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Schipper Jelle Reid de Jong (63) moest uitwijken voor
een boot en botste daarom met het Groninger staten-
schip Voorwaarts Voorwaarts op een Leeuwarder brug.

HERMAN SANDMAN

Gaat het weer een beetje, me-
neer De Jong?
,,Op zich vrij goed, op twee gebro-
ken ribben na.’’

Wat is er donderdag gebeurd?
,,Terwijl de brug bezig was open te
gaan, kwam van de andere kant
een rondvaartboot. Die voer door,
ondanks het rode licht. Toen
moest ik aan de kant en bij het
manoeuvreren raakte ik de brug.
Die brug gaat niet helemaal open,
die hangt een heel eind over het
water. Dat probleem is al heel
lang bekend en dit is ook al de
vijfde keer dat zoiets gebeurt. De
BBZ, de beroepsvereniging voor
de chartervaart, heeft het meer-
maals aangekaart bij de gemeen-
te Leeuwarden, want met een
breed schip kom je er moeilijk
door. Maar de gemeente doet er
gewoon niks aan.’’

Hoe bent u gewond geraakt?
,,Ik stond aan stuurboordkant te
sturen en op zeker moment ko-
men de masten met het alles erop
en eraan naar beneden. Ik pro-
beerde weg te komen, maar ben
op mijn rechterzij geraakt door
iets van een staaldraad.’’

Lang in het ziekenhuis geweest?
,,Ik stond vlot weer buiten, om

twee uur ‘s middags kon ik weg.
Ze wilden zeker weten dat ik geen
inwendige bloeding had. Het on-
geluk gebeurde ‘s ochtends, rond
de klok van tien, het precieze tijd-
stip ben ik even kwijt.’’

En nu, rusten?
,,Ik moet inderdaad een beetje
voorzichtig aan doen.’’

Eerder zoiets meegemaakt?
,,Nooit.’’

Alweer op het schip geweest?
,,Ik was gisteren aan boord, om de
schade op te nemen. Er is wel wat
kapot, ja. Het schip kon op de mo-
tor weer terug naar Groningen.
Alleen moesten er wel andere
mensen mee.’’

Het wordt dit weekend mooi
weer, wel het water op?
,,Niet met de Voorwaarts Voor-
waarts. Misschien met mijn eigen
schip. Ik kan varen, als ik maar
niet hoef te sturen.’’
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