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de inzet uan smalileel

22 november 1999, Huis ter Heide

'Ere wie ere toekomt'. Eindelijk was/is 'tzoyer.
Joop Romkema, oud-opvarende van smaldeel 1 en initiatiefnemer van het
eerste uur, Henri Lansink, communicatie adviseur bij VBMA{OV, tevens
redacteur van Trivizier en Coen Deering, redacteur bij Vast Werken zaten blj
elkaar om de archieven inzake'Agadir 1960' te openen en uiteindelijk samen te
voegen.

Een drietal archieven vergaard door Joop, door Henri voor zijn artikelen in
Trivizier en door de AVOM in de persoon van p.r. functionaris Ben TimmermaÍrs.

Verzameld veelal naar aanleiding van oproepen daartoe in Trivizier, de
Opmaat, Houwe Zo,YasÍ Werken. Heel recent via de radio uitzending (KRo)
'Adres onbekend'. En ook vanwege de komende reiinie.
Bijeengebracht door u als schrijver over de ervaringen tijdens die dagen van
maandag 29 februafi tot en met vrijdag 4 maart 1960.
Bijeengebracht door u als historicus, als analist, als verslaggever, als inzender
van foto's, krantenknipsels en afdrukken, maar toch vooral als auteur.
Bijeengebracht door Joop en Henri en mede verkregen uit de officiele stukken
van defensie in het algemeen en de Koninklijke marine in het bijzonder.
Nu dus samengevoegd om er gebruik van te maken u aan het woord te laten,
de officiële zljde te belichten, foto's (opnieuw nog 's een keer) te publiceren en
om aan de retinie een herinnering over te houden.
Deze herinneringsuitgave werd door ons als volgt ingedeeld:

Hoofdstuk 1: Agadir voor de aardbeving
Hoofdstuk 2: Chronologische ontwikkeling ...............
Hoofdstuk 3: Na de ramp.........
Hoofdstuk 4: (Geestelijke) opvang nu .............
'Nog wat losse eindjes' ...............

......-......... 1
............ 16
........... 56

..... 73
........ 77

Gekozen werd voor één lettertype voor het doorlopende verhaal en een
'schrijflettertype' om u aan het woord te laten.
Hoofdstuk 2 (de hoofdmoot) wordt telkenmale geconcretiseerd door onverkorte weergave van uw ervaringen, zoals u deze op schrift zette en naar de
respectieve archieven zond.

(Een uitgave
van de AVOM,

Waar het nieuwe 'Groene Boekje' en de nieuwste uitgave 'Van Dale' spreken
over 'vlaggenschip' is in deze herinneringsuitgave constant gekozen voor het ook door u immer gebruikte - 'vlaggeschip'.
Namens ons drieën, Coen Deering

samengesteld
door
Coen Deering,
Henri Lansink
en

Joop Romkema;

tile[silrlrgr

Allen (en datzrjner ruim vijflronderd), die op enige manier gehoor hebben gegeven
aan de oproepen in de verschillende periodieken.
Niet altijd kon uw copy enlof kopie worden geplaatst. Maar ze zijn wel allemaal
doorgenomen!
Een goede reiinie toegewenst.
Piet van Minnen voor

je

adviezen tijdens het laatste werkoverleg.

Ben Timmelïnans voor het wekelijks 'hoe staat

't er nu mee?'

gesprek.

Mevrouw Khadija Berg, die te Agadir 1960, familie verloor en aanbood voor de
Marokkaanse gemeenschap hier, maar misschien ook voor belangstellenden in
Marokko zelf van Breukvlak tussen woestijn en water een vertaling te maken.
Chris Mark voor jouw archieffoto's van de schepen. Tevens voor coffectie van
deze herinneringsuitgave.
Renzo Soldaat en Jan Coen Deering met wie
uitgave tenslotte naar de drukker ging.

in nauwe samenwerking

deze

Paul de Smit vanwege diverse malen (artistiek) werkoverleg en je tien voorontwerpen.
Theo Luijckx voor zijn bemiddeling en uiteindelijke financiële bemoeienis.

Verder bedanken we voor hun belangeloze medewerking aan onze zoektocht
naar archieven en ander materiaal voor deze uitgave:
Drs. A.J. van der Peet en C. Termarsch van het Instituut voor Maritieme Historie.
J. Rijpstra en J. Gelauf van het Defensie archieven-, registratie- en informatiecentrum.
Jan H. Kompagnie van het Centraal Archieven Depot.

Hannelies van 'Prins First

Aid' bedankt voor apparatuur

en vooral je geduld.

Tenslotte willen we iedereen bedanken die op enige wijze een bijdrage heeft
geleverd en die wij hier niet bij naam hebben genoemd.
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AGAIIIRUOORIIERAMP
Van een aantal oud-marine mensen kreeg de redactie brieven en foto's van 'het
Agadir van voor de aardbeving'.Deze worden graag gepubliceerd.

Onderstaande foto:
J.S. Terpstra,
Overijse (B)
Van de heer Terpstra

zijn in deze
herinneringsuitgave
nog foto's en een brief
opgenomen, red.

1

R.W. graaf van Lynden
Oud-ofÍïcier Koninklijke marine

U

Noordwijk
5

juni 1999

Ten vervolge van ons telefoongesprek dezer dagen doe ik u hierbij de tekst
toekomen uit mijn 'Maritieme Herinneringen' van een bezoek van slechts enige
uren aan Agadir enige maanden na de overstromingsramp van I februari 1953.
Ik was geplaatst aan boord van Hr. Ms. Evertsen, toenmalig vlaggeschip van
mini-smaldeel 5, onder bevel van de kapitein ter zee G. Koudijs en bestaande uit

vier torpedobootjagers van nog Britse makelij, een onderzeeboot en twee
Mitchell's (dit kunnen Harpoons geweest zrjn?, red.); deze laatste op het
vliegveld van Agadir.
Ik was oudste stafofficier en we woonden en werkten in het korporaalsverblijf
onder'kn. (kanon, red.) 2'.

De 'Evertsen' moest olieladen in Agadir langs de steiger, waarbij mijn
jaargenoot F. Kroesen en ik - op die steiger staande - door drie onguur uitziende

lieden werden uitgenodigd met hun auto iets van Agadir te zien.
We beschouwden ons als een nogal sterk team en accepteerden eerst het
vliegveld te bezichtigen, waar immers onze twee Mitchell's waren gebaseerd.
Daarna reden we door naar het industrieterrein (inblikken van sardines), naar
de Europese wijk en tenslotte naar de kashba met een toegangspoort, waarop
nog duidelijk te zien was: 'Voor God en Oranje'. Daar bood men ons thee en
gebak aan.

In het gesprek daar, vroegen onze drie gastheren 'hoe de situatie in
Nederland was?' Op ons antwoord en wedervraag: "Overstromingen. Wat
weten jullie daarvan?" was hun reactie, "dat men tvvee inTamelingen voor
Nederland had gehouden: één door middel van een voetbalwedstrijd, de andere
door het organiseren van een autoshow met lieftallige dames".
De tranen sprongen ons in de ogen!
Overigens, onle gastheren bleken Marokkaanse joden te zijn.
Een jaar of tien later onderging Agadir een verschrikkelijke aardbeving met
heel veel slachtoffers. Het deed me veel genoegen te vernemen dat een Nederlands smaldeel vanuit Gibraltar werd geTonden om hulp te verlenen.

(R.V/. graaf van Lynden is Drager Bronzen Kruis en erelid van de 'vereniging
Dragers Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis', red.)

NB. Smaldeel 5 was het operationele smaldeel en maakte van 14 januari tot
2 april1953 een oefenreis: Las Palmas, Agadir, Gibraltar, Portland.
Het bestond uit Hr. Ms. Evertsen, van Galen, De Bitter, Van Amstel,Zwaardvis
en Harpoonvliegtuigen v an 320 squadron.

'Minismaldeel 5', waarvan Graaf van Lynden schrijft bestond uit Hr. Ms.
Evertsen en De Bitter, die vrijdag 6 maart 1953 tot 18.00 uur te Agadir
verbleven. (bron: marine-auteur Chris Mark)
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Uit de brief (gepubliceerd in deze herinneringsuitgave) van C. C. Brandon Bravo

Ik was vroeger al eens in Agadir geweest. In mijn herinnering was het een
grote moderne Europees ingerichte stad met op een heuveltop aan de rand ervan
een ommuurde wijk, die dienst deed als kashba en waar de lokale bevolking
woonde.

Boven de toegangspoort van deze wijkwas een spreuk aangebracht in de zin
van: "Vreest God den Heere met groote Vree7e", waaruit af te leidenviel dat
onze voorouders in vroeger tijden hier al acte de présence gegeven hadden.
De muren en huizen van deze wijk waren in mijn herinnering opgebouwd uit
gedroogde leem, klei of modder.

-

De Roerganger, 1,960, nr. 4
Ds. E.H. Lourens, vlootpredikant
(destijds aan boord van Hr. Ms. De Ruyter)

..AGADIR.

.

.LIJDENSWEG

Maandag 29 februari, Agadir een stad vol leven en licht. Overal automobielen, felle lichtreclames, een druk beweeg van mensen, die hun belangen najagen.
Het ontgaat bijna allen, dat de aarde als het ware tweemaal een zacht
waarschuwend kloppen laat horen.
Alles raast door.
Totdat....., offi midderracht heen, ineens, alles verstomt. Als ooit (zo vertelde
me een overlevende) de uitdrukking: "De ganse natuur houdt de adem in" terecht
gebezigd is, dan is het voor wat er toen gebeurde.
Een beklemmende angstaanjagende stilte.
Het was het verlammende afwachten van mens en dier, de korte tijd tussen begin
en einde van een aardbeving: het waren maar vijftien seconden, het leken eeuwen
van de dood.
En daarna steeg een tegelijk tflgezette schreeuw van jammer op.
Wat nog leefde gilde tegen die dood. Toen werd het weer stiller en dikke massief
aanrollende, vochtig lutt zee komende flarden mist dekten een klam doodskleed
over de stad.
En toen de nieuwe dag van de nieuwe maand geboren werd, was in Agadir
nauwelijks nog leven om haar te begroeten.
Het nieuwe licht baarde een dode stad.

Het deel van de stad waar wij naar overlevenden zoeken was twee dagen
geleden nog een zeer dicht bebouwde wijk geweest, zo'n typisch oosters stadsgedeelte met nauwe straatjes en door elkaar gebouwde huisjes vol leven.))
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IMPRESSIE VAN EEN TOERIST,
Jan H. Kompagnie,
Gouda 1999

" AGADIR...nAND ERovER.

Maar de klank Agadir doet bij de wat oudere toerist nog een ander belletje
rinkelen. Nee, niet naar aanleiding van de gebeurtenis in l9ll, toen Duitsland
het oorlogsschip 'Panther' in de wateren rond Agadir zond als een vermanende vinger richting Frankrijk en Spanje, door wie het zich bedreigd achtte.
Dat voorval zullen weinigen zich herinneren.
Maar wel die andere gebeurtenis, die van recentere datum. Agadir, zo weten
vele nog: dat was toch die stad die werd getroffen door een aardbeving, ooit?
Aan de voet van de heuvel waar bovenop de oude kashba troont met in de
poort het Nederlandse opschrift: "Vreest God ende Eert den Koning", een
glooiend terrein, de plaats van het onheil.
Zweffionden scharrelen er rond, huisvuil ligt hoog opgetast, een verkoolde
boomstronk als symbool van troosteloosheid in het desolate landschap."

"Vreest God ende
eeri den Koning"
foto:

Jan H. Kompagnie.
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-'Katholieke lllustratie'
'19 maart '1960
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Hr. Ms. De Ruyter, vlaggeschip smaldeel 1:lichte kruiser, C 801,
max. snelheid 32.3 knopen,
bemanning 973 koppen.
ln dienst 1953, uit dienst 1973.

llr. tlls.lle Buyter

Foto: LM.H.
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ttReisverslag

van smaldeel 1, 1 februari -2 aprll
Gibraltar-Casablanca-Agadir-B arcelona
Commandant: commandeur A.P. Ferwerda

Hr. Ms. De Ruyter (vlaggeschip), commandant: kapiternter zee L.E.H. Reeser
Hr. Ms. Drenthe, commandant: kapitein-luitenant teÍ zee J. van Dapperen
Hr. Ms. Gelderland, commandant: kapitein-luitenant ter zee E.H. van Rees
Hr. Ms. Overijssel, commandant: kapitein-luitenant ter zee J.H. baron Mackaij
(voegde zichlater bij het smaldeel en was niet aanwezig te Agadir)
Hr. Ms. De Bitter, commandant: kapitein-luitenant teÍ zee P.van Noort
Hr. Ms. Limburg, commandant: kapitein-luitenant ter zee J.L. Dencher
Hr. Ms. Zwaardvrs, commandant: luitenant ter zee der 2' klasse oudste categorie
A.F. de Bruine
(de ministervan defensie, ir. S.H. Visser, de bevelhebber der zeestrijdkrachten,
vice-admiraal L. Brouwer en enige fficieren hadden vanaf zondag 28 februari
tot en met dinsdag 1 maart de oefeningen yan smaldeel I bij Gibraltar bijgewoond; intussen had Hr. Ms. Limburg zich bij het smaldeel gevoegd, red.).

Op de eerste platvoetwacht (dinsdag I maart, red.) gaf de bevelhebber der
zeestrijdkrachten opdracht om met de bovenwaterschepen met spoed op te
stomen naar Agadir, teneinde assistentie te verlenen aan het door een aardbeving
getroffen gebied. De kruiser en de jagers stoomden met een vaaÍt van 26 mljl
naal Agadir. Hr. Ms. De Bitter volgde met maximum vol te houden vaart. Hr.
l|i{s. Zwaardvis keerde naaÍ Gibraltar terug en wachtte verdere orders af.
Squadron 2 bleef eveneens ter beschikking. (verbleef op het vliegveld van
Gibraltar, red.)Woensdag2 maart ten 12.00 uur plaatselijke tijd arriveerden de
kruiser en de jagers op de rede van Agadir. Bij aankomst bleek dat een Frans
eskader acht uur tevoren was aangekomen.
Direct na het ten anker komen van Hr. Ms. De Ruyter begaven de smaldeelcommandant en de chef-staf zich naar de wal en namen zrj contact op met de
Marokkaanse en Franse autoriteiten, die belast waren met de reddingsacties.
Men besloot werkploegen en enige medische ploegen naar de wal te sturen voor
het zoeken naar onder het puin bedolven overlevenden. Eveneens zou voeding
worden afgegeven ter verdeling onder de bevolking. Nabij het Franse hoofdkwartier werd een commandopost ingericht, die de verbinding tussen de
werkploegen aan de wal en de schepen onderhield en de werkzaamheden van de
ploegen coördineerde. Op de eerste wacht arriveerde Hr. Ms. De Bitter en het
schip ging in de nabijheid ten anker.
Donderdag 3 maart vertrokken de eerste werkploegen en enkele medische ploegen omstreeks 07.00 uur naar de wal. In het geheel namen die ochtend
t 300 man werkploegen en medische ploegen deel aan het opgraven en bergen
van lijken in de totaal vernietigde Marokkaanse wijk van de stad. Een
verzengende hitte maakte het noodzakelijk de ploegen omstreeks 12.30 uur af te
lossen. Bij terugkomst aan boord werden allen grondig ontsmet ter voorkoming
van infectie. Even na zonsondergang keerden de laatste ploegen terug aan boord.
In verband met het grote besmettingsgevaar en de geringe kans nog meer oveÍlevenden te vinden werden de redding- en bergingswerkzaamheden op donderdag 3 maart bij zonsondergang stopgezet. Ongeveer 25 ton voeding werd op 4
maart aan de Marokkaanse autoriteiten afgegeven ter verdere distributie. In de
loop van de avond werd de walcommandopost opgeheven. Hr. Ms. Gelderland
vertrok naar Casablanca voor olie laden en ophalen van post. Een verzoek van de
Marokkaanse autoriteiten om met dit schip 150 Marokkaanse padvinders over te
brengen van Casablatca naar Agadir werd later weer ingetrokken. Even voor
middernacht gingen de overige schepen anker op en stoomden zr1 op naar
Gibraltar, nadat kort tevoren een ernstige aardschok door de verzamelde schepen
op de rede was geconstateerd."
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Ch. J. Hooghuis
Hofmeester 1b.d.

aan

Tilburg

het
tit00Íil

(toen aan boord van Hr. Ms. Limburg)
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juni 1999

Op dinsdag I maart 1960, in de namiddag, was smaldeel 1 gereed met de
oefeiingen in het kader van de iaarliikse voorjaarsoefeningen en Hr. Ms. kruiser
Db Ruyier, cle drie jagers Hr. Ms. Drenthe, Gelderlctnd en Limburg, evenals het
op
fregat Hr. Ms. De Bitter en de onderzeeboot Hr. Ms. Zwaardvis stoomden
nabij
Gibraltar.
ankerplaatsen
naar hun
Het smaldeel stond onder leiding van commandeur Ferwerda.
Toen het 'vast werken' was gingen diegenen, die niet op wacht stonden
mandiën en daarna schaften.
De tweede 'platvoet' was op post en de rest van de bemanning ontspande Zich.
Het zal onguràr, 19.00 uur ziin geweest toen ik met drie maten rustig op het
achterdek ian Hr. Ms. Limburg een strootje zat te roken en plotseling dwingend
door de scheepsomroep klonk: "Attentie, hier spreekt de commandant".
Ierlereen stonà stil of stopte, indien mogelijk, even met waarmee hii bezig was en
we maanden elkaar tot stilte.
Het feit dat de commandant de bemanning via de scheepsomroep toesprak
bijzonderheid. Er moest dus iets aan de hand ziin. Voor mii was dit de
*o,
""n
eerste keer dat ik dit hoorde.
Hij cleetde de bemanning mede dctt er in Marokko een aardbeving had plaats
givonden, waarbij vooial de havenstad Agadir Zwaar was Setroffen en dat
duizenden mensen onder het puin begraven waren.
In opdracht van de Commandant Zeemacht Nederland werd ons smaldeel naar
Maiokko gezonc)en. Wii hadden de opdracht te helpen bij berging- en reddingswerkzaamheden.

