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DE OPRUIMLNG VAN DE «EAST\VELL».
I.
Inleiding. Na de ramp van de mailboot «Berlin», die in
den vroegen morgen van 21 Februari 1907 op het zeeeind van
het noorderhoofd te Hoek van Holland verging, is de meest bekende
schipbreuk op de Nederlandsche kust wel die van de vrachtboot
«East\vell», den 16 Maart 1913, eveneens des morgens vroeg, tegen
den golfbreker van het noorderhoofd te IJmuiden gezonken.
Daarbij werd de geheele bemanning van 75 koppen, alsmede vrouw en kind van den gezagvoerder, gered door de kordate
bemanning van een kleine sleepboot, waardoor deze schipbreuk niet
zulke treurige gevolgen had als die van de «Berlin»-. Door de bijkomende omstandigheden was de opruiming van het wrak van de
«Eastwell» daarentegen bezwaarlijk dan die van de overblijfselen
van de bij de ramp door midden gebroken «Berlin», welke nog
in het zelfde jaar (1907) plaats had.
De volgende bijzonderheden betreffende de opruiming van de
«Eastwell» worden hoofdzakelijk medegedeeld, omdat in de technische literatuur over het algemeen slechts weinig gegevens over
wrakopruiming zijn te vinden, hoewel toch door de bijzondere
gesteldheid van onze kust met hare druk bevaren haventoegangen
het stranden en zinken van vaartuigen, gevolgd door «afbrengen»
of «opruimen» der wrakken, vrij veelvuldig voorkomt.
Alleen worden van een drietal gcvallen van opruiming van
wrakken meer uitvoerige beschrijvingen aangetroffen in de werken
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

In de cerste plaats wordt in de Verhandelingen, jaar 1884—1885,
bladzijde 133 en vlgg., van de hand van den heer F. DOFFKGNIES
een beschrijving aangetroffen van de opruiming van het S.S. «Anas3

