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ÖSTERBOTTEN, 5-7-1962 de SCHOUWENBANK en STEENBANK binnen met de Finse ÖSTERBOTTEN, 

van zee naar Rijnhaven 5, NBK. 

 
 

ÖSTERBOTTEN, 2.448 BRT, 1.319 NRT, 3.590 DWT. 2-1927 opgeleverd door Atel. & Chant. de France, 

Dunkerque (138) als ANDRÉ MOYRAND aan Soc. Anon. de Gérance et d'Armement, Duinkerken. 2.471 

BRT. 10 kn. 1952 verkocht aan A/B Vasa Rederi, Vasa-Finland, in beheer bij Felix Lundberg, herdoopt 

ÖSTERBOTTEN. 1962 verkocht aan O/Y Nautic A/B, Vasa-Finland. 1963 verkocht aan M.N. Kapottas & 

K.J. Strevlos, Piraeus-Griekenland, herdoopt HADIES. 1970 gesloopt bij Brodospas te Split. (Foto 

ÖSTERBOTTEN: Kaart/Shipnostalgia.com). 

 

Franse tanker vast bij Hoek 

(Van een onzer verslaggevers) 19-7-1962. Sinds vanmorgen ongeveer 6 uur zit de grote Franse tanker 

Sitala (ruim 49.000. b.r.t.) muurvast bij Hoek van Holland. Vier Europoortsleepboten en drie zeeslepers 

zouden, vanmiddag bij opkomend water proberen de vastgelopen tanker vlot te trekken.  
De SITALA kwam met een grote landing ruwe olie van Banias en was op weg naar de Shell in Europoort. 

Het zicht was helder toen het Franse schip tegen zessen met een lichte trilling vastliep op een nog 

onbekend obstakel, ongeveer drie mijl uit de kust en ongeveer één mijl ten noorden van de Noorderpier. Op 

eigen kracht kon de tanker niet vlot komen. Onmiddellijk werd daarom sleepboothulp gevraagd. De 

Europoortslepers van P. Smit, SCHOUWENBANK, STEENBANK, EUROPA en AZIË voeten uit, terwijl ook 

de zeesleper HUMBER van L. Smit & Co. naar de hulpeloze Sitala stoomde. 
De sleepboten konden echter nog niets doen, omdat het afgaand water was, waardoor de Franse tanker 

steeds vaster kwam te zitten. Men besloot tot vanmiddag te wachten voor een nieuwe poging. Daarbij 

zullen ook de zeeslepers NOORDZEE en MAAS van L. Smit en Co. moeten helpen. De Noordzee werd 

vanmorgen in allerijl klaar gemaakt in Maassluis, terwijl de MAAS uit Dover werd geroepen.  

 



 
 

Bergingsdeskundigen probeerden inmiddels vast te stellen op wat voor 'n obstakel de SITALA is 

vastgeraakt. Vanmorgen wist men nog niet, of het een nieuw gevormde zandbank of een losgeraakt 

scheepswrak was. 

De SITALA was volgeladen met 75.000 ton olie, evenals de laatste maal dat het schip naar de vingerpier 
van de Shell in het Europoortgebied kwam. Op haar eerste Rotterdamse reis, in maart van 1961, had de 

SITALA maar een lading van 35.000 ton olie omdat men toen nog wat voorzichtig moest proberen hoe de 

ruim 200 meter lange tanker de Waterweg in gemanoeuvreerd moest worden. (HVV, 19-7-1962. Foto ANP, 

De Sleeptros). 

 
Negen slepers trekken Franse tanker vlot 

(Van een onzer verslaggevers) Een vloot van negen sleepboten heeft gistermiddag»tegen vier uur des 

morgens vroeg bij Hoek van Holland op een zandbank gelopen Franse tanker SITALA van ruim 49.000 

BRT. vlot getrokken. De SITALA kwam met olie geladen van Banias en was op weg naar de Shell in 

Europoort. Het zicht was helder toen het schip tegen zessen met een lichte trilling vastliep op een nog 

onbekend obstakel ongeveer drie mijl uit de kust en ongeveer een mijl ten noorden van de Noorderpier. Om 
twee uur gistermiddag maakten de sleepboten hun trossen vast aan het ruim tweehonderd meter lange 

schip. Daarna begon het gemanoeuvreer van de slepers HUMBER, NOORDZEE, ACHILLES, ATLAS, de 

SCHOUWENBANK en de STEENBANK van Leen Smit, de Belgische SCALDIS en de EUROPA en de AZIË 

van Piet Smit. Nadat men de SITALA iets opzij getrokken had kon het schip worden weggesleept. Tegen de 

avond voer de SITALA de Waterweg op. (HVV, 19-7-1962). 

 
De Zweedse tanker THUNTANK VII 

THUNTANK 7, 16-1-1963 aangekomen op de Nieuwe Waterweg voor Shell Vaardingen steiger 41, ledig, 

agent van Ommeren. 

 

Zweeds tankertje vermist aan onze kust - De 497 ton metende Zweedse olietanker "Thuntank 7" wordt 
onder de Nederlandse kust vermist. Het in 1961 gebouwde schip verliet zaterdagmiddag de haven van 

Delfzijl. Het zou zondag in Rotterdam aankomen. De reder, Erik Thun uit Lidköping, heeft via 

Scheveningen-Radio aan de scheepvaart verzocht, naar de "Thuntank 7" uit te zien. (LC, 22-1-1963) 

 

GAT IN BOEG VAN TANKER WIJST OP: Drama op de Noordzee met twee schepen 

(Van een onzer verslaggevers) In de ijzige koude storm van zondag heeft zich op de Noordzee waarschijnlijk 
een scheepsramp voltrokken, waarvan de buitenwereld niets heeft gemerkt. De Zweedse tanker Thuntank 

VII met elf of twaalf aan boord, is naar men vermoedt bij de Waddeneilanden vergaan. Het is niet 

uitgesloten, dat er nog een tweede schip is vergaan. Een gat in de boeg van het gevonden wrak wijst op een 

aanvaring. Het andere schip, dat hier dan bij betrokken moet zijn geweest, is niet gevonden. De 

buitenwereld heeft niets van het drama gemerkt. De bemanningen hebben geen kans meer gehad het 
ongeluk te melden. Het schip dat men gisteren bij de Engelse oostkust met de kiel naar boven heeft 

gevonden is, zo neemt men aan, 't wrak van de Thuntank VII. Overlevenden zijn niet aangetroffen. De 

Thuntank vertrok zaterdagmorgen uit Delfzijl op weg naar Rotterdam.  

Olie naar Delfzijl 

De Thuntank VII, eigendom van rederij A.B. Erik Thun te Karlstad in Zweden was gecharterd door de 

Koninklijke Shell en had olie naar Delfzijl gebracht en vertrok zaterdagmorgen in ballast uit de Groninger 
havenplaats naar Rotterdam. Onder normale omstandigheden had de tanker zondagavond in Rotterdam 

kunnen zijn.  

 



 
 
Maar op de Eems en op de Noordzee komt veel ijs voor en bovendien zijn er zondag veel schepen voor de 

storm gaan schuilen onder de Engelse oostkust. Men maakte zich dus helemaal geen zorgen, toen de 

Thuntank zondagavond noch maandagmorgen in Rotterdam kwam. Een dag vertraging was onder deze 

omstandigheden heel normaal. 

Dringend bericht 
Gisteren werd het anders. Het schip meldde zich niet. Radio Scheveningen zond een dringend bericht uit, 

die ook vannacht nog werd herhaald, met het verzoek aan alle schepen scherp uit te kijken naar de 

Thuntank VII. Resultaat had het niet. Vandaar dat men het vliegveld Valkenburg vroeg een speurtocht te 

ondernemen. Een vliegtuig van H.M.'s vliegdekschip Karel Doorman zag in de Noordzee ter hoogte van 

Great Yarmouth, een wrak drijven. In het begin veronderstelde men dat dit de Belgische kotter Carina was, 

waarop de vorige week de Katwijkse hektreiler KW.43 lek is gestoten. 
Geen antwoord 

Het Britse betonningsvaartuig Mermaid, dat in de buurt van het wrak was, meldde later echter, dat dit niet 

kon. Het omgeslagen schip was ruim 55 meter lang en moest daarom een kustvaarder of een kleine tanker 

zijn. Het wrak had een rode bodemtank en die heeft de Thuntank VII ook. Een motorsloep van de Mermaid 

is naar het wrak gevaren. Op klopsignalen heeft men geen antwoord gekregen. 
Naar Rotterdam 

De Noordzee van L. Smit en Co., die in Great Yarmouth lag, heeft na een paar vergeefse pogingen vannacht 

om 2 uur vastgemaakt. Vanmorgen nam de Gele Zee, eveneens van Smit, de sleep over. 

Het wrak wordt naar de Rotterdamse Waterweg gesleept. Men verwacht niet dat de sleep daar vóór 

vannacht of morgenvroeg aankomt. Pas daarna kan men ook met zekerheid zeggen of dit wrak inderdaad 

van de Thuntank VII is, maar de afmetingen komen overeen met de Zweedse tanker. 
 

Het wrak heeft een gat in de boeg, dat er uit ziet alsof het door een aanvaring is ontstaan. Het is in geen 

geval van explosiegat. Deze ontdekking heeft weer nieuwe vragen opgeworpen. Het is dus niet onmogelijk, 

dat er nog een schip is vergaan. De Thuntank VII meet 497 BRT. en werd in 1961 gebouwd. Het wrak 

waarvan men de naam nog niet heeft kunnen lezen is op zijn tank blijven drijven en heeft, toen men het 
vond, vastgehaakt gezeten aan de waakboei van het lichtschip Smith Knoll, 65 mijl W.N.W. van de 

Rotterdamse waterweg, ter hoogte van Great Yarmouth. (NvhN, 23-1-1963). 

 

GELE ZEE sleept omgeslagen schip de Waterweg op 

Nadert het droeve mysterie van de Thuntank 7, de Zweedse tanker die in de nacht van zaterdag op zondag 

op de Noordzee moet zijn vergaan, zijn ontknoping? 
Vanmiddag om één uur naderden P. Smit en Co's zeeslepers Gele Zee en Ebro de mond van de Nieuwe 

Waterweg met een wrak, dat verondersteld wordt dat van de Thuntank te zijn. 

Maar zeker wist men dat op dat moment nog niet. Of er zich stoffelijke overschotten in het wrak bevonden 

evenmin. Het schip dreef op zijn kop, achter had uitgezet om gaten te branden in de Gele Zee, die een paar 

mannen de kimkielen te branden en daarin de kabels vast te maken. 
De Ebro begeleidde het transport, dat langzaam vorderde. Van het wrakstuk alleen een stuk van de vlakke 

bodem boven water. De masten zaten 18 en 19 meter diep, de schoorsteen 13. 



 
 

De GELE ZEE met de omgeslagen THUNTANK 7 als sleep voor de Nieuwe Waterweg. Datum 24 januari 

1963. Fotograaf Eric Koch/Anefo.  
 

 
 

Toen het transport om elf uur bij de Maasboei arriveerde, was door de autoriteiten nog niet beslist of het 
op de Waterweg zou worden toegelaten. Riskant was dat zeker wel.  
Masten eraf 

In een druk verkeer over de mobilofoons vond men echter een oplossing, die de gevaarskansen wat zou 

verminderen. De Gele Zee kreeg opdracht eerst naar boei Zwart 1 en vervolgens naar boei Zwart 3 te gaan 

waar de zee ondieper is. Aldus zou het wrak vrijwel zeker zijn masten verliezen. 
Die operatie verliep kennelijk perfect. Het transport stopte niet, zelfs niet toen de zee nog slechts twaalf 

meter diep. Op dat moment moesten de masten of afgebroken of sterk verbogen zijn. 

Hierop kreeg de Gele Zee — Vlaggen halfstok — toestemming de Waterweg binnen te gaan en wrak in 

Europoort af te leveren. Verwacht werd dat het daar tegen drieën zou arriveren. (HVV, 24-1-1963). 

 

Duikers lazen: 'Thuntank' 
Het staat nu vast, dat het scheepswrak dat donderdag door de slepers Gele Zee en Ebro naar Europoort 

werd gebracht dat van de Thuntank 7 is, de kleine Zweedse tanker, die in de nacht van zaterdag op zondag 

op de Noordzee met man en muis verging. Duikers hebben vrijdagmiddag de naam van het schip gelezen. 

Men had gehoopt het omgeslagen vaartuig gistermiddag te kunnen kantelen, maar om verscheidene 

redenen moest men daarvan afzien. De duikers, die zich onder het verongelukte schip begaven, 



constateerden dat van de acht tankdeksels er vijf open waren. Zij slaagden er niet in de tankgaten te 

sluiten. Men zal nu morgen trachten er houten proppen in te doen. Zijn dan ook nog kabels om de 

scheepsromp heen gehaald, dan kan de Simson, een kapitale bok die vrijdagmiddag aankwam bij het 

wrak, vermoedelijk zondag trachten de Thuntank weer recht op te zetten. Daarna zal het wrak worden 
leeggepompt. De aanwezigheid van stoffelijke overschotten kon nog niet worden vastgesteld. (HVV, 26-1-

1963). 

 

Berging van Thuntank 7 uitgesteld 

Opnieuw hebben de bergers van Van der Tak het kantelen van de Thuntank 7 moeten uitstellen. Nadat 

vanmorgen de kolossale drijvende bok Simson een klein kwartier aan het heffen was geweest, braken er 
twee stroppen. De Thuntank, die al tot aan de reling boven water was geweest (een lichtgroene flank en 

zelfs een deel van het dek waren goed zichtbaar) zakte terug in de stille Europoorthaven, de vlakke bodem 

weer boven. Het was vanmiddag nog zeer de vraag, of de kantelmanoeuvre vandaag nog zou doorgaan. Er 

moesten eerst nieuwe stroppen aan de scheepsromp worden bevestigd. Waarschijnlijk zal het daarom wel 

tot morgen duren, vooraleer men een nieuwe poging zal doen het schip rechtop te zetten. Daarna zal het 
wrak worden leeggepompt. De Thuntank 7 is een kleine Zweedse tanker, die in de nacht van 19 op 20 

januari door tot dusver onbekende oorzaak op reis van Delfzijl naar Rotterdam op de Noordzee verging. 

(HVV, 28-1-1963). 

 
 

Weer poging Thuntank 7 te kantelen 

De bergers van Van den Tak uit Rotterdam gaan zaterdag een derde poging doen om het wrak van de 

gekapseisde kusttanker Thuntank 7 te kantelen. Er liggen nu twee bokken, de Arend en de Kolossus, bij 

het wrak in de ertshaven van Europoort. Duikers hebben nieuwe stroppen aangebracht. Verwacht wordt 
dat daarmee de operatie nu zal slagen. Bij de twee vorige pogingen om het wrak te kantelen werden de 

stroppen zo geplaatst, dat de opbouw op het achterschip zoveel mogelijk onbeschadigd zou blijven. De 

bergers hebben nu ook om het achterschip een strop moeten leggen. Als de Thuntank 7 overeind komt, zal 

het scheepje direct worden leeggepompt. Daarna wordt beslist wat er verder mee gaat gebeuren. (HVV, 1-2-

1963).  

 
Wrak van Thuntank gekanteld  

Twee drijvende bokken van het bergingsbedrijf Van den Tak uit Rotterdam hebben vanmorgen het in de 

Ertshaven van Europoort liggende wrak van de coaster Thuntank 7 gekanteld. De bokken trokken het 

wrak met drie trossen overeind. Het wrak leek op het eerste gezicht niet zo ernstig beschadigd. Wel is de 

grote mast geknakt, maar dat gebeurde expres, toen men de ondersteboven drijvende kusttanker de 

Nieuwe Waterweg binnen ging slepen. Twee bergers gingen direct na de succesvolle operatie aan boord van 
de Thuntank 7. In de machinekamer vonden ze het stoffelijk overschot van een bemanningslid. Men is 

begonnen het wrak leeg te pompen. (HVV, 2-2-1963).   

 

2-2-1963 THUNTANK VII verhaald naar Deutz Motoren, Kortenoordsehaven. 



Nu succes.... 7 doden geborgen THUNTANK IN ROTTERDAM GEKANTELD 

(Van onze correspondent) Rotterdam, 4 februari In de Ertshaven hebben zaterdag twee bokken een derde 

en gelukkig succesvolle poging gedaan om de 

Zweedse kusttanker Thuntank te kantelen. Zeven 
doden heeft de rivierpolitie in het schip 

aangetroffen bij een inspectie in de Rotterdamse 

haven. De Zweedse hoofdinspecteur van de 

scheepvaart, de heer Almquist, die het onderzoek 

naar de ramp van de Thuntank zal leiden heeft 

verklaard dat hij de mogelijkheid niet uitgesloten 
acht, dat de Thuntank op een mijn gelopen is of 

anders kort voor de ramp met een ander schip in 

aanraking is geweest. Een gat in de romp en de 

open tankluiken van het schip werpen vragen op 

die door het onderzoek een bevredigend antwoord 
moeten krijgen. Met klem heeft de heer Almquist de 

beweringen van de hand gewezen van de zijde van 

de Zweedse pers, als zou het schip zijn 

"weggebracht"; de reder verloor onlangs nog twee 

tankers van dit type. In een aangrijpende 

dodendienst in het Zweedse kerkje aan de Parklaan 
in Rotterdam heeft men gisteravond de slachtoffers 

van de Thuntank herdacht. (Algemeen Handels-

blad, 04-02-1963). 

 

Schip in dok voor reparaties  
Geen journaal van Thuntank     

Eigendommen van omgekomenen gestolen 

Het wrak van de Zweedse kusttanker Thuntank VII 

is vanmorgen versleept naar Verolme op Rozenburg 

en zal daar in dok worden opgenomen voor 

reparaties. Eén van de drie nog niet geïdentificeerde 
lijken is alsnog herkend. Het is dat van de 23-jarige 

Duitse matroos Siegfried Köller uit Kiel. Bij de in de 

stuurhut en de kaartenkamer gevonden bescheiden 

bevond zich niet het journaal. Men moet aannemen dat dit bij het vergaan van de Thuntank VII is 

weggespoeld. De aantekeningen van de laatste momenten hadden wellicht nog enig licht kunnen werpen 
op de omstandigheden waaronder de Thuntank VII voer in die laatste ogenblikken voor het kapseizen. 

Kwalijk misdrijf 

Twee Rotterdammers en een Dordtenaar hebben zich aan een bijzonder kwalijk misdrijf schuldig gemaakt, 

dat de goede naam van de Rotterdamse haven ernstig kan schaden. Het drietal heeft zich vergrepen aan 

eigendommen van op de Zweedse tanker Thuntank VII omgekomen zeelieden. Dat is gebeurd toen het 

schip, nadat het in de Ertshaven van Europoort was gelicht, naar een motorenfabriek aan de Waalhaven 
was gesleept. Er moesten op de Thuntank classificeerwerkzaamheden worden verricht, waaraan ook de 53-

jarige W.H.R., binnenvaartkapitein, de 38-jarige machinist A.M., beiden uit Rotterdam, en de 30-jarige 

oliewerker C.J.V. uit Dordrecht deelnamen. De politie kreeg er lucht van dat er werd gestolen aan boord 

van het schip. Dank zij het feit dat de actie geheel onverwacht werd ingezet, slaagde men er in drie 

mannen in het bezit van gestolen goederen aan te treffen. Er werden ook nog enkele andere mannen 
verdacht. Inderdaad vond de politie een en ander in hun nabijheid dat van de tanker afkomstig was. Er 

waren echter geen aanwijzingen genoeg om hen te arresteren. Dat was wel het geval met R., M., en V. Zij 

hadden zich o.m. lederen actentassen, een kostuum, schoenen, een portemonnee met Zweeds geld, 

gereedschappen en laarzen toegeëigend. Het drietal kon niet anders doen dan bekennen dat het zich aan 

dit zeer kwalijke misdrijf had schuldig gemaakt. (NvhN, 5-2-1963). 

