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

 
 “ Redactie ten Anker “  

 
Abeelstraat 96 

               3329 AG Dordrecht 
              tenanker@kpnmail.nl 

 

 “ 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. 

    
 
 

Extra editie 
 

Met de “Orinoco” op Kerstavontuur in de Noord-

Atlantische Oceaan 

 
Opgetekend door Hans Reints 

 
Foto’s tenzij anders vermeld, Hans Reints, Ron de Jong Beekhuysen en Teun van der Zee 

 

Hans Reints was ten tijde van dit verhaal Chef Kok aan boord van 
de Nederlandse zeesleper “ORINOCO” varende voor  

L. Smit & Co’s Internationale sleepdienst te Rotterdam 
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De Orinoco in de kleuren van L Smit & Co’s Internationale Sleepdienst 

 
Het is half november in het jaar des heren 1970, als de “Orinoco” aan het “Krebersteiger” in 
de Vlaardingse Koningin Wilhelminahaven ligt te wachten op nieuwe orders. Ongeduldig na 
haar avontuur bij de “Pacific Glory, ligt zij aan haar trossen te trekken om samen met de 
vers aangemonsterde bemanning het buiswater weer eens op te snuiven. De achttien 
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koppige bemanning is haar net van de werf wezen halen en zijn druk doende met het 
storen en schoon schip maken. Na drie dagen palen schuren in de KW-haven, laat het 
Hoofdkantoor van L. Smit & Co, wat gevestigd is aan het Westplein 5 Rotterdam, ons via 
een telegram weten, zo ging dat nog in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, dat 
de “Orinoco” half volgende maand in het Amerikaanse Newport News verwacht wordt. Een 
verwachte overstek van een kleine drie weken. 
In dat zelfde telegram laat de directie ons weten dat er twee “bijzondere” passagiers 
meegenomen moeten worden. Volgens de meegestuurde instructies worden deze 
passagiers vlak voor vertrek door speciale “wegbrengers” aan boord gebracht. Of kapitein 
Joosse, maar even wilde laten weten hoe laat hij dacht de trossen los te gooien!!!!! 
Hoe kapitein Joosse er bij de heren op het Westplein op aandrong, meer informatie dan wat 
er in het telegram staat kreeg hij niet los. De heren aan het Westplein zwijgen in alle 
bekende talen. 
Via een retourtelegram laat onze ouwe Rotterdam weten dat er “voor en achter” gegeven is 
en de “Orinoco” op stootgaren ligt. Binnen een kwartier stopt er een blauwe “Rijks” taxi aan 
het Krebersteiger en de met de taxi mee gekomen Ambtenaren van de 
vreemdelingenpolitie begeleide onze passagiers tot in de hut van de kapitein! De twee 
“passagiers” blijken ongewenst te zijn en moeten met spoed ons land verlaten. Deze 
jongelingen blijken Amerikaanse Vietnamveteranen te zijn die op het moment van uitzetten 
geen cent meer te makken hadden. Zij konden niet (meer) in hun eigen (levens) onderhoud 
voorzien en dat is de reden voor hun gedwongen uitzetting! Bij de sleepdienst van Leen de 
Zaaier kan je van alles verwachten, zelfs zelden voorkomende uitzettingen. Dat wij zulke 
passagiers mee krijgen daar kijkt niemand vreemd van op, maar curieus is het wel. 
Sleepreizen duren over het algemeen een stuk langer dan een overtocht met een regulier 
lijn- of  koopvaardijschip. Daarbij is de accommodatie van een sleper niet gemaakt om 
passagiers te kunnen huisvesten. Hooguit is er plaats voor enkele runners en/of 
drenkelingen. Met deze extra passagiers in de huisvestiging zal het “beneden” wel 
behelpen worden. 
 
Het gezicht van de oudste van de twee ziet er uit als of hij door een vergiet gehaald is. Het 

zit vol met gaten en bubbels. Volgens zijn eigen zeggen 
opgelopen tijdens een mortier aanval in Vietnam. 
Hij leeft bij de gratie van een enorme hoeveelheid pillen 
en poeders die, als hij de overkant wilde halen, geen 
dag mocht worden vergeten. 
Na een paar dagen op zee, toen onze “veteranen” al 
aardig ingeburgerd waren, vertelde de pokdalige onder 
“pikheet” dat hij de zoon is van een echt onvervalste 
New Yorkse Maffia Boss, waarvan akte!!!……….. 
 

 
 

Frank Zappa from  the Mothers of Invention. 

Die andere vent, Frank is zijn naam, is een regelrechte 
tegenpool van zijn mede reisgenoot. Frank is een rasechte zoon van de Flower-power 
beweging. Met zijn baardje, snor en gitaar lijkt hij verschrikkelijk veel op Frank Zappa van 
de Mothers of Invention. 
Het lag voor de hand dat Frank onmiddellijk “Zappa” genoemd werd. Het “Westplein” heeft 
aan justitie laten weten dat de Orinoco een snelle oversteek naar Newport News gaat 
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maken, volgens het planningsboekje op het hoofdkantoor zou de oversteek met de losse 
boot niet meer dan hooguit 14 dagen in beslag nemen, daar er blijkbaar nog al haast  
geboden is met de uitzetting worden deze twee passagiers door de vreemdelingendienst 
aan boord van een zeesleper gezet. Hoe anders zou de reis verlopen. Door deze informatie 
van hogerhand hebben onze passagiers voor niet meer dan 14 dagen medicijnen en 
kleding bij zich. Vooral Zappa zit goed in de spullen! Hij heeft zegge en schrijve één gitaar 
en twee broeken bij zich, één spijkerbroek en één lange jaeger onderbroek. Voor de goede 
gang van zaken wisselde hij deze broeken dagelijks af, overdag de spijkerbroek, en ‘s 
nachts de Long John. Als het even kan worden deze broeken om de dag gewassen! Bij 
hoge nood, als een van zijn reguliere broeken niet disponibel was, (in de was zat) mocht hij 
bij één van ons tijdelijk een broek lenen! Maar dat is dan wel bij hoge uitzondering. En zo 
begint de “Orinoco” aan haar lange bizarre reis. 
 

 
 

De Orinoco in de kleuren van L Smit & Co’s Internationale Sleepdienstop stootgaren in de Vlaardingse KW haven 

Het is een donkere en koude 25ste november als de “Orinoco” in de vroege morgen de 
Vlaardingse haven verlaat en het zeegat kiest. En wat later zou blijken, dat dit één van haar 
bizarste reizen zou worden.. 
Ik had twee dagen terug al afscheid van vrouw en kinders genomen zodat daar nu geen tijd 
meer aan verloren gaat. Na het afzetten van de loods en het ronden van de Maas-Center 
boei wordt koers Zuid-West richting Engels Kanaal gesteld. Zoals gewoonlijk is dat om 
deze tijd van het jaar recht tegen zee en wind in. De tijd van de gladde zeetjes ligt dan 
allang achter ons. Recht in de zee op geeft geen hoge snelheid. Dit is ook niet zo 
noodzakelijk daar de oversteek op economische snelheid gedraaid moet worden. De 
“Orinoco” heeft ruim de tijd om op de afgesproken tijd in Newport News te zijn. Deze lagere 
snelheid komt ook ten goede aan het leefcomfort aan boord. 
Na het passeren van Lands-End word een meer westelijke koers gevaren. Groot cirkelend 
boven de Azoren langs naar de nieuwe wereld. Na een paar dagen stomen is de routine 



 

5 
 

van het dagelijks werk terug. De zeewachten draaien hun dagelijkse torn van 4 op en 8 af. 
Kok en koksmaat zorgen er voor dat de lekkerste gerechten op tijd op tafel komen en deze 
begeleid gaan met het dagelijks vers gebakken brood. Helaas hebben we op deze 
westelijke koers de wind en zee recht van voren die het schip aardig laten stampen. De 
economisch draaiende “Orinoco” houdt zich op deze lange onrustige Noord Atlantische 
deining redelijk comfortabel staande. 
Onder de vaart word dagelijks de PCH-verkeerslijst (Scheveningen Radio) uitgeluisterd. Na 
een kleine week meldde Marco dat de Orinoco in die PCH-lijst zit met een PISL bericht. Als 
de PISL (PISL zijn gecodeerde Smit berichten) lijst gedecodeerd is komen we te weten dat 
de bestemming Newport News gewijzigd is in die van New York. De sleepdienst zit altijd vol 
verrassingen!! 
 
