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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en 
ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   

 
 “ Redactie ten Anker “  

 
Abeelstraat 96 

               3329 AG Dordrecht 
                    06-25160899 

                                                     tenanker@kpnmail.nl 
 

 “ ten Anker “ 
                                    
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden 
aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is 

vermeld. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb 
neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke 

toestemming voor te vragen. 

    
 

Nummer 36 - 4e jaargang – 3 september 2021…. 
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Blz. 3 Gebakken Marinier 
 
Blz. 4 Vervolg Archeologische vondst in Vinexlocatie “de Meern 1 “ 

 
Blz. 7 Oranje Nassau en Prins der Nederlanden EXIT   
 
Blz. 12 Met het ms „Pollux" naar Bali, ruim 12.000 zeemijlen 
 
Blz. 18 Barre voedseltocht in hongerwinter deel 3 en 4  
 
Blz. 21 Tot vliegkampschip verbouwde Japanse passagiersschepen  
 

        Blz, 28  Willem Ruys, dit tuig de baas blijven. 
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Hr.Ms. Toern 
"vangboot"van de Koninklijke Marine" 

 
Uit de Blauwe Wimpel 1972

 
 

Na de bezetting van Nederland in mei 1940 had de Koninklijke Marine niet alleen de zorg voor 
de defensie van het toenmalige Nederlands Oost-lndië, maar ook van „de West".  
Er bevonden zich daar toen slechts de nieuwe kanonneerboot Hr. Ms. „van Kinsbergen" en de 
beide onderzeeboten „O 14" en „O 15". Om de marine in deze wateren te versterken, charterde 
de Nederlandse regering toen drie Noorse vang-schepen, die zich te St. John's 'N.F.) bevonden 
en stelde die ter beschikking van de Koninklijke Marine.  
Deze vangschepen waren oorspronkelijk eigendom van de Noorse reder A/S Thor Dahl te 
Sandefjord en behoorden tot de catchers, die waren toegevoegd aan de drijvende traankokerij 
Solglimt" (de voormalige „Potsdam" van de Holland Amerika Lijn}.  
Aangezien de walvisvangst na het uitbreken van de oorlog nog maar op zeer beperkte schaal 
werd uitgeoefend — na het buitmaken van de drijvende traankokerijen „Solglimt", „Ole Wegger" 
en „Pelagos" met een groot deel van de daaraan toegevoegde vangboten op 14 januari 1941 in 
Antarctica door de Duitse hulpkruiser „Pinguin" was men zelfs genoodzaakt de vangst van deze 
zoogdieren geheel te staken — omdat de geallieerden niet over de middelen beschikten deze 
vloten te beschermen tegen dergelijke aanvallen. 
 
De vangboten, waarover de Koninklijke Marine de beschikking kreeg, waren de „Enern", 
„Femern" en „Toern"; zij waren ca 250 brt groot en tussen 1929 en 1932 op Noorse werven ge-
bouwd. Zij werden door de Koninklijke Marine voorzien van een kanon van 7,5 cm op de plaats, 
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waar vroeger het harpoenkanon stond opgesteld, één dubbele Lewis mitrailleur en een 
zoeklicht. Later werd de uitrusting nog uitgebreid met een asdic-installatie.  
Twee van deze boten zijn in juli, de derde in september 1940 in dienst gesteld.  
Zij stonden onder bevel van een luitenant ter zee der 2e klasse K.M.R. en hadden voorts nog 
18 of 19 onderofficieren en schepelingen aan boord. De bemanning bestond uit verschillende 
nationaliteiten: er waren Nederlandse officieren en onderofficieren aan boord, een Noorse 
machinist, Nederlandse en Curaçaose burger-stokers, een burger kok en enkele Noorse ma-
trozen. 
Zij werden toegevoegd aan de Bewakings- en Onderzoekings-dienst te Curacao, die onder 
bevel stond van kapitein-luitenant ter zee K.M.R. W. Gauw. Al waren deze scheepjes maar klein 
en onvoldoende bewapend, toch hebben ze daar tijdens de oorlog nuttig werk gedaan. Speciaal 
in het voorjaar 1942, toen de Duitse onderzeeboten hun offensief verplaatsten naar de 
Caraïbische wateren, hebben ze, tezamen met de daar later aangekomen voormalige trawlers 
„Claesje" en „Dirkje"-en de vroegere sleepboot ,,Mico", geallieerde konvooien, o.a. van Lake-
tankers, geëscorteerd tussen Venezuela en Curacao/Aruba. In augustus 1945 werden ze weer 
aan de Noorse regering teruggegeven. 
Het was, tot voor kort, nooit gelukt een afbeelding van deze vroegere Noorse vangboten als 
„oorlogsschepen der Koninklijke Marine" op te sporen. Hierbij een afbeelding, die uniek mag 
worden genoemd. 
 
L L. VON MÜNCHING 
Foto B, M. H. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

GEBAKKEN MARINIER. 

Bij het lezen van deze tekst zullen velen, niet oud Nieuw-Guineaganger zijnde, zich de 
wenkbrauwen fronzen en denken, waar gaan we het nu over hebben. Voor velen, zo niet de 
meeste oud Nieuw-Guineagangers, klinkt het als een bekend geluid uit de tijd van weleer en 
gaan hun gedachten uit naar een culinair lekkernij dat toen alleen nog maar bestond in dat 
paradijselijk land. 

Twee tot drie maal per week werd het aan de maaltijd toegevoegd als bijgerecht en dat kon 
zowel bij een brood als rijstmaaltijd.Maar wat is dan precies dat "overheerlijke" paradijselijke 
gerecht? In die periode waren de maaltijden heel erg sober, niet van de beste kwaliteit en de 
variatie heel eentonig. Het meeste was blikvoeding of gedroogde artikelen, terwijl de z.g. verse 
artikelen, w.o. groente en aardappelen niet bepaald van hoogwaardig niveau waren. Vers vlees 
was uit de diepvries en matig aanwezig terwijl verse vis alleen in zeer kleine hoeveelheden 
soms verkrijgbaar was en daardoor dus geen haalbare zaak was dit aan de menulijst toe te 
voegen. Creatief werken en omgaan met de artikelen die er wel waren was dus geen 
overbodige luxe en werd dan ook op diverse manieren gedaan.  

Zo ook door de toen gestationeerde chef-kok van de oude Marinekazerne Biak, ook wel bekend 
als de "Base". Bij mijn weten was dat de majoor-kok Oenema. Het was een veteraan uit de 
tweede wereldoorlog die het nodige aan ervaring had meegemaakt en daarvoor was 
onderscheiden met het Bronzen-Kruis. Bovendien was het een man die enig respect afdwong 
en een goed gevoel voor humor had. Nu waren er, in die tijd, ladingen boterhamworst in blik in 
voorraad die dan ook, naar verhouding, werden geserveerd.  
Heel dikwijls dus. 

Het gevolg was dat men geen boterhamworst meer kon zien, laat staan eten. Die majoor-kok, 
de honger van de oorlog meegemaakt hebbende, zag dit met lede ogen aan en wist dat het ook 
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anders kon. Hij nam één blik van die worst en snee dat in z.g. dobbelsteentjes. In een 
koekenpan deed hij wat boter, liet dit smelten om er vervolgens gesnipperde ui, knoflook en 
sambal aan toe te voegen. Nadat alles goed was opgewarmd en de uien glanzig waren, voegde 
hij de dobbelstenen worst toe en warmde het geheel nog wat op om het af te maken door een 
beetjes ketjap-manis toe te voegen. De "delicatessen" was geboren en enkele proevers vonden 
het geweldig en overheerlijk. 

Maar nu, hoe verder. 
Bij een onderbezetting van de kombuis ga je niet zo maar even voor zo'n kleine1000 man 
dobbelsteentjes worst snijden. Omdat men daarvoor niet gestudeerd behoeft te hebben en 
mariniers, in het algemeen, werken en handelen met een eenvoudig en normaal 
denkvermogen en soms wel eens wat tijd hadden, was de keus snel bepaald wie dat klusje 
ging doen. Daar kwam nog bij dat de mariniers en het kombuis personeel een gezonde 
haatliefde verhouding hadden. Dat kwam mede door het feit dat wanneer de mariniers op 
patrouille gingen of op bivak, altijd eerst nog een bezoek werd gebracht aan het kombuis 
om te kijken of er nog wat te ritselen was. Dat liep uiteen van keukenspullen tot blikken 
voeding en potten sambal.  
Alles was bij de mariniers welkom. Als de chef-kok dan weer eens iets kwijt was dan wist hij 
dan ook meteen in welke richting hij de dader moest zoeken al kon hij hem nooit aanwijzen. 
Zoals verwacht werd inderdaad dat klusje, en velen daarna, gedaan door de mariniers 
onder persoonlijke leiding van de majoor-kok. 
Succes was verzekerd en het smullen kon door de bemanning beginnen. 
Bij het opdienen in de eetzaal van de vlooteenheid, ook weer tegenstanders van de 
mariniers, was de chef-kok zelf aanwezig om waar te nemen hoe dit gerecht aansloeg. 
Hij vertelde hierbij, als komische anekdote, dat dit is gebakken door een marinier. 
Dit kwam niet helemaal goed over doordat de twee woorden "door een" niet duidelijk 
genoeg over kwamen. 
 
Men verstond dus; "dit is gebakken marinier" 
De naam van het gerecht was ontstaan en is, tot de dag van heden, nog steeds een 
bekend recept bij oud Nieuw-Guineagangers van alle onderdelen zonder dat de majoor-kok 
ooit heeft geweten dat hij de naamgever is geweest. 
 
Ik spreek nu over de periode 53-55. 
Daarvoor had nog nooit iemand van dat gerecht gehoord en daarna was het een 
vanzelfsprekendheid. 
Als U dit gerecht ook eens wil maken dan dien ik U er op te wijzen dat men uitsluitend de 
Ingrediënten gebruikt zoals ze zijn vermeld en er niet iets aan toegevoegd of weglaat. 
Het oorspronkelijke recept gaat dan verloren. 
Wie weet wat de naam zal zijn voor een volgend, zelf uitgevonden, recept. 
De mariniers hebben in ieder geval, zoals gewoonlijk, de spits afgebeten. 
Wie volgt? 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Romeinse aak mogelijk eerste product van “Nederlandse” scheepsbouw. 

“de Meern 1 “blijft verrassen 
 

DOOR GERRIT VAN BURGELER 

Het Romeinse aakschip, aangeduid als „De Meern 1”, dat vorig jaar in de Vinexlocatie De 

Meern bij Utrecht werd opgegraven (zie “ten Anker” nu 34 van 20 augustus j.l.), blijkt nog 
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uitzonderlijker dan de archeologen al aannamen. Bijzonder was het om te beginnen al omdat 

nog nooit eerder in Nederland zo'n goed geconserveerd vaartuig uit de Romeinse tijd was 

aangetroffen en omdat het naar verhouding een stuk smaller was dan soortgelijke opgegraven 

Romeinse aken. Toen het Wimpelartikel over de vondst in De Meern werd geschreven was het 

zogenaamde dendrochronologische onderzoek van het in het schip verwerkte hout nog niet 

voltooid. 

Dat onderzoek komt er ruwweg op 

neer dat men de jaarringen in dat 

hout vergelijkt met gemiddelde 

jaarringkalenders van hout 

waarvan men de exacte 

ouderdom kent. Jaarringen 

verschillen namelijk in dikte. In 

goede jaren groeide de boom flink 

en ontstond er dus een dikke ring 

jong hout. Onder slechte 

omstandigheden vertraagde de 

groei, wat resulteerde in een 

dunne jaarring. Door naar de 

jaarringen te kijken komt men niet 

alleen te weten wanneer het hout is geveld, maar ook waar dat ongeveer is gebeurd. De groei 

van een eik heeft te maken met klimaat en bodemsoort en die zijn nu eenmaal niet overal gelijk. 

