
09  mei  2015 , pag.  14

Voorwaarts korte
tijd aan de kettingtijd aan
LOUIS VAN KELCKHOVEN

De Groninger koftjalk Voorwaarts
Voorwaarts vertrok begin deze
maand uit de haven van Lauwersoog
om 200 zeemijlen verderop in Ham-
burg Groningen te promoten tijdens
het 826ste verjaardagsfeest van de
Duitse stad.

Nadat bij Cuxhaven het papier-
werk door het bevoegd gezag in orde
was bevonden, werden de certifica-
ten in Hamburg anders geïnterpre-
teerd. Daarop werd, tot grote schrik
van bestuur en bemanning, de Voor-
waarts Voorwaarts door de Duitse
havenautoriteiten aan de ketting ge-
legd.

Daarna volgde koortsachtig over-
leg tussen het bestuur, de havenau-
toriteiten en schipper Jelle Reid de

HAMBURG/GRONINGEN Het Gronin-
ger vlaggenschip Voorwaarts Voor-
waarts heeft in de haven van Ham-
burg korte tijd aan de ketting gele-
gen. Na overleg met de autoriteiten
mag het schip beperkt varen.

Versterken van
onderlinge
betrekkingen
noodzaak

Jong. Dat leidde ertoe dat het schip
beperkt weer werd vrijgegeven.
Daardoor kan de boot tot en met
morgen met relaties en sponsors
door de haven van Hamburg varen.
Over hoe de Voorwaarts Voorwaarts
na de Hafengeburtstag vanuit Ham-
burg weer terug kan varen naar Gro-
ningen, wordt nog overlegd.

De koftjalk uit 1899 had lange tijd
niet op open zee gevaren en voor de
tocht over de Noordzee was een spe-
ciale ontheffing afgegeven. Via Cux-
haven voer de Voorwaarts Voor-
waarts woensdagochtend over de El-

be naar Hamburg voor de Hafenge-
burtstag. Groningen is het thema
van dit maritieme evenement, dat
een grote impact in heel Noord-
Duitsland heeft. De stichting zegt
het een eer te vinden dat de 116 jaar
oude koftjalk de grand old lady van
de manifestatie mag zijn

Otto Torenbosch, voorzitter van
stichting Voorwaarts Voorwaarts,
zegt dat er in Hamburg verwarring is
ontstaan door een interpretatiever-
schil van de certificaten. ,,Het be-
stuur van de stichting heeft er alle
vertrouwen in dat er een voor alle
partijen bevredigende oplossing
wordt gevonden voor de terugreis.
Deze onverwachte gebeurtenis on-
derstreept nog eens hoe groot het
belang is van een goede bestuurlijke
samenwerking. Niet alleen tussen
Hamburg en Groningen, maar ook
tussen de vlaggenstaten IL&T in Ne-
derland en BG-Verkehr in Duitsland.
Het versterken van de onderlinge
betrekkingen, een van de doelstel-
lingen van de Hafengeburtstag, is
ook in dit opzicht belangrijk.’’
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