Als de maan af en toe even van achter het zware wolkendek te voorschijn komt, werpt deze 
een spookachtig diffuus licht over de lange deining en de brekende golftoppen van de 
onstuimige Noord Atlantische Oceaan. Mooi om te zien maar slecht voor je gezondheid en 
moraal. Je wordt er zo moe van het iedere dag maar weer staande houden op een 
stampend en slingerend schip. Door dat stampen en slingeren stoot je overal tegenaan wat 
resulteert in blauwe plekken en butsen! Slapen gaat na verloop van tijd ook de nodige 
problemen geven. Langzaamaan raak je geïrriteerd en begint de chagrijn de kop op te 
steken. Ondertussen hebben de twee Amerikaanse passagiers zich perfect ingeburgerd en 
werkten volop mee in het dagelijkse scheepsleven. 
 
Op een los varende zeesleper staan in de radiohut en brug de radio’s dag en nacht bij en 
worden 24 op 7 door de marconist en het brug personeel uitgeluisterd. Dit scherp 
uitluisteren heeft tot doel om geen enkel SOS en/of May Day noodbericht te missen. Mocht 
er ergens een schip in nood zijn dan kan door dat scherp uitluisteren snel gereageerd 
worden met de nodige actie. 
 

 
1ste buur Piet Sas 

 
Op 2 december, als we net benoorden de Azoren zitten, vangt de in zijn radiokotje zittende 
streepjesbreker een korte golfgesprek op (morse) tussen een Griekse vrachtvaarder en zijn 
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rederijkantoor. Volgens de punten en strepen heeft de Griek te kampen met technische 
problemen en kan op eigen kracht niet meer verder. Sleepboothulp is dringend gewenst. 
Kapitein Joosse die door de Marco onmiddellijk van dit bericht in kennis is gesteld, geeft 
opdracht om op tegen koers te gaan en te proberen de Griek als jop te maken. Daar 
hebben we Maassluis niet voor nodig! Dit betekent wel dat er twee dagen terug gestoomd 
moet worden. Gelukkig voor ons nemen de zeeën met het uur in hoogte en intensiteit af. 
Wat wel over blijf is de lange deining waar je nu eens lekker op kon slapen. Onze pillen- en 
poederslikkende Amerikaanse passagier krijgt een lichte attack bij het horen (en zien) van 
deze, voor hem, ongunstige wending in het reis schema. Nu kloppen het aantal pillen en 
poeders niet meer met de dagen van weg zijn!! Op twee karren en deze gunstige 
weersomstandigheden kan de “Orinoco” volvermogen geven en flink opschieten. Hoe 
dichter wij het Jop naderden, hoe rustiger de zee word. 
De in Maassluis aan de Govert van Wijnkade gevestigde luisterdienst (PISL) heeft het 
bericht van de Griek ook opgevangen en gaat actie ondernemen. Deze door de wol 
geverfde oud sleepbootmarconisten weten precies wat zij moeten doen en wie zij intern 
moeten bereiken om een hulpverlening tot een succes te maken. De “Orinoco” gaat in de 
PCH = Scheveningen Radio = verkeerslijst en krijgt via PISL de opdracht om naar 
41˚5ˈNoord en 27˚26ˈ West, de vermeende positie van de Griek op te stomen.  
 

 
“Kyriakoula D Lemos” wacht op de dingen die komen gaan 

 
Al vroeg in de morgen, bij het opkomen van de zon, word het silhouet van de nu bekende 
Liberiaanse “Kyriakoula D Lemos”, (20516 brt) aan de kim zichtbaar. Tot onze grote schrik 
zien we aan stuurboord van het “Bull” een onverwachte concurrent langszij liggen. Dichter 
bij gekomen zien we dat het een Griekse zeesleper is. Waar komt die in hemels naam 
vandaan? Zowel Maassluis als onze streepjesbreker zijn zich van het bestaan van deze 
Griek niet bewust. Hij was er in ieder geval eerder bij dan de “Orinoco”. Het lijdt geen twijfel 
dat hij uit dezelfde vijver wil vissen als wij. In de goeie oude tijd zou het jop voor de Griek 
geweest zijn, immers wie het eerst komt het eerst maalt. In deze tijd gaat het geheel 
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anders. Contracten worden over de wal afgesloten en krijgt de kapitein van het te verslepen 
schip te horen met welke sleepboot (maatschappij) hij in zee mag gaan. 
 

 

 

De als eerste gearriveerde Griekse sleper die niet aan de bak kwam 
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Verkenning rondje om de Griek 

Na intensief radiocontact tussen Maassluis en de eigenaren van de Liberiaanse “Kyriakoula 
D Lemos” krijg Smit het fel begeerde LOF-contract. Dit is op basis van “No Cure, No Pay”. 
Hierna kan de Griekse concurrentie met de staart tussen de benen vertrekken. Kapitein 
Joosse laat via kanaal 16VHF, later kanaal 10, aan de Griekse kapitein weten dat het LOF 
getekend is en of dat zij zo vriendelijk willen zijn ons sleepgerij aan dek te halen.  
 

 
. 

De drijflijn is over en het binnen halen van de voorloper (voor de voeten van Evert) kan beginnen 

Ondertussen is de boskikker met zijn mannen druk op het achterdek in de weer om 
sleepklaar te maken. Onder deze weersomstandigheden is dat karwijtje in no-time geflikt. 
Als de Grieken er klaar voor zijn kan het vastmaken beginnen.  
Behoedzaam manoeuvreert de Ouwe, die zoals gewoonlijk achter de schoorsteen bij het 
nood-stuurgerij staat, de “Orinoco” onder de kop van de Liberiaan. Zoals gezegd is het 
vastmaken met deze zee een fluitje van een cent. 
 
Na de sleep op lengte gezet te hebben gaat het volle kracht richting Engels kanaal. Bij de 
ingang van het Kanaal zal op order van Maassluis een zwaardere Smit boot de sleep van 
ons overnemen. Deze zwaardere boot zal de “Kyriakoula D Lemos” verder naar Rotterdam, 
de haven van bestemming, brengen. Na drie dagen om de oost te hebben gestuurd zien wij 
aan het begin van het English Chanel de beloofde zware twee pijper inzicht komen. Het is 
de “Noordzee” die de sleep komt overnemen De “Noordzee” kennen we nog van de 
samenwerking bij de berging van de “Pacific Glory”, en hij heeft inderdaad heel wat meer 
billen in de broek dan de “Orinoco”. Slepen wij traditioneel op een nylonrekker en stalen 
voorloper, de “Noordzee” wil, van wege zijn grotere sleepkracht, de voorloper op de 
ankerketting van de “Kyriakoula D Lemos” insluiten. Of dat zij zo vriendelijk willen zijn het 
BB anker uit te sluiten, dit op te vangen en de ankerketting uit te vieren tot vlak boven het 
water.Gezien de snelheid waarmee dit gebeurd zou je haast gaan denken dat dit dagelijkse 
routine is. Niets is routine in dit vak iedere jop of sleepreis is elke keer weer anders. 
Gelukkig is het windstil en de zee zo glad als een spiegel. 
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Het BB-anker word opgevangen 

en wij losgegooid. Zodra het 

sleepgerij binnen is kan de 

Noordzee op de ankerketting 

worden ingesloten 

Ongekende luxe voor 
deze tijd van het jaar!! 
Terwijl de Grieken druk 
zijn met het uitsluiten 
en opvangen van hun 
BB anker staan de 
mannen van de 
“Noordzee” klaar om 
vast te maken. Onze 
bootsman Henk is met 
zijn mannen bezig met 
het binnen draaien van 

de sleepdraad. Als de “Noordzee” vast staat op de ankerketting van de “Kyriakoulaen” zijn 
draad op lengte heeft gezet, is het voor ons tijd om driemaal te blazen, te wuiven naar de 
collega’s en rond te gaan met de kotter. Terug naar de orde van alle dag. De koers is 
westwaarts gesteld, recht de woelige Atlantic in. New York we komen er aan!. 
 
 

 
De 

Noordzee 
op 

verkenning 
langszij de 
Kyriakoula 
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Wij zijn los. Aan stuurboord is de Noordzee te zien om BB vast te maken 
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Onze pokdalige Amerikaanse passagier begint zich steeds meer zorgen te maken over zijn 
voorraad pillen. Dit soort geintjes moet niet te vaak voorkomen daar er anders niet gekende 
probleempjes ontstaan! Volgens de heren doctoren kan onze Vietnam held geen dag 
zonder zijn medicijnen, daar het anders vrij snel einde oefening voor hem is. Kapitein 
Joosse is zich hiervan terdege bewust en daar we niet erg ruim in de sigaren en jenever 
zitten heeft hij toch maar een Radio Medisch Advies aangevraagd.  
Na het uitleggen van de zorgelijke situatie waarin onze gangsterboy zich bevind, krijg 
kapitein Joosse het advies om wanneer het mogelijk is, een schip met een dokter te 
praaien en vragen of dat zij de patiënt over willen nemen, of als het niet anders kan, te 
vragen of dat er iemand is die zijn medicijn voorraad aan kan vullen. De “wal” begrijpt heel 
goed de precaire situatie waarin wij zitten en adviseert onze Yank om de andere dag zijn 
pilletje/poeder in te nemen!? Voor hulp van een Amerikaanse kustwachtcutter, de CGC, of 
een helikopter zitten wij net te ver weg.  