Eiken uit de Duitse middelgebergten vertonen daardoor een heel ander jaarringenbeeld dan die 

uit onze lage en natte landen. In Nederland is het dendrochronologisch onderzoek zo’n 15 jaar 

geleden op gang gebracht door doctor Esther Jansma. Het zal wel toeval zijn, maar uitgerekend 

zij is op het ogenblik leider van het project De Meern 1. Als basis voor 

 

het vastleggen van een Nederlandse jaarringenstandaard dienden onder meer eikenstammen 

die werden aangetroffen in oude venen en in hout dat verwerkt was in zeer oude gebouwen. 

 

Oer-Hollandse eik 

 

Zoals in de Wimpel van november werd vermeld, ging men er vanuit dat de aak, net als eerder 

in Nederland aangetroffen Romeinse vaartuigen, ergens aan de Rijn - in wat nu Midden- of 

Zuid-Duitsland is - was gebouwd om vervolgens met de stroom mee naar onze contreien te 

drijven. Het dendrochronologisch onderzoek heeft deze veronderstelling inmiddels geheel 

onderuit gehaald. Want niet het jaarringenpatroon van een Duitse eik kwam naar voren, maar 

dat van bomen zoals die alleen in de Nederrijnse laagvlakte groeiden. En omdat niet 

aangenomen kan worden, dat men ver met die loodzware stammen heeft gesjouwd, is dat dus 

waarschijnlijk geweest ergens langs het nu Nederlandse deel van de Rijn. 

Het is natuurlijk altijd nog mogelijk dat het net over de huidige Duitse grens is geweest, bij 

Wezel of Kleef bijvoorbeeld, maar laten we eerlijk zijn, het is aantrekkelijker om de „De Meern 

1” te beschouwen als een van de vroegste producten van de Nederlandse scheepsbouw. 

 

Tussen 142 en 154 na Christus 

Bij scheepsbouw moeten we dan denken aan het vervaardigen van schepen zoals dat ook nu 

nog gebeurt, dat wil zeggen dat men onderdelen pas maakt, om die vervolgens samen te 

voegen tot een compleet schip. Primitieve kano’s die uit één boomstam werden gehakt, werden 

hier al veel en veel eerder gemaakt. De oudste opgegraven kano, de zogenaamde boot van 
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Pesse, te zien in het Drents Museum, is zelfs 10.000 jaar oud. Of het echt een kano is. wordt 

overigens door sommige deskundigen betwijfeld. Zij zien er eerder een varkenstrog in! Voor de 

aak blijken drie stammen te zijn gebruikt: één voor de boorden, één voor de bodem en tenslotte 

een voor de L-vormige kimgangen. Aangezien deze delen 25 m lang zijn, moet het wel om 

reusachtige bomen zijn gegaan: vermoed wordt van zeker 40 m hoog!  

Aan de jaarringen viel verder af te lezen dat de bomen moeten zijn gekapt rond het jaar 148 na 

Christus. Met een marge van zes jaar naar beneden en naar boven kan men het bouwjaar van 

de aak dus stellen op ergens tussen 142 en 154 na Christus. Ook dat is opmerkelijk. Er is nog 

wel eens aangenomen dat de Romeinse Rijnschepen maar een korte levensduur hadden. Na 

hun tocht Rijn-afwaarts zouden ze meteen zijn gesloopt om het vrijkomende hout te gebruiken 

voor het optrekken van forten, wachttorens en andere bouwwerken langs de “Limes" de grens 

tussen het Romeinse Rijk en de barbaarse gebieden ten noorden en ten oosten van de Rijn. 

 

Onderhoud 

Uit slijtagesporen aan de „De Meent" was al geconcludeerd dat dit scheepje een langere 

levensduur moet hebben gehad. Die conclusie is door het jaarringenonderzoek bevestigd. 

Uit voorwerpen die aan boord werden aangetroffen, bleek dat het vaartuig moet zijn gezonken 

in de periode IS) - 200jaar na Christus. De levensduur heeft dus zeker ruim 25 en mogelijk zelfs 

bijna 60 j aar bedragen ! Gedurende die tijd blijkt aan de aak ook onderhoud te zijn gepleegd. 

Zo zijn er bijvoorbeeld gerepareerde plekken gevonden onder de waterlijn. Kennelijk beschikten 

de Romeinen dus ook al over technieken om schepen op de een of andere manier droog te 

zetten. 

 

Bron. BW 4/2004 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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             Sic transit gloria mundi…. 

       “ORANJE NASSAU" EN 

        “PRINS DER NEDERLANDEN" 

                         EXIT 

    Laatste twee passagiersschepen van de 

K.N.S.M.   uit de vaart 

 

     Afloop van de eens zo vermaarde Hollandse   

                                               passagiers- lijndiensten           

 

Door J. De Vries 

Gep. Nautisch Expert Scheepsvaartinspectie 

 

In verscheidene Wimpel-artikelen van de laatste jaren is al meermalen de onafwendbare totale 

afloop van onze passagiersvaart in oceaanlijndiensten met leedwezen geconstateerd. ln 

augustus van dit jaar is de laatste trans-Atlantische passagiersdienst vanuit Nederland 

opgeheven, een streep zettend onder de loopbaan van de zusterschepen “Oranje Nassau" en 

“Prins der Nederlanden" van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (K.N.S.M.) 

te Amsterdam. Slechts de cruisevaart floreert nog, waardoor de Holland-Amerika Lijn haar 

aantal passagiersschepen voor dat doel in 1973 zelfs nog verdubbeld zal zien. Dat gebeurt als 

de in verbouwing zijnde “Veendam" en “Volendam" (ex-U.S.A.schepen), alsmede de nieuwe 

“Prinsendam", actief gaan worden. 

Nadat in 1927 de Koninklijke West Indische Maildienst (K.W.l.M.) was samengesmolten met de 

K.N.S.M., ontstond onder de kroonvlag een aanzienlijke vloot passagiersschepen. Tot aan de 

tweede wereldoorlog waren bekende Amsterdamse passagiers-, motor- en stoomschepen: de 

“Colombia" (vlaggeschip), “Cottica", “Crijnssen", “Costarica", “van Rensselaar", “Simon Bolivar", 

“Stuyvesant" en “Venezuela". Slechts twee van die acht schepen, de “Cottica" en “Stuyvesant", 

ontsprongen de gevaarlijke dans der oorlogsjaren. De overigen gingen verloren met nog 42 

schepen van deze rederij, die bij het uitbreken van WO ll 86 zeeschepen telde. Reeds 18 

november 1939 was de “Simon Bolivar" de eerste verliespost, door oorlogshandelingen, van 

onze koopvaardijvloot, in de sector der passagiersschepen. 

In het na-oorlogse programma van de wederopbouw van de vloot zijn ca. 80 nieuwe schepen 

voor de K.N.S.M. gebouwd, zowel met het oog op uitbreiding als ter vervanging van oude 

schepen. Hele series vrachtschepen van dit nieuwbouwprogramma hadden hun bakermat in het 

scheepsbouwdistrict in en nabij Rotterdam. 

De schrijver van dit artikel aan 
boord van het m.s. “Prins der 
Nederlanden" op 3 september 
1957, tijdens de officiële proeftocht 
van Rotterdam naar Amsterdam. 
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Eind 1954 bestelde de rederij twee motor-passagiersschepen, bij twee niet zo ver van elkaar 

gelegen werven te bouwen: de “Oranje Nassau", die te Bolnes groeide, en de “Prins der 

Nederlanden" die te Rotterdam op de helling verrees. Beide schepen kwamen in 1957 in de 

vaart en onderhielden gedurende vijftien jaren een lijndienst tussen Amsterdam en West-Indië 

(Suriname en de Antillen). Zij werden bekende verschijningen in het Caraïbisch zeegebied. In 

augustus jl. waren ze vroegtijdig uitgediend op dat traject: niet meer opgewassen tegen de 

concurrentie in de lucht. 

 

                                                                                                                                                             

M.s. “Oranje Nassau" 

Gebouwd in de jaren 1956/57 aan de scheepswerf Gebr. Pot te Bolnes, onder bouwnummer 

936 (enige jaren geleden is deze werf opgenomen in de ernaast gelegen Boele's 

scheepswerven). Op de enige bouwhelling van Gebr. Pot stond het casco van de “Oranje 

Nassau" maandenlang met de neus over de langs de werf lopende Dijkstraat. Het kon maar 

nét!Op 16 augustus 1957 had de overdracht aan de K.N.S.M. plaats en 28 aug. begon de 

maiden voyage vanuit Amsterdam naar West-lndië. Hoofdafmetingen volgens meetbrief: L x B x 

H : 120 x 17,2 x 9,9 meter. Lengte over alles: 131.5 meter. Bruto inhoud: 7550 registerton. 

Waterverplaatsing: ca. 10.000 ton à 1016 kg. Voortstuwing: Stork dieselmotor, 9 cilinders. 

Vermogen : 4500 pk. Snelheid 15 1/2 zeemijlen per uur. In de eerste jaren bedroeg de 

bemanning ca. 90 man, later geleidelijk verminderd tot ca. 75 man. Accommodatie, bij 

oplevering voor totaal ca. 180 passagiers in twee klassen; later 154 in één klasse. 

De “Oranje Nassau" maakte tot augustus j.l. in totaal 125 rondreizen. De duur van een reis nam 

gedurende verscheidene jaren 8 weken in beslag, in de laatste jaren 4/12 week. Het schip 

stond het langst onder commando van de gezagvoerders A. Ruyg, P. Reitsema, C. Rechsteiner, 

 
Motorpassagiersschip “Prins der Nederlanden". Gebouwd door de werf P. Smit Jr. te Rotterdam. 
Overgedragen aan de K.N.S.M. op 3 september 1957. Uit de vaart genomen augustus 1972. Lengte 
over alles: 131.5 meter. Bruto inhoud: 7550 registerton. De scheepshuid was aanvankelijk zwart, later 
grijs geschilderd. 
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D. Stevenson, E. de Blaauw, P. A, v.d. Broecke, H. J. Korver, J. Wols, J. Noordveld, S. G. 

Kramer, N. J. van Yperen, J.A. van Someren, G. Brunt en J. H. Thijs. 

 

Het vaarprogramma voor 1972 omvatte tien gelijke reizen, als volgt: Amsterdam - Southampton 

- Paramaribo - Georgetown - Curaçao - Aruba - Kingston (Jamaica) - Ponta Delgada (eiland S. 

Miguel - Azoren) - Amsterdam. Van die tien geplande reizen zijn er zes volbracht, waarna het 

schip uit de vaart genomen is. 

Als bijzondere voorvallen aan boord van de “Oranje Nassau" zijn te vermelden: de geboorte van 

een meisje, genaamd Cynthia Franke, in 1960. En een gekostumeerd bal te Amsterdam, vóór 

het huwelijk van Prinses Margriet met Mr. Pieter van Vollenhoven, waarbij de gehele koninklijke 

familie aanwezig was, in 1967. 

 

M.s. ,,Prins der Nederlanden" 

Gebouwd in de jaren 1956/57 aan de Machinefabriek en Scheepswerf P. Smit Jr. te Rotterdam, 

onder bouwnummer 618. Klasse: Lloyds Register of Shipping. Tewaterlating 14 maart 1957, 

waarbij de doop verricht werd door Koningin Juliana, in aanwezigheid van Prins Bernhard, naar 

wie het schip genoemd is. Technische proefvaart op 20-22 aug. 1957. Overdracht aan de 

K.N.S.M. op 3 september en begin maiden voyage naar “de West" op 26 september, vanuit 

Amsterdam. 

Hoofdafmetingen volgens meetbrief: L x B x H : 120 x 17,2 x 9,9 meter. Lengte over alles = 

131.5 meter. Bruto inhoud : 7550 registerton. Waterverplaatsing : ca. 10.000 ton à 1016 kg. 

Voortstuwing: dieselmotor Burmeister & Wain, in licentie gebouwd door de machinefabriek van 

de werf P. Smit Jr. Type: 6 cilinders, tweetakt, enkelwerkend. Vermogen 4500 pk bij 128 omw./p. 

minuut. Snelheid 15 1/2 zeemijlen per uur.  

