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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en 
ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   

 
 “ Redactie ten Anker “  

 
Abeelstraat 96 

               3329 AG Dordrecht 
                    06-25160899 

                                                     tenanker@kpnmail.nl 
       NL98 INGB 0002 4713 68 
 

 “ ten Anker “ 
                                    
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden 
aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is 

vermeld. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb 
neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke 

toestemming voor te vragen. 
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Wat vooraf ging. 

Na een betrekkelijk kort reisje met de sleepboot Thames van L.Smit & Co  (Perzische Golf 

25/3 tot Maassluis 29/7) staat er een welverdiend kort verlof te wachten. Daar de 

gage(zoveel verdiende je nu ook weer niet om het een lange tijd aan de wal uit te houden)  

en het opgevaren geld eerder op waren dan de verlofdagen, mede veroorzaakt door de vele 

bezoekjes aan het toen bekende City-Taria in Vlaardingen, was het tijd om een bezoekje 

aan kantoor Maassluis te brengen.  

 

02 Geliefkoos tijdverdrijf voor Nozems! Met hun buikschuivers . Puch was voor de kakkers! 

Samen met mijn maat, Matroos o/g Arendje Bos, die net verkering had gekregen met de 

vriendin van mijn vriendin, naar Maassluis getogen om te vragen of dat er op korte termijn 

een boot voor ons beschikbaar was! Nee dus, maar volgens dhr. van der Wees, alias de 

Pijp, hoofd bemanningszaken van L.Smit&Co, konden we wel komen bijwerken  
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03 Als er voldoende schepen binnen lagen was bijwerken geen probleem! 

 

04 Genoeg werk voor willige handen. 
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05 Als er geen “SMIT bijwerk” was, dan was dit  het alternatief om de pecunia bij te vullen, van der Geest fruitbootjes van 

laden! 

 

Tijdens dat bijwerken aan de Govert van Wijnkade moest ik mij opnieuw bij 

bemanningszaken melden. De conduitestaten die Kapitein Bram van Dorp en Kok Cees 

van Buren na de reis met de Thames ingediend hadden, en de indruk die ik achter gelaten 

had tijdens de extra diensten op de Mississippi en Zwarte Zee, waren volgens van der 

Wees zodanig positief dat kantoor besloten had om mij te promoveren tot zelfstandig 

werkende kok! Of ik daar mee akkoord kon gaan? Daar kan je natuurlijk geen nee tegen 

zeggen.  
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06 Arbeidsovereenkomst zoals die in 1964 werd afgesloten. 
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Stationsdienst Hoek van Holland/Europoort 

 

 
07 Hier moeten we nog even op wachten. 

Met een verse promotie op zak moest ik mij begin september melden bij de Kapitein van 

de in de Maassluisse haven liggende Humber. De Humber lag afgemeerd aan de Govert 

van Wijnkade, vlak voor het kantoor stand-by te zijn voor alle diensten. Na het melden bij 

Kapitein Groen, die deze reis het tijdelijk commando over de Humber zal voeren, 

begonnen met het inrichten van mijn hut, Stuurboord helemaal voorin en de inspectie van 

mijn toekomstige werkterrein. Na het voorstellen aan de rest van de bemanning, was het 

tijd om bij de plv Ambtenaar van aanmonstering, die kantoor hield op het politiebureau 

van Maassluis, gemonsterd te worden. Na het monsteren met zijn allen een afzakkertje 

halen bij Dik en Leny van Gent, de uitbaters van Café de Kroon aan de binnenhaven. Dat 

“bakkie doen” behoorde tot het standaard ritueel tijdens bijwerken en monsteren. Weer 

terug aan boord, werd ik in de middag uitgenodigd om bij de Hr. Wempke, hoofd voeding 

van L Smit & Co, en dhr. Scheepers, assistent voeding schepelingen van L Smit & Co, op 

kantoor langs te komen. Van de heren kreeg ik te horen wat er zoal van mij als Kok bij L 

Smit & Co verwacht werd. Wat mij opviel was dat zij wel erg veel aandacht aan de 

administratie bestede en hoe dat die boekwerkjes bijgehouden moesten worden! Voor een 

net 18 jarige beginnende is dat wel een berg informatie die je in korte tijd tot je moet 

nemen. Na een beetje bijgekomen te zijn van al die “kantoor” informatie, samen met de 

dhr. Scheepers een rondje langs het Kombuis, Messroom, en de proviandruimtes gemaakt. 
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Weer terug op kantoor, samen met de dhr Schepers de proviand lijsten voor drie maanden 

ingevuld.  Voorlopig zitten er nog geen sleepreizen in de koker, wel stations dienst te 

Hoek van Holland en Europoort.  

