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wanneer dat nodig was, te hozen. Woensdag kon men weer zeilen. Zowaar
kwam's avonds de maan even door - het eerste wat men toen constateerde
was dat men, menende oostwaarts (richting Ierland) te zeilen, zuidwaarts had
gezeild. Velen kregen die avond last van huidwonden die gevolg waren van
de voortdurende inwerking van het zoute water; de wonden werden met de
voorraad verband uit het medicijnkastje zo goed mogelijk verbonden.
De boot ging lekken.
Op donderdag was zeilen opnieuwonmogelijk. Er kwam veel water

over en de stangen van de zeildoekse kap raakten telkens verwrongen. Nog
maar drie van de inzittenden: de eerste stuurman en twee matrozen, bezaten
de kracht om het hozen uur na uur voort te zetten.
In de nacht van donderdag op vrijdag schopte een van de inzittenden per

ongeluk het kraantje van de drinkwatertank ietwat open. Toen dat bij
daglicht gemerkt werd, was bijna al het drinkwater weggelopen; nadien
kregen de negentien mannen enkele keren per dag een paar druppels water
om hun mond nat te maken. Ondragelijke dorst ging hen kwellen. Sommi-
gen kregen hoge koorts en begonnen te ijlen.
Zaterdag. Nog steeds ruw weer. Het ging opnieuw regenen. Men ving

het regenwater in een regenjas op maar de jas was, evenals alles wat zich
verder aan boord bevond, dermate met zout bedekt dat het opgevangen
water niet te drinken was.
Zondag. De eerste dode. Het lijk werd overboord gezet. Het weer werd

beter en de zon kwam door, voor het eerst, maar vroeg in de namiddag
begon het opnieuw te schemeren ter inleiding van de duisternis die weer
zestien uur zou duren.
Maandag. Nog steeds was het redelijk weer. De achttien overlevenden

waren evenwel te verzwakt om de zeilen te hijsen.
Dinsdag. De tweede dode. Wéér wakkerde de wind aan, wéér moest

gehoosd worden.
's Middags verscheen opeens een viermotorig vliegtuig. Men zwaaide

met alles waarmee gezwaaid kon worden. Was men opgemerkt? Ja - het
vliegtuig kwam na korte tijd terug en gaf seinen met de morselamp. Het
liet ook een lichtkogel vallen. Tien minuten later zag men in de verte een
Engelse torpedobootjager naderen. Toen dienaast de reddingboot lag, hingen
er netten buiten boord, maar al had kapitein Jansma het laatste restje water
en het laatste voedsel (acht blikjes melk) verdeeld, niemand had de kracht,
tegen de netten op te klauteren. Britse matrozen lieten zich zakken en
hielpen de zeventien overlevenden, die bijna tien volle dagen in nood ver-
keerd hadden, aan boord. Daar stierven van hen nog de bejaarde scheeps-
kok en een van de stokers.
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