 

 
 

De nylon rekker ligt al klaar voor het volgende jop. Het weer begint al aardig te verslechteren 

 
Langzaam maar zeker zien we het weer verslechteren. Hiermee neemt ook de kans op 
joppen evenredig toe. 
 
Het wachten op een nieuwe klus duurde nog geen 24 uur! Na welgeteld een dag 
uitluisteren pikt onze “Sparks” uit de kakofonie van geluiden die uit zijn radiokotje opstijgen, 
een signaal op van een schip met problemen. Het noodsignaal, want dat is het, is van de in 
ballast “varende” (Griekse?) koopvaarder, de s.s. “Ellin” . Volgens de binnenkomende 
berichten heeft de “Ellin” ter hoogte van de Azoren zijn schroef verloren en heeft met spoed 
sleepboothulp nodig. Voordeel! We moeten toch die kant op!! 
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De Ellin komt in zicht op de onstuimige 

golven van de Atlantic. Naar goed 

gebruik word er eerst een paar 

verkenning rondjes om het schip 

gevaren 

In de hoge zeeën van de 
stormachtige Atlantische 
Oceaan, is de “Ellin” 
volkomen hulpeloos en 
aan de elementen 
overgeleverd. Dat is dus 
volle kracht naar de door 
de Griek opgegeven 
positie welke ongeveer 

dwars van de Azoren moet zijn. Jammer voor onze pillen slikkende passagier, maar dit is 
brood op de plank! Typisch geval van niet kakelen maar eieren leggen. Nu maar hopen dat 
die onbekende Griekse sleper niet in de buurt is om ons feestje te bederven! 
 
 

 
Hier zagen wij dat er een ruim 

open ligt, maar absoluut geen 

water aan dek 

 
Met het opstomen 
naar de door de “Ellin” 
opgegeven positie is 
het weer er niet beter 
opgeworden. Er staat 
een stormachtige 
wind, kracht 9 tot 10 
beaufort met 
uitschieters tot 11 
beaufort. Dit alles gaat 
gepaard met een hoge 
zwellen zwaar 
brekende koppen. Het is de 10e december als het s.s.”Ellin” aan de kim zichtbaar word. 
Het valt onmiddellijk op dat de lege “Ellin” wel erg hoog op het water ligt. Bij het oriënterend 
rondjes varen zien wij tot onze verbazing dat er een ruim open ligt? Bij iedere slingering 
kijken we zo dat open gat in!!! Het is redelijk ongewoon om op een stormachtige Atlantic 
met een ruim open te varen! In dit geval kan het geen kwaad, want als de “Ellin” nu water 
aan dek zou krijgen, dan kan je gevoeglijk aannemen dat wij dan staande kunnen gaan 
drinken en hoogst waarschijnlijk aan het hemelen zijn. Voordat `Ome Gerrit` de “Orinoco” 
behoedzaam aan lijzij onder de kop van de “Ellin” manoeuvreert is er het nodige 
“werkoverleg” geweest. Duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen de mannen op de brug, 
de machinekamer en die op het achterdek. Dit zijn de momenten dat een ieder blindelings 
op elkaar kan en moet vertrouwen. Dat het geen gemakkelijke klus zal worden staat als een 
paal boven water. De zeeën staan hoog en hol maar de “Ellin” geeft een redelijk “oppertje”. 
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Het ene moment kijken wij onbeschaamd op de bak van de “Ellin” en het moment daarop 
kunnen zij de mosselen van ons roer en kimkielen plukken! Zo gaan de schepen ten 
opzichte van elkaar te keer. 
 

 
Een vlijmscherp afgesneden 

schroefas. Zonder schroef kom je 

echt niet ver. 

Kapitein Joosse heeft 
achter de schoorsteen 
zijn positie bij de 
telegraaf ingenomenen 
geeft van hier zijn 
orders aan 1e stuurman 
Piet Sas die in het 
stuurhuis het roer houd. 
2e buur Frits Kramer 
staat aan lijzij op de 
brugvleugel en geef de 
roerorders van de 
schipper direct door aan de 1e buur die direct de gegeven orders met het rad uitvoert. Op 
het achterdek staat bootsman Henk de Vos klaar om samen met de mannen de hieuwlijn 
van de “Ellin” op te pikken. Na enkele mislukte pogingen lukt het de mannen om met de 
bootshaak de hieuwlijn op te pikken en deze aan de drijflijn vast te knopen. Deze drijflijn is 
weer verbonden met de voorloper en de voorloper zit weer met sluitingen aan de 
Nylonrekker vast die op zijn beurt weer met een sluiting ingesloten zit op de sleepdraad. 
Alles bij elkaar een behoorlijk gewicht wat op de bak van de “Ellin” behandeld moet worden. 
Kaptein Joosse houd de “Orinoco” dicht onder de kop van de “Ellin” en valt niet te ver af 
zodat de mannen op de bak van de “Ellin” in redelijk korte tijd het zaakje boven hebben. 
Het is zaak om de voorloper snel op de bolders te beleggen. Helaas kunnen wij op de 
sleepboot daar geen enkele invloed op uitoefenen en hopen dat de mannen daar boven 

hun vak 
verstaan. Na een 
korte tijd geeft de 
Griekse 
stuurman het 
internationale 
seintje dat we 
vast staan. De 
draad kan nu 
uitgestoomd en 
op lengte gezet 
worden. Tijdens 
het op lengte 
zetten wordt een 
bronzen zadel 
over de draad 
gezet waar het 
stoottouw op 
ingesloten wordt. 
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Als dit gebeurd is kan 
het dek geklaard 
worden en is er rust. 
De “Ellin” heeft aan 
kapitein Joosse te 
kennen gegeven dat 
dat zij graag naar 
New York gebracht 
wil worden. “Your 
Wish is our 
Comment”. De koers 
wordt oostelijk gesteld 
richting New York. So 
Far, SoGood. 
 
 

 
 

Klaar voor aktie. Achterop staan 

bootsman en de matrozen klaar om vast te maken, De nylon ligt al op de bogen en de voorloper ligt opgeschoten in de kon. Let op je 

beentjes!t 

 
 
 
 
 
 
 

 

1e poging, de hieuwlijn 

waait te verweg klaar voor 

de volgende poging 

 
2e poging 
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Proberen met een dubbele bocht op de windGelukt, Nu snel de drijflijn er op en halen maar!!!! 

De Griek, die eigenlijk een Liberiaan is, laat zich moeizaam achter de “Orinoco” 
voortzeulen. Door de felle regen en sneeuwbuien die de flanken van de kleine Hollandse 
sleper geselen, is het silhouet van de Liberiaan af en toe moeilijk te zien. Steeds vaker 
verdwijnt het silhouet van de “Ellin” achter de huizenhoge golven die met hun woeste wilde 
witte schuimkammen de sleep en sleper lijken te willen verslinden. Steeds vaker verdwijnt 
het silhouet achter deze dijken van water om even later het spelletje weer van voor af aan 
te spelen. Het lijkt wel een spel van kat en muis tussen de golven, de schepen en de 
bemanningen. Met de minuut verslechtert het weer. Een enorm diep lagedrukgebied, wat 
veel weg heeft van een orkaan in wording, komtvrij snel 
onze richting uit!! Dit is een goede reden 
om de barometer stevig in de gaten 

te houden!! De barograaf, die 
cardanisch opgehangen is 

boven de kaartentafel, zakt 
naar een zeer 
verontrustend en 
bedenkelijk laag peil. Het 
ziet er voor sleepboot en 

sleep de komende uren 
niet best uit. 

