Jan Steentjes (1923-1944)

Scheepsjongen op zeesleepboot “Roode Zee”;
correspondentie uit zijn laatste (oorlogs-) jaren .

De “Roode Zee”(III)

(Concept, 16 januari 2015)

Samenvatting
Dit document presenteert feiten en foto's uit het leven van Jan Steentjes (1923-1944). Het originele materiaal is
bijeengebracht door nazaten van het oorspronkelijke gezin van Jan uit Poeldijk en op digitaal duurzame wijze
vastgelegd voordat het daadwerkelijk teloorgaat. De nadruk ligt op de fysieke correspondentie met thuis tijdens
zijn verblijf op sleepboot de “Roode Zee” buiten Nederland in de oorlogsjaren 1940-1944.
Naast wat materiaal en een inleiding over jeugd en jonge jaren van Jan wordt de correspondentie uit de Tweede
wereldoorlog weergegeven; voornamelijk vanuit Bermuda en later Engeland. Het geeft een beeld van een
oorlogstijd ver van huis, gezien door de ogen van een 18-jarige dorpsjongen.
Jan Steentjes diende vanaf begin1940 als scheepsjongen onder kapitein Klinge op de “Roode Zee” van Smit int.
(Maassluis). Deze sleepboot werd eerst voor de Engelsen gestationeerd op Bermuda, en later tijdens voorbereidend
sleepwerk voor D-day in het Kanaal voor Dungeness getorpedeerd door Schnellboot S100 op 24 april 1944. Alle
opvarenden lieten daarbij het leven.
Ruim 70 jaar na dato is veel feitenmateriaal beschikbaar gekomen over de akties van de “Roode Zee”, waaronder
de voorbereidingen voor de invasie van West-Europa en de achtergronden van de torpedering.
Het originele materiaal is vooralsnog samengebracht door de kinderen van resp. zus Bep en broer Piet eind 2014
terwijl de chronologie en juistheid tevens kon worden getoetst aan de herinneringen van broer Piet (90), het enige
nog in leven zijnde gezinslid van Jan tijdens de produktie van dit stuk. Deze voorlopige versie wordt aan de
kinderen van resp Piet, Bep, Jaap en Wim aangeboden voor commentaar; wanneer nog origineel materiaal
beschikbaar komt kan het worden meegenomen in een definitieve versie.
Er wordt voorgesteld, het originele materiaal uiteindelijk aan te bieden aan een instantie die het nog het bewaren
waard vindt en dat ook kan doen. (Sleepvaartmuseum, Nationaal Archief etc.)
Gert Steentjes (zoon van Piet),
Leusden, januari 2015.
Versie 20150116

Jeugd en jonge jaren van Jan
Jan Steentjes werd geboren op 19 juni 1923 te Loosduinen als oudste zoon van Theo Steentjes en Geertruida
Steentjes Recker. Na hem volgden resp. broer Piet (ook Peep of Peet), zus Bep, en broers Jaap en Wim.

Vader Theo en moeder Geertruida 1930er jaren.

Jan groeide op in Poeldijk (Z.H.) tijdens de crisisjaren in een arbeidersgezin en kreeg een rooms-katholieke
opvoeding mee zowel thuis als op school. Het zal doorklinken in de inhoud van de brieven die hij later (uit
Bermuda) schreef.

Jan (Staand) met broer Piet rond 19251926. De eerste foto.

In 1930 volgt een gebeurtenis met enorme consequenties voor het gezin :

Vader Theo komt om het leven tijdens
een ernstig ongeval met een trein van de
Westlandsche Stoomtram Maatschappij.
Utrechts Nieuwsblad 26-11-1930.

Er volgt een zware tijd voor het gezin waarin Jan opgroeide. Het bleef bijeen omdat moeder Geertruida een
bewonderenswaardig karakter en doorzettingsvermogen bezat. Het was altijd een toer om de eindjes aan elkaar te
knopen. Al heel jong moesten de kinderen alles aanpakken wat inkomen genereerde. Het heeft allen mede
gevormd.

Het gezin in1937 met v.l.n.r. staand : Piet, Bep, Jan en zittend : Jaap, moeder Geertruida, Wim.
Jan werkte na de lagere school in het verwerkingsproces van de glastuinbouw voor Witkamp, een commisionair
aan de veiling te Poeldijk . Toen hij 16 jaar oud was kreeg hij na lang aandringen toestemming van zijn moeder om
aan te monsteren als “jongen” op zeesleepboot de “Roode Zee” van Smit & Co.'s Internationale Sleepdienst
Maatschappij N.V., Rotterdam die toen net in de vaart genomen was. Zijn doel was daarbij zijn moeder zo snel
mogelijk financieel te steunen, en al werkend zijn zeemans-papieren te halen.

Jan ging begin 1940 naar zee...

Lotgevallen van Jan en de “Roode Zee” vanaf 1940
Aanvankelijk was de “Roode Zee” in Maassluis gestationeerd en moest Jan beschikbaar zijn voor het geval er snel
uitgevaren moest worden voor een sleepklus. Broer Piet herinnert zich nog de fietstochten die vanuit Poeldijk
ondernomen werden met schone was e.d. Begin 1940 (maart, april en verder?) werd de “Roode Zee” verhuurd
aan de Engelsen en was op weg naar Bermuda toen Nederland werd bezet. De sleepboot bleef daar tot 1943
gestationeerd. Met de poststukken van die periode, die elders in dit stuk worden behandeld lukte het soms over en
weer foto's mee te sturen. Op de sleepboot was Jan's functie “Jongen” eigenlijk hulpje van iedereen. Zelf beschrijft
hij de dagelijkse routine in zijn brieven: 's morgens als eerste (05.30) opstaan, helpen de kombuis op te starten, de
rest van de bemanning “porren” (wekken) , om 07.00 uur schaften en daarna alles opruimen en schoonmaken.
Idem voor de andere maaltijden. Overdag op de brug iedereen voorzien van natje en droogje, koper poetsen etc.
Over de inzet van de “Roode Zee” is de gevonden informatie (Zie bijlage “Roode Zee”) in een tijdlijn gezet;
opvallend is dat er van de periode medio 1940 tot begin 1942 weinig terug is te vinden. Uit de poststukken komt
naar voren dat de boot voortdurend werd ingezet en de bemanning toch met regelmaat op zondag op Bermuda naar
de kerk ging. In die periode was op Bermuda een grote Amerikaanse basis in aanbouw; mogelijk werd daaraan
meegewerkt, maar tot dusver is dat niet teruggevonden. In het jaar 1942 sleepte de “Roode Zee” vanuit Bermuda
regelmatig beschadigde konvooi-schepen uit de noordelijke Atlantische oceaan naar veilige haven en werd aan
diverse konvooien deelgenomen. Foto van de bemanning uit die tijd (Jan 2e van rechts):

Bemanning van de “Roode Zee” in Bermuda

Jan (X) met collega op Bermuda

Vanaf januari 1943 eindigt de communicatie vanaf Bermuda met de afscheidsbrief die werd achtergelaten omdat
de “Roode Zee” vertrok voor een paar grote reizen tussen Zuid-Amerika en Noord-Afrika; het ging o.a. om een
droogdok dat weer ingezet kon worden voor het oplappen van schepen die bij de verovering van het Middellandse
Zee-gebied beschadigd werden. Eind 1943 vertrok de “Roode Zee” met een konvooi naar Engeland voor verdere
inzet bij de voorbereidingen voor de invasie in 1944 van de Normandische kust. Zie voor details de bijlagen.