 
Ramp met Thuntank weer in middelpunt van belangstelling 

Een even tragisch als geheimzinnig scheepsdrama dat in het begin van dit jaar plaatsvond, staat thans in 

Zweden opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. Het geldt hier de ramp met de Thuntank VII, het 

schip dat kort nadat het op 20 januari de haven van Rotterdam had verlaten, met elf man aan boord 

verging.  
Het vaartuig was eigendom van de Thunrederij in het stadje Lidköping, die op 16 januari reeds de 

Östanhav en op 17 januari de Wästanhav had verloren. Wat de Thuntank betreft, is komen vast te staan, 

dat reserveonderdelen ontbraken, de generatoren telkens weigerden, de machines in slechte staat waren, 

terwijl het schip bovendien door schade die het tevoren tijdens een aanvaring had opgelopen nagezien had 

moeten worden. Vanuit Zweden in Rotterdam aangekomen, weigerde de eerste machinist aanvankelijk uit 

te varen. Het vroor hard, het mistte, er was veel ijsgang. Een inspecteur van de Thunrederij bepaalde 
echter, dat de Thuntank VII zee moest kiezen. Het zou te duur worden het vaartuig in de haven van 

Rotterdam te laten repareren. Dit zou onderweg kunnen gebeuren. Kort daarop verging het schip met man 

en muis.  

 



 
 

Onderzoek 

De rederij steunde de theorie dat die Thuntank VII op een drijvende contactmijn zou zijn gelopen die in het 
ijs was vastgevroren. Mede naar aanleiding van het vergaan van de Östanhav en de Wästanhav heeft er 

echter door de commissie, waarin ook leden van de Zweedse vakbond voor zeelieden waren 

vertegenwoordigd, een maandenlang onderzoek plaatsgevonden. De commissie is tot de conclusie gekomen 

dat wel degelijk met de mogelijkheid van een aanvaring rekening gehouden moet worden. De zaak wordt 

thans opnieuw voor de Zweedse raad voor de scheepvaart behandeld. De verklaringen van de Nederlandse 
loods kunnen van groot belang zijn. Deze getuigd dat de ongeladen Thuntank VII dadelijk nadat hij de 

Nieuwe Waterweg had verlaten heftig begon te slingeren. Dit duidt erop, dat de daarvoor bestemde 

ballasttanks met te weinig water waren gevuld, waardoor het schip gemakkelijk kon kapseizen. (HVV, 8-

11-1963). (Foto's THUNTANK VII in de Europoort: Piet Oosterlee, Sr., schipper van de WALRUS, 

Kustvaartforum). 

 
NB. Voor zover bekend waren bij de berging van de THUNTANK VII geen N.R.S. sleepboten betrokken. Wel 

is het een zeer bekende gebeurtenis met het recht zetten dat toen plaats vond in de Europoort en 

dagenlang het nieuws beheerste. 

 

THUNTANK VII weer naar zee - Het Zweedse rampschip Thuntank VII, dat in het weekeinde van 19 op 20 
januari met elf man aan boord tijdens een zware storm op de Noordzee kapseisde en pas dagen later 

drijvende met de kiel naar boven op 35 mijl van de Engelse kust werd aangetroffen, vertrekt dinsdagavond 

weer geheel gerepareerd naar zee. De Thuntank VII, die bij Verolme op Rozenburg hersteld werd, gaat naar 

Zweden. (Leeuwarder courant, 12-04-1963). 

 

THUNTANK VII, IMO 5360675, 29-10-1960 te water, 1-1961 opgeleverd door A/B Norrköpings Varv & 
Verkstad, Norrköping (164) als THUNTANK VII aan Partrederi för Thuntank VII, Lidköping-Zweden, in 

beheer bij Helge Källsson. 494 BRT, 200 NRT, 725 DWT. 11,5 kn. 660 EPK, Deutz SBV8M545, Klöckner-

Humboldt-Deutz A.G., Keulen. 1967 verkocht aan Sameiet Coasting, Skibs-A/S Karlander, Fredrikstad-

Noorwegen, in beheer bij Egil Paulsen herdoopt SLAMET ENAMBELAS. 1970 verkocht aan P.N. 

Perusahaan Pertambangan Minjak Dan Gas Bumi Nasional (PERTAMINA), Djakarta, Indonesië, herdoopt 
SLAMET XVI. 1978 gesloopt te Indonesië.  

 

CORALLINA, 12-2-1963, ledig binnen en met assistentie over de rivier van de sleepboten EBRO, 

STEENBANK en SCHOUWENBANK, naar de R.D.M. gebracht, agent: Oudkerk. 

 

CORALLINA, IMO 5079563, bulkcarrier, 1960 opgeleverd door Ansaldo S.p.A., Leghorn (1564) als 
CORALLINA aan Insulaire Cia Sicula di Arm., Italië. 11.095 BRT, 16.176 DWT. 6 ruimen, 20.197 m3. 

7.700 EPK, 5.744 kW, Fiat, Ansaldo Stab. Mecc. 1970 verkocht aan Tpti. Nav. Mercantil S.p.A., Italië. 



 
 
1978 verkocht aan Italcarbo S.p.A. di Nav., Italië. 1980 verkocht aan Coc. & Clerici S.p.A., Italië, herdoopt 

COCLERTRE. 1981 verkocht aan Caemi International S.p.A., Italië, SAN GEROLAMO. 1982 verkocht aan 

Ocean Going Navigation Inc., Panama, herdoopt SHUM RIVER. 17-11-1982 gearriveerd bij Daedong 

Shipbuilders te Busan om gesloopt te worden. (Foto: PWR, Charlie Hill, Immingham). 

 
 
TEWATERLATING STROOMBANK 

Tot nu toe verrichtte de N.V. Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst haar werkzaamheden met gecharterde 

schepen van de Nederlandsche Stoomsleepdienst v.h. van P. Smit Jr. en L. Smit & Co's Int. Sleepdienst. 

De STROOMBANK en MIDDELBANK zullen de eerste schepen zijn die deze rederij in eigendom krijgt. De 

STROOMBANK is een Voith-Schneider-sleepboot met 2 propellers. De motorinstallatie bestaat uit 2 Stork 

Ricardo motoren, welke tezamen 1.250 PK leveren.  
De doopplechtigheid, die op 28 maart 1963 plaatsvond, werd verricht door mevrouw I.S.N. Posthuma-

Szopa, die het schip op vlotte wijze doopte en het behouden vaart toewenste. Begin mei zal de sleepboot in 

dienst worden gesteld en indien begin juni ook de MIDDELBANK in dienst zal komen, wordt het werk in de 

Europoort uitgevoerd door 6 sleepboten, ieder van 1.250 PK. (De Sleeptros, 4-1963. Foto: NN, coll. TVDZ). 

 
ESSO DEN HAAG in Europoort teruggebracht 

 (Van onze correspondent) Rotterdam, 29 mei. De ongelukkige tanker Esso Den Haag (90.000 ton), die door 

een lekkage in de condensor de technische proefvaart op de Noordzee moest staken, is vanmiddag 

omstreeks twaalf uur langs Hoek van Holland gesleept en zou tegen drie uur bij Verolme's bouwwerf in 



 
 

Europoort worden afgemeerd. Gisteren bracht een zeesleepboot van Wijsmuller drie ketelmakers aan boord 

van de tanker om te trachten het schip in volle zee, op zestig mijl ten noordwesten van IJmuiden weer in 

gereedheid te brengen. De poging mislukte en men was genoodzaakt de ankerketting door te branden 
opdat de Esso Den Haag op sleeptouw kon worden genomen. Het schip zou vijf dagen proefvaren, waarna 

op 12 juni de overdracht en de doopplechtigheid — waarschijnlijk door prinses Margriet — zouden 

plaatsvinden. Maandag kwam evenwel een kink in de kabel: er openbaarde zich een lekkage in de 

condensor die gevaarlijk kon worden voor het gehele ketelsysteem. Men besloot assistentie in te roepen van 

L. Smit en Co.'s Internationale Sleepdienst in Rotterdam. Zo konden gisteren in de loop van de avond drie 
zeeslepers, de Gele Zee, de Barentsz-Zee en de Maas vastmaken. Als gevolg van het defect ontbrak een 

krachtbron om de zware ankerketting binnen te halen. Met branders is deze doorgesneden; Van den Tak's 

Bergings Bedrijf heeft zich met het bergen van anker en ketting belast. Het is nog niet te overzien wanneer 

de herstellingswerkzaamheden kunnen worden voltooid en een tweede proefvaart kan plaatsvinden. 
(Algemeen Handelsblad, 29-05-1963. Foto ESSO DEN HAAG: Airfoto Malacca/T. v.d. Zee). 

 

 
 
Mislukte proefvaart van Mammoettanker ESSO DEN HAAG, de tanker op de Waterweg, foto Koch, Eric / 

Anefo, 29 mei 1963). 



ESSO DEN HAAG, 28-5-1963 opdracht ontvangen door Smit Int. om de ESSO DEN HAAG te helpen op 

basis L.O.F. (Lloyd's Open Form). Vastgemaakt door de sleepboten GELE ZEE, BARENTSZ-ZEE, MAAS en 

gecharterde HOLLAND van Doeksen. 29-5-1963 voor assistentie van zee naar Verolme maakten vast de 

STEENBANK en EUROPA en de Verolme sleepboten POUL BENZON en CORNELIS VAN DER LEE. T.h.v. 
de Botlek werd de tanker overgenomen door de sleepboten ARGUS, ALBLASSERDAM, APOLLO en 

ACHILLES.  
 
ESSO DEN HAAG op tweede proefvaart - ROTTERDAM. 24 Juni. — De "Esso Den Haag", met 91.000 ton 

tot nu toe het grootste schip van de Nederlandse koopvaardijvloot, is vanmorgen aan de tweede technische 

proefvaart begonnen. De eerste tocht, ruim drie weken geleden, moest worden afgebroken vanwege een lek 

ln het condensaatsysteem. (Maasbode, 24-6-1963). 
 

 
 
18-6-1963 het Engelse t.t. CALTEX SOUTHAMPTON, gesleept door m.s. GELE ZEE, vanaf voorgaats 

geconvoyeerd naar Esso Botlek door de STEENBANK en SCHOUWENBANK. 

 

CALTEX SOUTHAMPTON, IMO 5410509, 1963 opgeleverd door Hitachi, Innoshima (3866) als CALTEX 

SOUTHAMPTON aan Overseas Tankship (UK) Ltd., U.K. 35.841 BRT, 57.719 DWT. 1968 verkocht aan 
Texaco Overseas Tankship Ltd., U.K., herdoopt TEXACO SOUTHAMPTON. 18-5-1982 vertrokken van 

Busan. 9-6-1982 gearriveerd bij Nan Sin Steel Enterprise Co. te Kaohsiung om gesloopt te worden. (Foto: 

Peter Foxley, Penang, Malaysia/Keith Wood/Chris Howell, 1972, Straat Malakka). 

 

 
 
Smit breidt havenvloot opnieuw uit 

(Van eén onzer verslaggevers) L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst heeft donderdag 'n nieuwe 

havensleper in gebruik gesteld. Het is de Argonaut, die over 600 pk beschikt en die gebouwd werd door de 

N.V. Scheepswerven vh. H. H. Bodewes in Millingen aan de Rijn. De vloot van kust- en havenslepers van L. 

Smit en Co is daarmee gekomen op 24 moderne eenheden. Twee er van, de Schouwenbank en de 
Steenbank, zijn ondergebracht in de N.V. Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst. Deze laatste onderneming heeft 

onlangs ook twee schepen aan haar sterkte toegevoegd, de Middelbank en de Stroombank, speciaal 

bestemd voor het behulpzaam zijn van grote tankers in het Europoortgebied.  



 
 

Ze werden ook door Bodewes gebouwd. De havensleper Argonaut is het zeshonderdste schip dat door de 

Millingse werf werd afgeleverd. Van alle slepers die de onderneming in de loop der jaren heeft gebouwd 

waren er vijftig bestemd voor de Rotterdamse haven. (Het Vrĳe Volk, 12-07-1963. Foto ARGONAUT: T. v.d. 
Zee, 14-4-1984, t.h.v. Schiedam). 

 
 

m.s. HAVIK van N.V. Stoomsleepdienst "Maas", Rotterdam. (Foto: Ary Groeneveld, 1956, Stadsarchief 

Rotterdam, collectie D. Henken). IVR 3270450, 1955 opgeleverd door G. Bijlsma & Zn., Wartena (500) als 

HAVIK aan N.V. Pieter Boudewijns Maatschappij tot Exploitatie van Sleepboten, Rotterdam, in beheer bij 

N.V. Stoomsleepdienst Maas, Rotterdam. 3-11-1954 geregistreerd. 19,95 x 19,8 x 5,24 x 2,15 x 1,550 

meter. Brandmerk: 450 B LEEUW 1954. 250 EPK, 184 kW, 5 cyl, 2 tew, Bolnes 4L, N.V. Machinefabriek 
"Bolnes" #1467. 13-8-1969 verkocht aan N.V. L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst Maatschappij N.V. 

en C.V. Nederlandsche Stoomsleepdienst v/h van P. Smit Jr., Rotterdam. 1-4-1971 verkocht aan N.V. 

Smit-Spido, Rotterdam. 11-4-1972 verkocht aan Smit Internationale Havensleepdiensten B.V., Rotterdam. 

22-1-1973 verkocht aan Vigilanter Holding B.V., Rotterdam. 27-4-1973 als HAVIK verkocht aan Smit 

Spido B.V. & P. Smit Sleepdienst B.V., Rotterdam. 29-5-1974 verkocht aan Societé Italia Per Condotte 
d'Acqua, Rome, herdoopt SANT'ELIA. 29-5-1974 teboekstelling 450 B LEEUW. 1954 doorgehaald. 

 



Op 10 september 1963 gaf de directie van N.V. Stoomsleepdienst "Maas" te kennen niet meer te willen 

deelnemen aan verdere uitbreiding aan het kapitaal van de NRS. Daardoor wijzigde de verhoudingen zich 

binnen de NRS enigszins. Het aandeel van Ommeren kwam daarmee op 7,15% en van Ommeren nam 

daarna steeds deel aan alle kapitaalsuitbreidingen van de NRS. In het najaar van 1972 is de onderneming 
(N.R.S.) omgezet in een Besloten Vennootschap (B.V.). De N.V. Stoomsleepdienst "Maas" is op 1 juli 1912 

opgericht en begon dat jaar met 17 sleepboten. In de jaren '60 kreeg de "Maas" het steeds moeilijker en is 

overgenomen door L. Smit Internationale Sleepdienst Mij. en Piet Smit. In 1972 hield de sleepdienst "Maas" 

op te bestaan. 

 

 
 

De sleepboot VALK van N.V. Stoomsleepdienst "Maas", Rotterdam. Foto: Roley Weeks/H. Hoffmann/T. v.d. 

Zee. VALK, IVR, 2100481, 1906 opgeleverd door Huiskens & Van Dijk, Dordrecht als JOHANNA I aan J. 

Beck, Dordrecht. 18,60 x 4,80 x 2,10 x 1,950 meter. 1912 verkocht aan E. Seijdlitz, Laer-België, herdoopt 

JOHAN I. 26-5-1920 verkocht aan N.V. Sleepdienst Onderneming "Johanna I", Hansweert, herdoopt 
JOHANNA I. 18-4-1951 verkocht aan L. Janse, Alblasserdam, herdoopt VALK. 20-12-1951 verkocht aan D. 

Vooijs, Rotterdam. 5-9-1952 verkocht aan NV. Mij. tot Exploitatie van Havensleepboten Nieuwe Maas, 

Rotterdam (N.V. Stoomsleepdienst "Maas"). 1956 motor geplaatst, 240 EPK, 177 kW, 4 cyl, 2 tew, Bolnes 

4KL, N.V. Machinefabriek "Bolnes", Krimpen a/d Lek #1602. 13-8-1969 verkocht aan N.V. L. Smit & Co.'s 

Sleepdienst, Rotterdam. 1-4-1971 verkocht aan N.V. Smit Spido, Rotterdam. 11-4-1972 verkocht aan Smit 

Int. Havensleepdienst B.V., Rotterdam. 18-1-1973 als VALK verkocht aan Vigilanter Holding B.V., 
Rotterdam. 31-1-1973 verkocht aan G.C.Baars, Schoonhoven, herdoopt WALVIS. 20-1-1988 verkocht aan 

L. de Boer, Rotterdam, herdoopt MON DESIR. 1991 verkocht aan Barca Holding B.V., Ridderkerk, 

herdoopt BARCA 2. 26-2-1993 verkocht aan W. van Driel's Stoomboot- & Transport Onderneming, 

Ridderkerk, herdoopt FIAT. 27-6-2000 verkocht aan J.H. van der Haar, Wessem. 2007 verkocht aan Auto- 

Scheepssloperij G.J. Treffers B.V., Haarlem. (Info: BASM). 

 
 

7/8-1963 gedetacheerd NRS: E. Weber en J. Waaleboer. 

 
MICHALIS, 3-10-1963, Griek, 3-10-1963 binnen met assistentie van de SCHOUWENBANK en 

STEENBANK naar Schiedam, Waterweg. 

MICHALIS, 1-1944 opgeleverd door Lithgows Ltd., Port Glasgow (985) als TREVANION aan Hain Steamship 

Co. Ltd., Londen. 7.385 BRT. 1955 verkocht aan The Aviation & Shipping Co. Ltd., Londen, in beheer bij 

N.W. Purvis, herdoopt AVISBROOK. 1960 verkocht aan Integritas Shipping Co. Ltd., Syra-Griekenland, in 
beheer bij Rethymnis & Kulukundis, herdoopt MICHALIS. 23-10-1967 gearriveerd te Kaohsiung om 

gesloopt te worden. 

 



 
 

TREVANION, foto: clydeships.co.uk/Old Ship Picture Galleries 

 

MARIEKERK, 6-10-1963, naar de Waalhaven NZ, stg. VNS met de sleepboten MISSISSIPPI, STEENBANK 
en SCHOUWENBANK. 

 
 
t.s.s. MARIEKERK, IMO 5224302, 1947-1966, vrachtschip, PFUN.  

Gebouwd 1944, Bethlehem Fairfield Shipyard Inc., Baltimore, Maryland (2426) 

7.638 BRT, 4.611 NRT, 10.584 DWT. 138,85 (133,92) x 18,93 x 11,59 x 8,694 meter. 

vrachtschip, type Victory VC2-S-AP2, 5 ruimen, G 15.956 m3, B 13.882 m3, tunneltanks 1.648 ton, 

dieptanks 282 ton, laadbomen: 1 van 25 ton, 1 van 15 ton en 14 van 5 ton SWL, 1.635 ton bunkers, 15 



kn. 2 waterpijpketels, v.o. 1.313,5 m2, 36,8 atm. 6.000 APK, 2 Westinghouse Turbines, Westinghouse 

Electric & Manufacturing Co., Pittsburgh, Pa. 

MC #612, 25-9-1944 kiel gelegd, 18-11-1944 te water gelaten, 15-12-1944 opgeleverd (AB) aan United 

States War Shipping Administration als CLAYMONT VICTORY.  
3-1947 verkocht aan de V.N.S., herdoopt MARIEKERK. 22-4-1947 te Portland opgeleverd aan de V.N.S., 

roepsein PFUN, 

3-5-1961 tijdens een reis van Rotterdam naar Priolo met 7.600 ton stukgoed op de Varnebank aan de 

grond gelopen, met behulp van 2 sleepboten vlot gebracht en terug gevaren naar Rotterdam voor inspectie. 

30-9-1963 in het Royal Albert Dock te Londen ernstige schroef- en roerschade opgelopen tijdens het 

manoeuvreren, 6-10-1963 met roerschade gearriveerd te Rotterdam vanaf Gravesend achter de sleepboot 
MISSISSIPPI (L. Smit & Co's Int. Sleepdienst, Rotterdam, bouwjaar 1960, 674 BRT, 2.710 EPK), onderzoek 

van de schade uitgevoerd en gerepareerd, 3 weken oponthoud opgelopen, de schade bedroeg ƒ 400.000. 

