de droogvallende 
Noordoostelijke polder naar Vollenhove 
hebben gehaald. Wel is bekend dat Jacob van 
Hout samen met Foppe Pier van der Woud ze 
‘s nachts per ambulance vanuit Vollenhove via 
Drachten naar Oostermeer hebben gebracht. 

Na de oorlog is een groepsfoto (Bron: www.
teunispats.nl) gemaakt van verzetstrijders die 
in en om Vollenhove actief waren. De kans is 
aanwezig dat de helpers tussen de leden van 
deze groep zaten.

# # #
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Tot slot

In de eerste oorlogsjaren was het in de 
Noordoostelijke Polder relatief rustig.  
De Duitse bezetters toonden respect 

voor het tot stand gebrachte en zij hadden 
er belang bij om de polder zo snel mogelijk 
in cultuur te brengen met het oog op de 
voedselvoorziening.

Het verzet was in de beginfase van de oorlog 
ook moeilijk te organiseren omdat de mensen 
die in de polder aanwezig waren, elkaar niet of 
nauwelijks kenden.
Na 1943 nam het verzet toe en ook de 
mogelijkheid om in de polder onder te duiken. 
Omdat de vliegroute naar de Duitse steden 
over de Noordoostelijke Polder liep, 
vlogen hier veel vliegtuigen over. Duits 
luchtafweergeschut heeft dan ook (helaas) 
met succes getracht diverse vliegtuigen naar 
beneden te halen. Geallieerde piloten die 
levend uit de aangeschoten vliegtuigen wisten 
te komen, zijn door diverse verzetsmensen 
geholpen om aan de Duitsers te ontkomen.

Met het hierboven weergegeven verhaal willen 
we hen dan ook eren als helden van de Tweede 
Wereldoorlog.
In onze polder zijn nog de plekken aan 
te wijzen die daaraan herinneren. De 
vliegtuigpalen markeren sinds kort de plekken 
van de neergekomen vliegtuigen.

De Stichting Ongeland zet zich in om de 
verhalen te bewaren en door te vertellen 
aan de volgende generatie. Velen zijn nog 
steeds gegevens aan het verzamelen over 
de bemanning en vliegtuigen en ook over 
de hulpverleners. Teun Schuurman (PATS) uit 
Vollenhove is hier zeer actief mee bezig en 
heeft een uitgebreid archief samengesteld. 
Dankzij deze mensen kunnen we beschikken 
over veel en uniek materiaal. Dank hiervoor!

# # #

Hans Hollestelle (Gouda, 1961) groeide vanaf 
1963 op in Marknesse in de Noordoostpolder. 
Van 2001 tot 2013 was hij bestuurslid van de 
vereniging Vrienden van Schokland. Voor deze 
vereniging organiseerde hij de cursus Historie.
Hij is hoofdredacteur van Rondom Schokland, 
het cultuurhistorische tijdschrift van de 
vereniging Vrienden van Schokland.
In 2005 ontving hij met de Vrienden van 
Schokland de Lely Cultuurprijs van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds (Flevoland). Deze prijs 
wordt uitgereikt aan mensen die zich naast 
hun werk belangeloos inzetten voor cultuur in 
Flevoland.
In 2012 deed hij de vormgeving van de 
website en het boek van de Canon de 
Noordoostpolder.
Hij geeft lezingen over “Bill Tudhope, de 
laatste drenkeling van Schokland (1940)” 
en over “20 vliegtuigen neergekomen in de 
Noordoostpolder in de Tweede Wereldoorlog”.

# # #

Dit verhaal, dat in 2000 werd opgeschreven 
door Navigator Bill Cottam, werd bewerkt 
door Hans Hollestelle. Hij kortte het verhaal 
in door het deel dat handelde over de 
krijgsgevangenkampen in Duitsland eruit 
te knippen. Verder voorzag hij de tekst van 
commentaar en voegde de afbeeldingen toe.
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