
KO OPVAARDI]

Op 5 december, de vierde dag van de reis en de derde dag nadat het
convooi Noord-Ierland achter zich gelaten had, stak een westerstorm op.
Verscheidene schepen hadden geen lading aan boord; zij voeren in ballast
en hun rompen staken dus naar verhouding nogal hoog boven het water
uit - de hevige storm had er veel vat op en zij raakten uit de koers. Ook
de schepen echter die, als de 'Parmsum', wèl geladen waren, viel het
steeds moeilijker, het convooiverband te handhaven. Op de vijfde dag
(de escorteurs waren verdwenen) kon men van de 'Farmsum' af nog maar
vier van de oorspronkelijke veertig schepen ontwaren en op de zesde (de
storm hield aan) was men alleen. Inmiddels hadden de hevige rukwinden
schade aangericht: luchtkokers waren weggeslagen, een deel van de brug
was vernield, de op dek vastgesjorde motorboot en een van de twee werk-
boten waren overboord geslagen, alle reddingvlotten die zo opgesteld
waren geweest dat men ze onmiddellijk op de golven kon laten zakken,
waren versplinterd - één werkboot en één reddingboot waren nog maar
over, maar deze laatste die in takels hing, was zwaar beschadigd; hij werd,
toen de storm was gaan liggen, binnenboord gedraaid en zo goed mogelijk
gerepareerd.
Tijdens die storm had de marconist van de 'Parmsurn' verscheidene

noodseinen opgevangen, zowel van schepen welker stuurinrichting onklaar
geraakt was, als van schepen die getorpedeerd waren. Dat laatste betekende
dat er een of meer U-Boote in de nabijheid waren. Kapitein Jansma droeg
er zorg voor dat zijn marconist elke twee uur een opgave kreeg van het
Z.g. gegist bestek: de zo nauwkeurig mogelijk bepaalde plaats op de oceaan
waar het schip zich bevond; in geval van nood zou de marconist dat gegeven
onverwijld kunnen uitzenden.
Op zaterdag 7 december, de eerste dag waarop de 'Parrnsum' geheel alleen

voer, werd, zoals steeds, in het begin van de avond de wacht gewisseld.
Twaalf man die aan dek dienst hadden gedaan (de 'Parmsum' had een be-
manning van dertig koppen), gingen naar het verblijf benedendeks waar
zij hun avondeten kregen dat de bejaarde kok had klaargemaakt. Zij bevon-
den zich daar nog toen de 'Parmsum' even na zeven uur vlak bij dat verblijf
door een torpedo getroffen werd - alle twaalf werden, naar men wel moet
aarmemen, op slag gedood; waar het verblijf geweest was, gaapte een groot
gat. De achttien overige bemanningsleden en kapitein Jansma constateerden
dat de scheepsmachine tot stilstand gekomen was, vermoedelijk doordat
de schroefas was kromgeslagen. Zij wisten uit welke richting de U-Boot
zijn torpedo gelanceerd had - afdraaien konden zij niet, laat staan zich snel
van de plek verwijderen. Zij verwachtten niet anders dan dat, aangezien
hun schip voorshands nog dreef, de eerste torpedo spoedig door een tweede
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