Ooggetuige
Een expositie over sleepvaart en berging bezien door de lenzen van cineast Pim
Korver
door Nico J. Ouwehand

Pim Korver wordt in Nederland en daarbuiten gezien als DE maritieme film- en fotospecialist.
Gedurende meer dan 45 jaar heeft hij tal van producties gemaakt die duidelijk maken
hoezeer de sleepvaart- en bergingssector bij Nederland horen. Daarnaast maakte hij een
groot aantal journalistieke reportages over andere onderwerpen, o.a. voor het journaal van
de Nederlandse televisie. Naast zijn filmwerk zijn ook de foto’s die hij maakte van hoge
kwaliteit. Het spreekt daarom eigenlijk vanzelf dat het bestuur van de Stichting Nationaal
Sleepvaart Museum te Maassluis hem heeft benaderd om een tentoonstelling te mogen
maken over zijn werk, verband houdend met de onderwerpen die zowel Korver als het
museum na aan het hart liggen.
Om te beginnen kreeg het museum tijdelijk de beschikking over de door Korver in de loop
van de jaren gemaakte negatieven. Daaruit is door de museumstaf een selectie gemaakt.
Meer dan 3000 negatieven en dia’s werden door de museale medewerkers ingescand en
waar nodig bewerkt om afdrukken zodanig te kunnen presenteren, dat de invloed van de
tand des tijds op het werk niet meer merkbaar is. De moderne computertechnieken, die ook
de museummensen zich eigen hebben gemaakt, maken dergelijke bewerkingen mogelijk.
Het resultaat is een fotografisch overzicht van het werk van Korver, waar de cineast zelf zich
nog over kan verbazen. Immers herinneringen kunnen vervagen, maar bij goed geconserveerde en gerestaureerde foto’s worden ze weer springlevend.
Naast de prints van negatieven en dia’s zijn er de tientallen films die Korver, soms samen
met zijn medewerkers, heeft gemaakt. Het museum heeft een groot aantal van die films op
DVD in de collectie. Tijdens de tentoonstelling zullen die films via een beamer en in de
filmzaal te zien zijn, ook de meest recente, waar we nog op terugkomen.
Het begin van een carrière
Pim Korver heeft een gedegen opleiding in de filmwereld en fotografie achter de rug. Hij
heeft nog echt het ambacht geleerd op de Fotovakschool in Den Haag. Dat betekent dat hij
alles weet van hoog- en laaggevoelige films, van ontwikkeltechnieken, van 6x6 camera’s
evenals van groothoek- en telelenzen. Geen wonder dat hij de kans kreeg om in militaire
dienst zich verder te bekwamen in de luchtfotografie. Vanaf de vliegbasis Gilze-Rijen leerde
hij hoe de samenwerking met een piloot moet worden opgezet om goede luchtfoto’s te
kunnen maken. Het vliegtuig moet gedurende enkele ogenblikken zodanig scheef hangen
dat een onbelemmerd uitzicht voor de fotograaf ontstaat. Dat vereist een goede wederzijdse
communicatie. Korver heeft later veel plezier gehad van zijn ervaringen bij defensie.

De eerste perskaart van Pim Korver
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Toen hij eind vijftiger jaren van de vorige eeuw begon met werken bij de NTS, voorloper van
de NOS, mocht hij eigenlijk alleen maar de camera’s dragen en moest hij opkijken tegen de
toenmalige grootheden op filmgebied. Geleidelijk, maar in een straf tempo, klom hij hogerop
want zijn talent voor filmen en fotograferen was onmiskenbaar. Bovendien had hij (en heeft
dat nog steeds) een fijne neus voor nieuws in het bijzonder op maritiem gebied. Zijn vader
was ooit nautisch adviseur bij Shell Tankers en reserve-luitenant ter zee 1e klasse. Korver
heeft zijn maritieme belangstelling dus niet van een vreemde. Hij was en is bovendien niet te
beroerd om vuile handen te maken, bij nacht en ontij zijn bed uit te komen, in een overall te
kruipen en aan boord van slingerende schepen of half onder water staande wrakken te
klimmen. Zijn reputatie was bij de NTS en zeker ook aan boord van sleepboten snel
gevestigd. De slepers brachten hem met regelmaat naar plekken op zee waar zich
rampspoed had voorgedaan. De maatschappijen hadden hem graag als gast aan boord,
want zijn reportages betekenden reclame voor hun bergingsactiviteiten. Het verzoek van de
sleepdienst zelf om illustratieve films en foto’s te maken van hun werk was dan ook een bijna
vanzelfsprekend gevolg.
Vooral voor Smit Internationale/Smit Tak en later ook voor Smit-Lloyd en Fairmount Marine
werden er door Korver juweeltjes van films geproduceerd, die heden ten dage nog steeds
fascineren.

De eerste reportages
De eerste echte maritieme reportage die Pim Korver maakte was van een stranding op de
Maasvlakte. Op 23 januari 1962 liep de met porseleinaarde geladen Engelse kustvaarder
Gladonia daar aan de grond. De reddingboot van Hoek van Holland was uitgevaren om de
bemanning van het kleine scheepje af te halen, maar de kapitein wilde niet mee en wees
bovendien sleepboothulp af. Zijn rederij dacht er anders over en vervolgens werd de
bemanning toch aan wal gebracht. De volgende dag waren de bergers van W.A. van den
Tak al op het schip aan het werk. Pim ging met de reddingvlet ter plaatse kijken om te filmen.
Hij stapte over op de kustvaarder, maar het weer verslechterde zodanig dat de bergers er
weer af moesten. Korver kon toen deze tweede reddingsoperatie vanaf het schip filmen. De
reddingsschipper wilde eigenlijk al rechtsomkeert maken, toen men zich realiseerde dat de
cineast ook nog graag mee terug wilde. Zulks geschiedde. De zeer actuele film was nog
diezelfde avond op het NTS-journaal te zien.
Eén van de opmerkelijke gebeurtenissen waarover Pim Korver in 1963 ten behoeve van de
NTS een reportage afleverde was het binnenbrengen, rechtzetten en bergen van de op de
Noordzee gekapseisde Zweedse tanker Thuntank VII. Korver was toen 26 jaar. Getipt door
de PR-manager van Smit ging Korver op 23 januari 1963 om half drie ’s middags van de
journaalredactie onderweg naar Vlaardingen, waar de havensleepboot Atlas klaar lag om
Korver naar de zeesleper Ebro te brengen, die bij de Europoort voor anker lag.

De film van Korver wordt per emmer aangereikt

Het kantelen van de Thuntank VII
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De Ebro was de heden ten dage weer met haar oorspronkelijke naam Hudson getooide
sleepboot, die als museumschip in de Maassluise haven ligt, bijna voor de deur van het
Nationaal Sleepvaart Museum. De sleper Gele Zee bleek onderweg met een toen nog
onbekend ondersteboven drijvend schip. De Ebro ging na het aan boord nemen van Korver
op weg naar het transport, waar ze om ongeveer 23.30 uur aankwam. Bij nacht is het
moeilijk filmen of fotograferen, maar Korver waagde, met als lichtbronnen de zoeklichten van
de slepers, toch een poging. Stel je voor dat gedurende de nacht het rampschip zou zijn
gezonken, dan zou de filmer zonder enig materiaal zijn thuisgekomen. De volgende ochtend
om 08.00 uur konden nieuwe opnamen worden gemaakt. Per emmer, gewikkeld in zeildoek
werd de film overgegeven aan een Europoortsleepboot, die het materiaal in Hoek van
Holland aan wal bracht. Voor verder transport naar Hilversum werd gezorgd en ’s avonds
was de reportage te zien op het journaal. Sommige Eurovisielanden namen het onderwerp
over. Behalve film heeft Korver ook foto’s van de gebeurtenissen gemaakt. Enkele daarvan
zijn in de expositie te zien.
De Thuntank VII, zo bleek later dat het schip heette, was op 19 januari op 7 mijl ten
zuidwesten van het lichtschip Texel gekapseisd. De oorzaak daarvan is nooit helemaal
duidelijk geworden. Vijf van de acht tankdeksels waren niet geborgd dus min of meer open.
Er zou veel ijs aan dek hebben gelegen, maar dat zou niet de oorzaak van het vergaan
kunnen zijn geweest. Er werd een gat geconstateerd in de romp, dat niet kon worden
verklaard. Het schip was nagenoeg nieuw en deels geballast onderweg van Delfzijl naar
Rotterdam. Zeven opvarenden verloren bij deze scheepsramp het leven. Halverwege
februari 1963 werd het schip in Europoort door twee bokken gelicht, gekanteld en daarna
naar Rotterdam gesleept. Ook van het lichten en van de kantelprocedure maakte Korver een
fotoreportage. Bij de scheepswerf Verolme is het schip in ca. drie maanden tijd hersteld en
vervolgens is het weer in de vaart gebracht.
In datzelfde jaar 1963, terwijl hij al een aantal jaren voor Cinecentrum werkte, werd hem door
de omroep VPRO een klus aangeboden in het Midden- en Verre Oosten. Pim besloot het
karwei aan te nemen en voor zichzelf een bedrijf te starten onder de eenvoudige naam: Pim
Korver Film. Die naam werd later, toen de techniek voortschreed, uitgebreid tot Pim Korver
Film + Video, afgekort tot PKFV, het kenmerk waar hij ook heden ten dage zich mee
afficheert. Pim brengt in de praktijk wat de overheid de laatste jaren propageert: doorwerken
na je 65e. Het gaat hem al jaren ogenschijnlijk moeiteloos af.
Pim aan boord op zee en op de rivier
We keren terug naar 1964. Pim Korver was aan boord gegaan van de vrijwel nieuwe Zwarte
Zee (IV) die met het boorplatform Mr. Louie op weg was naar Bremerhaven. Oorspronkelijk
kwam het booreiland uit New Orleans. Het eerste stuk van het traject werd het gesleept door
de Elbe en de Rode Zee met later nog de Ierse Zee. Ter hoogte van de Azoren nam de
Zwarte Zee onder commando van kapitein Dirk Strijbos het transport over. Onderweg had
men met zeer slecht weer te kampen. In totaal duurde de 5500 mijls reis 87 dagen, waarvan
minder dan 10 met acceptabel weer. De sleepverbinding is dan ook gedurende de stormen
een paar maal gebroken en met veel moeite weer hersteld. Aan boord was ‘cineast Pim W.
Korver’. Het is de eerste maal in de annalen van Smit dat Pim wordt aangeduid als ‘cineast’
en niet als ‘cameraman’. Voor Smit heeft Pim toen een prachtige zwart/wit film gemaakt van
het transport en flink wat foto’s, eveneens in zwart/wit, getuigen van de gebeurtenissen
onderweg en het slechte weer. De film werd op televisie vertoond door de
actualiteitenrubriek ‘Avro’s Televizier’ en de foto’s zijn nu te vinden in het Nationaal
Sleepvaart Museum.