De commandant vroeg onze uiterste inspanning deZe taak zo goed mogeliik te
volbrengen.
Toen de mededeling was beëindigd keken we elkaar verbaasd aan en wisten ons
geen enkele voorstelling te maken van hetgeen zich in Marokko had voltrokken.
Van mijn maten was er één twintig iaar en de andere twee negentien. Ik was
half vorige maand negentien geworden. Toen ik zeventien iaar en zes maanden

wis hoi ik yoor

zes

iaar bii de Koninklijke marine

getekend.

Ik

was

dws

'beroeps'.

Wij wisten nog weinig van het leven en zagen 'het ziin bii de Koninkliike
marine' als een eer en een groot avontuur.
Met de realiteit van dat avontuur werden we nu geconfronteerdEnkele minuten later begonnen de krachtige motoren van de 'Limbwrg'
zwaarrler te ronken. De twee schroeven trokken het kontje dieper in het kolkende
Zeewater en onder aanvoering van 'De Rwyter' gingen we volle kracht door de
straat van Gibraltar om vervolg,ens in zuidelijke richting de Atlantische oceaan
op te stomen.

M'n maten en ikfilosofeerden, op weg naar het cafetaria, over wat we daar
aan zouden treffen. We vonden het allemaal reuze spannend'

Er werd weinig informatie verstrekt over Agadir,

een plaats die niemand aan

boord kennelijk kende.

Die avoni zochten we op tiid onze tampat op, want het zou de volgende dag
wel eens een enetnerende dag kunnen worden.
Gedurende de voormiddag van de volgende dag voerden we grotendeels in
dichte mist, maar naannate we ons doel naderden, trok deZe op en toen wij rond
18

het middaglil.ff voor de kust van Agadir arriveerden was het stralend weer,
hetgeen in schril contrast stond met hetgeen op de wal was gebeurd.
In vergelijk tot de Middellandse zee was de temperatuwr hier aanzienlijk
hoger. Het was tussen 25 en 30 graden en dat was voor een Hollandse jongen in
maart zeer aangenaam.
Een Frans smaldeel bestaande uit een tiental oorlogsbodems, waaronder
kruisers, jagers enfregatten lag al voor anker. Zij waren 's-morgens om 08.00
uur aangekomen, hoorden wij later.
Donderdag:
Via de omroepinstallatie werden door de fficier van de wacht de namen
voorgelezen van diegenen die naar de wal moesten.
Mijn maten, alle drie kok, mochten niet mee omdat zij verantwoordelijk waren
voor de maaltijden. Ik moest wel mee.
In een blauw werkpak, helm en rubber werkhandschoenen werden ongeveer
tachtig man van onze bemanning met sloepen naar de wal gebracht. (totaal
bemanning van een onderzeebootjager van het type 'Hr.Ms. Limburg': 280, red.)
Naarmate wij dichter bij de kust kwamen roken wij een steeds sterker
wordende vreemde geur. "Lijkenlltcht", zei een lauartiermeester en aan zijn
stellige gezichtsuitdrukking was te zien dat hij wist waarover hij sprak. En hij
vervolgde: "De aardbeving is bijna twee dagen geleden en met deze temperatuur
ruik je dat al gauw".
Mijn hart klopte sneller en ik voelde de spanning in afwachting van het
onbekende dat ons te wachten stond.
Ook de jongens die een stuk ouder waren dan ik zwegen en keken strak naar de
kust. Zij waren ook nerveus en daardoor voelde ik mezelf geen uitzondering.
We meerden af bij de boulevard die met zijn wuivende palmbomen vóór de
aardbeving een plaatje moest zijn geweesÍ.
De vermoedelijk voorheen prachtige witte gebouwen aan de boulevard waren
nog slechts puinhopen. Van de huizen tegen de bergwand stond ook bijna niets
meer overeind
Enkele dagen geleden wandelden mannen, yrouwen en kinderen hier nog
ontspannen; nu lagen daar op de grond honderden lijken in doeken gewikkeld.
Ik kon er in het begin bijna niet naar kijken, maar naar gelang de tijd vorderde,
raakte ik een beetje gewend aan de macabere omgeving.
De sterke lijklucht was ondragelijk. We kregen snelverband uitgereikt dat we
voor onze neus en mond moesten binden, terwijl de ziekenverplegers regelmatig
wat ontsmettingsmiddel op dat verband golen, zodat we de stank minder roken.
Ons werd gezegd dat we ons lichaam zoveel mogelijk bedekt moesten houden;
dus mouwen naar beneden.
Marokknnen die de ramp hadden overleefd, dwaalden over de puinhopen en
groeven lusteloos, zonder veel hoop op de plaats waar zij meenden dat hun
woningen hadden gestaan, maar zij gaven het al gauw op en gingen erbij zitten.
Terwijl de toegesnelde hulpverleners ploeterden en zwoegden om alsnog te
redden wat te redden was, keken vele Marokkanen gelaten toe, confuus van de
enorme mentale dreun die hen door de aardbeving was toegebracht. Het besef
dat zij in één klap families en al hun bezittingen waren lauijtgeraakt, wilde nog
niet geheel tot ze doordringen.

Ik werd ingedeeld in een groep die moest graven aan de boulevard, terwijl
andere ploegen naar de kashba werden gestuurd. Vele doden werden door onze
groep onder de puinhopen vandaan gehaald. Helaas troffen wij geen enkele
overlevende aan.
Verderop hadden ze het geluk wel mensen levend onder het puin uit te halen.
Tijdens het graven zag ik regelmatig janmaats met gewonden in hun armen of

t9

met gewonden of doden op brancards van de berg aJkomen. De gewonden
werden met spoed door ambulances afgevoerd, terwijl de doden, in doeken
gewikkeld, bij de anderen op de boulevard werden gelegd. Deze doden werden
door weer andere ploegen Marokkanen met kleine vrachtauto's weggebracht.
(uit het verloop van deze woordelijk overgenomen brief van de Heer Hooghuis
blijkt dat hij niet te +12.30 uur werd afgelost. De redactie heeft zulks ook bij hem
geverifieerd)
Naar gelang de middag vorderde lolrumen steeds meer vliegen en ook zagen
we steeds meer ratten tussen de puinhopen snuffelen, op zoek naar iets eetbaars.
De warme wind joeg het stof op en maakte de situatie zeker niet dragelijker.

Voor wat het eten en drinken betrof, mochten we zelf niets aanraken:
aiekenverplegers en anderen voerden ons op de boulevard stukjes sinaasappel,
appel en brood en zij lieten ons drinken als we daar behoefte aan hadden. (als
baby's dus, red.)
Steeds weer realiseerde je jezelf dat de vreselijke stank die je rook, wanneer het
ontsmettingsmiddel op de bandage voor je neus en mond was uitgewerkt, zeer

ongepnd moest fijn.
In een temperatuur die inmiddels was opgelopen tot boven 30 graden werden
we regelmatig weggeroepen door Marokkanen. Ze trokken ons dan mee naar de
met puin bezaaide grond en zeiden: "Ici, ici" (hier, hier). Middels het opsteken
vanvingers, begeleid door andere gebaren en eenvoor ons onbegriipeliike reeks
Marokkaanse woorden, vermengd met wat Frans, probeerde men ons aan het
verstand te brengen dat daar, op die plek, mensen onder het puin moesten liggen.
Meestal was dit ook zo en werden de stoffelijke overschotten door ons geborgen.
Tijdens het graven h,vamen wij ook allerlei huisraad en andere dingen tegen.
De opgegraven zaken werden door de omstaande Marokkanen verzameld,
waarna zij ermee vertrokken.
Er was in het geheel geen controle op wat door de overlevenden werd meegenomen. De Marokkaanse politie en het leger hadden het te druk met bergingswerkzaamheden en de coördinatie hiervan.
Onze hoofdtaak was om te zien of er nog overlevenden te redden waren.
Tegen de avond moesten we allemaal verzamelen en voeren we per sloep
terug naar boord.
Velenvan ons hadden een onvoldaan gevoel, omdat nog zoveel te doenwas aan
de wal, maar het was niet anders en we waren moe. In die temperatuur, met een
helm op puin ruimen vroeg te veel van onze energie.
Toen we de 'Limburg' naderden had zich aan bakboord een 'commissie van
ontvangst' gevormd. Bijna de gehele bemanning die nog aan boord was en niet
op post stond was aan het dek en zij keken nieuwsgierig toe. Ze wilden natuurlijk
zo snel mogelijk onze verhalen horen.
Nadat we even later aan bakboord-achter waren afgemeerd, klommen we één
voor één aan boord.
Meteen, toenwe aan boord stapten en hadden gegroet voor de vlag, werd ons
door de dokter meegedeeld dat we ons geheel moesten ontkleden en we werden

met een vreemd ruikend spul ontsmet en vervolgens met de brandslang
afgespoten.

Natuurlijk werd er veel gelachen door de maten, want een dergelijk festijn
maakte je niet iedere dag mee.
Onze kleding werd direct naar de wasserij gebracht en gewassen, terwijl onze
schoenen op het achterdek bleven staan en werden gereinigd.
Vervolgens kregen we allemaal een handdoek en een stuk zeep en mochten we
gaan mandiën. Hoeveel zeep je ook gebruikte: " De geur van Agadir was niet weg
te wassen". Hij bleef in je neus hangen en daarom leek het of ie overal bleef

stinken.
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- De avondmaaltiid smaakte me helemaal niet. Met pijn en moeite wist ik enkele
boterhammen naar binnen te werken en af en toe had. ii< de neiging over te geven.
Iedere 'walganger' had wel een paar maten om zich heen dii witden wetàn hoe
het daar op de wal was en wat we hadden meegemaakt. Later op de avond werd
die dag nog eens, onder het genot ,an nèn pijpje bier, in het cafetaria

geëvalueerd.

De volgende dag (vrijdag 4 maafi, red.) werden door alle sloepen van
smaldeel I rijst, melkpoeder, vlees in blik en koffie naar de wal gebracht en
opgestapeld op de boulevard, bestemd voor de zo zwaar getroffen bivolking van
Agadir.
Even voordat wij die dag de ree van Agadir verlieten, werd een sloep vol
grapefruits bij ons afgeleverd: de dankvan de Marokkaanse regering rooi onz,
kortstondige hulp. Hier werden we wel even stil van.
Enkele dagen later hoorden we dat de Marokkaanse regering, uit angst voor
epidemieën, ongebluste kalk over de puinhopen had laien spuiten ioor het
Amerikaans leger.

je vergeet dat het vaak slecht weer was op zee;
je vergeet dat je regelmatig ontiegelijk zeeziek kon zijn;
Als je vergeet dat je 'katje' altijd te weinig was;
Als je vergeet dat je vaak te lang van huis was;
Als

Al-s

De middagmaaltijd is
aan wal gebracht.

Dan is er niets mooier dan varen bij de Koninklijke marine.
Hofmeester I b.d. Ch. J. Hooghuis (06555)

Foto: l.M.H.
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F.J. Vermeulen

Matroos 2/machinist (vaaropleiding)
Eibergen
18

januari 1999

(toen aan boord van Hr. Ms. De Ruyter)
Veel kan ik niet vertellen, want ik behoorde bii de sloepbemanning.
Wij hebben veel en lang gevaren om in de morgen de mannen naar de wal te
brengen teneinde hun werk te doen: uitgraven van mensen die dood waren en

hier en daar nog een levend wezen.
Ook hebben we veel materiaal naar de wal gebracht, maar waar dat uit bestond
weet ik niet precies meer.
Van de machinisten zijnmaarweinigen aan de wal geweest, want zii draaiden
gewoon 'Zeewacht' om Zo snel mogelijk te kunnen wegvaren als Zich wederom
een aard- of zeebeving voordeed.
En Zijnwij niet, na een paar dagen, zeer snelvertrokken, omdat een Teebeving op

til
"De huizen in de wijk
Founti, bijna alles is
volkomen verpulverd
ineengestort." (blz. 26,

was?

Meer kan ik u niet vertellen. De 'herinnering aan Agadir' heb ik ergens in een
duister hoekje opgeborgen en is moeiliik terug te vinden.

vlootaalmoezenier
Th. de Bruin)
Foto: l.M.H.
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Stef Hollander
Matroos/kanonnier ZM b.d.
Glane
26

april '99

(toen aan boord Hr. Ms. De Bitter)

Mijn zoon is bij de marine en via hem kwam mij ter ore dat een oproep was
gedaan alle veteranen die betrokken waren geweest bij de ramp in Agadir, bij
elkaar te krijgen.
Ikzelf vindt dit een heel goed plan want hoe ouder je wordt, des te meer ga je
terugdenken aan die tijd. Vooral als je beelden op de TV ziet van vergelijkbare
rampen.
Als je dan al die hulpeloze mensen op het scherm ziet komt Agadir weer bij mij
naar boven.

Wat ik me nog steeds goed herinner is het volgende:
Op een dag moesten we weer puin gaan ruimen en doden bergen. We waren

ingespannen en geconcentreerd aan het werk en omdat
allemaal kon tegenkomen, ook wel zenuwachtig.
Opeens komt uit de kier van een muur
een kip met veel lawaai naar buiten geschoten. We schrokken daar zo gigantisch
van; dat is eigenlijk niet te beschrijven! Dat
beest heeft in de tijd daarna ook wel eens
yoor een rusteloze nacht gezorgd.
Dit is 7o'n beetje alles dat ik over die
periode kwijt wil, want ik ben niet zo'n
verteller en zeker niet over die tijd.
Ik zie er wel naar uit om collegae te
ontmoeten, waar ik mee kan praten en die
ik lange tijd uit het oog heb verloren.
Ik ben blij met uw initiatief eindelijk
een beetje aandacht te schenken aan al die
jongens die daar hebben gegraven en ervoor nooit maar dan ook nooit een beetje
respect of waardering hebben ondervon-

je nier wist wat je

"Veel kan ik niet
vertellen, want ik
hoorde bij de sloepbemanning."
Foto: l.M.H.

den.

(marinenummer 112439)
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Hr. Ms. Limburg, ondezeebootjager 'Frieslandklasse', D
max. snelheid 36 knopen,
bemanning 280 koppen.
ln dienst 1956, uit dienst 1980.
Foto: l.M.H.
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STELLA MARIS, extra editie, maart 1960,
verslag vlootaalmoezenier Th. De Bruin:
(toen aan boord van Hr. Ms. De Ruyter)

"smaldeel

I

oefent in de Middellandse zee.

Dinsdagavond 1 maart 1960 om zeyefl uur komt de stem van de commandant van
Hr. Ms. De Ruyter, kolonel Reeser, door de scheepsomroep. Beheerst en afgemeten deelt hij mede, dat Agadir op de Marokkaanse kust door een aardbeving is
geÍoffen. Duizenden doden en gewonden. Het smaldeel heeft opdracht hulp te
gaan bieden. Hij verwacht dat ieder het uiterste zal geven.
We stomen met hoge vaart door de straat van Gibraltar.

Hoofden van dienst worden bijeengeroepen in de hut van de eerste officier, medische dienst, geestelijke verzoÍgtng, technische staf. De te nemen maatregelen
worden besproken. Equipes worden samengesteld. Medisch en technisch materieel worden bijeengebracht en ingedeeld. Een continu luisterdienst voor de Franse
uitzendingen uit Rabat over Agadir wordt ingesteld. Een oproep om Franssprekenden is gedaan en zo lopen aalmoezenier en dominee voor het eerst van hun leven
's-nachts hun wachtje in het ontvangstation.
De verbindingsdienst werkt op volle toeren om op de hoogte te blijven van de
laatste berichten. Het is een kakofonie van fluitende morsetekens. Radio Rabat is
zonder ophouden in de lucht: "Attention, attention!" en dan volgt een hele lijst
van namen en iedere naam is een mens. Mensen, die ongerust zijn over hen die ze
temidden van de verwoesting weten; mensen die gered werden, maar alles datzij
bezaten verloren; mensen, die getroffen werden en vermist, bevend en lijdend
vlees van mensen in noodlazaretten en hospitalen. En tussen de eindeloze reeksen nu en dan een communiqué, oproepen om materiaal; vrachtwagens, kranen,
lieren, diesels, elektrische aggregaten.

Dit alles beleefden we al eens in de tragische februaridagen van 1953. Het is een
kwade droom uit het verleden.
Het schip trekt een lang wit spoor door de kalme zee. Trillend en kreunend jagen
80.000 p.k. deze 10.000 ton door het water. De leuning van de trap naaÍ de machinekamer is niet aan te raken, heet van de opstijgende hitte, die zinderend blijft
hangen boven het mangat. Beneden staan de mannen bezweet, fel gespannen
aandacht op hun controlemeters.
De 'ouwe' staat met de dag van gisteren mee. zijn vier en twintigste uur op de
brug.
Wonderbare mensen, wonderlijk schip, zo even nog kleine mensjes met hun eigen belangetjes en verlangens, hun ruzietjes en zelfzucht. In enkele uren een blok
van onverzettelijke wil en eenheid omdat het nodig is en mensen in nood zijn.
Hr. Ms. Limburg, Drenthe en Gelderland ploegen achter the big ship; het buiswater slaat hoog over de boeg. Hr. Ms. De Bitter kan het niet bijbenen. Vijf
schepen onder het rood, wit en blauw, dat strak tegen de hemel staat gespannen;
een Nederlandse wil om te doen wat van ons werd gevraagd. Hr. Ms. onderzeebootZwaardvis, die niet meeging, liet telegrafisch weten, dat de bemanning hun
vaartoelage voor de slachtoffers van Agadir ter beschikking stelt.
Voor mij ligt een dik pak telegrammen. Een boekdeel in telegramstijl over de
drie dagen Agadir. Zakehjk, zonder ontroering. Maar in zijn omvang alleen al
een getuigenis van het enorme werk dat gedaan is door heel de bemanning:
- van commandeur tot puppes 3 - van de werkploegen aan de wal en de mannen
aan boord, die de zaak draaiende hielden. Vanaf woensdag 2 maart toen om twee
uur het anker viel op de rede van Agadir tot vrijdagavond 4 maart toen om half
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twaalf het anker opging. Zestig uren waarin jongens van 16,17 jaar:uit de opleiding
tot mannen werden enzichals mannen gedroegen.