Communicatie met bezet Nederland na mei 1940
Na de bezetting van Nederland was communicatie ineens buitengewoon moeilijk geworden; natuurlijk maakte
men zich over en weer grote zorgen over elkaars welbevinden. Poststukken tussen het “Engelse” Bermuda en het
“Duitse” Nederland kwamen veelal terug. Uiteindelijk werd via 2 routes gecommuniceerd :
(1) Via het Rode Kruis in de vorm van fysieke formulieren met maximaal 25 woorden die een stempeltraject via
Genève aflegden met een retour-doorlooptijd van 10 maanden....
(2) Door brieven via familie in de Verenigde Staten te laten bijsluiten in hun post van en naar bezet Nederland.
Totdat eind 1941 (Pearl Harbor) USA en Duitsland formeel ook in staat van oorlog raakten was dit een snellere
route; uit de inhoud van de brieven is af te leiden, dat dit binnen 2 maanden liep. Genoemde familie in de
Verenigde Staten heette Amelse, de meisjesnaam van Jan's opoe Steentjes, ook van hen is correspondentie bewaard
waarin o.a. om ontvangstbevestiging werd gevraagd. Over en weer zijn ook foto's verstuurd.
De bewaarde poststukken zijn niet alle van datum voorzien en zijn dan op grond van de inhoud gesorteerd op de
(geschatte) briefdatum op Jan's lokatie. In totaal zijn er 31 originele stukken gedigitaliseerd; 22 uit Bermuda en 9
uit de periode daarna.

In Poeldijk aangekomen en bewaarde poststukken (22) uit Bermuda:

Poststuk 01 van oktober 1940 (schatting)
In deze brief maakt Jan zich zorgen of Poeldijk geleden heeft onder het geweld (Rotterdam) waarmee de bezetting
van Nederland gepaard ging. Hij beantwoordt ook een brief uit april (dus vlak voor de bezetting) die via Engeland
aankwam. Vertelt dat er een mooie kerk is, meldt late felicitatie voor moeder's verjaardag (1 augustus) en loopt
vooruit op Kerst. Vandaar schatting op oktober 1940.
Poststuk01 blad1 van 2

Poststuk01 blad 2 van 2

Poststuk 02 van januari 1941 (schatting)
Er wordt begonnen met gelukkig nieuwjaar en wordt tevens de snellere post-route via de familie in de verenigde
Staten voorgesteld. Het laatste deel van de brief is gebruikt door een collega om een krabbeltje aan een vriend mee
te sturen. Het geeft aan hoe moeilijk in het begin de post doorkwam.

Poststuk02 blad 2 van 2

Poststuk 03 Brief rond januari 1941 (schatting)

Poststuk3 Blad 2 van 2

Poststuk 04 Rode Kruisbericht antwoord in januari 1941
Dit is een bericht via het correspondentiebureau van het “Roode Kruis”, hierin geeft moeder Steentjes in juli 1940
aan dat in Poeldijk alles gezond is. Aan de franstalige stempels is de heen- en terug-passage van het stuk in
Genève te volgen, vandaar de schatting op januari 1941 te Bermuda. Moeder ontving dus het geruststellende
antwoord van Jan ergens in april-mei 1941..... Stempels:
Poeldijk

Genève

Bermuda

19400715--> 19400821--> januari-->

Genève

Poeldijk

19410324--> 194104??

Poststuk04 Blad 2 van 2

Poststuk 05 brief van 18 februari 1941 uit Bermuda
In de brief wordt ontvangst van resp. 2 brieven en 2 “rode kruis-berichten” bevestigd, Jan vertelt dat hij nog
gegroeid is en bij een weduwe “ Miss Judd” in haar gezin is opgenomen in z'n vrije tijd. Tevens wordt de
regelmatige kerkgang vermeld. De brief eindigt met een stukje aan zijn beste vriend Nico.

Poststuk05 Blad 2 van 2

Poststuk 06 Brief van 4 april 1941 uit Bermuda

Poststuk06 Blad 2 van 2

Poststuk 07 Brief van 22 mei 1941 uit Bermuda

Poststuk07 Blad 2 van 4

Poststuk07 Blad 3 van 4

Poststuk07 Blad 4 van 4

Poststuk 08 Brief van 26 mei 1941 uit Bermuda

Poststuk08 Blad 2 van 2

Poststuk 09 Brief van 27 juni 1941 uit Bermuda

Poststuk09 Blad 2 van 2

Poststuk 10 Brief van 24 juli 1941 uit Bermuda

Poststuk10 Blad 2 van 2

Poststuk 11 Brief van 28 juli 1941 uit Amerika (fam)

Poststuk 12 Brief van 14 augustus 1941 uit Bermuda

Poststuk12 Blad 2 van 2

Poststuk 13 Brief van 09 september mei 1941 uit Bermuda

Poststuk 13 Blad 2 van 2

Poststuk 14 Brief van 10 september 1941 uit Eau Claire (fam)
Briefje van de familie Amelse die Jan's post doorstuurde.

Poststuk 15 Brief van 01 oktober 1941 uit Bermuda

Poststuk15 Blad 2 van 2

Poststuk 16 Brief van 02 oktober 1941 uit Bermuda

Poststuk16 Blad 2 van 2

Poststuk 17 Brief van 03 november 1941 uit Bermuda

Poststuk17 Blad 2 van 2

Poststuk 18 Brief van 04 december 1941 uit Bermuda

Poststuk18 Blad 2 van 2

Poststuk 19 Brief van 16 april 1942 uit Bermuda

Poststuk19 Blad 2 van 2

Poststuk 20 Rode Kruisbericht antwoord op 27 november 1942
Dit is een tweede “rondgekomen” bericht via het correspondentiebureau van het “Roode Kruis”, hierin geeft
moeder Steentjes in juli 1942 aan dat in Poeldijk alles gezond is. Moeder ontving het geruststellende antwoord van
Jan ergens in maart 1943. Stempels:
Poeldijk

Genève

Bermuda

Genève

Poeldijk

19420701--> 19420721 --> 19421127 --> 19430201--> 194303??

Poststuk 20 Blad 2 van 2

Poststuk 21 Rode Kruisbericht antwoord op 18 December 1942
Dit is een derde “rondgekomen” bericht via het het “Roode Kruis”, iedereen gezond.. Stempels:
Poeldijk

Genève

Bermuda

Genève

Poeldijk

19420819--> 194209?? --> 19421218 --> 194302??--> 194303??

Poststuk 21 Blad 2 van 2

Poststuk 22 Afscheidsbrief van 5 januari 1943 uit depot Bermuda

Toelichting op de inhoud van de “Bermudabrieven”
Vooral in de eerste brieven gaat het nog veel over het dorpsleven in en rond Poeldijk dat Jan natuurlijk miste; er
wordt een reeks familieleden, vrienden en kennissen genoemd ; de belangrijkste :
Moeder Geertruida, “Zus” (Bep), Piet (Peep, Peet), Jaap en Wim uit het gezin.
Tante Lucia (zus van moeder) uit Limburg met zoon Theo
Joop van de Wel; dorpsgenoot die bij Smit werkte en Jan daar aan de baan hielp
Witkamp, de commisionair aan de veiling Poeldijk waar Jan in de loods werkte
Tante Geer (Zus van vader Theo) en haar man Tinus, en kinderen
Tante Mien (Zus van vader Theo en haar man Jan, en kinderen
Opoe Steentjes-Amelse, schoonmoeder van Moeder Geertruida;
Nico Meijer ,Jan's jeugdvriend
Weduwe “Miss Judd” en zoon Alex, gezin op Bermuda waar Jan een tweede “ Thuis” had.
Zij heeft nog lang na de oorlog met het gezin Steentjes in Poeldijk gecorrespondeerd.
Strijbos was stuurman op de “Roode Zee” uit een streng gelovige gemeenschap in Maassluis, waarschijlijk was dat
de leidinggevende van Jan, die een beetje op Jan “lette”
Toelichting op Westlandse- en zeelieden-termen die in de brieven worden gebruikt
“Hij is gebleven” gesneuveld, vermist op zee
“Zwemmen in de Hei” Zwemmen in Ter Heijden aan Zee achter Monster Z.H.
Olieman, lichtmatroos waren functies in de koopvaardij die Jan voor ogen had.
(nog aanvullen...)