Eveneens in 1964 was Korver met camera’s aanwezig bij de berging van het Duitse
vrachtschip Eilbek dat aan de zuidoever van de Nieuwe Maas ter hoogte van de
quarantaine-inrichting tegenover Schiedam was gezonken. Het kantelen van het schip en het
lichten leverde fraaie platen op, waarvoor de cineast onder andere in een kraan klom.
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In juli deed Red Adair, de toen zeer bekende Amerikaanse branden- en bronnentemmer, een
poging om een stikstof spuitende bron bij het Duitse eiland Juist tot bedaren te brengen. Hij
deed dat met de hulp van diverse Smitslepers en bakken, waarbij de onlangs overleden
directeur Z.W.S. Moerkerk, destijds hoofduitvoerder van Tak’s Berging, een rol van betekenis
speelde. Korver fotografeerde de beide heren tijdens hun werk. Adair maakte er voor de pers
een min of meer geslaagd toneelstukje van, want hij suggereerde meer gevaar dan er in
werkelijkheid was en wilde dat Pim dat spel meespeelde. Jammer dat de spuiter desondanks
niet snel onder controle kon worden gebracht.
Het verslepen van booreilanden is thans op de Nieuwe Waterweg een regelmatig
terugkerend schouwspel, vooral omdat de werf Keppel-Verolme in Rozenburg het onderhoud
en de reparatie van dit soort drijvende giganten tot haar specialiteit heeft gemaakt. Dergelijke
transporten worden tegenwoordig voor kennisgeving aangenomen. In de jaren zestig stond
de oliewinning op zee echter nog in de kinderschoenen. Het eerste booreiland dat in de
Noordzee verscheen was de Triton. Door de sleepboot Gele Zee werd het platform in 1961
naar een locatie op 3 mijl uit de kust van Kijkduin gesleept. Pim Korver kan zich dat nog
uitstekend voor de geest halen, het was immers nieuws! De Zwarte Zee (IV), die al eerder
het booreiland Ile de France naar Dakar sleepte, zou een reis gaan maken met het platform
Transworld Rig 58 van Schiedam naar Angola.

Het boorplatform
Transworld Rig 58
aan de tros van de
Zwarte Zee (IV)

Het vertrek van het transport trok langs de gehele route naar zee enorm veel bekijks. Het
booreiland was een product van vier werven. De NDSM te Amsterdam bouwde de
melkflesachtige poten. De werven Van der Giessen-De Noord en P. Smit Jr. bouwden ieder
min of meer een helft van het platform, terwijl de afbouw geschiedde bij Wilton Fijenoord. De
top van het eiland stak 94,5 meter boven de rivierbodem uit en de constructie viel alleen al
daarom behoorlijk op.
Naast talloze andere fotografen, beroeps en amateur, was ook Pim Korver in 1965 met zijn
camera’s aanwezig bij het vastmaken en het vertrek van beide transporten. Hij bleek de
negatieven goed te hebben bewaard.
Op de lange reis
Een tijdrovend huzarenstuk was de film die Pim Korver maakte, in samenwerking met
regisseur Jan Schaefer, van het transport van de in twee stukken gebrande Van Ommerentanker Pendrecht (bouwjaar 1953) van het Uruguaanse Montevideo naar Rotterdam. Op 21
januari 1965, varend op de Rio de la Plata, bleek in de romp van de tanker plotseling een
plooiing te zijn ontstaan. De lading van het schip bestond o.a. uit zeer brandbare kerosine.
De bemanning van hoofdzakelijk Kaap Verdianen raakte snel in paniek. Ze probeerden de
reddingboten neer te laten om op die manier het schip te kunnen verlaten. Dat lukte niet erg,
omdat een paar boten omsloegen en weer omhoog getakeld moesten worden. Intussen werd
duidelijk dat er geen brand was uitgebroken en zakte de paniek onder de bemanningsleden.
De kapitein van de Pendrecht besloot in overleg met de loods om zijn schip, waarvan boeg
en achterschip inmiddels hoger lagen dan het middenschip, buiten de vaargeul aan de grond
te zetten. Vervolgens werden tanklichters gecharterd om de lading over te nemen. Eenmaal
gelost werd besloten het schip in twee delen te branden. Voor- en achterschip zouden
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daarna in één sleep door de Nederlandse sleepboot Elbe ter reparatie naar Rotterdam
worden gesleept. Noch in Uruguay, noch in Argentinië waren er werffaciliteiten om een
dergelijke reparatie uit te voeren. Duikers van de Argentijnse kustwacht hielpen om het 170
meter lange schip in tweeën te branden en vijf Argentijnse havenslepers brachten de twee
helften naar Montevideo.
Pim Korver c.s. kregen opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst om een film te maken van
het transport van beide scheepshelften naar Rotterdam. De filmers begaven zich naar
Montevideo en oriënteerden zich aan boord van de Elbe. Ze besloten om de reis te filmen
vanaf een der beide scheepsdelen. Dat hebben de heren geweten! Ter hoogte van Afrika
kwam de sleep in slecht weer terecht. De tros van het voorschip knapte en dit nu losse deel
kwam onzacht in aanraking met het achterschip dat nog steeds gesleept werd. Korver zag
het aankomen en was er snel bij om de aanvaring vast te leggen. Overigens bleef deze
‘ontmoeting’ zonder al te rampzalige gevolgen. Ook de tros van het achterschip brak en
daardoor dreven de beide delen een poos stuurloos rond op de oceaan. Toen de storm
eenmaal geluwd was slaagden kapitein Kardien van der Hoek en zijn mannen er in hun
sleep weer vast te maken en hun weg te vervolgen. Een andere bedreiging was de
vergissing van een vissersvaartuig. Het transport was toen al bij de ingang van Het Kanaal
aangekomen. Aan boord van de visserman zag men de sleep aan als twee vaartuigen die
ieder een andere, tegengestelde kant uit voeren. Om de mannen aan boord van het
vissersschip, die niet per radio bereikbaar waren, te alarmeren werd een vuurpijl
afgeschoten. Het hielp niet want de visserman voer eenvoudigweg over de sleeptros heen,
die gelukkig zo diep in het water lag, dat er geen ongelukken gebeurden.

De Elbe gezien
door Pim Korver

Wie dacht dat de runners aan boord van een sleep er een rustig leventje op na konden
houden komt bedrogen uit. Omdat de machine van de Pendrecht zwaar was, helde het
achterschip na het losbranden van het voorschip nogal achterover. Die instabiliteit werd
opgelost door water als ballast in sommige van de tanks te pompen. Onderweg raakten door
het werken (wringen) van het schip die tanks echter lek. Dat leverde een riskante situatie op
en de sleep begon behoorlijk te gieren (heen en weer zwalken). Het probleem werd opgelost
door voortdurend water in de ballasttanks te pompen, dat er echter aan de andere kant bijna
net zo hard weer uit liep. De runners waren daar dus druk mee.
In Het Kanaal nam de sleepboot Tyne, ook van Smit, het voorschip van de Elbe over, omdat
het binnenbrengen en afmeren van twee scheepsdelen tegelijk terecht te riskant werd
geacht. Het was bovendien behoorlijk mistig geworden. Op 16 juni werd de Pendrecht (het
achterschip) als sleep aangemeld bij de havendienst, om de dag erna opnieuw (het
voorschip) te worden aangemeld. Dat resulteerde in behoorlijk administratieve verwarring,
wat echter ambtelijk vrij snel kon worden opgelost.
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De reis duurde ongeveer 100 dagen, hetgeen aanmerkelijk langer was dan de planning.
Korver leverde zijn film af en heeft er verder nauwelijks meer iets van vernomen. Uiteraard
heeft de staf van het museum (en ook het bestuur van de stichting die de restauratie van de
Elbe tot doel heeft) getracht de film te achterhalen. Dat is helaas niet gelukt. Enkele korte
scènes schijnen nog zich nog ergens in een archief te bevinden, maar meer is er niet.
Met de Pendrecht is het toch nog slecht afgelopen. Het schip werd bij Wilton-Fijenoord
weliswaar gerepareerd en vervolgens aan een Griekse reder verkocht, die het onder de
naam Spyros Lemos weer in de vaart bracht. Drie jaar later, op 1 november 1968, tijdens
een reis van Rio Grande naar Engeland, brak de tanker ter hoogte van het Spaanse Vigo
opnieuw in twee stukken. Het achterschip zonk op 8 november en het voorschip een dag
later.
Drukke tijden
Het jaar 1965 was extreem druk voor de cineast Korver. Lijnzaad en vismeel willen wel
branden als er broei ontstaat. Dat gebeurde op 17 oktober van dat jaar op slechts 4 mijl van
Hoek van Holland aan boord van het 1779 brt metende Griekse vrachtschip Akti. De niet al
te grote vrachtvaarder werd door de Europoortslepers Schouwenbank en Vikingbank naar de
toen juist aangelegde Elbehaven in Europoort gesleept, waar mannen van de Nieuwe
Rotterdamse Sleepdienst en Tak’s Berging de strijd met de brand aangingen. De
opvarenden van de Griek werden door de reddingboot Koningin Juliana in Hoek van Holland
aan wal gebracht. De slepers Maasbank, Steenbank en Azië voegden zich bij de al
blussende NRS-eenheden, evenals de bergingsvaartuigen Dolfijn en Meermin. Korver
maakte een fraaie reportage van de brandbestrijding.