tasia» en van een in de onmiddelijke nabijheid daarvan gezonken
ijzeren klepschouw.
In het kort zij daaruit aangestipt, dat de «Anastasia», groot
650 registerton, den 11 Mei 1883 tusschen de hoofden te Hoek
van Holland was gezonken op eenigen afstand binnenwaarts van
het zeeeinde van den lagen dam (zuidwal).
Voor de opruiming (tot 7.50 M. onder L.W.) werd een overeenkomst gesloten, waarna in Augustus met de werkzaamheden
werd aangevangen. Het wrak lag niet onbeweeglijk, maar door de
stroomschuring zonk het van voren meer dan van achter, terwijl de
lengte-as tevens eenige geringe draaiing om de vertikaal vertoonde. (i)
De opruiming geschiedde in twee perioden, van 20 Augustus
tot 12 December 1883 en van 21 Mei tot 19 September 1884.
Gedurende het winterseizoen werd dus niet gewerkt, terwijl op
laatstgenoemden datum de opruiming voldoende diep werd geoordeeld.
Als springstof werd gebruikt «thonit» van een Engelsche fabriek
te Faversham, waarvan rond 4700 K.G. werd verschoten.
Tijdens de werkzaamheden moest door krachtig ziiigwerk de
zandophooging tegen en om het wrak worden verwijderd, waarbij
herhaaldelijk last werd ondervonden van beschadiging van de pompen
door afgeslagen of losgeraakte ijzerdeelen, zoodat zeer voorzichtig
moest worden gebaggerd (2).
De kosten van de eigenlijke opruimingswerken worden opgegeven
als bedragen hebbende rond f 11 5 000, waarbij echter het grootste
gedeelte voor bedoeld zuigwerk moest worden uitgegeven, waarvoor
rond 115 000 M3. zand werd opgebracht.
Verdervindt men in de ^rt'^’^’^/^’plaats in het tijdschrift 1885—1886
bladzijde 323 en vlgg. een nota van de hand van M. Sanders te
Hoek van Holland over de opruiming van het S.S. «Ethelwin» en
van een baggermolen, waarvan eerstgenoemd stoomschip, groot
+ 1250 registerton en geladen met 1000 ton ijzererts, op 24 Juni
1882 door aanvaring was gezonken nabij het vereenigingspunt van
Scheur en Noordgeul.
Het wrak, lang ongeveer 60 M., breed 9 M., lag daarbij op
den rivierbodem diep 10 M. -E A. P., met een groot gat in
(1) Zooals hierna zal worden medegedeeld, hebben zich
verschijnselen bij het wrak van de «Eastwell» voorgedaan.
(2) Dezelfde ondervindingwerd bij de opruiming van de «Eastwell» opgedaan.
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het voorschip. Het dek lag daarbij ongeveer 3 M. onder L. W. en
4.40 M. onder H. W.
De aannemer van de lichtingswerkzaamheden heeft zulks in
den aanvang geprobeerd door een omkuiping van houten damposten,
bekleed met zeildoek, rondom het wrak in te heien en daartegen
te stempelen, waarna men trachtte deze kuip machinaal leeg te
pompen. Deze methode is — zelfs na een dubbele omkuiping
fkistdam) te hebben aangebracht — na vele vergeefsche pogingen,
ten slotte geheel mislukt.
Daarna is het wrak tot 8 M. ^ A. P. met behulp van springstoffen opgeruimd, op den bodem na, welke diep genoeg lag om
geen hinder aan de scheepvaart te bieden en werden de afgeslagen
\rrakstukken partieel boven water gebracht.
Eindelijk zij in de derde plaats vermeld, dat in het tijdschrift
1890—1891, bladzijde 275—279, wordt aangetroffen een beschrijving
door den heer C. A. JOLLES van de opruiming van het stoomschip
«Germania», dd. 21 December 1889 op de Schelde bij Vlissingen
gezonken.
De «Germania», groot 680 registerton, lag daarbij in ongeveer
20 M. water, zoodat tot kunstmatige vernieling van het wrak zonder
berging van de uiteengeslagen deelen werd besloten.
Dit werk werd in ongeveertwee maanden volvoerd door een ofhcier
met kader en manschappen van het Korps Torpedisten, waarbij verbruikt werd ruim 3000 K.G. buskruit en ongeveer 300 K.G. d)'namiet.
De kosten bedragen ongeveer f 13000.—.
Na de opening van het Xoordzeekanaal op i November 1876
zijn totaal in 38 jaar in of nabij de haven van IJmuiden 33 gevallen
van stranding, enz. aangeteekend, waarbij in 22 gevallen de schepen
weder zonder noemenswaardige schade konden worden vlot gemaakt.
Van de ii overige gevallen zijn er 5, waarbij de schepen op het
strand werden geworpen, hetzij tusschen-, hetzij buiten de hoofden
en zulks het verlies van het vaartuig tengevolge had.
De zes overige gevallen betroffen het slaan tegen de steenen
hoofden of de daarbij behoorende golfbrekers (betonblokken), waarbij
dit in drie gevallen met visschersvaartuigen het geval was. Wat
grootere vaartuigen aangaat, hebben slechts de volgende schipbreuken
tegen de hoofden of blokken plaats gehad;
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Op 18 November 1883 bij stormweer sloeg het Engelsche
stoomschip «Cc)ndor» tegen den golfbreker aan de buitenzijde van
het noorderhoofd.
Op 12 October 1887 strandde dc Noordsche brik «Habet» met
gekapte masten tegen het zuiderhoofd.
Op 16 Maart 1913 sloeg het Engelsche stoomschip «Eastwell»
tegen den golfbreker van den kop van het noorderhoofd.
Deze drie gevallen hadden het onmiddellijk zinken tengevolge,
waarbij echter alleen bij de «East\vell» de ligging van het wrak
voor de overige scheepvaart bepaald hinderlijk was en onverwijlde
opruiming, althans van het voorste gedeelte, noodzakelijk maakte.
2. De ,,EastweH”. De beide havenhoofden tc IJmuiden, bestaande
uit beton met een bekleeding van baksteen, zijn aan de buitenzijde
en rond de koppen versterkt door golfbrekers, gevormd door een
storting van betonblokken.
De hoofdcn, lang ruim 1500 M., zijn aan het worteleinde
ongeveer i 100 M. van elkander verwijderd en loopen zeewaarts
convergeerend naar elkander toe. Tusschen de einden bedraagt de
afstand 260 M., welke echter wordt verminderd tot 210 a 220 AT.,
