
Rose Moyer Justice
2 augustus 1944

Hamble, Hampshire
Aantekeningen voor een ongevallenrapport

Ik ben net terug van de begrafenis van Celia Forester. Ik word geacht een

officieel rapport te schrijven over de Tempest waarmee ze neerstortte.

Zelf zal ze dat natuurlijk niet meer doen, en ik zag het gebeuren. Boven-

dien voel ik me verantwoordelijk. Ik weet dat het mijn schuld niet was,

dat begrijp ik nu echt wel. Maar ik had haar geïnstrueerd. We moesten

allebei een Tempest afleveren, en ik had wel eens eerder in zo’n toestel

gevlogen. Celia niet. Zij steeg tien minuten na mij op. Als zij als eerste was

vertrokken hadden we nu misschien allebei nog geleefd.

Ik heb nog nooit een rapport als dit geschreven, en ik weet niet goed

hoe ik moet beginnen. Maddie heeft me een prachtig, in leer gebonden

opschrijfboekje gegeven om een daarin eerste versie op te stellen; ze denkt

dat mooi papier helpt en ze wist dat ik dat niet voor mezelf zou kopen

omdat het, zoals alles, zo schaars is. Ze zegt dat je jezelf moet verleiden

omdat het schrijven van ongevallenrapporten altijd zo vreselijk verve-

lend is. Ze moest in januari zelf een uitgebreid rapport schrijven en werd

daarnaast ook nog door iemand van de Ongelukkencommissie door de

mangel gehaald. Over dat mooie papier heeft ze natuurlijk gelijk en ik heb

zelf ook wel een paar van die dagboeken met stofomslag en een slotje vol-

gepend, maar daarin staan alleen maar pogingen tot poëzie. Jammer dat

ik het ongevallensrapport niet in dichtvorm kan schrijven.

Er waren op Celia’s begrafenis nog wel een paar piloten van de Air

Transport Auxiliary, maar Maddie was naast mij het enige ata-meisje. Fe-

licyta kon niet, want zij moest vanochtend een vliegtuig afleveren. Samen

met Felicyta en Celia hadden Maddie en ik de aardbeien van mevrouw

Hatch uitgedeeld aan de soldaten die stonden te wachten tot ze aan boord

van de landingsvaartuigen voor d-day konden gaan. Daardoor waren we
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vriendinnen. Bij Felicyta zaten de tranen vanochtend erg hoog, en ze liep

boos met van alles te gooien. Eigenlijk kon ze beter niet vliegen. Ik weet

precies wat papa, 5000 kilometer verder op Justice Field in Pennsylvania,

gezegd zou hebben als ik het geweest was: ‘Rosie, ga naar huis. Je moet

niet vliegen terwijl er een vriendin van je begraven wordt.’ Maar de vlieg-

tuigen moeten wel afgeleverd worden. Het is oorlog.

Tjonge, wat had ik er genoeg van om dat te horen.

Het houdt nooit op. Er moeten elke dag vliegtuigen afgeleverd worden,

rechtstreeks uit de fabriek of alleen wat opgeknapt, met nieuwe camoufla-

gekleuren of bezettingsstrepen erop, klaar om naar Frankrijk te vertrek-

ken. Toen ik drie maanden geleden van de boot uit New York kwam, ben

ik meteen in het diepe gegooid. De maand mei was nog niet afgelopen of

ik bracht al Spitfires, echte gevechtsvliegtuigen, van de werkplaatsen in

Southampton bij het Hamble Aerodrome naar zo ongeveer elke vliegbasis

in heel Zuid-Engeland. Ik zou eigenlijk eerst opgeleid worden, maar in

plaats daarvan namen ze me alleen een paar vliegtestjes af. Wat heb ik er

toch een voordeel van gehad dat ik de dochter van de eigenaar van een

vliegschool ben. Ik vlieg al sinds mijn twaalfde, en dus doe ik het al langer

dan sommige van de oudere piloten, terwijl ik pas achttien ben. De baby

van het team.