Lotgevallen van Jan en de “Roode Zee” vanaf 1943 na Bermuda
Vanaf begin 1943 werd de “Roode Zee” ingezet voor maandenlange tochten met droogdokken tussen ZuidAmerika en Afrika v.v. zodat de briefwisselingen stilvielen. Via de Azoren werd een “alles OK” bericht via Smit
naar Poelijk gestuurd. Tenslotte werd vanaf eind 1943 de “Roode Zee” maandenlang ingezet bij de
voorbereidingen voor D-day bij het slepen van de Phoenix-caissons die op de Normandische stranden voor de aan
te leggen havens (Mulberry harbors) als golfbreker zouden dienen. Jan stuurde van daaruit nog een Roode Kruis
bericht. Op 24 april 1944 werd de “Roode Zee” in het Kanaal voor Dungeness tijdens zo'n sleepklus getorpedeerd
door schnellboot S100. Er waren geen overlevenden. Zie verder de bijlagen over resp. de “Rode Zee”, de
Phoenix-caissons, de torpedering en de schnellboot die het uitvoerde. De resterende poststukken bevatten
berichtgeving over en na de dood van Jan, de afhandeling van zaken, kerkdienst en nagekomen post.

In Poeldijk aangekomen en bewaarde poststukken (9) na Bermuda:
Poststuk 23 Brief van Smit uit Azoren: Alles OK met Roode Zee

Poststuk 24 Rode Kruisbericht van Jan uit Engeland op 18 januari 1943
Jan zat toen dus in Engeland bij de voorbereiding van de “Mulberry Harbors”.

Poststuk 25 Brief van 3 april 1944 aan stuurman Strijbos binnen Engeland
Onbekend hoe deze brief in Poeldijk is beland; was van kort voor de torpedering.

Poststuk25 Blad 2 van 2

Poststuk 26 Overlijdensbericht van Jan via Rode Kruis resp. burgemeester
Dit bericht kwam formeel dus 11 maanden na de torpedering. maar men officieus veel eerder op
de hoogte gebracht.

Poststuk 27 Boekje herdenkingsdienst 19440604 zeemanskerk Engeland

Poststuk27 Blad 2 van 4

Poststuk27 Blad 3 van 4

Poststuk27 Blad 4 van 4

Poststuk 28 Brief van aalmoezenier met tekst van de preek op 4 juni 1944

Poststuk 28 Blad 2 van 3

Poststuk 28 Blad 3 van 3

Poststuk 29 tekst ter nagedachtenis

Poststuk 30 Monument voor gevallen collega's van Smit's sleepbedrijf

Poststuk 31 Brief van familie in Californie 27 april 1949 met nazending.

Poststuk 32 Verklaring van afstand erfenis door broers en zus

Tenslotte
Deze presentatie is tot stand gekomen door een gezamenlijke inspanning van de kinderen van zus Bep en broer
Piet en zal worden voorgelegd ter commentaar en evt. uitbreiding/aanpassing aan de kinderen van Jaap en Wim.
De vraag ligt voor, wat te doen met het fysieke materiaal, wanneer we het in gedigitaliseerde vorm acceptabel
vinden. Frans (zoon van Bep) suggereerde het aan een instantie als het sleepvaartmuseum te schenken.
Ook dit document (of delen ervan) kan ondergebracht worden bij officiele plekken als de oorlogsgravenstichting
of afgeleiden daarvan, zodat het materiaal in digitale vorm langer kan “overleven” en beschikbaar blijft als
tijdsbeeld .
Zie voor een voorbeeld van een plaats waar dit mogelijk kan (de foto is er al geplaatst):
http://www.hetverhaalbewaard.nl/persoon/147420/johannes-martinus-steentjes/
http://srs.ogs.nl/slachtoffer/147420/johannes-martinus-steentjes/
Gert Steentjes

Bijlage 1 : Factsheet van de “Roode Zee”
(1) Kentallen
Bouwjaar 1938, grt 468 Gebouwd L. Smit & Zn. N.V., Kinderdijk / 889 LxBxH 45.24 x 8.10 x 4.85 meter, 2x
diesel 4tew 6cyl MAN, Vermogen 1240 pk, snelheid 11.0 knoop, roepnaam PHDS,Eigenaar L. Smit & Co.'s
Internationale Sleepdienst Maatschappij N.V., Rotterdam. Kapitein Jacob Klinge. In 1940 in dienst van de Engelse
“ Rescue tug section” gestationeerd in Bermuda, eind 1943 naar Engeland en daar bij voorbereidend sleepwerk
met Phoenix-caissons ter voorbereiding van D-day door een Duitse S-100 schnellboot getorpedeerd op 24 april
1944. Er waren geen overlevenden.

(2) Tijdlijn met voor de “Roode Zee” relevante feiten :
19380425 Te water gelaten bij L. Smit & Zoon in Kinderdijk (YN 889)
19380719 In dienst gesteld als “Roode Zee” (Oorspr. naam “Oceaan”)
19380725 Van Scapa Flow naar Rosyth met Zwarte Zee en Thames
19380907 Van Middlesborough naar Durban met droogdok 19381201 aangekomen
19390115 Slepen van passagiersschip de OROYA van Dartmouth naar Genua
19390721 Vertrek uit Rotterdam met tinbaggermolen “Karimata” naar Billiton
19390829 Eerste mobilisatiedag; zustersleepboten gevorderd door Marine.
19400115 Teruggekeerd van eiland Billiton (tussen Java en Sumatra)
19400201 Rond deze tijd monstert Jan (16) aan op de “Roode Zee”.
19400301 Door Engeland onder time-chartercondities ingehuurd voor 2 maanden
19400403 Poging vlottrekken tanker “Esso Belgium” op de Noordzee.
19400510 Bij bezetting Nederland buitengaats mogelijk op weg naar Bermuda
19400601 Onder bevel van UK Rescue Tug Section, onder de naam W 162
19400718 Verzoek van onderzeeboot O15 voor sleep van Bermuda naar Engeland.
19400729 Vervoer van bemanning HMS Sumatra naar stad Hamilton (Bermuda)
19411207 Aanval op Pearl Harbor 4 dagen later US in ook oorlog met Duitsland
19420117 assistentie aan het Britse hulpvliegkampschip Archer, na aanvaring.
19420128 Slepen stoomschip Surrey dat het roer was verloren naar Bermuda
19420425 Zoeken naar overlevenden van SS Derryheen op de oceaan voor Bermuda
19420601 Zeeschepenbesluit; in principe gevorderd door Nederlandse overheid Londen
19420716 Naar Trinidad berging verplaatsing Beaconlight
19420201 De “Roode Zee” nam deel aan de berging van het Portugese ss Sines
19420720 Berging San Gaspar vanuit Trinidad
19420820 Bergingspoging Empire Cloud na torpedering, dag later toch verspeeld
19420829 Deelname konvooi T.A.G.1 , Trinidad-Guantanamo tot19420905
19420902 Konvooi AH.3 Curacao – Halifax tot 19420910
19430105 Afscheidsbrief Jan uit Bermuda wegens aanstaande “Grote trips”
19430601 Met Asturias en droogdok van Montevideo naar Freetown over de oceaan
19431008 Samen met Zwarte Zee met droogdok van Montevideo naar Algiers
19431124 Vanuit Gibraltar met Cape Mohican aan de tros naar Engeland
19431201 Slepen Caissons van Tilbury (Theems) naar parkeerplaats Selsey
19440424 Voor Dungeness tijdens caisson-sleep getorpedeerd door schnellboot
19440430 Rapport aan Engelse loodsdienst over de toedracht.
19440604 Herdenkingsdienst in zeemanskerk “Mill dam” te South Shields
19450323 Formeel bericht aan moeder in Poeldijk (bijna een jaar later...)