23-1-1966 bij het Nollehoofd te Vlissingen aan de grond gelopen, dezelfde dag met sleepbootassistentie vlot 

gebracht.  

1966 verkocht aan Kavo Compañia Naviera S.A., Panama, thuishaven: Monrovia, vlag: Liberia, p/a N. & J. 
Vlassopoulos Ltd., Londen, 22-2-1966 te Rotterdam overgedragen en herdoopt KAVO LONGOS.  

1971 verkocht voor sloop naar de Volksrepubliek China, 8-1971 gesloopt te Whampoa, China. (Foto 

MARIEKERK: ANP, correspondent, 23 januari 1966. Zondagochtend is het Nederlandse schip "Mariekerk" 

dat van Antwerpen op weg was naar Rotterdam, op een paalhoofd gelopen bij de Nolledijk in Vlissingen. 

Het schip werd in de middag weer vlotgetrokken door een sleepboot. Collectie Algemeen Nederlands 

Persbureau). 
 

SOL, 19-10-1963 SCHOUWENBANK, samen met de slbt. STEENBANK de Liberiaanse SOL naar Schiedam 

geëscorteerd. 

SOL, 8-1949 opgeleverd door Blythswood SB. Co. Ltd., Glasgow (91) als HAMLET aan Bruusgaard 

Kiøsteruds Skibs A/S, Drammen-Noorwegen, in beheer bij Bruusgaard, Kiøsterud & Co. Tankschip. 
10.259 BRT. 13 kn. 1961 verkocht aan Soloro Co., Ltd., Monrovia-Liberia, in beheer bij Abraham I. 

Romano, herdoopt SOL. 1964 verkocht aan Marepoca Cia. Naviera S.A., Monrovia-Liberia, in beheer bij 

Gourdomichalos, herdoopt KAVO MALEAS. 1968 thuishaven en vlag: Piraeus-Griekenland. 1969 na brand 

in de machinekamer verkocht voor sloop, 27-5-1969 gearriveerd bij Aguilar y Peris, Alicante, 7-1969 

aanvang sloop. 

 

 
 

H.O.S. TJOKROAMINOTO, Indonesisch vrachtschip. Het eerste Indonesische schip dat op 21 november 
1963 na de normalisering van de betrekkingen de haven van Rotterdam zou aandoen. Het schip strandde 

bij het binnenvaren van de Nieuwe Waterweg bij de kop van het Noorderhoofd. Het schip werd op 22 



november 1963 weer vlot getrokken. Op 29 oktober 1964 brak brand uit in het ruim van het schip en is de 

H.O.S. TJOKROAMINOTO in de haven van Amsterdam gezonken. 

 

 
 
De Indonesische vrachtboot H.O.S. TJOKROAMINOTO is aan de grond gelopen bij de Noorderpier te Hoek 

van Holland. Sleepboten van Smit Internationale, waaronder, rechts, de SCHELDE IV (1958-1970) 

proberen het schip vlot te trekken. (foto: nimh-beeldbank.defensie.nl, 21-11-1963). 

 

Eerste Indonesische schip haalt Rotterdam niet 

H.O.S. TJOKROAMINOTO op Noorderpier bij de Hoek 
(Van een onzer verslaggevers) - Sinds vannacht vijf minuten over half vierzit op de punt van het 

Noorderhoofd bij Hoek van Holland, muurvast geklemd tussen de basaltblokken en met het voorschip 40 

meter in de Nieuwe Waterweg stekend, het Indonesische vrachtschip HOS Tjokroaminoto.  

Bij afnemende westerstorm is de twee jaar oude 10.000-tonner met een bemanning van 70 koppen en de 

vrouw en een kind van de hoofdmachinist aan boord, op de pier gelopen. Alle bemanningsleden van het in 

een hachelijke positie verkerende schip, waren vanmorgen nog aan boord. De vrouw en het kind zijn er in 
de loop van de middag af gehaald.  

Drie andere opvarenden, een Belgische Scheldeloods, diens assistent en een Nederlandse kompassteller, 

die in Antwerpen aan boord waren gekomen, zijn kort na tien uur vanmorgen al door de Hoekse 

reddingboot Koningin Wilhelmina aan wal gebracht. Deze drie mannen sliepen toen de Tjokroaminoto met 

een enorme klap op de pier stootte. Bij hun aankomst in de Hoekse Berghaven weigerden ze iets te 
vertellen, zelfs hun namen verzwegen zij. 

De stranding gebeurde kort nadat de loodsdienst voor de Waterweg, die gisteravond wegens de storm was 

gestaakt, weer was hervat. Er lagen toen vele schepen voor de mond te wachten. De gezagvoerder van het 

Indonesische schip, het eerste schip onder roodwitte vlag, dat na het herstel van de betrekkingen met 

Djakarta Rotterdam zou aandoen - is daarvan indirect, de dupe geworden.  

Niet beloodst  
Hij wachtte niet tot hij aan de beurt was om beloodst te worden, maar zette op eigen gelegenheid koers 

naar de Waterweg. Op de Hoekse seinpost zag men het schip naderen en plotseling, vermoedelijk door een 

zware grondzee, werd het uit de koers geslagen en schoot het dwarsscheeps op de Noorderpier af. Vlakbij 

de lichtopstand, slechts 15 meter van het baken verwijderd, schoof het op de rotsblokken en bleef het 

beukend in de nog steeds hoge golven vastzitten. Hoek van Holland sloeg alarm. De zeesleper Schelde van 
Leen Smit en Co. vertrok onmiddellijk van zijn station bij de Berghaven, snel gevolgd door de kustslepers 

Steenbank en Schouwenbank. Schipper Willem van Seters bleef met de Koningin Juliana eerst even in de 

Berghaven wachten, maar spoedig vond ook hij het raadzaam de Indonesiërs zijn hulp aan te bieden.  

Geen beweging  

Zij hadden die vooralsnog niet nodig. De drie sleepboten maakten snel vast, in de hoop nog van het 

opkomende water te profiteren. Om vijf uur was de vloed op z'n hoogst, maar hoewel intussen nog vier 
andere Rotterdamse slepers (EUROPA, AZIË, STROOMBANK en MIDDELBANK) bij de Tjokroaminoto 

waren gearriveerd, was er ook toen geen beweging in het schip te krijgen.  

 

Bij het dagaanbreken zijn we met een motorboot polshoogte gaan nemen. De bergers van Van den Tak uit 

Rotterdam lieten zich toen nog niet uit over hun kansen, maar het was duidelijk dat het schip het zwaar te 
verduren had. Er stond nog steeds een harde wind. Het geboeide voorschip stak als een dreigend zwaard in 

de Waterweg, hoog op de basaltblokken liggend. Achter stak het schip vrij diep en hoewel het daar vlot lag, 

haalde al het zwoegen van de slepers niets uit. Soms, wanneer de hoge zeeën terug liepen, konden we 

onder het vlak doorkijken. De dubbele bodem van de Tjokroaminoto moet lek zijn. Het schip verloor 



stookolie en dat maakte vooral de Rijkshavenmeester, verantwoordelijk voor de veilige vaart op de 

Waterweg, ongerust. Vanmorgen om vijf uur legde hij alle scheepvaart op de Rotterdamse zeeweg stil, een 

maatregel die voor het laatst in 1952 werd genomen, toen het Panamese vrachtschip Faustus door de 

Noorderpier was geslagen. Twee uur later mochten de schepen weer in en uit varen. Zou het schip vlot 
gesleept kunnen worden en ernstige lekkage vertonen, dan is het uitgesloten dat het direct mag worden 

binnengebracht. Om ieder risico van zinken in de Waterweg te voorkomen zal het dan - op het strand bij 

Hoek van Holland of op de Maasvlakte- aan de grond worden gezet. Pas in de loop van de morgen kregen 

de sleepboten direct contact met de gezagvoerder, van het ongeluksschip. De Indonesiër beschikte 

namelijk niet over de z.g. VHF-radio, het type waarmee deze sleepboten zijn uitgerust.  

Loods aan boord  
De reddingboot keerde daarom na het dagaanbreken terug naar de Berghaven terug om een loods te halen, 

die met een portofoon op de Tjokroaminoto werd gezet en vanaf de brug het contact met de bergers kan 

onderhouden. Waarschijnlijk zal hij het pas laat vanmiddag druk krijgen. Omstreeks tien uur hepen de 

vier kleinste sleepboten de Waterweg weer binnen. Het vrachtschip zat toen in een zo moeilijke positie dat 

er geen denken aan was het van de pier te sleuren. Pas tegen de avond (omstreeks zes uur is het weer hoog 
water) zou een nieuwe poging worden gedaan. Smit en Co. zullen dan meer dan 10.000 pk op het schip 

zetten: de zeven slepers van vanmorgen krijgen dan nog assistentie van de zeeslepers Witte Zee, Tyne en de 

kustslepers Argus en Atlas. Lukt het ook dan niet, dan begint het er voor de Tjokroaminoto kwalijk uit te 

zien. Het schip heeft het op de basaltblokken zo kwaad, dat het met het uur vrijwel zeker grotere schade 

oploopt.  

In Hoek van Holland herinnert men zich ook maar al te goed het lot van de Faustus en dat van de in 1954 
op het Noorderhoofd gelopen Britse vrachtscheepje Spanker. De Faustus sloeg in 1952 zelfs dwars door de 

pier en zonk in de Waterweg, waar zij ook haar graf heeft gekregen. De Spanker bleef op precies dezelfde 

plaats waar nu de Indonesiër geboeid ligt, zitten. Dit schip is toen van kiel tot schoorsteen gesloopt. Er is 

nu alleen een winstpunt. De Tjokroaminoto heeft slechts een kleine lading stukgoed in, haar machine is 

intact en het schip kan de slepers helpen door op volle kracht achteruit te slaan. De Tjokroaminoto was 
bestemd voor de Rotterdamse Waalhaven. Of het daar nog ooit zal arriveren, was vanmiddag twijfelachtig. 

(Het Vrĳe Volk: democratisch-socialistisch dagblad, 20-11-1963).  

 

 
 

Het Indonesische vrachtschip "H.O.S. Tjokroaminoto" in brand in Amsterdamse haven, blussingswerk-

zaamheden, foto: Jac. de Nijs/Anefo, 29 oktober 1964 (GaHetNa). 

 

Indon. vrachtschip na 32 uur trekken veilig de haven in  

Van onze correspondent ROTTERDAM, donderdag. Na 32 uur lang de hele Rotterdamse scheepvaartwereld 
in spanning te hebben gehouden, kwam gisteravond om kwart over acht het eerste Indonesische schip, na 

het hervatten van de betrekkingen, de haven, van Rotterdam binnen.  

Het schip, de nauwelijks twee jaar oude "H.O.S. Tjokroaminoto", had meer dan een etmaal met de kop op 

de punt van de Noorderpier bij Hoek van Holland gezeten, nadat men zonder Waterwegloods, maar met 

twee Belgische loodsen en een Noordzeeloods uit Antwerpen aan boord de Waterweg had willen 



binnenlopen. In de tijd tussen vastlopen en losraken moest het scheepvaartverkeer op de Waterweg 

tweemaal, resp. voor 2 uur en voor 1,5 uur, worden stilgelegd en balde L. Smit en Co's Sleepdienst al zijn 

beschikbare paardenkrachten samen om met elf sleepboten het schip los te trekken.  

VELE TROSSEN   
DE EERSTE poging bij hoog water om zes uur gistermorgen mislukte, 's Avonds bij het vallen van de 

duisternis groepten er meer sleepboten rond het schip samen dan er trossen konden worden uitgebracht. 

Smit had zelfs de zeeslepers "Witte Zee" en "Tyne", die juist van grote reizen terug waren, snel vaarklaar 

gemaakt. Om kwart voor drie 's middags begon het trekken, maar pas om half zeven leek het los te raken - 

een triomfantelijk bericht ging al over de scheepsradio's. Het schip bleek echter slechts met de boeg op de 

pier 90° te draaien.  
EEN VERDER trekken met alle macht deed achter elkaar zes trossen van verschillende sleepboten breken, 

en om acht uur kwamen drie sleepboten, die zelfs geen reservetrossen meer overhadden, terug naar de 

Berghaven in Hoek van Holland. Nauwelijks een kwartier later gaf het schip zich gewonnen aan de 

overgebleven sleepboten en liet zich van de punt van de pier trekken. Op eigen kracht en alsof er geen 

vuiltje aan de lucht was geweest, voer het even later de Waterweg op, niet naar de Merwehaven om 
stukgoed te lossen, zoals de bedoeling was, maar naar de werf van Verolme voor onderzoek en reparatie. 

Het had twee lekke ruimen in het voorschip. (De Telegraaf, 21-11-1963). 

 

H.O.S. TJOKROAMINOTO, IMO 5139117, 1961 opgeleverd door Nippon Kokan, Tsurumi (768) als H.O.S. 

TJOKROAMINOTO aan P.N. Djakarta Lloyd, Indonesië. 7.332 BRT, 10.990 DWT. 5 ruimen, G 18.395 m3, 

B 14.580 m3. 20 kn. 8.950 EPK, 6.677 kW, MAN, Mitsubishi Nippon H.I. 1965 verkocht aan Sinesis Cia. 
Nav. S.A., Panama, vlag: Griekenland, in beheer bij Agelef Shipping Co. (London) Ltd., Londen (A. 

Angelicoussia), herdoopt SINESIS. 1965 herdoopt DJATISARI. 1973 verkocht aan Anangel Hope Maritime 

Co. Ltd., Famagusta-Cyprus. 1975 verkocht aan P.T. Perusahaan Pelayaran Samudra Djakarta Lloyd, 

Jakarta. 1983 verkocht voor sloop naar India, 9-1983 gesloopt bij Gupta Steel, Bombay.  

 
Duits schip weer vlot. Om ruim 8 uur slaagden de 3 sleepboten SCHELDE, SCHOUWENBANK en 

STEENBANK er vanmorgen in, het vrachtschip PORTO, dat gisteren in Hoek van Holland op de Zuiderpier 

was gelopen, vlot te trekken. De Porto is op eigen kracht de Nieuwe Waterweg opgevaren. De PORTO, 966 

BRT, was van op weg naar Rotterdam en liep na een boei te hebben overvaren bij mistig weer op de leidam 

van de pier. (NvhN, 24-12-1963). 

PORTO, IMO 5282902, 1956 opgeleverd door Werft Nobiskrug, Rendsburg (586) als PORTO aan 
Oldenburg-Portugiesische D.G., Hamburg-B.R.D. 1.384 BRT, 1.370 DWT. G 2.469 m3, B 2.283 m3. 1.470 

EPK, 1.097 kW, M.A.N. 1971 verkocht aan Souster Shipping Co. Ltd., Cyprus (Soutos (Hellas) Maritime 

Corp., Piraeus). 1973 herdoopt SAMOS FAITH. 1976 verkocht aan Dawn Shipping Enterprises Ltd., 

Cyprus. 1979 verkocht aan Nelapa Shipping Co. Ltd., Cyprus. 18-1-1980 bij Port Sudan een explosie 

opgelopen en gezonken in positie 20.35 NB. en 38.00 OL. 
 

 
 

Jaar van vernieuwing voor Hollands   Glorie Zwaarste karweien opgeknapt 

Voor Hollands Glorie was 1963 een jaar van vernieuwing en aanpassing aan de ontwikkeling naar steeds 

grotere koopvaardijschepen. De supersleper Zwarte Zee, die met haar 9.000 p.k. in staat mag worden 

geacht om de zwaarste karweien op te knappen, is het nieuwe paradepaardje van L. Smit & Co's 



Internationale Sleepdienst geworden. Op proeftocht behaalde deze boot, de vierde van die naam bij de 

maatschappij, een snelheid van niet minder dan 20 mijl. Later presteerde zij het om op de Noord-Atlantic 

een met averij drijvende tanker op te pikken en met een vaart van elf mijl naar veilige haven te slepen. Zo 

sterk zijn de Hudson en de Orinoco, die in de komende maanden in de vaart zullen worden gebracht, niet, 
maar met hun 8.250 p.k. behoren ze wel tot de schepen, die voor een zwaar karwei niet uit de weg 

behoeven te gaan. De van 1939 daterende 1.000 p.k. Ebro, benevens de in de oorlogsjaren gebouwde Gele 

Zee (2.200 p.k.) (Foto: Skyfotos) en Caribische Zee (4.500 p.k.) zijn van de sterkte van de vloot afgevoerd, 

die na voltooiing van het bouwprogramma zal bestaan uit 21 zeeslepers met in totaal 55.400 p.k. Daarbij 

beschikt de dochtermaatschappij Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst over zeven eenheden van 1.250 p.k. na 

oplevering van de nog in aanbouw zijnde Doggersbank. Deze schepen zijn echter hoofdzakelijk voor werk in 
Europoort en langs de kust. 

 

Ertstanker weer vlot   Zes slepers bezorgen zeelui oudejaarsavond aan de wal 

Zes sleepboten hebben er dinsdag voor gezorgd, dat tientallen zeelieden hun oudejaarsavond niet 

buitengaats, aan boord hoefden te vieren. Die kans was aanvankelijk groot, als gevolg van het aan de 
grond lopen van de Zweedse ertstanker MALGOMAJ in de mond van de Botlekhavens.  

De tanker versperde de haventoegang voor een groot deel en bemoeilijkte bovendien de passage op de 

Nieuwe Waterweg. Tal van grote olietankers, door hun diepgang toch al aangewezen op hoog water, 

dreigden daardoor buiten te moeten blijven. De Zweed was in de nacht van maandag op dinsdag aan de 

grond gevaren. Een poging om het 24.000 brt. metende schip vlot te trekken was 's ochtends mislukt. Op 

oudejaarsmiddag werd daarom een vloot sterkere sleepboten naar de tanker gestuurd. De Middelbank en 
de Europa kwamen van Europoort assistentie verlenen, Leen Smit stuurde de Atlas en de Achilles, Piet 

Smit de Australië en de Afrika. Met de Europoortslepers bij het achterschip, de andere vastgemaakt aan 

het voorschip hadden ze al direct enig succes. Het voorschip raakte los, maar de tanker bleef midscheeps 

geboeid en doordat hij een kwartslag draaide vormde hij prompt een nog groter obstakel voor de 

scheepvaart.  
Om half vijf was het hoog water en als de slepers dan geen succes hadden gehad, zou de kans voor de rest 

van de dag en het jaar verkeken zijn geweest. Net op tijd kwam de Zweed echter toch nog vlot. Hij werd 

achteruit de Botlek in gesleept en veilig bij Müller-Hanna afgemeerd. 

Op de wachtende tankers zal men een zucht van verlichting hebben geslaakt, maar hun oponthoud 

betekende, dat het op oudejaarsavond in de Rotterdamse haven nog urenlang extra druk bleef. Sleepboten 

bleven af en aan varen om diep-afgeladen tankers af te meren, toen men in de stad allang met het 
oudejaarsfeest bezig was. Aan hun werk dankten de scheepsbemanningen het echter dat ook zij de 

jaarwisseling in veilige haven konden vieren. (HVV, 2-1-1964). 

 

MALGOMAJ weer vlot 

De sleepboten ATLAS, ACHILLES, AUSTRALIË, AFRIKA, EUROPA en MIDDELBANK zijn er dinsdag nog in 
geslaagd de Zweedse tanker MALGOMAJ, die zoals gemeld de ingang van de Botlek urenlang versperde, 

weer vlot te krijgen. De schade is gering. (NvhN, 2-1-1964). 