De Akti

De Ping An

Op 24 november van 1965 liep door machineschade en een zware storm, met uitschieters
van windkracht 11, de vrachtvaarder Ping An bij Terheide op het strand. Hoewel Tak met
jijnblokken en draden een bergingspoging waagde, bleef het schip vast op het strand zitten
en moest het ter plekke worden gesloopt. Kort na de stranding klom Pim Korver aan boord
en maakte voor UPI en de NTS unieke foto’s van de grote belangstelling rondom de
vrachtvaarder. Uiteraard werd niet iedereen op het schip toegelaten. Pim wel. De NCRV zag
in het werk van Korver over de gebeurtenis een aanleiding hem de opdracht te geven een
film te maken over de stranding en de sloop. Die film is in 2010 nog eens in Monster
vertoond.
De tewaterlating van het zusterschip van de roemruchte Zwarte Zee (IV), de Witte Zee(III),
op 3 mei 1966 om kwart voor vijf in de middag vanaf de werf van J. & K. Smit te Kinderdijk,
was een van de volgende evenementen die Korver op de plaat vastlegde. Een groothoeklens
was daarbij onontbeerlijk, want de in een kraan geklommen Korver kon het complete schip
op die manier maar net binnen de zoeker krijgen om daarna op het juiste moment de
ontspanknop in te drukken.
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Inmiddels was ook Smit-Lloyd N.V. opgericht, een maatschappij bedoeld voor bevoorrading
van booreilanden. Uiteraard volgde Korver met veel belangstelling de ontwikkeling van de
rederij, die zich in een razend tempo uitbreidde. Het Nationaal Sleepvaart Museum heeft er
enkele jaren geleden een speciale expositie aan gewijd, waaraan Korver ook meewerkte. We
komen op Smit-Lloyd nog terug in deze beschrijving.
Spectaculaire foto’s leverde het stranden op 18 maart 1967 van de sleepboot Vikingbank (I)
op. De Europoortsleper van de eerste generatie was de vrachtvaarder Alkyone te hulp
gekomen, waarvan de stuurmachine onklaar was geraakt. De lading copra was in Rotterdam
deels gelost en nu was het schip met het restant onderweg naar Hamburg. Om even voor
half zes in de avond viel de inrichting om te kunnen sturen uit en het was bepaald geen mooi
weer. De sleepboten Maasbank en Schouwenbank, voeren net als de Vikingbank ter
assistentie vanuit de Scheurhaven naar het bedreigde vrachtschip. Met een lijnpistool
werden allereerst dunne lijnen overgeschoten waaraan de trossen konden worden
vastgemaakt. De slepers hielden de Alkyone (bouwjaar 1953 - 9143 brt) aanvankelijk in
bedwang. Helaas verslechterden de weersomstandigheden en om 20.40 uur brak de tros
van de Maasbank. Bijna een half uur later brak ook de tros van de Schouwenbank. Een
stranding kon niet meer worden voorkomen. Er werd afgesproken dat de Vikingbank vast
zou blijven staan teneinde te voorkomen dat het vrachtschip hoger op de Zuiderpier zou
schuiven. Dat leverde behoorlijk wat problemen op voor de bemanning van de sleper, want
de zee werd voortdurend onstuimiger.
Om 21.30 uur werd de Vikingbank door een grondzee dwars geworpen en helde de sleper
gevaarlijk over naar stuurboord. Doordat de luchtinlaat van de sleepboot zich in de toen
deels plotseling onder water staande walegang bevond werd water in plaats van lucht
aangezogen, waardoor de motor stil viel. Het lot van de Vikingbank was toen bepaald. Ook
de sleper strandde op de pier en het zag er voor de bemanning, die zich in de stuurhut
verzamelde, bijzonder slecht uit.
De herinneringen gingen uit naar het jaar 1925 toen de stoomsleepboot Schelde zich met
een tros in de schroef bijna op dezelfde locatie in eenzelfde benarde positie bevond. Toen
kwamen acht bemanningsleden door o.a. de kou om het leven. Kapitein E. Plug van de
Vikingbank riep dan ook snel de hulp van een helikopter in, toen bleek dat de Hoekse
reddingboot zijn schip niet kon benaderen. Gelukkig kon vanaf 23.15 uur op die manier
iedereen successievelijk worden gered, zij het zonder schoenen.
De volgende dagen, toen de storm enigszins was geluwd liet Pim Korver zich op de door de
Hoekse reddingboot op de Zuiderpier afzetten, om zowel de Vikingbank als de Alkyone te
fotograferen. Een van de collega’s heeft nog een plaatje gemaakt dat de cineast zich, gehuld
in oliegoed en laarzen, met een statief op de schouder, eenzaam voortbeweegt op de gladde
pier.

Korver interviewt de helikopterpiloot
die de bemanning van de Vikingbank redde

De Vikingbank op de Zuiderpier
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Op 20 april 1967 werd de Alkyone vlot getrokken door de slepers Steenbank en Maasbank.
Op de laatst genoemde sleper was niet toevallig kapitein E. Plug wederom de gezagvoerder,
want dat was zijn vaste boot. De Vikingbank werd op 31 juli 1967 door de bok Ir.Snip van
W.A. van den Tak’s Berging gelicht en vervolgens naar een werf in Rotterdam gebracht.
Daar viel de deerlijk beschadigde sleper ook nog eens uit de stroppen en zonk ze opnieuw.
Alles bij elkaar opgeteld bleek de sleepboot rijp voor de sloop. De motor kon wel worden
gered en gerepareerd. Deze werd later in de sleper Antonie Junior van de sleepdienst A.
Kooren geplaatst. Als Antonie vaart die sleepboot nog steeds, zij het in het buitenland. De
luchtinlaat van slepers van het type Vikingbank werd daarna als gevolg van de
gebeurtenissen op korte termijn verplaatst naar een hoger gelegen plekje bij de schoorsteen.
Een stuk veiliger dus.

Het bergen van het wrak van de Vikingbank door de bok Ir. Snip van W.A. van den Tak

Ook ander werk
Niet alleen voor Smit/Smit Tak en Smit-Lloyd, maar voor talloze andere instanties werden
films en foto’s gemaakt door Pim Korver. Bijna alle omroepen die voor de laatste
eeuwwisseling uitzendrechten hadden, hebben werk van hem uitgezonden. Pim was en is
wat dat betreft niet kieskeurig.
Er werden bijvoorbeeld films gemaakt over de mariniers (gefinancierd door het Rotterdamse
bedrijfsleven); over de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en over de
containerterminal van Ceres/Paragon in Amsterdam. Voor Prorail werd een film gemaakt
over de constructie en het plaatsen van een enkelspoor brug; voor het Ministerie Van
Landbouw over de ontwikkeling van de veenkoloniën in Groningen en gedurende een
periode van 6 jaar (!) over de bouw van de Willemsspoortunnel te Rotterdam. Kortom Korver
heeft films gemaakt over tal van onderwerpen die niet alleen voor de opdrachtgever, maar
ook voor een groot publiek interessant zijn.
Smit-Lloyd
De offshore rederij Smit-Lloyd, waarin L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst voor 1/3
deelnam en de overige aandelen in eerste instantie werden afgenomen door de Koninklijke
Rotterdamse Lloyd, werd in 1964 opgericht. Kantoor werd gehouden in Rotterdam. Hoewel
in eerste instantie werd uitgegaan van een vloot van acht schepen werden het er al snel
meer, omdat de vraag naar bevoorradingsschepen voor de juist in ontwikkeling zijnde
Noordzee-offshore-industrie explodeerde. ‘Zo lang er vraag is en contracten kunnen worden
afgesloten, bouwen we schepen’, zei directeur Rom Scheffer destijds.

De Smit-Lloyd 2 met nieuwe
brandblusinstallatie
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De Smit-Lloyd 15 aan het werk