(3) De bemanning op een zeesleper.
Ter illustratie:
De bemannings-lijst van
zusterschip “Zwarte Zee”;
Jan Steentjes was op de
“Roode Zee” “Jongen”...
(Het origineel voor de
“Roode Zee” is nog niet
gevonden)

Lijst van de laatste bemanning van “Roode Zee” volgens de oorlogsgravenstichting
http://srs.ogs.nl/index.php
Gezocht met "Roode Zee" als overlijdensplaats.
Naam:
Boom, van den
Bos,
Bouman
Broek
Hofland
Klinge
Oosterberg
Reus, de
Rietdijk
Rooij, de
Seldam, ten
Steentjes
Strijbos
Weijnman
Wijk, van

Voornamen
Adrianus Marinus
Dirk
Daniël
Margarinus
Dirk
Jacob
Simon
Jacobus
Jochgem
Jan Hendrik
Laurens
Johannes Martinus
Klaas
Marinus Teun
Pieter

Geb.datum
14-03-1910
26-06-1903
02-01-1922
22-01-1912
16-12-1897
30-05-1886
26-09-1922
02-04-1906
07-12-1890
09-08-1906
03-11-1910
19-06-1923
26-05-1904
11-07-1920
25-02-1888

Plaats
Bergen op Zoom
Emden
Maassluis
Vlaardingen
Den Haag
Maassluis
Vlaardingen
Maassluis
Rozenburg
Capelle
Amsterdam
Loosduinen
Maassluis
Zwartewaal
Wonseradeel

Rang
Matroos
Stoker
Matroos
2e Machinist
Olieman
Kapitein
Matroos
Matroos
Kok
Olieman
Marconist
Ass. olieman
Stuurman
3e Machinist
1e Machinist

(4) Geraadpleegde bronnen, achtergrond-info de “Roode Zee” :
http://museumschiphudson.com/ en http://museumschiphudson.com/Uit het archief 35.html
Rijke gegevensbron is alles rond zustersleper “De Hudson” die na de oorlog behouden is gebleven en als
museumschip voor het publiek werd opengesteld. Hierna wat citaten uit deze bron betreffende de “Roode Zee”:
Quote
De “Roode Zee” werd gebouwd in 1938 bij Smit & Zn in Kinderdijk 48 meter lang en 8.10 meter breed. uitgerust
met een motorvermogen van 1250 PK Op 24 april 1944 getorpedeerd nabij Dungeness door de Duitse Schnellboot
“S 100”. Zij werd getroffen door in torpedo in de bunkerruimte en na een grote steekvlam explodeerde de
sleepboot en er werd niets meer van gevonden. De “S 100” was een houten TM-boot, die was gebouwd op de werf
van Fr. Lürsen in Vegesack en was op 5 mei 1943 in dienst gesteld. Deze boot behoorde tot het vijfde flottielje
‘Schnellboote en werd op 15 juni 1944, liggende in Le Havre, tezamen met de “S 84”, “S 87”, “S 138”, “S 142” en
“S 169” t/m ”S 171” door een geallieerde luchtaanval vernield.
Over de activiteiten van de Nederlandse sleepboten tijdens de Tweede Wereldoorlog is maar weinig gepubliceerd.
Van de twaalf Nederlandse sleepboten die eind 1940 in de Britse wateren waren, werden er negen ingedeeld bij de
‘Rescue Tug Section’ van de Britse Admiraliteit en de resterende drie sleepboten waren gecharterd door het
Ministerie of War Transport. De “Roode Zee” behoorde niet tot de sleepboten, die in 1939 of 1940 door de
Koninklijke Marine waren gevorderd. Begin mei 1940 was dit schip onderweg naar haar station op de Bermuda
Eilanden. Gegevens van deze sleepboot over 1940 en 1941 zijn echter zeer schaars en onvolledig en het is niet
meer na te gaan wat de “Roode Zee” in die jaren heeft gedaan. Naar verluid zou dit schip in september 1941
moeten worden vrij gemaakt om ter beschikking te worden gesteld van de Commander in Chief East Indies om
dienst te doen in Nederlands-Indië. Het bleek evenwel onmogelijk de zo krachtige “Roode Zee” met haar
motorvermogen van 1250 PK op de Bermuda Eilanden te vervangen. Pogingen om een Canadese sleepboot voor
dit doel te krijgen, mislukten. Ook de Amerikaanse sleepboot “American” bleek niet beschikbaar. Zo bleef de
“Roode Zee” voorlopig op de Bermuda Eilanden gestationeerd. Van daaruit verleende zij op 17 januari 1942
assistentie aan het Britse hulpvliegkampschip “Archer”, dat bij een aanvaring met een schip uit het konvooi, op 13
januari was beschadigd. Begin februari 1942 nam de “Roode Zee” deel aan de berging van het Portugese ss
“Sines” In die tijd kwam nogmaals het terugtrekken van deze sleepboot van de Bermuda Eilanden ter sprake, doch
zij was de enige grote bergingsboot in dit gebied en derhalve onmisbaar. Zoals reeds eerder werd vermeld, was de
“Zwarte Zee” medio juni 1942 uit Engeland vertrokken ter aflossing van de “Roode Zee”, die voor de aankomst
van de “Zwarte Zee” al naar Trinidad was vertrokken. Op 20 juli voer de “Roode Zee” uit om een door de
bemanning verlaten tanker op sleeptouw te nemen. Dit was de “San Gaspar”, die op 18 juli was getorpodeerd door
de “U 575” . Men slaagde erin de tanker behouden binnen te brengen. Op 29 augustus 1942 vertrok de “Roode
Zee” met konvooi “T.A.G.1” waarna er weer grote lacunes vallen in de bewegingen van deze sleepboot. Pas op 8
oktober 1943 wordt, zoals beschreven de “Roode Zee” in gezelschap van de “Zwarte Zee” aangetroffen met een
Frans dok in Algiers. Vanuit deze haven werd koers gezet naar Gibraltar, waar vandaan met het Amerikaanse ss
“Cape Mohican” aan de tros de reis naar Engeland werd gemaakt. Na een dokbeurt te hebben ondergaan zou de
“Roode Zee” worden gebruikt voor het verslepen van de zogenaamde ‘Phoenix-caissons’, die bestemd waren voor
de aanleg van de kunstmatige havens te Arromanches en Quistreham bij de invasie van Frankrijk. In de nacht van
23- op 24 april 1944 hadden sleepboten met caissons en een groep landingsvaartuigen, die op de rede van
Dungeness lagen, zich aangesloten achter een konvooi dat in westelijke richting door het Kanaal zou gaan. Tijdens
een aanval van Duitse TM-boten op Britse éénheden beliep het konvooi geen schade, maar om 04.45 uur had
onverwacht een explosie plaats nabij de D-Boei. Het bleek dat de “Roode Zee”, op weg naar Portmouth door een
torpedo was getroffen. De gehele bemanning, inclusief kapitein Jacob Klinge, kwam bij de ondergang van de
“Roode Zee” om het leven.
Unquote

http://www.marhisdata.nl/main.php?to_page=schip&id=5578
Quote
RN 020139 De motor zeesleepboot ROODE ZEE van L. Smit en Co.'s Internationale Sleepdienst is gisteravond na een zeer
voorspoedige reis met een droogdok van Middlesborough naar Durban (Z.O.-Afrika) te Maassluis teruggekeerd. Deze eerste grote reis,
die de ROODE ZEE, die met de motorsleepboot THAMES, de nieuwste aanwinst van 1938 vormt, tot een goed einde bracht, werd tevens
een succes voor de maatschappij, omdat zij bewees dat een dergelijke zware reis voor een motorsleepboot economisch is en binnen zeer
korte tijd tot een goed einde kan worden gebracht. Toen wij ons aan boord van de ROODE ZEE bevonden en kapt. J. Klinge naar zijn
ervaringen over de nieuwe boot en de reis te vragen, klonk het als altijd "Niets bijzonders". Dat een reis met een dok van 4000 ton,
gedurende een reis van ruim 7800 mijl, zonder enige moeilijkheden verloopt, klinkt bijna ongelooflijk, maar volgens kapt. Klinge en de
dok kapt. M. Becker was dit zo. Het convooi vertrok op 7 september van Middlesborough en stromingen in de tropen ten spijt, werd de
tocht met de regelmaat van een uurwerk volbracht. Op 1 december bereikte de ROODE ZEE Durban. De kleine Nederlandse kolonie was
aan de haven aanwezig en nodigde terstond de opvarenden en runners uit per touringcar een tocht in de omstreken van Durban te maken,
waaraan natuurlijk werd voldaan. Vol lof en waardering sprak kapt. Klinge over deze Hollanders, die de zeelieden enkele prettige dagen
in de vreemde bezorgden en toen de sleepboot de terugreis naar het vaderland moest aanvangen, werden de opvarenden verrast met twee
grote kalkoenen van tezamen 28 pond. De gevers wilden de zeelieden een goed Kerstmaal geven. Zij spraken hun bewondering uit over
het volbrengen van zo'n reis door slechts één sleepboot. De kolonie was van mening, dat een beloning van 28 pond kalkoen niet te veel
was. Immers de koelkast zou zorgen dat het bout met Kerstmis nog goed was en dan hadden de zeelieden ook iets extra. Hoe goed de
bedoeling ook was en hoe zij ook op prijs werd gesteld, het vak van de sleepboot-opvarenden brengt met zich, dat zij geen enkel risico
nemen. Zo ook met de kalkoenen. Om deze dieren van 7 december tot 25 december aan boord te bewaren, werd te riskant geoordeeld en
reeds bij één van de eerstvolgende maaltijden na het vertrek uit Durban, verdwenen de dieren in de gezonde magen van de dankbare
zeelieden. Zij smaakten er niet minder om. Full speed werd de terugreis aangevangen en in 25 dagen werden de 7800 mijlen afgelegd.
Voor de sleepdienst kan deze aankomst op de eerste dag van het nieuwe jaar als een nieuw succes worden beschouwd.