Na een dikke week op station gelegen te hebben, op werkdagen lagen de stations boten 

van L.Smit & Co aan het “Hoopsteiger” in de Europoort en in het weekeinde zochten zij 

ligplaats aan het betonsteiger van de Viande. Het steiger van Viande ligt net achter de 

steigers van de Harwich boten in Hoek van Holland. Volgens Smit traditie mochten de 

mannen van de stationsboten die vrij van wacht waren de wal op om te passagieren. Dit 

met de restrictie dat zij onder gehoorsafstand van de fluit moeten blijven voor het 

onmiddellijk kunnen uitvaren. In de Hoekse praktijk hield dit in dat je niet verder kon gaan 

dan de Prins Hendrikstraat waar het gesticht (Hotel Amerika) van Willem de Bie gelegen 

is. Er was een stilzwijgende afspraak tussen Willem de Bie en de op station liggende 

Humber (of andere stationsboot) dat er direct gebeld mocht worden als er (noodgeval) 

gevaren moest worden. Willem de Bie zal er dan persoonlijk voor zorgen dat de 

bemanning met spoed naar boord gaat. 

Nog geen dag op 

station of het eerste 

spectaculaire gebeuren 

kondigde zich al aan; 

escorteren van het 

eerste door 

atoomkracht 

aangedreven 

koopvaardijschip de 

“N(ucleair) S(hip) 

Savannah” vanuit zee 

naar Rotterdam 

Parkkade. Deze zeer verantwoordelijke klus gaan we samen met de “Loire” doen. De 

Loire is van de zelfde klasse als de Humber en ook een zeegaande eenheid van L 

Smit&Co, Na veel gedoe over de veiligheid, zoals het verbod om Amsterdam aan te doen, 

mocht de Savannah onder strikte veiligheidsvoorwaarde Rotterdam bezoeken. Op 29 

september was het dan zover. In de vroege morgen naar buiten om een rendevous met het 

NS Savannah te hebben. Aan dek werden de “Hoeksedraad” en Nylonrekker klaar gelegd 

voor onmiddellijk gebruik. ( een hoekse draad is een voorloper met een aangesplits 

vlaamsoog en dunner dan de sleepdraad) Onze aanwezigheid was niet meer als een 

politiek gebaar naar de bevolking toe.. Ruim binnen de pieren werden onze strategische 

Stand-by plekken achter de  Savannah, ingenomen door de danseresjes van de rivier, 

zijnde de Europoortslepers Azië en Europa. Zoals eerder gezegd gingen wij eigenlijk 

alleen maar mee voor de bühne. 
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Binnenkomst Hoek van Holland van de Savannah met assistentie van de Humber en Loire 

Als de Savannah veilig aan de Parkkade is afgemeerd worden de Humber en Loire bedankt 

voor hun inzet. De Loire gaat terug naar Maassluis en wij naar het Hoopsteiger in de 

Europoort. 

10 



 

9 
 

Waar we echt goed in zijn 

In de vroege morgen van 7 oktober, wij leggen nog allemaal plat en naar het lek te 

luisteren, als de (wal) telefoon rinkelt de bij Ouwe in zijn hut. Haastig springt Kapitein 

Groen uit zijn kooi en meld zich met Goede Morgen hier de “sleepboot Humber”. Aan de 

andere kant van de lijn meld zich de dienstdoende Marconist van Smit Luisterdienst, 

PESK aan de Govert van Wijnkade. Kapitein begon de dienstdoende Marconist, wij 

hebben zojuist een May-Day bericht van de Duitse kustvaarder “Maria Althoff “ 

ontvangen die zich op 40 mijl WNW van de Hoek in nood verkeerd en dringend sleepboot 

hulp nodig heeft. Kapitein Groen is gelijk klaarwakker. Met een luide brul “JOPPEN” 

geeft hij onmiddellijk het bevel alle hens”aan dek”. Volgens de gegevens van “Maassluis”  

is het vanuit de Hoek slechts 12 mijl naar de Maria Althoff. Deze korte afstand is voor ons 

erg gunstig tov. onze concurrenten uit IJmuiden (Wijsmuller) en Terschelling (Doeksen). 