De Smit-Lloyd 72 op volle zee

De opkomst van Smit-Lloyd loopt min of meer parallel met de opkomst van Pim Korver als
maritiem cineast. Omdat Korver toen al succesvol werkte voor Smit lag het voor de hand dat
directeur Scheffer zich juist tot hem wendde toen hij een bedrijfsfilm een van de meest
nuttige instrumenten vond om zijn bedrijf te promoten. De samenwerking met Korver
resulteerde in een aantal films die het werk van een bevoorrader op zee op treffende wijze in
beeld brengt. De film “The forties”, waarvoor Scheffer zelf het script schreef, gaat over de 40klasse van de bevoorradingsschepen, waarvan de eerste eenheid in 1971 van de werf
kwam. “Riding High” is als film zonder meer spectaculair te noemen, vooral omdat
belangrijke passages op een zeer stormachtige Noordzee werden opgenomen. Kapitein Jan
Noeken stuurde ‘zijn’ Smit-Lloyd 104 in 1973 langs een booreiland dwars tegen de storm in.
Te vrezen valt dat het servies aan boord dat niet volledig heeft doorstaan. In de film wordt
uitgebreid aandacht besteed aan het ankerwerk dat de bemanning van suppliers verricht en
ook het fenomeen ‘boeien meppen’ komt aan de orde. De film ‘De Smit-Lloyd Story’ uit 1974
is min of meer een collage van eerdere films aangevuld met nieuw werk. De
vlootvernieuwing van de tachtiger jaren wordt in beeld gebracht in de film “History in
progress”. De serie beelden van de tewaterlatingen van de 25-serie en de 120-serie in het
Noorden van het land laat zien dat men bij zo’n gebeurtenis beter flinke laarzen kan
aantrekken, dan gepoetste schoenen. Niet alleen films werden door Pim Korver voor SmitLloyd gemaakt. Ook zijn foto’s met betrekking tot de bevoorradingsschepen zijn juweeltjes.
Een goed voorbeeld daarvan is de fotoserie van de Smit-Lloyd 2 die in 1977 een uitgebreide
en zware brandblusinstallatie aan boord kreeg om eventuele olie- of platformbranden
adequaat te kunnen bestrijden. Korver maakte prachtige beelden van de ‘huizenhoog’
spuitende ‘2’.
De samenwerking met Smit-Lloyd bleef bestaan tot de rederij in 1996 aan een Amerikaanse
offshoremaatschappij werd verkocht.
Samenwerking met bergingsleiders
De zeventiger jaren brachten voor Korver karweien van zeer uiteenlopende aard. Allereerst
was er de bij Genua gezonken London Valour, een 16.000 tons metende Britse tanker, van
het bouwjaar 1956, die tien jaar later tot bulkcarrier werd verbouwd. We schrijven 9 april
1970. Het schip met 24.000 ton ijzererts kwam uit Novorossisk en had als bestemming
Genua. Toen de bestemmingshaven was genaderd ging het schip ten anker in afwachting
van een ligplaats. Gedurende de tijd dat het schip ten anker lag werd onderhoud gepleegd
aan één van de stoomketels. Toen er zeer plotseling een storm opstak met windkracht 9 kon
één stoomketel niet zoveel stoom produceren dat de turbines aan boord voor de volle kracht
gingen werken om het schip tegen de storm in te laten varen. Helaas hielden ook de ankers
niet en het schip verdaagde op de stenen van het breakwater. Van de bemanning van 35
man verdronken er 19 waaronder de vrouw van de kapitein. Ook de kapitein kwam om,
omdat hij zijn vrouw na sprong om te trachten haar te redden. De meeste bemanningsleden
sloegen in de zware deining letterlijk te pletter op de grote betonblokken die de pier
beschermden. In no time werd het schip een wrak en kon niet meer worden geborgen.
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Omdat de London Valour voor de uitbreiding van de haven in de weg lag, moest het wrak
worden opgeruimd. Om het wrak weg te krijgen werd van de 24.000 ton ijzererts aan lading
eerst ongeveer 16.000 ton gelost. Het ijzererts aan boord was echter door reactie met het
zeewater keihard geworden en duikers moesten met pneumatische hamers onder water het
erts eerst los breken alvorens het door een drijvende kraan met grijpers kon worden gelost.
Het duurde maar liefst 9 maanden voordat de 16.000 ton ijzererts uit het schip was
verwijderd.
Korver werd door Smit gevraagd naar Genua te gaan om daar de hele operatie te
fotograferen en te filmen. De berging van dit schip was in feite de eerste echte grote
opdracht van Smit Tak voor Pim.
Nadat de vereiste hoeveelheid ijzererts was gelost werd door gebruik te maken van
geëxpandeerde polystyreenballetjes, 14.000 ton drijfvermogen in het schip aangebracht. Dat
enorme drijfvermogen zou samen met lucht in diverse tanks in de machinekamer het
achterschip naar de oppervlakte brengen. Vanwege het regelmatige slechte weer was het
schip in ruim 2 in tweeën gebroken. Het voorschip werd vervolgens het jaar daarop in delen
door de bok Taklift 1 opgeruimd.
Het was een van de eerste keren dat deze techniek: het verkrijgen van intern drijfvermogen
door middel van polystyreenballetjes, waarvan het gerucht gaat dat het idee is ontstaan
dankzij een verhaal in het jeugdblad Donald Duck, werd toegepast. Toen het achterschip op
zaterdag 9 oktober 1971 na 1,5 jaar aan het eind van de middag als een walvis door het
wateroppervlak omhoog kwam, brak er een enorm gejuich uit onder de bergers. Pim Korver
legde het onmiddellijk op film en foto vast.
Het was bovendien de eerste keer dat Pim samenwerkte met Klaas J. Reinigert, toen nog
jong bergingsleider van Smit Tak, later directeur van het gelijknamige sleep- en
bergingsbedrijf en bovendien in 1994 Havenman van het Jaar in Rotterdam. Die
samenwerking zou prima bevallen, wat leidde tot meer gezamenlijke acties en een hechte
persoonlijke vriendschap. Het is dan ook niet vreemd dat juist de heer Reinigert bereid was,
mede in zijn hoedanigheid van oud-voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies van het
museum, de expositie over het werk van Pim Korver in het Nationaal Sleepvaart Museum te
openen.
Het gesleepte achterschip van de London Valour zou bij de Balearen in diep water tot zinken
worden gebracht, maar zonk helaas prematuur bij Kaap Corso op weg naar haar laatste
rustplaats. De polystyreenballetjestechniek werd nadien nog een enkele maal gebruikt,
bijvoorbeeld bij de opruiming van de in Ierland ontplofte tanker Betelgeuse, maar wordt de
laatste jaren niet meer gebruikt gezien de daarmee gepaard gaande milieuaspecten.

De London Valour
met rechts de
de juichende
bergers.

Oliewinning
De jaren zeventig waren bovendien de jaren van de grote olie-productieplatforms. De basis
van één van die platforms werd zelfs in Europoort geconstrueerd en stond in Rijnmond
bekend onder de naam Andoc, naar het ontwerpconsortium : Anglo Dutch Offshore
Concrete. Na een sleepreis door de sterkste Nederlandse en Duitse slepers naar Stavanger,
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waar het werd afgebouwd, kreeg het eiland de naam Dunlin A. De aanloop naar deze gigant
op vier pijlers en de latere nog grotere platforms werd genomen in 1970 met de constructie
van de zgn. Ekofisk-tank, een ronde betonnen tank voor olieopslag. Pim maakte de film
‘Ekofisk one’ van het transport van de moeilijk manoeuvreerbare tank en natuurlijk ook foto’s.
Het gelijknamige olieveld in het Noorse deel van de Noordzee, waaruit nog steeds olie
opgepompt wordt, staat te boek als een heel rijk veld dat vermoedelijk pas in 2050 uitgeput
zal zijn. Ekofisk II werd inmiddels in dienst gesteld. Een blow-out met veel olieverlies
gebeurde in 1977 en tenslotte werden de gezamenlijke platforms in 1987 niet minder dan 6,5
meter omhoog gebracht. Tijdens het transport van de Andoc-basis en later bij andere
platforms zoals de diverse Condeep’s waren de camera’s van Korver ook opgesteld. De film
Towering Tows kreeg in 1976 op de Audio-Visuele Manifestatie in Den Haag in de categorie
‘Algemeen Technische films’ een ereprijs: de Prix d’Amsterdam. Het was een voorbode van
de vele prijzen die Pim Korver later nog zouden worden toegekend.
Ekofisktank

Typhoon
met jacket

Tankerrampen
Hoewel er in de loop der tijd vele (enkelwandige) tankers door uiteenlopende oorzaken zijn
vergaan is er door de schaalvergroting in de scheepvaart, ook op het gebied van tankers, in
het bijzonder gedurende de jaren zeventig en de rest van de 20e eeuw, een hausse ontstaan
in ongelukken met tankers. De stranding van de Liberiaanse tanker Torrey Canyon op de
Engelse Zuidkust op 18 maart 1967, waarbij 119.000 ton olie uit Kuwait een olieramp van
formaat veroorzaakte, was slechts een voorbode van ernstiger vervuilingen die de wereld
nog te wachten stonden in de jaren daarna. Pim haastte zich naar de plaats des onheils en
kwam nog juist op tijd om een reportage te maken voor het programma ‘Monitor’ dat op
zondag door de NTS (tot 1969 de voorloper van de NOS) werd uitgezonden.
Op 10 september 1970 werd de nog vrijwel nieuwe supertanker Aquarius (217.000 ton dwt),
vol beladen met olie en onderweg van Kharg Island naar Roemenië, aangevaren door een
Russisch schip genaamd Svetlogorsk. Het ongeluk vond plaats bij Masirah behorend bij
Oman, dat ligt aan de Straat van Hormuz tussen de Perzische Golf, en de Golf van Oman.
De gevolgen waren desastreus, want in de tanker was ter hoogte van de machinekamer een
gat van 40 meter ontstaan, deels onder de waterlijn. Er was brand aan boord uitgebroken,
waardoor de opbouw geheel werd verwoest. De eerste stuurman was vanaf de brug
overboord gesprongen en werd vermist. De rest van de bemanning werd gered door een
passerende andere tanker. De machinekamer was vol water gelopen, waardoor het schip
diep achterover in het water lag. De sleepboot Thames van Smit was op 13 september als
eerste ter plaatse en werd op basis van Lloyds Open Form gecontracteerd om de rokende
gigant met de kostbare lading weg te slepen. De Deense sleper Svitzer en de Duitse
Albatros werden door Smit gecharterd om te assisteren.
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De sleepboot Thames bij de Aquarius

Koers werd gezet naar een ankergebied bij Bandar Abbas. Naar die plaats werd door Smit
per vliegtuig niet minder dan 7 ton bergingsmateriaal aangevoerd. Pim Korver vertrok
eveneens naar de Golf om de berging te fotograferen en te filmen. Allereerst werd getracht
het achterschip omhoog te krijgen door het dichten van het aanvaringsgat met een patch en
het leegpompen van de machinekamer. Toen dat onder de toeziende lenzen van Korver was
gelukt werd de tanker gereed gemaakt om naar Japan te worden gesleept. Het resultaat was
de film “Skill against Peril”, te zien in het Nationaal Sleepvaart Museum.
De sleepboten Clyde, Elbe en Albatros zouden zich met de lange sleepreis belasten.
Onderweg was een bunkerstop in Singapore gepland. Na veel moeilijkheden te hebben
overwonnen en een woedende tyfoon, waardoor de trossen braken, te hebben weerstaan,
arriveerde het transport bij Japan. Daar bleek men echter niet te mogen afmeren om de
tanker te lossen. Dat betekende op zee rondjes draaien tot een oplossing zou zijn gevonden.
Die oplossing liet echter weken op zich wachten. Tenslotte werd toestemming verkregen om
de tanker in een haven op de Philippijnen te laten lossen, waarna men opnieuw naar Japan
koers zette om het gevaarte ter reparatie af te leveren. De slepers zijn in totaal ruim 7
maanden met het karwei in de weer geweest.
Een geluk bij een ongeluk manifesteerde zich bij het stranden op 24 januari 1976 van de
275.000 tons metende Griekse tanker Olympic Bravery bij Quessant niet ver van het Franse
vaste land van Bretagne. Het schip was van de werf in St. Nazaire zonder lading onderweg
naar het Noorse Foresund om daar te worden opgelegd. In die dagen was er een
overcapaciteit van supertankers en de enige oplossing om de kosten voor het juist afgebouwde schip te beperken was om het op te leggen. Er lag in Noorse fjorden al een aantal
andere grote tankers te wachten op toekomstig werk. De bestemming werd nooit bereikt.
Onmiddellijk na vertrek van de werf had het schip te maken met een serie
machineproblemen. Het ging voornamelijk om mankementen aan de hogedruk stoomketels.
Reparaties moesten worden uitgevoerd, helaas in de nabijheid van Quessant, waar
gevaarlijke rotsen zijn en bovendien nog in stormachtige weersomstandigheden. De kapitein
gaf opdracht de ankers te laten vallen, maar de ankerkettingen braken. Het gevolg was dat
de oliegigant strandde 9 uur nadat ze door de werf in St. Nazaire aan de eigenaar was
opgeleverd.
Smit Tak stuurde onmiddellijk een afvaardiging naar Bretagne, die er door middel van een
helikopter in slaagde aan boord te komen. Pim Korver reisde met de delegatie mee en liet
zich eveneens op het dek afzetten. Hij maakte aan boord indrukwekkende foto’s.
Het zag er voor de nog nieuwe tanker niet best uit. De slechte weersvooruitzichten werden
bewaarheid toen het schip op 13 maart 1977 in twee stukken brak, waarbij de 1200 ton
brandstof die de tanker nodig had voor de eigen voortstuwing, in zee terecht kwam.
Vergeleken bij andere oliehoeveelheden die ooit in zee terecht kwamen was deze kwantiteit
van ondergeschikt belang. Niettemin veroorzaakte ook deze bunkerinhoud schade aan het
milieu.
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De Olympic Bravery op de rotsen