In de week na d-day, toen de Franse kust werd bezet, was het even rus-

tig. Ik vind dat het eigenlijk geen ‘bezetten’ mag heten, want we proberen

alleen maar het grootste deel van Europa terug te krijgen van Duitsland,

dat met bezetten begon. Onze geallieerde soldaten zijn begin juni naar

Frankrijk vertrokken, waarna er een week lang alleen toestemming voor

militaire vluchten werd gegeven. Dat betekende voor ons een week lang

niet vliegen, want de Air Transport Auxiliary in Groot-Brittannië zijn bur-

gerpiloten, net als de wasps bij ons. Dat was een rustige tijd, die tweede

week van juni. Daarna kwamen de vliegende bommen.

Potdorie, wat heb ik toch een hekel aan die vliegende bommen.

De Duitsers noemen ze v1. De v staat voor Vergeltungswaffe, wat ‘wa-

pen van de vergelding’ betekent. Ik heb goed mijn best gedaan om het

hele woord te onthouden, want anders denk ik steeds dat het voor Vernie-

tigingswapen 1 staat. Die bommen zijn alleen maar bedoeld om mensen

angst aan te jagen. Maar iedereen houdt zich hier kranig – de Engelsen
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zijn er heel goed in om zich kranig te houden, dat moet ik ze nageven!

Mensen proberen de bommen minder eng te maken door ze gekke na-

men te geven, zoals doodlebug – een soort babywoordje – of buzz bomb,

wat grotere kinderen lekker vinden klinken. De andere transportpiloten

noemen ze ‘pilootloze vliegtuigen’, wat zakelijk en eenvoudig klinkt, maar

waar ik kippenvel van krijg. Een vliegtuig zonder bemanning, zonder

cockpit, zonder ramen en die alleen maar kan landen door zichzelf te ver-

nietigen? Hoe kun je een luchtoorlog winnen tegen een vliegtuig zonder

piloot? Een vliegtuig dat bom wordt? Onze vliegtuigen, de Britse en Ame-

rikaanse toestellen waar ik elke dag voor de ata in vlieg, beschikken niet

over een radio, laat staan over geweren. We hebben geen schijn van kans.

Celia Forester had geen schijn van kans.

De plaatselijke predikant op de begrafenis – voorganger, noemen ze

die hier – heeft Celia nooit gekend. Hij noemde haar ‘een toegewijde pi-

lote’.

Dat betekent helemaal niets. We zijn allemáál toegewijd. Maar eerlijk

gezegd denk ik niet dat een van ons iets beters had weten te zeggen. Celia

was zo stilletjes. Ze werkte pas sinds mei vanaf Hamble, ongeveer even

lang als ik dus, en ze moest ook hetzelfde doen: vliegtuigen voor de inva-

sie vervoeren. Ze praatte vrijwel nooit met iemand. Haar verloofde zat bij

de bomopruimers en was met Kerstmis gesneuveld, dus ik nam haar niks

kwalijk. Het is al zwaar genoeg als nieuwkomer zonder om je liefje te hoe-

ven rouwen. Celia was hier niet erg gelukkig.

Ben ik hier gelukkig?

Ik denk van wel. Ik doe wat ik leuk vind. Ik wilde hier zó graag naartoe;

ik kan maar niet geloven dat ze me in december mijn brevet hebben gege-

ven – net als ze Laura Ingalls Wilder op haar vijftiende van school lieten

gaan om lerares te worden! En nu zit ik hier, voor het eerst in Engeland,

vlak bij waar papa geboren is, en ik ben hier écht aan het helpen. Ik ben

núttig. Zelfs zonder de kruiwagen van oom Roger, die iets heel hoogs bij

de Royal Engineers is, had ik mijn weg hierheen wel gevonden. En verge-

leken met Celia heb ik het beter getroffen, niet alleen omdat ik nog leef,

maar ook omdat ik bijna meteen na mijn komst Nick leerde kennen, en ik

had het geluk dat ik voordat ik begon al zo veel ervaring met vliegen had

opgedaan.
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Ik heb de vorige alinea nog een keer doorgelezen, en wat klinkt die vro-

lijk en nuffig en, nou ja, dom. Maar ik moet mezelf er nu eenmaal steeds

weer aan herinneren dat ik dit graag wil doen, want ik ben nu zo vreselijk

moe. We krijgen geen van allen ooit genoeg slaap. Niet alleen omdat we zo

hard werken, het komt ook door die afschuwelijke vliegende bommen.