Ook van dit schip is de bemanning geleidelijk gereduceerd van ca. 90 naar 75 man. 

Accommodatie voor passagiers was in één klasse 151 personen. De “Prins der Nederlanden" 

Dubbelschroef passagiers m.s. “Colombia", in vóór-oorlogse jaren vlaggeschip van de K.N.S.M. Gebouwd in 1930 

door de werf P. Smit Jr. te Rotterdam. Bruto inhoud: 10.782 ton. Waterverplaatsing: 14.439 ton. Machinevermogen 

van twee Werkspoor diesels totaal 8000 pk. Passagiers totaal ca.300 personen in drie klassen. De scheepshuid is 

later grijs geschilderd. FOTO K.N.S.M. 
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maakte in 15 jaren 120 rondreizen, 5 minder dan het zusterschip. Weliswaar kwam “de Prins" 

een maand later in de vaart en ca. een maand eerder uit de vaart, doch het verschil in het totaal 

aantal rondreizen houdt mede verband met een langdurige reparatie. 31 augustus 1966 stootte 

 

                                                                                                                                                           

“de Prins" namelijk op een, niet in de zeekaart aangegeven, onderwaterklip nabij het eiland        

Flores in de Azoren. Geen slachtoffers, wél grote materiële schade. Duur der reizen als van de 

“Oranje Nassau". 

De “Prins der Nederlanden" stond het langst onder commando van de kapiteins J. R. Flens, D. 

Stevenson, C. Rechsteiner, T. C. van Drimmelen, P. Reitsema, A.J. Labout, P. A. v.d. Broecke, 

W. J. Janssen, E. de Blauw, S. G. Kramer, J. J. Ruiter, J. Noordveld, G. Brunt en J. H. Thijs. 

Het vaarprogramma voor 1972 omvatte tien gelijke reizen, als volgt: Amsterdam - St. Maarten - 

Curaçao - Aruba - Trinidad - Paramaribo - Ponta Delgada - Amsterdam. Van die tien geplande 

reizen zijn er vijf gerealiseerd, waarna het schip uit de vaart werd genomen. 

 

De twee hierboven beknopt beschreven vaartuigen zijn vracht-passagiersschepen. ln hun 

conceptie min of meer vergelijkbaar met (doch kleiner dan) de fontein-schepen van de V.N.S. 

die al jaren eerder het vaantje moesten strijken. 

De “Oranje Nassau" en de “Prins der Nederlanden" hebben twee tussendekken, vijf laadruimen, 

deels ingericht voor koel- en vrieslading. Drie ruimen voor en twee achter de motorkamer. 

Tientallen jaren voeren passagiersschepen met zwarte schoorsteen waarom twee witte banden, 

het bekende kenmerk van de K.N.S.M., op West-Indië. Al vóór 1940 werden ook toeristenreizen 

Curaçao. Vanaf de landzijde gezien: de St. Annabaai met de 160 meter lange Emmaschipbrug. Het 
passagiersschip “Prins der Nederlanden" gemeerd aan  het etablissement van de K.N.S.M. te 
Willemstad/Otrabanda. Foto Cees v. d. Meulen 
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(cruises) gemaakt. In de eerste jaren na W.O. ll zijn in ons 

land diverse passagiersdiensten op lange oceaantrajecten 

enthousiast heropend. Toen bood de burgerluchtvaart over 

de gehele wereld nog lang niet de hoge frequentie en 

mogelijkheden van thans. Doch die gestadig opkomende 

luchtvaart overvleugelde letterlijk en figuurlijk de 

passagiersvaart ter zee, in een geleidelijk wurgende 

concurrentie.  

Complete vloten passagiersschepen verdwenen uit onze 

schepenlijst. In het laatste tiental jaren is dat proces snel 

verlopen. lmmers, in de zestiger jaren voeren toch nog (om 

slechts enkele van de laatste Hollandse lijn-

passagiersschepen te noemen): Stoomvaart Mij. Ned: 

“Oranje", Kon. Rotterd. Lloyd: “Willem Ruys", Holland-

Amerika Lijn: “,Maasdam" en “Rijndam", V.N.S.: 

”Oranjefontein" en ”Jagersfontein", Nederl. regering: 

“Waterman", “Groote Beer" en “Zuiderkruis", van Nievelt-

Goudriaan: “Alhena" en “Aldabi", Oranje Lijn “Prinses 

Margriet" en “Prinses lrene", en de K.N.S.M.: met “Oranje 

Nassau" en “Prins der Nederlanden". 

Al die schepen, en daarmede alle passagiersdiensten in de oceaanvaart vanuit HolIand, zijn 

inmiddels afgestoten. 

Bij de K.J.C.P.L. verdwenen de “Boissevain", “Tegelberg" en “Ruys". Echter worden in de R.l.L. 

lijnen nog wel passagiersdíensten onderhouden, o.a. met de ex- “Randfontein" (nu “Nieuw 

Holland") die vorig jaar in N.S.U. verband overging van de V.N.S. naar de K. J.C.P.L. 

 

Bij het afsluiten van dit artikel, medio november waren besprekingen gaande over de verkoop 

van de “Oranje-Nassau" en de “Prins der Nederlanden" naar Indonesië. 

 

Salon aan boord 
van de “Prins der 
Nederlanden" . . .            
Muzieksalon aan 
boord van m.s.          
es war einmal . . ! 
Foto Cees v. d. 
Meulen  
                              
“Colombia" . 
Ouderwets, maar 
stijlvol                                                                                                 
ingericht. Foto 
K.N.S.M./v. d. Poll  
 
 
 
                     

Bron: De Blauwe Wimpel  

 

 K.N.S.M. kantoor te Willemstad/Punda, op 
Curaçao.Foto Cees v. d. Meulen 
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7 juli – 4 oktober 1996: 
Met het ms „Pollux" naar Bali, ruim 12.000 zeemijlen 

 
TEKST EN FOTO'S 
JAN WERKMAN   
 

Een van de laatste zinnen 
van het artikel „Expeditie 
naar de Tropen, een 
dierbare herinnering” van 
Leo Bersee luidt: „Mensen, 
en in het bijzonder 
bemanningsleden, die ooit 
een reis op de „Plancius” 
meemaakten, zullen haar 
nimmer vergeten”. Dat 
nodigde uit tot het 
schrijven van een 
vervolgverhaal over dit 
schip, dat thans de naam 
„Pollux” draagt.  
 
 

 

Een artikeltje in de Amigoe, een 

Nederlandstalige Curaçaose krant, eind juni 1996, schudde de koopvaardijstuurman in mij 

wakker.  

Ik wist dat mijn monsterboekje voor het laatst gebruikt was in 1968, toen ik nog voer bij de 

Oranjelijn op het ms „Prinses Emilia”. Helaas begon het getij voor de koopvaardij te verlopen en 

een van de eerste rederijen die het moest opgeven tegen de concurrentie van de goedkope 

vlag was mijn maatschappij, waar ik zo’n vijf jaar bij had gevaren. Tot mijn geluk kon ik 

terugkeren naar de Koninklijke Marine, waar ik mijn dienstplicht had vervuld. Interessante, 

goede KM-jaren lagen in het verschiet, maar in mijn hart bleef ik toch meer geïnteresseerd in de 

koopvaardij. De laatste jaren was ik geplaatst op Curaçao op de Marinebasis Parera, totdat ik 

werd bedankt voor de bewezen diensten. De „Pollux” lag in Willemstad en had onder andere 

behoefte aan nautisch geschoold personeel, dat zich enige maanden kon vrijmaken om - 

zonder bezoldiging - een lange zeereis te ondernemen, die het schip naar de andere kant van 

de wereld zou moeten brengen. Drie maanden werden er voor uitgetrokken om het schip naar 

Benoa (Bali) te varen. 

Ik vreesde dat vele liefhebbers zich op de kade van Otrobanda zouden verdringen, maar dat 

viel mee. Aan boord maakte ik kennis met twee andere Jannen (Teeuwen en De Hesse, 

respectievelijk kapitein en hoofdwerktuigkundige, beiden „zwaar” in de zestig!). 

Wel, ik zou ervan horen of ik als stuurman mee mocht varen.    

 

28 Jaar na dato                                                                                                                                     
Voor ik het wist stond er ’’Pollux” onder „Prinses Emilia” in mijn monsterboekje, een sprong van 

Ms „Pollux" ten anker liggend in een baai op Grenada. 
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 28 jaar! De weinige dagen voor vertrek werden besteed aan bevoorraden, onderhoud schip, 

verfraaiing interieur, etcetera. Het werd al spoedig duidelijk dat de wereldreis, die de eigenaren 

(Crestmarine, Willemstad) met het schip hadden willen maken, een enigszins andere zou 

worden dan die welke in Bersee’s artikel werd genoemd. Veel maakte dat voor mij niet uit. 

Eindelijk weer een schip, en wat voor één! Een om een oude droom werkelijkheid te zien 

worden: weliswaar niet om de wereld, maar de ruim 12.000 zeemijl stonden toch borg voor een 

pittige zeereis, die voor eenieder een eigen uitdaging had. 

 

De overtocht werd opgedeeld in vier etappes: Willemstad-Recife, Recife-Kaapstad, Kaapstad-

Mauritius en tenslotte Mauritius-Bali. Ieder deel met een eigen karakter, hoewel het hoofdthema 

gelijk was: het aanlopen van havensteden en redes die een band hebben met de Nederlandse 

geschiedenis, de trails van de West- en Oost-Indische Compagnie zouden worden gevolgd. 

Een tocht langs de voormalige wingewesten! Een reis rond de halve wereld: 90 dagen 

voornamelijk zee, zee en zee. Phileas Fogg zou er zijn neus voor hebben opgehaald!                                 

 

Vroeger en nu 
De „Pollux” werd, met zes zusterschepen, gedurende 1950-1951 in opdracht van de 

Loodsdienst gebouwd. Onder andere deed ze dienst voor Delfzijl, getuige ook een oud 

zeejournaal dat mij informatie daarover verschafte. Nadat ze werd verkocht, diende ze verder 

als expeditieschip. Er werd nog een bewijs aan boord gevonden in de vorm van een zak 

steenkool uit Spitsbergen, die mogelijkerwijs gebruikt zal worden voor de barbecue in de buurt 

van Irian Jaya, waar één van de eerste reizen naar toe zal gaan. 

De „Pollux”, met Willemstad op de achtersteven, vaart onder Antilliaanse vlag en is onderworpen 

aan de Nederlandse scheepvaartwetgeving. Dat geeft in ieder geval toekomstige passagiers het 

vertrouwen dat ze zich inschepen aan boord van een niet alleen hecht en sterk, maar ook een 

veilig schip. De gezelligheid, die wij op deze oversteek kenden, zal van de mensen zelf moeten 

komen en als je enigszins van kamperen houdt lukt dat vanzelf wel. 

Hoewel de 

brochures spreken 

van een zeer up to 

date en volledig 

technische uitrusting, 

zowel voor de brug 

als voor de 

machinekamer, was 

het met name voor 

de MAROFS 

(Maritiem Officier) 

wel wennen. De 

hoofdmotor (Truus 

genaamd), een 600 

pk MAN diesel, is 

ongeveer het enige 

dat niet van zijn 

plaats is geweest.  
Het roversnest Grenada. 
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De rest van het gedateerde materiaal, zoals ik dat maar eufemistisch zal noemen, vergde 

bijzonder veel aandacht, vakmanschap en vooral interesse van een ieder om de zaak 

draaiende te houden. Beslist geen sinecure. Het fenomeen MAROF was voor mij nieuw en met 

belangstelling heb ik naar hun 

idealen, verhalen en 

verwachtingen geluisterd en kreeg 

daarbij het gevoel dat het voor mij 

(en vele Wimpellezers) destijds 

heel  wat eenvoudiger was een 

rederij te vinden. Onze mannelijke 

MAROF, een prima kracht, zowel 

op de brug als in de 

machinekamer, is zich nu uit arren 

moede in het buitenland aan het 

oriënteren om een functie te 

vinden! In de tussentijd werkte hij 

op een metaalfabriek in 

Nederland. Onvoorstelbaar lijkt me dat, en frustrerend ook. Goed in en voor je vak zijnde te 

moeten vegeteren in een fabriek.  