 
 
Golven en dalen ontnemen je het zicht op de sleep 
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Het is op de 20ste dag van december als de “Orinoco” te kampen krijgt met deze zeer zware 
storm die de boeken in gaat als 11-12 op de schaal van Beaufort. De klok in de 
kaartenkamer staat op half negen in de avond als er een lichte schok door het schip gaat. 
Zo’n schok betekend meestal dat er iets goed mis is tussen sleepboot en sleep. Naar 
achteren kijkend zien we dat de sleepdraad lichtelijk doorgezakt over de sleepbogen ligt en 
de “Ellin” zich met een 6 mijlsvaartje in noordoostelijke richting uit de voeten maakt. Dat 
slap liggen van de draad op de bogen betekent in de praktijk van alledag dat de kracht op 
de draad verdwenen is en de sleepverbinding ergens tussen sleper en sleep verstoord 
moet zijn!! 
“Shit we zijn gebroken” constateert Ome Gerrit, maar dat wist iedereen al. 
“Alle Hens aan dek” brult de ouwe. Of dit commando nu nodig was zal altijd wel in het 
ongewisse blijven daar de twee matrozen van de wacht dit commando niet nodig blijken te 
hebben. Zij stormen al roepend “we zijn gebroken, alle hens aan dek” de trappen af naar 
beneden om alle hens uit te porren. Niemand uitgezonderd  
De oudste matroos doet het “hoofddek” dat is het dek waar de officieren huizen, en de 
andere matroos gaat naar “beneden” om de matrozen, olielieden en de vrije wacht te kooi 
te waarschuwen. 
De mannen die nog wakker zijn hebben de schok ook gevoeld en zijn bezig om zich in hun 
sterke pak te hijsen. Ook de “wacht te kooi” is uit hun warme holletje te voorschijn gekomen 
en maakt zich klaar om naar het koude en natte dek te gaan. 
Het lijkt wel of dat er een voorgevoel was van dat er deze avond/nacht iets zou gebeuren, 
zo snel staan zij naast de kooi en klaar om aan het werk te gaan. 
Vloekend en scheldend op dat eeuwige klote weer komen de mannen aan dek om zich bij 
de bootsman te melden. 2de machinist Hans Scherpenisse, die net van wacht gekomen is, 
en zich onder de warme douche staat in te zepen, heeft de schok van het breken ook 

 
 

Net tussen de bogen door is het silhouet van de Ellin te ontwaarden 
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gevoeld. Hij had geen “Alle Hens” nodig om te begrijpen dat zijn aanwezigheid in de 
lierkamer dringend gewenst is. Dus (heel) snel afspoelen en aankleden!! De taak van de 
“second”, en van 3e machinist Kees Stuurmanis in de winchkamer de grote sleeplier te 
bedienen en er voor te zorgen dat de 1000 meter lange sleepdraad weer netjes en 
vakkundig op de trommel komt te liggen  
Onder het wanhopig roepen van de kreet  ”Heeft een mens dan nooit eens rust ” klautert 
1ste stuurman Sas zijn spietenbak uit, schiet in zijn bullen en haast zich naar de brug om 
zich bij de Ouwe te melden. “We zijn gebroken buur” zegt de ouwe,” neem het wiel en hou 
haar goed op de wind” meer is er niet te zeggen.  
Zonder veel woorden weten de mannen precies wat er van hun verwacht wordt. Nadat de 
1ste buur het wiel heeft genomen verlaat de Ouwe in zijn Duffelse jas, die hem nog snel 
door de koksmaat aangereikt is, de brug en spoedt zich naar het achter bordes om van 
daaruit zijn bevelen aan de mannen op het achterdek te geven. Vanuit deze positie kan hij 
het hele schip, en speciaal het achterdek, goed overzien. Voorlopig is “achter de 
schoorsteen” zijn plaats en zal de Ouwe die plek pas verlaten als het sleepgerei thuis is 
gehaald, het dek geklaard en de mannen veilig binnen zijn.  
Onder leiding van de 2e stuurman en de bootsman maken de in oliegoed gestoken 
matrozen, kok, olielieden en de zich als volwaardig zeeman ontwikkelde passagiers, zich 
klaar om op het achterdek de sleepdraad te klaren. Bij de zeesleepdienst is het een goede 
gewoonte om bij een lange oversteek, en zeker bij winter North Atlantic, de sleepdraad van 
beting tot op de kont van zgn. “torpedo’s” of kapotjes te voorzien. Zo kan de officier van de 
wacht ten allen tijde de sleepdraad een stukje laten opvieren om schaviel plekken op kont, 
bogen en sleepdraad tegen te gaan.  
Het nadeel is dat bij breken van de draad, rekker of voorloper de draad eerst van deze 
meestal muurvast zittende sleeën ontdaan moet worden. Eén voor één druppelen de 
mannen in het schijnsel van de spaarzame dekverlichting gewapend met moersleutels, 
hamers en handspaken het dek op. Vanaf zijn plaats achter de schoorsteen staat de Ouwe 
zenuwachtig te brullen dat we “GVD” op moeten schieten daar hij niet alle tijd van de 
wereld heeft. Alsof dat schreeuwen zal helpen.  
“Laat hem maar brullen, hij hoeft niet tot aan zijn kloten in het koude water te staan” zie je de 
mannen denken. Als eerst begin je met het afnemen van de kapotjes bij de beting om zo 
langzaam naar de kont toe te werken . Zo kan de draad als dat nodig mocht zijn ook stukje 
bij beetje naar binnen gedraaid worden. Meestal is er wel een onwillige beugel of moer die 
dat dan tegen houdt. Bij de beting ben je nog enigszins beschut tegen kou en overkomend 
water maar dadelijk, na de eerste boog, krijg je de volle laag over je heen en daar is geen 
beschutting meer te vinden. Als de draad binnen is komt de nylon aan dek. Daar een 
nylonrekker te lang is om in enen naar binnen te halen gebeurd dit met de nodige 
vervaringen* Dit keer is één vervaring al meer dan genoeg daar de nylon het net achter de 
kous met peeroog begeven heeft. Met het ophalen van een nieuwe rekker wordt gewacht tot 
dat het weer wat handzamer is en we in de nabijheid van de “Ellin” zijn. Na het klaren van 
het dek gaat de bootsman nog een veiligheidsronde doen en controleert of alle waterdichte 
deuren en poorten gesloten zijn. Hierna gaan we rond en voor de wind zoeken waar de “Ellin” 
gebleven is. Als we haar weer gevonden hebben is het wachten tot het weer genoeg 
opgeknapt is om te kunnen vast maken. Na een vol etmaal gaande gehouden te hebben is 
het eindelijk zo ver dat pogingen ondernomen kunnen worden om de verbinding met de “Ellin” 
te herstellen. Na enkele mislukte pogingen lukt het om de verbinding weer tot stand te 
brengen. De sleep staat weer op lengte en de koers is westelijk, richting de nieuwe wereld. 
Daar de ene depressie op de andere volgt besluit Kapitein Joosse een wat meer zuidelijke 
koers te gaan sturen. Hiermee hoopt hij de aanhoudende stroom van depressies te kunnen 
ontwijken. Laten we bidden en van het goede uitgaan, morgen is het immers Kerstmis. Het 
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is niet alleen het weer wat tegen zit, ook de situatie van onze passagier gaat zorgelijk worden. 
Er zijn geen schepen in de buurt die bijstand kunnen verlenen en voor de Coastguard zitten 
we nog steeds te ver in zee om een helikopter of Cutter te sturen. Dat is dan weer een 
pilletje/poedertje minder slikken. De kalender staat op 1ste kerstdag 25 december, als er in 
het scheepsjournaal melding word gemaakt van een zware storm met kracht 11 oplopend 
naar 12 en meer. Normaal is het op deze dag een goede gewoonte om tijdens het ochtend 
pikheet met de gehele bemanning gezellig in de salon bijeen te komen, om samen met de 

Ouwe een Kersttoast 
uit te brengen op het 
algemene welzijn van 
schip, sleep, Smit en 
de opvarenden. Na 
de toast is het tijd om 
de meegenomen 
Kerstkist, die 
samengesteld en 
gevuld is door Smit’s 
Vrouwenclub, uit te 
pakken. Hierna is de 
tijd aangebroken om 
met zijn alle, op de 
wacht na dan, aan 
tafel te gaan en van 
het uitgebreide kerst 
diner te genieten. Zo 
zou het moeten gaan. 

Helaas gooit het weer roet in het eten en zitten wij met zwemvest om in de salon op de dingen 
te wachten die komen gaan. Besloten is, het gaat gewoon niet, om de kist en het diner uit te 
stellen tot dat Neptunes het wat beter met ons voor heeft. 
 