door de hiervoor vermelde betonblokken.
De as van de haven staat loodrecht op de kust en maakt
een hoek van ongeveer 16° met de richting oost-west.
De vloedstroom loopt nagenoeg evenwijdig aan de kust in
noordoostelijke richting met een gemiddelde maximum-snelheid
van 45 M. per minuut, welke bij springtij tot 55 M. stijgt. De
ebstroom loopt tegengesteld in zuidwestelijke richting, waarbij zijn
gemiddeld maximum op 35 AI. is te stellen.
Deze stroomen stuiten respectievelijk tegen het zuiderhoofd
en het noorderhoofd, vloeien daarlangs af en versterken daardoor
zeer den invloed van den stroom ter plaatse van den havenmond.
Ofschoon de invaart van dien mond overigens gemakkclijk is,
moet daarbij bepaaldelijk worden gelet op de oogenblikkclijke kracht
van den getijstroom, die ongeveer dwarsscheeps staat bij het voor
de pieren komen.
Bij vloed zal dus worden aangeloopen ongeveer op den kop
van den zuiderpier, waardoor het vaartuig tijdens de eigenlijke
invaart evenwijdig aan zichzelf naar het midden van den mond
6
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wordt verplaatst; bij eb zal cle loods ongeveer op den kop van
den noorderpier aanstviren en heeft de evenwijdige verplaatsing in
omgekeerde richting plaats.
Bij lange schepen is er nog in bet bijzonder rekening mede
te houden, dat als de kop reeds in de lijn van de piereinden is
en dus geen invloed van den dwarsstroom meer heeft, het achterschip nog wel aan dezen invloed is bloot gesteld, zoodat op het
oogenblik van invaart een plotselinge koersverandering kan ontstaan, waarvan de mate rechtstreeks afhangt van den invloed van
vloed- of ebstroom en bovendien van den wind.
In buitengewone omstandigheden wachten groote zeebooten
dan ook wel buitengaats tot op het oogenblik van hoogwater,
waarop de invloed van den stroom kentert.
De «Eastwell», een stalen schroefboot van 5016 bruto ton
(3714 netto), lang 122 M. en breed 16 M., met een machine van
600 P.K. en 3 stalen ketels, het vorig jaar (1912) gebouwd bij
Laing en Co. te Sunderland, behoorde volgens Lloyd’s register aan
de Well Line (Tyzach en Branfort) te Newcastle o/T en was uitsluitend geladen met 7 millioen K.G. rijst, verpakt in balen, welke
lading van Ba.ssein naar Zaandam was bestemd. De bemanning
onder kapitein Tii. W. SCURR, bestond uit 75 personen, grootendeels
Lascaren.
De boot was 15 Maart 1913 Dungeness gepasseerd en kwam
nog des avonds v66r de hoofden te IJmuiden, waarna echter wegens
stormvveer buitengaats geankerd werd.
Des morgens vroeg bij het invaren tot onmiddellijk v66r den
ingang genaderd, werd het achterschip plotseling door een dwarszee
noordwaarts omgeslagen, waardoor het vaartuig tegen de betonblokken van het noorderhoofd sloeg, daarop dadelijk stop lag en
zeer plotseling zonk.
De ligging van het schip vindt men aangegeven in fig. i,
terwijl uit fig. 2 blijkt, welke beschadigingen de boot had ondergaan. i)
Langs het voorschip was over ongeveer V3 *^ler scheepslengte
de kimkiel terdege beschadigd, daarop volgde ter hoogte van de
machinekamer een gat van i.oo X 0.50 M., een huidplaat, welke
i) De teekening van de beschadigingen is saniengesteld volgens de latere
rapporten van den duiker SPERLING. In de eerste dagen na het zinken kon
niet worden onderzocht, welke gaten in den scheepswand waren geslagcn.
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over 3.00 M. lengte geheel was los gesprongen en nog een gat
van 0.60 X i-oo M.
In het daarop volgend achterruim was een gat ontstaan van
0.50 X >-20 M. en ter hoogte van den achtermast een opening
van 0.25 X 1-75 M.
Eigenaardig was, dat verder bij het achterruim nog een zeer
groot gat were! aangetroffen van naar schatting 3.50 X i-30 M.,
waardoor de rijstbalen iiaar buiten puilden en waarvan de wanden
naar hidtcn waren open gebogen. Vermoedelijk is door de persing
tijdens het zinken of door het werken der lading kort daarna dit
gat ontstaan, omdat de dekbalken en luiken der ruimen zoo
stevig gemaakt en goed gesloten waren, dat deze niet konden
los slaan. Het schip was trouwens geheel nieuw en bleek 00k bij
de latere opruiming buitengewoon sterk geconstrueerd te zijn.
Uit de situatie (fig. i) blijkt hoe tusschen het voorschip en
den kop van het noorderhoofd een scherpe hoek were! gevormd.
Het is in dezen hoek, door het wrak zelf althans eenigszins tegen
den hevigen golfslag beschermd, dat de sleepboot »IJmuiden« de
bemanning van de «Eastwell» met groote moeite kon overnemen.
Uit de situatie blijkt tevens, hoe van de 180 M. breede geul
in den mond, welke op de voile diepte van 10.50 M. — N.A.P.
(96 d.M. onder E.W.) wordt gehouden, de noordelijke helft over
40 M. breedte versperd was, zoodat slechts 140 M. vrije breedte
in die geul overbleef.
'Wei is zulks onder normale omstandigheden nog alleszins
voldoende voor een veilige navigatie, doch bij stormweer en zeer
woelige zee, gelijk nog enkele dagen na 16 Maart heerschten,
kon deze toestand zeer gevaarlijk worden, vooral voordat alle buiten
zijnde vaartuigen met de figging van het wrak bekend waren.
3. Eerste maatregelen.
Reeds dadelijk na de stranding bleek
het ondoenlijk om de «Eastwell», al lag deze met de bakboordsverschansing slechts 28 M. uit den kop van het noorderhooftl, te
naderen ten einde daarop de voorgeschreven seinen en wraklichten
te plaatsen en het heeft nog zes dagen geduurd voor het wrak
toegankelijk was.
Hoevv'el de dienst van het Loodswezen terstond maatregelen
nam om de buitengaats zijnde loodsen van de figging van het wrak
8