Op de rede ligt een Frans eskader van t2 schepen, dat's-morgens om acht uur
r"èdr *ut aangekomen, waarbij zich nu onze vier bodems voegen en waarbij dan
's-avonds om acht uur nog Hr. Ms. De Bitter komt.
Onmiddellijk na aankomst begeeft commandant smaldeel commandeur Ferwerdazichrruai d" wal om de aankomst te melden enzljn diensten aante bieden. Hij
wordt door Kroonprins Moulay Hassan in het paleis te Insgane ontvangen. Onze
hulp wordt dankbaar aanvaard.
We zullen samenwerken met de Fransen en we slaan ons hoofdkwartier op nabij
het hunne in het midden van de stad. Het lijkt een duivelse gtap, dat dit ligt op
een plein voor het gebouw van 'Travaux publics', van 'openbare werken', waaÍ,urràU"", de muren nog overeind staan. Deze commandopost, waar zich ook de
verbindingsdienst inricht met zljn zend- en ontvangapparaterr is omringd door
stapels scÈopp"r, houwelen, kruiwagens. Verderop de ruines van flatgebouwen,
de markthal, àe bioscoop en het eens zo luxueuze Saada-hotel, waarvan alleen de
naam onbeschadigd op de puinhoop staat. Een flat van acht verdiepingen, waarvan de bovenste etage schuin staat op een berg van beton en verwrongenrjzer de
was wappert nog ophet platte dak. Het is wonderlijk, maar de straten zijn vrij; de
huizen iijn onder geweld van de aardbeving op hun eigen plaats ingestort.
Dat is allèen maar de verschrikking in steen, de verschrikking van de dood werd
ons op het eerste gezicht nog gespaard.
De Fiansen hebben de stad in secties verdeeld. Zij werken hoofdzakelijk in de
Europese wijk, waar zich de meeste van hun landgenoten bevinden. Wij krijgen
de Arabische wijk FOUNTI toegewezen; een dicht bevolkt stadsdeel langs de haven, gebouwd tegen de helling die oploopt naar de kashba op de heuveltop.

Aan de landingssteiger heerst een koortsachtige bedrijvigheid; sloepen voeren
werkploegen en materieel aan van alle schepen. Voor het vijf uur is zijn 300 van
onze mannen aan het werk in Founti. Twee medische ploegen en vier aÍtsen assisteren tijdens de bergingswerkzaamheden.
Ze spotten graag en veel bij de marine, maar wat deze organisatie waard is, heb
ik, als burger, met de grootste bewondering gezien.
Wat de man waard is zal in de komende uren blijken.
Ik heb hier een telegram voor mij van commandant smaldeel aan Commandant
ZeemachtNederland, laconiek en zakelijk: "Houding en opofferingsgezindheid
personeel zeeÍ goed".
Óm te begrijpen wat deze woorden betekenen, had u de mannen bezig moeten
zien. Niet één, maar allemaal.
De huizen in Founti waren meest van licht materiaal gebouwd, bijna alles is volkomen verpulverd ineengestort, van hoger op de hellingrraaÍ beneden gegleden.
Een enkele, iets steviger, constructie staat nog half overeind.
Op aanwijzing van enkele Marokkanen waar zich nog mensen moeten bevinden,
bóginnen-onze gloepen het puin te ruimen, meters diepe kuilen te graven. Het is
een strenge opdracht van de medische dienst, datzo gauw er gewonden of lijken
worden gèvonden, zij moeten worden gewaarschuwd en voor het transport zullen
zorgen.
De mannen graven en ruimen in een waanzinnig tempo. Eén haalt de hoek van
een slaapmat vrij, het tempo wordt nog opgevoerd. Na een uur zwoegen komt er
,rou* van onder het puin. Zlj ligt als bescherming over haar drie kinderen.
""n
De man, die het zijn groepscommandant komt melden, ziet geelgnjs, dan kan hij
zichnietmeer inhouden en geeft over. Even later zie ik hem weer aan het werk.
De lijken worden beneden aan de weg neergelegd. Het is nog maar het begin.
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Van nu af heeft iedere groep zijn melding. Hier komt een kring mensen te voorschijn,
kennelijk op hetmoment van de ramp rond een tafelgezeten. Daar word een man in
een scheerstoel uitgegraven, de barbier naast hem. Mensen in slaaphouding, het
hoofd op de arm. Een man en een vrouw op een matras, vier kinderen in wat eens
het slaapverlrek was. Mensen, die elkaar beminden en de dood niet meer scheiden
kon.
Er komen brancards tekort. De doden rijen zich beneden op straat aaneen. Voldoende vervoeÍ ontbreekt. Doden, alleen maar doden...
Ik sta naast een jonge knul, ik zie nog de verbazing, de afkeer op zijn gezicht
terwijl hij als versteend staat te staren naar de mensenhand op zijn schop. Dan
glijdt hij langzaam onderuit.
Toch is dit alles nog niet het ergste. Het is het einde van slechts de eerste dag.
Gedwongen door de duisternis keren de werkgroepen naar boord terug, waar zij
-aan dek nog- grondig worden ontsmet. Een grtlze mist heeft de stad en de zee
toegedekt.

Aan boord van Hr. Ms. De Ruyter houdt de aalmoezenier nu een kerkdienst, het
is Aswoensdag: "Memento homo quia pulvis es in pulverem reverteris". Duidelljker zal het wel nooit geweest zijn, dat de mens maar stof is en tot stof zal
weerkeren. Hij draagt de H. mis op voor de slachtoffers.
De mensen van de commandopost, van de verbindingsdienst en een groep mariniers voor bewaking, blijven aan de wal. Alleen een ploeg van Hr. Ms. Gelderland is nog aan het werk. Zlj woden op verzoek van het Franse hoofdkwartier
met snijbranders naar een bioscoop gedirigeerd, waarin zich onder het puin nog
drie levenden moeten bevinden. Zij werken door bij het schijnsel van een te zeldzaamlichtasgregaat. Met hun branders, houwelen, schoppen en bebloede handen
maken zlj een kanaal door het beton en rjzer. Om 22.30 wr hebben zrj conÍact
met de ingeslotenen, kunnen zelfs wat voedsel en drank doorgeven. Om 22.30
uur stort de gang in. Om half een keren zes man terug naar de 'Gelderland'. Nog
geen resultaat. De rest werkt door tot zlj rn de vroege morgen door de Fransen
worden afgelost. Nog steeds geen resultaat...

In het hoofdkwartier betrekken de mariniers onder het bevel van hun kapitein de
wacht. De verbindingsdienst onderhoudt, ook nu in de nacht, het contact tussen
de wal en het vlaggeschip. Van een dekzeil en wat rondhout hebben zij een tent
gebouwd. Een lange paal dient als vlaggenmast. Hun avondmaaltijd is erbij ingeschoten. Bij de Fransen organiseren zlj wat brood, corned beef en een fles wijn.
Later op de avond slapen zrj ombeurten in dekens gerold op de grond. Om22.00
uur begint de grond weer te trillen en om middernacht rommelt en beeft de aarde.
De omliggende Marokkanen vluchten uit hun tenten en komen, als in bescherming, rond onze tent liggen. Eén kijkt naaÍ oflze vlag en als hij ziet dat het rood,
wit en blauw in de goede richting staan en het geen Franse vlag is, gaat hij aan de
voet van de vlaggenmast liggen. Met afkeer zien onze jongens, dat sommigen
gaan slapen op de vuile, bebloede stretchers, die voor dodentraÍlsport hebben
gediend.

Donderdagochtend: Bij het aanbreken van de dag gaan opnieuw 600 man
bergingsploegen aan wal. Er hangt nu boven de stad een bitterzoete lucht van het
bederf. Het is altijd weer hetzelfde beeld: Een tweede Pompeï van mensen, zonder enige waarschuwing getroffen door de dood. Alleen hier niet een barmhartige
verstening, maaÍ een voofigaande ontbinding van vermorzelde en gezwollen lichamen. Het werk van de medische opruimingsdienst wordt erger dan weerzinwekkend. Door epidermolysis laat de huid los en de gummihandschoenen vinden
geen houvast mee. De stank is ondragelijk. De mannen dragen verbandgaas in
een dettol-oplossing gedrenkt, voor de mond. De hitte neemt toe. Miljoenen vlie21

gen vormen een nieuwe plaag en een nieuw gevaar. De van de heuvel af verstoven
DDT brandt op de bezwete gezichten.

De Marokkanenzrlnfatalistisch; vool ons onbegrijpelijk. Uitgeput door de grote
Ramadan (de Mohammedaanse vasten), die slechts toestaat na zonsondergang te
eten of te drinken, zljnzij niet tot werken in staat. Soms komt er één, wildgebarend
om mensen vragen: "Hier graven, khamsa, cinq, vijf doden". En als onze mensen
dan moeizaam het puin wegwerken, komt er een naaimachine, een geldkist of
een stapel kleedjes onder uit. Eén heeft zo zijn winkeltje laten uitgraven, begint
de onbeschadigde waar te sorteren en probeert aan de mensen die het werk deden, z11n opgedoken coca-cola te verkopen . Later zrjn onze mannen wel wijzer
en laten zich slechts leiden door de geur.
Zichtbare ontroering heb ik weinig gezien. Toch zullen twee beelden mij het hele
leven wel bijblijven: De vader, dre zelf zijn kleine jongen onder het puin uithaalde en het liikje niet wilde afgeven om weggevoerd te worden. Als een profeet in zijnlange gewaad stond hij daar temidden van de verwoesting, het dode
kind als een offer op de armen.
Tevens zalLk nooit die man en vlouw kunnen vergeten, die 65 uren samen in
doodsangst onder het puin hadden doorgebracht en, eindelijk bevrijd, in de Franse
hospitaaltent werden binnengebracht, alle doorstane ellende op hun gezichtingebrand. Ztjlíeten elkaar met de ogen niet los. In de ambulance grepen zij elkanders hand in een onzegbaar gebaat van liefde. Dit waren de zeldzame momenten van ontroering en menselijkheid.

Het is vreemd, de doden maken geen indruk meer. Zljn te talrijk.
Donderdagavond. De avond van de tweede dag? Of is het langer, veel langer?

"Critical phase of operation has ended. Clean up. Sanitation and demolition
operation continues".
We trekken weg. De truck laadt ons materiaal op: schoppen, bijlen en houwelen,
de lege bus van het drinkwater.
We zochten naar overlevenden en vonden slechts doden. Moe en leeg, afgemat
trekken we terug naar oflze schepen, naar het licht, naar de hap, naaÍ onze kooien.
Het heeft geenzinmeer doden op te graven omze enkele kilometers verder weer
in de stenen rotswand te begraven.
Waar de kleine Ahmed vandaan kwam weet ik niet. Hij was de hele dag bij ons,
als een hondje zonder baas. We gaven hem wat sinaasappelen, hij dronk van onze
lem-lem, hij at van ons brood. Nu gaan we weg en hij blijft alleen achter tussen
de doden. Een kleine jongen in een fel rood truitje, een lichte plek in het grijs en
bruin van bederf en het puin. Als we weggaan gaat hij zitten op een brok muur,
ziin lijfie schokt van het snikken omdat hij nu werkelijk alleen is in de vallende
avond zonder licht..

"Marroccans officially state 6000 burried, 12.000 dead definitely, some live still
trapped in ruins".
Vrijdag 4 maart: "Werkploegen aan de wal door alle instanties teruggetrokken
i.v.m. mogelijk uitbreken van epidemie". De quartiers sinistres, waaronder het
gedeelte waar de eigen werkploegen waren ingezet (Founti) out of bound verklaard.
Aan boord van de schepen wordt harder gewerkt dan ooit. De sloepen varen driftig tussen de wal en de schepen. 25.000 kg voedsel wordt aan de wal gebracht.
Het laatste dat we nog kunnen doen.
Bij het vallen van de nacht keren ook de mannen van het hoofdkwartier en de
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verbindingsdienst aan boord terug. Er is niets meer te redden, er rest alleen nog
deze doden ongevaarlijk te maken voor de levenden. De Marokkanen trekken
een cordon om de stad.

Alle schepen liggen stoomklaar.
Om 21.25 uur wordt een ernstige aardschok gevoeld, gevolgd door een lichte
trilling op de schepen. Om 23.30 uur gaat smaldeel 1 anker op.
Als we op zaterdagmorgen al mijlen ver weg zljn op zee ztrllen vele gedeelten
van de stad Agadir en omgeving met de grond worden gelijk gemaakt en met
ongebluste kalk worden afgedekt. Dan zal Agadir niet alleen een dodenstad zijn,
maar ook een dode stad en zal kleine Ahmed zelfs de plek, waar zijn vader en
moeder slapen onder het puin niet meer terug kunnen vinden.
De minister van defensie stuurt een telegram: "Ik betuig u mijn bijzondere dank
voor de voortreffelijke wijze waarop u en de bemanningen van de schepen van
smaldeel 1 onder moeilijke omstandigheden de helpende hand hebben geboden
aan de bevolking van de zwaaÍ getroffen stad Agadir. De Koninklijke marine
heeft hiermede wederom blijk gegeven van haar opofferingsgezindheid en bewezen dat zlj immer gereed staat direct hulp te bieden".
De commandant smaldeel laat dit bekend maken en sluit zich hierbij aan: "IJ
heeft allen, waar u ook werd ingedeeld en vaak onder weerzinwekkende omstandigheden, ongeacht rang of leeftijd, uw beste krachten gegeven. De Marokkaanse
autoriteiten hebben hun grote erkentelijkheid uitgesproken voor alles wat u gedaan heeft om hulp te bieden in deze vrijwel verwoeste stad. U heeft op uitne-

mende wijze de naam van Nederland en van de Koninklijke marine hooggehouden."
Het leven keert terug totzijn normale proporties. We hebben weer lange tenen en
het weekend op zee is een ramp."
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A. G. Vermeulen
Marinier, vaste bemanning
Best N.B.
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januari 1999

(toen aan boord van Hr. Ms. De Ruyter)

Wij stoomden op en lauamen tegen de avond aan bii de kust van Agadir, maar
we kanden niets doen omdat een mist uit zee over het land hing.
De volgende dag werd ik met een stel mariniers eropuit gestuurd: Wii kregen de
kashba, de Fransen het centrum.
DeZe kashbawas gebouwdvan leem en hout, dus was erweinig dat nog overeind
stond.
We begonnen met graven en deden eigenliik niets meer dan lijken opgraven,
die dan weer ergens anders in een massagraf begraven werden.
De stankwas vreselijk. Met ons verbandpakje voor de neus gebonden en door de
Tiekenpa met dettol besprenkeld was het een beetie uit te houden.
Een paar keer per dag kwam het DDT-kanon langs- Wii riepen dan: "Adem in-

houden". Je was spierwit.
's-Avonds als de mist weer uit zee lauam gingen wii naar boord om de volgende dag er opnieuw opuit te gaan. Zo, drie dagen lang, maar toen moesten we
weg, want epidemieën en instortingen vormden een groot Sevaar.
Aan boord moesten we al onze kleding afgeven: die werd gestoomd. Op het voorschip kon je douchen. In je blootie ging ie andere kleren aandoen en naar ie
tampatje.
Toen we onze battledress en baret terugkregen, waren deze maten gekrompen. Dat was lachen geblazen, maar alles is door de baas vergoed.

Toen ik thuis huam vond mijn brouw me er verschrikkelijk uitzien: holle ogen,
spierwit. Ja 'twas ookniet niks wat je daar allemaal gedaan en gezien had. Maar
ik heb er later toch geen last van gehad. Het was een hele belevenis.
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J. Chr. van Merkenstein
Majoor-hofmeester b.d.
Schagen

(destijds aan boord van Hr. M* De Bitter)
Toen ik als korporaal hofineester op 14 december 1959 aan boord van Hr. Ms.
De Bitter werd geplaatst, kon ik niet vermoeden, dat ik zoiets ergs mee zou maken
als die aardbeving in Agadir in 1960.
wij lagen met 'De Bitter' in Gibraltar en zouden 's-maandags vertrekken om ons
bij smaldeel I te voegen.
We waren amper buitengaats of er h,uam bericht aan boord dat wij recht-

streeks naar Agadir moesten opstomen in verband met een aardbeving. Maar
aangeTien wij één der kleinere schepen waren duurde het toch tot de volgende
dag eer we op de plaats van bestemming waren aangekomen.
Omdat 'De Bitter' dus een klein schip was konden wij zo dicht mogelijk onder
de kust komen.
En aangekomen werden direct alle beschikbare sloepen in gereedheid gebracht
om de hulpverleners naar de wal te brengen.
Zelf heb ik als roerganger met een sloep heen enweer gevaren, omdat het dek- en
het verplegend personeel naar de wal moest.
Uit de berichten die wij van de wal kregen, vernamen wij dat op de heuvel van
Agadir een kazerne het dal was ingeschoven. Op dat moment waren slechts vrouwen en kinderen aanwezig. De militairen waren op oefening in de woestijn.
Het was een onmenselijke toestand.
Na een dag of twee werden gelukkig nog mensen levend uit een bioscoopgang
gehaald.

"Een paar keer per
dag kwam het DDTkanon langs. We riepen dan: 'Adem inhouden.' Je was
spienrvit."