“Alle hens” is spoedig aan dek en maken daar waar nodig nog een extra rondje 

zeeklaarmaken. Er staat een gemene Zuidooster met een krachtje van 7-8 met uitschieters 

tot 9 op de schaal van Beaufort als de Humber gelijktijdig met de Hoekse reddingsboot 

“Koningin Juliana” zee kiest. Beide schepen stellen koers naar de in nood verkerende 

graancoaster. Een kwartiertje na het ronden van het Noorderhoofd krijgen de twee schepen 

te horen dat de bemanning van de Maria Althoff, op de Kapitein na, in de sloepen is 

gegaan daar zij kenteren en zinken van hun schip niet ondenkbeeldig vinden! Niet zoveel 

later zijn de omstandigheden zo penibel geworden, dat ook de Kapitein zijn schip verlaten 

heeft. De Harwich-boot “Princes Beatrix”, die onderweg was van  Harwich naar Hoek van 

Holland heeft het May-Day ook ontvangen en heeft onmiddellijk koers veranderd en op 

het noodsein afgegaan. De “Trix” was al snel terplaatsen en heeft de schipbreukelingen 

aan boord genomen. Zij zijn later doorgebracht naar het ons ozo bekende gesticht van 

Wim de Bie aan de Prins 

Hendrikstraat in de Hoek. 

Dit oppikken van de 

schipbreukelingen en het 

feit dat de “Beatrix” snel 

voor de kant zou zijn, was 

voor de reddingsboot 

Koningin Juliana een 

goede reden om het voor 

gezien te houden, rond te 

gaan en terug naar de 

berghaven.  

11 Vanwege het grote gevaar van 

kenteren en zinken heeft de eigen 

bemanning de Maria Althoff verlaten 
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12  

Zo troffen wij de  999 ton 

metende Maria Althoff 

aan. De met een lading 

graan onderweg zijnde 

van Frankrijk naar Polen 

was hier door de 

bemanning verlaten. 

Na een stief uurtje 

stomen komt de 

Humber bij de 

Maria Althoff aan. 

Van de veerboot 

Princes Beatrix 

was geen spoor 

meer te bekennen. 

Na het aan boord nemen van de drenkelingen heeft zij zo snel mogelijk koers gezet naar de 

Hoek. De bemanning van de Althoff  had geen zin om getuigen te zijn hoe hun verlaten 

schip zou kenteren en zinken. Althans dat was de veronderstelling dat dit snel zou 

gebeuren. Tijdens het verkennend rondje varen werd door de Bootsman en de Matrozen 

sleepklaar gemaakt. Dit hield niet zoveel in daar de Nylonrekker, al stand-by en ingesloten 

aan dek klaar lag. Voor de voorloper was de keuze “Hoeksedraad met vlaamsoog of de 

voorloper met paaloog.  En dan komt de hamvraag;  hoe maak je zo’n verlaten Coaster nu 

vast. De zee was wel ruw maar met goed zeemanschap moest er toch iets van te maken 

zijn. Jammer dat de Reddingsboot alweer in de Berghaven lag, die hadden we nu goed 

kunnen gebruiken. Na rijpberaad is besloten dat er een poging gewaagd zal worden om 

met de motorsloep enkele mannen over te zetten en zo te proberen een verbinding tot stand 

te brengen. 

13  

Door de zware najaarsstormen die het schip 

geselden is de lading ging schuiven en is 

slagzij onvermijdelijk. 

Kapitein Groen duikt zo dicht 

als mogelijk aan de lijzijde van 

de Maria Althoff en laat de 

Motorsloep klaarmaken. Op het 

handje worden de davits naar 

buiten gedraad, prop er in, 

vanglijn vast, motor gestart en 

roer ingehangen. 
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Nadat de aangewezen vrijwilligers ingestapt waren, talies over de kruisbolders vieren en 

haak voor en achter bemannen.  

 

14 Bij aankomst maakten wij enkele verkenningsrondjes rond de Maria Althoff om de situatie in ogenschouw te nemen. 

Alles verloopt vrij soepel en zo gaat onder deze wel extreme omstandigheden de sloep te 

water. Haak voor en achter op het zeetje los en gaan met die banaan. Nu komt het 

volgende probleem om de hoek kijken, de mannen moeten nog aan boord van de Althoff 

zien te komen. Eigenlijk een rare situatie! De Duitsers verlaten onder zware 

omstandigheden hun schip daar dit elk moment kan kenteren en zinken, en Jan Kaas gaat 

doodleuk onder die zelfde zware omstandigheden terug naar boord omdat er een extra 

centje valt te verdienen. Dit is nu Hollands Glorie op zijn Best. 