 
 
 
Het is even voor 
acht uur in de 
avond, tijd voor de 
aflossing van de 
wacht. De matroos-
onder-de-gage van 
de 4-8 wacht heeft 
net zijn laatste 
porrondje gemaakt 
en komt met een 
bakkie bruin vocht, 
wat ooit de naam 
koffie heeft gehad, 
het stuurhuis in. 
”Zo stuur “ zegt hij ” 
het zit er gelukkig 
bijna op voor 
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vandaag, dadelijk beneden nog even een kop koffie doen en een bobotje eten, en gelijk 
inleggen".  
“Het is voor vandaag weer genoeg geweest” laat hij verder ongevraagd weten. “van dat 
weer word je dood en dood moe” gaat hij verder  “je weet maar nooit wat het vannacht kan 
worden” voegt hij er filosofisch aan toe. 
Onder normale omstandigheden is het vanuit deze positie nog een drie dagen stomen naar 
Ambrose Sea Lane vuurschip, het eerste welkom tot New-York. 
Hoestend en proestend komt “de ouwe” boven om de wacht van de 1e buur over te nemen. 
Is het de koffie of de zware van de Weduwe? Wie zal het zeggen! Het kan natuurlijk ook 
van allebei zijn!!.  
“Goede avond mannen” begroet de ouwe de aanwezige die boven in de brug staan 
 “alles goed buur?” richt hij zich tot stuurman Sas 
Ome Gerrit heeft het altijd over buur en nooit over stuur of meester, dit is zijn manier van 
communiceren!! 
 “Ja, en Nee”. bromt onze 1ste  buur, na een kort zwijgen gaat hij verder, “ Ja, er zijn geen 
bijzonderheden te melden, en nee, het is nog steeds kut (rot) weer en we schieten geen 
mijl op”. 
Volgens het laatste bestek zijn we weer enkele mijlen terug gezet in plaats voor vooruit te 
gaan . 
“De koers is Noordoostelijk” gaat de eerste buur verder “ en het machien geeft ongeveer 
halve kracht om de boel heel te houden. 
(Hiermee bedoeld de eerste buur te zeggen dat de telegraaf op vol vooruit staat, maar dat 
door het steeds maar verminderen van het aantal toeren of “klappen” op de schroef, het 
geleverde vermogen gelijk aan half of minder is.) Dit met als doel om de boel heel te houden. 
“En kijk eens naar de barograaf”, gaat hij verder, “die zakt als een jekko naar een ongekend 
dieptepunt ” 
“Dat heb ik gezien”, bevestigt de Ouwe “ik zou zeggen, smakelijk eten en welterusten” 
“OK schipper, mannen, goede wacht” en hou het heel!” 
Met deze worden verlaat de 1ste stuurman de brug gevolgd door de matrozen van de 4-8 
wacht. Op de brug gaat het ondanks het bijzonder slechte weer zijn gewone gangetje. De 
mannen van de Herenwacht zijn ondertussen aan dit weer gewend geraakt. Vanaf vertrek 
Vlaardingen, zitten wij met de “Orinoco” continue in dit stormachtig weer, met een kleine 
onderbreking bij de “Kyriakoula D Lemos”.  
“Zo Kanebraaier” praait de ouwe de kok, “het gaat niet goed Chef, dat klote weer ik wordt er 
niet goed van. De kok die gewoontegetrouw iedere avond op de brug een “ouwehoertje” 
komt maken hoort het gelaten aan. De ouwe zit niet om een gesprek verlegen, het is meer 
een opsomming van feiten en frustraties die hij kwijt wil. Hij moet toch tegen iemand 
hebben om tegen aan te kunnen lullen! En daar is de kok goed genoeg voor.  
“ Volgens het laatste bestek”, gaat hij verder, “schieten we geen moer op en zijn we weer 
een paar mijl terug gezet, zo komen we nooit in New York aan” 
 “Ach schipper” antwoord de Chef,” 
“het zal wel weer meevallen, we zitten nog maar drie dagen stomen van New York 
vandaan, zo erg zal het toch niet meer worden”?. 
“Aan alles komt een eind zal ik maar zeggen, zo ook aan deze sleepreis, Hoop ik” voegde 
hij er zachtjes aan toe.  
“Ja, dat hoop ik ook Chef” liet de Ouwe zich ontglippen.  
“Als we de zaak maar heel houden dan ben ik tevreden” 
Het is rond negen uur als er op de brug een lichte schok gevoeld wordt. Verschrikt kijken de 
mannen in het stuurhuis elkaar aan en als in een reflex draaien hun hoofden naar het 
achterdek en de sleep. Dit voorspeld niet veel goeds!! 
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 “Het kan niet waar zijn” zijn we alweer gebroken.  
Vanaf de brug zien zij de lichtjes van de “Ellin” langzaam dwars vallen en zich in 
noordoostelijke richting van de sleepboot verwijderen. Uiteraard is de schok door het hele 
schip gevoeld en brengt de mannen snel op been om in marine termen te spreken, hun 
gevechtsposten in te nemen. In de radiohut doet de Marco zijn uiterste best om verbinding 
te krijgen met de zich snel verwijderde s.s. “Ellin”. Tot op dit moment wil het nog niet erg 
lukken. Daar de druk van de sleepdraad op de boeg van de “Ellin” weggevallen is, komt de 
Liberiaan dwarszee te liggen en gaat op de wind er als een windjammer vandoor.  
Terug naar de plaats waar wij hem een paar dagen geleden opgepikt hebben. Ja, het leven 
van een sleepbootzeeman kan best hard en onbillijk zijn. Dwarszee liggen in een 
stormachtige Atlantische Oceaan is geen pretje en verre van aangenaam. Het is koud en 
nat, het sneeuwt en het is donker, aarde donker. De dekverlichting laat een spookachtig 
landschap ontstaan en daar doet de priemende vinger van het zoeklicht nog een schepje 
boven op! Langs de borden van de sleper brullen de dijken van ijskoud water voorbij. Het 
zijn zwarte muren van donker koud water met op de top een wit krullend grijnzend monster 
wat elk moment de in oliegoed gehulde werkende figuurtjes op het achterdek wil verslinden. 
De mannen op het achterdek hebben daar in het spaarzame licht van de twee deklampen 
geen oog voor. Zij zijn druk bezig met het klaren van de sleepdraad. Zwijgend wordt er 
gewerkt. Praten is haast onmogelijk door het vele overkomende buiswater en de harde 
snijdende stormwind. Af en toe klinkt er een vloek of andere krachtterm als het even niet 
mee zit. Opeens en geheel onverwachts klinkt van achter de schoorsteen een angstkreet 
die ver boven het geraas van de storm uitgaat! 
“Kijk uit, berg je!!!” 
De ouwe ziet vanaf zijn hoge standplaats achter de schoorsteen een enorme berg water op 
rijzen en kan alleen nog maar gillen dat we uit moeten kijken..  Met donderend geweld stort 
een muur van vast water zich over het achterschip. Het achterdek vervuld zich in een mum 
van tijd met tonnen ijskoud water waarin alles en iedereen verdwijnt. Niet alleen het dek, 
maar ook de whalegangen, het kombuis, de lierkamer en de mensen achter op het dek 
verdwijnen in de kokende massa. 
Vol afgrijzen slaat de schipper dit inferno vanaf zijn hoge staanplaats gade, “mijn God” 
denkt hij vol afgrijzen wat gebeurd er. “Ze verzuipen allemaal”  
Radeloos heft hij zijn handen ten hemel. 
In zulke situaties is het geen pretje om Kapitein te zijn!! Het is dan echt “lonly at the top” 
De Ouwe staat als genageld aan dek en kan niets doen dan alleen maar hopen dat alles 
goed gaat. Eindelijk na eindeloos lange seconden, die veel op uren lijken, loopt het water 
door de spui- en waterloospoorten weg van het dek. Eén voor één komen de mannen 
boven water. 
De bootsman en de kok hangen, net zoals de twee olielieden, aan en over de sleepdraad. 
De 2e stuurman Kramer ligt opgevouwen in de kont en twee matrozen hebben houvast 
gevonden aan de kleine beting en de achterbolders. De derde matroos ligt in het SB 
gangboord. Een been steekt door een waterpoort en hangt buitenboord. Hij beweegt zich 
niet!!. Vol afschrik wrijven de mannen het zoute water uit hun ogen en kijken verschrikt naar 
hun ongelukkige collega. “Zou het erg zijn, zou hij dood zijn?” 
Glibberend en glijdend gaan zij naar hem toe. Door de kracht van het water is hij onderuit 
gegaan en met zijn hoofd hard tegen het dek of de verschansing geslagen. Gelukkig ademt 
hij nog en is alleen maar bewusteloos! Snel wordt de ongelukkige matroos binnenboord 
getrokken en naar de beschutting van de whalegang gebracht alwaar hij weer snel bij 
zinnen komt. Direct wordt geconstateerd dat zijn rechter arm er maar een beetje raar bij 
hangt. Door de kracht van het water en de harde val op het dek is zijn rechter arm uit de 
kom geschoten. Tijd voor sentimenteel gedoe is er niet en word de arm door twee collega’s 
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ter plaatsen terug in de kom getrokken. Dat dit niet bepaald een zachtzinnig gebeurden is 
bewijst de ferme gil die het slachtoffer produceerde en hij weer even van de wereld is. Na 
dit intermezzo beseffen de mannen pas goed hoe klein en nietig zij zijn en wat de macht en 
de kracht van het water is. Gelukkig is het deze keer betrekkelijk goed afgelopen, het had 
erger kunnen zijn. 
Gestaag gaat het werk, maar wel met een man minder, door en binnen afzienbare tijd is de 
draad kaal en kan met binnen draaien begonnen worden. De 1ste stuurman kwijt zich goed 
van zijn taak en houdt de kop van de “Orinoco” recht op wind en golven. Langzaam, 
tergend langzaam komt de draad, meter voor meter naar binnen. Er moet ruim 800 meter 
binnen gehaald worden! Als het er nog 800 zijn?  
Want waar zijn we gebroken? Terwijl de winch zijn werk doet is het even tijd voor een korte 
rust. Nu de chef kok (tijdelijk) zijn werk aan dek heeft, heeft de koksmaat, die nog te jong en 
onervaren is om in dit weer aan dek te mogen werken, water opgezet voor een echt bakkie 
pleur! 
Als de tijd daar is zal dat bakkie “pleur” door een ieder lid van de bemanning, zeker als zij 
koud, nat en verkleumd zijn, hooglijk worden gewaardeerd. 
 