Een kijkje in de stuurhut van de Olympic
Bravery

In juli 1977 werd het wrak, dat was verzekerd voor $ 50 miljoen, verkocht aan een
schroothandelaar in Marseille. Verondersteld mag worden dat het bedrijf van deze man zijn
investering nauwelijks heeft terugverdiend, want het schip verdween langzaam maar zeker in
de golven. Onder water zijn heden ten dage nog de overblijfselen te vinden.
De enige die een relatief financieel voordeel uit de scheepsramp kon bewerkstelligen was de
rederij Onassis, de eigenaar van het kolossale schip. Toen het vaartuig was afgebouwd zou
een verkoop op de open markt slechts de helft van de verzekerde waarde hebben
opgebracht. Christina Onassis kon zelfs na zo’n verlies dus rustig gaan slapen.

Op 12 mei 1976 liep de Spaanse tanker Urquiola bij La Coruňa op de rotsen. Een niet in
kaart gebrachte ondiepte was er de oorzaak van dat ca. 100.000 ton olie de kust dreigde te
vervuilen. Na enkele explosies ontstond een fikse brand, waardoor een deel van de olie in
vlammen op ging. De kapitein kwam bij een van de explosies om het leven. Enorme
rookwolken verduisterden de hemel boven de stad La Coruňa. Een bescheiden deel van de
lading kon worden gelost, niettemin kwam ca. 30.000 ton in zee terecht en vervuilde de
Spaanse kust over een afstand van ongeveer 200 km. Smit Tak werd gewaarschuwd en
zorgde ervoor dat het uitgebrande achterschip kon worden weggesleept. Pim Korver was
erbij. Deze gebeurtenis staat heden ten dage nog steeds genoteerd op de 11e plaats wat
betreft olievervuiling door ongelukken met tankers.

De tanker Urquiola
Op de rotsen bij het NoordSpaanse La Coruňa
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Op de vierde plaats in de wereldranglijst van vervuilende tankerongelukken staat de
stranding op de kust van het Franse Bretagne van de Amoco Cadiz op 16 maart 1978. Niet
minder dan 230.000 ton ruwe olie verontreinigde op grote schaal de Bretonse kust. De in
Liberia geregistreerde supertanker kreeg onderweg een mankement aan de stuurmachine,
waardoor ze op de rotsachtige kust bij Quessant, niet ver van de plaats waar de hierboven
genoemde Olympic Bravery strandde, dreigde te lopen. De kapitein gaf via de boordradio de
gebruikelijke informatie en stopte het stuurloze schip. Op dat moment lag de Amoco Cadiz
nog op een afstand van 24 km voor de kust. Men trachtte aan boord vergeefs de schade aan
de hydraulische leiding van de machine te repareren. Ongeveer anderhalf uur nadat het
mankement was geconstateerd was de Duitse sleper Pacific van Bugsier uit Hamburg ter
plaatse. Assistentie op basis van Lloyds Open Form werd aangeboden, maar door de
kapitein geweigerd, omdat hij vanuit het hoofdkantoor van Amoco in Chicago nog geen
toestemming had gekregen om het aangeboden bergingscontract te accepteren. Ondanks
dat er geen contract was, maakte de Pacific toch vast. Helaas te laat om de Amoco Cadiz
nog met de boeg naar zee te draaien en te proberen met behulp van de eigen voortstuwing
de tanker van de kust te houden. De Simson, sterker van de Pacific en ook van Bugsier,
vertrok uit Cherbourg, maar deze zou helaas niet meer op tijd arriveren. Bovendien was de
windkracht toegenomen. Op 3 km van de kust brak de sleepdraad van de Pacific. De
kapitein van de tanker presenteerde de ankers, maar ook dat hielp niet meer, want deze
zware stukken staal krabden over de zeebodem als waren het paperclips. De ellende met de
stuurmachine was begonnen om 09.45 uur en de supertanker liep tegen 21.00 uur aan de
grond bij Portsall. De bemanning werd per helikopter van boord gehaald. Smit Tak werd
vervolgens gevraagd te komen kijken of een poging tot vlotbrengen nog zinvol zou kunnen
zijn. Pim Korver vloog mee. Hij maakte opnamen van de situatie ter plaatse, maar het werd
al spoedig duidelijk dat geen enkele sleepboot of bergingsbedrijf hier meer uitkomst kon
brengen. Binnen 24 uur brak het schip door de zware deining in twee stukken en de olie
vervuilde ruim 300 kilometer van de Franse kust. Het enigermate opruimen van de troep
duurde meer dan een jaar. Naar schatting kwamen ca. 10.000 zeevogels om. Tegen de
verwachting in duurde het eigenlijk niet zo erg lang voordat de situatie ter plaatse zodanig
was hersteld dat voor leken de vervuiling en de gevolgen daarvan niet meer merkbaar
waren. Een van de ankers van de Amoco Cadiz ligt op het strand van Portsall als triest
herinneringsteken.
Delen van het achterschip zijn anno 2011 nog terug te vinden. Het voorschip is niet meer te
lokaliseren. Duikers zijn nog niet zo lang geleden in het wrak geweest en waren onder de
indruk van de hoogte die het scheepsdeel ook nu nog heeft, al is het vlak flink in de
zeebodem gezakt.

Ook met de
Amoco Cadiz
liep het niet goed af

Een van de positieve gevolgen van de tankerrampen in de zeventiger jaren is het op station
leggen van kustwachtschepen. In de regel zijn dat sterke sleepboten die kunnen worden
ingezet zodra een scheepsramp dreigt. Voordat de gebeurtenissen als die met de Amoco
Cadiz zich voordeden waren overheden niet bereid de kosten te dragen voor stand-by
slepers. Heden ten dage beschikken Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland over
dergelijke waakhonden op zee, die inmiddels hun nut hebben bewezen.
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De Betelgeuse
Een ramp van geringere omvang wat betreft olievervuiling (ca. 47.000 ton olie stroomde in
zee), maar met een enorme impact was de ontploffing van de tanker Betelgeuse op 9 januari
1979 in het Ierse Bantry Bay. Het 286 meter lange gevaarte, gebouwd in 1968 in het Franse
St. Nazaire, lag aan de plaatselijke steiger te lossen toen zich ’s nachts om 00:30 uur een
explosie voordeed die in één klap in totaal 50 mensen doodde aan boord en op de jetty. De
temperatuur op de steiger steeg tot 1000 graden, zo is later vastgesteld, zodat bemanning
en het ter plekke aanwezige personeel van Gulf Oil geen enkele kans hadden aan de
vuurzee te ontkomen. De vlammen reikten tot een hoogte van 150 meter en werden tot op
een afstand van 30 kilometer waargenomen.
Smit Tak mensen onder leiding van de al eerder genoemde Klaas Reinigert gingen op goed
geluk (wat heet geluk in deze omstandigheden) per chartervliegtuig naar Bantry Bay om te
zien wat er gedaan kon worden. Materiaal werd eveneens op voorhand vanuit Maassluis en
Rotterdam naar de ramplocatie verscheept. Aanvankelijk slaagde Reinigert er slechts in een
contract te verwerven voor het bergen van het voorschip. Dat lijkt een bescheiden succes,
maar de concurrentie lag op de loer. Het voordeel was dat Reinigert en de zijnen snel
konden beginnen omdat duikers van Smit al ter plaatse waren. Voor de resterende
contractbesprekingen kwam directielid Mr. J.W. van Beuningen naar Ierland. Er was niet te
voorzien hoe lang de berging zou kunnen duren, dus een calculatie op basis van het aantal
te werken dagen was niet verantwoord. Na uitgebreide toelichting werd daarom een dagprijs
voor de werkzaamheden van Smit Tak afgesproken. De controle van het werk was erg strikt,
want het Franse olieconcern Total, de eigenaar van het schip, had een onbuigzame
controleur aangesteld, die ervoor zorgde dat het karwei niet onnodig werd vertraagd.
Het wrak van de tanker was in feite in drie stukken gebroken, hoewel de delen nog hier en
daar aan elkaar vast zaten. Pim Korver kreeg opdracht de totale berging in beeld te brengen,
er daarbij vanuit gaande dat, behalve het voorschip, ook de rest van de ramptanker door
Smit Tak zou worden opgeruimd. Korver kreeg bij het bergen van het achterschip
toestemming zijn varend zeewaardig fotolaboratorium, het voormalige jacht Nepos, door hem
herdoopt in Seaneast, op een TAK-ponton te plaatsen en op deze wijze naar Bantry Bay te
laten overbrengen. Daardoor konden de kosten en het personeel om het schip over te varen
worden uitgespaard en was accommodatie, faciliteiten en materiaal voor Korver verzekerd.
Het voorschip van het rampschip werd op 7 februari 1979 losgemaakt of liever losgescheurd
van de rest van de tanker nadat eerst alle lading olie uit het voorschip was gepompt.
Vervolgens werd dit deel in eerste instantie naar diep water in de baai versleept. Veertien
dagen later werd het afgezonken op een diepte van 2000 meter in de Atlantische Oceaan
Om een lang en ingewikkeld verhaal kort te maken: Smit Tak kreeg ook de opdracht voor de
berging van de twee andere delen van de Betelgeuse. Eén bijzonder tragische gebeurtenis
moet beslist worden vermeld. Bij Smit Tak was een excellente bergingsinspecteur in dienst,
die totaal met het bedrijf en zijn beroep was verweven. We spreken hier over Jaap Pols, toen
51 jaar oud.