Dat kan nooit de reden zijn geweest om de zee te kiezen. 

De „Pollux” heeft een nogal diverse accommodatie voor 24 passagiers. Spartaans aandoende 

hutten zonder toilet, wastafel       

 en douche, vormen er een deel van. Dat daar vroeger zes loodsen ingeperst werden, klinkt 

bijna ongelooflijk.  

Er is echter ook een mogelijkheid om wat meer faciliteiten te krijgen in een hutten, die meer op 

een boudoir of suite lijken. Maar het is toch alleen om in te slapen, dus wie maalt er om teveel 

luxe? Daar zijn andere rederijen voor. 

 
Zin in avontuur 
De bindende factor 

moet toch zijn: zin in 

avontuur. De 

overtocht was geen 

luxe cruise, geen 

kamerbreed tapijt, 

barorkest, danszaal, 

casino of 

soortgelijke zaken. 

Wel een solide 

afspiegeling van de 

rijke Nederlandse 

maritieme traditie. 

Hoewel de reis zou 

voeren door in het 

algemeen 

betrekkelijk rustige 

Vissersvaartuigen te Paramaribo 

Restaurant te Paramaribo 
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wateren, waren de gedragingen van de „Pollux” dusdanig dat er vaak meer onder dan door het 

water werd gevaren. Gelukkig kwam iedereen binnen niet al te lange tijd wel over de zeeziekte 

heen. 

 

 

7 Juli vertrek uit Willemstad - via Bonaire en Grenada - naar Paramaribo; een etappe van 2500  

 

zeemijl. Niet licht te vergeten door de bemanning die dit geheel met de hand sturend mocht  

afleggen. Bij vertrek bleek er een onderdeel uit de stuurautomaat niet te werken en het zou 

eerst in Paramaribo geleverd kunnen worden. Dat was afzien voor iedereen op de brug en het 

vormde een flinke belasting voor de roergangers ( = iedereen).  

Voordeel was wel, dat er geen speciale havenroergangers meer nodig waren: iedereen zat ruim 

in zijn stuururen. Grenada was een meer dan welkome onderbreking en gelukkig kon iedereen 

de wal op om dit oude roversnest, een prachtig tropisch eiland vol nootmuskaatplantages, te 

bekijken. Afscheid van de Caribbean en op weg naar Paramaribo, een track tussen Trinidad en 

Tobago door. Reikhalzend werd door de roergangers uitgezien naar deze stad en zelden werd 

een onderdeel met groter enthousiasme ontvangen. Daarna bleek de reparatie slechts een 

tiental minuten te vergen! 

Suriname bood de indruk van een verlopen land. Heel mooi, dat wel, maar dankzij de politieke 

situatie, behoorlijk aan de grond zittend. Korte tijd na vertrek brandden er enige, pas 

gerepareerde, overheidspanden af, alsof daarmee oplossingen voor de problematiek van dit  

prachtige land dichterbij komen! In de bocht van de rivieren lag nog een oude bekende: de 

„Gran Rio”, die in betere tijden vaak ook in Willemstad te zien was. Een voormalige coaster van 

Beek uit Delfzijl („Vincent”) liep net voor ons binnen. Na Suriname ging het via Fortaleza en 

Recife naar het einde van de eerste etappe. Bunkeren voor de oversteek naar Namibië. 

 

Naar Kaapstad 

Deze etappe werd onderbroken met een bezoek aan de Britse kroonkolonie St. Helena, waar 

uiteraard een bezoek aan het optrekje van Napoleon op het programma stond. Landen in de St. 

Ten anker bij St. Helena 
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Jamesbaai is iets speciaals. Vanuit de sloep van de Pollux snel een touw pakken en op de 

spekgladde steps springen. Een diploma circus-artist is bijna een vereiste. Het lukte, met wat 

blauwe plekken en lichte verwondingen als getuigen! 

De post van deze rots zou er nog een week of zes over doen, maar een brief met het stempel 

St. Helena is zeldzaam genoeg! Een vliegveld is er niet en zal er, als het aan de bevolking ligt, 

ook niet komen. Ruimte is wel gereserveerd, maar de behoefte wordt nog niet gevoeld. 

Voorlopig dus geen concurrentie voor Saba, nu het eiland met het meest opwindende vliegveld. 

Opvallend waren de formaties dolfijnen, die na ons vertrek een spectaculaire show opvoerden 

rondom de „Pollux". Schitterend, zoals deze dieren ons wisten te vermaken. 

Na een paar dagen stevig doorvaren (8 kts), diende de volgende haven zich aan: Walvisbaai. 

Hier aanschouwden we een nieuw fenomeen: het inspecteren van baardharen in scheer 

apparaten. Er heerste daar werkelijk een drugs- en alcoholfobie. Omdat ook de scheepsbar  

verzegeld moest worden, kortten we ons bezoek tot die uren die nodig waren voor het bunkeren 

van gasoil. Wegwezen en op weg naar Kaapstad. 

Van verre zagen we het silhouet van de dominante Tafelberg en tot ons geluk meerden we af in  

het aloude Victoria dock, vlak naast een groot hotel in aanbouw en een grandioze shopping 

mall. Eindelijk weer eens vaste grond onder de voeten, na 3700 mijl gevaren te hebben vanuit 

Recife, onderbroken door St.Helena. Volgens ons beweegt deze rots echter ook na zoveel 

dagen! 

 

2300 Mijl naar Mauritius 

Een deel van dit traject is welhaast klassiek te noemen: het ronden van Kaap De Goede Hoop; 

helaas gebeurde dit in het donker. You can’t have it all. Gelukkig konden er in de twee 

tussenhavens Port Elizabeth en Durban wel excursies gemaakt worden. Zelfs naar de “Nedlloyd 

Colombo," waar men ons naar de traditie van goed Nederlands zeemansschap - elkaar helpen 

waar dat mogelijk is - assisteerde met informatie en enige benodigde onderdelen. 

Bij vertrek uit Durban werd nog een regel in mijn monsterboekje ingevuld: op dezelfde bladzijde, 

waarop vermeld staat, dat ik als stuurmansleerling ging varen op de „Prins Willem van Oranje,” 

mocht ook genoteerd worden, dat ik de reis op de „Pollux” zou vervolgen als kapitein! 

Daar gingen we: onder Madagascar door naar Port Louis (Mauritius). Vooral het eerste stuk 

was leerzaam: de volle kracht van de Agulhas stroom deed zich goed gelden met een drift van 

ruim 400. Zo staat het in de Pilots en op de kaart, jawel! Maar toch verrast het je als je niet 

eerder in deze streken bent geweest. Mauritius is een interessant eiland. We bleven er ruim drie 

Brug ms „Pollux" Op de brug: kapitein Klaar Jongejan en de auteur. 
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dagen, zodat eenieder een flink stuk van het 

eiland heeft kunnen zien. Verder werd het 

laatste deel van de reis voorbereid. 

 

Laatste etappe                                                                                                                         

2400 Mijl tot Cocos Eiland en dan - via de 

Krakatau in Straat Sunda - naar Jakarta, waar 

de formaliteiten vervuld moesten worden, 

teneinde het schip gereed te maken voor de 

volgende levensfase: het varen met 

passagiers in het oostelijke deel van de 

Indonesische eilanden. 

Bij Cocos (Australië) werd 24 uur geankerd in 

Port Refuge. We kozen één van de bewoonde eilanden uit (Home Island) en ondergingen hier 

de absolute stilte, ook wel het absolute niets. Na zoveel dagen scheepslawaai deed de stilte 

pijn aan je oren. Geen oord om een lange vakantie te houden. Twee maal per week een 

vliegtuig uit Perth, twaalf schepen per jaar, wat jachten en dat is het zo ongeveer. Maar toch: 

juist op dit soort reizen is het mogelijk om inderdaad iets te zien van vreemde landen. Is dat niet 

het motief geweest voor velen om ooit te gaan varen? 

 

Majestueus en groots, dat was de Krakatau, 

die gelukkig zijn grimmige karakter niet 

toonde. Voor fotografen onder ons een 

schitterende vulkaan en voor de historici 

een om van te gruwen. 

In Priok, waar opvallend veel schepen ten 

anker lagen, hadden we nog een 

interessante ontmoeting. Het voormalige 

Oranjelijn passagiersschip „Prinses Irene” 

lag binnen de breakwaters.  

 

 

Kennelijk in gebruik als logementsschip voor de Marine, getuige haar pennantnumber 972. Naar 

ik vermoed de laatste Oranjeliner still afloat, 

(na verkoop destijds verdoopt in „Tjut Njak 

Dhien”. 

 

Gemeenschappelijk overleg leidde ertoe, dat 

we Surabaya oversloegen en opstoomden om 

Madura heen naar de rede van Probolinggo. 

Daar kon van de gelegenheid gebruik worden 

gemaakt om de vulkaan Bromo te bezichtigen. 

Een interessante excursie, die tevens het 

laatste stukje reis inluidde: op naar Bali, de 

nieuwe uitvalsbasis voor de „Pollux”. 

 

In de sloep naar Home blad (Cocos Blonds). 
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Ruim 12.000 zeemijlen lagen achter ons. Een reis om nooit te vergeten, zowel voor the old 

salts, als voor de nieuwe lichting koopvaardijofficieren, die ik van harte „God speed” toe wens. 

 

                                                                                                        Bron: De Blauwe Wimpel 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Barre voedseltocht in hongerwinter (3)  

Verhalen van soms gruwelijke loop- en fietstochten in de hongerwinter van 1944-1945 naar 
noordelijke en zuidelijke provincies voor het bedelen van voedsel zijn er legio. Ondanks alle 
ellende onderweg met Duitse soldaten en NSB’ers werd de humor behouden. Daarin slaagde 
ook schippersdochter Johanna Antonia (roepnaam Annie) van der Meulen-Kooren. De toen 24-
jarige Charloise huisvrouw maakte aantekeningen, die ze pas veel later uitwerkte. Haar door 
Rein Wolters bewerkte realistische verhaal gaat over haar eerste tocht van twaalf dagen per 
fiets vanuit Charlois in haar geboortestad Rotterdam naar de Achterhoek, in januari 1945.  
Deze keer: deel 3. 
 

 
De Zuidhoek in Charlois was het vertrekpunt van Annie voor haar voedseltocht naar de Achterhoek. Foto verzameling Rein 
Wolters 

De dochter sprak lichtelijk geïrriteerd: Maar die twee kunnen toch niet weten hoe u bent.’’ Geluk 
kreeg hier zomaar de overhand, ze konden blijven en ook nog eten krijgen. Daarna hebben ze 
nog gezellig zitten praten. Hier ging dus het gezegde dat de eerste indruk de beste is niet op.  
 
Schimmel  
“Jullie willen nu zeker wel gaan slapen?’’, vroeg de boerin. Dat wilden Annie en Rini zeker, want 
na zo’n vermoeiende dag en doorwaakte nacht hadden ze erge slaap. “Hebben jullie dekens? 
Jullie zullen in het hooi moeten”, zei de boer en ook dat hij nog wel wat oude jassen in de 
schuur had die bruikbaar waren als dekens. Annie en Rini kropen zo diep mogelijk in het hooi, 
hun mantels aan en de oude jassen daar weer overheen. Annie bespeurde een vreemde lucht. 
“Ruik jij ook die vieze geur, Rini? Het lijkt wel schimmel.’’ 
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Annie pakte de zaklantaarn, die ze altijd bij de hand hield. Daarmee zag ze dat de jassen dik 
beschimmeld waren. De koude won het ook dit keer van hun afkeer en ze hoopten het onder de 
vieze jassen warmer te krijgen dan de vorige nacht. Ze hadden het inderdaad minder koud, 
maar nu hielden vreemde geluiden hen uit de slaap. Het was een kakafonie van geknor, 
geproest, gezucht, geblaat, geplas en nog veel meer. Dus ook die nacht werd maar weinig echt 
geslapen.  
Dag 3  
Ze waren al vroeg uit het hooi en kregen tot hun geluk een bord pap en brood. Daar werden ze 
heel blij van, want hun magen bleven voortdurend knagen. In de schuur, waar hun fietsen 
stonden, talmden ze met hun vertrek Er stond een steenkoude oostenwind en daar moesten ze 
precies tegenin. Eenmaal onderweg spraken ze niet veel. Het was er te koud voor. Al na een 
uur leken hun handen en voeten op klompen ijs. Afstappen hielp niet en daarom fietsten ze 
maar door tot het plaatsje Dieren. 