Foto:
P. Tak van DDT-kanon
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"Met ons verbandpakje voor de neus
gebonden en door de
ziekenpa met dettol
besprenkeld."
Foto: l.M.H.

Men h,vam in sommige huizen ouders tegen, die over hun kinderen lagen gebogen: allen gestorven.
De derde dag zaten wij op de bak -voor een beetje verzet- naar eenfilm te kijken,
omdat we niet meer naar de wal mochten. De film was maar nauwelijks begonnen of het schip begon te trillen. Met spoed werd alles ontruimd en het anker
gelicht teneinde richting zee te varen.
Een half uur later vond een ryebeving plaats daar waar wij met ons schip hadden
gelegen.

De schrik zat er aan boord bij de meeste van ons goed in.
De derde dag kwamen ook de Amerikanen met groot materieel de chaos klaren.
Van het smaldeel mocht niemand meer naar de wal: men was bang voor besmetting.
Na vier dagen zijn we vertrokken om met het smaldeel onze oefenplaats in te
nemen.

Na een dankbetuiging van de commandant van Hr. Ms. De Bitter en een telegram
van de toenmalig smaldeelcommandant zijn wij weer verder gegaan met onze
da g e lij ks e w e rkzaamhe den.

Dit
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is het relaas van een diep in ons hart gegrifte ramp.

C. Brandon Bravo
Kapitein-luitenant ter
Bozum (Fr.)

zee

(T) b.d.

16

januari 1999

(toen aan boord van Hn Ms. De Bitter)

Toentertijd was ik geplaatst aan boord van Hr. Ms. De Bitter, een fregat uit

de'yan Amstelklasse', een scheepstype bekend (wellicht berucht) om zijn gedrag
op zee. Ik was belast met de functie HMK (hoofd machinekamer) in de rang Ltz.

2 0.c.

Ik herinner mij dat we voor anker lagen nabij Gibraltar, toen mijn commandant
(kapitein-luitenant ter zee P. van Noord; inmiddels overleden), mij benaderde
met de mededeling, dat wij anker op moesten in verband met door smaldeel l,
waarbij we waren ingedeeld, te verlenen hulp bij een natuuruamp Later bleek
het om de aardbevingsramp rond Agadir te gaan.
Met + 20 knopen (een voor een 'Van Amstelklasse' fregat zeer hoge vaart) zijn
we naar Agadir gevaren, waar we bij aankomst de rest van het smaldeel aantroffen: een kruiser en enkele jagers.
Door hun veel hogere vaart waren zij eerder aanwefig dan wij. Verder werd
steun verleend door een tweetal Britse mijnenvegers en veel Franse oorlogsschepen.
Vanwege het, als gevolg van de aardbeving, veranderde bodemprofiel was het
aankomen en ankeren een met grote voorzichtigheid uitgevoerde manoeuvre.
Toen wij er kwamen waren de moderne, meerdere verdiepingen hoge gebouwen

in de stad veranderd in troosteloze puinhopen yan enkele meters hoog en de
kashba was veranderd in een stffige gndhoop. Het was in deze kashba, dat de
opvarenden van smaldeel I tewerk werden gesteld.
De leiding aan de wal was -naar ik meen- in handen van één van de staffficieren van de smaldeelcommandant, Ltz. l, I. Seret. (onlangs overleden).
Van Hr. Ms. De Bitter werd zeker de helft tot driehuart van de bemanning ingezet yoor reddingswerkzaamheden. De rest bleef aan boord om het schip gaande
te houden. (een fregat loit deze klasse had een bemanning van 208 koppen, red.)
Triest voor de werkers aan de wal was, dat zij geen overlevenden hebben gevonden en uitsluitend doden hebben geborgen. Dat zulks niet erg opwekkend was zal
duidelijk zijn, ook al vanwege het feit dat door de redelijk hoge omgevingstemperaturen de geborgen lichamen reeds in een min of meer verregaande staat
van ontbinding verkeerden. Boven de hierdoor veroorzaakte stank kwam nog de

prikkelende lucht van het desinfectiemiddel 'dettol', waalyan overvloedig gebruik gemaakt werd.
Geruchten zeiden dat de Fransen nog wel op diverse plaatsen overlevenden uit
het puin gehaald zouden hebben. Dat hieraan niet veel publiciteit gegeven was
zou zijn oorzaakvinden in de niet al te daverende verhouding tussen Frankrijk en

Marokko.
Inmiddels was ook de US navy ten tonele verschenen met de USS Newport News.
Dit grote schip had een helikopter aan boord, die direct * na het ten anker komen
- afgevlogen werd en voortdurend tussen schip en rampgebied heen en weer
vloog.
Wij vroegen ons af waar de Amerikanen naar toe gingen en waar zij werden
JJ

li w e rd v ia v e r rekij ke r s g ev ol g d.
Toen bleek dat men nergens naar toe ging: ER WERDEN SIGHT-SEEING TRIPS
in g e zet ? D e he

GEMAAKT!

De tweede of derde dag van onze aanwezigheidwerdenwij 's-avonds opgeschrikt
door een dof gerommel uit de machinekamer. Later bleek dat er sprake was van
een naschok.

De angst voor het veranderen van het bodemprofiel; het feit dat er geen reddingen verricht waren; dat men eigenlijk geen overlevenden verwachtte in ons werkterrein; dat het bergen van de doden door de verregaande staat van ontbinding
steeds moeilijker werd; de mogelijke gevaren voor de geZondheid, waren mijns
inziens de overwegingen een punt achter de werkzaamheden in Agadir te zetten,
anker op te gaan en naar Zee te vertrekken.
Frans patrouillevaar-

Smaldeel

tuig'Goumier' langszij
Hr. Ms. Drenthe haalt
of brengt (?) donderdag 3 maart '1960,
08.00 uur, 2 officieren
en 44 bemanningsleden van of naar de
wal.

(Bron:Joop Romkema)
Foto: LM.H.
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heeft vervolgens het onderbroken vaar- en oefenprogramma weer

opgevat met als eerste item een bezoek aan Barcelona

W. M. G. Beetz
Barbier/sportinstructeur
P.O. Box 859
Cambridge, New Sealand
(destijds ook aan boord van Hr. Ms. De Bitter)

In verband met het nieuws van het hoofdbestuur in Vast Werken, sept. jaargang 13, nr. 3 wilde ik het volgende vertellen:
Ik heb namelijk op 'De Bitter' gevaren (1960) en de aardbeving meegemaakt
en ook nog een 'tidewave', die het schip behoorlijk optilde en mij uit mijn tampatje wierp.
Ik was barbier en sportinstructeur en tevens ingedeeld bij de eerste hulp aan
boord. Daarnaast kreeg ik de taak een ieder te ontsmetten, die aan de wal was
geweest. Dan moest iedereen zich ontkleden: kleding werd in een grote stoombak
Seworpen ( schoenen maat 42 huamen er als schoenen maat 30 uit! ) en de broeksriemen waren voor iedereen te kort geworden.
Ik heb nog zo'n grote foto uit die tijd met lijken en de bemanning van 'De Bitter',
die daar aan het werken ziin. P. van Noort was onze commandant en deze zou
erna (na de terugkeer yan 'De Bitter') schout-bij-nacht zijn geworden? Daar heb
ik iets van gehoord, want ik ben verschillende keren in Den Helder geweest om
reiinies te bezoeken

en

jongens uit die tijd te ontmoeten.

De kok aan boord was een Limburger. Ook een korporaal (Simons of Simon?) en
de bottelier zou ik gaarne nog 's ontmoeten of mee corresponderen. Ik heb tevens
foto's van maten, die met mij hebben gepassagierd in Gibraltar, vanwaar wij
opstoomden naar Agadir.
Het was een hele rare 'NATO/naval exercise, including' de samenkomst met de
Amerikaanse 7th. fleet, die met helikopters 'sigth-seeing tours' hielden boven
Agadir. En met bulldozers de helft in zee schoven, omdat het vanwege de lijken
erg begon te ruiken.
Wij hebben bijna al ons voedsel van boord aan die Marokkanen gegeven en
gingen zelf voor ons eigen kostje vissen. Omdat fficieren en onderfficieren nog
hetzeffie eten kregen, maar de bemanning 'op half rantsoen' werd gezet brak er
zo goed als een staking (muiterij) uit.

Indien u het op prijs stelt om de negenfoto's te ontvangen zal ik deze bij laten
maken; het zijn zwart/wit afdrukken. Enmisschien kanVastWerken ertoe bijdragen een paar jongens van die verschrikkelijke ervaring bij elkaar te brengen.
Na het verlies van mijn vrouw (dec. '97) ben ik nu weer terug in Nieuw Zeeland,
waar ik vanuit Nederlands Indië in november 1949 ben aangeland; lauam in
1959 in Nederland terug en was buitengewoon dienstplichtig.
Heb als oorlogsvrijwilliger KMR, V.S.D., ME. poL op Madura, Oedjoeng, Tretes,
Malang, M.L.D. Morokrembangan en Soerabaja gediend.
Heb een M.L.o.-diploma gehaald bij de Koninklijke marine en heb hier in Nieuw
Zeeland sportscholen gehad en bokslessen gegeven.

Het is nog steeds fijn Vast Werken te lezen. Ik ben nu 69 en nog steeds marine35

klant, of ik het wil of niet.
Indien er mensen zijn, die naar Nieuw Zeeland willen komen, ik wil altijd
klaar staan yoor ze. Groetjes aan alle AVOM-mers.
W.M.G. Beetz, 31777, reg. nr.290225043, Cheerio.
(tegen de gewoonte in, publiceerden we in het 'briefhoofd' het adres van de Heer
Beetz. Hier is zijntel.lfax nummer: 07.853.3371, red.)

Foto, evenals die op
pagina 37, 46 en 51:
J. Borghols,
Ellewoutsdijk.
(Van de Heer Borghols
zijn meerdere foto's in
deze herinneringsuitgave opgenomen,
red.)
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"lk heb nog zo'n grote
foto uit die tijd met lijken
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Hr. Ms. Gelderland, ondezeebootjager 'Hollandklasse', D 811,
max. snelheid 32 mijlen/uur,
bemanning 247 koppen.
ln dienst 1955, uit dienst 1973.
De bemanning van de 'Gelderland' vond overlevenden in de (waarschijnlijk) bioscoop.

Hr.trlsGeldeiland

Foto: l.M.H.
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Gedeelten uit het officiële verslag van de chef-staf 'smaldeel 1',
kapitein-luitenant ter zee H.R. Reitsma:

"Hulpverlening aan Agadir door smaldeel 1 van de Koninklijke marine naar
aanleiding van de aldaar plaats gehad hebbende aardbeving op 29 februari 1960.
De toegevoegde onderzeeboot Hr. I[l4s. Zwaardvis werd naar Gibraltar gedirigeerd
om aldaar ter beschikking te blijven indien na een verzoek ter plaatse
mocht blijken dat elektrische stroomvoorziening noodzakelijk zou zijn. In het
laatste geval zou deze boot in de haven van Agadir afgemeerd worden om deze
taak op zich te nemen. Achteraf bleek dat daar geen behoefte aan bestond.
Ook was een squadron vliegtuigen van de Koninklijke marine te Gibraltar aanwezig onder operatief bevel van dit smaldeel en dit squadron kreeg eveneens
opdracht om onmiddellijk gereed te zljn voor het uitvoeren van vluchten t.b.v. de
hulpverlening.
Tijdens de vaart derwaarts werden alle schepen als mogelijk opvangcentrum
ingericht
voor eventuele massale evacuatie der bevolking.
Dit hield o.m. in: het inruimen en ter beschikking stellen van bepaalde verblijven; het opstellen van Rode Kruis posten ter plaatse en het optuigen van extra
zonnetenten aan dek zodat ook hier de bevolking tot maximale capaciteit kon
worden ondergebracht. Gedacht werd aan ervaringen zoals die zich bij Duinkerken voordeden in 1940. Een probleem hierbij was om extra toiletten ter beschikking te hebben die door de evacués gebruikt zouden worden. Noodopstellingen aan dek naar buitenboord werden dan ook onder ogen gezien om
onmiddellijk te plaatsen wanneer de evacuatie zou beginnen.
Medische ploegen, bestaande uit 6 man o.l.v. een dokter of onderofficier ziekenverpleger met EHBO personeel en gewapend met rubber handschoenen werden
aangewezen en uitgerust met verbandtrommels en brancards.
Gereedschap werd gesorteerd om gebruikt te worden bij het puinruimen en opgraven van slachtoffers. Dit bestond merendeels uit schoppen, houwelen, touwwerk en staaldraad, snijbranders en takels.
Verbindingsmateriaal bestaande uit draagbare zenders en ontvangers werden
voorraad en naar prioriteit zo goed mogelijk verdeeld over de
volgende instanties:

- aanwezige
naar

a) het hoofdkwartier aan de wal
b) de post aanlegsteiger der sloepen
c) de post van de leider belast met de werkzaamheden der werkploegen
d) de grote sloep van het vlaggeschip
Alle schepen luisterden uit op het hoofdkwartier op de wal en vanuit dit laatste
punt konden overige posten radiotelegrafisch worden bereikt.

Het voordeel van directe verbinding met de sloepen bleek reeds de eerste
avond
toen de laatste ploegen aan de wal door een dichte mist in het donker
overvallen werden. Het vlaggeschip nam onmiddellijk de leiding omtrent het
terugdirigeren der sloepen over, aangezien navigatie zonder hulpmiddelen en
zonder zichttotresultaat zou hebben gehad dat het grote aantal sloepen (8 stuks)
volledig verdwaald en naar zee verdreven zol zljn.
Een gebied voor de Koninklijke marine werd toegewezen zodat de werkploegen
van de schepen konden worden aangetrokken. Te 15.30 vingen de werkzaamheden aan.Deze bestonden in het uitgraven van gekwetsten en doden in éón
der Arabische wijken, terwijl de evacuatie reeds in gang was gezet door het plaatselijk bestuur over de weg dan wel door de lucht.
Alras bleek een groot tekort te bestaan aat Zwaat materiaal zoals bulldozers en
draglines, aan pneumatische boren en snijbranders. Eerst werd met de handen
39

Terug aan boord:
ontsmetten!
Foto: l.M.H.

gewerkt, doch druppelsgewijs en tenslotte in grote getale werden houwelen en
schoppen door het gouvemement verstrekt.
Iedere avond -na terugkeer van de werkploegen- aan boord van de 5 schepen
een commandantenvergadering belegd voor
een bespreking over de gehouden werkzaamheden, mogelijke verbetering in de
organisatie, suggesties der werkploegen zelve, behaalde resultaten en problemen
die zich voordeden en alsnog een oplossing behoefden.

- aan boord van het vlaggeschip
werd

-

GROOTSTE PROBLEMEN

4 maarÍ te ar:riveren
b) Het ontbinden der lijken in een tropisch klimaat bracht na drie dagen
besmettingsgevaaÍ mee. Strikte order aan het personeel niet met blote handen te werken. Mondlappen werden verstrekt tegenweerzinwekkende geur.
Stof en het grote aantal vliegen alsmede de hierboven opgesomde feiten
plus het gevaar voor uitbreken van epidemieën leidde tot stopzetting op
donderdag 3 maart bij zonsondergang.
c) Door totale verwoesting der stad waren gas, elektriciteit, water en toevoer
van voeding voor hulpverleners en bevolking afgesneden.
d) Het misdadig optreden van plunderende elementen moest onmiddellijk ter
hand worden genomen door het locale bestuur.
e) De ziekenhuizen waÍen verwoest zodat werd teruggevallen op een gering
aantal Rode Kruis tenten.
f) Afvoer van zieken, gewonden, evacués en lijken bracht problemen, omdat
wegen onbegaanbaaÍ waren.
Voedselvooruiening
en distributie daarvan aan de bevolking onoverzichtes)
a) Zwaar materiaal begon pas op

lijk.

h) Massagraven onmiddellijke noodzaak."

40

C. J. Goldewijk
(marinenummer 36985)
Purmerend

U
28 september l99B

(toen aan boord van Hr. Ms. Drenthe)

Wncrom ik cle:.e brie.f ncLar u schri.jt'konÍ door lrct ttt'lil;el over Agutlir in
ttiÍguve vctn Vu,sÍ Werken, septentber 1998.

cle

In die ti.jd w'os ik opt'cu'entle ctan boord v,cnt Hr. Ms'. Drenllte; w,ij lctgert gemeerd, geloo.f ik, in MtLlcLgu, toerL w,ij nrct de grooÍst nngeli.jke spoed naur Agttclir
ill0(.\te n..
Daar attngekonten y'ertl. ik mecle meÍ cmderen uitgekoz.en nuur de w'ul te goon
om aidaar Íe helpen. Vele tlogen zijrt rt,ij ieclere dcLg ttcLar cle wcLl gebrctcht en 'sttt,orrcls lttttt weer nttur boortl gehoald.
WuÍ we cluur hebben Lneegemuctkt is nieÍ vreseLijk, rnattr onbesclri.jJli.ik! Puirt-

hopen en Ltog een.s puinlutpen, upurltisr:he nensen, lruilerde kinderen, doden,
dctden en nog eens clcttlen. Onder de puinhopen verplettertle rnannen, vt'oltwen en
kincleren.

Iedere dag nrct rle hanclen sÍeen t:oor steen w:eghtLlert, lijken ruinten en doorgaan m.et zoeken no(lr mensen: nteesÍ ullenux.Ll tlootl.
De li.lken w'erclen ttun tle konÍ t,cut de n,eg gelegtl, zo ver ervotl eenweg sprctke
kon 7jjn. Rijen en nog eens rijen in lappen geu,ikkeld, w'ochtend o1t tle olten vrcLchí\rugen, wu.urirt ze gecleporteerd werden en ufgev,oerd.

Door rJe wurntte r.Lldour kw-crnt het ontbinclingsproces snel op gang. Plu.s rle
grote hoetteelheid vliegen. HeÍ vt,us werken m.et lappen t,clor de nelts en montl en
ntet hctnclschoenen.

