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komt
boven
drijven
Scheepsramp
Drama’s van
koopvaardij in
de oorlogsjaren

Van Imhoffaffaire
nog actueel
TT et

door WILLEM VAN DER POST
ROTTERDAM — Over de vaak drama
tische lotgevallen van de vaderlandse
de
koopvaardij
tijdens
oorlogsjaren
1939—1945 is weinig bekend. Het boek De
Geschiedenis van de Nederlandse Koop
in
de
Tweede
vaardij
Wereldoorlog
daar
in.
brengt
verandering
In zijn tweedelige werk, dat in het maritiem
museum Prins Hendrik in Rotterdam werd
gepresenteerd, beschrijft de 86-jarige histori
cus K.W.L. Bezemer vele drama’s. Een daar
van is de ondergang van het s.s. Trito uit Rot
terdam. Deze vrachtvaarder werd in 1940
door de Duitsers in Het Kanaal tot zinken ge
bracht. Alleen matroos Jan Poot en hofmees
ter Dirk Vermaas overleefden het.

Eerste exemplaar

:
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Poot stierf in september 1981. De in Delfshaven geboren Vermaas leeft nog. Als vertegen
woordiger van de civiele dienst van de koop
vaardij was hij erbij toen mi
nister Smit-Kroes (verkeer en
het naar binnen stromende wa
waterstaat) het eerste exem
ter maakten een hels kabaal.
plaar van het boek kreeg uit
De Trito maakte toen al sterk
gereikt.
slagzij naar stuurboord.
Toen de oorlog uitbrak voer
„Ik klom op de reling en
Vermaas als hofmeester op de
dook meteen het water in. Om
stoomboot Trito. Het schip van
dat bij een zinkend schip sterk
rederij Hudig en Veder werd
zuigende krachten kunnen op
gevorderd. In september 1940
treden, zwom ik snel weg. De
voer het met 23 bemanningsle
zwemkunst had ik me eigen
den en een lading kolen van
gemaakt in de Maas bij Rot
Dartmouth naar Southampton
terdam.
in Engeland, samen met de
kustvaarder British Scout.
„Een of twee keer keek ik
’s
avonds
om
de
21ste,
Op
om en zag het schip snel zin
half elf, werd de Trito ter
ken. Ik zag dat voor- en achter
zin
van
Shoreham
tot
hoogte
Het
zich
oprichtten.
schip
ken gebracht door een Duitse
schip was in tweeën gebroken.
Dat
vliegtuigbom.
gebeurde
Dat wees er op dat de bom de
de
voordat
machinegeweren
Trito midscheeps moest heb
aan boord ook maar één schot
ben
Vermoedelijk
getroffen.
hadden kunnen lossen.
heb ik in een kring gezwom
men, want ik kwam tussen al
lerlei wrakhout en olie terecht.
„Ik zag een reddingsvlot van
de Trito, bestaande uit wat sta
Thuis, aan de Lorentzkade in
len vaten die waren afgedekt
Haarlem, wil de inmiddels 80ik
Toen
met
hout.
Vermaas
daarop
meest
jarige
zijn
klom, ging ik er gelijk dwars
schokkende ervaring wel uit
de doeken doen: „Ik lag desdoorheen, want in het midden
waren twee vaten weggesla
tijds te slapen toen ik ineens
een zware explosie hoorde. Op
gen. Aan de andere kant ben ik
er toen weer opgeklommen. Ik
blote voeten en slechts gekleed
ben vervolgens hard gaan la
in een pyjama rende ik mijn'
chen. Dat klinkt absurd. Mis-,
hut uit. Vanuit de machineka
schien was het een uiting van
mer, schuin tegenover mijn
triomf. Maar het zullen wel ze
hut, kwam een enorme hoe
nuwen zijn geweest.
veelheid stoom de gang in.
„De tijd dat ik op zee dreef
„Even verderop kwam
ik
leek een eeuwigheid. In werke
aan bakboord op het open dek.
De ontploffende stoomketels en
lijkheid moet het een kwartier

Ervaring
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tje zijn geweest. Mijn vlot
werd aangevaren door de Bri
tish Scout. Ik kon een van de
buiten boord hangende touw
ladders grijpen en mij aan dek
hijsen. Dat was maar goed
ook, want anders was ik waar
schijnlijk verdronken. De man
nen in de reddingssloep had
den me niet gezien.