Unquote
http://maasviking.wordpress.com/page/2478/?id=485139&r=1&tbl_archief
Quote
Vertrek vanuit Rotterdam van het zeesleeptransport van de tinbaggermolen ‘Karimata’ door de ‘Roode Zee’ van L. Smit & Co’s Int.
Sleepdienst naar Billiton. Voor deze sleepreis over een afstand van 20.400 mijl zal de ‘Roode Zee’ de Blauwe Wimpel verkrijgen
vanwege het in dat jaar (1939) grootste aantal gesleepte zeemijlen.

Unquote
http://www.marsethistoria.nl/pdf/Jaargang%2015/Mars-j15-n05.pdf
Quote
De sleepboot Roode Zee was op 21 juli 1939 uit Nederland vertrokken naar Nederlands-Indië met de tinbaggermolen Karimata op
sleeptouw. Eén dag daarvoor waren de Zwarte Zee en de Thames met het Britse 31.000 tons dok van Portsmouth te Alexandrië
aangekomen, vanwaar zij naar Nederland terugkeerden. De sleepboot Roode Zee keerde pas in januari 1940 in Nederland terug.

Unquote
http://www.aukevisser.nl/inter-2/id910.htm
Quote
On April 2, 1940 the Esso Belgium had the misfortune to go aground in the North Sea while en route to Rotterdam at high tide, the three
tugs attempted to pull the ship off, and twice they failed. On the afternoon of April 3, the tugs Zwarte Zee and Roode Zee took over the
job on a "no cure, no pay" salvage contract.

Unquote
https://sites.google.com/site/zeesleepvaart/home/ontsnapping-uit-dakar
Quote
In de tweede helft van mei 1940 bevonden zich dertien Nederlandse zeeslepers in Britse of andere wateren. Tien van L. Smit & Co, twee
van Wijsmuller en één van Doeksen. Zeven slepers wisten bijtijds uit Nederland te ontsnappen en zes slepers waaronder de ‘Hudson’
bevonden zich reeds buitengaats. Sommige van de Nederlandse sleepboten waren reeds vóór de Duitse inval in Nederland door de
Engelsen gehuurd, terwijl later - ten aanzien van enige andere - speciale afspraken werden gemaakt. De ‘Donau’ en de ‘Roode Zee’, van
L. Smit & Co, waren in maart en april door de Britse regering onder time-chartercondities ingehuurd en respectievelijk. in Freetown in
het huidige Sierra Leone en Bermuda gestationeerd.

Unquote

http://www.dutchsubmarines.com/boats/boat_o15.htm
Onderzeeboot O15 vroeg assistentie van de “Roode Zee” die dus in July 1940 kennelijk in Bermuda lag.
Quote
18 July 1940: O 15 arrives in Hamilton (Bermudas). During this transit it turned out the diesel engines were very unreliable. C in C AWI
suggested to order the O 15 from Hamilton, as part of a convoy, directly to the U.K. She could be towed by the tug Roode Zee, this would
save fuel and engine hours. But the authorities in London decided to stick with the original plan.

Unquote
http://www.veteranen-online.nl/wom/sumatra2.htm
Bemanning van de “Sumatra” had net prinses Juliana en kinderen in Canada afgeleverd en werd op terugweg bij
Bermuda door de “Roode Zee” aan wal gebracht om te stappen.
Quote
Op 24 juli 1940 gingen we om 11.30 v.m. tussen de Bermuda eilanden ten anker. We werden door de Nederlandse zeesleepboot de "Rode
Zee" naar de stad Hamilton gebracht. onderweg werden vele verhalen uitgewisseld en glaasjes achterover geslagen. Hamilton is een
prachtige subtropische stad, waar met uitzondering van de openbare diensten, geen motorrijtuigen reden. Hier wonen filmsterren en rijke
gepensioneerden.

Unquote
http://en.wikipedia.org/wiki/SS_Empire_Cloud
Quote
Empire Cloud was a member of Convoy TAW(S). At about 10:10 on 19 August 1942, Empire Cloud was torpedoed by U-564 northeast of
Trinidad with the loss of three crew members. The Dutch tug Roode Zee took her in tow, but she sank on 21 August at 10°54'N
62°10'WCoordinates: 10°54'N 62°10'W. The surviving crew were rescued by other ships in the convoy. They were landed at Key West,
Florida and Mobile, Alabama.[1] Those lost on Empire Cloud are commemorated at the Tower Hill Memorial, London

Unquote
http://www.poheritage.com/Content/Mimsy/Media/factsheet/94634SURREY-1919pdf.pdf
Quote
SURREY (1919) FSNC 28.01.1942: The Dutch tug Roode Zee took over the tow and Surrey reached Murray’s Anchorage, Bermuda on
the morning of 30 January.

Unquote
http://worldwar2daybyday.blogspot.nl/2012/07/day-1052-july-18-1942.html
Quote
Day 1050 July 16, 1942
At 9.34 AM 10 miles Northwest of Trinidad, U-160 torpedoes Panamanian tanker SS Beaconlight (1 killed, 38 crew and 2 British gunners
in 3 lifeboats rescued 6 hours later by passenger ship SS Trinidad and landed at Port of Spain). The wreck is sunk by British rescue tug
HMS Roode Zee.
Day 1052 July 18, 1942
At 6.25 AM 50 miles East of Trinidad, U-575 hits British tanker SS San Gaspar with 2 torpedoes (12 killed, 40 survivors) but British
rescue tug HMS Roode Zee tows SS San Gaspar into Port of Spain for temporary repairs (towed to Mobile, Alabama, in December and
returned to service in October 1943).

Unquote
http://www.ssasturias.net/troop_service_3.html
Quote
In mid-1942, the Admiralty purchased a wooden floating dock from America, and Asturias was selected to escort it being towed across
the Atlantic, but the dock sank en route. Asturias returned to patrol duty, then in June 1943 was sent to escort a steel floating dock the
Admiralty had purchased in Montevideo. Asturias met up with the tug Roode Zee and the dock off the coast of Brazil, heading for
Freetown

Unquote

http://uboatsbermuda.blogspot.nl/2014/05/ss-derryheen-sunk-by-u-201schnee-on-22.html
Op 22 April 1942 werd SS Derryheen tot zinken gebracht door de U201 Roode Zee zocht naar overlevenden.
Quote
SS Derryheen sunk by U-201/Schnee on 22 April 1942 off Bermuda 1942 25 April – evidence the ROODE ZEE, a Dutch tug, was
looking for DERRYHEEN survivors, and that 5 (in fact 4) boats were sighted at 1331 local on April 22 were from DERRYHEEN

Unquote
http://www.sleeptros.com/smit_archief_mink_vd_polder/html/roodezee_3.html
Quote
De ss ROODEZEE bouwjaar 1938 te water gelaten 25 april 1938 op de werf L SMIT & ZOONs SCHEEPS en
WERKTUIGBOUW te KINDERDIJK
De sleper kreeg een trekvermogen van 1240 apk en 2000 ipk met een inhoud van 468 brt het schip werd op 12 julie 1938 overgedragen
aan L:SMIT EN COs INTERNATIONALE ZEESLEEPDIENST te ROTTERDAM op 7 september 1938 begon zij aan haar eerste
sleepreis met een droogdok van HAVERTON HILL ENGELAND naar DURBAN ZUID AFRICA een reis van 7910 zeemijlen de
aankomst was 1 december 1938 in januari van het jaar daarop versleepte het ms ROODEZEE een brits PASSAGIERSCHIPde OROYA
geheten 12257 ton van DARTMOUTH naar genua italie bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog was het ms ROODEZEE op weg
naar de BERMUDA EILANDEN om stations dienst te verrichten en is gedurende oorlogs jaren in dienst van de BRITSE
ADMIRALITEIT tot dat op 24 april 1944 een DUITSE TORPEDO een einde maakte aan het bestaan van de ms ROODEZEE en de hele
bemaning op 4juni 1944 is er in het zeemanshuis te SOUTH SHIELDS een kerkdienst gehouden ter nagedachtenis van de opvarenden.