 
 

Met de kop op wind en golven 
 

Volgens de Griekse Marco, die nu ergens met de s.s. “Ellin” stuurloos op de Atlantic rond 
drijft, hangt de voorloper bij hun recht naar beneden tot ver onder water. Zij gaan proberen 
dit stuk van de sleepverbinding weer scheep te halen. Op dit moment kunnen zij nog niet 
zeggen of dat de voorloper heel of gebroken is. 
Op het achterdek komt het eind van de sleepdraad in zicht. De sluitingen en de kous van 
de nylonrekker komen langzaam langs de opgezet hekrollen aan boord en vallen dan slap 
in de kont. Dit betekent dat er niet veel materiaal buitenboord hangt. Een snelle controle 
leert dat de sleepdraad heel en niet beschadigd is. Snel en vakkundig word de rekker 
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afgestopt en uitgesloten. Na het opvangen en uitsluiten van de rekker word deze met de 
nodige vervaringen behoedzaam over de grote rol binnen gehaald. Na één vervaring is het 
duidelijk dat de sleepverbinding voor de tweede maal op de nylonrekker gebroken is. 
Het restant van de rekker wordt met snij einden en lassings aan de verschansing geborgd 
zo dat deze niet in de weg ligt en er ook geen gevaar voor overboord spoelen bestaat. Het 
ruim blijft onder deze weersomstandigheden gesloten. 
Het is duidelijk dat er een nieuwe rekker, en onze laatste, aan dek moet komen!! Het is 
onder deze omstandigheden niet wijs om het trossenruim open te leggen om een nieuwe 
rekker op te halen. Nog zo’n monster golf als even terug en het opentrossenruim is in no-
time vervult met de kans dat de “Orinoco” af zal zinken. Het wachten is op beter weer bij de 
lij van de Griek . 
Als de mannen op het achterdek klaar zijn met zwemmen en zeevasten krijgen zij orders 
om de reddingsvlotten en de sloepen gereed te maken voor onmiddellijk gebruik tijdens het 
verdere verloop van de reis. Als dit gedaan is wordt het werk aan dek stil gelegd tot nader 
order. Verzamelen in de rooksalon op het sloependek. De wind en zeeën blijven maar 
aantrekken en het begint langzaamaan beangstigend te worden. De Ouwe laat de boots en 
de stuurlieden bij zich roepen voor een kort scheepberaad. 
“Mannen” zo begint hij, “eerst maar eens schoot-an nemen, dat hebben wij wel verdiend”. 
“Roep de Kanebraaier maar boven”. 
De kok en de koksmaat komen samen boven. 
“Chef haal eens een fles uit mijn kastje en zorg ervoor dat een ieder zijn deel krijgt?”. 
De Chef haalt de fles maar het is Frits onze 2e stuurman die met fles en glas naar beneden 
gaat. Je hoort hem op de trap naar van brug naar salon al roepen: “Schoot-aan bij de 
beting”. 
Als de tweede stuur weer terug is , neemt de Ouwe het woord, 
“Mannen” begint hij voor de tweede keer deze nacht  
“de Marco heeft zojuist contact met de Griek gehad en daar is gelukkig alles wel aan boord. 
“Volgens de Griek liggen zij als een meeuwtje op het water en hebben zij zelfs met dit weer 
geen last van overkomend buiswater!?” 
De Grieken hebben de voorloper aan dek gehaald en de kapotte rekker uitgesloten en 
verwijderd” 
“Zucht”  
“Wij hoeven alleen de rekker maar op te geven zodat zij hem in kunnen sluiten. Geef dat 
problemen??” 
De bootsman ziet dat niet zo erg zitten “het zijn Grieken schipper, en dan weet je het maar 
nooit”. 
Met een diepe frons in het voorhoofd gaat hij verder. 
“Als zij kans zien om door een stommiteit hun schroef te verspelen, hoe willen zij dan een 
toch wel ingewikkelde insluitprocedure tot een goed einde brengen??” 
“Je hebt gelijk boots, maar de eerste keer is het toch ook gelukt? Het is het proberen 
waard” gaf de ouwe als slotwoord. 
Na een korte stilte gaat de ouwe verder. 
“O.K. Mannen we zien wel” 
“Boots maak jij nog een rondje over het schip, en kijk of alles goed vast zit en een ieder van 
dek is” 
“Hierna gaan we rond”. 
Bootsman Henk maakt met de twee matrozen zijn rondje over dek en laat uit voorzorg alle 
poorten die nog niet gedaan zijn met de blinde klep afknevelen. Ome Gerrit geeft nogmaals 
de algemene order dat hij wil dat een ieder zijn zwemvest moet dragen, zelfs bij het ter kooi 
gaan! Als slapen met een zwemvest problemen geeft, en dat doet het natuurlijk, dit zijn nog 
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de ouderwetse dikke exemplaren, dan mag slapen ook zonder vest aan, maar het moet wel 
onder onmiddellijk handbereik blijven. Deze order geldt zeker voor de mannen die opwacht 
zijn. Zwemvest aan!!!!! Er is niemand die nu aan slapen denkt, daar is de toestand te 
gespannen voor. 
 
In de kaartenkamer geeft de barograaf aan dat hij naar een absoluut diepte punt gaat en 
dat de stift van het papier dreigt te geraken en dat is niet goed!!!!!. 
 ………Dan breekt het moment aan waarop Ome Gerrit dacht de “Orinoco” van ”in de zee 
op” naar “voor de zee weg lopen” wil brengen. Dit gaat het spannendste moment van de 
hele reis worden! Je kan de spanning op de gezichten aflezen en deze spanning door het 
hele schip proeven en voelen. Ieder lid van de bemanning is stil en heeft zo zijn eigen 
gedachten. De kooien blijven onbeslapen. De wind trekt per minuut steeds meer en meer 
aan en worden de zeeën als maar hoger en de dalen dieper. Er moet nu zeker een dikke 
11 tot 12 staan met uitschieters die nergens op papier terug te vinden zijn. Het door de 
marco opgevangen weerbericht geeft aan dat het lagedrukgebied snel uitvult en met een 
noodgang onze kant opkomt. De naald van de barograaf heeft het onderste randje van het 
papier bereikt en stuitert van het papier af. De stift kan niet verder meer dalen. 
 

Dat betekent dat het 
oog van de orkaan 
razend snel dicht bij 
komt. Rondgaan is 
nu out of the 
question. De 
roerganger heeft 
opdracht om hoe dan 
ook de kop op de 
wind te houden, maar 
waar komt de wind 
vandaan? Langzaam 
verdwijnen de 
brekende koppen van 
de golven en ziet het 
water eruit als 
karnemelk!!  

