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Een van de grote zeilmanifestaties is de Kieler Woche. Kiel, aan de Oostzee gelegen,
marinehaven, vrachtschepen, ferry-verbindingen over de Oostzee, een grote baai erbij, zag
eind XIX-e eeuw de eerste zeilwedstrijden met marinepersoneel. Al snel werden de
wedstrijden een jaarlijks terugkerend evenement, voor society een “must”, uniformen, adel,
dansfestijnen, diners, oorlogsschepen uit binnen- en buitenland, de keizer kwam met zijn
mooie jacht Hohenzollern dat we kennen van de postzegels van de Duitse koloniën. Kort voor
het uitbreken van de eerste Wereldoorlog hielden Duitse en Britse marinemensen in Kiel nog
wedstrijden en organiseerden ze feesten voor elkaar.
Na de nederlaag en het verdrag van Versailles in 1919 werd de jachtclub een bolwerk van
conservatief publiek dat terugverlangde naar de glans van de keizertijd. Het zeilen begon
langzaamaan weer, maar echt groots werd het pas weer toen de nazi propaganda zich er in
1933 meester van maakte. De glans kwam al snel weer terug, nu met veel bruine en zwarte
uniformen, swastikavlaggen, nergens joodse mensen meer, het Duitse publiek werd
geïmponeerd met vlagvertoon, muziek, vaderland en volk. Ook vonden er aansluitend bij de
Kieler Woche wedstrijden en zelfs wereldkampioen-schappen plaats met jachten van de star
klasse.
Op 24 augustus 1939 stuurde Heinz in haast een ansicht naar huis uit Kiel. Mooi stempel erop
van de wereldkampioenschappen. De Kieler Woche was al voorbij, er kwamen veel minder
buitenlanders dat jaar. Heinz is blij, hij heeft verlof komend weekend en verwacht zaterdag
vroeg in de middag in Duisburg aan te komen. Heinz is dus militair, mogelijk bij de
Kriegsmarine. Er was wel een “maar” bij. Hij hoopt dat het verlof niet door het Opperbevel
van de marine geschrapt zou worden.
In augustus was geleidelijk al menig militair van vakantie teruggeroepen, dienstplichtigen
kregen langzaamaan bericht dat ze zich moesten melden. De zeppelinvlucht van de nieuwe
Graf Zeppelin naar Oost Pruissen werd afgelast omdat men een leger in slagorde zou kunnen
zien. Het Ribbentropp pact met Stalin werd op deze 24-e augustus, de datum van de ansicht,
in de ochtend in Moskou ondertekend, Duitsland en Rusland zouden elkaar niet aanvallen,
Hitler en zijn trawanten hadden de handen vrij.
Hitler had haast. Wij weten wel zeker dat Heinz dat weekend niet in Duisburg was. Een
militaire bron in Duitsland vertelde me dat alle verloven ingetrokken werden. Een week later
was het namelijk oorlog. Het oude slagschip Schleswig Holstein liep op 25 augustus bij
Danzig binnen, een beleefdheids-bezoek. Wel met geheime opdracht, het schip beschoot bij
het uitbreken van de oorlog de Poolse troepen bij Westerplatte. Zou Heinz op het laatst nog
meegevaren zijn?