Het voorschip van de Betelgeuse

Pim Korver aan het werk in Bantry Bay
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Om ‘een beginnetje te maken’ bij het losbranden van een van de scheepsdelen was Jaap
zelf met een brandapparaat ‘naar beneden gegaan’. Hij deed dat op 22 mei 1979. Tot ieders
afgrijzen werd er een explosie onder water geconstateerd toen Pols juist aan het werk was.
Hij bleek in een gasbel te hebben gebrand met een ontploffing als gevolg. Dat heeft Jaap
Pols niet overleefd. De verslagenheid was onbeschrijfelijk. Niet alleen op de plek des onheils
waren de doorgaans geharde mannen diep onder de indruk. Ook in Rotterdam en Maassluis
deed het verlies pijn. Nog heden ten dage spreekt men op het bedrijf met regelmaat over de
deskundigheid van deze man.
Het middenschip van de Betelgeuse werd op 28 augustus drijvend gemaakt door middel van
polystyreenballetjes, lucht en de bok Taklift 1. Pim Korver miste dat moment. Voor de
mannen van Smit Tak was dat geen probleem. De aanvoer van lucht werd gewoon even
stilgezet, waardoor de procedure kon worden herhaald. De compartimenten moesten nog
worden afgedicht, voordat dit scheepsdeel naar een sloperij in Spanje kon worden
getransporteerd. O.a. doordat er aan alle kanten verwrongen metaal uit het middenschip stak
duurde dat afdichten drie maanden. Net voor Kerst 1979 werd het scheepsdeel tenslotte
dwars op de half-afzinkbare ponton Giant 1 geplaatst en vervolgens door de sleepboot Witte
Zee naar een sloperij in Bilbao gesleept.
Het 7500 ton wegende achterschip met de zware motor erin werd in juni 1980 naar de
oppervlakte gebracht. Daarvoor werden twee lier- en twee trekpontons met een horizontale
hijsinstallatie in stelling gebracht. De ankerketting van de Betelgeuse was eerder als zaag
gebruikt om middenschip van achterschip te scheiden. Het laatste scheepsdeel werd door de
genoemde hijspontons in één keer naar boven gehesen. Ook dit laatste deel van de tanker
werd boven een half afgezonken ponton gevaren en op de ponton droog gezet. In dit geval
werd de ponton Giant 1 door de Zwarte Zee naar een sloper in Spanje afgevoerd.
Het begin van de spreuk die op het kantoor van berger Z.W.S. Moerkerk hing was tijdens het
werk weer eens van toepassing gebleken: “Scheepsberging is een wetenschap van vage
veronderstellingen, gebaseerd op twijfelachtige cijfers”. Ondanks alle tegenslag was het
karwei geklaard. Korver legde de complete berging vast, hetgeen resulteerde in de film
“Three in one” die vele malen werd onderscheiden.

Het achterschip van de
Betelgeuse

Radioactiviteit
Op zaterdagmiddag 25 augustus 1984 deed zich om ca. 14.15 uur in de mond van de
Westerschelde een aanvaring voor tussen het vrachtschip Mont Louis en de veerboot Olau
Britannia. De beide schepen bevonden zich op dat moment voor de Belgische kust. De
veerboot kon haar weg naar Sheerness na ca. 3 uur vervolgen. Successievelijk waren alle
bemanningsleden van de Mont Louis op de ferry overgestapt. Het vrachtschip had een
gevaarlijk lek opgelopen, waardoor het dreigde te zinken. Sleepboten van de Unie van
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Redding en Sleepdienst uit Antwerpen hebben gedurende een periode van vier uur
geprobeerd om het schip westwaarts te slepen, maar uiteindelijk kapseisde de Mont Louis op
10,5 mijl uit de kust ter hoogte van Oostende en zonk op haar stuurboordzijde.
Het zinken van dit Franse schip van relatief geringe afmetingen (5000 brt) veroorzaakte een
enorme commotie bij het publiek door de alarmerende berichten in media. De oorzaak
hiervan was dat er nucleair materiaal aan boord was. Vanuit Le Havre was het schip
vertrokken richting Riga in de USSR met o.m. 30 containers licht radioactief uranium
hexafluoriode in speciale containers. Na verrijking van het uranium in de Sovjet Unie zou de
lading worden teruggebracht naar Frankrijk, Duitsland en België om te dienen als brandstof
voor nucleaire energiecentrales aldaar. De aanvaring trof de Mont Louis op een relatief
‘gunstige’ plaats, namelijk aan stuurboord bij het achterschip. De containers met uranium
hadden daardoor geen directe schade opgelopen.
Door de autoriteiten werd een risicoanalyse gemaakt. Er bleken twee gevaren te bestaan.
Ten eerste zou er radioactiviteit vrij kunnen komen. Dat risico was ingeschat zo goed als
nihil. Ten tweede zou er een chemisch gevaar kunnen zijn. De hexafluoride zou met water
kunnen reageren, zodat een zuur zou kunnen ontstaan in de vorm van een hoogst giftig gas.
Nadere analyses leerden dat een dergelijk risico van zeer tijdelijke aard zou zijn en binnen
korte tijd zou de concentratie nauwelijks meer gevaar opleveren indien onverhoopt een
reactie zou optreden.

Het wrak van de Mont Louis

container met hexafluoride

Uiteindelijk werd de berging op maandagmiddag in Parijs gegund aan Smit Tak in
samenwerking met de Belgische URS. Uit Duitsland kwamen lege containers waarin
eventuele lekke kleinere containers zouden kunnen worden geplaatst om gevaar te
neutraliseren. Op 2 september werd met de feitelijke berging begonnen, terwijl al vanaf 25
augustus water en luchtmonsters werden genomen.
Pim Korver was eveneens ter plekke om van de gehele operatie een film en een aantal foto’s
te maken. De totale actie om de containers veilig te stellen duurde tot 11 oktober en moest
een aantal keren worden onderbroken omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Zo
sloeg al op 5 september de zware zeegang een gat van 14 x 1 meter in de
bakboordhuidbeplating, terwijl een nog groter stuk van het dek werd weggeslagen. De
ponton Titan 9 werd naar het wrak gesleept om als golfbreker dienst te doen. Op 10
september brak de Mont Louis in twee stukken. Vijf dagen later kwam de bok Taklift 1 op de
locatie aan, maar het weer bleef slecht. Zo slecht zelfs dat de beide pontons met hijskranen
erop om de containers te lossen uit het wrak en de bok Taklift 1 naar de havens gesleept
moesten worden om beschutting te zoeken. Op 25 september werd de ponton Titan 8 om de
containers te lossen weer in stelling gebracht, maar al de volgende dag moest de ponton
weer terug naar Zeebrugge. Vier dagen later konden weer enkele containers worden
geborgen. Op de Titan 8, voorzien van twee mobiele kranen, werd iedere container
veiligheidshalve in een iets grotere container geplaatst. Slechts één container vertoonde een
heel klein lek, dat, zodra de cylinder boven water kwam onmiddellijk kon worden gedicht. De
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spanning met betrekking tot de risico’s was zeker voelbaar, maar bleef binnen aanvaardbare
grenzen, ook al omdat aan de talrijke voorzorgsmaatregelen strikt de hand werd gehouden.
Op 4 oktober werd de laatste container geborgen. Twee dagen later was er weer sprake van
storm, zodanig dat het wrak van de Mont Louis overeind werd geduwd. Het achterschip
stond daardoor met 45 graden slagzij op de zeebodem. Uiteindelijk werd op 11 oktober het
sein gegeven dat de ladingberging tot een goed einde was gebracht.

March 6, 1987
We maken een sprong in de tijd naar 1987. In dat jaar deed zich een van de meest tragische
scheepsrampen van de moderne tijd voor. We doelen op het kapseizen voor de Belgische
kust van de veerboot Herald of Free Enterprise (8000 Brt) van de Engelse rederij Townsend
Thoresen. Als gevolg van de gebeurtenissen met de veerboot kwamen 193 van de ca. 600
opvarenden om het leven.
Op 6 maart 1987 om 19.08 uur vertrok de Herald of Free Enterprise, een enigszins
futuristisch uitziende veerboot - zeven jaar eerder gebouwd in Duitsland, vanuit Zeebrugge
naar Engeland. Exact 20 minuten later meldde het baggerschip Sanderus dat de veerboot
plotseling was gekapseisd. De watertemperatuur was op dat moment slechts 3 graden
Celsius, een temperatuur waarbij mensen, eenmaal in het water, ongeveer nog een kwartier
in leven blijven. Het licht aan boord van de veerboot was vrijwel onmiddellijk uit gegaan. Een
vloot van schepen, waaronder de sleepboten Sea Horse, Fighter en Burgemeester van
Damme van de Unie van Redding en Sleepdiensten, gevestigd te Antwerpen, voer uit om te
trachten in de duisternis te redden wat er te redden viel. Ook reddingboten van de KNRM uit
Nederland schoten te hulp. Vele passagiers konden worden gered, maar de bergers en
redders waren getuige van de meest tragische taferelen die men zich kan voorstellen. De
Fighter bracht 70 overlevenden aan land, maar ook 45 doden. Kapitein P. Oppeneer had zijn
uniformjas ter beschikking gesteld aan een drenkeling.
Op zondagmorgen 8 maart, binnen 48 uur na de ramp, werd de prijs overeengekomen
waarvoor de Herald of Free Enterprise zou worden geborgen. De afgesproken bergingssom
was 13 miljoen gulden op basis van “no cure, no pay”. Onmiddellijk werd met het werk
begonnen. Een week later werd het officiële bergingscontract getekend door Klaas Reinigert
namens het consortium bestaande uit de bergers van Smit Tak, de URS en de Belgische
Tijdelijke Vereniging van Bergingswerken. Dit laatste bedrijf is o.a. eigendom van Dredging
uit Antwerpen en Jan de Nul uit Aalst. Met de leiding van de werkzaamheden werden
namens hun bedrijven resp. de heren Hans Walenkamp (eerder ook actief bij de Mont
Louis), Christiaan de Block en Philip Jacob belast. Gerrit van Wijk, adjunct-directeur en hoofd
technische dienst van Smit Tak had de algehele technische leiding.