 

 
 

MALGOMAJ, IMO 5218420, 1959 opgeleverd door Götaverken AB, Gothenborg (735) als MALGOMAJ aan 

Trafik A/B Grängesberg-Öxelösund, Zweden. Ore- Oilcarrier. 24.231 BRT, 37.590 DWT.  
1965 verkocht aan Providence Shipping Co., Liberia, in beheer bij Trafik A/B Grängesberg-Öxelösund, 

herdoopt COMMANDER CHARLES H. SMITH. 1965 herdoopt COMMODORE CHARLES H. SMITH. 1970 

verbouwd tot tanker,  

1973 verkocht aan O/Y Oceanfart A/B, Finland, in beheer bij Birger E. Krogius, Helsinki, herdoopt 

HELIOS. 1976 verkocht aan Fadi Shipping Co., Panama, in beheer bij Seatrans Shipping AB, Stockholm, 



herdoopt HOUSSAM B. 1980 verkocht aan Houssam Shipping. Corp. S.A., Panama, in beheer bij Fadi 

Maritime Corp. S.A., Athene. 13-6-1981 gearriveerd te Gadani Beach om gesloopt te worden.  

(Foto: rederijkaart). 

 
”Eerste hulp” van 14 sleepboten aan zinkend schip 

Van onze correspondent ROTTERDAM, maandag. Met 

een vloot van 14 sleepboten als "sterke arm" om de 

patiënt op zijn plaats te houden en een houten pleister 

van 12 cm dikte en 5 bij 6 meter groot is dit weekeinde 

eerste hulp verleend aan het Belgische vrachtschip 
"Schelde" (8000 ton), dat een gat van 5 bij 7 meter, ten 

dele onder de waterlijn, had opgelopen bij een 

aanvaring op de Nieuwe Waterweg. Vrijdagavond voer 

het Franse vrachtschip "Francois L.D." (15.000 ton) 

met zijn neus tot 2 meter diep in de flank van de 
"Schelde". Om zinken te voorkomen werd de "Schelde" 

tegen de oever van de Nieuwe Waterweg bij het 

Sterrebos in Schiedam gedrukt door sleepboten. 

Glooiing 

Omdat er een kans bestond, dat het schip bij eb en 

vloed van de vrij steile onderwaterglooiing naar dieper 
water zou glijden, werd een mobilisatie van sleepboten 

afgekondigd tot er 14, waaronder twee grote Europoort-

boten, mannetje aan mannetje tegen de flank van de 

"Schelde" lagen aan te drukken. In de loop van de 

nacht werd ln de timmermanswerkplaats in het 
bergingsbedrijf van Van der Tak in Maassluis een 

houten afdichtingschot van 5 bij 6 meter gemaakt, dat 

aan boord van een bergingsvaartuig naar de "Schelde" 

werd gevaren. De hele zaterdag is men bezig geweest de 

enorme "pleister" onder de waterlijn tegen de 

scheepswand aan te brengen ter plaatse van het gat en tussen "patch" en scheepshuis grote hoeveelheden 
poetskatoen en zeildoek te stoppen. Met enorme moeren en bouten werd de "pleister" toen aangedrukt en 

nadat het eerste water uit het schip gepompt was, zorgde de druk van het buitenwater ervoor dat de 

hechting praktisch waterdicht werd. In de vroege zaterdagavond werd de patiënt naar de Waalhaven 

gebracht. Met de eigen pompen hield het schip zich daarna vrij gemakkelijk droog. Het Franse schip liep 

bij de aanvaring geen noemenswaardige schade aan de neus op. (Bron en foto: De Telegraaf, 6-1-1964: Het 
Belgische schip kreeg aan stuurboordzijde van de railing tot onder de waterlijn een gat van l,5 bij 4 meter). 

 

 
 

SCHELDE, IMO 5315216, 1958 opgeleverd door A.G. Weser, Bremen (1334) als SCHELDE aan H.G.Ahlers 

S.A., België. 8.939, 12.320 DWT. 1969 verkocht aan Deutsche D.G. Hansa, Bremen, herdoopt AXENFELS. 
1972 herdoopt NARENDRA LAXMI. 1972 herdoopt AXENFELS. 1977 verkocht aan Sternal Navigation Co. 

S.A., Panama, in beheer bij Naphtec Inspektions- & Bereederungs G.m.b.H., Hamburg, herdoopt STERNAL 

TRADER. 1981 verkocht aan Goletta Shipping Inc., Griekenland, in beheer bij An.G. Politis, Piraeus, 

herdoopt SOCRATES. 4-11-1986 te Gadani Beach om gesloopt te worden. (Foto AXENFELS ex SCHELDE: 
DDGHANSA/Shipspotting). 
 



Mist: Noor aan de grond op Waterweg 

In de dichte mist, die vanmorgen boven het Waterweggebied hing, is omstreeks zes uur het Noorse 

vrachtschip K.C. Rogenas (5200 brt.) nabij Maassluis aan de grond gelopen. Het uitgaande motorschip 

raakte in een plotseling opkomende mistbank en kwam bij afgaand water vast te zitten. De sleepboten 
Schouwenbank en Steenbank zijn bij de Noor. Verwacht wordt dat het schip bij opkomend water vlot kan 

worden gesleept. De K.C. Rogenas vormt geen belemmering voor de scheepvaart. De mist had overigens tot 

gevolg, dat de scheepvaartbeweging op de Waterweg vanmorgen toch beperkt was, toen het later wat 

opklaarde was alles gauw helemaal normaal. Het vliegverkeer op de Rotterdamse luchthaven kwam wel 

helemaal stil te liggen. De verwachting was dat omstreeks het middaguur het zicht zoveel beter zou zijn 

geworden, dat in ieder geval het uitgaande verkeer zou kunnen worden hervat. Engeland, voor vele 
toestellen de bestemming, ondervond geen misthinder. (HVV, 11-03-1964). 

 

Tankopslag van PHM en VS-concern in Europoort 

Pakhuismeesteren Rotterdam en de General American Transportation 

Corporation of America hebben in principe besloten in twee grote 
Europese projecten te gaan samenwerken. Het betreft hun activiteiten 

op het gebied van de tankopslag en de verhuur van Het Amerikaanse bedrijf en Pakhuismeesteren gaan 

samen een groot tankopslagbedrijf in Europoort stichten. Voorts zullen ze gezamenlijk een maatschappij 

oprichten voor de verhuur van spoorwagons, bestemd voor het vervoer van bijzondere chemicaliën. De 

Amerikaanse onderneming bereikt een jaarlijkse omzet van ongeveer 300 miljoen dollar. Ze beschikt in de 

VS over opslagtanks voor vloeibare produkten met een totale inhoud van 2,5 miljoen ton. Voorts bezit ze 
67.000 speciale spoorwagons. Pakhuismeesteren en de met haar geassocieerde bedrijven hebben in West-

Europa (Nederland, Duitsland, Zweden en Engeland) 1,25 miljoen ton tankruimte. (HVV, 20-3-1964). 

 
 

NS spoort door Europoort 

Het nieuwe haven- en industriegebied Europoort zit sinds kort ook met een spoorlijn aan het achterland 

vast. Gistermiddag is deze verbinding officieel in gebruik genomen. Een extra personentrein met 

honderden gasten maakte daartoe een unieke feestrit van Rotterdam-Centraal naar de raffinaderij van de 

N.V. Gulf Oil Nederland. NS hadden voor deze rit speciale kaartjes laten drukken. Voor verzamelaars van 
spoorwegrariteiten zeer bijzondere exemplaren, waarop dan ook een grootscheepse jacht is ingesteld. 

Met de trein naar Europoort. Het kan sinds kort en om het te bewijzen vertrok gistermiddag om kwart voor 

twee van Rotterdams Centraal Station een met de dundoeken van de Maasstad en NS versierde 

personentrein. Om half vier was de trein waar hij wezen moest: bij de raffinaderij van de N.V. Gulf Oil 

Nederland, in het hartje van de nog o, zo Honderden genodigden, die de unieke rit in de voortdurend door 
politie en NS-mannen begeleide trein onder het genot van thee, cake en de inhoud van miniatuurflesjes 

hadden gemaakt, stapten uit en wandelden naar de Gulf-kantine. Daar kreeg de Europoort-spoorlijn, met 

toespraken van ir. J.P. Koster, directeur van NS, ir. J.A. Beukers, voorzitter van de Stichting Botlek-

Europoortbelangen en mr. G.E. van Walsum, burgemeester van Rotterdam, nog een extra accent. Een 

personentrein zal men overigens op de lijn niet terugzien: de verbinding is louter en alleen bestemd voor 

het goederenvervoer. Zij wordt de stamlijn van een uitgebreider net. (Het Vrĳe Volk, 14-04-1964. Foto: NS. 
Goederentrein met stenengetrokken door twee locomotieven (voorop de 2261) op de Dintelhavenbrug t.b.v. 

de aanleg van de Europoorthaven bij Rotterdam). 

 

16-4-1964 de SCHOUWENBANK en STEENBANK nemen bakken over van de zeesleper POOLZEE. 

4-1964 gedetacheerd NRS: A. Post, Ch.J. van Gerven, J. Groenheide, E. Nakken, F.J. Steketee, L.M. 
Verduyn en H. Weijts. 

5-1964 gedetacheerd NRS: P.H. Drop en M.P. Hardeveld.  

6-1964 gedetacheerd NRS: P.H. Drop en M.P. Hardeveld (1-6-1964 overboord geraakt en verdronken). 

 



Zeevarenden krijgen centrum in Europoort 

Op een terrein aan het Lateraal Kanaal, ter hoogte van het Brielse veer, zal, wanneer alle vereiste 

goedkeuringen verkregen zijn, een centrum voor zeevarenden in Europoort verrijzen, dat een café-

restaurant met plaats voor honderd personen en een logiesafdeling met dertig bedden gaat omvatten.  
'Daarnaast zal het centrum ruimte bieden voor spel en sport en andere vormen van recreatie. Er komt 

voorts een winkel voor souvenirs en dagelijkse benodigdheden, een informatiepost van het gemeentelijk 

bureau Sociale Zorg voor zee-, Rijn- en binnenvaart. Desgewenst worden er verder vertrekken beschikbaar 

gesteld voor binnen- en buitenlandse kerkelijke en particuliere organen voor zeemanszorg.  

Het schetsontwerp, vervaardigd door de 

architect G. Drexhage van het bureau Van 
Bruggen, Drexhage, Sterkenburg en Bodon, 

is in een woensdagavond gehouden 

bestuursvergadering van de Stichting Zee-

manswelvaren, die als opdrachtgever 

optreedt, goedgekeurd. Bij dit plan is ook 
voorzien in de aanleg van enkele voetbal-

velden, waarvoor de douche- en 

kleedruimten in het gebouw worden inge-

richt.  

Op het terrein, dat met instemming van B. 

en W. door het gemeentelijk Havenbedrijf 
ter beschikking van de stichting is gesteld, 

is reeds een kapel in aanbouw van de 

Noorse Zeemanskerk, waarmee de stichting 

een prettige samenwerking onderhoudt. '. 

Het plan voor de bouw van het centrum is 
opgezet met de bedoeling de in de havenbekkens van Europoort en Botlek aankomende zeevarenden (in 

1963 waren dat er 50.000) grotendeels bemanningen van tankschepen met een korte ligtijd, gedurende 

hun verblijf enige recreatie te bieden. De logiesafdeling zal ook bestemd zijn voor vrouwen van zeevarenden 

die, eventueel met hun kinderen, in het centrum de aankomst van het schip van hun man willen 

afwachten. 

De kosten van het schetsontwerp heeft de Stichting Zeemanswelvaren kunnen bestrijden uit subsidies van 
de Stichting Zeemanswelzijn Nederland en de gemeente Rotterdam. Het bestuur heeft voor het verkrijgen 

van de bouw- en inrichtingskosten, voorlopig op ruim drie miljoen gulden geraamd, een financiële 

commissie ingesteld die zich over de financiering nader zal beraden. (Het Vrĳe Volk, 24-04-1964. Foto: 

ANP, 21-8-1964). 

 
 

Binnen jaar negen Europoortslepers 

De vloot van 'Europoortslepers, sleepboten die gebruikt worden bij manoeuvreren met mammoettankers en 

voor het bergingswerk op de Noordzee, wordt binnen een jaar uitgebreid tot negen schepen. Momenteel 
omvat hij zes sterke sleepboten alle, ondergebracht in een onderneming waarin grote Rotterdamse 

sleepvaartbedrijven samenwerken. Tot de uitbreiding is besloten in verband met de snelle toeneming van 

de tankvaart op Europoort. (HVV, 6-5-1964. Foto: W. Koper, IJmuiden met op sleep s.s. FURIE). 

 

 



Speciale vervoersdienst Europoort-Hull 

(Van onze correspondent) ROTTERDAM, vrijdag. — Aan het eind van het volgend jaar zal een speciale 

vervoersdienst tussen Europoort en het Britse Hull worden geopend. De dienst wordt uitgevoerd met 

schepen, die voor het vervoer van betrekkelijk hoogwaardig stukgoed en personenauto's geschikt zijn. Voor 
deze dienst is een "Noordzee- Consortium" in oprichting, waaraan Nederlandse, Engelse en Duitse 

bedrijven deelnemen. Er worden reeds besprekingen gevoerd om ook andere diensten te creëren. De 

speciale schepen die voor de nieuwe diensten worden gebouwd — het consortium heeft er twee besteld — 

zijn gebaseerd op het principe van een verder doorgevoerde mechanisatie, want het vervoer geschiedt met 

vrachtauto en al. Tussenkomst van havenarbeiders en andere personen wordt dus overbodig. (Parool, 22-

5-1964). 
 

BP-raffinaderij in Europoort 

Het ziet ernaar uit, dat ons land er in de komende jaren twee grote olieraffinaderijen bij zal krijgen. Vast 

staat, dat in het Rotterdamse Europoortgebied een raffinaderij zal worden gebouwd door British Petroleum. 

Deze installatie, die ten oosten van de bestaande Gulf-raffinaderij wordt gebouwd, zal Rotterdams vijfde 
raffinaderij zijn. De investeringen zullen ten minste ƒ 200 miljoen bedragen. De kans is groot, dat de 

hoofdstad ook een raffinaderij zal krijgen en wel aan de Westhaven. Onderhandelingen tussen de gemeente 

Amsterdam en de oliemaatschappij (genoemd wordt Mobil Oil) zouden binnenkort rond komen. Geruchten 

spreken van een installatie, die ongeveer ƒ 125 miljoen zou kosten en door een pijpleiding verbonden zou 

worden met IJmuiden. De British Petroleum heeft ook enkele jaren met Amsterdam onderhandeld over de 

vestiging van een raffinaderij in de hoofdstad. Vorige week echter koos BP definitief voor Rotterdam als 
vestigingsplaats. Als reden daarvoor heeft de Britse maatschappij zuiver zakelijke overwegingen opgegeven. 

Naar verluidt ging het hierbij in de eerste plaats om het feit, dat de afzet van BP voor een belangrijk deel 

ligt in de Rotterdamse agglomeratie. (HVV, 12-8-1964). 

 

POLARTANK, 16-9-1964, Noor met de Duitse sleepboot HERMES met assistentie van de 
SCHOUWENBANK en STEENBANK vanaf Larvik naar Schiedam, Wilton-Fijenoord, agent: AVK. (HVV, 16-

9-1964). 

 

POLARTANK,  3-1953  opgeleverd door Barclay, Curle & Co. Ltd., Glasgow (724) als POLARTANK aan 

Hvalfangerselsk. Polaris A/S, Lasrvik, in beheer bij Melsom & Melsom. Tankschip. 12.651 BRT. 15,5 kn. 

1964 verkocht aan Westwaters Shipping Inc., Monrovia-Liberia, in beheer bij Ship Services Ltd., Hamilton, 
herdoopt SOMERSET TRADER. 29-11-1967 met machineschade achter een sleepboot gearriveerd bij 

Aguilar y Peris te Valencia om gesloopt te worden, 12-1967 aanvang sloop. 
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Dit is de EUROPOORT 1, Het nieuwe vaartuig van de gemeentelijke havendienst dat vanmiddag door de 

Dodewaardse werf J. Hendriks wordt overgedragen aan Rotterdam. Een zeer moderne boot, die de naam 

zegt het al — bestemd is om in Europoort te worden gestationeerd. Daar doet op het ogenblik de 

Havendienst XII het werk en die boot kan dan weer teruggetrokken worden uit het oliecentrum aan de 
kust. De Europoort 1 is o.m. uitgerust met – drie waterkanonnen, die elk 5.000 liter bluswater per minuut 

kunnen spuiten. Het schip krijgt een bemanning van vijf koppen. Zij gaat de komende week eerst nog wat 

ervaring met de nieuwe, snelle aanwinst opdoen. Het is de bedoeling de Europoort 1 op 2 november 

officieel in dienst te stellen. (HVV, 23-10-1964. Foto HAVENDIENST 16, ex EUROPOORT 1-77: L. Meijlof/ 

T. v.d. Zee). 



 
 

Uitvarend schip zakt weg 

ROTTERDAM, 24 okt. Kort na het uitvaren is de Nederlandse kustvaarder SOLENT (279 ton) 
donderdagavond, 6 mijl noord-west-noord van de Noorderpier van Hoek van Holland, in moeilijkheden 

gekomen. Het scheepje wikte weg over stuurboord en maakte spoedig een slagzij van 45 graden. De 

bemanning van zeven koppen ging van boord en werd gered door de Engelse kustvaarder IPSWICH 

PROGRESS. Later zetten de Engelsen de mannen over op de reddingboot Koningin Juliana, die hen 

omstreeks half tien aan land bracht. De oorzaak van de zware slagzij is vermoedelijk de combinatie van 

een schuivende lading en een ruwe zee. Het schip was met een lading houtpulp — gedeeltelijk op het dek 
en in het ruim — van Rotterdam op weg naar Londen. De sleepboten SCHOUWENBANK en STEENBANK 

maakten vast en sleepten de SOLENT de Europoort binnen, nadat eerst nog de tros van de Schouwenbank 

was gebroken. (HVV, 23-10-1964. Foto: NN (waarschijnlijk Dijkstra)/J. van Oost). 

 

 



m.s. SOLENT (1953) van G. Schoorl uit Sassenheim, 22 oktober 1964 op weg van Rotterdam naar Londen, 

vergaat in de monding van de Nieuwe Waterweg nadat, tijdens een hevige storm, de lading is gaan 

schuiven. De bemanning kan hierbij worden gered. Door een sleepboot kan het schip op het Zuiderhoofd 

worden gezet. Enige tijd later breekt het schip doormidden en zinkt. Gelicht en in delen op de landtong van 
Rozenburg in 1964. Op 30 oktober 1964 wordt de 'Solent' gelicht en verkocht voor de sloop. (Bron: 

scheepsrampen koopvaardij 1855-1991). 

 

Op 22 oktober 1964, op de reis van Rotterdam naar London door onvoldoende stabiliteit slagzij gekregen 

en dientengevolge gezonken op ongeveer 6 mijl van Hoek van Holland. De bemanning heeft met een dinghy 

het schip tijdig kunnen verlaten, en zijn aanboord genomen door de "Ipswich Progress" op een later tijdstip 
overgenomen door de reddingboot van Hoek van Holland en aan land gebracht. Door de sleepboot 

“Humber”, werd nog een poging gedaan het schip met een slagzij van 45º naar binnen te slepen. Maar men 

moest het schip net even binnen de boeienlijn bij het Zuiderhoofd aan de grond zetten. Een week nadien 

bij inspectie bleek dat het schip was gebroken. Binnen enkele weken is het voor en achterschip in twee 

gedeelten geborgen en op de wal gezet voor de sloop. Stabiliteit: stabiliteit onvoldoende, geladen met 332 
ton cellulose waarvan 47 ton als deklast. Zonder te ballasten had dit type schip met een ongunstige 

Breedte/Holte verhouding een 14 centimeter meta centerhoogte een zeer geringe aanvangsstabiliteit. (Er 

was niet geballast!!!). De restanten werden op 30 oktober 1964 gelicht. Zowel het voorschip en het 

achterschip zijn na berging door van der Tak op de betonsteiger te Hoek van Holland geplaatst en later 

gesloopt. Note: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart: De kapitein scheen zeer weinig van stabiliteit te 

weten. Drie maanden ontzegging voor de 44 jarige kapitein J.H. Meier uit Delfzijl. (Marhisdata). 
 