te verwittigen, moest in de eerste dagen mede ernstig rekening
worden gehouden met de mogelijkheid, dat een of ander vaartuig,
zonder loods binnen komende, op het vvrak zou loopen en daardoor
zelf onherroepelijk verloren zou gaan. In het bijzonder bestond
deze vrees ten opzichte van de talrijke trawlers, die steeds zonder
loodsen varen en bovendien gewend zijn om, uit noordelijke richting
komende. bij thuiskomst te IJmuiden steeds zeer kort om den kop
van het noorderhoofd in de haven in te sturen.
In overleg met bovengenoemden tak van dienst werd dus dien
nacht de haven officieel gesloten i), terwijl verder een zeevvaardige
sleepboot werd gehuurd om buitengaats te kriiisen en de aankomende
trawlers met den scheepsroeper of met lichtseinen te waarschuwen.
Ook den volgenden nacht moest de haven nog officieel ge¬
sloten blijveti, terwijl de »waarsrhuwingsdien,st« buitengaats zelfs
tot 31 Maart, dus in het geheel gedurende 15 nachten, moest
worden voortgezet. Eerst toen waren de laatste trawlers, welke
v66r het zinken van de « Eastwell» uitgevaren waren, weder binnen
en kon dus de ligging van het wrak bij alle gezagv^oerders van de
visschersvloot bekend worden verondersteld.
Waar van deze 15 nachten er 6 waren met stormweer en
hooge zee en het kruisen v66r den monel op de betrekkelijk kleine
waarschuwingsbooten veel risico medebracht, waren voor een en
ander de kosten vrij belangrijk en beliepen deze rond f 4850, welk
bedrag echter zeker niet te hoog was in vergelijking met de ernstige
belangen, welke met deze veiligheidsmaatregelen samenhingen.
Toch dreigde de toestand een oogenblik nog gecompliceerder
te worden, toen op 18 Maart des morgens om 8 uur het binnenkomende Engelsche stoomschip «Glaucus», na de « Eastwell » veilig
te zijn gepasseerd, door de nog steeds hevig bewogen zee uit het
roer Hep en aan de binnenzijde van het noorderhoofd aan den
grond geraakte.
Na IV2 etmaal telkens te hebben getracht de boot af te
sleepen, gelukte het echter in den nacht van 19 op 20 Maart aan
twee sleepbooten om gezamenlijk de «Glaucus» af te brengen,
waardoor dit stoomschip den volgenden morgen naar Amsterdam
kon opvaren.
t) Door het toonen van een rood licht aan de semafore en het aldaar
dooven van de nachtelijke diepte- en spuiseinen.
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Toen den 22 Maart eindelijk liet wrak kon worden bereikt
was het eerste werk om tusschen den voorniast en den lichtopstand
op den kop van het noorderhoofd een kabel te spannen, hetgeen
na eenige moeite gelukte. Daarlangs werden met behulp van een
treklijn over katrollen des avonds de wraklichten van uit het hoofd
aan dien voorniast geheschen en des morgens weer ingehaald.
Overdag duidde de romp met mast en sclioorsteen de ligging
voldoende aan, zoodat de passeerende booten op een voldoend
veiligen afstand van den boeg konden voorbij varen.
4. Onderhandelingen. De hoogst hinderlijke ligging van het wrak,
juist in den haventoegang en de vrees voor complicaties bij aanvaring, maakten het wenschelijk, dat zoo spoedig mogelijk maatregelen werden genomen tot verw'ijdering. Den 19 Maart verscheen
reeds de wettelijk voorgeschreven aankondiging in de Staatscourant
en inmiddels waren de onderhandelingen in vollen gang. De afmetingen van de boot en de buitengewoon blootgestelde ligging van
het wrak deden daarbij reeds dadelijk voorzien, dat de wegruiming
belangrijke kosten met zich zou brengen.
Een bijzonder ongunstige omstandigheid was daarbij nog, dat
de lading rijst in jute balen verpakt was. Waren toch de ruimen
vol geweest met onverpakte rijst, dan had vermoedelijk door een
zandzuiger het meerendeel, zoo niet alles, gemakkelijk verwijderd
kunnen worden. Thans was er van machinale berging geen sprake
en moesten de balen stuk voor stuk gelost worden, tenzij men er
in mocht slagen het wrak af te sleepen en bijv. buiten het noorder¬
hoofd op het strand te zetten.
Een en ander maakte het eenerzijds gewenscht, dat de belanghebbenden, de reederij of de assuradeuren, de berging zouden
ondernemen, ten eintle eventueele kosten voor het Rijk te ontgaan ;
anderzijds moest de Directie voldoenden waarborg hebben, dat
eventueele werkzaamheden door belanghebbenden 00k werkelijk
ernstig ondernomen zouden worden, ten einde te voorkomen, dat
na spoedige verwijdering van alle gemakkelijk af te nemen voorwerpen, bijv. brug, lieren, masten, pijp, enz. en daarna eenigen
tijd probeeren en «tobben», het werk toch ten slotte door hen
zou worden opgegeven. Alsdan zou het Rijk niet alleen blijven
zitten met de opruiming van het moeilijkste deel, den romp met
10
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liet onderste gedeelte der lading, maar zou daarmede veel kostbare
tijd verloren zijn gegaan.
Onderhandsche uitbesteding van Rijkswege voor een bepaalde
som bleek niet mogelijk; het risico werd daartoe te groot geacht.
Derhalve werd een overeenkomst gesloten met de heeren VOLKER
en Bos, de aannemers van het op diepte houden (onderhoudsbaggerwerk) van de haven, waarbij deze zich verbonden tot beschikbaarstelling van dr’iiamiet, ontstekingsmiddelen, duiker met
toestel en vaartuigen, een drijvende 50-tons bok, bakken, lichters,
sleepbooten en arbeidsloonen, alle.s tot bepaalde eenheidsprijzen,
en in welke overeenkomst mede werd bepaald, dat deze niet van
kracht werd voor een afzonderlijke order tot aanvang door de
Directie zou zijn gegeven.
Dit laatste gaf gelegenheid, om, tcrwijl van Rijkswege de
administratieve voorbereiding van de opruimingswerkzaamheden
werden voortgezet, tot het laatste oogenblik gelegenheid te laten
aan belanghebbenden om zelf de opruiming ter hand te nemen.
Het ontbrak dan 00k niet aan aanvragen om daarmede een
proef te mogen nemen, en voor zoover de tijd en weersgesteldheid dit toelieten, werd zulks ook toegestaan.
Zoo was de Nieuwe ]5ergingsmaatschappij gedurende drie dagen
bezig met een «proeflossing» van rijstbalen, doch een definitief
contract met assuradeuren kwam niet tot stand. Daarna werden
door een Engelsche maatschappij gedurende twee dagen pogingen
aangewend en kwam daartoe het bekende bergingsvaartuig «Lyons*
tijdelijk ter plaatse. De assuradeuren wenschten echter slechts een
overeenkomst op de basis van «no cure no pay», waarbij dus
alle risico ten laste van de betreffende bergingsmaatschappij zou
komen en deze wenschte daar niet op in te gaan.
Op I April toen het wrak reeds 16 dagen in den havenmond
lag, en niets van belang door belanghebbenden was ondernomen,
werd nog een laatste termijn van 24 uur gesteld. Toen ook daarna
niet definitief met de opruiming was begonnen, werd het werk
van Rijkswege ondernomen, door bovenbedoelde order aan de
heeren VOLKER en Bos uit te reiken.
De aannemers hadden intusschen aan den onderaannemer
\V. A. VAN DEN Tak te Rottcrdmn de eigenlijke spring- en bergingswerkzaamheden uitbesteed en door dezen was den duiker SPERLING

