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E
en week lang doorzoekt marineduiker
Gerrit Klaas Jelle Weerstand (28) alle
donkere ruimtes van de gezonken
Noordzeekotter Z-85 Morgenster.
Dorpsgenoten vragen de Urker dage-
lijks tevergeefs of hij zijn dorpsgenoot

al heeft gevonden. Tot hij in de laatste ruimte van
het scheepswrak, op de bodem van Het Kanaal,
het lichaam aantreft van Jan Kramer.
Maandenlang moest Weerstand van zijn werkge-
ver zwijgen over zijn rol in de zoektocht naar de
bemanning van de Z85 Morgenster, maar nu het
onderzoek door de Belgische autoriteiten is afge-
rond, mag Weerstand vrijuit praten. En dat wil hij
na enige aarzeling ook. Niet om zelf in de spot-

lights te staan, want dat hoeft van hem niet. Weer-
stand wil zijn vak uitdragen. Een vak waar hij
trots op is.

Het is 5 februari van dit jaar. Het team van
Weerstand ligt voor onderhoud van zijn schip in
de haven van het Belgische Zeebrugge, op het mo-
ment dat het verzoek komt of de duikers zich klaar
willen maken voor de zoektocht naar de beman-
ning van de Morgenster Z-85, de Urker kotter die

in Het Kanaal was gezonken. Weerstand, geboren
en getogen op Urk, hoeft er geen moment over na
te denken. Hij weet net als iedere Urker hoe be-
langrijk het is een lichaam van een verdronken vis-
serman terug te brengen bij zijn familie. Zelf is hij
vernoemd naar zijn oom Jelle, die op zee het leven
liet, terwijl ook zijn neef en een goede kameraad
op zee om het leven kwamen. ,,Elke keer wanneer
zoiets gebeurt, is dat een inktzwarte dag voor
Urk”, zegt Weerstand. ,,Daarom was ik blij dat ik
iets kon betekenen.”

Steunverzoek
Ruim een week eerder, op 28 januari, verdwijnt in
de middag de Morgenster van de radar. Vrijwel di-
rect daarna komt een grote zoekactie op gang met
Engelse en Franse reddingsboten en helikopters.
Collega-vissers speuren mee. Op 30 januari spoe-
len de lichamen van Bert Woort (45) en Maurice
Coussaert (64) aan op de Franse kust, maar on-
danks de zoektocht worden de kotter en de twee
overige bemanningsleden niet gevonden. De Ur-
ker burgemeester Pieter van Maaren ziet zich ge-
noodzaakt zich tot de marine te wenden met een
verzoek om steun. Twee dagen nadat het gespeciali-
seerde zoekschip de ‘Good Hope’ de Z-85 had ge-

traceerd, vaart de Zr. Ms. Luymes uit om op don-
derdag 5 februari in Zeebrugge de duikers en spe-
cialisten van de Belgische zeevaartinspectie op te
pikken.

Slechte omstandigheden
Op zee zijn de omstandigheden verre van ideaal.
Het is koud, er staat een harde wind en de dagen
zijn kort. Het weer is zo slecht dat het team aan-
vankelijk niets kan doen. Toch wordt besloten niet
terug te keren naar Zeebrugge, maar in de buurt
van de kotter te blijven. ,,Zo konden we direct in
het water gaan als de omstandigheden zouden ver-
beteren.” Pas op zaterdag gaan de duikers voor het
eerst te water, maar ook dan valt het niet mee. De
kotter ligt op een ongunstige, diepe plek: bij hoog-
water 38 meter onder de zeespiegel. Het is slecht
zicht tot soms maar tien centimeter en er staat een
sterke stroming. Bij in- en uitgaand water kan er
niet worden gedoken, dus moet er worden ge-
wacht op de juiste momenten.