De uitgangspositie bij het bergen
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Walenkamp was toen 49 jaar en 15 jaar in dienst van Smit. De Block was 31 jaar, maar op
dat tijdstip reeds een ervaren gezagvoerder. Ook Paul Goris speelde namens de URS een
belangrijke rol. De opzet was om een ‘tow-worthy’ wrak op te leveren, hetgeen contractueel
werd vastgelegd.
Pim Korver werd aangesteld als enige filmer en fotograaf, die aan boord van het wrak mocht
gaan om reportages te maken. Hij was de dag na de ramp al op eigen initiatief en risico naar
Zeebrugge gegaan om luchtopnamen te maken. Er werd met hem een afspraak gemaakt dat
hij geen beelden zou maken van confronterende situaties waarbij menselijke overschotten in
het geding waren. Hoewel hem interessante bedragen werden geboden door diverse media
en soms zelfs ongepaste druk werd uitgeoefend heeft hij zich vanzelfsprekend aan de
gemaakte afspraken gehouden. Tot op de dag van vandaag (2011) zijn in de pers geen
foto’s verschenen waar men zich voor zou moeten schamen.
Het bergingsplan was om kanteljukken op het schip aan te brengen en trekbakken te
verankeren aan stalen palen, die in de zeebodem zouden worden geheid. De horizontale
trekkracht van de bakken zou worden gebruikt om via stalen kabels, vastgemaakt aan de
kanteljukken, samen met drie bokken het schip rechtop te zetten. De laatste paal voor de
verankering van de trekbakken ging op 29 maart de bodem in. Op 4 april waren de laatste
voorbereidingen. Trekdraden werden onder de romp door aangebracht. Op 5 april, na 9 uur
hijsen en trekken stond de Herald of Free Enterprise recht op de zeebodem.

De Herald of Free Enterprise rechtop gezet

Uit piëteitsoverwegingen werden na het rechtop zetten van het wrak eerst de stoffelijke
overschotten van boord gehaald. In eerste instantie werden 63 menselijke overschotten
geborgen uit de hoogste dekken, een aantal dat later opliep tot 111. Deze voor de bergers
emotionele taak zorgde voor een vertraging, die op zijn beurt tot gevolg had dat de berging
te kampen kreeg met een storm. Van 10 tot 12 april was er sprake van windkracht 9
waardoor alle bokken en trekbakken los sloegen en het rampschip terugzakte in haar bed
met een slagzij, die opliep tot 15 graden.
Bokken en trekbakken werden veiligheidshalve naar de haven gesleept en veel nieuw
materiaal, waaronder nieuwe trossen en staaldraden moesten worden aangevoerd, omdat
vier van de acht verbindingen waren gebroken. Het grootste nadeel was dat door het zakken
van het schip het hoofddek onder water was gekomen, waardoor het binnengestroomde
zeewater niet meer weggepompt kon worden.
Gerrit van Wijk kwam op het idee om het wrak met behulp van de trekbakken tegen de “wal”
van het zeebed op te trekken waardoor mogelijkerwijze het hoofddek weer boven water zou
komen. Dit lukte en op 26 april kon met pompen worden begonnen. Na vele uren pompen en
hijsen dreef de Herald. Pim Korver was de enige die de hele actie met camera’s kon volgen,
want de autoriteiten hadden een straal van 1 mijl rondom het schip tot verboden gebied
verklaard. Ook een corridor van 3000 meter in de lucht was ontoegankelijk verklaard.
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Het verslepen naar Vlissingen

Zo kwamen de vrachtauto’s uit het wrak

De Herald of Free Enterprise is tenslotte naar Vlissingen gesleept. Een drama was ten einde.
De maatschappij, waarvan de naam al na een week van de veerboten werd verwijderd,
besloot om het schip niet meer te laten repareren. Dat zou voor de nabestaanden te pijnlijk
zijn geweest, nog afgezien van de kosten van een reparatie. De veerboot is na vele
maanden moeizaam slepen naar een Aziatische sloperij gebracht en daar gesloopt.
Uiteraard is de oorzaak van de ramp uitgebreid en grondig onderzocht. De hoofdoorzaak
was dat de boegdeuren niet tijdig waren gesloten, waardoor het schip bij het uitvaren van de
haven een enorme golf water binnen kreeg. De boegpoort stak 3 meter boven het
wateroppervlak uit, terwijl de boeggolf (‘de snor’) een hoogte van 3,5 meter had. Tevens
bleek dat de ballast in het schip onjuist verdeeld was. Dat kwam o.a. doordat de ferry
normaal niet vanuit Zeebrugge voer en door ballasten en ontballasten moest worden
aangepast aan de steiger ter plaatse om haar lading te kunnen lossen of aan boord te
nemen. Door het “inslikken” van het eigen boegwater maakte schip snel slagzij. Dat werd in
de hand gewerkt door het enorme vrije dekoppervlak, omdat voertuigen via het ro-ro
systeem gemakkelijk aan en van boord moesten kunnen rijden. De slagzij was er de oorzaak
van dat de lading van vrachtwagens ook nog eens begon te schuiven.
De verzekeringsmaatschappijen hebben in samenwerking met de rederij forse bedragen aan
de nabestaanden moeten uitkeren. Geen enkel bedrag is echter voldoende om dergelijk
menselijke leed te compenseren. Pim Korver is bijna 25 jaar na dato nog altijd diep onder de
indruk van hetgeen hij destijds aan boord van de Herald aantrof. Het meest schokkende is
niet in beeld gebracht, maar zijn film ‘March 6, 1987’ werd bekroond als zijnde niet alleen
een indringend beeld van een moeilijke berging, maar ook als een waardig monument voor
diegenen die omkwamen.
De ene opdracht na de andere
Hoewel wat betreft de zeesleepvaart in de jaren negentig van de vorige eeuw geen
gebeurtenissen te noteren vielen die wereldnieuws waren heeft Pim Korver in die tijd niet stil
gezeten. Zo vervaardigde hij in 1991 de film over de aanleg van de Willemsspoortunnel, een
karwei dat hij gedurende een reeks van jaren filmisch volgde. In 1994 vloog hij naar de
Bosporus, omdat daar, na een aanvaring, de 100.000 tons tanker Niassa in brand stond. Aan
het einde van de negentiger jaren verscheen de meermalen bekroonde film “Any job, any
sea” over het werk van Smit Internationale. Hij reisde daarvoor onder andere naar Goa en
Brazilië. De nieuwe eeuw bracht films over de Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij, over de reddingen verricht door de reddingboot van Ameland, regelmatig naar
zee getrokken door Amelandse paarden; over het plaatsen van een brug in het kader van het
project Randstad Rail en over de nieuwe containerterminal in Amsterdam. Vervolgens
aanvaardde Pim weer opdrachten verband houdend met de sleepvaart- en bergingswereld,
die hieronder meer uitgebreid worden beschreven.
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SmitWijs en Fairmount
De Nederlandse zeesleepvaart heeft in de 21e eeuw een geweldige verandering
doorgemaakt.
Van oudsher waren Smit en Wijsmuller de belangrijkste spelers op dat terrein. In 1991
besloten beide bedrijven wat betreft dit onderdeel van de sleepvaart de krachten te bundelen
in het bedrijf SmitWijs Towage. Die combinatie heeft daarna een decennium vruchtbaar
gewerkt tot het moment dat de Deense sleepvaart- en bergingsrederij Svitzer in 2001
Wijsmuller overnam. Smit Internationale heeft vanaf dat moment de pijlen voornamelijk
gericht op de haven- en terminalsleepdiensten. Voor dat doel werden enkele tientallen sterke
haven-/kustsleepboten besteld en gebouwd. Zeesleepvaart was voor Smit vanwege het
cyclische karakter geen core-business meer.
De oudere maar zeer sterke eenheden als de Smit(wijs) Rotterdam, London, Singapore en
New York stonden niet op de nominatie om vervangen te worden. Svitzer kwam kort na de
overname van Wijsmuller tot overeenstemming met Smit om de drie zware eenheden over te
nemen. De Smitwijs New York werd naar China verkocht. De Smit Rotterdam en haar
zusters varen sindsdien zonder het voorvoegsel ‘Smit’ in de naam en met een Svitzerlogo in
de rookkanalen. Hiervoor werd een Nederlandse tak van het bedrijf opgericht: Svitzer Ocean
Towage B.V., gevestigd in Hoofddorp.
Wijsmullers (Smitwijs)Tempest en Typhoon, 16.000 pk sterk en net als de Smit Rotterdamserie daterend uit het midden van de jaren zeventig, werden verkocht aan International
Transport Contractors te Heemstede. Anno 2010 bevaren deze sterke zeeslepers, die ooit
aan Smit en Wijsmuller toebehoorden nog steeds, zij het dus voor andere, deels
buitenlandse rederijen.
Eén van de maatschappijen die zich ook bezig houdt met het zware zeesleepwerk is
Fairmount Marine B.V., kantoorhoudend 16 hoog aan het Hofplein in Rotterdam. Nadat in
1978 door de staf van het bedrijf het agentschap van de Japanse sleepvaart- en
bergingsrederij Fukada was verworven, werd het in 1980 tijd om een eigen bedrijf op te
richten. Dat werd Fairmount.
Stukje bij beetje werd een bescheiden deel van de markt veroverd, maar er werd een
enorme vlucht genomen na de eeuwwisseling, toen niet minder dan vijf giganten onder de
zeeslepers werden besteld in Japan. We hebben het hier over slepers met een brt van 3239
ton. De vier Wärtsila motoren leveren meer dan 16.000 pk resulterend in een trekkracht van
205 ton.
De zeeslepers kwamen van de werf Niigata in de jaren 2005 tot en met 2007. Drie grote halfafzinkbare pontons werden aan het materieel toegevoegd, terwijl ook nog de in 1997
gebouwde sleper Fairmount Fuji in de vloot werd opgenomen. Hoewel Fairmount in 2007
door de Franse rederij Louis Dreyfus werd overgenomen bleef het Nederlandse aspect
gehandhaafd.