— bekencl uit de dagen van de «Berlin» — met het inbrengen
en doen detoneeren der ladingen belast.
Bij het aangaan der overeenkomst met de aannemers van het
onderhoudsbaggerwerk had de gedachte voorgezeten, dat het zeer
waarschijnlijk zou zijn, dat de ligging van het wrak, met welks
opruiming tot voldoende diepte vermoedelijk wel geruimen tijd
zou heengaan, een niet onbelangrijken invloed zou hebben op den
dicptetoestand van de haven ter plaatse, in verband waarmede het
aanbevelenswaardig zou kunnen zijn, het onderhoud van de diepte
en de wrakopneming in een hand te geven. Hieronder zal blijken,
dat bovenbedoelde onderstelling inzake den invloed op de diepte
inderdaad bewaarheid werd.
5- Berging van Reeds vier en twintig uren na de order tot aande lading.
vang werd de eerste dynamietlading afgeschoten.
In verband met de ligging van het wrak was het v66r alles noodzakelijk om het voorschip in te korten, ten einde dus het deel
van het wrak, dat in den diepen toegangsgeul uitstak, op te ruimen.
Als algemeen plan werd aldus aangenomen om regelmatig van
voren naar achteren te werken, waarbij in het bijzonder was te
waken, dat door de schoten geen schade werd toegebracht aan
het zeer nabij gelegen noorderhoofd.
In verband daarmede werden de glasruiten van den lichttoren
op den kop van dat hoofd door afneembare ijzeren platen gedekt
en werd het hoofd op 300 M. van den kop afgesloten door een
ijzeren leuning tot wering van de vele nieuwsgierigen. Ook werden
vooraf al het koperwerk en de verder gemakkelijk afneembare
voorwerpen als lieren, ankers, kettingen, enz. geborgen. Het dek
van het muurvast liggende wrak toch was toen bij kalme zee en
niet te hoogen waterstand betrekkelijk goed begaanbaar.
De eerste lading werd in den kettingkoker van de voorpiek
gebracht en electrisch ontstoken van af den «blazer» van Sperlinc;,
die daartoe v66r de ontsteking tot op eenigen afstand van het wrak
werd verhaald.
Na het inkorten van de piek werden door volgende ladingen
de zijwanden van den voorsteven zijwaarts open gebogen, waardoor
al dadelijk een groote partij rijstbalen vrij kwam. In het algemeen
kwam het ook bij het verder verloop der werkzaamheden vooral
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aan op het kiezen van het juiste punt, waaf de dynamiet-patronen
moesten aangelegd worden. Werden deze plaatsen toch met zorg
gekozen, iets waarin vooral Sperling uitmuntte, dan kon men
vrijwel telkens die deelen opblazen of afslaan, welke men wenschte
los te maken.
Aan het einde der eerste week waren reeds dadelijk ruim 1300
balen rijst gelost, waarbij zich echter een administratieve moeilijkheid voordeed. Waar de hiervodr reeds genoemde wet bepaalt, dat
na berging door den beheerder van het vaarwater, de geborgen
overblijfselen van het schip en lading worden overgedragen aan
den burgemeester van de gemeente, in welke het wrak wordt
opgeruimd, geschied zulks in gewone gevallen na vollcdigcn afloop
der werkzaamheden.
De wet houdt echter geen rekening met het geval, dat de
lading aan bederf onderhevig kan zijn en de werkzaamheden tot opruiming lang kunnen duren, zoodat geen bepalingen zijn opgenomen
voor het geval, dat de lading beter bij gedceltcn aan het hoofd van
de betrokken gemeente zou kunnen worden overgedragen. Nu was de
geborgen rijst, door het weken aaneen in zeewater liggen, wel onooglijk
van aanzien geworden en verspreidde ook een zeer kwalijk riekende
geur, maar toch scheen zij nog waarde te hebben, hetgeen althans
daaruit bleek, dat vele handelaars zich bij de Directie aanmeldden
om de geloste rijst te koopen, mits zij zoo spoedig mogelijk na
lossing er over konden beschikken.
Waar verondersteld mocht worden, dat van de 70 a 80000
balen, die het wrak bevatte, een groot deel, minstens 1/3, gelost
kon worden, voor de wintermaanden met woelige zee zouden aanbreken en de waarde van de rijst, zoo uit het wrak komende,
voorloopig door elkander op f 1.50 per baal were! geraamd, zou
naar toenmalige schatting een opbrengst van 30 a 40 duizend gulden
kunnen worden verkregen, als de lading dadelijk kon worden verkocht. (i)
Er waren echter nog twee andere practische redenen, die zulks
zeer wenschelijk maakten. Vooreerst moest opslag van de rijstbalen
te IJmuiden aan den wal wegens de zeer hinderlijke geur ervan
worden vermeden en ten tweede moesten zoo veel en zoo spoedig
(i) Hierachter zal blijken, dat de opbrengst nog veel hooger is geweest.
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mogelijk balen gelost worclcn, v'oor dat het wrak mogelijk uit
elkander sloeg. I)e aanwezighcid van een matras, gevormd door
duizenden stijf oiJgestoptc balen rijst op den havenbodein toch zou
een groot Vjeletsel geboden hebben voor de diephouding ter plaatse
en een zoodanig «toevallig zinkstuk» mogelijk voor jaren den dieptetoestand in den havenmond hebljen bedorven.
Na eenige administraticve overwegingen word de oplossing
voor dit geval zoodanig gevonden, dat de geloste balen per stuk
door de Directie bij inschrijving zouden worden verkocht telkens
over verschillende tijdvakken en geheel zooals zij uit het wrak
zouden komen, terwijl de opbrengst tijdelijk zou worden gedeponeerd bij de Haarlemsche Eankvereeniging, waarbij echter de
eventueele koo]5er solide borgen zou moeten stellen.
De verschillende verkoopen hebben aldus ook plaats gehad
en werden voor de Directie uitgevoerd door de firma llAKKEK en
Dijksen, makelaars te IJmuiden, die daarbij tevens de verantwoordelijkheid voor de borgen overnamen, hetgeen van veel gemak
was, daar de Directie uit den aard der zaak noch de inschrijvers,
noch de door hen tot borgen gestelde firma’s en handelaren
kende.
De koopcrs schrevcn daarbij in voor het aantal balen, aan te
brengen uit het wrak in een bepaald tijdsverloop, zonder dat de
Directie eenige verantwoording op zich nam voor het aantal balen,
dat immers geheel afhing van den toestand der zee en de vorderingen van het bergingswerk.
De eerste verkoop betrof de balen gelost tusschen 3 en 20
April en bracht op f 3.24 per baal. Afgeleverd werden 2699 balen.
De tweede verkoop betrof de lossing tusschen 20 April en i Juni
en bracht op _/ 2.525 per baal. Afgeleverd werden 19 625 balen.
De derde verkoop van de balen, gelost tusschen I Juni en
I Augustus, geschiedde tegen / 2.06 per baal met 16634 balen.
De vierdc verkoop betrof den termijn i Augustus—i November
tegen f 1.06 per baal cn met aflevering van 4065 balen.
Den 16 Augustus werd het rijst lossen gestaakt, daar dit
toen ten behoeve van de opruiming van wrak en lading tot de
gewenschte diepte voorloopig voldoende had plaats gehad. 1 otaal
waren toen uit het wrak gelicht 43 023 balen, of ruim 60 ‘’/o der
lading, waarvan de opbrengst niet minder dan f pdSjo bedroeg.
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welk cijfer dus de aanvankelijke raming verre overtrof i). Van
het overige deel der lading zijn voor het meerendeel de zakken
bij de dynamietschoten aan flarden gescheurd, waarna de rijst is
uitgestroomd en verspreid.
De meeste balen — namelijk 5338 stuks — werden gelost in
de week van 24 tot 30 Mei 1913, er waren toen 6 duikers tegelijk
in de ruimen van het wrak aan het werk met het «aanpikken»
der zakken aan de takelhaken. Het maxdmum per dag werd bereikt met 1050 balen. Elke baal woog oorspronkelijk ongeveer
100 K.G., doch was wegens het ingetrokken zeewater tijdens het
lossen veel zwaarder.
6. Opruiming
van den romp,