Wanneer wel gedoken kan worden, is het niet
eenvoudig het schip binnen te gaan, omdat de in-
gangen eigenlijk te smal zijn voor een duiker met
volledige uitrusting. Eerst wordt gezocht op de
plekken die het meest voor de hand liggen, maar
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De Urker kotter Z-85 Morgenster
vaart op 28 januari 2015 in Het Ka-
naal tussen het Engelse Hastings
en het Franse Boulogne in slechte
weersomstandigheden als colle-
ga-vissers geen contact meer kun-
nen krijgen.

Om 14.45 uur wordt het laatste
signaal ontvangen op het AIS, een

volgsysteem voor de scheepvaart.
Vrijwel direct daarna komt een gro-
te zoekactie op gang, zonder resul-
taat. Op 30 januari spoelen de licha-
men van Bert Woort (45) en Mauri-
ce Coussaert (64) aan op de Franse
kust, maar de kotter en de twee
overige bemanningsleden worden
niet gevonden. Nadat het gespecia-
liseerde zoekschip de ‘Good Hope’
de Z-85 heeft getraceerd, kunnen
duikers van de Koninklijke Marine
gericht op zoek. Alleen het lichaam
van Jan Kramer (29) wordt gevon-
den, de Portugees Americo dos San-
tos Martins (48) blijft vermist.

De Z-85 Morgenster is in moei-
lijkheden gekomen door de zware
weersomstandigheden, luidt de
conclusie van het onderzoeksteam.

dat blijft zonder succes, tot frustratie van de dui-
kers.

In het twaalfkoppige duikteam bevindt zich
naast Weerstand nog een andere Urker, Gerrit
Woort, familie van het al eerder gevonden beman-
ningslid Bert Woort en coördinator van het team.
Hoewel de hele groep doordrongen is van de ernst
van de situatie, voelen de twee Urkers zich als
geen ander betrokken bij deze actie. „Iedereen was
gebrand op resultaat, maar wij tweeën waren extra
gemotiveerd”, zegt Weerstand. ‘s Avonds, rond de
klok van negen uur, is het werk voor de meeste be-
manningsleden wel gedaan, maar waar de anderen
hun rust nemen, gaan Weerstand en Woort door.
Beelden die met een onderwatercamera zijn ge-
maakt, worden keer op keer bekeken om er zeker
van te zijn dat ze niets over het hoofd hebben ge-
zien. Toch is er ondanks alle inspanningen na een
week nog geen resultaat. Frustrerend, vindt Weer-
stand. ,,Je weet dat alle ogen op je zijn gericht. De
hele Urker gemeenschap is enorm betrokken. We
kregen ook berichtjes, zoals: ‘Hebben jullie al wat?’
Dan is het moeilijk als je telkens niets vindt.”

De moeilijke omstandigheden en het gebrek
aan resultaat hebben ook hun weerslag op het mo-
reel van het team. Het geloof dat er nog iemand ge-

vonden wordt is heel klein. Uiteindelijk wordt het
hele schip doorzocht, behalve één plek. Het duik-
team wil in ieder geval proberen op die plek nog
eens te zoeken. Niet voor niets, op het moment
dat Weerstand eindelijk naar beneden kan, treft
hij een lichaam aan.

Het gevoel dat hij heeft, laat zich met moeite
omschrijven, zegt hij. ,,Je voelt een enorme opluch-
ting, want je weet hoe het leeft op Urk en bij de fa-
milie. Hier doe je het voor. Toch kun je niet blij
zijn met de vondst, daarvoor is de situatie veel te
verdrietig. Het is een heftig gevoel, tegelijk moet je
rustig blijven om veilig de duik af te kunnen ma-
ken.” Als het lichaam eenmaal boven water is,
weet Weerstand dat het Kramer is, een kennis van
hem.

Communicatie op zwart
Het lichaam van de Portugees Americo dos San-

tos Martins (48) wordt niet gevonden. Of zijn
lichaam er echt niet lag, durft Weerstand niet te
zeggen. „In mijn vak sluiten we dat nooit uit. We
hebben het altijd over ‘aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid’. Waarschijnlijk ligt hij er niet.
We konden niet overal kijken, je eigen veiligheid
gaat voor.”

