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DE BRAND IN HET OLIETANKSCHIP “VIMEIRA” 
Gisterenavond is aan zijn brandwonden, in het ziekenhuis aan de Coolsingel te Rotterdam, de 
ijzerwerker J. van Schaik overleden. Het aantal slachtoffers van de ramp met de “Vimeira” is 
hiermee gestegen tot 10.  
 
Een onderhoud met ooggetuigen.  
Wij hebben een onderhoud gehad met drie werklieden van de Rotterdamsche Droogdok 
Maatschappij, die werkzaamheden verrichtten aan boord, toen de brand uitbrak. Wij waren aan 
het werk, vertellen zij ons, in het logies, toen wij plotseling „brand" hoorden roepen. Wij 
vluchtten naar boven en kwamen toen op het voordek terecht, waarop het logies uitkomt. Het 
bleek dat de beneden-hutten van het voordek in brand stonden. 
Op het voordek gekomen, bemerkten wij, dat er een paniek onder de bemanning en de 
werklieden, die zich op het voorschip bevonden, was ontstaan. In hun zenuwachtigheid zagen wij 
velen, van het hoge schip in het water springen. Enkelen van hen zagen wij voor onze ogen 
verdrinken. Gillend kwam er een man op ons aflopen, wiens handen met brandwonden waren 
overdekt. Het is te begrijpen, dat ook wij hevig geschrokken waren. Elk ogenblik zou de voor-
tank kunnen ontploffen en dan zouden wij het er geen van allen levend afbrengen. Wij stonden in 
dubio of wij, evenals de meeste anderen, overboord zouden springen, waarbij de 
verdrinkingsdood ons bedreigde, of het zouden wagen nog even aan boord te blijven. Naar het 
achterschip vluchten was onmogelijk, daar de vlammen op het tussendek ons de weg versperden. 
Wij bemerkten een motorboot en op ons hulpgeroep voer de kapitein naar de voorsteven van het 
brandende schip, en wij kunnen dit als een heldhaftige daad beschouwen, want ook hij, die 
naderbij kwam, liep het gevaar elk ogenblik, wanneer het schip zou ontploffen, getroffen te 
worden. 
Dit gevaar hadden de andere sleepboten maar al te goed begrepen, want zij bleven alle op een 
eerbiedige afstand van het brandende schip, waaruit de vlammen hoog opstegen. 
Niettegenstaande het grote risico hieraan verbonden, voer de kapitein toch naar de voorsteven om 
ons te redden. Wij hebben eerst de gewonde, die op ons af was komen lopen, aan een touwladder 
laten zakken en zijn toen zelf langs een tros naar buiten geklommen. Later zijn wij maar weer 
naar het brandende schip teruggekeerd, om aan het blussingswerk deel te nemen. Wij mochten 
van geluk spreken, dat wij niet, zoals onze om het leven gekomen kameraden, in de tank aan het 
werk waren, daar wij anders vast en zeker verbrand zouden zijn. Gelukkig heeft er geen tweede 
ontploffing plaats gehad, in welk geval de brand nog meer slachtoffers geëist zou hebben. 
 
Gisteravond op Tuindorp-Heijplaat. 
Men schrijft uit Rotterdam: Over Tuindorp-Heijplaat, het aan de Westzijde der Waalhaven 
gebouwde complex woningen van arbeiders de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, hing de 
sombere stemming van de mijndorpen na een groot ongeluk. Niet alleen is de ramp groter in 
omvang dan de meeste haven ongevallen, maar hier wonen mensen, die, zo het eigen gezin al 
gespaard bleef, in de slachtoffers familie of kameraden betreuren. Na de hartverscheurende 
tonelen, die zich 's middags voor de poort hebben afgespeeld, was het er 's avonds kalm. Wel 



stonden overal groepjes jonge arbeiders te praten, maar zo onopvallend kon men die niet naderen, 
of ze gingen uiteen of het gesprek stokte. 
Niks zeggen Thijs, waarschuwde een oudere man. De maatschappij is ineens erg weinig gesteld 
op persbezoek; een terrein-chef belette gisteren ooggetuigen te spreken en de mensen van de 
R.D.M. schijnen beangst, dat op straat hun woorden zullen worden opgevangen. 
Wat bewoog toch de mannen tot zoveel geheimzinnigheid? Wie het publiek kent, weet dat men 
juist bijzonder grif is in het vertellen van zelfgeziene feiten. Toen het licht onder de Vestapoort 
opging, bleken er twee heren met wandelstokken te staan. Direct ontstond een gesmoes: Lui van 
de kranten, kom mee. 
De huizen leken uitgestorven. Ondanks het warme weer bleven de ramen gesloten en we hebben 
nergens, een wonder in een arbeidersbuurt, radiomuziek gehoord. In de cantine van de R.D.M. 
zaten een paar mannen fluisterend over het gebeurde na te praten. 
Hier en daar werd aarzelend gebeld. Hoe is het nou met Arie? Een onverstaanbaar antwoord en 
de deur gleed heel zachtjes dicht. 
Een ijscoman stond melancholiek te bellen. Nog niks verkocht, de hele avond al, vertelde hij. Een 
klein meisje kwam op de kar af, maar werd gillend teruggeroepen: Jóóópie! Dan weer stilte. 
Over de grote terreinen van arbeid en welvaart hangt een sfeer van rouw. Onheilspellend gieren 
rechts van de straatweg de kranen van een ander havenbedrijf. Het werk moet doorgaan. 
Ver weg, in opperste verlatenheid een rood en een blauw licht: het vliegveld Waalhaven ... het 
brandende schip, omringd door enige drijvende spuiten.  
 