Zoowel reeds tijdens de lossing der lading als
(^i^arna werd de opruiming van den romp van het

wrak regelmatig voortgezet. In fig. j vindt men den regelmatigen
voortgang daarvan aangegeven. In October 1913 — zes maanden
na den aanvang — waren de zijwanden en schotten opgeruimd tot
den achterwand van de machinekamer en was daarmede de geul van
10.50 -E N.A.P. tot op de noodige diepte geheel vrij, al was beneden
die iliepte nog de bodem (het vlak) van het vaartuig aanwezig.
Daarna werden de geleidelichten, welke des nachts de ligging
van het wrak aangaven, dienovereenkomstig versteld.
Reeds bij den aanvang der werken in April was namelijk de
moeilijkheid gebleken om des nachts de ligging van den boeg
van de «Eastwell» ter vvaarschuwing voor inkomende en uitgaande
vaartuigen duidelijk op het wrak zelf aan te geven. Dit lag daartoe
te blootgesteld, terwijl de meest vooruitstekende deelen, voorzoover
boven water, bovendien regelmatig werden weggeschoten en een
lichtinstallatie daarop niet was aan te brengen. In overleg met het
Loodswezen werden toen op den vasten wal twee groene electrische
hulplichten geplaatst, waarvan de lijn inecn een raai aanduidde
evenwijdig aan en op 50 M. noordwaarts van de havenas en gaande
juist over den kop van het wrak.
Het voorste lage licht werd daartoe bevestigd aan een paal
van de bestaande electrische kanaalverlichting nabij den mond
(i) Alle partijen werden gekocht door een firma uit Maassluis, die geregeld de geloste balen ten spoedigste uit IJmuiden verscheepte. Welke bestemming de «Eastwell »-rijst verdcr heeft verkregen, is niet bekend.
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van het kanaal in de haven, het achterste licht werd op 520 M.
afstand zoo ver mogelijk achteruit geplaatst (i) en aan een hoogen
hulpmast bevestigd, waarvan de kabel aan het electrisch verlichtingsnet van de Visschershaven aansloot. De lijn dezer groene hulplichten is mede in fig. i aangegeven.
In de maand Augustus, toen men tot aan het ketelruim was
gevorderd, werden nog in het bijzonder pogingen aangewend om
de drie groote ketels in hun geheel uit het wrak te lichten, waarbij
het in het voornemen lag om dit door leegpompen en opdrijven
zooveel mogelijk te bevorderen. Xa herhaalde pogingen moest
zulks echter worden opgegeven, voornamelijk omdat de verbindingen
van pijpleidingen, enz. aan het ondereinde van de ketels, die te
ver onder het ingestroomde zand waren geraakt, daarvan niet vrij
waren te maken en 00k de uit de bunkers gestorte kolen in den
weg lagen. Een poging van den aannemer om nog een drijvende
bok van grooter lichtvermogen in huur te krijgen slaagde evenmin,
daar belanghebbenden hun vaartuig wegens de blootgestelde plaats
en de deining niet wilden verhuren voor het lostrekken van zulke
zware lichamen.
Derhalve moesten 00k de ketels ten slotte worden stukgeschoten, waarna zij in gedeelten spoedig bovengebracht konden
worden. Alleen de donkeyketel, welke van veel kleinere afmetingen
was dan de groote ketels, werd in zijn geheel opgebracht zonder
noemenswaardige beschadiging en heeft dan 00k bij den lateren
verkoop een goeden prijs opgebracht.
De werkzaamheden tot opruiming van den romp werden des
te bezwaarlijker, hoe dieper men daarbij kwam, terwijl tevens met
het naderen van den winter de toestand van de zee ter plaatse
minder gunstig werd en het achterschip dieper in het zand
wegzakte. Ook onderging het wrak daarbij een geringe draaiing
om een vertikaal, gedacht door het voorschip, zoodat het achter¬
schip ongeveer 5 M. zeewaarts omzwaaide. Dit is dus een overeenkomstig verschijnsel als destijds bij de « Anastasia* waargenomen.
Toch werd in de wintermaanden 1913—’14, wanneer de
(i) Hoe verder dergelijke geleidelichten in horizontalen zin van elkander
zijn geplaatst, hoe gemakkelijker daarop in een lijn koers is te houden; immers
zij verschuiven dan spoediger onderling (of zooals de loodsenterm luidt: zij
«loopen dan gemakkelijker*) bij een geringe uitwijking uit de koers in de lichtenlijn.
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toestand der zee het eenigszins toeliet, doorgewerkt, omdat na
eenige dagen stilstand het wrak dadelijk geheel onder het zand
dreigde te geraken eii zulks, zoolang de opruiming niet diep genoeg
was gevorderd, zooveel mogelijk moest worden tegengegaan.
Einde Januari 1914 was de opruiming zoover geschied, dat om de
noord inkomende of uitgaande trawlers zonder gevaar geheel over
de plaats van het wrak konden varen. In Mei 1914 werden tot aan
de lijn op iio M. benoorden de havenas geen deelen van het
wrak meer boven het vlak van 107 d.M. beneden LAV. aangetroffen.
De groene hulpgeleidelichten werden daarop 20 Mei gedoofd
en de normale breedte van den havenmond weer door de zeescheepvaart benut.
Aangezien het echter voor den dieptetoestand van de haven
wenschelijk was zooveel mogelijk nog van den scheepsbodem op
te ruimen, als in het gunstige werkseizoen gedurende de maanden
Juni en Juli kon plaats hebben, werd besloten tot i Augustus of
uiterlijk i September 1914 te trachten ook den havenbodem nog
zooveel mogelijk vrij te maken.
Toen echter in verband met de tegen Augustus plotseling
noodige buitengewone militaire maatregelen de te IJmuiden aanwezige voorraad d)-namiet moest worden weggevoerd, werd ook
het stuk schieten van de onderste wrakdeelen gestaakt en werden
verder alleen de resteerende reeds losgeslagen deelen bovengebracht,
waarna de eindpeilingen werden gehouden en op i September alle
werkzaamheden beeindigd zijn. Tusschen de havenas en de lijn
op 85 M. benoorden die as was toen het wrak opgeruimd tot
11.50 M. S- N.A.P. en tusschen de lijnen op 85 en too M. uit
de as tot de diepte van 9.50 M. -L X.A.P., welke resultaten alleszins bevredigend zijn.
Hetgeen van het wrak nog over is zal vermoedelijk in den loop
der jaren wel geheel in het zand van den havenbodem wegzinken.
7. Dieptetoestand. Reeds bij den aanvang werd de mogelijkheid
verondersteld, dat het wrak belangrijken invloed zoude hebben op
den dieptetoestand van de haven. Deze onderstelling werd inderdaad
bewaarheid.
Bij vloed toch trekt de stroom langs den kop van het noorderhoofd naar binnen volgens een flauw gebogen lijn, welke in den
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aanvang een hoek van ongeveer 30° maakt met de havenas.
Het wrak, dat aan den vloedstroom den weg in schuine richting
versperde, werkte als een declinante krib ; bij vloed ging aan de
zeezijde een zeer versterkte stroom langsscheeps in de richting van
Steven naar boeg.
Voorbij den boeg gekomen, vond de stroom de oorspronkelijke
breedte vrij, had onmiddellijk vermindering van snelheid plaats en
bezonken dus de medegevoerde zanddeelen daardoor zeer snel.
Derhalve ontstond reeds spoedig binnenwaarts van het wrak
een verondieping. ■
Deze had in April 1913, nadat het wrak ongeveer zes weken
had gelegen, den karakteristieken vorm aangenomen, aangegeven
in fig. 4 door de gearceerd aangegeven dieptelijnen. De zuidelijke
begrenzing van de binnenwaarts gevormde ondiepte van minder
dan 10.50 M. -r- N.A.P. volgde ongeveer de lijn van 50 M. uit de
havenas, die jtiist over de pimt van het zvrak ging.
Door de opening tusschen de achtersteven en den kop van
het hoofd trad nog een klein gedeelte van den vloedstroom in,
welke in de verondieping een plaatselijke uitholling uitschuurde,
op die teekening als »verdiept gedeelte* aangegeven.
Bij de inkorting van de punt van het wrak ging nu in algemeenen zin de zuidelijke begrenzing van de verondieping regelmatig
mede noordwaarts op. In Augustus, toen het bovengedeelte van
het wrak tot de lijn a—b was opgeruimd en de vloedstroom dus
vrijelijk om punt a kon optreden, vereenigde zich de invloed van
dezen stroom met dien door de opening langs het noorderhoofd
en trad de dieptelijn van 10.50 M. -A N.A.P., geheel terug tot de
met een kruisjeslijn aangegeven richting, zoodat eerst ongeveer
nabij punt P. weer de dieptelijn van April werd bereikt.
Hielp alzoo de natuur gedeeltelijk mede om de door het wrak
zelf veroorzaakte verondieping later weer weg te schuren, er diende
toch 00k kunstma'ig te worden ingegrepen. In totaal werd als
rechtstreeksch gevolg van het zinken van de «Eastwell» zoowel
op het wunk als in de nabijheid daarvan eene hoeveelheid van
120376 Al.® zand gezogen, waarvan de kosten ruim f 36000
bedroegen.
Hoewel daarbij groote voorzichtigheid werd betracht en kleine
ijzerdeelen, losse klinknagels, enz. zonder bezwaar door de centri18