Whisky
„Matroos Poot werd korte
tijd later door de reddings
sloep aan boord gebracht. Hij
zag eruit alsof hij door een ge
haktmolen was gegaan. Hij
bloedde verschrikkelijk. Bij de
explosie was hij uit het stuur
huis, dat was versterkt met cementtegels, geblazen en in zee
terecht gekomen. Hij hield nog
een zeiltje in zijn knuisten met
daarop de naam Trito. Dat
was afkomstig van een hekje
rond het standaardkompas op
de commandobrug.”
Vermaas gaat verder: „We
kregen een fles whisky en kle
ren. De drank hebben we bijna
helemaal
soldaat
gemaakt.
Door de zenuwen werden we
echter niet dronken. De British
Scout bracht ons in Southamp
ton aan wal. Van de 23 opva
renden van de Trito waren wij
de enige overlevenden. De lij
ken van de anderen, zeventien

Holland niet meegemaakt.
heb geen Duitser gezien.

Nederlanders

en vier Britse
gunners, zijn nooit gevonden.
„Zij zijn tragisch aan hun
eind gekomen. Het gekke is dat
ik niemand gezien heb, toen ik
destijds van mijn hut naar het
open dek rende. En dat terwijl
bij voorbeeld de kok vlakbij
sliep, in de hut naast die van
mij. Ik heb het overleefd, om
dat ik zo snel in het water
sprong. Als ik was terugge
gaan om uit mijn hut mijn
zwemvest te halen, had ik het
niet
waarschijnlijk
gehaald.
Het achterstuk van het schip
ging naar beneden en met het
naar binnen stromende water
kom je er dan niet meer uit.”
Poot werd opgenomen in een
in
hospitaal
Southampton.
Vermaas ging naar een zee
manshuis in dezelfde stad. La
ter werd hij twee maanden on
dergebracht bij een familie in
Chester om vervolgens als kok
op een ander schip aan te
monsteren. Daarna was hij assistent-manager van een te
huis voor Nederlandse officie
ren in Liverpooi en manager
van een tehuis voor Indische
zeelieden in dezelfde plaats. In
1947 ging hij weer varen tot hij
in 1966 bij Nievelt en Goudriaan werd gepensioneerd.
Tot voor kort had Vermaas
als enig aandenken aan de
ramp een kopie van de zogehe

•DIRK
VERMAAS
(links) (80)
uit Haarlem
heeft er een
herinnering
aan de ramp
met
het
stoomschip
Trito
(bo
ven) bij: het
tweedelige
werk
van
historicus
Bezemer
Leo
(Foto
Vogelzang).
ten

scheepsverklaring die hij
in maart 1948 aflegde voor de
in
Londen.
consul-generaal
Sinds vorige week heeft hij ook
het ruim 1400 bladzijden tel
lende boek van Bezemer in zijn
bezit.
"'-.Vermaas: „Ik had destijds

geen schrammetje. Ongeloof
maar
waar.
Gewoon
lijk,
enorm geluk. Je wint eerder de
honderdduizend in de Staatslo
terij dan dat je zoiets over
komt. Ik ben blij dat ik in En
geland terecht kwam. Daar
door heb ik de ellende hier in

Ik

„Maar aan de andere kant,
als je al die mensen in zee ziet
De
kameraad
verdwijnen...
schap op zee was toen nog gro
ter
dan
nu.
Zo’n
ervaring
aan.
Daar
grijpt je natuurlijk
krijg je een tik van. Ik droom
er ’s nachts nog wel eens van.
Met familie praat ik er ook
veel over. De laatste tijd, met
die publiciteit rond dat nieuwe
boek, komt het allemaal weer
boven.”