De Waarheid 23-10-1964: Kustvaarder bij Hoek van Holland gezonken. (Van onze correspondent) Ten 

noorden van de Zuiderpier van Hoek van Holland is vannacht tegen half twaalf de Nederlandse 

kustvaarder ”SOLENT” gezonken. Gisteravond om kwart over acht kreeg de ”Solent” plotseling 

moeilijkheden. Het schip was juist uitgevaren met een vracht houtpulp. De kustvaarder maakte toen een 
slagzij van 45 graden De zeven koppen tellende bemanning werd aan boord genomen van de reddingboot 

Koningin Juliana uit Hoek van Holland. De sleepboot ”Schouwenbank” maakte vast aan de ”Solent”. Alles 

leek goed te gaan totdat de tros knapte, die de ”Solent” met de sleepboot verbond. Nog voor een tweede 

sleper assistentie kon verlenen, verdween de Groningse kustvaarder onder het wateroppervlak. Het drama 

speelde zich af juist voordat de Schouwenbank met zijn sleep de Nieuwe Waterweg zou binnenlopen. De 

bemanning is veilig aan land gebracht. Ingewijden houden rekening met de mogelijkheid, dat de ”Solent” 
toen hij de Waterweg uitvoer, topzwaar lag. 

 

De Telegraaf 23-10-1964: Bemanning vlucht van kapseizende kustvaarder. Van onze correspondent. 

Rotterdam, vrijdag. Zeven opvarenden van de Nederlandse kustvaarder ”Solent” redden zich gisteravond 

met een rubber vlot. dat zij overboord gooiden toen hun schip vlak voordat het de Nieuwe Waterweg uit zou 
varen, plotseling zware slagzij maakte. De machinist, de 27-jange F. D. Harmeyer uit Drcux (Frankrijk), 

spoelde uit de ingang van de machinekamer, toen hij hals over kop langs een ijzeren ladder naar dek klom. 

Slagzij. “Op hetzelfde ogenblik dat ik mijn hoofd boven dek stak, sloeg de zee naar binnen. Een golf tilde 

mij op, maar ik bleef gelukkig dwars over de railing hangen, die al onder water was”, vertelde ons de 

machinist. “Aan alles wat ik kon grijpen hield ik mij vast om mij naar de hoge kant van het schip te 

trekken. Toen ik aan de hoge kant kwam, was het hele schip al verlaten. Ik hoorde mijn collega's roepen 
vanuit het rubber vlot, dat op dat ogenblik vlak achter het achterschip dreef. Ik schoof over het scheve dek 

naar het achterschip en sprong toen in het vlot, dat juist onder het achterschip doordreef. Het schip 

maakte toen al meer dan 40 graden slagzij”. De hele bemanning, ook kapitein J. Meier (43) uit Delfzijl, is 

alle bezittingen kwijt. 

Op havenhoofd. De machinist had door puur toeval zijn waterdichte zaklantaarn nog in zijn doorweekte 
broek toen hij in het vlot sprong. Met die zaklantaarn seinde stuurman F.Gerdez, 26, uit Groningen, naar 

de achteroplopende “Ipswich Progress”. Die nam hen aan boord en later nam de reddingsboot “Koningin 

Juliana” de schipbreukelingen over en bracht hen naar de wal. Nadat de “Solent”door de bemanning 

verlaten was, maakte de sleepboot “Schouwenbank” vast en sleepte het meer dan 50 graden slagzij 

malende schip langzaam de Nieuwe waterweg in. De sleeptros brak echter en de “Solent” kwam vast te 

zitten op het zuidelijke havenhoofd. De scheepvaart ondervindt geen hinder. (Info: Marhisdata). 
 

De sterkste sleepboot van Rotterdam heet DRYDOCK 

(Van een onzer verslaggevers) Terwijl een striemende regen het water geselde en een tot storm 

aanwakkerende wind de golven van de Nieuwe Maas opzweepte stoomde, vrijdagmiddag omstreeks vier uur 

de sterkste Rotterdamse stoomsleepboot, Drydock, een nieuwe aanwinst van de N.V. Dok- en Werf 
Maatschappij Wilton-Fijenoord, de Wiltonhaven te Schiedam uit voor een korte proefvaart. Aan boord van 

het schip, dat, uitgerust met een zes cyl. WP-MAN dieselmotor in staat is 1.210 IPK te ontwikkelen en zich 

in kracht kan meten met de sterkste Europoort-sleepboten, bevond zich een select gezelschap, waaronder 

ir. B. Wilton en diens naaste medewerkers, dat tevoren getuige was geweest van de doopplechtigheid, die 

werd verricht door de dochter van een van de bedrijfsdirecteuren, de heer C.H. Meeuwisse, mevr. E.V. 

Winters uit Rotterdam.' 
Schuimend spatte de champagne tegen de boeg, toen mevr. Winters met een juichend "ja, nou, ja" het 

rood-witte WF-lint doorknipte, waarna de naam van het fraaie schip, dat speciaal is bedoeld voor het 

verslepen van zeer grote schepen, supertankers en booreilanden, zichtbaar werd. Lachend keek de kapitein 

van de Drydock, de heer J. Vet uit Rotterdam, toe hoe mevr. Winters, de directie van Wilton-Fijenoord en 

andere "scheepsbouwers" aan boord stapten en even later voer de met de modernste navigatiemiddelen, 



 
 

zoals radar, VHF-radiotelefoon, een bochtaanwijzer (bij varen in mist) en zoeklicht, uitgeruste sleepboot op 

volle kracht de haven uit. Aan weerszijden van de havenmond lagen de zustersleepboten Company en G.M. 

Roentgen, die bij het voorbijvaren van de Drydock met het waterkanon een ereboog van water over de 

haven legden, welk huldebetoon de Drydock met een donderend saluut uit de machtige schoorsteen 
beantwoordde. Zeer modern. De boot, die ter vervanging dient van de oude, onlangs uit de vaart genomen 

"Drydock I" is zeer modern uitgerust. Het manoeuvreren met de motor geschiedt met slechts één handel, 

vanuit de stuurhut; in de machinekamer is o.m. een bergings-brandbluspomp van 150 m3 per uur, tegen 

9 atm. druk, opgesteld. Aan dek heeft het schip, behalve de nodige aansluitingen, passend op standaard 

brandweermateriaal, ook een waterkanon met een capaciteit van 2.500 liter per minuut.  
 

 
 

De Drydock heeft verder twee roeren, die electro-hydraulisch met drukknoppen worden bediend, ook 
hand-hydraulische bediening, met een stuurrad is mogelijk. De lengte over alles van het schip, is 25.25 

meter; de breedte. 6.85, de holte 3.50: en de brutotonnage bedraagt ruim 282 m3. De sleepvloot van 

Wilton-Fijenoord waarvan tot nu toe de Wilton de grootste trekkracht bezat, bestaat thans uit acht grote en 

twee kleine sleepboten en zes motorboten. (HVV, 24-10-1964. Foto DRYDOCK: T. v.d. Zee, 3-7-1982. Foto 

SMIT AZIE, ex DRYDOCK: T. v.d. Zee, 6-4-1986 langszij m.s. EVER GOLDEN). 

 
ZEPHYROS, 15-11-1964 de SCHOUWENBANK te Rotterdam met assistentie aan Libanese ZEPHYROS.  



ZEPHYROS, Libanon, terug uit zee verloor schroef en naar Wilton-Fijenoord, Schiedam met de sleepboot 

HERMES (Duits) en de sleepboten SCHOUWENBANK en STROOMBANK vanaf voorgaats. (HVV, 16-11-

1964).  

 

 
 
BEAUVAIS van Messageries Maritimes, zusterschip van de ZEPHYROS, ex BRIANÇON, foto Alex Duncan 

 

ZEPHYROS, 2-8-1943 kiel gelegd, 24-8-1943 te water, 2-9-1943 opgeleverd door Permanente Metals Corp., 

Shipyard No. 2, Richmond, Calif. (2137) als JOHN COLTER aan U.S. War Shipping Administration, San 

Francisco. Vrachtschip, type Liberty EC2-S-C1, 7.176 BRT. 1946 verkocht aan French Gov't. - Min. de la 
Marine Marchande, Duinkerken-Frankrijk, in beheer bij Cie. des Messageries Maritimes, herdoopt 

BRIANÇON. 1960 in beheer bij Cie. Générale Transatlantique. 1960 verkocht aan Vita Shipping Corp., 

Beirut-Libanon, in beheer bij Thrasybule Voyazides, herdoopt ZEPHYROS. 1966 verkocht aan Misisapa 

Naviera S.A., Beirut-Libanon, in beheer bij Th.M. Michaelides, herdoopt SAILOR STAR. 9-4-1967 van Pulo 

Bukom naar Shanghai om gesloopt te worden, 1967 gesloopt te China. 

 

 
 

 
 



Nederlands schip in aanvaring met Noor    Ernstige schade bij Nederlander 

HOEK VAN HOLLAND (ANP) — Bij de ingang; van de Nieuwe Waterweg is vanmorgen de Nederlandse 

tankschip ALHENA (7.289 BRT, N.B. vrachtschip) van Van Nievelt, Goudriaan en Co, Rotterdam, van voren 

ernstig beschadigd bij een aanvaring met de Noorse tanker SIGVIK (12.859 BRT). Het Nederlandse schip 
heeft een groot gat in de boeg van de kluis tot onder de waterlijn, doordat het schip waterdichte schotten 

heeft, bestaat er geen gevaar voor de opvarenden. Twee sleepboten van L. Smit en Co's Internationale 

Sleepdienst, de Steenbank en de Schouwenbank, zijn ter plaatse. Ook de reddingboot van Hoek van 

Holland is uitgevaren, doch er zou niemand zijn gewond. De Alhena, die binnenkwam, is geladen met olie. 

Het Noorse schip was uitvarend. Het heeft de reis naar Emden onderbroken en heeft om 

sleepbootassistentie gevraagd om binnen te lopen. Het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg is 10 
minuten gestremd geweest. 

Bij een uitwijkmanoeuvre is de 49.320 BRT metende Franse tanker SIVELLA een mijl buiten het 

Noorderhoofd van Hoek van Holland aan de grond gelopen. (Amigoe di Curaçao: weekblad voor de 

Curaçaosche eilanden, 08-12-1964. Foto: Dick Coersen, 08-12-1964. Omschrijving: Een detailopname van 

het gat, dat de Nederlandse vrachtboot ALHENA opliep na de botsing met de Noorse tanker SIGVIK. 
Algemeen Nederlands Persbureau – Fotoarchief). 

 

Schip ernstig beschadigd bij aanvaring Franse tanker aan de grond gelopen 

HOEK VAN HOLLAND, 8 dec. Bij de ingang van de Nieuwe Waterweg Is vanmorgen het Nederlandse 

vrachtschip ALHENA (7.289 BRT) van Van Nievelt Goudriaan en Co. in Rotterdam, van voren ernstig 

beschadigd bij een aanvaring met de Noorse tanker Sigvik (12.859 BRT). Het Nederlandse schip heeft een 
groot gat in de boeg van de kluis tot onder de waterlijn. Doordat het schip waterdichte schotten heeft 

bestaat er geen gevaar voor de opvarenden. Drie sleepboten van L. Smit en Co's Int. Sleepdienst, de 

STEENBANK, de SCHOUWENBANK en de AZIË zijn ter plaatse. Ook de reddingboot van Hoek van Holland 

is uitgevaren, doch er zou niemand zijn gewond. De ALHENA, die binnenkwam, is geladen met olie, het 

Noorse schip was uitvarend. De SIGVIK is door de sleepboot EUROPA binnengesleept en afgemeerd aan 
Boei 2 in de Botlek. Het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg is tien minuten gestremd geweest. De 

Althena ging op weg naar Rotterdam, waar het afmeerde in de Lekhaven. Bij een uitwijkmanoeuvre is de 

49.320 BRT} metende Franse tanker SIVELLA een mijl buiten het Noorderhoofd van Hoek van Holland aan 

de grond gelopen. Bet schip leverde geen gevaar voor de scheepvaart. (De Tijd/Maasbode, 08-12-1964).  

 

 
 

ALHENA: 28-6-1940 gedoopt ALGOL door mevr. Goudriaan en te water gelaten bij Ned. Dok- en 
Scheepsbouw Mij., Amsterdam onder bouwnummer 279. 27-10-1941 door Duitsland gevorderd. 1943 te 

Amsterdam in dienst bij de Kriegsmarine als SPERRBRECHER 29 bij het 1e Sperrbrecher-Flottille O.K.M., 

weggesleept van de werf. 1945 te Kiel teruggevonden, 10-1945 naar Rotterdam gesleept, 1-1946 door de 

Nederlandse regering aan de eigenaar teruggegeven, hersteld bij N.V. Rotterdamsche Droogdok 

Maatschappij, Rotterdam, 26-4-1947 opgeleverd als ALHENA aan N.V. van Nievelt, Goudriaan & Co.'s 
Stoomvaart Maatschappij, Rotterdam, roepsein PCLQ. 7.289 BRT, 4.262 NRT, 9.480 DWT. 55 passagiers, 

13,5 kn. 4.400 EPK, 8 cyl, 2 tdw, N.V. Machinefabriek Gebr. Stork & Co., Hengelo. 10-1-1959 tijdens een 

reis van Antwerpen naar Zuid-Amerika tijdens zware sneeuwbuien op de Westerschelde bij de Ballastbank 

vastgelopen, scheuren in de scheepswand opgelopen, 58 passagiers en enkele bemanningsleden met 

sleepboten van boord gehaald, 11-1-1959 met 7 sleepboten vlot gebracht, naar Antwerpen gesleept. 7-3-

1968 verkocht aan Alda Shipping Co. Ltd., Famagusta-Cyprus, herdoopt ALDA. 1971 verkocht aan Ilena 



Shipping Co. Ltd., Famagusta-Cyprus. 1973 verkocht voor sloop naar Taiwan, 15-7-1973 gearriveerd te 

Kaohsiung, gesloopt door Nan Feng Steel Enterprise Co. Ltd. te Kaohsiung, de sloop begon 10-8-1973. 

(Foto ALHENA: Skyfotos, collectie J. van Oost). 

 

 
 

Zeven slepers trekken SIVELLA bij Hoek vlot 

RÖTTERDAM (ANP): — De bijna 50.000 ton metende Franse tanker Sivella, die gistermorgen, toen het 

schip uitweek voor de Noorse tanker Sigvik en de Nederlandse vrachtvaarder Alhena, vastliep op de 

Maasvlakte bij Hoek van Holland, is gistermiddag om tien minuten voor vier vlot gekomen. Het vlot 

brengen van het schip, dat eigendom is van de Shell Le Havre, gebeurde bij hoog water; er kwamen niet 
minder dan zeven sleepboten aan te pas: de Scaldis uit Vlissingen en de gehele Europoortsleepvloot, 

bestaande uit de Steenbank, de Schouwenbank, de Stroombank, de Middelbank, de Europa en de Azië, 

alle zes behorende tot de nieuwe Rotterdamse sleepdienst. De Sivella, die geen schade van betekenis heeft 

opgelopen, krijgt ligplaats in Europoort. (HVV, 9-12-1964. Foto: Don Meehan/Chris Howell/Shipspotting, 

3-1981, Singapore wachten om op de laatste reis te gaan). 
 

SIVELLA, IMO 5422497, tankschip, 10-8-1963 te water gelaten, 11-1963 opgeleverd (BV) door Chantiers 

de l’ Atlantique, St. Nazaire (Z19)als SIVELLA aan Société Maritime Shell, Le Havre-Frankrijk (FNMR). 

49.320 BRT, 28.836 NRT, 82.875 DWT. 258,81 (246,64) x 35,64 x 18,39 x 13,971 meter. 29 lading tanks, 

101.622 m3, 16 kn. 22.000 APK, 16.412 kW, 2 S Turbines, Parsons, de werf. 14-4-1981 gearriveerd te 

Kaohsiung, Taiwan om gesloopt te worden. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



Slepersvloot groeit met de haven mee Bodewes (al meer dan 50 sleepboten!) blijft bouwen 

De Waterweg werd gisteren minder grauw door: drie prachtige, gloednieuwe sleepboten gleden in kiellinie, 

vlaggen in top, door het onrustige water, als een feestelijk escorte van de Spido-pronkboot Pieter Caland. 

Het zijn drie nieuwe aanwinsten voor de Rotterdamse haven — voorop de Astronaut, de sterkste van het 
trio, daarachter de evenzeer fors gebouwde gezusters Italië en Doggersbank. 

 

    
 

Ze zijn gisteren alle drie tegelijk overgedragen en dat was een unieke gebeurtenis, temeer omdat ze 

allemaal zijn gebouwd op de werf van Bodewes in Millingen. De Astronaut voor Leen Smit, de Italië voor 

Piet Smit en de Doggersbank voor de Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst, waarin L. en P. Smit (ook) geen 
vreemden voor elkaar zijn. Drie nieuwe sleepboten - ter illustratie van de groei in de havens van 

Rotterdam-Europoort. De Astronaut en de Italië. (beide goed voor 600 pk) zullen in hun gewone doen van 

stad tot Botlek opereren, de Doggersbank (1250) pk in Europoort en als de nood aan de (zee)-man komt 

ook als kustsleper buitengaats. 

Ze zijn achter elkaar overgedragen, tijdens een ceremonie aan boord van de Pieter Caland. Werfdirecteur A. 
Arntz "gaf" de Astronaut aan de heer P.E.E. Kleyn van Willigen, de Italië aan de heer P.J.A. Voorwinde en 

de Doggersbank aan mr. B. M. de Court Onderwater.  

De heer Kleyn van Willigen: "Dit is symbolisch voor de goede samenwerking tussen de Rotterdamse 

sleepdiensten. Die is goed — ook met de diensten van gemeente en rijk. Daardoor zal het op de rivier en in 

de havens ook steeds beter gaan." De heer Voorwinde: "Zo is het — ook in Millingen gaat het goed, Bij deze 

drie' nieuwe boten is de vijftigste, die Bodewes voor de Rotterdamse sleepdiensten heeft gebouwd. Daarvan 
waren er 33 voor Piet Smit." (HVV, 10-12-1964. Foto DOGGERSBANK: T. v.d. Zee, 17-6-1985. Foto ITALIE: 

T. v.d. Zee. Foto ASTRONAUT: L. Smit/W. Korndörffer). 

 

  
 

De ITALIË en ASTRONAUT vertrokken samen op 8 april 1994 van Rotterdam op de ponton A.M.T. 

TRANSPORTER naar Shanghai met de sleepboot SOLANO. 30-4-1994 passage Suez. 3-7-1994 het 

transport terug te Singapore. (Foto's: T. v.d. Zee). 

 

27.000ste schip in de haven 
Zondagmorgen is het 27.0005ste schip van dit jaar in de Rotterdamse haven binnengekomen. Het was de 

Liberiaanse tanker CABIMAS, die ruim 2l.000 ton meet. Het schip nam ligplaats in de haven van 

Europoort bij de Gulf-raffinaderij. Daarmede is het record van binnenkomende schepen in de Rotterdamse 

havens opnieuw verhoogd en het ziet er naar uit, dat dit jaar althans het 27.5005ste schip zal worden 

ontvangen. De CABIMAS is zonder feestelijk vertoon binnengebracht. De Stichting Havenbelangen denkt er 

nog wel aan om het 27.5005ste schip, dat ondanks de komende kerstdagen toch nog voor de 31ste 
december verwacht mag worden, op bijzondere wijze te verwelkomen. Dertien dagen geleden kwam het 

26.0005ste schip met ligplaatsbestemming in het Rotterdamse havengebied binnen en vier dagen later 

noteerde men aan de Hoekse ingang van de Nieuwe Waterweg het 30.000ste schip. (HVV, 21-12-1964). 



