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Zuiderkruis

Zuiderkruis

Het was met bijna
veertig jaar het oudste
schip van de marine. Nu
is de Zuiderkruis
gesloopt.

Een doorsnee van het achterschip.

Sleepboot Agat trekt de Zuiderkruis de Helderse marinehaven uit tegen de avond van 21 februari dit jaar.
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Pijnlijke laatste reis Zuiderkruis
Arie Booy
Den Helder ✱ Een snee in je neus
hebben betekent bij de marine dat
je dronken bent, maar een schip als
de Oude Dame Zuiderkruis kan
natuurlijk niet onder invloed verkeren. Toch had het transportschip
bij aankomst op de Turkse sloopwerf een enorme snee in de boeg.

De Zuiderkruis nadert het scheepskerkhof in Turkije eind maart.

Onderweg opgelopen, want bij het
uitzwaaien in Den Helder in februari zag het er nog spic en span uit.
Het duurde sowieso vrij lang voor
de Zuiderkruis op zijn laatste
rustplaats arriveerde. Onderweg
moest geregeld in een baai geschuild worden wegens stormen op
zee. De laatste reis van het schip
was via de site Marinetraffic te

FOTO TIM VAN TONGEREN

volgen. Paul Joosten deed af en toe
verslag op Dutchfleet. Uwe Smit,
één van de vele oud-opvarenden
met nostalgische gevoelens: ,,Het
was een luxe schip toen ik er op
voer halverwege de jaren zeventig.’’ Velen herkennen dit. Ook al
was ze oud, alles deed het nog best.
Zonde om zoiets te slopen.
Een maand na het vertrek kwam

Technische installaties in het binnenste komen bloot.
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het sleeptransport aan in Turkije.
Gelukkig werd de Oude Dame niet
op volle kracht varend het land op
geramd zoals je op een filmpje
kunt zien dat op dezelfde sloopwerf gemaakt is. Nieuwedieper
Ron Damman houdt op zijn website www.newdeep.nl een pagina bij
over het trieste einde van de Zuiderkruis. Ron, werkzaam op het
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Marinebedrijf, heeft een bijzondere
band met de Oude Dame, want als
jonge technicus heeft hij nog meegewerkt aan vervanging van de
krukas: ,,De foto’s op mijn site zijn
gemaakt door Tim van Tongeren.
Hij werkt voor Bureau Afstoting
van Defensie en heeft het hele
project begeleid’’, vertelt Damman.
De beelden zijn ontluisterend. De

De Zuiderkruis ligt op dit beeld van Google Earth nog steeds in Den Helder.

Zuiderkruis is deze zomer aan
stukken gereten door de slopers. Je
ziet de achtersteven ontmanteld
met enkel nog een schroef en roer,
dekken die door midden gezaagd
zijn, een deel van de motor steekt
uit boven de scheepshuid. Inmiddels is het schip verdwenen. ,,Auw,
dat doet pijn’’, meldt een oudopvarende, ,,Het is triest.’’

Een gang en deuren. Hoe velen hebben er niet gelopen?
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Het roer en de schroef zonder de rest van het schip.
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