Om ons heen staat een ondoorzichtige muur van water. Het water binnen de muur word 
loodrecht uit de zee omhoog gezogen. Het ziet er uit als een omgekeerde regenbui. WE 
ZITTEN IN HET OOG VAN DE ORKAAN!! Doordat de lucht recht uit het oog omhoog 
gezogen wordt ontstaat er in het oog een vacuüm, te zien aan het loodrecht op stijgen van 
het zeewater. Dit vacuüm maakt spreken bijkans onmogelijk. Schreeuwen naar de man die 
op nog geen twintig centimeter van je afstaat is de enige mogelijkheid om gehoord te 
worden. Ronduit bizar De brekende koppen van de golven mogen dan wel verdwenen zijn, 
maar de golfdalen waarin wij verdwijnen zijn angstaanjagend diep. Als het verkeerd gaat, 
en daar begint het op te lijken, en de order schipverlaten gegeven zou worden, staat dat 
gelijk aan zelfmoord. In dit weer heb je geen enkele kans het te overleven. 
Als het oog over ons heen getrokken is komen we in de “muur” terecht. Dit is inderdaad een 
muur van water die zich rond het oog heeft opgebouwd. Het is absoluut onmogelijk om je 
nu buiten de beschutting van de opbouw te begeven. Een stap aan dek en je kan gelijk 
gaan hemelen. Voordat we het oog binnen voeren kwam de wind van stuurboord in en nu, 
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na het passeren van het oog komt de wind van bakboord in. Ook in dit geval moet de 
“Orinoco” rond om weer bij de weg gedrifte “Ellin” te komen. 
 
“Buur opgelet” klinkt de stem van de Ouwe “ik ben van plan om nu rond te gaan! Op mijn 
commando geef je direct hard stuurboord roer en zet ik de telegraaf op vol vooruit zodat we 
tussen twee “lage” golfruggen rond kunnen gaan”. Althans dat is de theoretische versie van 
het verhaal!  
“De meester staat met zijn mensen” zo gaat hij verder “stand-by in de machinekamer met 
de handen aan de knoppen en handels om direct te kunnen reageren. De ogen van het 
zwarte koor zijn constant gericht op de telegraaf om bij het eerste het beste belletje te 
kunnen reageren. De orders moeten snel en zorgvuldig uitgevoerd worden om het 
rondgaan tot een succes en niet tot een drama te maken. 
De eerste buur, gesterkt door de mening van de 2e  stuur en de rest van de bemanning, 
vraagt of dat nu wel wijs is om nu rond te gaan. In de muur staan dijken van water en zijn 
de golfdalen afgrijselijk diep. Kunnen we dat rond gaan niet even uitstellen tot dat het weer 
wat handzamer is? Het oog en de daarbij behorende muur en regenbanden zullen over ons 
heen trekken en zich vrij snel van onze positie verwijderden. De ouwe is gevoelig voor deze 
argumenten en besluit dan ook te wachten tot dat de omstandigheden zich verbetert 
hebben. Als na een dag de omstandigheden zich wat verbetert hebben en het handzamer 
geworden is, er staat nog altijd een dikke 8 tot 9, is het tijd om rond te gaan. De ouwe laat 
iedereen met zwemvest aan, ook de wacht te kooi, naar de rooksalon komen om daar het 
rond gaan af te wachten. Het zijn zeer spannende momenten. Met al de ervaring van 
kapitein en 1e stuurman word het meest gunstige moment gekozen om tussen twee 
golftoppen, die op het oog de meest gunstige lijken, rond te gaan. En dan is het zover, de 
ouwe staat voor het raam en met de hand aan de telegraaf en de 1e buur staat met gebalde 
vuisten aan het wiel. “Hard stuurboord je roer en de telegraaf op vol vooruit” Hier hebben ze 
beneden opgewacht, in een oogwenk gaan beide karren op volvermogen vooruit. Dit is de 
tijd om gelovig of niet, een schietgebedje te doen. Langzaam, voor ons gevoel tergend 
langzaam, geeft de “Orinoco” gehoor aan de gegeven orders. De kont valt weg en we 
komen dwarszee te leggen, het meest kritische moment van de manoeuvre. De “Orinoco” is 
nu het kwetsbaarst en dat merken wij dan ook vrij snel als een dijk van een golf de 
“Orinoco” oppakt en haar op de zij gooit. Ik had dit al eens eerder meegemaakt om met één 
voet aan dek en met de andere voet op het staande werk te staan. Ik kan je verzekeren dat 
dat geen fijne gewaarwording is. Na een gevoelsmatig eindeloze tijd draait de “Orinoco” 
door op haar roer en komt langzaam voor de wind te liggen. Er gaat een zucht van 
verlichting door het schip heen. Rommel opruimen en dan surfend naar de “Ellin”, die 
volgens haar eigen zeggen als een meeuwtje op het water ligt...  
De volgende ochtend, komt de “Ellin” weer in zicht. Na over de radio wat gegevens 
uitgewisseld te hebben wordt alles weer in gereedheid gebracht om opnieuw vast te 
maken. Door het vakmanschap van de nautische- en technisch dienst kan de “Orinoco” 
dicht onder de kop van de “Ellin” kruipen en zo de verbinding weer tot stand te brengen. 
Afgesproken is dat de Grieken op de Liberiaan de voorloper laten zakken zodat onze 
mannen op het achterdek de voorloper op de peer van de nylon kunnen insluiten. Ik kan 
niet zeggen dat het een fluitje van een cent is, maar alles gelukt wonderbaarlijk snel. Om 
rond elf uur staan we weer vast op de “Ellin” en kan er een westelijke koers, richting New 
York, gestuurd worden. Er staat nog steeds een hoge zee met lange deining. Later op de 
dag neemt de wind in kracht af tot zuidwest 2 tot 3. Wie dacht dat de problemen nu 
opgelost zijn heeft buiten de waard gerekend. Onze gangster-zoon laat weten dat de 
bodem van zijn medicijnen potje razend snel in zicht komt. Dat kan ook niet anders daar hij 
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voor maximaal 21 dagen stuff heeft mee gekregen. Ondertussen zitten we al 32 dagen op 
zee. Nog meer houdpijn voor onze ouwe. 
Op het middag uur, tijdens het dagelijks zonnetje schieten, ziet de uitkijk twee streken over 
bakboord een groot voorwerp aan de einder opdoemen. Het voorwerp wat laag op het 
water ligt ziet er verdacht veel uit als een reddingsvlot. Als rechtgeaarde bergers en goede 
zeelui zien wij daar een leuk drinkgelletje opdagen! Bergen en verkopen zoals in de goeie 
ouwe tijd. De ouwe laat de koers wat meer naar het vlot verleggen en haal wat klappen van 
de schroef. Hierdoor gaat de vaart er een beetje uit en kan het vlot iets makkelijker langszij 
genomen worden. Achterop staan de mannen klaar met pikhaak en entertouwen. De 
schipper en de stuur zijn drukbezig om de “Orinoco” behoedzaam langszij het vlot te 
brengen als zij, net zoals de rest van de bemanning, opgeschrikt worden door de gil van 
marconist de Bes. Staande op de brugvleugel zoekt de marco met behulp van een 
verrekijker naar de evt. kentekens op het vlot zoals naam en thuishaven van het schip waar 
het vlot op thuis hoort. Als het vlot iets voorlijker dan dwars is roept hij verschrikt, “Afblijven 
van dat vlot, niet doen, laat lopen die handel”. Door zijn kijker ziet de marco niet alleen 
pikkende zich tegoed doende meeuwen, maar kijk hij ook recht in het gezicht, of wat daar 
nog van over is, van een paar onfortuinlijke drenkelingen. Als het vlot langs het berghout 
voorbij schuift is te zien dat er minstens zeven personen op het vlot liggen. Om niet van het 
vlot afgespoeld te worden hebben deze onfortuinlijke zeelieden zich aan elkaar en aan het 
vlot vastgebonden. Wij kunnen voor deze collega’s niets anders doen dan de pet afnemen 
en hen weer toevertrouwen aan de zee. De bootsman gaf het vlot nog een klein duwtje en 
langzaam dreef het vlot naar achteren. Waar wij niet op bedacht en gerekend hadden is de 
stroming die langs het schip loopt. Deze stroming nam het vlot mee naar achteren en 
duwde het zonder pardon onder onze sleepdraad. Hierdoor kantelde het vlot en wierp de 
lichamen die op het vlot liggen hoog de lucht in. Het leek wel of dat de mannen aan hun 
touwtje een handstandje maakten. Het is stil aan dek! Na dit luguber intermezzo word de 
reis op de oude koers voort gezet. Het voorval is direct aan de USCG gemeld maar naar wij 
later hoorden, hebben zij het vlot met de drenkelingen niet meer kunnen vinden. Naar 
aanleiding van onze gegevens, zoals wat sommige drenkelingen voor kleding aan hadden 
en enkele bijzonderheden van het vlot, wist de CG ons te vertellen dat het vlot met een aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid afkomstig is van een Zweedse tanker die in onze 
onmiddellijke nabijheid in de orkaan vergaan is.  
Het is oudejaarsdag en wie dacht dat onze moeilijkheden voor bij zijn heeft niet op Murphy 
gerekend. De door marco de Bes genomen weersberichten voorspellen voor de volgende 
dagen niet veel goeds. De ene depressie hebben we nog niet gehad of de volgende meld 
zicht al weer aan. In de ochtend van oudjaarsdag staat er een west-noord-westelijke wind 
die met een krachtje van zeven tot acht doorstaat en heel snel in kracht toe neemt. Door de 
ervaring van de laatste weken wijs geworden besluit ome Gerrit om met de hele handel 
rond te gaan en op een oostelijke koers de aangemelde depressie af te rijden. Jammer 
voor onze Yank, nog maar een pilletje minder innemen maar het is niet anders. Het is maar 
goed ook dat ome Gerrit besloten heeft om rond te gaan daar er op 2 januari van het 
nieuwe jaar een zware storm met kracht 10 tot 11 over ons heen komt. Het spande er wel 
even om maar gelukkig hebben we de boel heel kunnen houden. Als de volgende morgen 
de wind naar westnoordwest is geruimd en afneemt tot een krachtje of 4 kan er weer om de 
west gestuurd worden. Het is buitengewoon goed weer voor een WNA, (=Winter Noord 
Atlantic). De golven en wind zijn zo goed als verdwenen wat de kok een mooie gelegenheid 
geeft om het uitgestelde Kerstmaal te serveren. Na wat geïmproviseer in het kombuis en 
met de medewerking “van boven” lukt het de mannen van de civiele dienst om alsnog een 5 
gangen dineer op tafel te zetten.  
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Door al deze “weer” problemen hebben we er twee nieuwe problemen bij gekregen, de 
voorraad nylonrekkers raakt uitgeput, we slepen op het laatste exemplaar, en de bodem 
van de brandstoftanks komt in zicht. Over deze en andere zaken heeft kapitein Joosse 
uitgebreid radiotelefonisch contact met Maassluis gehad. Kantoor Maassluis besluit om de 
OTS “Neptunia” (de ex “Rode Zee”) naar ons toe te dirigeren zodat zij mee kan helpen om 
ons door de laatste zeemijlen richting New York te komen 
 