 
Er vielen ook bommen tijdens WO2 in de omgeving waar Annie en Rini woonden, zoals op de Millinxbuurt, Foto verzameling 

Joop van Loon (τ) 

Luilekkerland  
Eindelijk waren ze bij de in die dagen veel besproken IJssel. Aan de andere kant van de rivier 
moest het luilekkerland liggen. Maar net als in het sprookje, moesten ze eerst door een 
denkbeeldige berg rijstebrij heen. Luilekkerland was nog niet bereikt. Ze waren verbaasd zo’n 
smal water te zien, gewend als ze waren aan de Nieuwe Maas in Rotterdam. Het wachten was 
op de veerpont. Ze vroegen zich af wat ze moesten doen als ze aan de overkant stonden. Het 
doel van hun reis was weliswaar nabij, maar ze wisten allerminst wat ze ermee moesten. 
Daarbij kwam ook nog dat ze nergens huizen zagen. Ineens beseften ze dat de oevers 
uiterwaarden waren, die op gezette tijdens onder water stonden. Maar al waren er huizen, ze 
konden toch niet zomaar aankloppen om te vragen om rogge of ander voedsel? 
 
Hulpvaardig  
“Wel dames, kan ik jullie misschien van dienst zijn?’’ De vraag kwam van een jongeman die hun 
verbale overpeinzing gehoord had. Ze vertelden hem hun plannen. “Die uitvoeren is niet meer 
zo gemakkelijk”, zei hij. “Er zijn hier al zoveel mensen uit het westen geweest en er is veel 
geknoeid met zwarte handel.’’ “Is dat hier ook al zo?’’ vroeg een verbaasde Annie. Haar en 
Rini’s gezicht vertrokken van teleurstelling. “We hebben wel wat geld bij ons, maar niets van 
waarde om te verhandelen.” Hij knikte en zei: “Ik weet nog wel een paar adressen waar jullie 
mogelijk terecht kunnen.” De veerpont vertrok en de overzijde was snel bereikt. Ze fietsten mee 
met de onbekende. Na een uur peddelen stopte hij. Gelukkig maar, ze waren erg vermoeid. 
“Jullie hebben zeker wel honger?”, vroeg hij. “Nou, sinds vanmorgen hebben we niet meer 
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gegeten en door de kou voelt dat erg vervelend.” “Ik heb brood bij me, kan ik jullie daar een 
plezier mee doen? 
 
Bedelaar  
Annie en Rini aarzelden, ondanks hun grote trek. Maar het idee van een vreemde man brood 
aan te pakken was voor hen geen alledaagse bezigheid. Hij haalde brood uit zijn jaszak en toen 
ze heerlijk witbrood met dik boter en worst zagen, waren ze verkocht en pakten ze het aan. “Ik 
voel me net een bedelaar”, glimlachte Annie tegen de jongeman. “Als je kinderachtig bent, 
kunnen jullie beter meteen terug naar huis gaan. Je moet toch door vragen aan de kost komen 
en proberen met zoveel mogelijk voedsel terug te gaan.” Vanuit dat oogpunt had Annie het nog 
nimmer bekeken. Hij: “Ik moet nu verder, want ik heb een afspraak. Als jullie die kant opgaan 
(hij wees de route aan) dan treffen jullie een café. Wacht daar op mij, dan zien we verder.’”  

 
 
De Nieuwe Maas in 
Rotterdam was duidelijk 
breder dan de IJssel in 
Gelderland. Foto 
verzameling Rein Wolters 

Stijfheid  
Annie en Rini 
besloten een eindje 
te lopen om de 
stijfheid van het 
fietsen uit hun benen 
kwijt te raken. 
Ondertussen 
bespraken ze de 
situatie waarin ze 
terecht waren 

gekomen. Het leek hun wel wat; dat voorstel en het café. Als hij ze adressen kon geven waar ze 
eten konden kopen, zou dat wel zo prettig zijn. “Hij ziet er leuk uit”, ginnegapte Rini. Annie 
lachte terug en zei: ‘’Jammer dat ik getrouwd ben. Desondanks dat kijk ik nog steeds naar een 
aardige en knappe man als die passeert. Ik hoop niet dat je me nu lichtzinnig vindt.” 
 
Dorst  
Opeens kreeg dorst op een heftige manier de overhand. Ze zagen een paar huizen en de kar 
van een melkbezorger. “Heeft u misschien wat melk voor ons, we hebben erge dorst.” De 
melkboer: “Kunnen jullie krijgen, maar de melk is erg koud door de vorst.” Annie zei dat ze meer 
leed aan dorst dan onder de vrieskoude. Van een mevrouw die net buiten was gekomen kregen 
ze een kom melk en tot hun verbazing dronken ze elk twee volle kommen leeg. Nu hun dorst 
gelest was, fietsten ze verder. Eindelijk kregen ze het aanbevolen café in zicht en inderdaad, de 
aardig jongeman was er ook. “Zo, dames, ik heb al koffie besteld”, begroette hij. “Ga maar gauw 
naar binnen.’’  
 
Genieten  
Ze genoten intens van de koffie met warme melk en ook van het babbeltje met de ineens niet 
meer zo onbekende jongeman. “Ik wacht op een auto, die mij naar Zelhem brengt. Als jullie 
alvast vooruitgaan, zien we elkaar weer in het café bij de bank. Dan breng ik jullie naar een 
adres om te overnachten.’’ Ze gingen op weg, maar vanaf dat moment hadden ze hun aardige 
jongeman niet meer gezien. Na verloop van tijd bereikten ze het dorpscentrum en zagen het 
bedoelde café. ‘Geen toegang voor burgers’ lazen ze toen ze dichterbij waren gekomen. Dat 
was het dus niet, maar verderop troffen ze nog een café. Ze besloten daar te wachten, helaas 
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was na een uur nog niemand te zien. Wat nu! “Geloof jij dat hij nog komt”, vroeg Rini verdrietig. 
“We moeten maar opstappen”, meende Annie. “Ik heb het koud en straks is het donker. Voor 
die tijd moeten we onderdak hebben gevonden.’’  
 

Barre voedseltocht in Hongerwinter (4)  

 

Verhalen van soms gruwelijke loop- en fietstochten in de hongerwinter van 1944-1945 naar 

noordelijke en zuidelijke provincies voor het bedelen van voedsel zijn er legio. Ondanks alle 

ellende onderweg met Duitse soldaten en NSB’ers werd de humor behouden. Daarin slaagde 

ook schippersdochter Johanna Antonia (roepnaam Annie) van der Meulen-Kooren. De toen 24-

jarige Charloise huisvrouw maakte aantekeningen, die ze pas veel later uitwerkte. Haar door 

Rein Wolters bewerkte realistische verhaal gaat over haar eerste tocht van twaalf dagen per 

fiets vanuit Charlois in haar geboortestad Rotterdam naar de Achterhoek, in januari 1945. Deze 

keer: deel 4. 

 
Op de achterzijde van de 
Dordtselaan vielen ook bommen. 

Foto verzameling Joop van Loon 

Ze begrepen dat ze niet in 

het dorp konden blijven, 

maar buitenaf moesten 

zijn. Ze kwamen bij een 

richtingbord en dat was 

reden voor overleg welke 

richting ze gingen inslaan. 

“Het blijft mij gelijk”, vond 

Rini. “We weten toch niet 

waar we zijn.” Er stonden 

namen van verschillende 

dorpen op het bord. “Ik heb wel zin om naar Halle te gaan”, opperde Jannie. “Waarom, ben je 

daar wel eens eerder geweest?’’ “Nee, het is een aardige naam, beter dan Hummelo”, luidde 

het weerwoord.  

 

Te laat  

Vijf kilometer verder klopten ze aan bij een boerderij. Ze konden er niet terecht, bij de volgende 

evenmin. Hun situatie werd er niet rooskleuriger op. Als ze nergens konden slapen… wat 

moesten ze dan beginnen? Dan nog niet eens gesproken van het doel, waarvoor ze zo’n eind 

gefietst hadden. Ze wilden immers met levensmiddelen zwaarbeladen fietsen terug naar huis. 

Achteraf bleek dat de boeren die ze hadden benaderd ’s middags wel eten over hadden, maar 

Annie en Rini klopten er te laat voor aan, zodat alles naar andere liefhebbers was gegaan. 

Aangeslagen gingen ze verder en ontdekten een grote boerderij die verder van de weg stond. 

Het verkleumde duo ging het maar weer proberen en zou gelijk vragen of ze er konden slapen. 

Ze durfden niet te wachten tot het donker werd. Ze liepen achterom, want dat was de beste 

methode hadden ze intussen geleerd en hoorden iemand op hen afkomen. Het was de boerin 

en ze deden hun verhaal, maar op de vraag over slapen, keek ze bedenkelijk.  

 

Dekens  
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“Wat te eten heb ik wel voor 

jullie, maar voor slapen kunnen 

jullie het beter verderop vragen, 

want het is nog niet donker.’’ 

Annie antwoordde: “Dat is wel 

zo, maar als het donker is en 

we zijn nog niet onderdak, 

weten we niet wat we dán 

moeten doen.” De boerin: “Nou, 

kom er dan maar in. Ik zal wat 

te eten klaarmaken en dan zien 

we wel verder. Jullie moeten 

wel in het hooi slapen, vind je 

dat niet erg? Ik heb wel een 

paar dekens.’’ Rini en Annie 

keken elkaar verheugd aan: 

eten en dekens, het zag er weer iets plezieriger uit. Ze werden in de grote keuken gelaten, waar 

een oudere vrouw zat, de moeder van de boerin. Er klonk een vriendelijk welkomstwoord en ze 

nodigde Annie en Rini uit dicht bij de kachel te komen zitten. Ze kregen ook nog een warme 

stoof onder hun steenkoude voeten geschoven.  

Annie keek haar ogen uit op het fornuis, het ding was zeker drie keer zo groot als die ze in 

Rotterdam had gezien. Met veel siernikkel, knoppen en grote ketels op het vuur. De twee 

kregen een bord voedsel op hun schoot en ze voelden zich sinds lang weer behaaglijk.  

 

Rogge en spek  

Het was nog niet donker. Ze mochten hun fietsen in de stal zetten en lopend wilden ze proberen 

voedsel te kopen. In de eerste boerderij waren verschillende boeren bij elkaar. Ze waren de 

hoeveelheid rogge aan het opschrijven. “Rogge dames? Dat zal niet gaan, alles staat al 

genoteerd”, klonk het als begroeting. Annie was wat brutaler geworden en liet zich niet 

overbluffen. “U zult het toch niet op een pondje precies hebben genoteerd, denk ik?” Het was 

een aardige boer. “Nee hoor, dat valt wel mee. Ik heb wel iets voor jullie. Terwijl de boer naar 

de schuur liep, kwam de boerin binnen. Nu maar het ijzer smeden als het nog heet is, dacht 

Annie. Na haar groet vroeg Annie beleefd of ze een stukje spek of worst voor hen had. Ze 

antwoordde dat ze daar niet aan kon beginnen, omdat er al zo veel aan de deur waren geweest 

en er nog steeds mensen kwamen vragen. “Nu nog, met die sneeuw?’’ vroeg Annie. “Het is nu 

wel iets minder, maar we hebben al zoveel gegeven. Dat kunnen we niet blijven doen.’’ “Dat 

begrijpen Rini en ik wel, maar we komen helemaal uit Rotterdam en we willen zo graag, al is het 

maar een klein stukje spek, mee naar huis nemen.” De boerin ging weg en kwam even later 

terug met een flinke worst. “Stop maar snel weg, want eigenlijk doe ik dat niet meer.” De boerin 

wilde er niets voor hebben, maar ze kreeg van het duo wel geld voor de spaarpot van hun 

kinderen. De boer kwam ook binnen met rogge, dus ze hadden niet te klagen. Het kostte een 

paar dubbeltjes. Een koopje, want in de zwarte handel zouden ze er wel honderd gulden voor 

vragen. 