Unquote
http://www.zeesleepvaart.com/smit.htm
bron voor alle slepers van Smit
http://www.kombuispraat.com/viewtopic.php?f=1&t=1812&p=280015&hilit=roode+zee#p280015
Over Smit in oorlogstijd
http://en.wikipedia.org/wiki/TAG_Convoys
en
http://www.convoyweb.org.uk/hague/index.html
Bevatten O.A. een database met konvooi-samenstellingen waarin de “Roode Zee” te vinden is :
Quote
Searching for ROODE ZEE ... please be patient
ROODE ZEE (Du) in Convoy AH.3 (Sep 1942: Curacao - Halifax)
ROODE ZEE (Du) in Convoy TAG.1 (Aug 1942: Trinidad - Guantanamo)
ROODE ZEE found in Convoy XK.12 (Nov 1943: Gibraltar - Convoy split)
ROODE ZEE found in Convoy XK.12S (Nov 1943: Split from xk 12 - Falmouth)
4 convoys found containing ROODE ZEE 28,156 convoys searched on December 23, 2014.
Unquote
http://www.worldnavalships.com/forums/showthread.php?p=10125369
Deze bron bevat voor een deel onjuiste gegevens over de “Roode Zee”.... (Niet gequote)
http://www.ibiblio.org/hyperwar/USN/Building_Bases/bases-18.html
Uitgebreide bron over de bouw van een enorme militaire basis medio 1941; in het kader van het "Destroyers for
Bases" programma waarin de Verenigde Staten op vooruitgeschoven (Britse) plaatsen in de atlantische oceaan
militaire steunpunten mocht exploiteren in ruil voor 50 oorlogsschepen. Zeer waarschijnlijk werd de Roode Zee op
Bermuda en Trinidad ingezet bij die klus. (Nog niet verder onderzocht)

Bijlage 2 : De torpedering van de “Roode Zee”
http://museumschiphudson.com/
Quote

Begin april 1944 lag de sleepboot “Roode Zee” in Tibury, nabij de monding van de Theems op orders te
wachten en die kregen zij op 21 april De “Roode Zee” moest met andere sleepboten enkele Phoenix Caisons
en landingsvaartuigen ophalen in Dungeness en naar Portsmouth slepen. Deze transporten moesten in de
nacht plaats vinden om geen hinder te ondervinden van het Duitse kanaalgeschut op Franse bodem. Het
grootste gevaar was echter de Duitse ‘Schnellboote’, die dicht onder de Engelse zuidkust opereerden, op
zoek naar ‘vijandelijke’ doelen. Eén van deze ‘Schnellboote’, de “S 100”, zag kans in de nacht van 24 april de
“Roode Zee” te torpederen, en trof de “Roode Zee” in de oliebunker, die na een zware explosie en een grote
steekvlam de lucht in vloog en direct zonk. Geen van de vijftien bemanningsleden, de loods en ook zes leden
van de Royal Navy overleefden deze aanval. De sleepboot “Goliath” onder bevel van kapitein Heijkoop,
spoedde zich naar de plaats van de ramp en daar aangekomen werd alleen een grote olievlek waargenomen
en wat wrakhout. De “S 100” was een houten TM-boot, die was gebouwd op de werf van Fr. Lürsen in Vegesack

en was op 5 mei 1943 in dienst gesteld. Deze boot behoorde tot het vijfde flottielje ‘Schnellboote en werd op 15
juni 1944, liggende in Le Havre, tezamen met de “S 84”, “S 87”, “S 138”, “S 142” en “S 169” t/m ”S 171” door
een geallieerde luchtaanval vernield.
Unquote
http://www.leatherheadlocalhistory.org.uk/ashtead-war-memorials/ashteadwm-dooyewaardho-story.htm
Quote
Beginning in April 1944 HM Tug Roode Zee was based at Tilbury, close the mouth of the Thames. On 21 April the
Roode Zee with other tugs collected some Phoenix Caissons for the Mulberry Harbours and landing craft in
Dungeness to tow to Portsmouth. These transports took place at night to avoid German attention on the French
shores. The biggest danger, however, came from the German Schnellboote (E Boats). One of these, Schnellboot
S100, struck on the night of 24 April, hitting Roode Zee with a torpedo in the oil bunker. There was a heavy
explosion and a large flame flew into the air and the tug sank directly. None of the fifteen crew members, nor the
six Royal Navy men aboard survived this attack.
Unquote
http://thamestugs.co.uk/MULBERRY-TUGS-[3].php
Quote
Dutch commercial tug under RN control. Built 1938 by L Smit and Zoon, Kinderdijk, YN889 L45.24m. B 8,10m.
D4,85m. 468grt. 1240bhp. 2x 6cyl MAN diesel engines. 25-4-1938 Launched. 19-7-1938 Delivered to L. Smit
& Co's Internationale Sleepdienst, Rotterdam. 1940 Escaped Holland to England, placed by UK Admiralty in
Rescue Tug Section, pennant W 162, stationed at Bermuda. 7-1942 Returned to UK. 24-4-1944 Torpedoed by
German E-boat S-100, near Dungeness whilst towing Phoenix caisson for 'parking' at Selsey. Hit in bunker she
sank with loss of all crew.
Unquote
http://www.nationaalsleepvaartmuseum.nl/nl/exposities/vroegere-expo-s/maassluis-sleepboothaven
Quote
De Roode Zee, gebouwd in 1938, ging in 1944 tijdens het verslepen van een caisson bestemd voor de
invasiehavens met man en muis ten onder. Een Engelse matroos van een naast het Hollandse schip varende sleper
getuigde vele jaren later dat hij het ene moment de roerganger en kapitein Klinge nog in de stuurhut zag staan en
het volgende moment, luttele seconden later dus, was alles verdwenen. Een Duitse schnellboot, komend vanuit de
richting van de Engelse kust, had geen consideratie en vuurde een vernietigende torpedo af. Alleen schoenendozen
met geschenken voor thuis kwamen boven drijven.
Unquote

http://thamestugs.co.uk/QUEENS-CROSS%3B-ROODE-ZEE%3B-SESAME%3B-STOKE.php

Officieel getuigenrapport over de ondergang van de “Roode Zee” :

Ligging van het wrak van de “Roode Zee”
http://www.uboat.net/allies/warships/ship/7464.html
Navy The Royal Navy Type Rescue Tug Pennant W 162 Built by L. Smit & Zoon (Kinderdijk, Netherlands)
Launched 25 Apr, 1938 Commissioned , 1941 Lost 24 Apr, 1944 Loss position 50.53N, 01.00E History Completed
for N.V.L. Smit & Co's Sleepdienst, Rotterdam, Netherlands in July 1938. Displacement 468 tons. Length 45 m
Diesel engines, 1240 HP Torpedoed and sunk by the German motor torpedo boat S 100 off Dungeness, England on
24 April 1944. The wreck lies in 32 meter of water in position 50º53'12"N, 01º00'22"E.
Uit Franse bron voor wrak-duikers een Nederlandstalig commentaar :
http://www.archeosousmarine.net/bdd/fichetech.php?id=11168
Quote:
ROODE ZEE (W 162), remorqueur, 468 brt, 32 net, mis en service en juillet 1938 pour N.V. L. Smit & Co's
Sleepdienst, Rotterdam. Il est torpillé par le Schnellboot S 100, faisait partie du convoi CW 264; Latitude : 50 °
53 ' 12 / N Longitude : -001 ° 00 ' 12 / E Géodésie : WGS84
"De befaamde sleepboot Roode Zee verliet Nederland in April 1940 in Britschen dienst teneinde in Bermuda en
Trinidad te worden gestationeerd. …. Er werd op de Roode Zee hard gewerkt, de boot stond dag en nacht ter
beschikking, steeds klaar uit te loopen. Het was daarom een harde slag voor onze koopvaardij, toen dit stuk
"Hollands Glorie" in het voorjaar 1944 als vermist werd gemeld." Scheepvaart site, van Maarten Dijkhuizen
Unquote

