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‘De strijd van 
de Marrow Men’
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De betekenis van een stukje Schotse 
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Pieter Zandt
JONG EN OUD - WELKOM!

Bezinningsavond

De politie leidt het onderzoek 
naar de toedracht van het 
duikongeval waarbij donder-
dagavond brandweerman Lub-
bert Romkes omkwam. Volgens 
burgemeester Jaap Kroon staat 
aandacht voor de nabestaan-
den nu op de eerste plaats.

Burgemeester Kroon bezocht vrij-
dagochtend de vrouw, ouders en 
schoonouders van de 25-jarige 
brandweerman. ,,Dan zie je de 
tragedie. Dit is een hele droeve 
situatie. Dat iemand die zich erin 
bekwaamt om andere mensen te 
helpen tijdens het oefenen zelf het 
leven laat. Met elkaar meevoelen is 
nu het belangrijkste. Feiten en ver-
antwoordelijkheden moeten uiter-
aard ook aan de orde komen. Maar 
op dit moment staat het meeleven 
op de eerste plaats.”
De zwaar aangeslagen brand-
weercommandant Klaas Ras ver-
klaarde dat de verslagenheid in 
het plaatselijke korps ‘zeer groot’ 
is.  Op donderdagavond werden 
de brandweerlieden opgevangen 
in de kazerne. Burgemeester, ge-
meentesecretaris en loco-burge-
meester waren daarbij ook aanwe-
zig. Vrijdagavond volgde opnieuw 
een bijeenkomst van het korps. 
Kroon: ,,Het korps wil deze klap 
zoveel als mogelijk in eigen kring 
verwerken.”

‘Protocol gevolgd’
Commandant Tijs van Lieshout 
van de regionale brandweer ver-
klaarde tijdens de persconferentie 
van vrijdagochtend dat tijdens de 
duikoefening een standaard pro-
tocol is gevolgd. ,,Het ging om een 
regelmatig terugkerende oefening 
op een locatie die zeer bekend is 
voor de Urker brandweer. Onder 
water lag op zes meter diepte een 
auto ondersteboven, met daarin 

Politie doet onderzoek naar toedracht duikongeval

‘Meeleven staat nu op de eerste plaats’

een oefenpop. Lubbert ging als eer-
ste het water in en volgens het pro-
tocol stond op de kant een tweede 
duiker klaar voor het geval zich ca-
lamiteiten zouden voordoen. Bij de 
oefening was verder een duikleider 
aanwezig, die in contact stond met 
Lubbert.”
Bij de auto gaf Lubbert aan dat er 
problemen waren. Daarop ging de 
tweede duiker het water in en die 
haalde zijn collega op de kant. Van 
Lieshout: ,,Lubbert was bewuste-

loos. Op de kade werd meteen met 
reanimeren gestart. De FRS kwam 
ter plaatse en even later ook de am-
bulance. Lubbert werd daarmee 
naar ziekenhuis De Weezenlanden 
in Zwolle vervoerd, waar hij over-
leed.”

Diensten overgenomen
Het duikteam van de Urker brand-
weer krijgt tot eind volgende week 
rust. Hun diensten worden overge-
nomen door collega’s uit Lelystad 

 Vrijdagochtend gaven gemeente, politie en brandweer een gezamenlijke persconferentie.

 De brandweervlag hangt halfstok bij de kazerne.

en Almere. Vanuit de gemeente is 
de pers verzocht de familie en de 
leden van het brandweerkorps ‘een 
periode van rust, verwerking en be-
zinning te gunnen’.
Lubbert Romkes was sinds 1 sep-
tember 2002 brandweerman bij de 
plaatselijke vrijwillige brandweer. 
Op eigen verzoek specialiseerde hij 
zich tot brandweerduiker. Vorig jaar 
mocht hij het diploma in ontvangst 
nemen. Hij onderhield ook de web-
site van brandweer Urk. Lubbert is 
een zoon van Jacob en Corrie Rom-
kes. Hij was getrouwd met Johanna 
Schraal en vader van een zoontje 
van een jaar, Jacob Arie.

Ondertekening uitgesteld
De ondertekening van een samen-
werkingsovereenkomst tussen het 
Korps Landelijke Politiediensten 
(KLPD) en de Stichting Opspo-
ringsapparatuur Drenkelingen 
(SOAD) is vrijdagmiddag niet door-
gegaan. Bij die gelegenheid zou een 
demonstratie van een dregactie 
plaatsvinden in de Urker haven. 
Beide partijen vonden dat onge-
past in het licht van de gebeurte-
nissen van donderdagavond.
Hoelang het onderzoek nog duurt 
is volgens gemeentewoordvoerder 
Brigitte Breugom onduidelijk. Wel 
werd vandaag, maandag, bekend 
dat Lubbert door verdrinking om 
het leven is gekomen. Na sectie 
werd het stoffelijk overschot van 
Lubbert zaterdag vrijgegeven. Hij 
wordt woensdag begraven.


