
 
 
Bericht voor een rustige nacht door Henk Stienstra 
 
We voeren, op de Brielle waar ik toen telegrafist was, begin jaren zeventig met 
mijnenbestrijdingsflottielje 3 op een onrustige Noordzee,. Ik weet niet meer waar we precies 
waren maar dat had ik in die tijd wel vaker..... Het weer werd steeds slechter en mijnenvegen 
was niet meer mogelijk. Dus klotsten we daar maar wat rond en velen werden steeds zieker. 
In deze situaties was het opmerkelijk dat voor diegenen die niet zeeziek waren er altijd de 
lekkerste dingen geserveerd werden door onze kok Sjaak.  

 
Ik was met dit soort weer vaak in de radiohut te vinden 
en sliep er ook wel.  
Om de 6 uur was er de trafficlist van Noordwijk radio, 
het marine kuststation om af te luisteren of er berichten 
waren. Die waren er steeds niet.  
Ook die nacht niet om 24.00 uur. Slapen kon ik niet dus 
luisterde ik Britse marinefrequenties af. En warempel er 
kwam een gecodeerd bericht dat doorgestuurd werd 
van het ene naar het andere kuststation bestemd voor 

ons flottielje. Puur toeval dat ik dit meepikte.  
Vlug gedecodeerd met mijn spuugemmertje naast me en midden in de nacht met het bericht 
naar de officier van de wacht op de brug. Die mocht er zijn plan mee trekken verder.  
Een paar uur later meerden we af in een of ander Engels kusthaventje..... 
 
Ik zie nog een slaperige Engelsman stomverbaasd uit een kantoortje komen rennen onder het 
licht van enkele lantarens die op de kade stonden. Die wist niet dat wij zouden komen en wie 
we waren.....dacht misschien wel dat de invasie op Engeland was begonnen toen hij die 
buitenlandse marineschepen zag opdoemen uit het donker. Normaliter zou ik dit bericht pas 
om 6 uur in de ochtend hebben ontvangen via Noordwijk radio.  
Iedereen blij dat we om 2 uur 's nachts al binnen lagen. Die dag had ik gratis bier van de 
bemanning en bij de commandant kon ik niks meer verkeerd doen, die had ook gescoord..... 