fugalen heengingen, kwam het toch herhaaldelijk voor, dat deze
uit elkander moesten worden genonicn, of dat andere onderdeelen
der zandzuigers defect geraakten.
In het bijzonder was dit het geval in de laatste periode der
werken, toen zeer diep moest worden gezogen op den bodem van
het wrak.
8. Maatregelen voor
opslag van dynamiet.

Het werken met dc groote hoeveelheden
j]y|-,^^,-niet — in het geheel were! ruim

12 800 K.G. verwerkt — i 1 de onmiddellijke nabijheid van een
dichtbevolkte havenplaats bood eigenaardige moeilijklreden.
In de eerste weken der opruiming were! van de zijde van het
Departement van Oorlog welwillend medegewerkt door toe te staan
een hoeveelheid van 1000 K.(j. op te slaan in het fort te IJmuiden,
dat echter niet lang als bergplaats kon blijven dienen.
De eerstvolgende lading, evenals alle andere aangevoerd per
binnenvaartuig en 2500 K.G. groot, bleef dus zoolang aan boord,
waartoe het schip aanvankelijk werd opgelegd in het berghaventje,
aangegeven in figuur i.
Wei kon op die wijze het voor onmiddellijk gebruik benoodigde
gemakkelijk worden overgeladen aan boord van den «blazer» van
den voorman-duiker, doch op den duur was de aanwezigheid van
een zoo groote hoeveelheid in de onmiddellijke nabijheid van de
Visschershaven, de semafore en de dienstgebouwen aan zee niet
wel te verantwoorden, te meer niet, daar het groote padvinderskamp, in den zonier van 1913 te IJmuiden gehouden, inmiddels
in de nabijheid van dat haventje werd ingericht.
Derhalve werd een regeling getroffen, waarbij de aankomende
binnenvaartuigen te lluitenhuizen (halfweg Amsterdam en IJmuiden)
op de daartoe officieel aangewezen «kruitplaatsen» bleven liggen.
Vandaar werden dan partijen van hoogstens 500 K.G. overgebracht
naar een daartoe ingericht bergplaatsje op den vasten wal aan
de noordzijde van liet kanaal te IJmuiden ter plaatse als in figuur i
aangeduid.
Dit bergplaat.sje werd gevormd door een vierkanten kelder
van 3X3 M. diep 1.50 M. onder maaiveld, en geheel met hout
beschoten, afgedekt door een schuin dak, dat met den nok slechts
I M. boven maaiveld uitstak. Het geheel was gelegen in het midden
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van een met palissadeering omgeven open ruimte van lo X loM.
de palissadeering tot 2.25 M. boven den grond dicht beschoten
en daarboven vier regels puntdraad.
Op 15 M. afstand werd een wachthuisje geplaatst, groot
3 X 3 M. met portaal en slaapplaats voor een veldwachter zulks
opdat dag en nacht een zoodanig beambte (die daartoe in geregelde
wachten werd afgelost) de bergplaats kon bewaken.
Een teckening van het bergplaatsje is mede oyt Jig. g aangegeven.
Voor bedoeld getimmerte, hetwelk nog binnen den middelbaren verboden kring van het fort viel, moest de noodige ontheffing
op grond van de verboden kringen-wet bij Koninklijk besluit worden
verleend en verder nog de gemeentelijke bouwvergunning worden
verkregen, waarna een en ander ten slotte op 23 Juli in gebruik
kon worden genoinen, om van daaruit de hoeveelheden voor de
schoten op het wrak verder te distribueeren.
De vrij ingewikkelde bepalingen, welke ter zake van het vervoer
en vooral van den opslag van ontplofbare stoffen bestaan, alsmede
de bijzondere voorzorgsmaatregelen, welke in deze door de daarbij
betrokken autoriteiten noodig werden geacht, hebben de kosten
van het explosief niet onbelangrijk verhoogd. Waar de eenheidsprijs
per K.G. met inbegrip van vervoer, onsteking en het volledig daarvoor
noodig personeel f 4 bedroeg, hebben de bijkomende kosten van
bewaking en extra vervoer nog ruim f 3 500 bedragen, waarbij de
bouw van het bergplaatsje nog niet is medegerekend.
Bij het plotseling einde der werkzaamheden in de maand Augustus
1914 was nog een hoeveelheid van 1800 K.G. in voorraad, welke
echter voor militaire doeleinden aan het Departement van Oorlog
kon worden overgedragen.
9. Berging der Voor de meer waardevolle afl^omende deelen, in
overblijfselen. jg eerste plaats koperen pijpen, kranen en andere
metalen onderdeelen, werd een afsluitbare houten loods geplaatst
nabij het hulphaventje.
De afkomende ijzerdeelen werden per vaartuig in het haventje
gebracht en aldaar met een kraan op een lorrie geheschen, loopende
op de rails van een bestaanden particulieren steiger, welke daartoe
door de aannemers gehuurd was. In aansluiting aan dat spoor
werd op het zuidwaarts gelegen open terrein een omschiftbaar
20

