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In gesprek met:
Hadde Verhoeff in gesprek met Bas v/d Hoek (december 1999)

it keer weer een gesprek
met iemand die zijn
diploma voor de 2e
Wereldoorlog haalde en
wiens leven wel een heel

andere loop kreeg dan de bedoeling was.

Automonteur of werktuigkundige
Bas v.d. Hoek werd op 15 juni 1919 in
de Rijlaan (nu de van Itersonlaan) te
Oostvoorne geboren. Na de lagere
school ging hij naar de Ambachtsschool
en behaalde in 1935 het diploma auto-
monteur. In de autobranche was geen
werk en toen z’n vader een baantje in

Hr.Ms. Jan van Brakel

de smederij van Driehuis aan de
Brielseweg voor hem had, nam hij dat
graag aan. Hij ging er werken voor fl. l,-
in de week en bleef er 2 jaar. Het loon
was toen wel opgelopen tot fl. 7,50,- in
de week. Hij hoorde echter verhalen
van z’n vrienden die bij Shell Tankers
waren gaan varen en die verdienden
fl. 134,- in de maand. Nou, dat wilde
Bas ook wel. Hij vertelde dat tegen z’n
vader en die vond het goed en sprak de
woorden die hem nu nog in de oren
klinken: “Maar dan zal je varen ook”.
Hij toog dus naar de machinistenschool
in Den Briel en hij denkt daar nog met
verschrikkelijk veel genoegen aan
terug. “Een prachttijd!” zoals hij zelf
zegt. Hij maakte in zijn tijd op school
mee, dat de vakken motoren en turbines
erbij kwamen. Daar was men nog niet
zo bedreven in op school, dus moest er
erg veel aan zelfstudie gedaan worden.

Mobilisatie
In augustus 1939 moest hij tijdens de
mobilisatie in dienst en zo kon het
gebeuren dat hij in september in z’n
uniform (waagde het niet om het niet
aan te trekken) examen ging doen. Het

was die dag verschrikkelijk warm en
hij zweette zich rot in dat uniform. De
conciërge had zelfs zo’n medelijden
met hem dat hij hem z’n stofjas aanbood
en dat aanvaardde hij dankbaar. Hij
slaagde en bleef tot en met december
bij het 14e Reg. Infanterie; een echte
zandhaas dus.

Naar de Marine
Hij heeft toen zelf overplaatsing ge-
vraagd naar de marine, omdat hij daar
vaartijd kon maken. Aan de oorlog
werd niet gedacht, maar dat liep anders,
zoals we nu weten. In januari 1940

kwam hij bij de marine en
werd na twee maanden
opleiding op de mijnen-
legger Hr. ms. Jan van
Brakel geplaatst. Dat schip
zou de eerstvolgende 4
jaren z’n thuis worden. Bij
het uitbreken van de oorlog
in mei 1940 waren ze net
bezig met het leggen van
mijnen boven Terschelling
en kregen opdracht naar
Engeland te gaan. Bij
Calandsoog werden ze
echter aangevallen en de

Hr. Ms. Johan Maurits werd zo zwaar
getroffen, dat hij ten onder ging. Met
een aantal drenkelingen van de Johan
Maurits aan boord zetten ze koers naar
Engeland. Ze kwamen aan op de Downs,
waar ze een paar dagen voor anker
gingen. Vervolgens werden ze naar
Falmouth gedirigeerd, waar een
degausting kabel geïnstalleerd werd en
toen naar de monding van de Tyne. De
Jan van Brakel werd escortevaartuig en
was mijnenlegger af. Trouwens, ook

voor de oorlog hadden ze enkele malen
als escortevaartuig gediend. Ze
begeleidden dan 2 Duitse koopvaardij-
schepen langs de kust naar Rotterdam.
Die losten hun lading bij de SHV en
werden dan weer terug begeleid langs
de kust. Later bleek dat de lading
allemaal oorlogsmateriaal voor het
Duitse leger was en die konden dat in
de mei dagen van 1940 allemaal zo
ophalen. Van juni 1940 tot medio 1942
escorteerden ze konvooien tussen
Londen en Scapa Flow naar de Noord
Atlantic. Daar werd het konvooi
losgelaten en zette koers naar de States.
Schade konden ze echter niet altijd
voorkomen bij de vele Duitse aanvallen.
Hij herinnert zich hoe een Noorse
tanker geladen met benzine een
voltreffer kreeg. Die ging de lucht in en
er is vrijwel niets van teruggevonden.
Maar, ook zelf kwamen ze wel eens
terug met gaten in de schoorsteen en
dergelijke. Ernstige schade bleef hen
echter bespaard.