 

Verwend  

De boer van een volgende boerderij vroeg het tweetal of ze iets te ruilen hadden. Dat werd dus 

niets, maar daarna kregen ze toch weer een stuk spek en ook rogge. Ze besloten terug naar 

hun ‘slaaphuis’ te gaan. “Ik stond al naar jullie uit te kijken, want ik dacht dat jullie het niet terug 

konden vinden”, klonk de begroeting van de boerin. Eenmaal weer binnen zagen Annie en Rini 

Annie van der Meulen zag na het uitbreken van WO2 in de buurt van haar huis 
dit soort beelden van zich herpakkende soldaten. Foto collectie Rein Wolters 
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nu ook de andere bewoners van de boerderij. Het gezin bestond uit de oude boer en boerin, 

een zoon en dochter, een schoonzoon en een knecht. De dochter kwam met stoven en voor elk 

een paar klompen, want hun voeten waren drijfnat. U moet ons niet zo verwennen, dan willen 

we hier niet meer weg”, 

zei Annie lachend. 

“En”, voegde ze eraan 

toe, “we vinden het hier 

heel plezierig, we 

worden als mensen 

beschouwd en niet als 

lastposten.” Over en 

weer zaten ze gezellig 

te praten en dronken 

koffie. Na een uurtje 

werd de tafel gedekt 

en tot hun verbazing 

kwam er een grote pan 

op tafel. Dat waren de 

twee niet gewend, zo 

vlak voor het naar bed gaan nog te eten. Maar ze lieten zich graag uitnodigen om aan te 

schuiven. Het menu bleek te bestaan uit roggepap met stoofpeertjes. Het water liep hen door 

de mond van de heerlijke geur die uit de pan opsteeg.  

 
Via een pamflet werd de aandacht opgeëist voor verplicht werken in Duitsland 

 Ook werd een kan zoete melk over de brei gegoten. Het maakte het tot een godenmaal, 

zááálig. Ze zaten te smullen en kregen nog een bord, eigenlijk was dat te veel. Annie zag dat 

ook Rini moeite had het op te eten. Verrassing “Jullie willen nu zeker wel gaan slapen,’’ klonk 

het. Ze konden door het vele eten bijna niet van hun stoelen opstaan. “Zullen we eerst helpen 

met de afwas?”, vroeg Annie manhaftig, terwijl ze bijna omviel van moeheid. “Nee hoor, dat 

doen wij wel. Ga maar lekker slapen.” Ze wilden naar de gang gaan voor hun mantels. Ondanks 

de dekens die ze zouden krijgen, wilden ze toch hun jassen aantrekken. Maar toen kwam de 

verrassing. “Laat jullie mantels maar hangen,’’ zei de jonge boerin. “Jullie hoeven niet in het 

hooi te slapen. Het is onze gewoonte niet, maar jullie zien er netjes uit en dan, met die kou in 

het hooi slapen is niets gedaan.” Ze bracht het duo naar een kamertje achter in de gang, 

wenste de Rotterdamsen welterusten en liet hen alleen. Beiden ploften op een stoel, want van 

moeheid en de volle magen, konden ze nauwelijks meer staan. Annie was sprakeloos en dat 

was ze niet gauw. Ze stond bij familie en vrienden bekend als een ‘ouwe kletskous’. Als ze eens 

een stille bui had, klonk het al snel: “Je bent toch niet ziek, heb je het niet naar je zin?’’ Zo was 

het nimmer goed, of ze nu sprak of niet. Soms nam ze zich voor bescheiden te blijven, wat haar 

echter maar zelden lukte. Zeker als er een onderwerp ter sprake kwam dat haar interesseerde, 

had ze het hoogste woord. Annie vond dat een slechte eigenschap, maar verder was ze wel 

tevreden over zichzelf. Volgens familie en vrienden was ze zelfs een beetje bazig en kattig.  

 
Wordt vervolgd  (Geschreven door Rein Wolters, bron: de Oud Rotterdammer) 
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(I)                  Tot vliegkampschip verbouwde Japanse 

passagiersschepen 

Een vloot, bij voorbaat tot ondergang gedoemd 
 

door L. L. von Münching 
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                     
Het tijdvak, liggende tussen de mobilisatie in ons land op 29 augustus 1939 en het einde 

van de tweede wereldoorlog op 15 augustus 1945, omvat een periode van 6 jaar, waarin 

Nederland schaars van internationaal scheepvaartnieuws voorzien werd. Met name na 15 

mei 1940. 

Er zijn die jaren in Japan een aantal passagiersschepen gebouwd, waarvan weinig 

bekend is, maar die stellig belangstelling verdienen. 

Herhaaldelijk bereiken onze redactie vragen over deze schepen, die als passagiersschip 

gebouwd werden, vervolgens omgebouwd tot vliegkampschip, en tenslotte als zodanig 

— op een enkele uitzondering na — naar de kelder gingen. 

Wij verzochten onze medewerker L. L. von Münching documentatie over deze tragische 

vloot te willen verschaffen. In deze Wimpel het eerste, in de volgende het tweede artikel. 

Red. DBW 

 

Medio 1939 stond de Japanse koopvaardijvloot op de derde plaats van de wereldranglijst, na 

het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Onder Japanse vlag voeren 2.337 schepen 

met 5.629.845 brt, doch de Japanse koopvaardijvloot was voornamelijk een vloot van 

vrachtschepen, die weliswaar grotendeels emplooi vond in de lijnvrachtvaart, maar die 

betrekkelijk weinig grote passagiersschepen telde. De Japanse werven hebben zich nooit in de 

bouw van dit soort schepen gespecialiseerd. 

Het Japanse motorpassagiersschip „Brazil Maru” had, evenals het zusterschip „Argentina Maru”, een 

lengte van 155 meter, een breedte van 21m„ een holte van 12,6 m. en een diepgang van 8,80 m. Met twee 

Mitsubishi-Sulzermotoren met een vermogen van 16.500 pk. werd tijdens de proeftocht een snelheid 

bereikt van 21,382 mijl. 
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De eerste grote passagiersschepen bouwde Japan in de periode 1908-11, toen de Mitsubishi-

werf te Nagasaki de drie schepen van de „Tenyo Maru” klasse bouwde, n.l. het naamschip zelf 

(13.454 brt), de „Chiyo Maru" (13.426 brt) en de „Shinyo Maru" (13.377 brt). Eerstgenoemd  

                                                                                                                                                              

schip werd 22 april 1908 opgeleverd, het tweede 21 november van dat jaar, terwijl de „Shinyo 

Maru" als laatste van dit drietal 15 augustus 1911 de gelederen van de Toyo Kisen Kabushiki 

Maisha kwam versterken. Het waren passagiersschepen, uitgerust met drie stel stoomturbines 

(20.000 apk) op drie schroeven. Ze vonden emplooi in de trans-Pacificdienst en boden 

accommodatie aan (ongeveer) 275 passagiers in de eerste klasse en 54 in een intermediate 

klasse, terwijl 800 passagiers tussendeks vervoerd konden worden. 

 

Het duurde tot augustus 1920, alvorens de Japanse koopvaardijvloot weer met een groot 

passagiersschip werd verrijkt; dat was de „Cap Finisterre”, een voormalig Duits passagiersschip 

van de H.S.D.G., dat door de geallieerden als herstelbetaling aan Japan werd toegewezen. De 

Japanse regering verkocht dit passagiersschip aan de Nippon Yusen Kaisha, die inmiddels de 

Silhouet van het Japanse hulpvliegkampschip "Kaiyo," de voormalige Argentina Maru". ( Silhouet Erich 

Gröner †)  

Het Japanse motorpassagiersschip ,,Argentina Maru" (12.755 brt) en het zusterschip „Brazil Maru”, 

beide eigendom van de Osaka Shosen Kaisha, voeren op Zuid-Amerika via Kaapstad, toen in 

concurrentie met de nieuwe „Boissevain”, „Ruys” en „Tegelberg" van de K.P.M. 
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Toyo Kisen K.K. had overgenomen. Het was een waardevolle aanwinst, want de „Chiyo Maru" 

was 31 maart 1916 bij Hongkong gestrand en verloren gegaan. De nieuwe aanwinst kwam als 

„Taiyo Maru" (14.457 brt) in gebruik. 

Voor de vaart tussen de Verenigde Staten en Japan bestond, evenals op de trans-atlantische 

route het geval was, altijd een felle concurrentie tussen de rederijen onderling. Dit waren de 

Britse Canadian Pacific Company, de Amerikaanse American Mail Line, Matson Line en de 

Dollar Steamship Company, later American President Line en de Japanse Nippon Yusen 

Kaisha. Ter vervanging van de verouderde schepen van de „Tenyo Maru”- klasse liet de N.Y.K. 

tegen het einde van de twintiger jaren drie nieuwe, snelvarende passagiersschepen bouwen, de 

„Asama Maru" (1929-16.975 brt), „Tatsuta Maru” (1930-16.975 brt) en Chichibu Maru" (1930-

17.489 brt); laatstgenoemd schip werd in 1939 herdoopt in „Kamakura Maru".  

 

De Japanners zijn steeds sterke voorstanders geweest van het gebruik van dieselmotoren, en 

zo waren ook deze drie passagiersschepen uitgerust met Sulzer-( twee schepen) of B & W-

motoren („Chichibu Maru”) van 16.000 apk. Laatstgenoemd schip, als grootste en snelste van 

de drie, bereikte tijdens de proeftocht een snelheid van 21,48 mijl. De dienstvaart was ongeveer 

20 mijl. Aan boord was accommodatie voor circa 240 passagiers in de eerste, 95 in de tweede 

en 500 in de derde klasse. De „Chichibu Maru" had één, de beide andere twee lage 

schoorstenen, zoals toen algemeen gebruikelijk was. Vrijwel tegelijkertijd liet de N.Y.K. voor 

haar dienst op West-Europa twee passagiersschepen bouwen, de „Terukuni Maru" en 

„Yasukuni Maru" (beide 1930-11.930 brt) met accommodatie voor 120 passagiers in de eerste, 

68 in de tweede en 60 in de derde klasse. Sulzer-dieselmotoren (10.000 apk) gaven deze beide 

schepen een snelheid van 17 mijl. Tot kort vóór het uitbreken van de tweede wereldoorlog 

waren dit de enige grote, intercontinentale passagiersschepen onder Japanse vlag; daarnaast 

hadden de Japanners echter nog wel een aantal kleinere passagiersschepen. 

★ ★ 

★ 

In 1938 stelden de Japanners plannen op om zich op de verschillende belangrijke 

intercontinentale routes beter te kunnen doen gelden en nieuwe, grotere en snellere 

passagiersschepen in de vaart te brengen. In de eerste plaats wensten zij voor de dienst op 

Z.Amerika twee grote snelvarende passagiersschepen, want de passagiersschepen van de 

Osaka Shosen Kaisha, die op deze route emplooi vonden, zoals de ,,Buenos Aires Maru" en 

„Rio de Janeiro Maru", hadden een bruto inhoud van 9.600 ton en waren niet sneller dan 17 

mijl. 

Voor de dienst op West-Europa hadden de Japanners nog ambitieuzer plannen. Vele, speciaal 

de oudere, lezers zullen zich herinneren dat in de jaren kort vóór de tweede wereldoorlog tal 

van rederijen waren begonnen hun diensten op Oost-Azië aanzienlijk te versnellen. 