De moeheid begint zijn sporen na te laten. Volgens mij lopen we alle-

maal op ons tandvlees. Maddie en ik werden na de begrafenis door Celia’s

ouders uitgenodigd voor de lunch, want nadat alle anderen alweer ver-

trokken waren bleef Maddie maar in haar kerkbankje zitten, nog steeds

stilletjes in haar zakdoekje huilend, en ik zat naast haar ook een beetje te

snotteren. Ik ben ervan overtuigd dat de Foresters ontroerd waren dat de

korte, deprimerende begrafenis van hun dochter bij iemand zo veel rauw

gevoel losmaakte, terwijl niemand haar verder eigenlijk gekend had.

Maar we hadden eigenlijk geen van beiden voor Celia gehuild. ‘Mijn

beste vriendin is in actie gedood,’ bekende Maddie in de trein terug naar

Southampton. ‘Precies acht maanden geleden, door “vijandelijk vuur”, zo-

als dat in de overlijdensberichten altijd heet. Zij heeft geen begrafenis gehad.’

‘Jeetje,’ zei ik. Ik kan me niet voorstellen hoe het voelt als je beste vrien-

din door een bom of een geweer gedood wordt. ‘Nou,’ zei ik er daarom

achteraan, ‘ik vind het moedig van je dat je gekomen bent!’

‘Ik voelde me tijdens de lunch met de Foresters een verrader,’ zei Mad-

die. ‘Goedkoop en achterbaks. Zij betaalden, en ik deed alleen maar mijn

best om nog iets anders over Celia te verzinnen dan dat ze zo’n aardig

meisje was, maar nooit met iemand praatte.’

‘Ik begrijp het, zo voelde ik me ook. We zijn dus allebei verraders, Mad-

die, en ik was nog egoïstischer dan jij. Ik kon de hele dag aan niks anders

denken dan aan dat verdraaide ongevallenrapport . Celia had nog nooit

in een Tempest gevlogen. We hadden met z’n tweeën maar één vliege-

niersinstructie en zij weigerde die mee te nemen. Ik had haar moeten dwin-

gen hem van me aan te nemen. Ik durf te wedden dat de andere meisjes

nu niet meer in de buurt van een Tempest mogen komen tot het onder-

zoek is afgerond, en als wij er nooit meer in mogen vliegen, is dat net zo

goed míjn schuld als die van Celia.’

‘Wij mogen er heus wel weer in,’ zei Maddie verdrietig. ‘Het zijn im-

mers wanhopige tijden.’
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Waarschijnlijk heeft ze gelijk. De gevechtspiloten hebben alle Tempests

nodig die er zijn. Dat zijn de beste vliegtuigen om vliegende bommen

mee neer te halen.

Felicyta stond al op ons te wachten toen Maddie en ik op het vliegveld

van Hamble terugkeerden. Ze zat in een hoekje van Commando en ze had

een begrafenismaaltijd verzorgd. Op een bord lagen stukjes toast, gesne-

den in stukjes van twee bij twee centimeter met een beetje margarine en

piepkleine kloddertjes aardbeienjam erop: eenvoudig, maar mooi.

‘Het is niet veel, maar het is met liefde bereid,’ zei Felicyta, en ze pro-

beerde te glimlachen. ‘Hier zijn theekopjes. Was het heel verschrikke-

lijk?’

Ik knikte. Maddie trok een grimas.

‘Celia’s moeder zegt dat wij de dingen uit haar kluisje maar moeten

verdelen,’ zei ik. ‘Mevrouw Forester wil het allemaal niet terug.’

Nu grimasten we allemaal.

‘Iemand zal het moeten doen,’ zei ik. Maddie schonk de thee in en

Felicyta raakte lichtjes mijn schouder aan, alsof ze me wilde steunen

maar zich ervoor schaamde dat ze dat liet merken. Ze glimlachte even

verwrongen. ‘Ik zorg wel voor Celia’s kluisje,’ zei ze. ‘Jij moet je rapport

nog schrijven, hè, Rosie?’