Naar West Indië
Half 1942 werd koers gezet naar
Curaçao, nadat het schip omgebouwd
was. Daar bleef het schip tot eind 1944.
Op de vraag of hij nooit bang was
antwoordde hij nee. Wel is hij een keer
enorm geschrokken. Bij patrouille
varen voor Curaçao dachten ze contact
te hebben met een onderzeeboot en
onmiddellijk werden er dieptebommen
gegooid. Ze voeren op dat moment
echter maar halve kracht en de explo-
sies van de bommen waren veel te dicht
bij het schip. Hij werd vreselijk door
elkaar geschud, het licht ging uit en één
van de twee voortstuwingsinstallaties
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stopte er mee. Het bleek dat de schroef-
as totaal ontwricht was. Het was
trouwens toch allemaal voor niets, want
later bleek de onderzeeboot een school
vissen te zijn. Voor reparatie gingen ze
twee maanden in Miami in dok en dat
was in zo’n spannende tijd natuurlijk
niet verkeerd. Na de reparatie gingen
ze weer konvooien escorteren van
Trinidad en de andere West Indische
eilanden naar de States. Het wemelde
er van de Duitse U-boten en er ging
nogal eens een schip de lucht in. Ze
stonden onder Amerikaans bevel en
konden ook normaal verlof opnemen.
Hij heeft Amerika diverse keren
onveilig gemaakt. In Miami van boord
gaan en dan heerlijk 14 dagen naar
New York, ver weg van de spanning.
Voor ontspanning gingen ze soms een
dag naar Cuba. Cuba was neutraal en
dan mochten ze er een dag blijven of ze
lagen aan op de Amerikaanse basis
Quantanamo op Cuba.

Terug naar Europa
Eind 1944 krijgen ze opdracht om terug
te keren naar Europa. Kwamen voor de
kerst in Engeland aan en werden met
15 man overgeplaatst naar een Engelse
trawler, genaamd Carency. Met de trein
van Porthmouth naar Grimsby. Het
schip was zo’n 40 jaar oud en men
vond het na lang zoeken in een hoek
van de haven. Het was niet operationeel
en in verre staat van verval. Vanuit de
MK keek je dwars door het dek naar de
hemel. Er werd een aantal noodrepara-
ties verricht en de ketel werd met kolen
opgestookt. Als ketelwater werd gewoon
zout buitenboordwater gebruikt. Na
enige tijd werd de oversteek naar de
Schelde gemaakt daar Zuid-Nederland
al was bevrijd. De werf in Vlissingen
wilde het schip niet repareren, dan maar
Antwerpen. Ook daar wilde men dat
niet doen. Ondertussen vielen de V-l’s
links en rechts van hen. Ze maakten
toch een aantal reizen, met Nederlandse
jonge mannen die zich voor de dienst
hadden gemeld. Deze gingen in
Engeland naar een trainingskamp om
vervolgens het laatste deel van de
oorlog mee te vechten. De Carency
werd opgelegd in het kanaal van
Hansweerth en daar lagen ze met de
bevrijding nog.