 

 De Norddeutscher Lloyd was begonnen met de nieuwe „Scharnhorst”, „Gneisenau" en 

„Potsdam” van ongeveer 18.000 brt en een dienstvaart van 21 mijl. De Franse rederij 

Messageries Maritimes bestelde een nieuw passagiersschip van 18.000 brt (de na de oorlog 

voltooide „La Marseillaise", ex „Maréchal Pétain”) met een dienstvaart van 20 mijl, en had een 

aantal van haar oudere passagiersschepen laten moderniseren en versnellen. 
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Ook de Nederlandse lijnen hadden zich niet onbetuigd gelaten: de Stoomvaart Maatschappij 

Nederland had een nieuwe „Oranje” besteld, 20.000 brt en een dienstvaart van 20 mijl en de 

Rotterdamsche Lloyd bestelde eveneens een nieuw passagiersschip, bouwnummer 214 (de 

latere „Willem Ruys”), doch waarvan men toen aannam dat de naam „Batavia” zou luiden. Ook 

de Britse en Italiaanse rederijen, die de diensten op het Verre Oosten onderhielden, waren 

bezig met opvoering van de frequentie en een verhoging van de dienstvaart. 

 

                                                                                                                                                             

Wat de vaart over de Pacific betreft hadden de Amerikanen al vele jaren plannen om nieuwe 

schepen te bestellen, want van de beide laatste aanwinsten, de „President Coolidge” en 

„President Hoover”, was laatstgenoemd schip 10 december 1937 verloren gegaan door 

stranding op Formosa. Het moest noodzakelijk worden vervangen. In mei 1940 had de 

American President Line offertes gevraagd bij de verschillende werven voor de bouw van twee 

schepen van circa 35.000 brt. met accommodatie voor 1000 passagiers en een snelheid van 24 

mijl. Zij zouden zodanig worden gebouwd, dat zij in geval van oorlog gemakkelijk zouden 

kunnen worden verbouwd tot vliegkampschip. De kosten werden geraamd op een bedrag 

tussen de 14 en 22 miljoen dollar. Later is bekend gemaakt dat de indiening van de offertes 

werd uitgesteld tot 1 augustus 1940 en daarna is de bestelling op de lange baan geschoven. 

★ ★ 

 
Het uit 1929 daterende motorpassagiersschip ,,Asama Maru" (16.975 brt) en het zusterschip ,,Tatsuta 

Maru" (in 1939 herdoopt in ,,Tatuta Maru") waren de eerste grote snelvarende Japanse 

passagiersschepen met dieselmotoren voor de trans-Pacificdienst. Zij bezaten accommodatie voor 822 

passagiers, nl. 222 in de eerste, 96 in de tweede en 504 in de derde klasse. De motoren waren gebouwd 

bij Gebr. Sulzer te Winterthur in Zwitserland en waren vervolgens naar Japan verscheept, waar zij 

werden ingebouwd. Tijdens de proeftocht bereikte de ,,Asama Maru" een maximum-snelheid van 21,013 

mijl, haar snelste overtocht maakte zij in 12 dagen, 4 uur en 12 minuten. Op 1 november 1944 werd zij in 

de Pacific getorpedeerd door de Amerikaanse onderzeeboot ,,Atule." 
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De eerste schepen van de nieuwe Japanse plannen die gereed kwamen, waren die, welke 

bestemd waren voor de sneldienst op Zuid-Amerika. Dit waren de „Argentina Maru" (1939-

12.775 brt) en de „Brazil Maru” (1939-12.752 brt) voor de Osaka Shosen Kaisha. Het waren, 

zoals de foto’s tonen, uitzonderlijk mooie schepen, waarvan alleen het eerste nog net vóór de 

mobilisatie gereedkwam en het tweede pas in december 1939. Dieselmotoren (16.500 apk) 

gaven beide schepen een dienstvaart van 21 mijl; het eerste bleek tijdens de proeftochten het 

snelst en bereikte een gemiddelde topsnelheid van 21,48 mijl. Het maakte de reis van Japan 

naar Kaapstad in 25 dagen en bracht de afstand tussen Kobe en Santos terug van 46 tot 36 

dagen. In drie maanden maakte het een reis rond de wereld. 

 

Toen de oorlog tussen Japan en de geallieerden in december 1941 was uitgebroken en de 

Japanse marine daarna tijdens de Slag bij Midway dringend behoefte had aan 

vliegkampschepen, werd besloten deze beide passagiersschepen te verbouwen tot 

hulpvliegkampschip. Alvorens de werkzaamheden aanvingen, werd de „Brazil Maru" fungerend 

als troepentransportschip, 6 augustus 1942 door de Amerikaanse onderzeeboot „Greenling" ten 

zuid-oosten van Guam tot zinken gebracht. In december 1942 arriveerde de „Argentina Maru" 

op de Mitsubishu-werf te Nagasaki en werd daar verbouwd tot hulpvliegkampschip „Kaiyo" 

(waterverpl. 13.600 ton). Het was een vliegkampschip van het gladdek-type (dus zonder eiland) 

en één hangar. Omdat de Japanse marine nogal moeilijkheden had met dieselmotoren, werden 

deze uit het schip verwijderd en vervangen door twee stoomturbines van hetzelfde type als in 

de torpedobootjagers (van 52.000 apk) werden gebruikt, waardoor de snelheid steeg tot 23 mijl. 

In november 1943 was de verbouwing van de „Kaiyo” gereed. Zij was bewapend met 8 kanons 

van 12,7 cm.t.l. in vier dubbeltorens en 24 AA mitrailleurs van 25 mm. Er was aan boord plaats 

voor 24 vliegtuigen. Omdat de „Kaiyo" slechts een klein schip was werd het eerst gebruikt als 

transportschip voor vliegtuigen om deze naar de verschillende bases in de Pacific te brengen.  

 

Na de Slag in de Filipijnen Zee in juni 1944 werd het gebruikt voor de opleiding van 

marinevliegers. Op 24 juli 1945 liep het in de Straat van Korea op een mijn en werd vervolgens 

door Amerikaanse carrier-vliegtuigen met bommen en torpedo’s zodanig bestookt, dat het 

kapseisde. Het wrak is na de oorlog ter plaatse gesloopt. 

 

Bron: De Blauwe Wimpel                                                    Wordt vervolgd 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Th.A.W. Ruys:  
 

„Dit tuig de baas 
blijven"                                                                                                                                                           
                                                                                                    
 
 
 
 
 
Aquarel van Ronald van Rikxoort (2002). In bezit 
van Bubi Jahn, Leiderdorp.                                               
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DOOR DR. NICO GUNS                                                                             
FOTO'S, TENZIJ ANDERS VERMELD, COLL. KONINKLIJKE P&O NEDLLOYD  

 
Dinsdag 2 december 1947 vertrok een schip met radioroepsein „P.I.Q.F.” vanaf de 

Lloydkade voor haar maidentrip naar Batavia. De ware Wimpellezer weet nu meteen dat 

het hier over de „Willem Ruys” gaat, het toen splinternieuwe tropenmailschip van de 

Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. De „Willem Ruys” was in die dagen de trots van de 

rederij, van bijna alle Rotterdammers en van heel veel Nederlanders. Zij was een symbool 

van het herrijzend vaderland, dat de oorlogsjaren had doorstaan en dat nu in volle glorie 

een verwachtingsvolle toekomst tegemoet ging.           

 
Volop aandacht 
In de kranten en tijdschriften van die dagen was reeds volop 

aandacht aan de afbouw en de proeftochten van het schip 

gewijd, en ook van het vertrek vanaf de Lloydkade deden de 

journalisten ruimschoots verslag. Uiteraard trok de eerste reis 

van het nieuwe vlaggenschip niet alleen de aandacht van de 

media. Ook de rederijdirectie was uitermate benieuwd hoe de 

„Willem Ruys” zich tijdens de lange overtocht naar Nederlands-

Indië zou gedragen. Vanzelfsprekend waren de verwachtingen 

zeer hoog gespannen. 

Daarom maakte niemand minder dan directeur Theo A.W. Ruys 

de maidentrip persoonlijk mee. Hij was een kritisch man met een     Kapitein C.H. Vellenga                     

scherp oog voor schijnbaar nietige details. Met zijn per luchtpost          

naar de Veerkade verstuurde deelverslagen zou hij zijn collega-directieleden reeds gedurende 

de reis uit de eerste hand op de hoogte brengen van „wat goed, maar vooral wat fout ging”. 

 
Oude directeur Willem Ruyssr. 

De Nederlandse krantenlezer werd op 5 december 1947 reeds als volgt geïnformeerd: „Het 

afscheid van de wal Dinsdagmiddag, was grappig en toch indrukwekkend. Tevoren was er aan 

boord enige consternatie ontstaan over een liftbediende, die met zijn stijgapparaat halverwege 

tussen twee etages was blijven hangen en nu als bij een spelletje ganzenbord moest wachten, 

tot hij verlost werd. 

Gelukkig wist een technicus de zaak spoedig op te lossen.” Van dit ongerief was ook de oude 

directeur Willem Ruys sr. getuige. Hij droeg op dat moment zijn 83 jaren met ere en behartigde 

nog onvermoeid de belangen van de rederij. De schrijver van het krantenbericht deelde zijn lezers 

mee: „Vlak na de oorlog had hij met de rode pet op het hoofd voor machinist gefungeerd, toen 

eindelijk de treinverbinding Londen-Southampton weer tot stand kwam.” De South Eastern 

Railway had de locomotief van de betreffende trein „Rotterdam Lloyd" gedoopt. De 83-jarige ging 

nu in Southampton dit „petekind” weer opzoeken. 

Men zou Willem Ruys sr. een wandelend spoorboekje kunnen noemen, want hij kende alle 

treinverbindingen van enige betekenis op de minuut uit het hoofd. 
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Uit de verslagen van Th.A.W. Ruys 
en C.H. Vellenga over de eerste reis 
van een vlaggenschip      

  
                                                Grote voldoening  

 Over het eerste deel van de maidentrip schreef kapitein C.H.   

Vellenga in zijn kapiteinsbrief, die hij op 10 december 1947 vanuit 

Port Said naar de KRL-directie in Rotterdam stuurde: „Wij 

ondervonden van Rotterdam naar Southampton gunstig weder, 

behouden snelheid van 19,2 mijl per uur bij 90 omwentelingen per 

minuut. Wij meerden aldaar ten 09.00 aan de kade, debarkeerden 

en embarkeerden passagiers en vertrokken ten 14.00 onder 

loodsaanwijzing oost uit. Door het agentschap waren bij aankomst 

3 sleepboten besteld.  Bij het meren blijkt, dat dit aantal niet      

Vader Willem Ruys sr. en        voldoende is, zodat ik order gaf om voortaan steeds voor dit       

zoon Theo A.W. Ruys              schip 4 sleepboten gereed te houden. 

Gedurende het traject 

Southampton – Port Said werd 

eveneens goed weder 

ondervonden. Pogingen om de 

slingertanken te proberen, 

hadden weinig succes wegens 

het uitblijven van de deining. 

