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Na een periode van lange reizen lag eind oktober van het jaar1970 de Orinoco afgemeerd voor
het Smit kantoor aan de Govert van Wijnkade in Maassluis. Nu de Orinoco weer in het
Maassluisse was terug gekeerd, is de tijd aangebroken om de motoren een grote overhaal
beurt te geven. Er was geen vaste bemanning meer aan boord daar deze bij binnenkomst was
afgemonsterd. Dit overhalen zal gebeuren door de vaste wal-of slijmploeg aangevuld met
enkele bij werkers die daarvoor waren vrijgemaakt. De monteurs waren reeds begonnen met
het overpompen van de smeerolie uit de carters en bezig met het loshalen van de koppen. Zo
zijn ook trossen, stroppen en ander sleep en bergingsmateriaal voor keuring en onderhoud naar
de wal verhuist.

Zo troffen wij de Pacific Glory aan bij
het Island of Wight.

In de nacht van 23 op 24 oktober 1970 werd de onder Liberiaanse vlag varende tanker "Pacific Glory"
met 75.000 ton crudeoil aan boord in Het Kanaal nabij St. Catherine's Point aangevaren door de
eveneens onder Liberiaanse vlag varende tanker "Allegro".
Na de aanvaring ontstond er brand nabij het achterschip en zijn er enkele explosies gehoord. Deze
explosies in de wingtank hebben het achterschip volledig in brand gezet en door de daardoor ontstane
gaten in de huid en Machinekamer borrelde het achterschip van de "Pacific Glory" langzaam af tot dat
het achterschip in 8 meter diep water op een zandbank tot rust kwam.
De bemanning heeft nog kans gezien de tanker voor anker te brengen en is daarna, op naar ik
meen acht man na, van boord gegaan. Wie de brand geblust heeft is mij niet bekent.
Een ramp van deze omvang en zo dicht bij huis kon Leen Smit natuurlijk niet laten lopen. Alles
en iedereen in Maassluis en verder weg werd dan ook onmiddellijk gemobiliseerd. De directie in
Rotterdam had vernomen dat er in Maassluis een zware boot in de haven lag, die moest
volgens deze “kenners” onmiddellijk uitvaren voor het nodige vlagvertoon. Van der Wees, chef
bemanningszaken op kantoor Maassluis, moest binnen zeer korte tijd een bemanning
optrommelen en het schip nautisch en technisch, qua bemanning, vaarklaar maken en
afleveren.
Zo ben ik, net zoals het merendeel van de opgetrommelde toekomstige bemanning, met een
taxi van huis gehaald om te gaan joppen in het Engelse Kanaal.
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Zoals eerder aangehaald had de walploeg de Orinoco aardig leeggehaald. Zaak was om zo
snel als mogelijk de Orinoco voor zeker drie weken vaarklaar te hebben. Hiertoe moest er eerst
nog olie en water gebunkerd worden, provianderen en het bergingsmateriaal terug aan boord.
En, dat is niet geheel onbelangrijk, de karren moeten weer kunnen draaien.

Een enorme groep van gouvernementsvaartuigen omringde de Pacific Glory.
Bij het bestijgen van de loopplank gaf Kardien van der Hoek, onze kapitein voor deze reis, de
order aan de MK om de karren direct te starten en droeg de 1e stuurman op “voor en achter” te
geven om onmiddellijk te vertrekken. Wist die man veel, hij was ook met een taxi van huis
gehaald en wist van de situatie van het moment niets af.
Leuk geprobeerd Kapitein repliceerde onze 1e stuurman, maar die vlieger gaat niet zo een twee
drie op, de karren liggen nog open en er zit geen druppel smeerolie in! “Niets mee te maken
blafte de ouwe, onmiddellijk starten en weg wezen” Ja zo is er tussen neus en lippen altijd wat
humor te vinden.
Later vertelde hij dat hij dacht op een gereedliggende Stationsboot te komen en niet op eentje
die snel uit de reparatie gehaald is. Afijn na een paar uur hard werken en een kort nachtje
slapen was alles geregeld, bunkers, smeerolie, water, bergingsmateriaal, kommaliewant en
proviand was aan boord, de bemanning gemotiveerd dus volle kracht naar het Isle of Wight, PG
here we come.
Op de plaats des onheils aangekomen troffen we de Pacific Glory in een desolate toestand aan.
Voorkant brug was totaal verwrongen en geblakerd door de grote hitte. Hier en daar was het
staal gewoon weg gesmolten. In het dek zat ter plaatse waar ooit een wingtank had gezeten
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een enorm gat waar het
zeewater vrijelijk in, en
de olie vrijelijk
uitstroomde. Ja de klap
moest enorm zijn
geweest. Helaas zijn er
bij dit gebeuren acht
man als vermist
opgegeven. Zij
bevinden zich
waarschijnlijk diep
onder water in wat
eens de machinekamer
was.
Volgens wel ingelichte
kringen was
Bergingsinspecteur
Rom Colthoff samen
met de mannen van
Tak op de Bever of met
de Smithbank mee
opgevaren van uit Nederland en waren al aanwezig toen wij op de plaats des onheils
aankwamen. Buiten de Bever van Tak en de Smithbank van de NRS was ook de Wielingen van
de URS aanwezig.