Nu nog naar huis
Met een auto van de “Schelde” werden
de opvarenden naar huis gebracht. Dat
wil zeggen, iedereen behalve Bas. Hij
kwam niet verder dan Rotterdam. De
BS reed in jeeps rond en ook die
wilden hem niet even weg brengen. Hij
is er nog witheet over. Er komen zelfs
nog bedreigingen over zijn lippen in de

richting van die BS-mensen. Een
Rotterdamse jongen heeft hem mee
naar z’n huis genomen. Hij weet niet
eens waar het was en na een nacht
slapen is hij samen met die jongen de
volgende morgen op de fiets naar
Oostvoorne gereden. Wel liet hij op het
overnachtadres sigaretten en meel
achter. Onderweg naar Oostvoorne
kwamen ze nog Duitse soldaten tegen.
Hij was de eerste van alle Oostvoornaars
die de oorlog weggeweest waren die
weer thuis kwam. De Rotterdamse
jongen heeft hem eerst voorzichtig thuis
aangekondigd, want Bas was bang dat
ze thuis te hard zouden schrikken. Het
werd groot feest in huize Van der Hoek,
zelfs de burgemeester kwam langs. Z’n
sigaretten bleken goud waard. Z’n haar
werd voor 1 sigaret geknipt en tandarts
Joppe hielp hem voor 2 sigaretten.

Hr. Ms. Willem v/d Zaan

Maar niemand was meer aan de goede
tabak gewend. Hij zegt: “Ik zag m’n
vader als een geit van de tabaksblaren,
die te drogen hingen, eten en daar
pruimde hij dan op. Maar van een
goede Havanna sigaar werd hij
doodziek. Al snel kreeg hij verkering
met Lijdie Moree en ook al snel werd
hij op de mijnenveger Wieringen
geplaatst.

Naar Nederlands Indië
In september 1945 met dit schip naar
Indië vertrokken. Een reis van 114
dagen. Ze voeren met een flottielje van
8 schepen en één van hen, de
IJsselmonde, had constant panne. De
anderen moesten echter wachten.
Samen uit, samen thuis. De scheepjes
waren van hout en dat was wennen.
Alles kraakte en piepte. Ook waren het
motorscheepjes en daar had Bas nog
nooit mee gevaren en ook dat was
wennen.
“Man” zegt hij “ik heb het een keer
meegemaakt, dat we achteruit draaiden
in plaats van vooruit, wisten wij veel”.
Alle havens die je maar aan kon doen

onderweg naar Indië hebben ze ook
aangedaan en zijn uiteindelijk in, toen
nog Batavia, aangekomen. Van hier naar
Makassar en daar werd op de rivier
geveegd en niet voor niets. Veel mijnen
werden daar onschadelijk gemaakt. Hij
werd, met promotie tot sergeant
machinist, overgeplaatst naar de
Overflakkee. Later monsterde hij hierop
af in Makassar en vloog met een
theekist als stoel met een Dakota naar
Surabaja. Ze waren er namelijk achter-
gekomen dat hij nog gedemobiliseerd
moest worden. In Surabaja werd hij op
de Willem v. d. Zaan geplaatst om thuis
te varen. Eind 1946 kwam hij thuis en
werd ingedeeld bij de onderzeedienst in
de Waalhaven. Van hieruit colliciteerde
hij bij Shell, op aanraden van Gerrit
Langerveld, ook een oud-leerling van
onze school. Bas werd aangenomen en

Gerrit ging toch
weer varen. U
begrijpt dat Bas
op de raffinaderij
aangenomen werd
en dat was niet
Shell Tankers wat
oorspronkelijk in
de bedoeling lag
toen hij naar de
machinistenschool
ging. Hij trad er
op 3 maart 1947
in dienst en
verhuisde na twee
jaar van de olie

naar de chemie. Hij begon als 3e
Operator en eindigde als Head Operator
in 1970. Hij kreeg in dat jaar een
hartinfarct en was bijna een jaar thuis.
Hij heeft daarna nog een jaar les
gegeven op de bedrijfsschool en is
vervolgens met vervroegd pensioen
gegaan. In 1985 heeft hij nog een
hartinfarct gehad maar zoals hij zelf
zegt: ‘Still going strong”. Twee maanden
geleden heeft hij een heupoperatie
ondergaan en geneest voorspoedig.
Intussen is hij 80 jaar en een enthousiast
lid van onze club. Alleen kan hij niet
altijd de weg naar “De Beer” vinden.
Ho maar Bas, je hoeft niet te reageren.
Hij heeft verder nog een suggestie, hij
zou graag met een reisje van de club
naar de Amsterdam Arena gaan. Bas en
Lijdie bedankt voor jullie gastvrije
ontvangst!!!!!