De mannen die met de sloep naar de Althoff  gaan moeten, als zij aan boord zijn,  proberen 

om op ellebogenstoom de sleepdraad scheep te halen. Op de Humber is besloten dat de 

voorloper met paaloog zal zijn  Voor de goede orde er stond een ZO 7-8 met golven waar 

je niet overheen kon kijken! Een paaloog moet over een relatief korte afstand over de bak 

getrokken worden totdat het oog van de draad over de bolder kan vallen. Bij gebruik van 

een Hoeksedraad met Vlaamsoog moet je veel meer draad binnen halen, je moet hem 

afstoppen en om twee bolders beleggen. Veel te veel en te zwaar werk voor die paar man 

daar op de bak. Buiten dat, de Kapitein wil zijn mannen zo snel mogelijk van dat zwaar 

slagzij makende schip af hebben. Voorwaar geen katte pis. Daarom is de keuze op het 

paaloog gevallen. 
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15 Sloep strijken. 3e WTK en 2e Stuurman hangen het roer in. De Bootsman staat bij de davit om via de kruisbolder slack te 

geven 

 

16 Sloep onderweg naar de Maria Althoff 
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Tijdens zo’n bergingsoperatie kom je er achter dat 18 man eigenlijk niet zo veel is. Aan 

boord van de Humber moeten mannen blijven om het schip draaiende te houden, de winch 

te bedienen, sloep weer scheep te halen en de communicatie te verzorgen. Dan moeten er 

ook genoeg mannen zijn die overgezet kunnen  worden om door middel van 

ellebogenstoom de niet al te lichte draad aan boord van de Althoff te nemen en er moeten 

twee mannen in de sloep blijven. Even afmeren langszij is geen optie vanwege de deining 

en golfslag en, ook niet geheel onbelangrijk, het is een schip waar je je op begeef wat 

eigenlijk elk moment kan kenteren en zinken. Dus de sloep is ook nog eens reddingsboot 

voor onvoorziene zaken. 

17  

De Humber gaat aanpassen. De 

mannen zijn op het zeetje overgezet en 

staan klaar op de bak om het sleepgerij 

in ontvangst te nemen. De sloep nu nog 

onder de kop gaat ruimer water 

opzoeken = niet in de weg liggen= 

 

18   

Klaar om vast te maken. Op de bak 

ontwaarde we vijf van onze 

bemanningsleden. Op het achterdek 

zien we drie van onze mannnen 

 

 

Als de Humber de Althoff 

dicht genoeg genaderd is, 

gaat er eerst een hieuwlijn 

over. Deze hieuwlijn zit 

weer op een dikkere drijflijn 

gestoken die op zijn beurt 

met een sluiting op het oog 

van de strop of paaloog vast 

zit. Als het goed is, en de 

Ouwe valt niet te ver af, dan 

hoeven de mannen alleen het 

paaloog maar boven te halen 

en het oog om een bolder te 

werpen. Als het goed 

gaat!!!!! 
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19  

Om kwart over zes kon 

gezagvoerder Groen aan het 

hoofdkantoor melden dat de 

MariaAlthoff was vastgemaakt. 

Nog geen uur later waren de 

mannen die de sleepverbinding tot 

stand hadden gebracht, weer terug 

aan boord van de Humber. 

 

Als de Maria Althoff na 

een klein stiefkwartiertje 

werken vaststaat op de 

Humber staat, stoomt 

Kapitein Groen langzaam 

de sleepdraad uit tot dat 

de Nylon rekker net over 

de kont gaat. Hierna gaat 

hij lij maken om de sloep 

weer binnenboord te halen. In tegengestelde volgorde word de zelfde procedure als bij 

vieren gevolgd. Aanpassen op het zeetje, vanglijn voor vast en houden (de Humber moet 

er geringe vaart inhouden om de sleep achter de kont te houden) op de top van een golf de 

blokken voor en achter gelijktijdig in pikken en vooral vast houden! Je moet er niet aan 

denken dat een van de blokken niet ingepikt wat er dan zoal kan gebeuren. De kop of kont 

kan dan meters de lucht in worden gesleurd met alle gevolgen van dien. Maar we hebben 

hier te doen met de mannen van Smit!!!! Als de sloep scheep is, en de sleep op lengte 

gevierd, kan aan Maassluis gemeld worden dat het transport onderweg naar huis is. Voor 

de meeste van ons eerst Schoot-an, dan een warme douche. Een warme maaltijd brengt een 

ieder weer in een optimale stemming. Nu maar hopen dat het kreng blijft drijven anders is 

alles voor de poes zijn flamoes geweest. 