Mttctr die hantlschoenen kctnden rtooit o1t Íegen ol die puin dat v,eggehaald ntoest
vvorden, als vte weer li.iken v,onden.
Bi.j het uitgroven gebem'de heí vtel cluÍ cle urm of heÍ been lo,sliet cloor cle
ontbiding, clie al ingetreden vvas. McLcLt'toch ging.je door.
Dagen Tijn vle be7.ig geweesÍ, rttinten, ntirrrcrr.
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Verf
Machinist
J.

2"

klas (marinenummer 08631)

Hoevelaken
8 december 1998

(toen aan boord van Hr. Ms. De Ruyter)
Sinds jaren lid zijnde van de AVOM, afdeling Utrecht ontvang ikVast Werken
en las het uitvoerig en ontroerend verslag omtrent de aardbeving in Agadir-Marokko, maart 1960.

Ikzelf was als l9-jarige aan boord geplaatst van Hr. Ms. De Ruyter en weet
mij alles te herinneren uit deze voor mij Teer belangrijke periode. Ik diende als
machinist 2" klas aan boord van dit schip van 06-04-59 tot 09-05-60 en was
vrijwillig bij de Koninklijke marine van 12-08-48 tot 12-08-64.
Ik weet nog heel gedetailleerd te herinneren, dat we met spoed moesten
opstomen naar Agadir.
Ik meldde mij als vrijwilliger en heb daar de volledige tijd aan land gewerkt.
Bij het aan land komen viel mij de verwoestende kracht van een aardbeving
op: Grote blokken beton, welke de haven voorstelde, lagen als lucifursdoosjes
door elkaar. De grote scheuren in het wegdek.

Nog niet beseffend wat mij te wachten stond kreeg ik een schop en een pakje
sigaretten.
Kreeg ik, op aanwijzen van een Marokkaan, een plek aangewezen om te graven.
Ik groef een kind uit, liggend in bed en kon miin emoties niet meer bewaren.
Iemand kalmeerde mij en gaf me dettol in het verband voor mijn mond.
Toen was ik erdoorheen en heb in de daarop volgende momenten en dagen mensen uit het puin gehaald, helaas overleden, zoals een kapperslaak, twee mensen
in bed, een groente- en fruitTaak en nog meer.
In die dagen ben ik een volwassen man geworden en de gebeurtenissen staan

mij geheel bij.
Achteraf was ik blij en dankbaar mee te hebben mogen werken aan het herstel
van Agadir.
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Anton Kwaytaal
Matrozen opleiding
's- Hertogenbosch
13

januari 1999

(toen aan boord van Hr. Ms. De Ruyter)

Het één en ander is alweer lang geleden. Ik was toen zestien jaar, maar kan
mij de beelden nog helder voor de geest halen.
We werden aan de wal geTet en voorzien van spaden, breekijzers, pikhouwelen
en dergelijke. Waar de spullen vandaan h,vamen weet ik niet meer.
Ons groepje werd naar het oude stadsdeel gedirigeerd.

je

heen zag je een schreeuwende bevolking, doden langs de weg en ingestorte huizen. Op mij, maar ik denk ook op mijn maten, heeft dit een grote indruk
gemaakt.
We hebben puin lopen ruimen en doden onder het puin vandaan gehaald. Deze
Om

werden op brancards afgevoerd.

Persoonlijk weet ik nog, dat er een moment is geweest dat een touw om mijn
middel gebonden was. Dit om een huis dat nog niet geheel was ingestort te inspecteren of er nog overlevenden waren
Helaas trof ik slechts een dode man half onder het puin aan.
Later realiseerde ik mij dat, als de zaak tijdens mijn inspectie verder ingestort
was, daar waarschijnlijk ook een dode matroos zou zijn geweest.
Na verloop van tijd ontwikkelde zich een lijklucht. Het stonk verschrikkelijk
en dat was niet zo verwonderlijk met zoveel doden en zo'n hoge temperatuur.
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Agadil1960

...

netaÍmbandie

Onze stemmen verstomden naar mate wij met onze volgeladen motorsloep de
half ingestorte betonnen steiger naderden. Er hing een onbeschrijfelijke en ongekende, maar duidelijk voelbare dreiging in de met stank bezwangerde lucht. Het
was smoor en smoor heet, zelfs hier op het rimpelloze waÍer in de baai en ondanks de vaarwind van de sloep.
Via de puinhoop van de steiger aan land geklauterd, werd de enorme hitte
helemaal als een loodzware, bloedhete, stinkende dikke deken over ons uitgespreid. Die dikke deken stonk vreselijk met een ongekende, vreemde weeige,
alles doordringende intens smerige stank.
Het was aan wal doodstil, vreemd beangstigend stil; slechts heel in de verte
brulde een automotor. Er was zelfs geen vogel of een blaffende hond te horen in
deze anders zo rumoerige badplaats aan de kust van Marokko. Wij waren daar in
Agadir geland om bij een internationale reddingsactie te helpen nadat in een voorgaande nacht de aarde woest en niets ontziend haar huid achteloos had bewogen.
De drie dagen geleden bij deze aardbeving mee oprukkende dood was naar
willekeur als een bezetene te werk gegaan. Het duurde dan ook niet lang of we
stootten op de eerste levenloze lichamen en begon bij ons ploegje het eerste kokhalzen,ja zelfs kotsen. Soms lagen roerloze menselijke omhulsels in rijen, soms
ook slordig verspreid of ook wel naar brute willekeur op een hoop gesmeten.
Duizenden anderen, al dan niet levend, lagen nog onder het puin van hun
ingestorte huizen en gebouwen. Besmeurd, gekneusd, opgezwollen en kapot; mannen, vrouwen en kinderen door elkaar. De dood toonde geen enkele voorkeur.
Maar bovenal: allemaal reeds door de grote hitte ontbindend en stinkend. Hier
lag dus de oorzaak van de smerige weeïge zoetsmakende, zo intens vieze geur.
Een geur die nog maar weinigen van mijn ploegje voorheen ooit hadden geroken
en later nooit meer zouden willen ruiken. Tot ver in de omgeving van de baai
was, ondanks de windstilte, die rot stank te ruiken.
Zwrlgend en uiterst traag door de hitte begon mijn reddingsploegje, waar ik
als jonge korporaal-machinist de leiding over had, aan de ons opgedragen taak.
Er moest worden gezocht naar overlevenden van de ramp. De eventueel aangetroffen doden moesten worden verzameld, zo mogelijk geidentificeerd en afgevoerd.
Een weinig benijdenswaardig baantje.
En steeds maar weer hing daar die hitte en die stank.
Het hield niet op. Ja, het werd steeds erger.
Je er voor verbergen was er niet bij.

Hier en daar zat tussen de puinhopen van de geheel of gedeeltelijk ingestorte
huizen een eenzame trieste figuur. Dat was dan één van de weinige overlevenden; vaak wezenloos en overmand door verdriet; soms een eentonig en dreinerig
gebed tot Allah neuriënd.
Maar het karwei riep: aan de slag dus. overpeinzingen en persoonlijke gevoelens kwamen later wel, dachten we. Snel de rubberhandschoenen aan, de in dettol
gedrenkte doeken voor de mond en de spa of houweel ter hand genomen.
Het eerste door onze ploeg te bergen slachtoffer werd al snel gelokaliseerd.
Helaas was de dood ons voor geweest. we groeven haar voorzichtig uit de
brokstukken: een popperig klein meisje, ruw geschat van een jaar of vier.
Vreemd genoeg was alleen haar hoofdje geheel onbeschadigd. Prachtige zwarte
krullen sierden het in-en-in vale, maar knappe toetje terwijl haar gouden oorknopjes glansden in het helse brandende zonlicht. Het kind was overdekt door
het puinstof zodat haar diepbruine huid nauwelijks was te zien. Haar ledematen
waren gebroken en gebutst en hier en daar volkomen verpletterd.
Het was meer dan afschuwelijk om aan te zien.
44

Zehad de volle laag gekregen door het zware dak van het ingestorte huis, toen de
aarde even sidderde en in enkele minuten duizenden levens verwoestte. Voor
haar en voor mijzelf hoopte ik dat ze niet te lang of te erg had geleden.
Zeer omzichtig, alsof het kind nog leefde, bevrijdden mijn mannen haar uit de
klemmende brokstukken puin. Uiterst voorzichtig, alsof het er nog wat toe deed,
legden zehaar op een brancard.
Half vallend en glijdend door het puin droeg de ploeg haar naar de wachtende
Franse legertruck die reeds gedeeltelijk met geborgen lichamen was gevuld. Die
truck zou haat naar een vers gegraven massagraf brengen, tezamen met vele andere slachtoffers.
Een hoge, vreemde schrille kreet uit een vrouwenkeel deed de dragende mannen stoppen en ons omzien.
Daar stond, vastgehouden door twee van mijn, met de bewaking belaste mensen, een nog jonge, met glimmende sieraden behangen vrouw.
Haar ongesluierde bruine gezicht en haar handen waren versierd met tatoeëringen
en haar oogleden evenals haar lippen waren dlk aangezet met henna.
De lange zwartgekleurde kleding van de vrouw was vuil en gescheurd.

Ze ptobeerde, wild en hysterisch schreeuwend, met voor ons totaal onverstaanbare klanken, zich aan haar beide bewakers te ontworstelen. Beide kerels,
hoewel geen doetjes, hadden de grootste moeite haar in toom te houden.

Op mijn verzoek lieten de mannen de vrouw, kennelijk de moeder van het
kind, los. De vrouw stortte zich onmiddellijk naar voren, naar het droeve vrachtje
op de brancard.
Snel ving ik haar op en beduidde haar het verpletterde zielloze lichaampje niet
aante raken omdat de ontbinding al te ver heen was.
Zebegreep mij kennelijk, want ze werd ineens stil en wees toen met trillende
hand naar het kindje dat Allah in zljn grote goedheid eens levend op aarde had
gezet.

Mij recht in de ogen kijkend

schreeuwde ze weer iets onverstaanbaars. Ik snapte
er geen bal van.
De tranen stroomden uit haar ogen, terwijl ze maar naar het verpletterde lijfje
bleef wijzen. Uiteindelijk begreep ik wat zij wilde en knielde ik bij het door de
dragers op de grond gezette dode hoopje mens.
Met mijn door handschoenen beschermde handen maakte ik, behoorlijk bevend van ellende, het gekleurde kralenarmbandje van het vermorzelde en reeds
sterk gezwollen armpje los.
Zwijgend reikte ik het over aan de nu stil geworden moeder van het arme kleine
dondertje, daarbij denkend aan mijn eigen kleine meid.
Bliksemsnel greep ze het armzalige kralenbandje uit mijn hand waarna ze
mijn beide handen met de hare omklemde.
Hierna keek ze mij heel, heel lang, nog steeds zwijgend, aan.
Ondanks haar stortvloed aan tranen zag lk een peilloos diep verdriet in haar
amandelvormig diepbruine ogen. Ze bleef daar maar staan en bleef mij maar
aankijken en vasthouden, roerloos, alsof ze haar onnoemelijke grote leed persoonlijk met me wilde delen.
Ik begreep haar woordeloos maar kon dat eindeloze moederverdriet niet langer
aanzien en draaide mij daarom bruusk om.

Onrustig stond mijn reddingsploeg naar ons te staren in afwachting van het
einde van ditzo droevige toneel.
"Graven bastaards", schreeuwde ik toen onbeheerst, niet in staat om mijn emoties onder controle te houden. "Graven bastaards, graven totje erbij neervalt".
De vrouw liet mij los en rende ineens weg, uit haar trance gerukt door mijn
ruwe geschreeuw, het armbandje stijf tegen haar borst geklemd.
Ze verdween tussen de puinhopen.
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? Ik zal het nooit te weten komen.
Haar kind en misschien nog wel meer dierbaren van haar moest zehier naamloos achterlaten. Ik had diep en diep medelijden met haar en voelde nog steeds
het intense verdriet dat ze via haar ogen en haar handen aan mij had overgebracht.

Waarheen

Snel rukte ik mijn hoofd om in de richting van de zee.Ik kon niet anders. Ik
moest wel. Het werd zo wazig voor mijn ogen. Ze prikten als de hel en begonnen
te tÍanen. Gek was dat: ik ging toch door voor een keiharde marineonderofficier?
En toch zítlkmethet geb-euàe hopeloos omhoog.
Het duurde even voordat ik mijn zwijgende mannen, waarvan sommigen hun
hoofd verdacht lang omlaag hielden, weer aan kon vuren.
In de verte gromde een konvooi vrachtwagens van het Franse vreemdelingenlegioen. De hulp kwam nu goed op gang alzou die voor velen altijd telaatkomen.
Hoe goed bedoeld onze en andere acties ook waren.
De avond en de nacht van de ramp stieruen er tijdens die aardbeving meer dan
15.000 van Allah's kinderen en niemand wist waarvoor en waarom.

Het intrieste voorval en die verschrikkelijke stank zal ik echter nooit meer
vergeten.

"Wat zegt u, met vakantie naar het volledig herbouwde Agadir? Nee dank u,
nooit van mijn leven, zelfs niet gratis".
Piet van Ommen, Den Helder, als korporaal machinist, toen aan boord van Hr.
Ms. Gelderland.
(artikel eerder gepubliceerd in een verhalenbundel van de VBM/NOV, juni 1996,
red.)
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Martin Smeets
Matroos 2konstabel?
Brunssum
20 janluari 1999
(destijds actn boord van Hr. Ms. Gelderland)

"Een marineman mag niet huilen"

Na op diverse schepen te hebben gediend, kwam ik op 29 september 1959
terecht op Hr. Ms. Gelderland.
Dit schip zou op latere datum, namelijk I maart 1960, opstomen naar Agadir
dat door een zware aardbeving getroffen was.
Bij aankomst leek het alsof er een atoombom was gevallen: puin, stof en stank
h»amen op je af, maar eenmaal op de wal werd alles anders.
Je jonge lijf besefte nog niet de ernst ervan, echter toen we de eerste doden
vastpakten, is er in mijn lijf iets geknakt. Iets, maar wat?
Was je body toch niet afgestompt of stoer?
Drie dagen puin ruimen, doden bergen in een zoete weeë stank, stof en krijsende moeders, lijkenrovers, bewaking en nog veel meer.
Ik heb daar stoere binken stiekem zien huilen en braken. Dit alles is onuitwisbaar
in mijn jeugdig brein van achttien jaren jong gekomen.

Nu, na zoveel jaren besef je pas, dut het helemaal niet stoer was niet te
huilen. Je was er te trols v00r.
Nu wil.je niet meer huilen. want je bent ouder wijzer Echter eersÍ nu word je
bewu.st van

je daden uls murineman.

zullen zeR,gen: "Dat waren echte marinemannen. Geef hen wal ze toekomt,
zodat deze mensen echt crkenning krijgen voor heÍgeen gedaan is voor Ko,
t
,
ntngtn en vuderland. ,t

11

Robert Schaafsma
Machinist 2 of l(?) marinenummer 27616
Raamsdonkveer
2 september 1998
(toen aan boord van Hn Ms. Drenthe)
Onder commando van KLTZ. J. van Dapperen was ik geplaatst aan boord van

Hr. Ms. Drenthe, D 816.
Ik ben als lid van de EHBO-ploeg van dit schip twee dagen aan de wal te werk
gesteld in de kashba en heel eventjes in de Europese wijkvan Agadir. Wij hebben
aldaar ryrggedragen voor de eerste opvang van gewonden; hebben hun wonden
verbonden; zijn getuige geweest van veel leed en hebben de enorme verwoesting
van de stad geTien.
Ook de onbeschrffiijke lijkenstank is mij tot op heden bijgebleven.
Door het ontbreken van goed gereedschap en machines hebben wij met blote
handen in het puin gegraven op zoek naar overlevenden, welke er niet waren.
Het aantal slachtoffers van die ramp wordt g,eschat op + 25.000 doden.
Deze doden werden door ons, jonge kerels, achttien, negentien jaar, van het Nederlandse smaldeel in grote zandkiep wagens gegooid, waarna ze buiten de stad
in massagraven werden begraven.
Ik kan u verzekeren dat al die indrukken, welke wij toen te verwerken kregen,
een heel diepe'prent' hebben achtergelaten, zozeer zelfs dat ik er nu -na al die
jaren- nog aan denk. En als wij 's-avonds weer aan boord klommen, dan vroeg
niemand naar onze ervaringen. Je praatte er zelf ook niet over: "Niet zeuren,

doorgaan!"
Als bijlage stuur ik u een kopie van een artikel dat naar aanleiding van Agadir
geschreven door onze toenmalige commandant, de overste J. van Dapperen. (zie

blz. 50, red.)