Hier enkele olie bestrijdingvaartuigen, de “Baggerboer”is ook een Nederlands vaartuig.

De Bever van Tak Berging te Maassluis.
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De Pacific Glory met de Smithbank en de Bever.
Wat verder opviel was de enorme hoeveelheid aan Engelse Navy en overheidsvaartuigen die
rondom de Pacific Glorie krioelde. Volgens Kapitein Plug van de Smithbank waren ze daar in
Engeland niet zo blij met die “Hollanders” voor de deur. Als zij echt mochten kiezen, aldus Plug,
kozen zij voor een plas olie op hun stranden en een flinke afknapper voor ons. Het zit ze vrij
hoog dat de mannen van Smit zo’n belangrijk Jop bij hun op de stoep moeten klaren. Helaas
hebben zij daar zelf niet de kennis en de middelen voor! De pijn voor de mannen aan de kaai
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werd nog erger toen zij getuigen waren dat tijdens het binnenvaren van de Smithbank in de
haven van
Portsmouth, de Union Jack in het late avondzonnetje op Admiraal Nelsons vlaggenschip de
Victory, gestreken werd, over symboliek gesproken.

De Smithbank geeft materiaal en stores over aan de Orinoco, op de achtergrond de Noordzee.

De sleepboot Noordzee onderweg naar een goed ankerplekkie.
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Al snel werd besloten dat er zeker 20.000 ton lading gelost moest worden om de P.G. weer
drijvend te krijgen. Voor dit werk is de 18.000 ton metende Engelse Shell tanker “Halia”
gecharterd. Om de Halia zonder gevaar langszij te krijgen werden er tussen de schepen enkele
Yokohama fenders afgemeerd. Na het positioneren van de fenders heeft de bergingstowmaster,
zijnde Rom Colthoff, samen met de Smithbank en de Wielingen de Halia met een militaire
precisie langszij gelegd. Na een goede 5000 ton over gepompt te hebben moest de hele
operatie vanwege het slechter worden van het weer gestaakt worden. De Smithbank en
Wielingen kweten zich weer uitstekend van hun taak en brachten de Halia probleemloos van
langszij en ten anker.

Smithbank, Pacific Glory en de Halia tijdens het overpompen van de lading.
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Het was een vrij diepe depressie die veel wind en een vuile zee veroorzaakte. Op het hoogte
punt van de overkomende depressie wordt de Orinoco door de Engelse kustwacht opgeroepen
of wij assistentie konden verlenen aan de Wilks die in de Solent met machine schade lag te
drijven en snel richting lagerwal verdaagde. Onmiddellijk starten, anker op en gaan met die
banaan richting Wilks.

De Wilks dreef vrij snel naar lagerwal waar het water steeds ondieper werd, De drie man aan
boord van de Wilks konden ons op het laatste moment vast maken anders was het niet meer
nodig geweest en hadden wij nog eerder dan de Wilks aan de grond gezeten.
Gelukkig ging het net goed en konden wij, samen met de Wilks, dieper water opzoeken. Het
weer knapt zienderogen op en kon de berging weer een aanvang nemen.
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Op de kop voor anker, achterschip aan de grond.

Met de werkboot van de Orinoco een rondje rond de Pacific Glory.
Matroos den Drijver vaart mee.
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Smithbank langszij bij de Pacific Glory.