 
 

De Neptunia bezig met het sleepklaar maken om ons te assisteren. 

De Onder Toezicht Smitstaande “Neptunia” moest zich ergens vlakbij opgehouden hebben 
daar zij dezelfde avond al haar opwachting maakt. De “Neptunia” komt niet alleen mee 
helpen slepen maar zij heeft ook nog reserve sleepmateriaal en bunkers bij zich. In de 
vroege ochtend komt de “Neptunia” langszij en voorziet ons van een nieuwe dikkere nylon 
voor het geval dat we weer eens mochten breken.  
Hierna stoomt de “Neptunia” naar voren en maakt met zijn sleepgerij (strop, rekker, 
sleepdraad) op onze kop vast en geef zo de bunkerslang en bunkers over. Bunkers zijn wel 
nodig aangezien de meester heeft berekend dat er met de nu nog aanwezige brandstof 
New-York niet gehaald kan worden.! Veel bunkers krijgen we niet van de “Neptunia” daar 
zij zelf nog wat over wil houden om op eigen kracht, en niet als gesleept object NY binnen 
gebracht te worden. Als het bunkeren gedaan is worden de slangen losgekoppeld en 
binnengehaald. Beide sleepbootkapiteins zijn overeen gekomen om de reis tot in New York 
als tandem af te maken De “Nepunia” viert haar draad op lengte en hierna gaat het volaan 
richting New York. 
Als je gedacht had dat alles nu van een leien dakje zal gaan kom je bedrogen uit. De 
depressies blijven elkaar maar opvolgen, wat tot gevolg heeft dat in het alsmaar slechter 
wordende weer de “Neptunia” in deze westelijke wind op 8 januari breekt. Voor ons 
betekend dit dat ten koste van alles de sleepverbinding met de Ellin in stand moeten 
worden gehouden. Voor onze pillen slikkende Yank maakt het allemaal niet meer zo heel 
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veel uit. Na het verminderen van zijn medicijnen tot ongeveer eens in de drie dagen een 
pilletje, heeft hij zich nog nooit zo goed gevoeld als nu! Voor hem mag het nog wel even 
duren tot einde van de reis. Na het binnenhalen van de gebroken strop is het afwachten en 
de depressie afrijden. De andere dag, het is intussen al 9 januari geworden, gaat de 
“Neptunia” weer op ons bak vast maken. Als zee en wind het toelaten gaat de koers weer 
NY aan.  
 

 
 
Gelukkig gebeuren er in de komende twee dagen geen gekke dingen meer zodat we op 11 
januari 1971 veilig Ambrose Light Vessel aanlopen. Dit lichtschip ligt aan het begin van het 
Ambrose Sea Lane, de toegang tot New York.  In de Sea Lane wordt de “Neptunia” los 
gegooid en zij escorteert ons verder naar binnen. Het is zes uur in de avond als we eindelijk 
van de “Ellin” verlost zijn. Havensleepboten nemen het verder van ons over en brengen, 
naar wij aannemen, de “Ellin” naar een veilige plek. Waar ze de “Ellin” heen brengen zal mij 
een worst wezen, eindelijk zijn we na meer dan 4 weken ploeteren van het bull af. Nu een 
paar dagen rust, storen en ons voorbereiden voor de volgende reis. Twee slopers uit de 
Lay-Up over WNA naar Bilbao in Spanje brengen. 
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Extra informatie voor de lezer 
 

 
 

 
Een dubbele nylonrekker heeft een lengte van 2 x 60 meter. Het achterschip van de 

sleepboot heeft niet meer dan een kleine 20 meter werkruimte.Te weinig dus om de rekker 
in enen naar binnen te halen.Daarom worden deze lengtes in delen binnen gehaald, de 

zgn. vervaringen.) 
 
 

En dit is dan het uiteindelijke resultaat van al ons geploeter op de 
grote plas 
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Bergingsloon Kyriakoula DE Lemos 



 

31 
 

 
 

En het geploeter met de Ellin leverde uiteindelijk 230.gulden en 35 cent op. Ook toen al wist 
de staat je aardig te vinden. 

 
Extra informatie over orkanen 
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Een orkaan bestaat uit verschillende onderdelen: het oog, de muur en regenbanden. Het oog van 
de orkaan zit in het midden van de orkaan. het is meestal 30 tot 65 kilometer breed. Het weer in het 
oog is relatief gezien rustig. Er is een lagedrukgebied en weinig wind. Direct om het oog is het weer 
het heftigst. Hier vind je onweersbuien en waait het hard. De muur om het oog is voor de 
zeevarende het gevaarlijks. Om de muur heen draaien regenbanden. Op plekken waar het 
zeewater minstens 26,5 graden Celsius is stijgt de warme, vochtige lucht van het water op. In de 
lucht komt het in aanraking met koude lucht waardoor er onweerswolken ontstaan. Zo ontstaat er 
een lagedrukgebied dat gaat draaien door het Corioliseffect. Door het draaiende lagedrukgebied 
ontstaan er orkaanwinden. Er is spraken van windschering. Dat betekent dat de wind op 
verschillende hoogtes moet verschillen van kracht en richting. Gedurende dit proces zijn er 
miljoenen liters zeewater verdampt en er ontstaat neerslag in de omgeving van de tropische storm 
of orkaan. Het vocht wordt door de maalstroom naar de buitenkant van de orkaanwinden gedreven 
en zo ontstaat er een oog in de orkaan. Dit wordt ook wel een windstil lagedrukgebied genoemd.  

 
 

Lagedrukgebied  

Een orkaan blijft niet op dezelfde plek, maar beweegt zich voort. Daarvoor moet de orkaan 
voldoende nieuwe warme lucht van boven de zee kunnen opzuigen. Die verdamping kan je 
zien als de brandstof voor de orkaan. Wanneer een orkaan boven zeewater verplaatst en 
het kan zich blijven voeden met waterdamp van zeewater. Maar dan moet het zeewater wel 
warmer dan 26,5 graden zijn. De orkaan wordt steeds groter en krachtiger en kan zich 
verder verplaatsen doordat het wordt meegewaaid door de passaatwinden (lees: Orkanen 
in het Caribisch gebied). Maar wanneer de orkaan boven de zee een koude zeestroom 
tegen komt (zeewater kouder dan 26,5 graden), zwakt de orkaan af omdat het zich niet 
meer kan voeden. Een orkaan zwakt ook af wanneer het aan land komt, daar is minder 
verdamping dus minder brandstof voor de orkaan.  

Bron: Wikipedia 

Dit was een extra editie die we u niet wilde onthouden….. 
Redactie ! 

 

https://wikikids.nl/Bestand:Low_pressure_system_over_Iceland.jpg