Rob ert Schaafsma, marinenummer 27 6 I 6.
(Deze brief werd als artikel eerder geplaatst in vast werken, december 1998.
red.)
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Hr. Ms. Drenthe, onderzeebootjager 'Frieslandklasse', D 816,
max. snelheid 36 knopen,
bemanning 280 koppen.
ln dienst 1957, uit dienst 1980.

llr.Ms.llrenthe

Foto: l.M.H.
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Matroos l/kanonnier 2

aan

(destijds aan boord van Hn Ms. Drenthe)

het
w00Íd

Ik was schepeling aan boord van Hr. Ms. Drenthe, varende opleiding kanonnier l" klas en samen met andere schepen waren we in de Middellandse zee met
een NAVO-oefening bezig.
Na het einde van de oefening gingenwe met een patrouillevaart de Middellandse
zee uit, op weg naar onze thuisbasis Den Helder.
Het was reeds avond en ter ontspanning had de toenmalige fficier O.S.&O.
ervoor gezorgd, dat wij - als waardering voor onze inzet tijdens de oefening - een
film aan boord hadden.
Het was rustig weer, windstil en gladde zee.
Plotseling begon het schip hevig te schudden en te trillen, alsofhet een angstige droom had gehad.
De filmprojector moest worden vastgehouden want die viel zowat van de pro.iectortafel. De projector werd meteen uitgezet en door de scheepsomroep lauam de
stem van de bevelvoerend fficier, (overste?, de naam is mij ontschoten) (Overste J. van Dapperen, red.) die het volgende meedeelde:
"Hier spreekt de commandant. We zijn met volle kracht op weg naar Agadir,
waar een aardbeving heeft plaatsgehad. Morgen wordt de walploeg bekend gemaakt. Einde bericht".
Dit bericht hebben we in het dwister aangehoord.
Aanstekers werden aangestoken om de lichtschakelaars te vinden en nadat deze
gevonden waren en er weer licht was, konden we elkaar aankijken. Onbegrip
straalde van de geTichten. De enige vraag die gesteld werd was: "Waar ligt

Agadir?".
Het licht ging uit en we konden de jilm afkijken. Het geluid werd harder gezet
want het machinekamerpersoneel perste alles uit de machines! De herrie drong
door heel het schip. Eén en ander vond plaats te + 22.00 uur.
Na de film liep iedereen naar dek, in de hoop dat daar iets te zien was. We
zagen alleen de boordlichten van de andere schepen.
Het zal ongeveer drie of vier uur later fijn geweest, dat wij in de buurt van Agadir
aanhuamen en voor anker gingen.
De volgende dag werdenvia de scheepsomroep de namenvan de schepelingen,
die de walploeg vormde, omgeroepen. Ik hoorde mijn naam en begaf me naar het
halfdek naar mijn reeds aanwelige scheepsmaten. Toen iedereen aanwezig was
kregen wij een spoedcursus EHBO van de korporaal-ziekenpa. Ook kregen wij te
horen, dat als een slachtoffer was gevonden, de ziekenpa moest worden geroepen. Na het einde van de cursus kregen we een pakje mee, inhoudende: 2 stuks
snelverband.
Verder werden we uitgerust met een helm, koppel en een met water gevulde veld.fles.

En zo gingen we met de motorsloep naar de wal om eerste hulp te verlenen in
de wijk Founti.

Toenwij voet aanwal zettenwarenwe met stomheid geslagen. wat wij daar te
zien kregen hadden we nog nooit eerder gezien. Later vergeleken wij het met een

totaal bombardement. Slechts enkele bomen stonden nog overeind. (dadel- of
olijfbomen).
Enkele muren van de gebouwen stonden op instorten en toen werd het ons duidelijk waarom wij een helm op moesten.
We waren toen nog maar jongens van negentien tot eenentwintig jaar oud en
hadden nog nooit in ons leven zo'n ellende en puinhoop meegemaakt. We voelden ons klein en machteloos door dit natuurgeweld.
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De zon scheen vol en de middagtemperatuur maakte ons werk zwaarder dan
dat we aankonden.
Ondanks datwe links en rechts yan ons hoorden roepen: "Ziekenpa", heeít
onze ploeg geen beroep op de vakbekwaamheid van deze man kwnnen doen.
De slachtoffirs die wij vonden haalden we levenloos onder het puin yandaan.
Die werden dan afgevoerd en verderop naast hun lotgenoten langs de kant van
de weg gelegd, afgedekt met papier of lappen stof. Om ruimte te besparen werden
ze zo dicht mogelijk naast elkaar geplaatst.
Met dekens en lakens (die wij ook opgegraven hadden) konden wij van drie tot
vier slachtoffers die wij hadden geborgen slechts de bovenhelft van hun lichamen
bedekken.
We waren druk bezig met ons werk toen

wij order kregen even te stoppen,
want ons middagmaal werd met de sloep naar de wal gebracht. Op de grond
zittend aten we, rookten een pewk en gingen weer aan de slag.
Om 18.00 uur werden wij opgehaald met de sloep die ons weer aan boord
bracht. Zelfs de kok en de ryuntjes maakten overuren, want wij waren als walploeg'ketelaars'.
Na het avondmaal gingen we mandiën, schone barang aandoen en yoor 'lichten
uit' te kooi. We waren doodmoe.
De volgende morgen werden we vroeg wakker gemaakt omdat we op de por-

lijst stonden.
Nadat we hadden gegeten, onze koppels om hadden, de veldflessen meÍ water
gevuld hadden (sommige met thee), gingenwe in de sloep op weg naar de wal om
onze

plicht te doen.

Het aantal doden dat wij vonden liep op en er was bijna geen ruimte de slachtoffers neer te leggen. Ze werden links en rechts van de weg geplaatst en zo goed
als het kon, afgedekt.
De roep: " Pa", werd niet meer gehoord. Hij was er nu voor ons en hij bleef bij
ons. Er werd weinig gesproken in de groep. Zwijgend deden we ons werk.

De sloep was op tijd met ons middagmaal. Wij aten onder de bomen, terwijl
honderd meter verder aan beide zijden van de weg de slachtoffirs lagen die wij
hadden opgegraven

+

J. Hooghuis wordt weergegeven
blijkt uit dit woordelijk overgenomen verslag van matroos 1 Tom Edens wederom dat niet iedere schepeling in de middagpatze werd afgelost en terug naar
(net zoals in het verhaal van hofmeester Ch.

boord mocht, red.)

Toenwe 'uitgerust' waren gingenwe terug aan de slag.
Er werd en klein kind opgegraven. Een oude Marokkaanse man h,uam erbij, wees
met de vingers van Tijn ene hand naar Tijn borst en met die van zijn andere nctar
het kind.
Dit gebaar begrepen we en wij lieten deze man z'n gang gaan. We ruimden
nog een paar stukken puin op, zodat hij er makkelijker bij kon. Intussen had hij
een kledingstuk van zijn schouders gehaald en daar wikkelde hij het kind in. En
zo hebben wij hem uit die kuil geholpen.
Hij hield het kind stevig tegen zijn borst vast. Een paar meter verder draaide hij
zich om en met tranen in zijn ogen keek hij naar ons, maakte een lichte buiging in
onze richting en ging met het kind weg.
We waren enigszins aangeslagen door dit voorval, maar al gauw gingen we
verder met waar we voor gekomen waren.
De uren verstreken sneller dan we dachten. We moesten stoppen want de sloep
lauam er aan.
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Toen we aan boord h,ryamen was iedereen van dek, behalve het wachtvolk. We
moesten ons uitkleden aan dek en ons in Adamskostuum naar de mandieplaats
begeven, alvorens we met de andere bemanningsleden in contact mochten komen.

Het zal de derde of vierde dag geweest zijn dctt we eerder opstonden dan de
rest van de bemanning om met de sloep naar de wal te gaan en verder ons werk
te doen.
(het herinneringsverrnogen van matroos 1 Edens laat hem nu wat in de steek,
maar het vervolg vanzijn verhaal is zo interessant, dat de redactie meende het
onverkort weer te geven.)

Er woei een heerlijk briesje; het was al die dagen windstil geweest. Dus dit
was welkome afwisseling voor ons.
Maar toen we op de werkplek aanlauamen wisten we niet wat we meemaakÍen: de
wind nam de geur van dode lichamen mee en blies dat in onze richting. Nu kwamen de pakjes snelverband die we bij ons hadden goed van pas. We bonden ze
voor onze neus en besprenkelden die met aftershave, dat één van de maten bij
zich had. De geur van rottend vlees werd nu minder geroken dan toen we aan de
wal stapten.
In de middaguren werd ons werk zwaarder door de verzengde hitte van de zon
en het filter voor onze neus. En daarboven louam de vermoeidheid van al die
dagen hard werken.
Onze hoop overlevenden te vinden was allang vervlogen, maar de bevolking had
nog die hoop en om hen niet teleur te stellen gingen we door onze goede bedoelingen te tonen.
De Neclerlander en de Marokkaan bij elkaar; zij kenclen geen Engels en van
onze groep beheerste niemand de Franse taal. Met arm- en beengebaren verstonden en begrepen we elkaar.
OnTe dagtaak en naar later bleek, onze laatste dag op de wal was ten einde.
We verzamelden en gingen richting sloep. Het was geen lopen; het was voortsjokken!
Toen we daar liepen, passeerden we de bevolking die langs de weg síond. Ze
hadden diverse voonuerpen in hun hand: als er maar een bodem inzat envoorzien was een opstaande rand. In de hand ook een sinaasappel.
De veldflessen werden tevoorschijn gehaald en de inhowd in die bodemhebbende
voolwerpen overgeschonken: ze haddenwater nodig, een godendrankvoor hen
op dat moment.
Wij mochten niets aannemen, maar namen -op hun aandringen- toch een
sinaasappel aan. Het was hun dankbaarheid tegenover ons!
Kleine gebaren kunnen zo wonderbaarlijk zijn in het menselijk leven.
We stapten in de sloep en lieten ons neervallen. Het snelverband werd overboord gegooid, de sinaasappels pelden we met onze tanden en slurpten ze zo
leeg, want onze handen waren vuil.
We waren terug aan boord; uitkleden aan dek; je sleuteltje en nummer van je
kast aan een maat geven, die aan boord gebleven was, want die Torgde ervoor
dat je zeep en handdoek kreeg om te gaan mandiën.
We waren blij dat we onze bezwete kleding uit konden doen en ons konden opfrissen. Als herboren mensen voelden we ons. In die schone kleding!

lVij, die op de wal zijn geweest, zijn bij de voordeur van de hel geweest. We
hebben niets anders gezien als dood en ellende.
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Wij hebben gezien wat dood betekent; we hebben gezien wat verminking
betekent en we hebben gezien dat een mensenleven heel veel waard is.
Naschrift
Toen ik ging trouwen ben ik gestopt met varen bij de koopvaardij. Ik ben bij
een staalfabriek in lJmuiden gaan werken. Er werkten toen veel buitenlanders

bij dat bedrijf.
Enkele jaren daarna sprak ik met een buitenlander

en hij vertelde mij in Agadir
gewoond te hebben.
Toen ik hem vertelde dat ik daar geweest was met die aardbeving vertelde hij
dat- ie net uit de bioscoop was, toen de aardbeving aanhuam. Anders had ik hem
ook moeten uitgraven.
Hij had ook in de wijk Founti gewoond. " Dan heb j e waarschijnlijk mijn familie opgegraven", zei hij.

Samen hebben we

kffie

gedronken en nog heel lang verder gesproken.

Foto:
t.M.H.

55

HooflstulrS

deell

lIA IIT RAMP
(met dank aan ir. J.S. Terpstra, destijds Ltz.T.3 KMR aan boord van Hr. Ms. De

Ruyter, nu wonend te Overijse, België.

Hij was bevelvoerder over één der

walploegen, red.)
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Ir. J. S. Terpstra
Overijse, B-3090

U
24 augustus 1999

In mei j.l. (= 1999. red.) ben

ik ter plaatse nog eens poolshoogte gaan nemen.
Met mijn vrouw deze keer. Als ik toen van de geplande reiinie geweten had, zou ik
er zeker wat meer foto's hebben gemaakt.
Het nieuwe Agadir ligt enkele kilometers zuidwaarts opgeschoven. Daar is het
seismologisch veiliger en bovendien is ook een meer resistente bouwtechniek

gebruikt.
De nieuwe sterkvergrote haven en de visafslag zijn wat naar het noordwesten
opgeschoven. Tussen deze zones vindt men hier en daar nog sporen van de vroegere bebouwing en braakliggende gronden op de plaats waar eens het centrum
van de oude stad lag.
In de buitenwijken van de nieuwe stad vindt men veel kleinschalige industrie en
de nieuwe souk. Ten noorden van de stad worden momenteel grote industrieterreinen aangelegd.
Het toerisme is in Agadir tot grote ontwikkeling gekomen, je vindt vooral luxe
tot zeer luxe hotels. Men treft er hoofdzakelijk Duitsers aan en wordt dus meestal
in het Duits aangesproken. Fransen komen de laatste jaren steeds minder, hoewel de Club Mediterranée nog aan het uitbreiden is.
De meeste Agadiri van nu zijn geen oorspronkelijke bewoners of afstammelingen daarvan. Ze zijn van elders naar de stad gekomen, aangetrokken door de
hoge bouwpremies enz.
Men weet over het algemeen weinig tot zeer weinig van de ramp, behalve wanneer er -als gids bij voorbeeld- wat aan te verdienen is.

De fficiële belctngstelling voor de ramp is ook niet groot. Tevergeefs zoekt
men naar een omheind en mooi beplant massagraf of naar een gedenkteken.
De gemeentesecretaris vertelde ons dat de huidige Agadiri niet graag over de
ramp spreken, maar dat er wel plannen zijn voor het uitgeven van een gedenkboek, volgend jaar. Hij betwffilde echter of het eÍyan zal komen want er zijn
nogal wat invloedrijke personen die geen belang hebben dat alles, dat bij de
afwikkeling van de ramp en de wederopbouw misliep, te boek wordt gesteld.
Anderen willen dit laatste nu juist weer weL
We z.ullen z.ien.

De ambtenaar die hij ons als gids aangeboden had, verloor de dag voor de
rondleiding zijn oude moeder met wie hij, als zeventien jarige jongen, in Founti
de ramp had overleefd.
Door deze ongelukkige samenloop van omstandigheden hebben we hem niet meer
kunnen spreken. En onze vakantie was ten einde voordat hij wit zijn speciaal
verlof terugkeerde.
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JanH. Kompagnie
IMPRESSIE VAN EEN TOERIST, AGADIR ...ZAND EROVER
(van de Heer Kompagnie nam de redactie reeds een stuk en ook foto's in deze
herinneringsuitgave over)

--- Agadir: het rustpunt.
Na een busreis van zeven dagen langs de Marokkaanse Koningssteden bijkomen in de stad aan de zee. De hitte ontkomen, de indrukken van souks, marktpleinen, ondergaande zonnen en rijzende manen laten bezinken.
Agadir: de stad met zijn oude kashba, de schijnbaar chaotische visafslag,
Agadir met zijn uitnodigend strand, zijn vrolijke boulevard waar avond aan
av ond onafgebroken w ordt g eflane erd en ge g eten.
De toeristenboekjes geven summiere informatie: in 1960lawamen zo'n
-12.000
tot I5.000 mensen om toen de aarde bewoog en verreweg het grootste
deel van de stedelijke bebouwing instortte.
Naderhand werd ten zuiden van de puinhopen het nieuwe Agadir gebouwd.
Over de puinhopen heen werd een dikke laag zand geschoven, werden huizen
en stoffelijke resten schielijk toegedekt.
Pas in 2010 -vijftig jaar na de catastrofe- zo werd bepaald, mag hier weer
worden gebouwd.
Behalve toeven aan het strand en zwemmen in zee dus ook eens kijken of van
dat owde Agadir nog iets bewaard is gebleven of nog iets herinnert aan die tragedie van weleer.
gedenkteken, geen monument ter herinnering aan hen die stierven op
-die Geen
29'" februari 1960, maar een ongeinteresseerd landschap dat geen weet
lijkt te willen hebben van hetgeen toen is gebeurd.
Wel ergens in de stad een kleine regel in steen gewijd aan de slachtoffers.
In het Arabisch, voor de toeristen onleesbaar. Voor velen ook onvindbaar.
Alsof de ramp er niet is geweest, alsof er niets gebeurd is.
Waarom zou je ook als overheid? Waarom zou je toeristen afschrikken en
door een gedenkteken nog eens wijzen op het feit dat het aardbevingsgevaar
meer was en is dan een.theoretische mogelijkheid?
Alleszins begrijpelijk, dat wel, maar dan toch: iets meer piëteit yoor de
overlevenden, enig onderhoud van het gebied, een beetje respect voor hen,
wier leven zo bruusk werd afgebroken in plaats van ZAND EROVER.

Dat is misschien toch iets dat het overwegen waard was of misschien: nog
steeds het ovenuegen waard is!

5B

"MaaÍ een ongeïnteresseerd landschap dat geen weet lijkt te hebben van hetgeen
toen is gebeurd."

§\\:iilllLii:a::i::i::a::r::ri:ri:rilri:rr:,.:ti::i::
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Foto's:
AGADIR ,.. zand erover
van Jan H. Kompagnie
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'Katholieke lllustratie'

2 april 1960.
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'{

Hr. Ms. Zwaardvis, onderzeeboot, S 814,
max. snelheid 9 mijl/uur,
bemanning 65 koppen.
ln dienst 1943, uit dienst 1962.
Bleef achter te Gibraltar en was op afroep beschikbaar, De bemanning schonk hun vaartoelage aan
de slachtoffers van de aardbeving.

llr.ltls.Iwaarduis

Foto: l.M.H.
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deel2

lloolrlsulrS

]IRIITRNIIP

Hr. Ms. De Bitter, fregat'van Amstelklasse', F 807,
max. snelheid 20 knopen,
bemanning 210 koppen.
ln dienst 1950, uit dienst 1967.

ilÍ.lrls.

Foto: l.M.H.
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BitteÍ

MÀANDAG { APR]I,

Alkmaarder Courant, 4 april '1960. lngezonden door H. Raaijmakers,
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(het officiële schÍijven van coÍlmandant smaldeel

1

naar de commandantzeemacht

Nederland,vanaf Hr. Ms. De Ruyter, onderwerp 'rapporten hulpverlening te Agadir',

red.)

Nummer 294-242160, Barcelona,

18"

maart 1960. Bijlagen: diversen.

