
'DE VLIJT', 'DE KOOY', BERGEN

D-2I's waren toen nog twee bruikbaar.' De gebouwen van 'De Kooy'
brandden tot de grond toe a£2
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Op het vliegveld te Bergen waren tien verkenners van het type C-ro
gestationeerd alsmede dertien van de snelste en beste jagers die de Militaire
Luchtvaart bezat: de G-I'S. Er waren in totaal vier-en-twintig G-I'S en er
stond op Bergen dus meer dan de helft. Die plaatsing was niet gelukkig
want de bodem van het in een polder gelegen landingsterrein dat door slechte
bemaling lange tijd blank gestaan had, was eigenlijk te zwak om de relatief
zware toestellen te torsen." Dat was een van de redenen waarom de com-
mandant van de betrokken jagerafdeling die sinds de herfst vergeefs op ver-
betering van het landingsterrein aangedrongen had, er met verlof van zijn
superieuren toe overgegaan was, de G-I'S op het betonnen platform voor de
commandopost op te stellen"; een tweede reden was, dat hij bij die gecon-
centreerde opstelling aan de vliegers met gering tijdverlies kon doorgeven
(het moest allesmondeling geschieden) dat zij moesten opstijgen en waar de
vijand zich bevond. De C-ro's (verkenners die niet onmiddellijk gereed
moesten staan) waren verspreid buiten het vliegveld opgesteld.
In de nacht van 9 op 10 mei zaten de jachtvliegers om drie uur in hun toe-

stellen; de motoren waren warmgedraaid. Men hoorde vreemde vliegtuigen
overkomen, dacht: 'Het zijn Duitsers, op weg naar Engeland' - en bleef
wachten. Nog vóór het commando 'opstijgen' (om 3 uur 55 van Den Haag
uit aan de jagersafdelingen gegeven) de commandant te Bergen bereikt had,
naderden, laag over de Noordzee vliegend, drie vreemde toestellen. De
bediening van het zoeklicht te Bergen-aan-Zee gaf om 3 uur 59 telefonisch
bericht door: 'Die gasten die vannacht overvlogen komen terug." Op dat
bericht werd niet gereageerd" - en ongehinderd lieten 'die gasten' (drie
Duitse bommenwerpers) hun lading bij de dicht bij elkaar geparkeerde G-I'S
vallen. Bij het middelste toestel in de voorste rij werd bovendien, terwijl het
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