‘Ja, ik schrijf een rapport over het ongeluk. Leuk, hoor.’

‘Deze brief is voor jou.’ Felicyta klopte op een kartonnen map die op het

versleten tafelkleed lag. ‘Hij is van de technicus die het vliegtuig van Celia

na haar ongeluk heeft onderzocht. Hij heeft hem me vanochtend gegeven,

toen ik hierheen vloog. Je moet dit lezen voordat je het rapport schrijft.’

‘Is het geheim?’

Ik moest dat vragen, want er was zoveel vertrouwelijk.

‘Nee, niet geheim, maar…’ Felicyta haalde diep adem. ‘Jij hebt Celia

zien neerstorten. Je zei dat je dacht dat de rolroeren aan haar vleugels het

niet deden. In deze brief staat waarom. Celia raakte een vliegende bom.’

Nu ik hier met mijn opschrijfboekje zit, weet ik niet of ik de Ongeluk-

kencommissie wel moet vertellen wat de technicus hierover te zeggen

had, want dat soort dingen zullen ze maar wat graag als excuus gebruiken

om meisjes uit Tempests te weren, terwijl ik denk dat elke man als hij de

kans kreeg hetzelfde zou doen.
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Felicyta vertelde geen onzin. De technicus denkt dat Celia tegen een v1

aan gevlogen is. Of eigenlijk niet ertegenaan, want het ging niet per onge-

luk. Hij denkt dat ze het expres deed. Hij denkt dat ze een vliegende bom

uit de lucht probeerde te tikken.

Ach, het is krankzinnig.

Toen Felicyta het me bij de treurige stukjes herdenkingstoast vertelde,

werd ik er boos van. Sterfgevallen zijn bij de ata nooit zo heldhaftig. Er

komt elke week wel een ata-piloot om door een defect aan het vliegtuig,

slecht weer of de gaten in de landingsbanen – ik herinner me een ver-

schrikkelijk ongeluk waarbij het landende vliegtuig vanwege de modder

doorschoot en over de kop sloeg. Toen de reddingswerkers de piloot ein-

delijk bereikten, bleek hij te zijn verdronken, op zijn kop, klem in een

cockpit die vol met modder was gelopen. afschuwelijk. Maar geen hel-

dendood. Ik heb nog nooit van een ata-piloot gehoord die door vijande-

lijk vuur om het leven kwam. Wij voeren geen luchtgevechten. Onze do-

den krijgen nooit postume onderscheidingen. Verdronken in de modder,

verloren in zee, motorpech na het opstijgen.

Ik geloofde Felicyta eerst dus niet. De brief van de technicus had haar

volledig overtuigd, maar ik kreeg het gevoel dat ze van de dood van Celia

een heldendood wilde maken, terwijl het gewoon een haperend vliegtuig

was geweest.

‘Luchtafweergeschut is geschikt om de vliegende bommen vanaf de

grond neer te halen,’ zei Felicyta. ‘Maar jij weet ook wel dat het Tempest-

eskader van de Royal Air Force minstens evenveel vliegende bommen

vanuit de lucht onschadelijk maakt als de schutters vanaf de grond, en

Celia zat in een Tempest…’

‘Ze had helemaal geen geschut,’ zei ik. ‘Ze was ongewapend.’ Mijn he-

mel, ze had zelfs geen radio aan boord. Ze kon niet eens aan iemand door-

geven wat er mis was en dat ze ging landen.

‘Daar is ook geen geschut voor nodig,’ hield Felicyta opgewonden en

met vlammende ogen vol. ‘De technicus zegt dat je een pilootloos vlieg-

tuig met de punt van je vleugel uit de lucht kunt tikken, als je maar snel

genoeg vliegt.’

We bogen ons over de kleine, versierde stukjes toast naar elkaar toe en

spraken daarna heel zachtjes, alsof we aan het samenzweren waren.
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‘Ik heb de jongens daar wel over horen praten,’ zei Maddie. ‘Doodle-

bug-tikken.’