-----"Aigoand heb ik de eer (Jwer Excellentie aan te bieden de rapporten met
bijlagen, opgemaakt door de commandanten van de schepen die deelnamen aan
de hulpverlening te Agadir van 2-5 maart 1960 en miin eigen rapport over deze
periode.
Ik mo g e sp eciaal (Jw aandacht vra gen v o or het voorstel gedaan door de c ommandant van Hr. Ms. 'De Ruyter' in punt l0 aan het slot van ziin rapport; dit
voorstel, waarrnee ik geheel instem, zou ik gaarne nader mondeling met U bespreken na mijn terug keer in Nederland.---(getekend: de commandant smaldeel
À. P. Pur*ercla, Commandeur)"

l

(het door de commandeur Ferwerda genoemde voorstel van de commandant Hr.
Ms. De Ruyter hield in, de minister van defensie voor te stellen 'een herinneringsmedaille te doen slaan voor de reis van het smaldeel en deze aan elk der opvarenden als draagmedaille uit te reiken na terugkeer in het vaderland'. red.)
Een confidentieel schrijven, d.d.2 november 1960 Yan de vlagoffÏcier personeel naar de staatssecretaris van marine houdt een aantal belangrijke punà

r)n
rd

te

ei

ten in:
Men heeft indertijd een herinneringsmedaille uitgegeven voor de reizen van

-de K XIII en de K XVIil; ik geloof dat voor die dagen van een technische prestatie
gesproken kan worden.

se

ln
:d

:lt
1-

nt

Een man in het algemeen is ijdel en ik geloof dat er een propagandistische
de kans eens kreeg om,
voor het bereiken van de Bronzen medaille en trouwens ook naast deze diensttijdmedailles, een andere onderscheiding' of herinneringsmedaille te kriigen.

-waarde van uit zou gaan, indien vooral de schepeling

rF
Ill
t-

Omtrent deze zaak
-worden
uitgebracht, omdat het onderzoek naar eventuele vroegere reacties op

!a

gekost.

verzocht CMS mij om advies, hetgeen nog niet eerder kon

dergelijk soort voorstellen, het overleg met het Rode Kruis vrii veel tijd heeft

ls
n
,k

t"
le

rt
le
ie

marineman vergelijken met

Angelsaksische, Franse of

Nederlandse
zijn
-aanse
confrater de laatste altijd meer batons en dus ridderorders

ltali-

enz. drag,en.

gelegenheidsonderscheidingen, waarvoor het woord 'verdienen' of 'pres-zijn
tatie' maar zelden op zijn plaats is.
De desbetreffende medailles (K-boten, red.) werden niet van Rijkswege uitgevoor Sraatmeting en waterpassing, terwiil
vergunning werd verleend voor dragen op het unifurm.
de reddingswerkzaamheden te Agadir liggen op het terrein van
-hetAangezien
Rode Kruis, heb ik daar inlichtingen ingewonnen.
Gewone werkzaamheden, waarvoor geen medailles zullen worden toegekend
-aan het personeel van het Rode Kruis.
Voor de vele hulpverleners bij de watersnood in 1953 werd geen medaille

-geven, doch door de Rijkscommissie

-uiÍgegeven.
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daden die het kenmerk dragenvan persoonlijke moed, beleid en zelfupof-Voor
fering, waarbij levensgevaar voor de redder aanwelig geweest moet zijn, bestaat
de erepenning vanwege het Carnegie Heldenfonds.
Er is niet gemerkt dat de Marokkaanse auloriteiten overgaan tot verlenen yan

-decoraties.

instellen van een nieuwe onderscheiding heefÍ beslissing nodig van de mide minister van binnenlandse zaken en yan de Kanselarij der Nederlandse orden.

-Het
nisterraad,

GELET OP HET BOVENSTAANDE MOGE IK U ADVISEREN OP HET VOORSTEL GENOEMD ONDER 2, AFWIJZEND TE BESLISSEN, MET VERMELDING VAN DE ARGUMENTEN UIT PUNTEN 4-5-6 EN 7.

Op de vraag aan mij van commandeur Ferwerda kan ik dan gemakkelijk antwoorden door te verwijzen naar het antwoord'Agadir'; voor een simpele
he rinnering smedaille is immer s g e en voldo ende aanleiding.
De vlagfficier personeel, (w.g. A. van Karnebeek)

(in een schrijven aan de minister van defensie (marine) van de commandant der
zeemacht in Nederlandvan2í april 1960, 'hulpverlening Agadir' vermeld viceadmiraal G. B. Fortuyn volgende zaken: red.)
sta niet afwijzend tegenover het voorstel van de commandant
-Ik
De Ruyter, maar...

-e

en

van Hr. Ms.

tie op niet - N e de rlands g rond g ebie d.
volledig tot de competentie van de Marokkaanse autoriteiten.

r e ddin g s ac

-behoort

(wel steunt de vice-admiraal de commandant van 'De Ruyter', dat in de Nederlandse marine behoefte bestaat een onderscheiding- of ereteken (met gespen) ter
erkenning van dit soort daden. red.)
(in het uitgebreide archief, ter beschikking gesteld door Trivizier, Henri Lansink,
vond de redactie nog wel een paar zeer opmerkelijke dingen)
Reactie op de inhoud van verschillende Uwer brieven over de eventueel door
Marokko uitgereikte onderscheiding aan A. P. Ferwerda.
Genoemde oud commandant smaldeel t heeft volgens het naamboek K.M. officieren de volgende onderscheidingen; officier Oranje Nassau, oorlogsherinneringskruis met gespen, ereteken voor orde en vrede, ereteken voor langdurige dienst,
commandeur in de orde van de 'merito naval', (Brazilië) en coÍnmandeur in de
orde van de tadj van Iran.
Geen Marokkaanse onderscheiding dus.

'bijlage 6', verloren gegane goederen bij hulpverlening Agadir

DetailBOTT : t handbijl (gew. t 1 kg.)
Detail ABCD: 2 schelklinkende fluitjes, I schroevendraaier
DetailZYP : nihil, maar er volgt wel een opsomming van verbruikte artikelen,
zoals 10ltr. Dettol, 12ltr. Lysol,500 st. hydrophiele windsels
Afgegeven voeding aan autoriteiten op 4 maart 1960
Rijst, suiker, hachee, corned beef, groenten in blik, koffie thee en zout (totaal
19526,5k9.)
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.Àasr tsÍ.jne Koninklijke stooghei*
§asran II,
Koning van Harokko,

Xoninklijka llsogheid,
§argeeft §, a*ij da vrijpostigheid §we §nogh*id, d*t ik 1, §* navalgende
brief sehrijf,"
§ijn nsas i* l{arry c, sLssssss§,, oud 52 jaar en ik lrsön aan d*
§enneserland 113, §{0§ Ls ÀEsen- §eder}and.
,f{,
Koninkliik* llo*ghetd, *ls jongen v*n a*§er 1? j*sr r*"'ín dieust van
de §*ninkliike §arine vcn §ederLand.§n het voarjaar van 196§ rraren
ï,i j b*geinnen &§n srrzë voa,rJaarsreis nasr de t{iddellandse zee,
§we

Ilet was xn:ljn e*rste reLs r:p zes gedurende nijn diensttijd.Plcltse}ing
krcge* xij opdracht op t* stonen n&ar Àgadir - !{arokko.
§r bLeek eeR grote aardbeving te xijn §*waesi in slr l*nd en *ij
§!t}8§tes sns onniddellijk ter p)"aatse begeven om te assisteren bij de
reddLngsrerk aaamheden

.

Ilwe §oogheid kunt eJ"ch seker vo*rstetr"Len welk sen srreiöt *noÈioneel en
ps3r*h§ech drama rieh daar \,§sr cnze <lserr af,sp*elde.Tente*r,orcdat het
grcntste §eE]. van §e oxrvarendën ?an sns sehip jong*ns ?r&ren in de

leeftiJdssrcrëp ïa§ 1? of 1§ Jaar.
§oninkLijke I{oogheid. lrij waren op zoiets natuurLijk niet voorbereid.
§nee §agen lang hebben xij gepr*beerd §HBO te verl"enen, doden en
L*vendsn onder de puinksp§* vandxar te haLen;
slaehtof fers, dia s.l]"es af bijna *l}e* hadden verLoren probeerden
!{§ te traostan en te he}pen hij het aoeken n&§.r hun eveRtueLe belangrijke zaken en ga*d*rs§.

§onink}ijke §oogrheid zaL begrijpen hae ingrljpend zo'n traumatische ervarins is geneesl voor sn§.

tlr*e

I{oogheid, de aardbeving van &gadir st**t in :ai"jn geheugen srebrand,
aelfs nrl nogo f,is biJna 3§ jaart
§r gaat sees dag voErbiJ of ik aast aan {ie twee dagen uit mijn
leven denken, zo'n grote ro3" *peelt §sad.ir aok nu nog

§oaínk}ijke llaoghstdo het zal lJr,re l{oostreid niet verwondereR te
ïrerr!ëltsn dat er - door de taenmaLiqre §larineLeidin§ - noo'll eniËre
aandacht is besteed aanËgeestelijk nelxijn v&§ hsar bemannirg,
§en heeft er nooit aan qredactrt, dat dit zish *3r latere leeftijd
ecu kunnen rreken. §at er xte$§en zouden kunne* stjn die, jaren
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na het ssbsurds in Àgrad§.r, ps3rch§"sche prabl§]*err z*uden kunn*n
nadervinden van §ie enkele dagen.

rijen dod*LiJke slacht*f f ers d{e op truc}e . § *rerd,*n ge}aden
ts rrordeR overgebra*ht. nasr eEn laatste rustpS.aats.
Yelen dnarvan heb ikreLf x*e helpen uitgravcn sn vsrvseren;
§we KoninkLijke §oagheid xiL het nrij vesssvsn, §&&r ook van d*
aijde van de §arnkkaarrse överheid hebben wij nimrrner van enig blijk
v&§ naar§ering h*rea spreken.
ï.ïlss KonLnklijk* Ila*gheid nag dit niet *pvatten a1s *en verwijt,
want dat is ge*Rsxins de bedoel"ing.§et is een *nb*duÍdends
teleurste].Sing di* ni*ts v*qrrstel.t, in tret Licht van de sr*te
raxrp d§.* aich toen voltrok,
K*ninklijke Iloergheid, u hegrijpt dat mijn eerste kennismakingr
met Ulr §ar*kko sr §&n §&§ varl srote betekenisn een kennismakingr
die nooit roe*r vcrg*ten zal worden, *ok niet màg worden vsrsëten.
lt[aar, §oninkltjk* §ooefh*id, ik wil het ].er*n ts v&rïssrken zcdat
ik sr tnes kan ossaan, zonder het stè*dCI neer aLs esxr rrsrs ervarin§
ts söeten beleven.
líaak wil"d* ik §x ian§ b*zoeken al"s t«:erist, Koninklijk* i{o*§r}reid.
Isear iedere keer rtel.de ik dat reaer uit.ïk durf§e het nÍet, wë!§
bang voeir de * mosrelijk - psychisch* gevoS.gen.
ïn 199§ of 19§§ wil ik dcht kamen en mijeel"f en rrijn.echtgenote
eonfrcntsrsn;xet §,gadir *n de str*eko wnar het al"temaal is g*h*urd.
§we §oogheid ral hst net xij serrs eijn, dat ik mceeLf mo*t bevrijd*n
van §àe ansst srrrsör.
Xo*inkS"ijke l{oogheid, dit is nlet bedae3"§ een bedeLbriaf te zijn*
Yerre van det.§aaro llws KoninkLijke Xooghe{d heeft de bavoesr$heid
mij en mijn echtgenote toe*texming t* vxrlenën, oole dJ.* §ebieden
te bezoeken die nie* door de "ge?Íone toerist" bexeicht wsrdt.
ïk bedael §ie p3-aatsen in sgradir dia r*eds l*ng §&§r zijn herbouwd
en herixgericht. ?íaar §e ogswtr§* tperist" gee» betrnkkenh*id m*t
het. drEms §*tl L§6S vern*e§en lcan.
fk haop, §at l}re §oninkliJke l{oogheà§ ons deze k}eàne srunst zuLt
w§.llen rrerl"enen.ïk nt>u mij aan §we Xlrninklijk* §aogrheid assr verpS.icht
I"rang*
qrm

vosLen,

In grote §ank, d*t §?re §osànle].ijke §oosheid dc g**dheid heeft wi3.1en
tenen deze brief te sntïrassen en l"exen en ik verbliSf met de rneeste

ho*g*chting

n

§w dienstwiLl"ig* d,ienaar,

§arry C. §Lcathe*r,

Xenn*merland :.1"3, 94S5 i,§

§§§§§.r,À§§.
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'W.

van der Valk
Lelystad

U
19 april 1999

(toen aan boord van Hr. Ms. De Ruyter)

Na een eerste kennismaking met het blad Vast Werken, dat ik ontving bij de
aanmeldingsformulieren van de vereniging, las ik dat ik niet de enige was die
regelmatig terugdacht aan de periode maart 1960, waarbij we als jonge jongens
met de ramp werden geconfronteerd in Agadir die zijn weerga niet kende en op
de wijze daarna, hoe er met ons werd omgegaan en om die redenen wil ik alsnog
reageren.
Tijdens dery ramp was ik geplaatst op Hr. Ms. De Ruyter onder commando van
kolonel Re e s er met als smalde elcommandant s chout-bij -nacht F e rw e rda.

Ik betuig u mijn bijzondere dankvoor de voortreffelijke wijze waarop u en de
bemanningen yan de schepen van smaldeel I onder moeilijke omstandigheden de
helpende hand hebben geboden aan de bevolking van de zwaar getroffen stad
Agadir. De Koninklijke marine heeft hiermede wederom blijk gegeven van haar
opofferingsgezindheid en bewezen dat zij immer gereed staat direct hulp te bieden."
"

Waarbii de commandant smaldeel

I

bekend maakte:

heeft allen, waar u ook werd ingedeeld en vaak onder weerzinwekkende omstandigheden, ongeacht rang of stand, uw beste krachten gegeven. De Marokkaanse autoriteiten hebben hun grote erkentelijkheid uitgesproken voor alles wat
w gedaan heeft om hulp te bieden in deze vrijwel ven4)oeste stad. U heeft op
witmwntende wijze de naam van Nederland en van de Koninklijke marine hoog"U

gehouden."
Op hetzeffie bord in een mededeling van de commandant dat kolonel Reeser
was bevorderd tot fficier in de Orde van Oranje Nassaw met de zwaarden.

Het was de bedoeling een vlootbezoek af te leggen in de Franse havenstad
Toulouse doch dit werd mede door de sfeer aan boord afgelast. Er werd
opgestoomd naar Gibraltar om daar bij te komen, tevens om voedsel en dergelijke in te slaan.

tl

aan

het
w00 Íd

Nu achteraf, zeg ik dat dit geen goede beslissing is geweest. Het bezoek ontlaadde zich in grote vechtpartijen tussen de Hollandse.iannen en de Franse marine met als derde partii de Engelsen.

Ik ben in bezit van een extra editie van het btad Stella Maris, waarin uitgebreid over deze ramp - door de vlootaalmoezenier, Th. De Bruin
-verslag *irat
gedaan. (het woordelijk overgenomen verslag vindt u in deze herinneringsuitgave,
red.)

12

[ooÍdsulr4

IGIESITUI IIB IIERilIRGI]IG

1I

Op r er a oktaber rggg hebban 9 cpvarendan van §maldeel r {ïgfu} in vorrningscentrum'§eukb*rgen'
§àsspraat cver hurr eruaringen tiidens de hulpvedening aen slachta§es van de aardbevingsramp in Àgadir
{ag

&bruari 196o}. Oe biieenkomst stond onder leiding van hno*l vloota*lmoeaenier Ya* §chie sn }ras sro-

tondeels gafinercied daor de l(oninkliike marina.

§t d*el*emers b**aldenf

:S,- pcr p€r§osn.

Agrdir-bii eenkomst geeft
Yerlichti*g

door Henri Lansink

Van §chie: "ïiidens ie leven sleep je een

klachten hebben, znals tumoren en eel-

j. Romkema uit Leeuwarden,

plunjebaal met ervaringen mee. Het kan

beschadigingen, r:ok nog eens waagtekens

gangmaker achter dil en andere initiatie-

zijn dat

te plaatsen

!e baal op eeir geseven

moment te

zijn bij de effecten van de naar

zwaar wonlt. Misschien l«nnen we tiidens

huidige maatstaven waarschiinliik veei te

deze triieenkornst de zaak wal lichter

hoge hoeveeiheden over de stad gesproei-

maken".

de

Dat laatste gebeurde door rnlensieve

bloo§esteid tijdens hun werk.

gesprekken onder deskundige leiding.

Yia lilmmateriaal, " opgespocrd door de

Aalmoezeaier Yan

heer B.

§ehie r.verd bijgesraan

door twee andere geesteliike verzorgers,
de heer Altena

vin het

ENMo-centrurn

DDT

waaraan de hulpverleners zijn

ïimmermans, pt-functionaris van

de grote

ven ten lxhoeve van de voormalige hulpverleners van de Kolinklijke Marir:e.