 
 
CABIMAS, IMO 5056638, 1-1955 opgeleverd door Deutsche Werft A.G., Hamburg (670) als CABIMAS aan 

Afran Transport Co., Monrovia-Liberia, in beheer bij Gulf Oil Corp., New York. Tankschip. 21.147 BRT, 

12.951 NRT, 31.956 DWT. 13.750 APK, 2 S Turbines. 15,5 kn. 16-2-1975 gearriveerd bij Shyeh Sheng 

Huat Steel & Iron Works Co., Kaohsiung om gesloopt te worden, 23-4-1975 aanvang sloop. (Foto: Gerald 

Sorger/Shipspotting/geraldsorger.de). 

 
BIDWELL, 22-12-1964 binnen de tanker BIDWELL, Ned. sloper voor de Feijenoorddijk, agent: Ruys, ledig 

per sleepboot ORINOCO, assistentie naar de sloper van de sleepboten ATLAS, ARGUS, SCHOUWENBANK 

en STEENBANK.  

 

 
 

BIDWELL, 9-1920 opgeleverd door Baltimore DD. & SB. Co., Baltimore, Md. (112) als BIDWELL aan U. S. 

Shipping Board, Baltimore. Tankschip. 7.641 BRT. 10 kn. 1924 verkocht aan Sun SB. & DD. Co., 

Philadelphia. 1924 verbouwd van stoom- tot motortanker, 10½ kn. 1925 verkocht aan Sun Oil Co. Inc., 

Philadelphia. 4-2-1932 explosie aan boord Sinclair Dock, 17 man kwamen daarbij om. 6-4-1942 van 

Corpus Christi, Texas naar New York City op circa 30 mijl van Cape Lookout, North Carolina getorpedeerd 
door de Duitse onderzeeboot U-160, 1 man vermist, kon op eigen kracht Hampton Roads bereiken. 1958 

verkocht aan Venezuelan Sun Oil Co., Maracaibo. 1958 in gebruik als opslagschip. 12-12-1964 vanaf 

Curaçao te Rotterdam met de sleepboot ORINOCO. 17-4-1965 gearriveerd te Hamburg om gesloopt te 

worden door Eisen u. Metall A.G., gesloopt in 1965. (Foto BIDWELL: Internet/U.S. Coast Guard, #80-G-

271904, 25-6-1943). 
 

Rotterdammers maakten er een uitje van 

(Van een onzer verslaggevers) De politie en de café- en restaurantbedrijven in De Hoek zijn des zomers wat 

de verkeersdrukte betreft echt wel wat gewend. Maar wat de afgelopen drie vrije dagen te zien gaven, sloeg 

vele pinksterdagen, paasdagen en Koninginnedagen met stukken. De politie schat het totale aantal auto's, 



dat de Hoek aandeed, op 15.000. Voornaamste oorzaak van de drukte was de gestrande Liberiaanse 

ertstanker Athenoula, die vlak voor het strand liggend een grote trekpleister vormde. Gewapend met 

fototoestellen (vaak met enorme telelenzen) en verrekijkers toog men naar het strand, waar het evenwel, 

ook als het zonnetje 's middags scheen, maar een gure en koude bedoening was. Er ontstonden lange 
autofiles, zoals bij de Schelpweg en op de boulevard, waar de reinigingsdienst des nachts had gezorgd voor 

begaanbare wegen. In de cafésector kwam hier en daar de drukte zelfs een beetje ongelegen. Eén der 

exploitanten zei ons, dat vrijwel al zijn tafels voor kerstdiners waren besproken. Toen van 's morgens vroeg 

tot laat in de middag al die honderden mensen kwamen om een "warming-up" te halen, dreigde de 

toestand uit de hand te lopen. En zondagmiddag viel daar bovendien de afwasmachine uit……. 

Liberiaan zit nog muurvast aan de grond bij de Hoek 
(Van een onzer verslaggevers) De Liberiaanse Liberty Athenoula T, geladen met 9000 ton schroot, zit nog 

steeds muurvast bij Hoek van Holland aan de grond. Ook de zevende poging van de Smit-slepers om het 

donderdagavond gestrande vrachtschip vlot te trekken is mislukt. Vanmorgen om elf uur probeerden vier 

sleepboten het. Hoewel intussen bergingsankers waren uitgezet, waardoor men aan boord van het 

vrachtschip de slepers konden bijspringen, kwam er geen beweging in het schip. 
Dat verbaasde de deskundigen overigens niet. De Liberiaan is, hoewel er donderdagavond een dichte mist 

voor de mond van de Nieuwe Waterweg hing, met een snelheid van een mijl of acht omhoog gevaren. De 

nog jonge gezagvoerder, die met de 27 bemanningsleden nog steeds aan boord zit, wilde toch, - zonder 

loods - binnenlopen en miste de Waterweg liefst anderhalve kilometer. Het schip zit 500 meter van het 

strand. Doordat de wind nu al dagen uit oostelijke richting waait, loopt er bij vloed minder water dan 

normaal. De Athenoula T heeft zich bovendien dieper in het zand gewerkt. De schroef is kapot en ook het 
roer functioneert niet meer. De situatie is nu zo, dat de bergers vrijwel zeker zullen moeten wachten tot de 

wind uit westelijke richting gaat waaien. Gevaar is er voor het 22 jaar oude schip niet. Om te voorkomen 

dat het bij een plotseling weersverandering losslaat en tegen de Noorderpier verdaagt, heeft men de 

bergingsankers al met de kerstdagen uitgezet. Contact met de wal hebben de opvarenden niet gezocht. 

Toen reddingsbootschipper Willem van Seters polshoogte ging nemen, werd de touwladder binnenboord 
gehaald. Daaruit hebben de Hoekse redders geconcludeerd, dat er vooralsnog niemand van boord komt. 

(HVV, 28-12-1964). 

 

Schip gestrand bij Hoek van 

Holland 

Het Liberiaanse vrachtschip 
Athenoula T, dat donderdag-

avond is gestrand, zit nog steeds 

onwrikbaar vast op het strand 

bij Hoek van Holland. Pogingen 

die vijf sleepboten uit Europoort 
en de Belgische sleepboot 

Scaldis hebben gedaan om de 

Liberiaan van 7200 ton los te 

krijgen, zijn opnieuw mislukt. 

Het schip is er inmiddels wat 

slechter aan toe. Het heeft zijn 
roer verloren en er zijn pompen 

aan boord gebracht; waarschijn-

lijk vertoont het verscheidene lekken. 

De pompen zijn aan boord gezet door de twee bergingsvaartuigen Dolfijn en Bruinvisch die ook assistentie 

verlenen. Beide schepen hebben ankers uitgebracht om te voorkomen dat de Athenoula hoger op het 
strand kruipt De bemanning is aan boord gebleven. (Bron en foto: NvhN, 28-12-1964. Op de foto de BISON 

van Tak's Berging bij de ATHENOULA T).  

 

Kerstdagen op strand bij Hoek van Holland 

Van onze correspondent ROTTERDAM, maandag Een poging om ondanks mist donderdagavond de Nieuwe 

Waterweg binnen te lopen om de kerstdagen in Rotterdam te kunnen doorbrengen, moest de bemanning 
van het onder Liberiaanse vlag varende en tot een Griekse rederij behorende 7000 ton metende schip 

"Athenoula T" bekopen met het doorbrengen van het gehele kerstweekeinde op het strand van Hoek van 

Holland. Het schip kwam 1500 meter benoorden de Noorderpier op de kust terecht. 

Alle kustsleepboten (zeven stuks) die in Europoort liggen, kwamen sinds donderdagavond met elk 

hoogwatertij naar buiten om te trachten het schip vlot te trekken. Het schip op het strand — dat een 
lading schroot aan boord had — trok veel bekijks. De politie van Hoek van Holland had zaterdag- en 

zondagmiddag de handen vol om de stroom auto's van kijkers te verwerken. Men schatte dat er beide 

dagen 4000 auto's rondreden, evenveel als op een zomerse zondag. 

Vredig 

Aan boord van het een paar honderd meter uit de vloedlijn tussen twee zandbanken liggende schip, vierde 

kapitein A. Vassilakis met zijn 30 bemanningsleden de kerst rustig en vredig. De scheepssalon was met 
groen en kerstballen versierd. De kok serveerde het kerstmenu. "Grootste verrassing voor de 

bemanningsleden was dat op Tweede Kerstdag door een sleepboot namens de Rotterdamse agent van de in 

New York gevestigde Griekse rederij Tsakalotos de kerstpost werd afgegeven, plus een aanvulling voor de 

levensmiddelenvoorraad. 



 
 
Zeesleper 

Alle pogingen om het schip sinds donderdagavond vlot te trekken mislukten tot gisteravond. Soms lagen 

alle zeven Europoort-boten te trekken en eenmaal werd de zware zeesleper "Scaldis" uit Vlissingen te hulp 

geroepen. Zondagmiddag begon men met behulp van de bergingsvaartuigen "Dolfijn" en "Bruinvisch" zware 

bergingsankers uit te zetten in zee. Als het zondagavond laat niet gelukt is met hoog water het schip los te 

krijgen dan zal vandaag met hoog water het schip proberen zichzelf aan de in zee geplaatste ankers naar 
open water te trekken. Het schip kan zelf niet meehelpen wanneer de sleepboten trekken, want het zit met 

roer en schroef in het zand. Gisteravond laat lag het schip evenwijdig aan de kustlijn met de neus naar de 

noorder havenpier. (NvhN, 28-12-1964). 

 

ATTRACTIE VOOR KLEUMENDE KIJKERS  
Tanker nog muurvast voor de Hoek Behalve kerst ook Hollands oudejaar?  

HOEK VAN HOLLAND, 29 dec. — De Griekse kapitein Vassilakis (28) is een geslagen man. Zijn schip, de 

ruim 7200 ton meende Liberiaanse ertstanker Athenoula T, zit al sinds de vooravond van Kerstmis 

muurvast op het zand van Hoek van Holland ongeveer twee kilometer van de Noorderpier. En het ziet er 

niet naar uit dat de sleepboten die voortdurend aan de tanker trekken, het schip spoedig vlot zullen 

krijgen. 
Bepaald mismoedig stapte kapitein Vassilakis maandagmiddag niet drie van zijn bemanningsleden in de 

Berghaven aan wal nadat de sleepboot Stroombank hem met een grote hoeveelheid bagage van zijn schip 

had gehaald. Hij ging rapport uitbrengen bij de agent die in Rotterdam zijn maatschappij — Warwik 

Corporation of Monrovia — vertegenwoordigt. Stampvoetend door de echte Hollandse winterkou stonden de 

mannen enkele ogenblikken op de kade — het bemanningslid Lazaros Pantazigis alleen in een dun 
zomerkostuum — voordat zij naar Rotterdam gingen. De kerstdagen heeft kapitein Vassilakis mei zijn 

bemanning, bestaande uit dertig koppen, noodgedwongen aan boord van het gestrande schip moeten 

doorbrengen. 

"Ja, we hadden een kerstboom aan boord en hij was nog versierd ook", zegt de kapitein. Een 

karakteristieke kop en een verzorgd baardje. "Wij hebben ervan gemaakt wat er van te maken viel." Een 

goede Kerstmis kon hij het echter niet noemen ondanks het feit dat de kok zijn best had gedaan. Tijdens 
de kerstdagen werd de post door een sleepboot aan boord van de Athenoula T afgeleverd. "Maar ja, het was 

een schrale troost want de brieven dateerden van de negende december", zegt Lazaros Pantazigis, rillend in 

zijn dunne zomerpakje. 

Bij het uitbrengen van een sleeptros voor een der bergingsboten brak maandag een man van de 

Anthenoula een arm. Nadat een noodverband was aangelegd bracht de berger de onfortuinlijke Griek voor 

verdere medische hulp naar de Hoek. 
Afwachten 

Wat doe je eigenlijk aan boord van een gestrand schip terwijl je er zelf eigenlijk geen steek kunt uitrichten 

en de tanker ondanks de verwoede pogingen van de sterke sleepboten van Leen Smit — soms zes tegelijk 

— zo vast blijft zitten als een huis? "Kaarten of iets dergelijks, daar heb je als zeeman geen zin in als je 

schip gestrand is", zegt Lazaros Pantazigis. "Je wacht dus maar af. En je hoopt er het beste van." Kapitein 
Vassilakis heelt er geen idee van wanneer zijn schip dat ongunstig met de kop naar de Noorderpier ligt, 

weer vlot zal zijn. Misschien was er maandagavond weer kans wanneer alle zes de sleepboten die er in de 

Berghaven voorhanden zijn het opnieuw gaan proberen; de 27 bemanningsleden die nog aan boord waren 

toen hun kapitein de wal op ging, hopen daar hartelijk op. Hoe triest de situatie ook is voor kapitein 

Vassilakis en zijn mannen, ze nebben ongewild in het anders in de wintermaanden uitgestorven Hoek van 

Holland voor een extra-attractie gezorgd. Het schip dat, afkomstig uit New Orleans, met een lading schroot 
onderweg was naar de Botlek en donderdagavond in een dichte mist op net strand liep, is een trekpleister 

voor velen. Terwijl de sleepboten Schouwenbank en Steenbank aan de Liberiaan trokken als jachthonden 

aan een stuk vlees, waren er voortdurend mensen op het strand die de kou trotseerden en gewapend met 



kijkers de strijd tegen het zuigende zand volgden. De kabels waardoor de sleepboten met de tanker 

verbonden waren, stonden strak gespannen, maar het schip kwam geen millimeter van zijn plaats. 

Zonder loods 

Over de oorzaak wil kapitein Vassilakis zich niet uitlaten. Op het moment dat het schip met een snelheid 
van ongeveer negen knopen aan de grond liep was er geen loods aan boord, want de gezagvoerder wilde 

kennelijk op eigen gelegenheid zien binnen te komen. Maar de Athenoula T, een zogenaamd Liberty-schip, 

schijnt ook niet over moderne navigatiemiddelen te beschikken zodat deze poging in dichte mist nogal 

hachelijk was. Toen het schip eenmaal aan de grond zat weigerde de gezagvoerder aanvankelijk 

sleepboothulp, omdat hij dacht zijn schip op eigen kracht wel vlot te kunnen krijgen. De Athenoula, die na 

een zwenking evenwijdig aan het strand is komen te liggen, loopt geen gevaar. Wel zijn er ankers uitgezet 
om alle risico's zoveel mogelijk buiten te sluiten. Zoals de situatie er nu voorstaat — de kans dat het schip 

maandagavond bij hoog water vlot te krijgen is wordt niet groot geacht — zal de Athenoula T zeker nog wel 

enige dagen de attractie blijven voor het publiek. Misschien wordt het voor de Grieken wel een Hollandse 

oudejaarsavond. (Volkskrant, 29-12-1964). 

 
"Athenoula" weer vlot 

(Van een onzer verslaggevers) HOEK VAN HOLLAND, 31 dec. — Het 7000 ton metende Liberiaanse 

vrachtschip "Athenoula", dat de avond voor kerstmis nabij de monding van de Nieuwe Waterweg op het 

strand liep, Is vannacht omstreeks kwart voor een met behulp van de sleepboot "Orinoco" vlot gekomen. 

Do sleepboten "Schouwenbank", "Europa", "Atlas" en "Argus" hebben het schip vannacht nog de Botlek 

binnengesleept. De sleepboten "Orinoco" en "Steenbank" van de sleepbootdienst L. Smit en mannen van de 
Tak's Bergingsmij. slaagden er gisteren in het schip met de kop naar zee te wrikken, waardoor bij hoog 

water als alleen het achterschip geboeid zou zijn succes zou kunnen worden geboekt. Een eerste poging 

gistermiddag mislukte, omdat men een voet water - dertig centimeter - tekort kwam. Vannacht hadden de 

bergingsdeskundigen meer succes. (De Tijd De Maasbode, 31-12-1964). 

 
ATHENOULA-T weer vlot gekomen 

HOEK VAN HOLLAND, donderdag (ANP). — De ATHENOULA-T is vannacht om kwart voor één met hulp 

van de sleepboot ORINOCO weer vlot gekomen. Het schip zal om twee uur de Botlek worden 

binnengesleept door de sleepboten SCHOUWENBANK, EUROPA, ATLAS en ARGUS. De ATHENOULA-T is 

een Liberty-schip van 7000 ton dat onder Liberiaanse vlag vaart. Vorige week liep het schip tijdens mist op 

het strand ter hoogte van de monding van de Nieuwe Waterweg. (Parool, 31-12-1964). 
 

Tanker ATHENOULA T vlot getrokken 

ROTTERDAM, 2 jan. — Tegen alle verwachtingen in heeft de bemanning van de al voor Kerstmis op het 

strand bij Hoek van Holland gelopen Liberiaanse ertstanker Athenoula T de jaarwisseling opgewekt 

kunnen vieren. Na vele vergeefse pogingen bracht de Orinoco, de grootste sleepboot van de Europoort, het 
schip in de nacht van woensdag op donderdag vlot, tegen alle verwachtingen in. De kapitein en zijn 

bemanning hadden reeds Kerstmis noodgedwongen aan boord van het gestrande schip gevierd en zelfs 

experts hielden er ernstig rekening mee. dat dit ook met de jaarwisseling het geval zou zijn. Toen de tanker 

in open water was, maakten nog vier slepers vast, en werd de Liberiaan naar een ligplaats in de Botlek 

gebracht. (HVV, 2-12-1965).  

 

 
 

ATHENOULA T., type Liberty, EC2-S-C1, 14-8-1942 kiel gelegd, 14-9-1942 te water gelaten, 25-9-1942 

opgeleverd door Oregon Shipbuilding Corp., Portland, Oregon (571) als HENRY VILLARD aan U. S. War 

Shipping Administration, Portland, Oregon. 7.176 BRT. 1951 verkocht aan American Pacific Steamship 



Co., Los Angeles-U.S.A., in beheer bij Stavros Niarchos, herdoopt AMPAC OREGON. 1955 verkocht aan 

Arapahoe Co., Inc., Wilmington, Delaware-U.S.A., herdoopt ARAPAHOE. 1956 verkocht aan Pacifica S.A., 

Panama, thuishaven en vlag: Monrovia-Liberia, in beheer bij Costas N. Hadjipateras, herdoopt KETTY D. 

1960 in beheer bij George Tsakalotos, herdoopt ATHENOULA T. 24-12-1964 tijdens een reis van New 
Orleans naar Rotterdam met schroot bij slecht zicht, is de ATHENOULA T. gestrand bij Hoek van Holland, 

30-12-1964 vlot gebracht. CTL (total-loss) verklaard, verkocht voor sloop aan Eisen u. Metall A.G. te 

Hamburg, 30-3-1965 vetrokken met de Duitse sleepboot ATLAS naar Hamburg, 1-4-1965 te Hamburg om 

gesloopt te worden. (Foto's: koksmaat Weijtse Torenstra, collectie F.J.R. de Jong Beekhuisen). 

 
 

STEENBANK, MAASBANK en een type AZIE, foto: NN 

 

Sleepdienst Smit: in 1964 meer groter werk 

ROTTERDAM (ANP) — In het op 31 augustus geëindigde boekjaar 1963-1964 heeft L. Smit en Co's 
Internationale Sleepdienst een bruto winst kunnen behalen van ƒ 9,24 miljoen, tegen ƒ 6,89 miljoen over 

1962-1963, zo blijkt uit het verslag. 

Het zeesleepvaartbedrijf onderging een duidelijke verschuiving naar grotere en zwaardere sleepobjecten. 

Van de totaal 250 gesleepte vaartuigen ging geen enkel object verloren. Het totaal aantal gesleepte mijlen 

daalde enigszins tot 350.188 (vorig jaar 373.880 mijl) door het grote aantal uitzonderlijk zware transporten 
en de naar verhouding lange ballastreizen. De toegenomen activiteit van de grote olieconcerns bij de 

exploratie en exploitatie van olie- en gasvelden in wijd verspreide delen van de wereld heeft geleid tot een 

aanzienlijke stijging van het aantal transporten ten behoeve van de olie-industrie. Per saldo werd een 

betere bezettingsgraad bereikt van de zeegaande vloot en wel speciaal van de zwaardere eenheden. 