hulpspoor gelegd, vvaardoor de stukken in regelmatige volgorde
konden worden opgeslagen.
De afkomende hoeveelheid wrakstukken was zoo aanzienlijk,
dat een terrein van 250 M. lengte en gemiddeld 60 M. breedte
daardoor geheel werd ingenomen.
Voor de in hun geheel afgekomen ankers en kettingen werd
daarbij nog een afzonderlijke ligplaats bestemd.
Na bet opmaken der eindafrekening van de kosten werden de
overblijfselen dd. 12 December 1914 aan den burgemeester van
Velsen overgedragen en 9 Februari 1915 in het openbaar verkocht,
waarbij de opbrengst totaal ruim f 44 400 bedroeg.
Hoewel dit bedrag nog met de verkoopkosten moet worden
verminderd, overtrof het toch verre de daaromtrent gekoesterde
verwachtingen.
10. Werkbare dagen.
Het aantal dagen per maand over het tijdvak
April 1913 — Augustus 1914, dat wegens den toestand der zee
op het wrak gewerkt kon worden, bedroeg 209 van de 518, of

ongeveer 40 7oHet totaal aantal dagen, dat over het tijdvak 1901 —1913 de
toestand der zee toeliet om voor de Noordzeehaven te baggeren
binnen den mond bedroeg gemiddeld per jaar 220, of 60 7o 1 voor
het baggeren buiten den mond gemiddeld per jaar 92 dagen, of 2 57oHet percentage werkbare tijd voor het juist in den mond gelegen
wrak komt dus vrij goed overeen met het gemiddelde der percentages
voor het baggerwerk buiten en binnen den mond.
Afgezien van het groot aantal werkbare dagen in Maart en April
1913, toen de werkzaamheden aan het bovenste gedeelte van het
wrak betrekkelijk gemakkelijk waren uit te voeren, kan men voor
dergelijk werk in den havenmond aannemen een maximum van
15 werkbare dagen per maand in den zomer en een minimum
van 5 werkbare dagen per maand in den winter.
11. Kosten.

De totaalkosten der opruiming hebben bedragen, in

tientallen van guldens afgerond;
Buitengewone waarschuwingsdienst.f
Buitengewoon toezicht..
Dynamiet met verwerking..

4 830.—
i 020,—
5 ^ 290,—
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Duikers met hulp.
Bokken, lichters, bakken.
Stoombooten, enz.
Loonen van losse arbeiders.
Zandzuiger.
Inrichting van steigers, loodsen eii verloren
gegane materialen.f ii 820.—
Waarde na afloop..
640,—
Blijft Extra kosten wegens opzuigen van groote voorwerpen .
Totaal

.

.

.

39 Sio,—
50 060,—
38 580
44 450 —
36 no,—

11 180,—
670,—
f 277 700,—

Daartegenover staat de opbrengst van de lading met de daarop
gekweekte rente ad rond f 100 100,— en die van de overblijfselen
van bet wrak rond f 44 400,— welk laatste bedrag echter nog
verminderd moet worden met de kosten van verkoop.
De totaalkosten aan het Rijk door het zinken van de «East\vell»
veroorzaakt, bedragen derhalve ruim f 130000.
Voor opruiming van een schip van 5000 bruto registerton
met voile lading, gelegen op een zoo blootgestelde plaats, is dit
bedrag niet te hoog te achten, terwijl achteraf ook wel voldoende
is gebleken, dat, al ware de opruiming aanvankelijk door belanghebbenden begonnen, deze haar toch wel nimmer tot een einde
zouden hebben gebracht.
12. Beschouwingen. Hetgeen bij de opruiming van de «Eastwell»
werd bevonden, geeft aanleiding tot de volgende conclusie’s:
a. De kosten van opruiming van een wrak hangen in de
eerste plaats af van de blootgesteldheid der ligging ten
opzichte van wind en zee.
b. De wrakken in onze zeegateri en riviermondingen zijn in
verband met den beweeglijken bodem aan verplaatsingen
in stand onderhevig.
c. Gelegen op plaatsen, waar stroom staat, oefenen zij een
een zeer grooten invloed uit op den dieptetoestand van
hunne omgeving.
d. Indien de wrakken niet kunnen worden gelicht, maar ter
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plaatse moeten worden opgeruimd, veroorzaakt bij een
beweeglijken zandbodem het noodige bagger- of zuigwerk
een belangrijke verhooging der kosten.
e. Het is niet geraden om in dergelijke omstandigheden het
werk gedurende te langen tijd aan een stuk, bijv. in den
winter, te onderbreken, omdat dan de zandophooging op
en rondom het wrak te groot wordt. Men moet, ook al
wordt het stukschieten en ophalen van deelen van het
vaartuig tijdelijk gestaakt, zooveel mogelijk aan den gang
blijven met het «schoonhouden» van het wrak.
f. Op de kosten van berging van een geladen vaartuig heeft
mede grooten invloed de wijze, waarop de lading is verpakt.
g. De wet op de gezonken vaartuigen in zijn tegenwoordigen
vorm vertoont een leemte, doordat daarin niet wordt bepaald, dat de overdracht van het geborgene aan den
burgemeester ook bij gedeelten kan geschieden.
h. Een aanvulling der wet in vorenbedoelden zin is voornamelijk gewenscht voor het geval van .lading, welke aan
bcderf onderhevig is, te meer, omdat een spoedige verkoop
van dergelijke lading somtijds een groot verschil in opbiengst kan maken en daardoor de aan den beheerder
van het water (c. q. het Rijk) veroorzaakte kosten belangrijk kan verminderen.
Amsterdam, 31 Maart 1915W. G. C. GELINCK.
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