De Fairmount Sherpa en de Fairmount Summit aerial view van de Fairmount Sherpa
met de Gavea Lifter en twee boorplatforms erop
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Fairmount Alpine
en
Fairmount Sherpa
met op sleep
de Esco 8500

De schepen van Fairmount hebben voortdurend in het oog springende opdrachten. Dat wilde
men graag aan de maritieme wereld laten zien. Het lag in dit verband voor de hand dat men
Pim Korver benaderde om een film van de activiteiten te maken, terwijl en passant ook
geweldig fotowerk werd afgeleverd. Die film onder de titel “A fair view” laat de wereldwijde
activiteiten van de rederij in 2006 zien. Zo werd het boorplatform Frontier Driller over een
afstand van 6300 zeemijlen door de sleper Fairmount Glacier van Schotland naar de Golf
van Mexico gesleept. Het booreiland Seadrill 6 ging op haar beurt op de ponton Ocean Seal
van Singapore naar Japan aan de tros van de Fairmount Alpine. Een team van de rederij
verzorgde ook de laadprocedure. Op de ponton Gavea Lifter werden zelfs twee boorplatforms geplaatst, de Gilbert Rowe en de Rowan Paris. Het geheel ging ‘vastgeknoopt’ aan de
Fairmount Summit en de Fairmount Sherpa van Pascagoula aan de Golf van Mexico naar
Dubai, een afstand van 13000 mijl. De grote 50.000 tons ponton Gavea Lifter werd op
ingenieuze wijze ingezet als droogdok voor boorplatforms die onderhoud behoefden. Op die
manier behoefden de platforms niet voor lange tijd hun taken te staken.
Pim Korver bracht het allemaal prachtige in beeld en de film “A fair view” maakt dankzij de
rederij en de filmer deel uit van de museale collectie.
De meest recente film
Zoals eerder al gemeld en gebleken is, zal Pim Korver waarschijnlijk nooit op zijn talrijke
lauweren gaan rusten.
Daar is hij de man niet naar. Hij volgt voortdurend de gebeurtenissen in de maritieme wereld.
Nieuwe technische ontwikkelingen in de scheepvaart worden door hem geanalyseerd en dat
geldt ook voor de enorme vlucht die de techniek van het filmen de laatste jaren heeft
gemaakt. Video heeft op velerlei terrein de plaats van het aloude filmen op ‘celluloid’
ingenomen.
Waar van toepassing is dit medium door Korver ingepast in zijn werk. Ook het maken van
animaties is door het gebruik van computers sterk verfraaid. Wereldwijd hebben specialisten
zich op deze tak van cinematografie geworpen, niet alleen om technische processen te
verduidelijken, maar bijvoorbeeld ook in de wereld van de games. Pim Korver houdt het bij
de techniek.
Een uitgelezen gelegenheid om nieuwe filmtechnieken te gebruiken deed zich voor bij een
project in Zuid-Engeland in 2009. Ongeveer anderhalf jaar eerder, om precies te zijn op 19
januari 2007 werd het containerschip MSC Napoli, na een dag eerder door een zware storm
ernstig te zijn beschadigd, bij Lyme Bay aan de grond gezet. Het in 1991 in Zuid-Korea
gebouwde schip van 62.000 ton had door het beuken van de hoge golven een bedreigende
scheur in de romp opgelopen, waardoor de machinekamer onder water kwam te staan en de
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voortstuwing wegviel. Hetzelfde schip was overigens onder de naam CMA CGM Normandie
in 2001 al eens op een rif in Straat Singapore gelopen, waardoor de romp in Vietnam met
o.m. 3000 ton staal moest worden gerepareerd. De scheur in de romp ontstond toen het met
honderden containers beladen schip onderweg was van België naar Portugal en zich op ca.
50 mijl van de Engelse kust van Devon bevond, ten Zuiden van Lizard Point.
Er werd een noodsignaal uitgezonden. Sleepboten gingen onderweg om het schip op
sleeptouw te kunnen nemen en helikopters redden de bemanning van 26 koppen, terwijl
tegelijkertijd een aantal bergers van Smit aan boord werd neergelaten.
Koortsachtig werd overlegd waar de met het achterschip steeds dieper wegzinkende
containergigant aan de grond kon worden gezet. Verschillende opties waren open, maar niet
iedere haven zou open staan om een dergelijk wrak te ontvangen. Bovendien zonk het schip
steeds dieper weg. Ook de Franse kust is met haar rotsachtige bodem ongeschikt voor de
ontvangst van een dergelijk schip.
Tenslotte werd in Engeland door de SOSREP (Secretary of State Representative, Robin
Middleton, die in het United Kingdom namens de Minister alle bevoegdheden heeft in
bergingszaken) beslist om de MSC Napoli in de baai van Lyme aan de grond te zetten, nabij
het plaatsje Branscombe. De eerste sleper, die kon vastmaken was de Franse Abeille
Bourbon, later ook de Abeille Liberté. Deze schepen liggen ten tijde van stormen stand by in
Brest en Cherbourg om bij calamiteiten te kunnen optreden. De Fransen (en andere
Noordzeelanden, waaronder ook Nederland) hebben destijds hun conclusies getrokken uit
de rampen met de Amoco Cadiz en de Olympic Bravery. Eenmaal in Lyme Bay
aangekomen was de diepgang en slagzij van de MSC Napoli al zodanig toegenomen, dat
een deel van de op het achterdek aanwezige containers onder water was verdwenen.
Er werden plannen gemaakt om het schip lichter te maken. Daarvoor moesten eerst alle
containers worden gelost. In totaal waren 103 containers reeds van de dekken gespoeld en
deels aangespoeld op de kust. Daaronder waren er met splinternieuwe BMW motoren,
waarvoor onder ‘jutters’ veel belangstelling bestond.
Op 9 juli 2007 was de gehele lading containers gelost en waren alle bunkers uit het schip
verwijderd. Vervolgens kon het schip drijvend worden gemaakt. Helaas moest de Napoli
onmiddellijk weer aan de grond worden gezet, toen bleek dat een scheur van 3 meter was
ontstaan aan beide zijden van het schip, die doorliep tot aan de kiel. Men besloot daarna om
het schip in twee delen te splitsen door middel van het tot ontploffing brengen van
explosieven, aangebracht vlak voor de accommodatie. Dat lukte niet helemaal, want de
dekbeplating van het hoofddek hield de twee delen toch nog bij elkaar. Vervolgens werd
geprobeerd het containervaartuig met sleepboten uit elkaar te trekken. Toen dat ook niet
lukte werd een derde explosie uitgevoerd, die inderdaad het gewenste gevolg had.

Schroef van de MSC Napoli

Twee pontons met trekmachines en
de restanten van het wrak in het midden.
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De boegsectie werd naar Belfast gesleept om te worden gesloopt, terwijl een begin werd
gemaakt met het ter plekke slopen van het achterschip inclusief machinekamer. Die taak
bleek ook alweer moeilijker dan verwacht. De sloop van de boven het water uitstekende
delen was geen probleem, maar de sectie met de zwaar wegende machine erin was meer
recalcitrant.
Op dat moment komt Pim Korver in beeld. Voor het weghalen van het laatste deel van de
MSC Napoli werden deskundigen ingehuurd met een reputatie, die succes eigenlijk
garandeerde. Het ging om de heren Paul Glerum en Klaas Reinigert, die voor de
gelegenheid het bedrijf GR Maritime oprichtten. De beide bergingsdeskundigen hadden bij
andere Nederlandse bedrijven als resp. Multraship en Smit Tak hun sporen ruimschoots
verdiend en voor de Napoli een gedurfd plan opgesteld.
Door middel van het trekken van twaalf kettingen onder het vlak van het restant van het
schip, zou als het ware een ‘bed’ worden gecreëerd om het schip omhoog te takelen. Het
hijsen zou gebeuren met behulp van twee langszij liggende pontons waarop 12 trekmachines
per ponton waren gelast, die op hun beurt met beide einden van de ketting verbonden
waren. Pim Korver werd aangezocht om de hele operatie te filmen. Hij heeft dat met veel
deskundigheid gedaan. Het resultaat is de fascinerende film “Mud fight in Lyme Bay”, die in
het museum vertoond mag worden.

Zuigers MSC Napoli

Korver aan het werk bij de MSC Napoli

De film laat in echte beelden en in animaties zien hoe de bergers, eenmaal bezig met het
karwei, moeilijkheden het hoofd boden. Zo braken de kettingen doordat de modder (mud) het
schip veel zwaarder in zijn greep had, dan vooraf berekend. Er was sprake van meer
zuiging, door bergers “kleef” genoemd. Tot drie keer toe moesten nieuwe kettingen worden
aangebracht.
Steeds als een restant van het schip door het ophijsen wat verder boven water kwam,
werden er delen vanaf gebrand, die behulp van grote mobiele kranen op de pontons werden
gedeponeerd. Vervolgens werden met immens zware scharen deze delen in stukken geknipt
en tijdelijk op de langszij liggende pontons opgeslagen, tot ze naar een sloperij zouden
worden afgevoerd. Op 31 juli 2009 was het karwei geklaard. Nederlandse bergers hadden
opnieuw hun uitstekende reputatie bevestigd.
Resumerend mag worden gesteld dat Pim Korver DE man is die de activiteiten van de
Nederlandse sleepvaart- en bergingswereld in de tweede helft van de afgelopen eeuw en
het eerste decennium van de nieuwe eeuw voortreffelijk in beeld heeft gebracht. Het
Nationaal Sleepvaart Museum te Maassluis is dan ook bijzonder trots dat in een expositie te
hebben mogen samenvatten.
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