De gang van zaken in het zeebergingsbedrijf is wederom bevredigend geweest. Zowel door de gestationeerde 

als door de leegvarende booteenheden werd een groot aantal bergingen uitgevoerd in alle delen van de 

wereld. De directie blijft aan de wereldomvattende bergingsorganisatie grote aandacht besteden. 

L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst is een vennootschap onder firma, waarin sinds 1923 
samenwerken de N.V. Internationale Sleepdienst Maatschappij en N.V. L. Smit en Co's Sleepdienst. De 

aandelen van deze beide N.V.'s, die onlangs een drastische - herkapitalisatie aankondigden, worden 

genoteerd op de incourante markt. 

"Stadsdienst" 

Ook de "stadsdienst" van de maatschappij kan op een bevredigend jaar terugzien. Het verkeer in de 

Europoort vertoonde een verdere stijging. Wanneer het huidige nieuwbouwprogramma zal zijn afgesloten, 
zal de vloot van haven- en haven/ kustsleepboten in de Europoort uit 9 eenheden bestaan. 

Aan voorspellingen over de toekomst durft de directie zich niet te wagen, mede gezien de vele onzekere 

factoren op allerlei gebied. Zij blijft streven naar verbreding van de basis der maatschappij. In de afgelopen 

periode van 1964/65 is de zeegaande vloot over het algemeen goed bezet geweest. (HVV, 13-1-1965). 

 

   
 

AGIOS ANDREAS  

28-1-1965 De Griekse AGIOS ANDREAS kreeg op de Noordzee met machineschade te maken en riep 

daarna sleepboothulp in. De sleepboot ZWARTE ZEE, die te Vlissingen lag, voer naar de positie op 70 mijl 
west van IJmuiden en maakte vast. 30-1-1965 Met assistentie van de SCHOUWENBANK en STEENBANK 

te IJmuiden en afgeleverd bij de Amsterdamsche Droogdok Mij. (Foto's: De Sleeptros). 

 

 
 

AGIOS ANDREAS, IMO 5003095, 1951 opgeleverd door Deutsche Werft A.G., Hamburg (629) als ADOLF 

LEONHARDT aan Leonhardt & Blumberg, Hamburg-B.R.D. 7.066 BRT, 3.979 NRT, 14.113 DWT. 1963 

herdoopt LOTTE LEONHARDT. 1965 verkocht aan Andrevirgin Cia. Navigation S.A., Panama, vlag: 

Griekenland, in beheer bij N.J. Pateras Sons Ltd., Londen, herdoopt AGIOS ANDREAS. 1977 verkocht aan 
Cia. Kos International, Griekenland, in beheer bij Kos International (Belgium), Brussel, herdoopt 

EMMANUEL KAMETEROS. 1978 verkocht aan Estias Mar. Co., Cyprus, herdoopt JOINT VENTURE. 25-6-

1979 bij Brodospas Split om gesloopt te worden. (Foto: Walter E. Frost, 16-11-1961, Vancouver, CVA 447-

2958.1, City of Vancouver Archives).  

 



Rotterdam blij met pijpleiding voor Mobil Oil 

(Van onze correspondent) ROTTERDAM, 25 febr. - "Rotterdam heeft er met voldoening kennis van genomen 

dat de regering 't mogelijk heeft gemaakt de te Amsterdam te vestigen raffinaderij van de Mobil Oil van de 

Europoort uit van ruwe olie te voorzien". Dit is het commentaar van de burgemeester mr. G.E. van Walsum 
ten aanzien van de vestiging van Mobil Oil in Amsterdam. Rotterdam ziet daarin een erkenning van de 

betekenis van de Rotterdamse haven als concentratie-punt voor de aan- en afvoer van olie en 

olieprodukten. Het ziet bovendien in deze beslissing een eerste begin zowel van een nationale 

havenpolitiek, als mogelijk ook een beter samenspel tussen de twee steden, aldus mr. Van Walsum. 

Rotterdam vertrouwt, aldus de burgemeester, dat de aanleg van een pijpleiding van de Europoort naar 

Amsterdam voor de regering een aansporing zal zijn niet langer te aarzelen met betrekking tot de aanleg 
van een nieuwe mond voor dit havengebied en daarmee samenhangende werken tot afdamming van de 

Maasvlakte. (De Volkskrant, 26-02-1965). 

 

 
 

m.t. SAN MARTIN PORRES, 10-3-1965, binnen voor Schiedam Nieuwe Waterweg, ledig, agent: Van 

Ommeren, gesleept door Duitse sleepboot HERMES met assistentie van de SCHOUWENBANK en 
STEENBANK. (Foto BERGESTRAND: naviearmatori.net). 

 

SAN MARTIN PORRES, 15-7-1950 te water, 31-10-1950 opgeleverd door N.V. Nederlandsche Dok &  

Scheepsbouw Mij., Amsterdam (425) als BERGESTRAND aan Skibs A/S Bergehus, Stavanger-Noorwgen, 

in beheer bij Sig. Bergesen d.y. & Co. Tankschip. 10.361 BRT, 6.021 NRT, 16.320 DWT. 12,5 kn. 5 cyl, 

Doxford, N.V. Dok en Werf Mij. Wilton-Fijenoord. 1957 verkocht aan Erling Sannes & Co., Noorwegen, in 
beheer bij Erling Sannes, Bodø, herdoopt BALMI. 1958 verkocht aan A/S Kristiansands Tankrederi A/S, 

Noorwegen, in beheer bij Kristiansands Tankrederi II & III & E. Rasmussen (Einar Rasmussen), 

Kristiansand, herdoopt POLYRAMBLER. 1963 verkocht aan Flaxman Cia. Naviera S.A., Monrovia-Liberia, 

in beheer bij Southern Shipping & Finance Co. Ltd., London, herdoopt SAN MARTIN DE PORRES. 9-3-

1965 tijdens een reis van Kopenhagen naar Argentinië, in ballast, brak brand uit in de machinekamer, 
brand onder controle gekregen, 10-3-1965 naar Schiedam gesleept, 4-1965 verkocht voor sloop aan Frank 

Rijsdijk, N.V. Holland, 1965 gesloopt te Hendrik Ido Ambacht. 

 

Shell wil 160.000 tons tankschepen 

(Van een onzer verslaggevers) Naar aanleiding van een bericht in de Financial Times van zaterdag heeft een 

woordvoerder van de Koninklijke/Shell Groep bevestigd dat de Shell aan een aantal Nederlandse en 
buitenlandse werven offerte heeft gevraagd voor de bouw van een aantal extra grote supertankers in de 

klasse van 160.000 ton. Een woordvoerder van Verolme, één van de weinige werven in Nederland die een 

dergelijke "saurus-tanker" zonden kunnen bouwen, heeft echter verklaard nog niets te weten van een 

offerte die door de Shell gevraagd zou zijn. Bij de Kon. Shell weigert men vooralsnog nadere inlichtingen: 

"Het is nog te vroeg om namen van werven en landen waar offerte gevraagd is te gaan noemen. Er zijn ook 
Nederlandse werven bij, maar wij zullen pas later deze maand nadere informatie kunnen geven," aldus de 

Shell-woordvoerder. De enige haven in Nederland die de enorme "saurus-tankers" — zoals de 140.000-

tonners die Esso en de 160.000 tonners die Shell wil laten bouwen kan ontvangen is de Europoort. (AH, 

15-3-1965). (NB: In de tankerwereld spreekt men over draagvermogen i.p.v. brutoregisterton. C. v. Noort). 

 

Lengte 320 m, breedte 74 m Kon. Shell bestelt vier tankschepen van 165.000 ton 
De Koninklijke Shell-groep heeft vier tankschepen van ongeveer 165.000 ton besteld. Drie van deze 

schepen zullen worden gebouwd bij de Japanse scheepswerven van Mitsubishi, Ishikawajima en Hitachi. 

De opdracht voor de bouw van het vierde schip is gegeven aan de West-Duitse werf Kieler Howaldtswerke. 

Deze nieuwe Shell-tankschepen die onder verschillende vlag zullen varen zijn de grootste schepen die ooit 

zijn besteld. Ze krijgen een lengte van 320 meter, een grootste breedte van ruim 74 meter en een diepgang 



van 16,5 meter. Ter vergelijking moge dienen dat de afmetingen van het grootste passagiersschip ter 

wereld, de Queen Elisabeth zijn: lengte 314 meter, breedte 36 meter, diepgang 12 meter. 

Voor de bouw van deze schepen werden 23 werven in acht landen, waaronder Nederland uitgenodigd tot 

het doen van offertes. De schepen zullen worden opgeleverd in het laatste kwartaal van 1967. De nieuwe 
tankschepen zullen worden gebruikt voor het vervoer van ruwe olie, onder andere van havens in het 

Midden-Oosten naar Rotterdam-Europoort en Le Havre via de route om Kaap de Goede Hoop. Op de uitreis 

zullen zij in ballast door het Suezkanaal kunnen varen. Hun kruissnelheid zal ongeveer 16,5 mijl per uur 

zijn. (LC, 19-3-1965). 

 

De eerste "M" tanker van Hitachi kwam in de vaart als MARISA, IMO 6728599, bouwnummer 4126, van 
Mitsubishi t.t. MEGARA, IMO 6727387, bouwnummer 1634, van Ishikawajima t.t. MACOMA, IMO 

6729969, bouwnummer 924 en van Howaldtswerke de MUREX, IMO 6806365, bouwnummer 1133. 

 

 
 

Totaal bouwden de verschillende werven 22 stuks "M" klasse VLCC's (Very Large Crude Carrier) voor Shell. 

MACOMA (2) 6729969, 11-1-1968, Ishikawajima (924), 209.995 DWT, 1983 gesloopt. (Foto: AM/TVDZ). 

MEGARA (2), 6727387, 1-1968, Mitsubishi H.I. (1634), 210.067 DWT, 1978 gesloopt. 
MAGDALA (2) 6803727, 3-1968, de l’Atlantique, St. Nazaire (R23), 211.789 DWT, 1978 gesloopt. 

MARISA (3) 6728599, 4-1968, Hitachi Zosen, Sakai (4126), 210.257 DWT, 1980 gesloopt. 

MYRINA (1) 6725236, 24-4-1968, Harland & Wolff Ltd., Belfast (1666), 193.048 DWT, 1982 gesloopt. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



MUREX (3), 6806365, 7-1968, Howaldswerke (1133), 208.800 DWT, 1981 FPSO, 1994 uit Lloyd’s Register. 

MARINULA (2) 6815201, 8-1968, Odense Staalskibsværft (22), 198.636 DWT, 1983 gesloopt. 

MANGELIA 6822084, 11-1968, Kawasaki Dockyard (1100), 209.838 DWT, 1982 gesloopt. 

META, 6828296, 12-1968, Hitachi Zosen, Sakai (4164), 210.233 DWT, 1982 gesloopt. 
MELANIA (2), 6828569, 1-1969, N.D.S.M., Amsterdam (535), 212.759 DWT, 1980 gesloopt. 

MITRA (3) 6904301, 2-1969, Odense Staalskibsværft A/S, Lindø (25), 199.043 DWT, 1978 gesloopt. 

MYTILUS (2), 6916213, 8-1969, Hitachi Zosen, Sakai (4165), 210.292 DWT, 1993 gesloopt. 

MYSIA, 6918467, 9-1969, Mitsubishi Heavy Industries (1656), 210.846 DWT, 1978 gesloopt. 

METULA (2) 6818760, 25-9-1969, Ishikawajima H.I. (2019), 210.035 DWT, 9-8-1974 gestrand, 1976 sloop. 

MACTRA (2) 6903058, 10-1969, Howaldtswerke-Deutsche Werft (1200), 208.560 DWT, 1980 gesloopt. 
MELO, 6924325, 10-1969, Kawasaki H.I. (1005), 209.805 DWT, 1980 gesloopt. 

MIRALDA (2) 6929260, 10-1969, de l’Atlantique, St. Nazaire (S23), 217.030 DWT, 1985 gesloopt. 

MARPESSA, 10-1969, Ishikawajima (2020), 207.000 DWT, 12-12-1969 explosie, 15-12-1969 gezonken. 

MEDORA, 6823090, 11-1968, Mitsubishi H.I. (1655), 210.658 DWT, 1979 opslagtanker FULMAR FIELD A. 

MYSELLA, 7002667, 2-1970, N.D.S.M. (536), 212.759 DWT, 1984 gesloopt, voorschip later gesloopt. 
MARTICIA, 7019062, 8-1970, Nederlandse Dok en Scheepsbouw (537), 212.759 DWT, 1984 gesloopt. 

MYRTEA, 7005712, 1970, Chantiers de l’Atlantique, St. Nazaire (X23), 214.352 DWT, 1982 gesloopt. 

 

MUREX (3) 6806365, foto: AM/TVDZ. 7-1968 opgeleverd door Howaldtswerke-Deutsche Werft, Kiel (1133) 

als MUREX aan Shell Tankers (U.K.) Ltd. 104.772 BRT, 73.351 NRT, 208.800 DWT. 325,33 (310,55) x 

47,22 x 24,52 x 18,981 meter. 13 tanks, 239.636 m3, 7.114 ton bunkers, verbruik 142 ton/dag, 15 kn. 
Waterpijpketel, v.o. 2.728,5 m2, 70 bar. 28.000 APK, 2 turbines, A.E.G., Berlijn. 1974 overgedragen aan 

Société Maritime Shell, Frankrijk. 20-10-1981 gearriveerd te La Ciotat voor verbouwing tot productie- en 

opslagtanker, 1982 verkocht aan Government of The Republic of Tunesia, Tunis, ingezet op het Tazerka 

olieveld bij Tunesië, 1982 herdoopt TAZERKA en eind 1982 gearriveerd op het Tazerka olieveld. 1994 uit 

Lloyd’s Register. 
 

Mammoettankers naar Europoort 

DEN HAAG (ANP). — Het Tweede Kamerlid R. Laan (P.v.d.A.) heeft de minister van Verkeer en Waterstaat 

schriftelijke vragen gesteld in verband met de vereiste faciliteiten voor de ontvangst van mammoettankers 

in Europoort. Hij vroeg of deze tijdig zullen klaar komen en voorts informeerde hij of het op de begroting 

van Verkeer en Waterstaat 1965 uitgetrokken bedrag van tien miljoen gulden ook nu nog voldoende is als 
eerste aanloop voor de werkzaamheden, die tot de constructie van de nieuwe havenmond in Europoort 

moeten leiden. Dit speciaal met het oog op de versnelde ontwikkeling in de supertankerbouw. (Amigoe di 

Curaçao, weekblad voor de Curaçaosche eilanden, 26-03-1965). 

 

Europoort biedt vele voordelen voor een ertsoverslagbedrijf 
ROTTERDAM, 14 april — Uit de gegevens, die dinsdagavond van de zijde van de gemeente Rotterdam 

konden worden verstrekt, valt op te maken dat de voorgeschiedenis van het ertsoverslag en pelleterings-

bedrijf, dat nu bijna zeker in Europoort zal worden gebouwd er als volgt uitziet: Op voorstel van 

Mannesmann A.G. werd op 14 februari 1964 de "Arbeitsgemeinschaft Grosspelletisieranlage" opgericht. 

Mannesmann verkreeg voor de vestiging van een ertsoverslagbedrijf in Europoort een optie op een terrein 

van 200 ha. Als vestigingsplaats voor een dergelijk bedrijf biedt Rotterdam-Europoort de beste 
mogelijkheden, daar het reeds schepen van 130.000 ton kan ontvangen en op korte termijn ook vaartuigen 

van 163.000 ton ligplaats zal kunnen bieden. Het Is de bedoeling om door samenwerking van de Europese 

staalbedrijven tot een gemeenschappelijke opzet te Vomen. waardoor een zo hoog mogelijke graad van 

efficiëntie wordt bereikt, voor de aanvoer van ertsen per hoogovenvulling en zo mogelijk voor de produktie 

van ruw ijzer voor de aangesloten bedrijven. Volgens de heer S. Posthuma, direkteur van het gemeentelijk 
havenbedrijf in Rotterdam, heeft een gecentraliseerd bedrijf in Rotterdam vele voordelen. Enkele ervan zijn:  

1. Staalbedrijven die uitsluitend per rail kunnen worden bediend, kunnen hun hoogovenvulling in de 

zeehaven gereed maken en per trein volgens een vaste dienstregeling afvoeren naar de bunkers van de 

hoogovens.  

2. Het exporteren van pellets over zee met schepen van 15.000 tot 20.000 ton bijvoorbeeld naar Engelse, 

Franse en Belgische havens en naar het Kloeckner-staalbedrijf in Bremen.  
3. De overslag van ertsen uit de grootste schepen in kleinere voor de voorziening van andere Europese 

staalbedrijven. Op deze wijze zouden bijvoorbeeld de Engelse havens niet behoeven te worden uitgebouwd 

om de grootste schepen te kunnen ontvangen. 4. De mogelijkheid om volgens de moderne beginselen der 

regeltechniek zowel het vervoer als de opslag der ertsen te doen geschieden en met behulp van 

duweenheden van 6 bakken en moderne ertstreinen de uiterste efficiëntie te bereiken. Ir. Posthuma sprak 
de hoop uit dat er middelen worden gevonden om ondanks de huidige financiële moeilijkheden deze 

plannen te realiseren. (De Tijd/Maasbode, 14-4-1965). 

 

Mammoetschepen tot '70 naar tijdelijke toegang Nieuwe havenmond bij Hoek van Holland 

DEN HAAG (ANP) — Minister Suurhoff (Verkeer en Waterstaat) heeft op vragen van het Tweede-Kamerlid 

R. Laan (PvdA) meegedeeld, dat het rijk in dit jaar aanzienlijk minder geld zal kunnen besteden aan 
voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe havenmond bij Hoek van Holland dan op 

de begroting voor 1965 was uitgetrokken (tien miljoen). Oorzaken zijn enkele onverwachte tegenvallers bij 

andere waterstaatswerken, die reeds in volle uitvoering zijn en daarom bezwaarlijk kunnen worden 

stopgezet. Dc minister zegt toe, dat hij al het mogelijke in het werk zal stellen om het hieruit voortvloeiende 



tempoverlies ten aanzien van de voorbereidende werkzaamheden van de Europoortwerken zoveel mogelijk 

te beperken en tijdig in te lopen. 

Het Tweede-Kamerlid R. Laan stelde zijn vragen mede in verband met de wens, dat de vereiste faciliteiten 

voor de ontvangst van mammoettankers tijdig gereed komen. De minister geeft in zijn antwoord een aantal 
gegevens over deze tankers. De grootte van de door Mobil Oil te gebruiken tankers staat voor zover bekend 

nog niet geheel vast. Wel kan gesteld worden dat bij het met Mobil Oil gevoerde overleg een toelaatbare 

diepgang der schepen van 53 voet (16,15 m) één van de uitgangspunten is geweest. Bij de werken tot 

verdere verdieping van de mond van de Rotterdamse Waterweg wordt hiermee rekening gehouden. De 

schepen zullen echter nog tot ongeveer in 1970 gebruik moeten maken van de thans aanwezige tijdelijke 

toegang naar Europoort. Eerst wanneer de uitbouw der havendammen voldoende is gevorderd, zal de 
definitieve toegang in gebruik genomen kunnen worden. In het voorontwerp van de nieuwe havenmond bij 

Hoek van Holland is gerekend op een tijd voor de eigenlijke uitbouw der havendammen van 5 jaar, 

waarvan in diep water 3 a 4 jaar. Een snellere aanleg van de havendammen wordt technisch niet mogelijk 

geacht. Er wordt naar gestreefd de nog nodige nadere onderzoekingen en voorbereidende werken in een 

zodanig tempo uit te voeren, dat de feitelijke uitbouw in 1967 met kracht ter hand kan worden genomen. 
(Amigoe di Curaçao: weekblad voor de Curaçaosche eilanden, 11-05-1965). 

 

 
 

Brug over Calandkanaal: 347 meter 

De brug over het Calandkanaal in Europoort, waarvan de plannen vandaag in de Rotterdamse raad aan de 
orde zijn gekomen, wordt geen kleintje. Dat kan ook bijna niet, wanneer de kosten op ƒ 33 miljoen zijn 

geraamd.... 