Hulpverleners die in

§adir

op de wa1

waren en die rtret een deskrrndige over

hun ervaringen wilien praten, oldre vragen hebben waarbij deskundige hulp

nodig is, kunnen overigens altild conta.t

de avou -, dat beelden bevatle van de ver-

§pnfmen met de Sociaal Medische

woestingerr en de hulpverlening, aan-

van de Konin§iike marine. Volgens de

{8ond van Nederlandse Oorlogs- en

gevuld rnet beelden van het wederop-

directeur vair deze dienst, kapitein ter

Oienstslachto{ïers) en rnevrouw Van

gebouwde Agadir, kon men de eigen

aÍts M.r.l. Hoejenbos, hoort dit bii rie

Aiphen. Mewnuw Van Alphen was

ewaringen en herinneringen toetsen en

opdracht die hii en ziin medewerkers

gespreksleidster bij een parallelie 'part'

relativeren. Uiteindelijk bleek het zeer

moeten uitvoeÍea. De

ner-sessie'. De er-varing van de heer

zinvol om dit'samen le dcen', zoals aal-

§tena met soortgeliike sessies als deze in

rnr:ezenier Van Schie cnncludéerde. Hei

onder telefuannumrner oz55 56rz3o.
Op 1 maart zooo zal er een rei.inre u'or-

het BNMo-centrum {onder meer met Libanon-veteranen) bleek van grote waarde.

samen lxspreken en verwerken varl rrau-

den gehr:uden voor alle opvarenden van

matische ervaringen leidt er wel vaker toe

Smaldeel r die de vooriaarsreis hebben

Het bespreker var de eigen traumatische

dat ervarirrgen die men als een'diepte-

meegemaakt.

ervanngen stond voorop. Ook 4o jaar na
de rampzalige getreurtenis, worden de

punl in het leven hee{l bestempeld een

Flaatsr Kumpulan §ronbeek in Amhem.

an<iere kwaliteit kriigen. "De hulpverle-

Kosten

ervaringen nog altijd zeer emotioneel

ning in Agadir was een goede ervaring

maaltifd).

onder woorden getrracht. Men ging met

voor me", zo stelde een van de oudopva-

nog niet hee& aangemeld kan dat nog

een gevoel van 'we gaan mensen helpen'

al§jd doen bii rvou-public relations en

aan wal" Daarbleek al snel dater nauwe-

renden aan het eind vaa de tweede dag.
"Het was een van de hoogtepunltn in

lilks nog levenden onder het puin van-

miin militaire lonpbaan", aldus een

Molenaar r1,7r4r PA Croenlo,

daan te halen waren èn dat de gewonden

ander.

al grotendeels waren ondergebracht. Wat

Een woord van dank was er ook voor

/

st"ro is bereikbaar

)j.Só p.p.(inclusiel een nasi'
\!ie daar bii wil ziin en zich

voorlichting,

l. P. B.

Timmermans.

tel. o544 46439o fax o544 464213
e" mail : avomprev@tref.nl

of

bleeíwas niet alleen puin ruimen, maar
vooral lijken bergen, Voor velen was het
ock een schok om te merken dat dit werk

nauwelijks efficient viei te regelen. Er was
geen ervaring met acties als deze, er was
geen geschikt materiàal voor handen.

Trivízier

Daarom de terechte vÍaag: waarom zrln
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Annemarie van Alphen
Vlootaalmoezenier

aan

hct
w00Íd

januari 2000
Een klein verslag van de damesbijeenkomst van begin oktober
Begin oktober 1999 is er een kleine groep 'Agadir-gangers' bijeengeweest samen met hun partner.
Ik had de eer om met de dames rond te tafel te gaan zitten.
Zij hadden veel te vertellen.
Het leven van een vrouw van een marineman was niet altiid even gemakkeliik.
Vroeger was er nauwelijks of geen begeleiding. Je moest rtls vrouw veel zelf
opvangen en regelen.
Bij sommigen werd thuis weinig over Agadir gesproken.
Nu - na de aardbevingen in Turkije - komt weer veel naar boven. Enkele mannen
worden stiller. Anderen gaan juist de herinneringen ophalen.
Het belangrijkste onderwerp dat terugkomt is de erkenning. Zii Tiin een vergeten
groep.
Mocht die erkenning -veefiig jaar na dato - alsnog komen, dan hoop ik dat ze de
vrouwen (partners) niet vergeten, want ook zij hebben dit verdiend.

Foto: Henri Lansink.
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Bill van Schie
Vlootaalmoezenier

januari 2000
Een korte terugblik op de AGADlR-bijeenkomst in oktober 1999

..... "Wanneer er in een groep samenhang en intimiteiÍ ontstaat, komt er een
complex proces op gang waarbij men zich aan elkaar spiegelt. Elke deelnemer
geeft iets van zichzelf aan anderen en is daardoor beter in staat datgene wat
anderen te bieden hebben aan te nemen. De verdraagzaamheid, het medeleven
en de liefde die je anderen schenkt worden naar jezelf teruggekaatst. Ofschoon
een degelijke wisselwerking in elke relatie kan plaatsvinden, is het effict elvan
het sterkst in een groep (lotgenoten) ....."
Judith Herman, oTrauma en herstel 1994" (pagina279).
De bijeenkomst van een aantal (oud)marinemannen - en hun echtgenoten - die in
1960 betrokken waren bij de hulpverlening na de aardbeving in Agadir kende een
zorgvuldige voorbereiding én begeleiding. Vanafhet begin van het project zagen
de initiatiefnemers de noodzaak van een goed doortimmerd programma, begeleiding van gekwalificeerde mensen en een duidelijke berichtgeving naar de aspi-

rant-deelnemers. Mede dank zij goede informatie en heldere afspraken vooraf
mochten wij op vrijdagmorgen 1 oktober 1999 een 15-tal deelnemers aan deze
tweedaagse ontmoeting begroeten.
Natuurlijk is zo'n eerste ontmoeting om meerdere redenen best een beetje spannend. Iedere deelnemer krijgt zljn of haar eigen verwachtingen, mensen kennen
elkaar nauwelijks. Wat hen bijeenbrengt ligt in feite al in een ver verleden. Er is
immers in veertig jaar al zoveel gebeurd.
Inderdaad, Agadir 1960 was de aanleiding. Maar wat ons nu bijeenbrengt zijn
vragen als: "Wat hebben die ervaringen van veertig jaar geleden met mij gedaan?
Wat betekent die afschuwelijke ramp van veertig jaar geleden nu voor mij?"

Als begeleider speelde vooral éénvraag door mijn hoofd: "Zullen er voldoende
'krachten' vanuit de groep gemobiliseerd kunnen worden, die een helend en weldadig effect hebben op de groepsleden? Kan dat wel in zo'n korte tijd, in amper
24 utr? Hoe worden deze krachten zichtbaar'! Zijn ze voor mij -als buitenstaander- waarneembaar? En zal ik als begeleider, er ook op het juiste moment passend gebruik van kunnen maken?"
Kortom, nieuwsgierig énwaakzaam begon ik aan dezebljzondere ontmoeting.
De juiste toedracht en feitelijke informatie omtrent de hulpverlening na de aardbeving in Agadir zal ongetwijfeld elders uitvoerig worden beschreven. Wat mij
vooral bezig houdt is de vraag: "Wat gebeurt er in een kleine groep veteranen, die
na zoveeljaren samen terugkijkt op deze gebeurtenis?"
Ik laat opnieuw Judith Herman even aan het woord:

..... "de solidariteit van een groep biedt de beste bescherming Íegen angst en
wanhoop en is het beste tegengif tegen een traumatische ertaring. Het trauma
leidt tot isolement; de groep doet weer het gevoel ontstaan erbij te horen. HeÍ
trauma maakt beschaamd en stigmatiseert; de groep luistert en bevestigt. HeÍ
trauma haalt het slachtoffer neer; de groep plaatst haar op een voetstuk. Het
trauma ontmenselijkt; de groep doet haar menselijkheid Íerugkeren ....."
(pagina275).

Voor alle duidelijkheid: niemand van de aanwezigen heeft behoefte aan 'zielenknijperij' of psychisch moeilijk-doen.
"Ik ben er al die jaren doorgekomen, zonder grote problemen. Zo erg zal het dus
75

wel niet zijn". Aldus verwoordt één van de aarwezigen de mening van de groep.
"Wat ik wil is de gebeurtenissen uit die tijd nog éénmaal met andere collega's
delen. Dat is voldoende." De meeste anderen sluiten zich instemmend hierbij
aan.

Een enkele deelnemer heeft de behoefte om een mogelijk oorzakelijk verband te
leggen tussen 'die rotsooi in Agadir' en een in later jaren optredend lichamelijke
aandoening.
Inderdaad, de invloed die de groepsgesprekken op ieder individu uitoefent, is
weldadig. Voor sommigen is de gemeenschappelijke ervaring ("ja zo was het")
al voldoende om de gebeurtenissen opnieuw en definitief een plaats te geven.
Anderen ontdekken, dat de herinnering opnieuw tot (kleinere) proporties moeten
worden teruggebracht.
Vooral het zien van de archiefbeelden van Polygoon en KM journaal prikkelen
ook andere zintuigen. "Ik ruik de stank opnieuw", roept iemand bij het zien van
afschuwelijke beelden. Mensen beschikken over een ijzersterk geheugen als het
gaat om herinneringen, die door meerdere zintuiglijke ervaringen worden ondersteund.
Gaandeweg de middag- en avondsessie voltrekt zichbij ieder van de aanwezigen
die wonderlijke bevestiging in de ervaring. Het is goed dat deze beelden nog één
keer teruggehaald worden uit de herinnering. En samen met de groep opnieuw
beleefd. Zo biedt de groep veiligheid, ruimte voor verwerking, afscheid nemen
van oude, wellicht pijnlijke beelden en tenslotte een sterk gevoel van verbonden-

heid.
Dat laatste komt vooral tot uitdrukking tijdens de afsluiting van de dag als we
samen een drankje nuttigen aan de bar. Het lijkt na ruim een halve dag al één
grote familie daar in het Koetshuis van 'Beukbergen'. Gelukkig vindt eenieder
op redelijk tijd zijnlhaar tampatje in de slaapgebouwen.
Voordat de slaap mij overmant, trekt er nog een gedachte door mijn hoofd. "Het
zal je maar overkomen! Als jonge knul, onverwacht vanuit de veiligheid van
schip en bemanning ergens op de kust van Noord-Afrika gedropt worden. En
binnen drie dagen weer de zee op. Agadir blijft daarmee letterlijk 'in de lucht
hangen'. Bij hoeveel opvarenden heeft Agadir 1960 een plaats gekregen?"
Een wonderlijke nachtmerrie, die ongevraagd verschijnt en weer verdwijnt. Ongrijpbaar en behoorlijk verontrustend. Zeker als je zelf ouder wordt en de dood
ondertussen ook op jouw pad kan verschijnen.

De volgende morgen ontmoeten we kolonel Hoejenbos, arts. Deze dokter zegt
wat we eigenlijk ook van een arts mogen verwachten: "Je bent altiid welkom bii
de Sociaal Medische Dienst in Driehuis voor vragen, twijfels en informatie die te
maken hebben met je arbeidzaam leven bij de Koninklijke marine."
En zo hoort het ook! Immers, vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard.
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In deze herinneringsuitgave hebben we geprobeerd een zo goed mogelijk overzichtte bieden van een historische gebeurtenis. Dat is geen eenvoudige opgave.
Bijna iedereen heeft zijn eigen ervaring en het zalnieÍ de eerste keer zijn dat zelfs
de mensen die er bij waren het niet eens kunnen worden over wat er nu in feite
gebeurd is. Dat is ook geen probleem, zolang we bereid zijn om de ander in zljn
of haar waarde te laten. Wij hebben dan ook niet de pretentie dat wij hiermee het
definitieve verslag van de Nederlandse bijdrage aan de hulpverlening in Agadir
1960 hebben gegeven.
Die pretentie hebben wij eveneens niet om een andere reden. We weten veel te
goed dat het verhaal nog niet 'af is. Er zijn, nu veertig jaar na de ramp in Agadir,
volgens ons nog wat losse eindjes.

Zo zijn er oud-opvarenden van smaldeel 1 die zich afvragen of zr1, in verband
met hun verblijf op de wal in Agadir, niet al te grote hoeveelheden DDT over zich
heen hebben gekregen. Dat is een terechte yÍaag. Filmbeelden uit die tijd tonen
onomstotelijk aan dat er grote hoeveelheden DoT vanaf vrachtwagens over de
puinhopen van Agadir gesproeid zijn. En ook de ooggetuigenverslagen liegen er
niet om als het gaat om omvang van de hoeveelheden gebruikte DDt. V/at heeft
dit voor gevolgen? Kun je blijvende fysieke schade oplopen als je op enig moment zoveel gif over je heen krijgt? Is het mogelijk dat deze schade pas vele jaren
later zichtbaar wordt of vast te stellen is? In deze herdenkingsuitgave kunnen wij
deze wagen niet beantwoorden Dat zou een grondig wetenschappelijk onderzoek
vereisen en dat kunnen wij niet uitvoeren. Het antwoord op deze vraag moeten
wij dus open laten en dat is één van de 'losse eindjes'.

Dan is er, helaas, nog een kwestie die ons niet onberoerd laat en velen van u
waarschijnlijk ook niet. Het gaat om de vraag: hoe traumatisch was de ervaring
van de hulpverleners op de wal? "We zijnin de hel geweest", schrijft éénvande
oud-opvarenden. Maar ook aan boord was er al snel een domper. Uiteraard waren
er 'stokoude matrozen eerste klas' die al veel erger hadden meegemaakt, dus:
niet zeuren. Binnen de Koninklijke marine van toen wist men maar al te goed dat
'overgaan tot de orde van de dag' de beste manier was om er verder het zwijgen
toe te doen. Tegenwoordig weet ook menige 'buitenstaander' die de verslagen in
'Vast Werken' en de 'Trivizier' leest ons mee te delen dat het 'eigenlijk allemaal
toch niet zo veel voorstelde'.
Wij hebben uiteraard een andere mening.
Schokkende gebeurtenissen zijn schokkend, niet meer en niet minder. Je kunt er
een behoorlijk trauma aan over houden. En het maakt niet uit of je nou éón verpletterd lijk hebt gezien of drieduizend, het maakt ook niet uit of je gedurende
drie dagen dit soort ervaringen opdoet of in drie jaar, het effect kan in beide
gevallen het zelfde zljn. Je bent op een indringende manier geconfronteerd met
de eindigheid van dit aardse bestaan. Er bestaat niet zoiets als een 'hiërarchie'
van meer of minder traumatische ervaringen. Iedereen die in Agadir heeft geholpen verdient respect voor de wijze waarop hij hulp heeft verleend. Maar ook mag
er respect zijn voor de indringendheid van de schokkende ervaringen, niet meer
en niet minder dan voor ieder ander die schokkende ervaringen heeft gehad.
Het is dan ook goed dat de Koninklijke marine bereid is geweest om de hulpverleners van toen een professionele begeleiding aante bieden. Dat is al gebeurd in
groepsverband, maar ook individuele begeleiding is nu, en blijft, via de Svt»
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mogelijk. En daarmee kan dit tweede 'losse eindje', naar wij hopen, eindelijk vastgeknoopt worden.

En dat brengt ons bij het derde 'losse eindje'. Er is wel degelijk sprake geweest
van een poging binnen de Koninklijke marine om alle hulpverleners een blijk van
erkenning te geven. Die actie is in 1960 gestart door de heer Reeser (commandant Hr. Ms. De Ruyter) en werd gesteund door smaldeelcommandant Ferwerda.
Maar de actie liep dood. In de Trivizier van december 1999 is daarvan verslag
gedaan. Voor ons is duidelijk dat de Koninklijke marine de plicht heeft om deze
blijk van erkenning openlijk te verlenen. De commandant der zeestrijdkrachten
heeft de opdracht gegeven tot de actie en dat is dan ook, in onze ogen, de instantie
die hiervoor verantwoordelijk is. Wij hopen dat de reiinie van 3 maart 2000 voor
de Koninklijke marine een goede aanleiding zal blijken te zijn om hieraan wat te
doen.

Rest ons nog hier de hoop uit te spreken dat wij met deze herdenkingsuitgave u
een aanknopingspunt hebben gegeven om nog wat 'losse eindjes' aan elkaar te
knopen. De hulpverleningsactie in Agadir was voor u een indringende gebeurtenis in uw marineloopbaan. Deze ervaring deelt u met een grote groep voormalige
collega's en wij hopen er in geslaagd te zljn om een kader te scheppen voor het
'inbedden' van uw individuele ervaringen in die van alle anderen.
Namens ons drieën, Henri Lansink
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Stelling 1:

"De Chinezen ze5gen dat degene die een dag lang door China trekt, er een
boek over schrijft, wie er een week blijft een artikel en wie er een paar jaar
woont helemaal niets meer".
>F>r'r*

Bernard Werber, 'De revolutie van de mieren.'

Toen het hoofdbestuur van de Avou (Algemene Vereniging van Oud-personeel
van de Koninklijke Marine) - via hoofdredacteur 'Vast Werken', Piet van Minnen - mij benaderde een herdenkingsuitgave/(foto)boek over Agadir 1960 samen
te stellen heb ik daarop positief gereageerd.

Niet beseffend in welke zee yafl ellende ik me zou storten.
Joop Romkema, oud-opvarende van smaldeel 1, had zulk besef wis en waarachtig wel.
Ook Henri Lansink, confrère/journalist (Trivizier), tevens vakbondsman, door
zijn intens indringende artikelen.
Hoewel bij laatstgenoemde de herinneringen van Joop en alle opvarenden van
smaldeel 1 ontbreken, kwam hij toch -bij eerste kennismaking (Huis ter Heide,
zie voorwoord)- als 'ervaringsdeskundige' bij mij over.

Stelling 2:
"Coen, het boek behoeft geen stijve kaft hoor!; het staat al stijf van de ellende."

*'r** Coffector van "Breukvlak

tussen woestijn en water", marineauteur Chris

Mark.
Vele tientallen brieven, stapels knipsels, hoopjes foto's en bergen (min of meer)
officiële documenten heb ik doorgeworsteld.
In vrijwel wekelijks, vaak dagelijks contact met Joop en met ondersteunende
collegiaal journalistieke hulp van Henri uw naar de drie archieven gezonden stukken geselecteerd.

Die stonden inderdaad 'stiif van de ellende'.
Eerlijk: Soms kon ik de ogen niet droog houden en huiverde bij het lezenvan
al uw in-en-in trieste herinneringen.
Ik stopte dan maar weer voor een paar uurtjes.
Twee zaken vooral vielen op:

De frustratie van velen van u over het uitblijven van een vorrn van waardering.
Het opvangen van diegenen die - aan al die belevenissen
opdeden of heden (nog/weer) opdoen.

-

geestelijke schade

19

Stelling 3:
"Degenen die de fouten uit het verleden niet hebben begrepen zijn gedoemd
ze te reproducefen".

****

Encyclopedie van de relatieve en absolute kennis, zoals beschreven in
'Bernard Werber, de revolutie van de mieren'.
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