‘In het Pools noemen we het taran – luchtrammen. Een Poolse piloot

ramde op de eerste dag van de oorlog een Duits vliegtuig boven War-

schau! De Sovjet-piloten doen het ook, en in het Russisch is het ook het-

zelfde woord. Taran. Het is de beste manier om een pilootloos vliegtuig in

de lucht tegen te houden,’ zei Felicyta. ‘Voordat het zijn doel bereikt, als

het nog boven zee of het platteland vliegt en nog niet boven Southamp-

ton of Londen is. Dat doet de Royal Air Force ook met hun Tempests.’

‘Maar zij zijn gewapend!’ hield ik vol.

‘Voor taran hoef je niet gewapend te zijn,’ zei Felicyta. ‘Je hebt geen ge-

schut nodig om een ander vliegtuig aan te tikken.’

‘Ze heeft gelijk,’ zei Maddie. ‘Als onze jongens achter een vliegende

bom aan zitten en erop schieten, vliegen ze zelf de ontploffing in. Dat is

echt niet leuk. Als je de bom voordat hij Londen bereikt even met je vleu-

gel aantikt, ploft hij gewoon in een veld neer, zonder verder nog rommel

te veroorzaken.’

Ik kon er met mijn pet niet bij dat Celia bij haar eerste keer in een Tem-

pest zo’n truc zou proberen uit te halen. Maar ja, we zeiden ook de hele

tijd tegen elkaar dat we haar eigenlijk niet kenden.

‘Zou jij het doen, Maddie?’ vroeg ik.

Ze schudde langzaam haar hoofd, meer als ik weet het niet dan nee.

Maddie is een heel voorzichtige piloot en heeft waarschijnlijk al meer

vlieguren achter haar naam staan dan alle anderen bij elkaar opgeteld. Zij

is de enige eerste vliegenier in ons gezelschap. Ik besefte op dat moment

dat ik haar eigenlijk ook niet echt kende.

‘Felicyta zou het doen,’ zei Maddie, een antwoord omzeilend. ‘Toch,

Flies? Stel dat jij een Tempest vliegt en je ziet vóór je een vliegende bom.

Draai jij dan gauw 180 graden om en maak je dat je wegkomt? Of probeer

je hem uit de lucht te tikken?’

‘Je weet best wat ik zou doen,’ zei Felicyta met tot spleetjes geknepen

ogen. ‘Denk je soms dat een vrouw minder goed een taran kan doen dan

een man? Jij weet maar al te goed wat ik zou doen, Maddie Brodatt. Maar

ik ben in de lucht nog nooit een vliegende bom tegengekomen. Jij wel?’

‘Jawel,’ zei Maddie zacht.
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We keken haar met grote ogen aan. Mijn mond hing vast open.

‘Het was ergens in juni,’ zei ze. ‘De week nadat de eerste vliegende

bommen verschenen. Ik was bezig een Spitfire te brengen en ik zag hem

op me af komen, nog geen 100 meter onder me. Ik dacht eerst dat het een

vliegtuig was. Zo zag hij er ook uit. Maar toen ik even met mijn vleugels

zwaaide bleef hij gewoon rechtdoor vliegen, en toen hij akelig dichtbij

onder me door vloog begreep ik dat het een doodlebug was. Ze zijn niet

zo groot. Vreselijke dingen, zonder ogen, alleen een bom met vleugels.’

Pilootloos, dacht ik. Bah. ‘Was je niet bang?’

‘Niet echt. Ken je dat gevoel dat je ergens door het oog van de naald

kruipt en pas schrikt als je er later aan terugdenkt? Ik had nog nooit van

het tikken van een doodlebug gehoord, en ik had trouwens toch geen

schijn van kans gehad om het ding nog in te halen. Toen tot me door-

drong wat het was, zag ik alleen nog maar een stipje aan de horizon, op

weg naar Londen. Ik heb hem niet zien vallen.’