Bijlage 3 : Referenties D-Day Phoenix-caissons (Tilbury)
De planning en brainstorming vond plaats in Quebec, de bouw in Tilbury Harbor (Theems-mond) waar Jan op de
“tug” (sleepboot) meehielp bij de voorbereiding van D-day. :
http://museumschiphudson.com/Uit%20het%20archief%2035.html

Uit “ Slepen voor de vrijheid”
Quote
Nederlandse sleepboten bij de invasie van Normandië: Aan de grote geallieerde invasie, die op die historische 6e
juni 1944 in Normandië begon en die de geschiedenis is ingegaan als de grootste amfibische operatie uit de
Tweede Wereldoorlog, waren uiteraard zeer veel voorbereidende werkzaamheden verbonden. Een van de
belangrijkste facetten van deze operatie was de aanleg van de kunstmatige havens, zodat bij elke weersgesteldheid
de operatie kon doorgaan zonder van de weersomstandigheden afhankelijk te zijn. Het duurde tot januari 1944
alvorens de plannen en alle mogelijke details daarvan waren vastgesteld en met de bouw hiervan kon worden
begonnen. Om dit voor de vijand zoveel mogelijk geheim te houden, gaf men het de naam “Mullberries”. De
belangrijkste bestanddelen van de Mullberries, waarvan er twee zouden worden aangelegd, bestonden uit 146
caissons, die bekend stonden onder de naam “Phoenix” en die elk 61 meter lang waren, doch verschillende
afmetingen hadden, afhankelijk van de diepte van het water waar zij tot zinken zouden worden gebracht. De
grootste caissons hadden een waterverplaatsing van 6.044 ton waarvoor 250.000 m3 cement voor werd gebruikt en
31.000 ton staal. Deze caissons waren voorzien van ballastkamers, die men met water kon laten vollopen,
waardoor men hem op de voorgeschreven plaats tot zinken kon brengen. Aangezien tijd één van de belangrijkste
factoren was en men niet over voldoende hellingcapaciteit en dokken beschikte als gevolg van een overbelasting
van de scheepsbouw en reparatiewerven, had men de toevlucht genomen tot de aanleg van twaalf diepe putten
nabij de Thames, waarin de bodemsecties konden worden gebouwd. Nadat de bodem was gelegd werden die
caissons in wording naar buiten gesleept en drijvende afgebouwd. Op deze wijze werden 48 caissons gebouwd En
verder nog 57 caissons in dokken, 18 in drijvende dokken en nog 23 op scheepshellingen. Bij het aanvaarden van
zijn taak twijfelde Schout bij Nacht Tennant aan de bruikbaarheid van deze ‘Mulberries’, want het was namelijk de
vraag of deze betonnen dozen het wel zouden houden bij een middelmatige storm,laat staan een zware storm. Zijn
voorstel was dan ook om 70 verouderde schepen gereed te maken als blokschip met de bedoeling deze af te laten
zinken, die dan als golfbreker zouden dienen. Zij werden ‘Gooseberries’ genoemd. Er werden 59 schepen
uitgezocht waaronder de Nederlandse kruiser Hr. Ms. “Sumatra”.
Niet minder dan 12 sleepboten onder Nederlandse vlag waren opgenomen in de sleepboot-pool voor de Operatie
“Overlord”, zoals de codenaam luidde voor de land- en zeemacht: Ss “Schelde” met kapitein A.J. Vlielander; Ss
“Antic” met kapitein A. Slijp; Ss “Amsterdam” met kapitein M. de Koe; Ss “Dexterous” met kapitein J. Kalkman;
Ss “Goliath” met kapitein C. Heykoop; Ms “Roode Zee met kapitein J. Klinge; Ms “Thames” met kapitein B. ’t
Hart; Ms “Zwarte Zee” met kapitein T. Vet; Ss “Donau” met kapitein J. Penning; Ss “Ebro” met kapitein L.
Jansma; Ss “Seine” met kapitein M. Becker; Ms “Hudson” met kapitein B.C. Weltevreden. Van deze 12 sleepboten
waren de “Antic” en de “Dexterous” tijdens de oorlog in Engeland gebouwd en hadden een Nederlandse
bemanning. De “Goliath” was een Belgische sleepboot en ook door Nederlanders bemand.
Unquote

Achtergrond en ontwerpfase van de D-day-havens en de Caissons
Hierna wat bronnen over de ontwerpfase en enorme planning voor de landingen op de Franse stranden.
http://www.engineering-timelines.com/scripts/engineeringItem.asp?id=1152
Quote
Phoenix Caissons, Mulberry Harbours, typical site: Tilbury Docks, London, UK ,associated engineer Oscar Faber, date
September 1943 - June 1944 Reference TQ630751.
Following the 1943 secret military conference (codenamed Quadrant) in Quebec the Ministry of Defence instructed some
550 UK engineering contractors to build various elements for the two gigantic Mulberry Harbours used for the Normandy
Landings by the British and Americans in World War II. It was an audacious manoeuvre, pivotal to the outcome of the war.
All the components of the floating harbours were designed and built from scratch in just one year. The planning staffs
confirmed a decision to use some form of floating sea barrier made of steel as protection for the troops and material that had
to be landed. Two harbours would be built — Harbour A for the American-led armed forces landing on what became known
as Omaha Beach, and Harbour B for the British-led forces landing at Arromanches. The steel barriers were referred to as
"Hard Lilos" but later codenamed Bombardons. Inside the ring of Bombardons, a protective assembly of huge concrete
caissons were to be placed end to end to provide a breakwater six miles long, along with 'block ships'. All design work was
carried out in strict secrecy. Faber had a leading role in the co-ordination of the reinforced concrete design and contracting
for the caissons, codenamed Phoenix.
The construction of the Phoenix Caissons called for 15,000 workmen and 630,000 tons of concrete. One construction site for
a part of this work was Tilbury Docks, not far from West Thurrock, where there was a cement works. Faber worked with four
contractors, including Costain and Nuttall. Each firm constructed four of the largest Phoenix A1 units, which measured 60m
x 17m x 18m high, and displaced over 6000 tons. Other construction sites were dotted around the coast. At Tilbury, basins
were made into the banks of the Thames, but these were limited to 2.4m in depth. The caissons were built up to this height
before being floated out of the basins. Construction was completed to full height while they were afloat. Additional dynamic
loading was included in the design to accommodate the potential for uneven lifting and flotation. The idea was to build 146
caissons but in the end 212 were made. Their bottom and external walls were constructed of 380mm thick reinforced
concrete, with cross walls 230mm thick. They were open at the top. For the Landings, the caissons were also to be used to
form the ends of the harbours, so some would be located in shallow water. They all measured 60m in length but their heights
reduced progressively and their width proportionately. Once constructed, the caissons were sunk at various sites in the
English Channel for storage. As D-Day approached, they were pumped out and re-floated. Tugs towed them into place about
a mile from the Normandy coast. With the tugs holding them in position, their sea-cocks were opened and they subsided to
rest on the sea bed ready to do their job. The entire project was constructed between October 1943 and D-Day, 6th June 1944,
and in the following 10 months enabled the landing of some 2.5 million men, half a million vehicles and untold tonnes of
supplies.