Na de vondst gaat de communicatie op het mari-
neschip op zwart. Niemand kan meer contact heb-
ben met buitenaf, om te voorkomen dat er onver-
hoopt informatie naar buiten sijpelt. ,,We mogen
het onderzoek niet in de weg zitten.” Het kost
Weerstand geen moeite. ,,Van ons wordt gevraagd
dat we discreet te werk gaan. Ik mocht geen uit-
spraken over het onderzoek doen en dat zou ik
ook niet doen. Ook al wist ik wie het was, het is
beter om dat eerst officieel vast te stellen.”

De Luymes vaart na de zoektocht direct naar
Vlissingen, zodat het lichaam van Kramer zo snel
mogelijk kan worden overgedragen aan de Neder-
landse autoriteiten.

Weerstand keert zelf terug naar Den Helder,
waar hij met zijn vrouw en zoontje woont. Samen
met collega Gerrit Woort bezoekt hij de begrafe-
nis van Jan Kramer. Normaliter wil hij niet te be-
trokken raken, maar in dit geval ligt dat anders. De
aanwezigheid van de twee wordt gewaardeerd, zo
voelen ze.
Vier dagen later zijn ze op verzoek opnieuw op
Urk. De familie Kramer zit nog met veel onbeant-
woorde vragen. „We probeerden daar een zo goed
mogelijk antwoord op te geven. Moeilijk, maar het
was een goed bezoek.”

Weerstand is op Urk bekend als
Klaas Jelle, maar wordt bij de
Koninklijke Marine met zijn
eerste naam aangesproken: Ger-
rit. „Klaas Jelle vonden ze te
moeilijk.”
In zijn eerste functie als marine-
duiker werd Weerstand vooral
ingeschakeld bij het onschade-
lijk maken van bommen en mij-
nen in de Noordzee. Overblijfse-
len van de Tweede Wereldoor-
log, die jaren na dato nog
steeds voor veel schade kunnen
zorgen. Dat bleek in 2004, toen
aan boord van een vissersschip
honderd kilometer voor de
kust van IJmuiden een bom ont-
plofte. Drie bemanningsleden
kwam om het leven. Direct

was de visserswereld doordron-
gen van de risico’s van het
oude geschut. „Het aantal mel-
dingen schoot omhoog van
twintig per jaar naar 1.250 in de
laatste tien jaar.”
In zijn tweede functie ging het
ook om bergingswerk van ver-
dronken mensen. Wanhopige
mensen die van een brug af
zijn gesprongen, sportduikers
die in nood zijn geraakt, een
jongetje dat door het ijs is ge-
zakt. Vooral die laatste situatie,
in 2012 in Luttelgeest, maakte
veel indruk. „Het was nog maar
een kind.”
Het duikteam wordt niet alleen
ingezet bij het zoeken naar ver-
miste personen, maar ook bij

het verzamelen van bewijsma-
teriaal in een politieonderzoek.
„Vaak worden vuurwapens,
steekwapens en telefoons ge-
dumpt. Als de politie aanwijzin-
gen heeft dat het moordwapen
ergens in het water ligt, wor-
den wij ingeschakeld. Al meer-
dere keren viste hij messen en
vuurwapens uit het water. On-
langs nog een vuurwapen dat
in vijf stukken verspreid in het
water lag. „Daar was een
vrouw mee vermoord, voor de
ogen van haar eigen kinderen.
Door de vondst van het wapen
is de kans veel groter dat de
zaak wordt opgelost.” Inmid-
dels is Weerstand duikleider
op een mijnenjager.

,

Duikteam gespecialiseerd in gevarieerd werk

Als de anderen
‘s avonds
stopten,
gingen de twee
Urkers door
met het
bekijken van
onderwater-
beelden.
Telkens weer

� � �

Kotter
vergaat in
slecht weer

� foto Ministerie van Defensie