Ik heb er ook nog nooit een zien vallen, maar ik heb ze wel gehoord. Je

hoort ze nog op vijftig kilometer afstand. Southampton ligt niet zo

meedogenloos onder vuur als Londen en Kent, maar er vallen hier genoeg

van die ellendige dingen, en ik ben doodsbang voor het geluid. Net alsof

je op de akker staat als er zo’n grote maïsplukker van John Deere langs-

dendert: kedeng, kedeng, kedeng. Dan begint het aftellen en stopt de mo-

tor, en terwijl de bom valt hoor je een paar seconden helemaal niks. En

dan hoor je de ontploffing.

Ik geef het niet graag toe, maar ik ben zó bang voor die vliegende bom-

men dat ik niet gekomen was als ik van tevoren had geweten dat ze er wa-

ren. Ook niet na al het geregel achter de schermen van oom Roger om het

papierwerk in orde te krijgen.

De technicus zegt in zijn brief dat hij denkt dat Celia haar vleugel bij

een ander ongeluk beschadigd heeft, al voor het ongeluk waarbij ze neer-

stortte, ‘mogelijk het gevolg van opzettelijk contact met een ander vlie-

gend toestel’. Hij noemde de vliegende bommen niet met zo veel woor-

den, maar je snapte dat hij er wel aan dacht.

Terugdenken aan het ongeluk brengt me nu weer van mijn stuk. Ik

werd erdoor overvallen, terwijl ik toekeek – ik zag natuurlijk wel dat er

iets aan de hand was, maar ik had nooit gedacht dat ze de controle zo
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kwijt zou raken, zo dicht bij de grond. Het gebeurde heel plotseling. Ik

had haar opgewacht, zodat we samen terug naar Hamble konden gaan.

Ik wil er met Nick over praten. Hij heeft een bericht voor me achter-

gelaten – lief van hem om zich erom te bekommeren dat ik naar Celia’s

begrafenis moet. Het is al over negenen, maar buiten is het nog licht. Het

is hier ’s zomers twee uur langer licht, dat noemen ze de dubbele zomer-

tijd. Ik loop zo dus maar naar de telefooncel in het dorp, in de hoop dat

Nick niet op een of andere missie is. En dat zijn hospita niet boos is dat ik

nog zo laat bel.

Afschuwelijke oorlog. Hier zoveel afschuwelijker dan thuis in de States.

Elke paar weken gaat er wel een moeder of broer of vriend van iemand

dood. En ik heb schoon genoeg van de tekorten – er is altijd te weinig boter

en nooit genoeg slaap. De combinatie van zo hard werken, de voortdurende

angst en gewoon de algemene onzinnigheid van alles, daar was ik niet op

voorbereid. Maar hoe had ik daar ooit, op wat voor manier dan ook, op

voorbereid kunnen zijn? Zij leven er al vijf jaar mee. In al die jaren waarin

ik in het meer zwom, met het meisjesteam van school basketbalde, als een

echte grote zus boomhutten voor Karl en Kurt bouwde, met papa over de

akkers vloog om de gewassen te besproeien en moeder hielp om appelmoes

te maken, leverde Maddie gevechtsvliegtuigen af. Toen haar beste vriendin

acht maanden geleden sneuvelde – ik geloof dat ze door een bom werd ge-

raakt of zo – zat ik waarschijnlijk in de klas bij meneer Wagner, bij creatief

schrijven, aan rijmschema’s te werken.

Het is zo vreemd om hier eindelijk te zijn, en zo anders dan ik verwacht

had.

Ik heb mijn ongevallenrapport uiteindelijk toch maar op rijm geschre-

ven (ik geloof dat ik mezelf zo heb overgehaald om dat verdraaide ding

toch te schrijven). Had ik dit gedicht maar eerder geschreven. Ik had het

graag bij de uitvaart van Celia voorgelezen. Ik zal een kopie ervan aan

haar ouders sturen.

voor celia forester (door Rose Justice)

De storm verslindt

met een enkele zucht
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het dappere meisje

van vliegen en lucht.

De grote chaos

die zij bevecht

een tik met de vleugel

de strijd beslecht.

Moment van triomf

vlak voor de dood

gehavende Tempest

vliegt zonder piloot.

Bén ik eindelijk piloot bij de ata, wil ik gevechtsvlieger zijn.
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