Unquote
http://www.combinedops.com/Mulberry%20Harbours.htm#Preparations
Hierin wordt Dungeness genoemd als tijdelijke parkeerplaats voor de caissons :
Quote
“Most of the concrete caissons were manufactured on the River Thames and the River Clyde in some cases using hastily
constructed dry docks. Hughes' involvement continued throughout the manufacturing period and beyond. He helped identify
Selsey and Dungeness on the south coast of England as ideal places to "park" the completed caissons until needed.”

Unquote

Phoenix-caissons van D-day in Nederland : Watersnoodmuseum
http://www.oorlogsmusea.nl/museum/9001/Phoenix-Caissons-Watersnoodmuseum-Ouwerkerk.htm
Quote:
Het gebruik van betonnen caissons als golfbreker stamt al uit het begin van de twintigste eeuw. De eerste
caissons worden door Nederlanders ontworpen maar nog niet in de praktijk toegepast. In andere landen
worden de caissons wel gebruikt bij de aanleg van kunstmatige havens. De Phoenix caissons: Winston
Churchill gaf in 1942 opdracht voor een ontwerp van een noodhaven aan een diepe- en stormachtige kust,
geschikt om schepen met materieel van de geallieerden te kunnen lossen aan een Atlantische kust. Het idee
van ‘afzinkbare golfbrekers’ uit het begin van de twintigste eeuw kwam weer naar voren en het uiteindelijke
ontwerp van de caisson is rechthoekig van vorm en worden 'Phoenix caissons' genoemd. Er werden in totaal
212 van deze Phoenix caissons gebouwd als golfbrekers voor de Mulberry havens in Normandië.
Van deze 212 caissons bleven er een aantal achter in Engeland die niet meer nodig waren in Frankrijk in
1944. Deze zijn na de oorlog gebruikt om de dijkgaten te dichten in o.a. Walcheren bij Rithem waar er nog
twee boven het zand uitsteken (‘beetles’ of kevers), drijvers van een pontonbrug, de afsluiting van de
Braakman in Zeeuws – Vlaanderen, de Brielse Maas in Zuid-Holland, Kruiningen en het Veerse Gat.
Vanuit het Engelse Portland zijn de laatste caissons versleept naar Zeeland en zijn er vier gebruikt in
Ouwerkerk op Schouwen – Duiveland om daar het stroomgat te dichten na de watersnoodramp van 1953.
De afmetingen van de caissons zijn: 60 meter lang, 20 meter breed en 20 meter hoog. Na op hun plaats te
zijn gebracht in het dijklichaam, werden ze gevuld met zand, zodat men nu over 13 meter zand loopt. De
route door de caissons gaat gedeeltelijk onder de grond. Op het eind van de eerste caisson gaat u naar
beneden en pas tussen caisson drie en vier komt u weer boven de grond. De caissons zijn sinds 1965
beschermd monument en in 2003 zijn deze vier caissons en hun omgeving Nationaal Monument geworden.
In deze caissons is nu het Watersnoodmuseum ondergebracht, het museum herinnert aan de ramp in 1953.
Unquote.
https://www.english-heritage.org.uk/about/news/phoenix-caisson-in-kent-designated-part-of-the-mulberryfloating-harbour-used-in-the-d-day-landings/
Quote
Its location, stuck in sand and silt on the sea floor off Littlestone-on-Sea illustrates the logistical problems
involved in the invasion, as it remains where it was 'parked' prior to D-Day after it proved impossible to refloat and tow it across the English Channel.
Unquote
http://www.portcities.org.uk/london/server/show/conMediaFile.5241/A-Phoenix-caisson-underconstruction.html
Quote
One of the huge concrete caissons forming part of the Mulberry harbours. Over 200 were built, with some
weighing 5,800 tonnes. Their construction caused a huge security headache for the authorities.
Unquote
http://www.fortgilkicker.co.uk/Dday.htm

Filmbeelden uit de bouwperiode van de Phoenix-caissons
Bronnen met filmbeelden van sleepboten met de caissons vlak voor D-day; mogelijk zitten daar beelden van
de “Roode Zee” tussen; in elk geval geeft het een beeld van het werk waaraan Jan Steentjes deelnam.
http://www.criticalpast.com/video/65675060442_Phoenix-unit_Mulberry-Harbor_D-Day-invasion_tugboattows-Phoenix-unit

https://www.youtube.com/watch?v=XiXJ_kI2Ic4
https://www.youtube.com/watch?v=3TmlZ5qTRWU
https://www.youtube.com/watch?v=o0LT993_c5k
film van sleepboot met caissons bemanning; driekleur-vlag te zien mogelijk Nederlands?

Bijlage 4 : Referenties Schnellboot S100
http://s-boot.net/sboote-km-kanal44.html
Quote:
Bei einem Stichansatz der 5. SFltl auf einen Konvoi gelang S 100 (ObStrm. Borkenhagen) die Versenkung des
niederländischen Marineschleppers "Roode Zee". Die Boote wurden mehrfach von Bewachern beschossen und auf
"S 138" und "S 136" gab es einen Schwer- und zwei Leichtverletzte. auf "S 145" gab es durch einen 40-mmTreffer einen Schwer- und zwei Leichtverletzte. Auf dem Rückmarsch wurden sie aus der Luft mit Bomben
angegriffen ohne Schaden zu nehmen.
Unquote.
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Waffen/S-Boote2.htm
Verslag van de schnellboot S100 van de Kriegsmarine:
Quote:
Das Boot versenkte am 24. April 1944 unter Obersteuermann Borkenhagen den niederländischen Marineschlepper
Roode Zee mit 468 brt.
Unquote
http://www.tender-rhein-a58.de/Allgemein/3_SG/Geschwader%20Daten.htm
http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/km/sboot/serf-w2.htm
Quote:
Angriffe deutscher Schnellboote im Westraum (1943-45)
Unquote
Zoek op Borkenhagen of Roode Zee

Foto van een
Schnellboot
uit die tijd.

Bijlage 5: Digitale duurzaamheid van dit document :
Dit document is de presentatielaag (de top) van een digitaal duurzame “tijdscapsule” gebaseerd op
computerbestanden die zoveel mogelijk tot de eenvoudigste vorm zijn teruggebracht. Uitgangspunt daarbij
is, dat het netvlies van de lezer in de (verre ;-)) toekomst nog steeds de documenten zal kunnen waarnemen
zoals de oorspronkelijke auteur ze ook zag.
1) Op het laagste niveau (componenten) is het originele materiaal (in dit geval brieven, documenten, foto's)
bij helder weer en diffuus daglicht gedigitaliseerd met een fotocamera tot het standaard fotoformaat (jpg)
waarbij de bestanden zijn genummerd op volgorde van verschijnen in de presentatie. Dit wordt waar nodig
tevens gedaan voor de teksten. In “readme”-bestanden wordt verder toegelicht.
2) Uit de componenten kan een presentatie opgebouwd worden met een op dat moment courant
opmaakprogramma (In 2015 is dat iets als Libre Office Writer, MS-Word) waarin de presentatie wordt
opgebouwd gericht op een statisch produkt (Papieren rapport, PDF-bestand) of een dynamisch produkt
(website, EPUB voor tablet etc)
3) In dit geval, omdat het originele materiaal “paper-born” (en dus statisch) is, wordt de presentatie in
eerste instantie als PDF uitgevoerd, en eventueel daarnaast omgewerkt tot een dynamische vorm.
De bestanden van de 3 niveau's worden op het moment van uitgifte van de presentatie voorzien van een
uniek versienummer, en in een samenhangend bestandssysteem als “digitale tijdscapsule” op een regelmatig
te vervangen medium ondergebracht in een digitaal archief waar wordt zorggedragen voor handhaving van
toegankelijkheid en bruikbaarheid van de “capsule”.
Websites waarnaar is verwezen in de presentatie worden altijd gevolgd door een stukje tekst (Quote) uit de
genoemde bron zodat daarmee gezocht kan worden ingeval de oorspronkelijke website is verhuisd.
Bovenstaande digitale duurzaamheids aanpak is uitgevoerd volgens :
“Gert Steentjes Dynamic Digital Preservation Method” © 2015.
Gert.steentjes@hccnet.nl