1e Stuurman Piet Sas aan het roer van de motorreddingboot van de Orinoco.
Uw scribent zat ook in de boot om deze mooie plaatjes te maken.
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2e Machinist Herman Houweling en 1e stuurman Piet Sas met de werkboot nabij de Pacific
Glory.
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Werkzaamheden nabij de Pacific Glory.
Helaas waren door het slechte weer alle eerder genomen maatregelen te niet gedaan en moest
er weer van voor af aan begonnen worden. De mannen van Smit laten zich hierdoor niet
ontmoedigen en na de schade hersteld te hebben konden Smithbank en Wielingen de Halia
weer langszij brengen. Het over pompen van de lading kan nu zonder problemen doorgang
vinden en na verloop van tijd komt de P.G. achter los van het zand. Nu het schip drijvende is, is
het zaak om zo snel mogelijk rustiger water op te zoeken en de open Solent te verlaten.
Dit rustige water wordt gevonden in de buurt van Torbay aan de Lymebay. Hier aan boord
steevast de Lijnbaan genoemd. Na een voorspoedige reis achter de Noordzee gaat de hele
handel in de Lijnbaan voor anker.
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Met de hele handel onderweg naar rustig vaarwater.
Nu er minder overlast is van deining en wind kan de Pacific Glory zeewaardig en sleepklaar
gemaakt worden. De bewoner langs de Lymebay waren niet zo blij met de komst van de
mannen van Smit met hun “Leaky Tanker” Bijna iedere dag varen er bootjes voorbij met een
groot spandoek aan dek met de tekst “Lymebay is not a parking place for leaking tankers” Men
schroomde zelfs niet om een paar keer per week een vliegtuigje de lucht in te sturen die
dezelfde tekst op zijn sleep had staan. Erg geliefd waren wij daar niet.
Doordat er in Maassluis nog al wat van boord gehaald was grepen wij, zeker waar het
sleepmateriaal aangaat, nogal eens mis en de reis ging ook nog eens langer duren als dat
gepland. Gelukkig was daar de Smithbank die ons van allerlei benodigdheden kon voorzien. Zij
ging regelmatig naar bv Portsmouth om verse proviand te halen die wij node ontbraken. Door
het snelle vertrek vanuit Maassluis heeft de scheeps jood aldaar zijn kans schoongezien om de
boel te tillen. Zo stond er op de lijst dat hij 1e klas achtervoetvlees geleverd had (met uiteraard
de daarbij behorende prijs) maar in de praktijk was er een scharrig stukje voorvoet met veel
vang afgeleverd. Ik heb veel met de Engelse Shipshhandler, die wel veel waardering voor ons
had, goed kunnen maken. Tot onze grote verbazing zagen wij iedere week weer een andere
bemanning op de Smithbank tevoorschijn komen! Wij wisten toen niet dat deze mannen, die
volgens de zeedienstverhalen het zout in de pap niet verdiende, (wisten wij veel en Smit wilde
dat graag zou houden) om de week in Portsmouth afgelost werden.
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Het overgeven van bergingsmateriaal en proviand door de Smithbank aan de Orinoco.
Na een paar dagen hard werken en enkele depressies was het dan zover dat de reis naar
Rotterdam een aanvang kon nemen. Noordzee als trekkracht, de Orinoco als stuurboot en de
Smithbank als communicatieschip. De P.G. was nu niet wat je zou noemen een willig schip. Zij
maakte tijdens de reis van Limebay naar de Europoort slagen van SB naar BB en weer terug
waar de honden geen brood van lusten.
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De Noordzee stand-by voor de sleepreis met de Pacific Glory naar Rotterdam.
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Klaar om vast te maken.

De hieuwlijn wordt over gegooid.
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De Orinoco staat vast als stuurboot.
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De Orinoco staat achter vast op de Pacific Glory, de Smithbank is stand-by.

Alle schepen horen dezelfde koers te varen als de Noordzee. Duidelijk is te zien dat de Pacific
Glory de hele Noordzee voor zich wilde hebben. De sleepboot Noordzee ligt hier op koers, een
gierende P.G.
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Bij de Maascenterboei kwamen de NRS-boten; "Indusbank", “Breedbank", "Brielsebank" en
"Azië op de Pacific Glory vast maken. De Orinoco werd losgegooid en kon gelijk de Smitbank
oprapen die problemen met zijn Voith had gekregen. Iets met tafel en losse platen? Wij zijn dan
buiten het oog van het volk en de media via de achterdeur naar binnen gegaan.
Er was nog een laatste hobbel te nemen voor dat gezegd kon worden, dat ook deze reis er
weer op zit. Op ongeveer anderhalve mijl afstand van het Noorderhoofd kreeg het transport van
de havenautoriteiten te horen dat de toestemming om de Europoort binnen te lopen werd
ingetrokken en dat we weer terug richting zee moesten om daar verdere orders af te wachten.
U bent te laat heren was de reactie van de Noordzee, “we gaan niet rond en komen gewoon
naar binnen”. Wat dan ook een uur later een feit was. En zo liep het transport op 17 november
1970 veilig de Europoort binnen, met de sleepboot "Noordzee" voorop.
Na afmeren in de Maassluise haven, snel naar vrouw en kinders, daar ik al weet dat er op 24
november opnieuw gemonsterd moet worden voor een andere gedenkwaardige reis, maar dat
is/wordt een ander verhaal.
Hans Reints
Met dank aan Teun van der Zee en Dirk van Wolferen voor hun foto’s en adviezen..
De 46.402 brt metende Liberiaanse tanker "Allegro", die op 23 oktober 1970 in de omgeving
van het eiland Wight in aanvaring kwam met de eveneens onder Liberiaanse vlag varende
tanker "Pacific Glory" veroorzaakte door hun aanvaring wereldnieuws. De Engelsen waren de
nog niet zo lang geleden ramp met de "Torrey Canyon" nog niet vergeten. Ook nu vreesde men
wederom dat deze ramp in Engeland weer ernstige vervuiling van de kust te weeg zou
brengen.Bij de "Torrey Canyon" wisten Nederlandse bergers uit Ijmuiden dit echter te
voorkomen.
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