Na de nacht goed te zijn doorgekomen is een goed ontbijt het begin van een nieuwe dag en 

konden de mannen er weer met frisse moet tegen. Het transport loopt met daglicht de 

waterweg aan. Draad inkorten tot dat de nylon net achter de kont is en dan maar wachten 

op toestemming van de havenmeester om de waterweg te mogen oplopen. Na het nodige 

welles en nietes over de VHF krijgen we toestemming en komt uiteindelijk de 

Europoortsleper “Steenbank”  naar buiten. De Steenbank maakt tussen de Maas center 

Boei en de Maas Oost, Stuurboord achter vast op de Maria Althoff. Dank zij het goede 

werk van de Steenbank blijft de Maria Althoff voorbeeldig volgen. Net binnen de pieren, 

thv het Noorderhoofd komt het bergingsvaartuig Bruinvisch van Van der Tak 

Bergingsbedrijf stuurboord langszij en maakt vast op de Althoff. De mannen van Tak gaan 

de Althoff inspecteren op evt. lekkage en zo nodig brengen zij hun pompen in stelling. Dat 

laatste blijkt niet nodig te zijn. Er is geen druppelwater in de ruimen, MK  en verblijven te 

zijn gekomen.  
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Ter hoogte van rood 3 nemen de havensleepboten Kappelle en Kijkduin het van ons over. 

Wij gaan los, halen het sleepgerij terug aan boord en leggen dit weer klaar voor de 

volgende klus. Een uurtje later zijn we weer terug in de Scheurhaven Europoort en klaar 

voor alle diensten. Om half drie ’s middags- bijna 24 uur nadat zij haar noodseinen uitzond 

is de Maria Althoff in de Maashaven afgemeerd.   

 

20 achterop vastgemaakt door de Steenbank met de Bruinvisch langszij 

Door een ongelukkige val tijdens de berging van de Maria Althoff heb ik in het kombuis 

mijn arm en schouder lelijk geblesseerd. Na het een dag aangekeken te hebben ging het 

echt niet meer en ben ik door de Azië van de N.R.S. vanuit de scheurhaven naar de 

Berghaven in Hoek van Holland gebracht. Hier constateerde de geconsulteerde arts (ik ben 

zijn naam kwijt) dat het echt serieus was . De arm ging in een mitella en thuis zeker twee 

weken rust houden. 

Al snel na de berging van de Maria Althoff kreeg de Humber een sleepreis met een 

baggermolen die bestemd was voor Port Harcourt. Helaas (!) voor de mannen duurde deze 

reis maar zeer kort. De molen moest in het Engelse kanaal overgegeven worden aan het 

Noordzeetje die de molen verder naar Port Harcourt zal slepen. Lang heeft de Humber 

geen stationsdienst meer gedaan. Hij kreeg spoedig twee korte sleepreisjes te doen, een 

van Vlaardingen naar boven in de Botnische golf, en een reisje naar de Duitse Bocht. Toen 

mijn blessure zo goed als genezen was, kon ik mijn werk aan boord van de Humber weer 

hervatten. Na nog een paar dagen stationsdienst Hoek van Holland gedaan te hebben, terug 
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naar de Maassluissehaven om de Humber gereed te maken voor een oversteek winterdag 

Noord Altlantic. Er moest een sloper van Halifax NS naar Bilbao versleept worden.  

Maar dat is een volgend verhaal! 
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21 International maritieme belangstelling van UPI 

 

24 Voor de waterweg kregen wij assistentie van de Steenbank welke nog voorzien was van reddingsboot en davit!!!  

 

 

23 
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25 Ter hoogte van rood 3 werd de Hunber afgelost door de Kappelle en Kijkduin. Phoenix en Poiseidon namen bij Schiedam 

de taak van de Steenbank over. Om half drie ’s middags- bijna 24 uur nadat zij haar noodseinen uitzond- is de Maria Althoff in 

de Maashaven afgemeerd  Na op de rivier het spul overgegeven te hebben terug naar het station Hoek van Holland. 
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Uit het Vrije Volk van oktober 1964 
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Tot het volgende deel.  

 
 

 