[...] In de Middellandsche Zee 

werd op medisch advies de 

reede van Malta aangedaan 

op Zondagavond, 7/12/47, ten 

22.00, alwaar een chirurg van 

Valetta 

                                                                                                                 

Rudolf Houthuyze, oud 9 jaar, 
opereerde aan  de blinde 
darm. Alles verliep vlot, om 
middernacht    
kon de reis worden hervat.                                                        

De patiënt maakt het heden goed."   De “Willem Ruys” op de rede van Vlissingen, voor  aanvang                                                                                                                                                                                                   

Kapitein Vellinga besloot zijn            van de werfproeftocht, eind september 1947. Foto: Lood van                                                                           

reisdeelbrief met de woorden:           Bennekom, Haarlem. Via Biem Lap, Alblasserdam                                                                                                                                                     

„Tenslotte kan ik U met grote voldoening verzekeren dat dit mooie schip de algemeen 

gekoesterde verwachtingen zal  overtreffen."                                                        
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 De "Willem Ruys" op de Maas. Foto: J. Schouten, Rotterdam. Via D. Meines-De Veer, Leidschendam.                                                                                                                                                                 

 

Een genot                                      

Dacht directeur Theo Ruys er net zo over? Die zette zich op 8 december 1947 aan de 

schrijftafel in zijn hut (nummer 103) en legde de volgende ervaringen en waarderingen vast: 

„Waarde Collega’s, Het is nog niet wel mogelijk een definitief oordeel over den algemeenen 

gang van zaken te geven. Waar U echter wel benieuwd naar een en ander zult zijn, laat ik 

enkele punten hier volgen. Slecht weer   hebben wij niet gehad; er stond in de Golf  nog   

wel wat deining van een vorige storm. De brug vond het slingeren gering, de passagiers echter 

niet. Zelf vond ik het  slingeren 

niet hinderlijk, het ging rustig  en 

zonder rukken. [...] Gedurende 

een nacht  vergiste de 

slingertank zich en zijn wij  toen 

gaan rukken, waarvan ik wakker 

werd. Het trillen is zeer 

plaatselijk en verplaatst zich met 

het toerental. [...] Ook het zingen 

van de schroeven is hinderlijk en 

treedt op bij 107 slagen, dus juist 

boven het critisch gebied van de 

machine. [...]                

 

De firma van Swaay profileerde zich aldus met de Carrier  

airconditioning die zij op de "Willem Ruys" had  geïnstalleerd 
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  De "Willem Ruys" in de haven van Southampton tijdens de eerste uitreis. Foto via Biem Lap.  

         

In het algemeen echter vind ik het schip rustig. [...] De dienst loopt niet slecht, al zijn er tallooze 

details - waarvan ik er enkele zal noemen - die niet of beroerd loopen. Wat de dienst betreft, zijn 

er natuurrijk nog vele puntjes op vele i’s te zetten en zal dat pas heel langzaam in orde komen. 

Alle menschen werken hard: maak mij ernstige zorgen over de vermoeidheid van het civiele 

personeel. = Bellensysteem = is een wanhoop. Wij hebben een fout systeem gekozen. 

Voortdurend toetert het maar door de gangen en wordt slecht of niet beantwoord. Wij moeten 

bellenborden hebben, waar het nummer van de hut voorvalt en waar twee jongens op wacht 

zitten. Ben bang dat dit wel niet meer te veranderen zal zijn.  

= Wasscherij = geeft ook veel zorgen omdat de wasch-

Chineezen op een enkele na geen wasch-Chineezen blijken 

te zijn. Zullen trachten, dat in Singapore te veranderen; zitten 

er echter nu maar mee! = Groote eetzaal = Merkwaardig is, 

dat het 2e klas gedeelte zooveel beter en ruimer is dan het 

1ste klas gedeelte en de hofmeesters daar ook veel 

makkelijker werken. Gaarne verzoek ik U, opdracht te geven, 

stoelen bij te maken. Een enkele is reeds gebroken en 

hebben wij aan bepaalde tafels stoelen bijgeplaatst, teneinde 

zooveel mogelijk aan de indeelingswenschen van de 

passagiers te kunnen voldoen                                                                       

  !        Het ovale zwembad van de ,  “Willem Ruys" was versierd 

met  het beeldhouwwerk “De waternimf” van kunstenares G. Van 

Waterschoot van der Gracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                               

= W.C.’s enz. =  
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Verstoppingen treden geregeld op en geef ik U ernstig in overweging, de bekende bordjes van 
vroeger betreffende het inwerpen van voorwerpen enz. in voldoende aantal te laten aanmaken. 
Wellicht helpt dat iets. 
 
= Ventilatie =  
Heel veel  moeite heb ik gehad met de verwarming. Het schip was gloeiend heet. Geregeld 
komen wij bij elkaar met de chefs van dienst om van alles te bespreken en blijkt dat niemand 
precies weet hoe alles van verwarming, airconditioning enz. werkt. Langzaam echter komen wij 
er achter en zullen trachten, iets voor de hutten uit te werken. = Hutten = vallen zeer in de 
smaak. Slechts de hutten gelegen voor de brug hebben het euvel, dat ’ s avonds de verlichting 
hinderlijk is voor den Officier van de wacht, vooral bij slecht zicht. 
Momenteel doen de hofmeesters ’s avonds in die hutten de jalouzies dicht, maar of dat in de 
tropen zal werken, betwijfel ik. Ik zal het hierbij laten, slechts nog vermelden, dat het een genot 
is, het geheele schip in bedrijf te zien; salons en dekken voldoen volkomen aan de 
verwachtingen en vallen zeer in den smaak.” 
 
Mist in het Suezkanaal 
 
De reder was het qua appreciatie 
dus wel met zijn gezagvoerder eens. 
Inmiddels bevond de „Willem Ruys” 
zich tussen Middellandse en Rode 
Zee. Over hoe het haar daar en 
daarna verging schreef kapitein 
Vellenga: „Wij vertrokken de 10de 
December na het innemen van ca. 
1656 ton dieselolie door het Suez 
Kanaal, ondervonden oponthoud 
wegens mist en passeerden 11 
December ten 9.40 Suez alwaar de 
loods ontscheept en koers gesteld 
werd door de Roode Zee.                    
De dansvloer in de Social Hall 1e 
klasse "Willem Ruys" 
Het verdere traject ondervonden         Foto J. Schouten, via D. Meines-De Veer 

wij goed weder. Wij arriveerden 21 
December ten 07.00 ter reede 
Belawan. [...] De geveegde 
vaargeul naar de reede van 
Belawan Dek is onvoldoende 
gemarkeerd. [...]                                
Wij arriveerden 22 December ten 
07.00 voor de West ingang van 
Singapore haven, embarkeerden 
den loods. Wegens een geval van 
waterpokken moest buiten op den 
dokter gewacht worden. Kregen 
ten 08.30 toestemming van den 
dokter om naar binnen te gaan. 
Lagen ten 09.30 gemeerd aan de     
Rooksalon 1e klasse "Willem 
Ruys"  kade.   
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Namen 879 ton dieselolie in, via D. Meines-De Veer waarna alle tanken vol waren. [...] Lagen 
24 December ten 08.00 gemeerd aan de kade te Tandjong Priok.” 
                        
 
Gevaarlijk zwembad 

 
In zijn reisverslag vanuit Batavia maakte kapitein Vellenga melding van een markant probleem: 
„= Zwembad - Lidodek = Onbruikbaar bij licht stampend schip, het water spat meters hoog eruit 
en in het bad zelf is het gevaarlijk.                                                                                                   
De moeilijkheid is het bad vol te krijgen, de stampbeweging in het bad is dan veel minder. 
Indien het mogelijk zou zijn de schuimrand aan de voor- en achterkant veel grooter te maken, 
zoodat daar het van voor naar achter 
stampende water kan worden 
opgevangen en 't er zoodoende niet 
direct uitslaat, vermoed ik dat 
hiermede wel een verbetering wordt 
bereikt. In de ovale vorm stroomt het 
water reeds bij zeer licht stampend 
schip steeds in het smallere voor- en 
achtergedeelte tezamen en slaat uit 
het bad. Over het geheele schip werd 
last ondervonden van rammelende 
deuren en dergelijke. De passagiers 
hebben over last van    trillingen 
weinig geklaagd [...].                                       
Een blik in het stuurhuis van de 
"Willem Ruys"                                
Foto J. Schouten, via D. Meines-De Veer 

 
Fantastische baromzet 
 
Over ditzelfde traject, onder het briefhoofd „A/b Willem Ruys. Nabij Sabang-20 December 1947. 
Waarde Collega’s”, schreef directeur Theo Ruys: „In het algemeen verloopt alles zeer 
bevredigend, de dienst wordt met de dag zichtbaar beter. 
De stemming is in het algemeen goed te noemen; indien wij de werkelijk fantastische omzet van 
de bar bekijken, wellicht wel ietwat te uitbundig.  = Zwembaden =[...] Met de zwembaden 
hebben wij nogal pech. Voor het groote Lido- zwembad wordt door een ieder de hoofdoorzaak 
gezocht in de ovale vorm. Ik meen dat op het verbouwingsplan van de Indrapoera een 
rechthoekig zwembad is geprojecteerd, zoo niet dan adviseer ik zulks alsnog te doen. [Van 
augustus 1948 tot juni 1949 zou de Indrapoera bij „De Schelde" worden verbouwd tot 
vrachtschip met passagierscapaciteit.] Voor dit zwembad zoeken wij op het oogenblik nog een 
oplossing ter verbetering van dit euvel en zullen wij trachten in deze enkele proeven te nemen. 
Het zwembad in de 4e klasse moet, zooals wij trouwens ook reeds wel wisten, belangrijk 
sterker worden geconstrueerd. [Dit was een demontabel zwembad, dat naar behoefte op het 
voorschip werd opgezet.] De enkele dagen dat het bij heeft gestaan, bleek het een succes. De 
bemanning maakte er dagelijks gebruik van, terwijl wij het tevens gebruikten voor de oudere 
kinderen, die kunnen zwemmen. Het kinderzwembad is volledig onbruikbaar. De heeren [de 
scheepsofficieren] hadden dit reeds voorzien en had de 1e Officier kans gezien een partij 
stuwhout achterover te drukken en maakte hij daarvan een alleraardigst kinderbad, dat 
geplaatst werd op dek, zeer ten genoegen van de ukkepukjes. echter helaas niet van de 
mama's. Het dek was namelijk voortdurend nat en kon niemand zich staande houden. Ook hier 
zoeken wij op het oogenblik nog naar een andere oplossing.=Airconditioning= De 
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airconditioning in de eetzaal werkt perfect, iedereen vindt de temperatuur daar heerlijk en is de 
overgang naar de warmte niet al te hinderlijk. [...] Wat betreft de airconditioning in de hutten, 
hierover kan ik nog geen meening geven. Sommigen vinden het heerlijk, anderen zeggen dat zij 
er niets van merken, weer anderen beweren last te krijgen van hun keel. Mijn eigen meening 
heb ik ook nog niet kunnen vormen. Bij het binnenkomen in de hut ’s-avonds laat geeft het 

natuurlijk wel een aangenaam gevoel, dat de temperatuur daar ca. 3 Fahrenheit minder is, maar 
met slapen maakt het overigens zeer weinig uit en is het verder wel een prettig gevoel het raam 
open te hebben. 
 
Kindertuig 
 
Vervolgens stelde Theo Ruys op zeer karakteristieke wijze een „paedagogisch” probleem aan 
de orde. (En wij maar denken dat het met de jeugd van tegenwoordig zo droevig is gesteld, 
terwijl het zoveel beter ging toen volwassenen nog gezag hadden! ). 

= Kinderen = Dit is een 
weinig aantrekkelijk 
onderwerp. Het kost ons de 
grootste moeite om dit tuig 
de baas te blijven. Er zijn 
bepaalde 
uren van de dag, dat zulks 
beslist niet lukt. Hier moet 
iets op gevonden 
worden, niet alleen in het 
belang van de 
passagiersdienst, maar ook 
in   
het belang van de veiligheid.                                      
Wandeldek 1e klasse  van 
de "Willem Ruys"  

 
Foto J. Schouten,  via D. Meines-De Veer 

Enkele dagen geleden was ik ervan getuige,dat enkele „heeren” vuurtjes stookten in de 
asbakken in de  waranda-salon vlak bij de gordijnen. Ik heb dit jongetje een behoorlijke 
aframmeling gegeven, doch deelden andere passagiers mij mede, dat zij zulks reeds 
verschillende avonden hadden gezien. Ik zal U de verdere narigheden besparen, verzoek U 
echter dringend de civiele dienst opdracht te geven een tweede sportleider te engageeren. Wij 
zullen trachten gedurende de verdere reis een schema uit te werken, waarbij de kinderen 
zooveel mogelijk worden opgevangen, maar het is onmogelijk, dat één man dit afkan.” 
 
Bron: De Blauwe Wimpel 
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