Een architectonische schets van ir. C. Veerling van de Dienst van Gemeentewerken en een voor honderd 

percent technische lengtedoorsnede tonen een project van zéér grote afmetingen, dat echter niet van 

sierlijkheid is ontbloot. 
Allesoverheersend worden de vier slanke betonnen torens, waartussen het beweegbare gedeelte van de 

brug tot een hoogte van ongeveer 50 meter boven NAP kon worden opgeheven om zeeschepen te laten 

passeren. Binnenschepen kunnen zelfs bij extra hoge waterstand onder de gesloten brug door. 

De brug is gesitueerd even ten noorden van de Brittanniëhaven en voert de Europaweg met twee keer twee 

rijstroken over het Calandkanaal waarna deze belangrijke verkeersader parallel aan het Lateraalkanaal 

verder loopt. 
Van landhoofd tot landhoofd (de lengtedoorsnede geeft u de brug te zien in noordelijke richting) meet de 

nieuwe oeververbinding 347 meter. Links het vaste gedeelte van 194 meter, door een pijler bij de westelijke 

kanaaloever gesplitst in moten van 85 en 109 meter. 

De doorvaartbreedte van het beweegbare gedeelte bedraagt 60 meter. Rechts volgt ten slotte weer een vast 

stuk van 85 meter lang. 
De breedte van de brug zal ruim 37 meter bedragen, van zuid naar noord te benutten voor 

achtereenvolgens een voetpad (2,50 meter), een rijwielpad (3 meter), twee rijbanen (ieder 7,25 meter) en 



een dubbele spoorbaan (ongeveer 12,50 meter). (HVV, 3-6-1965. Foto: Fotocollectie Nederlandse Heide-

maatschappij, Aanleg Europaweg en bouw Calandbrug bij Rotterdam, 1968). 

 

6-1965 gedetacheerd NRS: C.W. Kaper en A. Don. 
 

PENDRECHT, 19-6-1965, Ned., het voorschip per slbt. ELBE en STEENBANK en SCHOUWENBANK naar 

Wilton-Fijenoord te Schiedam, agent: Van Ommeren. 

 

Tanker aan de grond met zware averij 

ROTTERDAM (ANP) De Nederlandse tanker 'Pendrecht' van de rederij Ph. van Ommeren te Rotterdam heeft 
op de Rio de la Plata in Argentinië door nog onbekende oorzaak midscheeps een ernstige breuk gekregen. 

De Pendrecht is aan de grond gezet. De bemanning, die ongedeerd bleef, kon aan boord blijven. Men is 

begonnen de lading olie, waarvan niet veel verloren is gegaan over te pompen in andere tankschepen die 

langszij zijn gekomen. (HVV, 25-1-1965). 

 
Gebroken tankschip wordt leeggepompt 

(Van onze correspondent) ROTTERDAM, 26 jan. De Nederlandse tanker Pendrecht van 20 duizend ton, 

eigendom van de rederij Phs van Ommeren, die vorige week bij het opstomen van de Rio de la Plata op 

ongeveer honderd kilometer van Buenos Aires plotseling gedeeltelijk doorzakte en door de kapitein aan de 

grond werd gezet, wordt leeggepompt. Het schip kreeg en flinke scheur in de scheepswand. De 19 duizend 

ton ruwe olieprodukten, die de tanker op Aruba ingenomen, worden overgeheveld in kleinere schepen. 
Deskundigen van de rederij zijn aan de werkzaamheden te leiden. Met de reparatie kan pas worden 

begonnen, wanneer de gehele lading uit het schip is gepompt. Voor de kapitein en bemanning bestaat geen 

enkel gevaar. (HVV, 26-1-1965). 

 

Pendrecht gelost na "doorzakken" 
ROTTERDAM (ANP) — De motortanker Pendrecht van de rederij Phs. van Ommeren zal vermoedelijk in een 

noodreparatie ondergaan. Het schip is, toen het de Rio de la Flata opstoomde, door nog onbekende oorzaak 

doorgezakt en door zijn gezagvoerder in ondiep water naast de vaargeul verankerd. De lading, 19.000 ton 

olieprodukten, is Inmiddels grotendeels in kleinere tankers overgeslagen. Er wordt thans onderhandeld 

over een voorlopige reparatie, die uiteraard op zo kort mogelijke afstand moet gebeuren. Het schip ligt op 

100 km afstand van Buenos Aires, waar dokken zijn. Pas nadat het schip gasvrij is gemaakt en in een dok 
ligt, zal men kunnen nagaan wat de oorzaak van het knikken is geweest en hoe groot de schade is. De 

bemanning is nog steeds aan boord. Zij maakt het wel. (HVV, 27-1-1965).  

 

Gebroken tanker in twee stukken over de Oceaan 

(Van een onzer verslaggevers) De tanker Pendrecht van de Rotterdamse rederij Phs. van Ommeren, die 
enkele weken geleden op de Rio de la Plata bij na doormidden is gebroken, zal in twee gedeelten over de 

Atlantische Oceaan naar West- Europa worden gesleept. Daar zullen de beide scheepshelften weer aan 

elkaar worden gezet. Op welke werf dit zal gebeuren is nog niet uitgemaakt. . .  

Van Ommeren heeft tot deze rigoureuze maatregel besloten na een grondig onderzoek van de toestand 

waarin het twaalf jaar oude schip zich bevindt. De Pendrecht kan niet in Zuid-Amerika worden 

gerepareerd. Het is te riskant de tanker in de huidige toestand over de Oceaan te slepen. Daarom zal hij 
voor de thuisreis in tweeën worden gesneden. 

De Pendrecht zakte op 21 januari achter- de midscheeps plotseling door, toen het schip op de Rio de la 

Plata enkele malen stootte. De tanker vervoerde 10.000 ton schone aardolieprodukten. Deze lading is 

inmiddels overgeladen in kleinere schepen. (HVV, 17-2-1965). 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Slepers op reis met tinbaggermolen en gespleten Pendrecht 

Een sterke zeesleper van L. Smit en Co.'s Internationale Sleepdienst zal de komende zomer een grote 

tinbaggermolen van Schotland naar Indonesië brengen. Het is de eerste keer sinds 1947 dat een Smit-

sleper een dergelijk transport naar het Verre Oosten uitvoert. Het geldt in de internationale sleepvaart als 
één van de zwaarste transporten. 

De Smit-slepers krijgen de komende maanden trouwens tal van spectaculaire reizen te maken. Eén 

daarvan is de thuisvaart met de Van Ommeren-tanker Pendrecht, die enige tijd geleden op de Rio de la 

Plata aan de grond liep en zwaar werd beschadigd. De sleepboot Elbe brengt de Pendrecht naar Rotterdam. 

De tanker wordt deze maand eerst in tweeën gesneden. De Elbe neemt dan beide scheepshelften aan de 

tros en sleept ze dus tegelijk over de Atlantische Oceaan naar Nederland. Hier worden ze dan weer tot één 
schip aaneengesmeed. Andere sleepboten van L. Smit en Co. maken grote reizen voor de olieindustrie. De 

Zwarte Zee, het vlaggeschip, vertrekt binnenkort met het booreiland Endeavor uit de Golf van Mexico, de 

Hudson is met het booreiland Oriënt Explorer al onderweg van Noord-Borneo. Deze boorinstallaties zijn 

bestemd voor de Noordzee. Een derde booreiland wordt door een Smit-sleper versleept van Karachi naar de 

Perzische Golf. Van de andere op handen zijnde sleepreizen zijn drie transporten van baggerzuigers 
nauwelijks minder interessant. De eerste zuiger moet van Indonesië naar België worden gesleept, de 

tweede van Australië naar Nederland en de derde van de Perzische Golf naar Engeland. (HVV, 2-3-1965. 

Foto's: De Sleeptros, Montevideo). 

 

TANKER BRAK IN TWEEËN Opvarenden veilig 

BUENOS AIRES, 5 maart (AFP) — De 13.150 ton metende Nederlandse tanker Pendrecht ls woensdag in 
de nabijheid van de haven van Buenos Aires in tweeën gebroken. Dit is gemeld door de sleepboot Cecllia 

Croce. De bemanning is aan boord gebleven en loopt in het geheel geen gevaar. (De Tijd De Maasbode, 05-

03-1965). 

 

 
 

Elbe met delen Pendrecht naar Rotterdam 

(Van een onzer verslaggevers) - De Smit-sleper Elbe is zaterdag uit Montevideo naar Nederland vertrokken, 
met achter zich de twee losgebrande scheepshelften van de Van Ommeren-tanker Pendrecht. Dit schip 

brak indertijd doormidden, toen het in geladen toestand op de Rio de la Plata de bodem raakte.... 

De Elbe, onder commando van kapitein K. van der Hoek uit Maassluis, zal zeker langer dan anderhalve 

maand nodig hebben om de in twee delen gesneden Pendrecht af te leveren bij de RDM. Het schip zal daar 

worden hersteld. De sleepboot sleept de scheepshelften aan trossen van respectievelijk 500 en 700 meter. 

Op ieder scheepsdeel zitten vier Nederlandse runners. Hoewel dergelijke transporten geen zeldzaamheid 
meer zijn, geldt de reis van de Elbe wel als een van de moeilijkste van deze soort. (HVV, 22-3-1965). 

 

Elbe met Pendrecht 21 juni voor de Hoek 

(Van een onzer verslaggevers) - De sleepboot Elbe van L. Smit en Co's Internationale Sleepdiensten, komt 

na een reis van vier maanden op 21 juni voor Hoek van Holland. Dat bericht heeft de kapitein van de Elbe, 
K. van der Hoek, vandaag aan zijn hoofdkantoor te Rotterdam kunnen doorgeven. De Elbe is met een 

moeilijke sleep over de Oceaan gestoken, de tanker Pendrecht, 13510 brt., was in de buurt van Argentinië 

aan de grond gelopen en kon slechts gelicht worden door hem in tweeën te branden. Die twee helften 

gingen, aan de trossen van de Elbe, op 20 maart van Montevideo en La Plata in Argentinië hun reis naar 

Nederland beginnen. 



Een moeilijke reis met lang niet altijd even goed weer. Toch is de reis goed verlopen. Een dergelijke sleep is 

nogal kwetsbaar. Bij een beetje ruw weer moet men op de sleepboot de kunst van het navigeren wel heel 

goed machtig zijn, want dan hebben zulke tankerhelften die zonder eigen roer aan de trossen hangen, de 

neiging om te gaan gieren en draaien. De Elbe koerst op het ogenblik in de Golf van Biscaye. Nog tien 
dagen en dan zit deze reis er op. (HVV, 11-6-1965). 

 
 
TEN HALVE GEKEERD... 

He achterste helft van de Nederlandse tanker Pendrecht is terug in Rotterdam. Gistermiddag werd het 

halve schip de Rotterdamse haven binnengesleept, na een reis van ruim drie maanden over de oceanen. 

Begin maart liep de Pendrecht (van rederij Van Ommeren) in Zuid-Amerika op de Rio de la Plata op een 

modderbank en brak doormidden. De sleepboot Elbe haalde de twee tankerhelften van de rivier en sleepte 

ze de halve wereld over naar huis. In Het Kanaal werd het voorschip overgenomen door de sleper Tyne, die 
niet zo sterk is als de Elbe en met de andere helft aan het eind van de week in de Maasstad wordt 

Verwacht. Waarschijnlijk zullen de twee helften weer aan elkaar worden gehecht. (De Volkskrant, 17-06-

1965). 

 

 
 



m.t. PENDRECHT (3)  527383   1953-1965   tankschip   PGRX 

 Gebouwd 1953, N.V. Dok & Werf Mij. "Wilton-Fijenoord", Schiedam (735) 

13.150 BRT, 7.561 NRT, 19.995 DWT. 170,11 (164,11) x 23,18 x 12,35 x  9,328 meter. 

24 ladingtanks, 26.108 m3, 4 ladingpompen, totaal 1.400 ton/uur, 1.730 ton bunkers, 14,5 kn. 
2 Schotse ketels voor o.a. verwarming van de lading. 

7.750 EPK, 6 cyl, 2 tew, 700 x 2320, 117 omw/min., Doxford, de werf. 

 

 
 

3-12-1952 kiel gelegd door mr. J.J. Oyevaar, 15-6-1953 gedoopt PENDRECHT door mevr. mr. M.A.J. 

Kroese-v.d. Brandhof (echtgenote van mr. J. Kroese, lid van Raad van Bestuur) en te water gelaten 

(uitgedokt), 10-9-1953 technische proefvaart, 17-9-1953 officiële proefvaart op de Noordzee en opgeleverd 

(BV) aan N.V. Mij. Zeeschip "Pendrecht", Rotterdam, in beheer bij N.V. Phs. van Ommeren, Rotterdam, 17-

11-1953 vertrokken naar de Perzische Golf. (Foto R.D.M., collectie P. Holswilder, 14-6-1953). 

 

18-4-1960 een explosie in de machinekamer (carterexplosie) gekregen gevolgd door brand tijdens een reis 

in ballast van Hamburg naar Napels op 10 mijl van Gibraltar, 5 bemanningsleden gedood en 3 gewond, 

brand met eigen middelen geblust, door de sleepboot HERCULES naar Gibraltar gesleept, 23-4-1960 

vertrokken achter de sleepboot HERCULES naar Rotterdam, gerepareerd te Rotterdam, de schade bleek ƒ 
1,35 M. te bedragen, verzekerd voor ƒ 1 M, 17-8-1960 proefvaart na de reparatie. 

21-1-1965 tijdens een reis van Aruba naar Campana bij het opvaren van de rivier Rio de la Plata 

verschillende keren gestrand met 19.134 ton olieproducten (benzine, kerosine, dieselolie, vliegtuigbenzine 

en gasolie), 22-1-1965 de tanker bleek iets doorgezakt bij tank 5, aan de grond gezet een de lading 

overgepompt, 2-2-1965 gereed met de lading in andere schepen te pompen, op 2-3-1965 begonnen met in 

tweeën snijden (5 dagen werk), 7-3-1965 doormidden gebrand, 12-3-1965 vertrokken naar Montevideo met 
5 Argentijnse sleepboten, 13-3-1965 te Montevideo door de sleepboot ELBE (L. Smit & Co.'s Internationale 

Sleepdienst, bouwjaar 1959, 797 BRT, 2.780 EPK) vastgemaakt, naar Rotterdam gesleept van 20-3-1965 

vertrokken, bij Het Kanaal het voorschip overgenomen door de sleepboot TYNE (N.V. Internationale 

Sleepdienst Mij., Rotterdam, bouwjaar 1944, 386 BRT, 840 EPK), 16-6-1965 met het achterschip te 

Schiedam, 18-6-1965 voorschip vastgemaakt, 19-6-1965 op de Nieuwe Waterweg met het voorschip, 
gerepareerd bij N.V. Dok & Werf Mij. Wilton-Fijenoord, Schiedam. (Foto: Kaart v. Ommeren, DRC#10). 

 

15-7-1965 verkocht aan Marcosta Compania Naviera S.A., Panama, thuishaven: Monrovia-Liberia (Lemos 

& Pateras Ltd., Londen), 11-10-1965 te Schiedam, na beëindiging van de reparatie, overgedragen aan de 

nieuwe eigenaar, herdoopt SPYROS LEMOS.  

 
PENDRECHT verkocht naar Griekenland 

(Van een onzer verslaggevers) - De tanker 'Pendrecht' van Phs. van Ommeren die op de La Plata-rivier in 

tweeën brak en thans gerepareerd wordt op de werf van Wilton-Fijenoord, zal naar Griekenland' worden 

verkocht. Het schip zal in oktober aan de nieuwe eigenaars worden opgeleverd. (HVV, 14-9-1965). 

 



 
 

1-11-1968 op 14 mijl van Vigo in tweeën gebroken, 5 man vermist, 8-11-1968 achterschip gezonken, 9-11-

1968 voorschip gezonken door kanonvuur tot zinken gebracht. (Foto: NN, collectie F. Schov). 

 
PENDRECHT (verhalen) 

"Op 21 januari 1965 was ik als ll-stuurman a/b van de Pendrecht. We kwamen uit Aruba met een lading 

van diverse geraffineerde oliën. We hadden voordien een aantal graanreizen gemaakt naar Noord-Canada. 

In Aruba hadden we het schip weer gereed gemaakt voor de vaart met olie. We voeren in de vaargeul op de 

Rio La Plata ter hoogte van Montevideo en hadden twee rivierloodsen a/b. Tijdens mijn wacht van 12-16 

uur voelde ik het schip voortdurend trillen. Ik vroeg de loodsen of dat niet gevaarlijk was, omdat we mijns 
inziens door de modder voeren, wat ontkend werd. Toen ik na afloop van mijn wacht in mijn hut zat, 

hoorde ik een enorme knal. Olie spoot vanaf dek boven de brug uit. Het schip bleek geknakt te zijn en het 

dek ter hoogte van een tank geladen met kerosine was open gescheurd. Onder de Kaapverdiaanse 

bemanning was flinke paniek uitgebroken. Bij het vieren van de reddingsboten ging alles mis. De boten 

kantelden en werden dus maar weer opgehaald. Er brak geen brand uit. De loodsen zetten het gebroken 
schip aan de grond buiten de vaargeul. De kerosine was uiteraard uit het ruim gestroomd. Door de 

getijdewerking kwam het schip voortdurend gedeeltelijk los van de grond, waardoor de klinknagels van de 

huidgangen zich los werkten. Met flinke knallen schoten ze door het ruim. In de scheuren werden halve 

varkens uit de diepvries geperst om zoveel mogelijk vonkvorming te voorkomen. De stank na een paar 

dagen bij tropische temperaturen is voorstelbaar. Na enkele dagen kwam de beroemde Red Adair om het 

schip te lossen in lichters langszij. Er werden dieselgeneratoren met pompen aan dek gezet. Volgens Red 
hoefden we ons geen zorgen te maken over de vonken aan dek, want dat deed hij ook niet. Na een week 

kreeg ik een meningsverschil met de kapitein, Mooie Ben genaamd. Ik moest met een groep onhandelbare 

Kaapverdianen naar huis. Het schip is daarna in twee stukken gesneden en naar Nederland gesleept zoals 

inmiddels bekend.  

 De hele schipbreuk heb ik in mijn memoriaal, dat ik als 2e-stuurman voor mijn derde rang bijhield, 

beschreven. Tot mijn verrassing werd het memoriaal op deze case history goedgekeurd, want verder had ik 
er niet zoveel aan gedaan. Er ontbraken nogal wat stersbestekken". (Bron: Willem van Rooij, geplaatst 11 

januari 2006, kombuispraat.com). 

 

"Ik zat toendertijd op de sleepboot ELBE en heb toen de sleepreis meegemaakt van Montevideo naar 

Rotterdam. De sleepreis duurde 100 dagen. Mij werd toen gevraagd of ik als runner op het achterschip 
wilde gaan om de machinekamer en verder wat technische dingen in de gaten te houden. Een leuke 

bijkomstigheid was dat er heel de reis een filmploeg aan boord van de Pendrecht was. Die ploeg bestond 

o.a. uit Pim Korver en ene Hr. Scheeffer uit Voorburg. De twee delen van de Pendrecht werden achter 

elkaar versleept. Het voorschip eerst en het achterschip als tweede deel. Bij slecht weer brak een keer de 

sleeptros van het voorschip en botste toen met een enorme knal tegen het achterschip. Dus de Pendrecht 

heeft zo zichzelf aangevaren. Ik heb er ook nog wel fotos van en in een oude sleeptros staat ook nog een 
verhaal. Van de film die er over gemaakt is heb ik tot op heden nog niets van gezien. Ik heb een aantal 

jaren geleden een klein stukje van de film gezien in het journaal toen de Elbe overging van Smit naar 

Greenpeace. De Pendrecht is uiteindelijk afgeleverd in Rotterdam en weer tot een geheel gebouwd". (Bron: 

Sjaak van Krimpen, runner ELBE/kombuispraat.com).  
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