Herinneringen
Vermaas zegt jong te zijn
gebleven door ‘liefde, een bor
reltje en werk’. Zijn herinne
ringen aan de bewuste 21ste
september heeft hij op papier
gezet. De vier velletjes tekst
heeft hij gestuurd naar onder
anderen prinses Margriet. Als
petekind van de Nederlandse
koopvaardij zou zij aanvanke
lijk het eerste exemplaar van
Bezemers
standaardwerk
in
ontvangst nemen. De prinses
was echter door een voorhoofdsholte-ontsteking verhin
derd.
Vermaas: „Als ik mijn ver
haal eerder op papier had ge
zet, was dit misschien ook wel
in het boek terecht gekomen.”

©VOOR ’N NIEUWE OF IN-GEREDEN MERCEDES-BENZfVktorid)

boek De Geschiede£1 nis van de Nederland
se koopvaardij in de Twee
de Wereldoorlog heeft de
discussie over de Van Imhoff-affaire weer doen op
laaien. In het tweedelige
werk komt zeehistoricus
K. W.L. Bezemer tot een ge
heel andere conclusie dan
zee
kapitein-luitenant-ter
dr. Ph.M. Bosscher, die
eerder de geschiedenis van
de Koninklijke Marine in
de Tweede Wereldoorlog te
boek stelde.
De Van Imhoff zonk op
19 januari 191/2 ten zuiden
van het Indische eiland Nias, nadat het door een Ja
panse bommenwerper was
Aan
boord
aangevallen.
waren 1/73 geïnterneerde
Duitsers die vanuit Indië
naar Bombay werden over
gebracht. Van hen kwamen
er 1/11 om het leven.
Volgens Bezemer werden
de Duitsers doelbewust in
de steek gelaten. Gezag
voerder H.J. Hoeksema zou
zich aan laakbaar gedrag
schuldig hebben gemaakt.
Verder zou de Nederlandse
overheid de zaak in de
doofpot hebben gestopt, na
dat in 1953 een van de 62
Duitsers die de ramp over
een
leefde,
bij justitie
klacht had ingediend.
Volgens Bosscher gntleent Bezemer zijn gege
vens aan verklaringen van
na de oorlog, onder meer
van de gezagvoerder van
het KMP-schip Boelongan,
dat voor reddingswerk, was
ingezet. Dat vindt de kapitein-luitenant-ter-zee geen
bewijs.
In 1966 antwoordde mi
nister De Jong van defen
sie op vragen uit de Kamer
dat justitie na onderzoek
geen redenen zag een straf
vervolging in te stellen. Uit
instructies aan de redders
bleek wel dat zij eerst de
Nederlandse
en
Nederlands-Indische onderdanen
aan boord moesten nemen
en daarna — indien moge
lijk — de buitenlandse pas
sagiers. Doordat veel van
de bewijsstukken verloren
zijn gegaan kon De Jong de
twijfel over de vraag of al
het mogelijke was gedaan
om alle opvarenden te red
den, niet wegnemen.

SPAANSEPOLDER: STRICKLEDEWEG 99, SCHIEDAM, TEL. 010 - 415 52 55
WAALHAVEN: ALBERT PLESMANWEG 33, ROTTERDAM, TEL 010 - 429 48 66
VIAARDINGEN: VAN BEETHOVENSINGEL 140 (SERVICEPUNT)

MUNITIE VOOR HET OPRAPEN
’

Van een onzer
verslaggevers
HORST — Met een doffe
klap spat een Amerikaanse
elkaar.
Het
uit
granaat
de
ruim
heeft
projectiel
veertig jaar, die het op de
bodem van het GriendtsA
veens kanaal in Limburg
gelegen, goed door
staan, net zoals de explo—
sieven, die hier al eerder
— boven water
letterlijk

kende geallieerden zijn ze
daar niet meer aan toe geko
men.
De
Duitsers
hebben
toen waarschijnlijk de hele
lading in het kanaal gegooid.
De
sindsdien
mijnen
zijn

kwamen.

spoorloos.

heeft

In

dit

kanaal,

waar

drie

jaar geleden nog argeloze
vissers hun hengels uitwier
pen, wemelt het van de muni
tie. Hoe sneller die weg is,
hoe beter. Maar door de hou
ding van de rijksoverheid
zou de opruiming van explosieven wel eens in het nauw
kunnen komen.

