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Oud-minister De Korte familie van commandant Vorster 

Vermisten 013 krijgen gezicht 
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Een vooroorlogse foto in kerstsfeer uit het familiearchief van dr Rudolf de Korte: in het midden 
de echtgenote van commandant Vorster, Jo Vorster-de Korte met zoontje Robert, broer Bartel de 
Kortefvader van Rudolf). en hun grootouders Van Lelyveld van Cingelshouck. 

DEN HELDER - Nabestaanden volgen de zoektocht 
naar de vermiste onderzeeboot 013 op de Noordzee 
met spanning. Afgelopen maanden probeerde het team 
van overste Jouke Spoelstra het wrak te lokaliseren, 
maar het slechte weer dwarsboomde de expeditie. In het 
voorjaar wordt de zoektocht hervat. 

Hr ms 013 was de eerste van 
de zes Nederlandse onder
zeeboten die het slachtoffer 
werd van de Tweede Wereld
oorlog. Zij wordt al 72 jaar 
vermist, sinds 20 juni 1940. 
Familieleden hoorden pas 
een half jaar later van de ver
dwijning. De oorzaak is nog 
altijd een raadsel. Aan boord 
waren 34 opvarenden; 27 van 
hen woonden in Den Helder. 
De Helderse Historische Ver
eniging publiceert in het de
cembernummer van 'Levend 
Verleden' een uitvoerig arti
kel over de O l 3 met daarin 
de voorgeschiedenis, portret
ten van slachtoffers en herin
neringen van nabestaanden. 
"Ik wil de vermisten van de 
013 een gezicht geven", al
dus Wout Smit. Kinderen 
van toen hebben gemeen dat 
de afwezigheid van vader 
een grote stempel drukte op 
het gezinsleven, maar dat 
over zijn dood werd gezwe
gen. 

Oud-minister 
Nabestaanden van comman
dant Edward Herbert Voreter 

(34) waren aanvankelijk niet 
te traceren. Via internet 
kwam de auteur onlangs toch 
op het spoor van familiele
den: oud-minister dr Rudolf 
de Korte (76) blijkt zijn neef 
te zijn. 
Voreter was afkomstig van 
het eiland Ambon. In 1928, 
een jaar na zijn opleiding tot 
marineofficier aan het KIM, 
trouwde hij met Jo de Korte 
in Den Haag. Om het huwe
lijk mogelijk te maken scha
kelden zij de kantonrechter 
in. Hun ouders weigerden 
toesteniming. Waarom is 
niet bekend. Het echtpaar 
kreeg één kind. 

Ongeluksgetal 
In 1939 werd Vorster com
mandant van de OI3. "Daar
bij denk ik altijd aan het on
geluksgetal dertien", zegt dr 
Rudolf de Korte, vice-pre-
mier in het tweede kabinet-
Lubbers. "Waarom hebben 
ze dat getal niet overgesla
gen?'" De Korte zei 'oom Ed-
die' tegen commandant Vor
ster. Zijn vader was een 
broer van de vrouw van Vor

ster. 
Hij herinnert zijn oom als 
een 'mooie, blonde man met 
blauwe ogen in een indruk
wekkend uniform' en zijn 
tante Jo als een 'elegante, lie
ve vrouw'. Hij vindt het on
begrijpelijk dat zijn oom on
danks zijn forse gestalte 
commandant kon worden 
van een onderzeeboot. 
"Mannen met het postuur 
van oud-premier De Jong, 
ooit ook commandant van 
een onderzeeboot, waren 
daar beter geschikt voor." 

Nieuwe speurtocht 
De weduwe van Vorster, 
overleden in 2000, is nooit 
hertrouwd. De zoon van Vor
ster verongelukte in 1985 in 
Amerika. Hij had twee kin
deren. 
Informatie van nabestaanden 
van de 013 levert overigens 
stof op voor een nieuwe 
speurtocht. Een van de ver
misten, matroos Lo Laan, 
zou tijdens een contact met 
een vissersboot op de Noord
zee een brief hebben meege
geven aan zijn vriendin Nel 
van Dam. Wie was zij? Wie 
was die visser? En hebben 
ook anderen langs deze weg 
een teken van leven gekre
gen? Voor reacties: wouts-
mit44@gmail.com of 0223-
668307. 