HONDERDEN
dat
kruisbeeld
Het
bij
Griendtsveen langs de weg
staat en dat de gunst van een
Hogere Macht moet afsme
ken, is hier wel bijzonder op
zijn plaats. Achter de hekken
die hier de doorgang versper
’
onderden
ren, liggen nog
mijnen uit de T eede We
reldoorlog.
Een dag wroeten in de
blubber heeft al snel resul
taat. Sergeant-majoor G. Doreleijers van de Explosieven
Dienst
(EOD)
Opruimings
kijkt nergens meer van op:
„Er ligt van alles in dit ka
naal: Amerikaanse, Engelse
en Duitse munitie.”

OOK DEZE LANDMIJN is na veertig jaar in de modder nog intact. Foto’s Lé
Giessen.

•

Overheid is zich niet
bewust van gevaren”

De EOD graaft het hele
kanaal
Griendtsveens
af,
sinds daar drie jaar geleden
spontaan een mijn ontplofte.
De gemeente Horst, waarin
het kanaal ligt, wil weten wat
er nog meer onder water ver
borgen is.
Uit rapporten is gebleken,
dat de Duitsers in de Peellinie driehonderd mijnen wil
den leggen. Door de opruk

RISICO
Behalve

de

spontaan ge
sprongen mijn is er al een
tweede
terecht.
exemplaar
Dat kwam bij laag water aan
de oppervlakte. Horst vind
het risico dat er nog eens 298
van die dingen onder water
liggen, te groot om er niets
aan te doen.
Daarom is de EOD in fe
bruari dit jaar begonnen met
een grote zoekactie. Telkens
wordt honderd meter kanaal
drooggelegd en afgegraven.
De EOD gebruikt een aange
Die
paste
graafmachine.
schept de modderbrij op en
legt die in de bak van een —
ook speciaal voor dit karwei
— asfalteermaomgebouwde
chine. De brij wordt vervol
gens schoongespoten en op
explosieven gecontroleerd.
Een gigantische klus met
dito kosten: acht miljoen gul
den. Volgens de gemeente
Horst is dit een verantwoor
de actie, al is er tot nu toe
geen mijn meer gevonden.
Gemeentevoorlichter D. Wijnands verwacht, dat de mij
nen waar het om te doen is,
een paar honderd meter ver
derop in het kanaal op een
hoop liggen.
DoreleSergeant-majoor
ijers denkt ook dat er nog
heel wat van de bodem ge
schept zal worden. „Het kan
natuurlijk niet elke dag raak
zijn”, zegt hij. „Soms liggen
de stukken munitie hier als

eieren in de bak, een andere
keer vinden we niets."
Samen met sergeant eer
ste
klas
O.
Rademakers
werkt hij nu bij dit kanaal.
Over een paar weken worden
ze afgelost om te voorkomen
dat
ze
hun
routinematig
werk gaan doen. In hun vak
kan dat dodelijk zijn.
De mijnen rustig op de bo
dem van het kanaal laten lig
gen is te gevaarlijk. „De
Peelgrond krimpt bij droogte
en drukt daardoor harder op
de
De
omhulsels
mijnen.
daarvan zijn verrot en soms
zo dun als papier. Ze ontplof
fen al bij een lichte druk,
want de springstof blijft ja
renlang goed”, legt Radema
kers uit.

S-mijnen
Zulke
ontploffingen
zijn
niet kinderachtig. Bij Horst
liggen zware anti-tankmijnen
met zo’n zes kilo springstof.
onder
meer
Daarbij
zijn
Duitse Richel-mijnen, die bij
verkeerde
af
demontage
gaan. De zogenaamde S-mij
nen die hier ook gezocht wor
den, kosten gemiddeld zeven
levens per jaar. In het om
hulsel zitten kogels die bij
een explosie alle kanten uit
vliegen.
Het Griendtsveens kanaal
is één van de vele plaatsen in
ons land waar nog volop mu
nitie uit de Tweede Wereld
oorlog te vinden is.
Doreleijers: „In bijna elk
dorp in het zuiden ligt wel
wat. In sommige gemeenten
haal
met
een
je
gewone
al
duizenden
stuks
schep
munitie
Boeren
omhoog!
gooiden na de oorlog alles

• Sergeant-majoor Doreleijers (rechts) en sergeant
eerste klas Rademakers: „Explosieven als eieren in
een bakje.”
wat ze op hun land vonden in
een kruiwagen en dumpten
dat in een sloot. Er was in
1945 ongeveer 850.000 ton mu
nitie verdwenen. Daarvan zit
ruw geschat nog 200.000 tot
300.000 ton in de bodem.”
De

EOD staat soms per
plex van de projectielen die
ze vindt. „Een boer zei eens
tegen ons dat er zo’n vreem
de paal in zijn weiland stond.
Toen we gingen kijken bleek
dat er een stuk pijp van een
VI uit de grond stak”, herin
nert de sergeant-majoor zich.
De gevonden projectielen
zorgen soms voor levensge
vaarlijke situaties. „Veel mij
nen zijn voor de leek moeilijk
te herkennen, ze zijn van glas
of karton”, waarschuwt ser
geant Rademakers. „Er zijn
souvenir jagers die ’s nachts
over het hek klimmen om
munitie te pikken. Sommige
fanaten hebben zelfs blind
gangers in hun slaapkamer
staan!”
Al zit de Nederlandse bo
dem nog vol met explosieven,
de financiële regeling voor
het opruimen ervan laat te
wensen over. De EOD krijgt
zijn opdrachten van een ge
meente waar munitie ligt.
Die gemeente krijgt de kos
ten van het ruimen welis
waar door het rijk vergoed,
maar moet jaren op die ver
goeding wachten. Ze moet
dus het hele bedrag voor
schieten. Dat betekent een
renteverlies dat al snel in de
tonnen loopt.

Een motie van het PvdAkamerlid Hummel, die een
betere regeling wilde, liep op
niets uit. Kapitein L. Van Ma
ren van de EOD is bang dat
gemeenten nu uit geldnood
munitie laten liggen: „Ik ben
teleurgesteld. Dit maakt dui
delijk dat Den Haag onvol
doende op de hoogte is van
het gevaar. Ondertussen zit
het gemeentebestuur met die
explosieven opgescheept.”
De
gemeente
Nijmegen
wond zich daar al eerder
over op. Toen Rijkswater
staat afgelopen zomer bij
baggerwerk in de Waal een
vliegtuigbom vond, droeg ze
Nijmegen op die onschadelijk
te maken. Dat zou de ge
meente op hoge onkosten ja
gen en die weigerde dan ook.
moest
dat
Rijkswaterstaat
zelf maar betalen, vond het
Met
het
gemeentebestuur.
oog op de veiligheid stelden
Nijmegen en Eist een baggerverbod in.
De daarop volgende hoog
lopende ruzie werd gesust
door
de
natuur:
stroming
maakte
verder
baggeren
overbodig. Woordvoerder W.
Geurten van de gemeente
Nijmegen wijst erop, dat de
overheid hier onverantwoord
aan het bezuinigen is. „We
hadden in dit geval gerust de
gang naar de rechter durven
•maken. Het rijk zet de ge
meente gewoon onder druk.
Je kunt er toch niets aan
doen als je in de frontlinie
ligt?"

