
 

ZEEBRIEF.VO                                                                                                                     SMITHOM 

Smith & van Ommeren 
 
De goede samenwerking met P.A. van Es & Co. gaf Phs. van Ommeren aanleiding om samen een lijndienst 

op Londen een te bedrijf beginnen. Als mede-agent voor General Steam Navigation Co. Ltd. (GSNC) zochten 

van Ommeren en cargadoor Gebr. Smith in 1913 contact met elkaar om de zaken beter te kunnen 

behartigen. P.A. van Es bracht namens Gebr. Smith 1/3 van het benodigde vermogen in en Phs. van 

Ommeren de resterende 2/3. Op 23 december 1913 passeerde de oprichting van de firma Smith & van 
Ommeren als cargadoor en ging op 1 januari 1914 van start. De vennootschap ging men aan voor de duur 

van 20 jaar, eindigend op 31 december 1933. 

Bij de oprichting werden als firmanten aangesteld de heren Hermanus de Jongh, Paul Nijgh, Phs. van 

Ommeren Jr., B. Vlielander Hein en William Smith. De heer H. de Jongh vertrok in 1918 als firmant en in 

1919 traden, net als bij P.A. van Es & Co., de heren Adriaan Pieter van Hoey Smith en James van Hoey 

Smith toe als firmant na het overlijden van hun vader William Smith op 21 december 1918.  
Vanaf de oprichting hield de firma Smith & van Ommeren kantoor aan de Westerlaan 12, pas in 1948 

verhuisde het bedrijf naar de Parklaan en trok in bij P.A. van Es. & Co. 

 

Als eerste schip voor Smithom op de Londen-dienst kwam de CORMORANT van de General Steam 

Navigation Company (GSNC) en meerde af aan de Nassaukade. Ook de General Steam schepen FALCON, 

PTARMIGAN, TEAL, TERN, MERANNIO en BALGOWNIE meerden in 1914 voor Smithom af aan de 
Nassaukade terwijl de LAVEROCK en PLOVER van de General Steam ook regelmatig in de Spoorweghaven 

afmeerden. In 1915 vertegenwoordigde Smithom de CORMORANT, REDSTART, PLOVER, BALGOWNIE, 

PTARMIGAN, TERN en GANNET.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

 
 
     NRC, 15-8-1914 

 

De Eerste Wereldoorlog (Grote Oorlog) 

Op 28 juli 1914 brak de Eerste Wereldoorlog die tot 11 november 1918 duurde. Nederland verklaarde zich 

in augustus 1914 neutraal, toch had dat ook gevolgen voor de scheepvaart op de Noordzee. Bij grove 
schendingen van de Nederlandse neutraliteit, tientallen Nederlandse schepen werden getorpedeerd of 

liepen op mijnen, protesteerde de regering bij het land dat zij daarvoor verantwoordelijk hield. De reacties 

van de oorlogvoerende landen waren verschillend. Ze bestreden de Nederlandse lezing van het incident, 

maar in een aantal gevallen werd na veel overleg toch schadevergoeding uitgekeerd. Nadat Duitsland in 



februari 1917 de onbeperkte duikbootoorlog had afgekondigd, liepen de Nederlandse schepen nog meer 

risico (Info: Wikipedia). 

Naarmate de oorlog vorderde kwamen er steeds minder schepen naar Rotterdam, sommige, o.a. de 

GANNET en WOODCOCK, kwamen nog wel. Op 7 juli 1916 liep de GANNET, onderweg van Rotterdam 
naar London, onder de Engelse kust op een mijn en zonk, acht bemanningsleden kwamen daarbij om het 

leven. 

De General Steam Navigation Co. Ltd. bood gedurende de 1e wereldoorlog steeds onregelmatiger afvaarten 

aan. Van Ommeren zette daarop de eigen schepen van de N.V. Kustvaart Mij. in, alsmede de voor Philips in 

beheer varende en voor de vrachtvaart geschikt gemaakte vissersschepen. Gedurende de oorlog kreeg van 

Ommeren de vissersschepen VLISSINGEN, ELSA, KONINGIN WILHELMINA en GOSINA HILLEGONDA in 
beheer die door Philips waren gekocht, in de eerste plaats voor de export van de gloeilampen.  

 

De Duitsche zwarte lijst. 

Naar "De Tel." verneemt, zijn in de Duitsche zwarte lijst de volgende wijzigingen aangebracht: Toegevoegd 

aan A: N.V. Ned. Stoomvaart Mij "Bestevaer", Amsterdam; J.H. Dijkhuis, Rotterdam; N.V. Stoomvaart-Mij. 
"Westpolder", Rotterdam; C.L. Penning, Rotterdam; Van Es & Van Ommeren, Amsterdam; H. van Krieken, 

Rotterdam; Smith & Van Ommeren, idem. Toegevoegd aan B: B. van Maris, Hillegom; N.V. Scheepsbouw-

Mij. v/h. Gebrs. Niestern, Delfzijl. Afgevoerd van A: N.V. Nederl. Hoefijzerfabriek "Hippos", Dordrecht. 

Afgevoerd van B: N.V. Holland—België Thermofoon-Cie., Zeist; Jozef van Zantbeek-Graafsmans, Tilburg; 

J.G. Aarts, Dongen. (AH, 1-10-1917). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         NRC, 31-1-1919 

 

 

Bij gebrek aan eigen materiaal had General Steam schepen ingezet van een Groningse rederij en die laten 

behandelen door General Steam Transport Company, een dochtermaatschappij van de Amsterdamse 
agentuurmaatschappij van General Steam. Na de oorlog weigerde General Steam verdere samenwerking 

omdat van Ommeren te Londen de eigen schepen en de zgn. Philips schepen behandelde. Daarop ging Phs. 

van Ommeren met de HOLENDRECHT, MEERDRECHT en SCHERPENDRECHT in februari 1919 zelf de 

dienst op Londen onderhouden. Als agent te Londen trad 

Phs. van Ommeren (London) Ltd. op, per juli 1922 ging de 

agentuur van de HOLENDRECHT en MEERDRECHT over op 
Burton, Smart & Oxford Ltd. Phs. van Ommeren verving in 

1924 de verkochte schepen MEERDRECHT en HOLEN-

DRECHT door de charterschepen ISBJØRN (bouwjaar 1907, 

579 BRT) en RASK (bouwjaar 1891, 556 BRT) van resp. de 

Noorse reders J. T. Ostbø en Sigvart Rasmussen & Søn A/S. 
General Steam hervatte in mei 1919 de dienst tussen 

Rotterdam en Londen met het eigen stoomschip 

WOODCOCK (bouwjaar 1906, 1.673 BRT) waarvan Smith & 

van Ommeren (Smithom) de agentuur verzorgde. Eind 

september 1919 gaf General Steam te kennen de agentuur 



daarvan vanaf 1920 te beëindigen. P&O Steam Navigation Co. Ltd. te Londen nam in 1920 de General 

Steam Navigation Co. Ltd. over. Hoewel deeluitmakend van een grote rederij, bleef General Steam 

zelfstandig doorwerken. (Advertentie: NRC 19-5-1919. Onder NRC, 23-08-1920 en NRC, 10-05-1922). 

 

  
 

Familie Smith/van Hoey Smith 

De familie Smith bezat nog steeds een aanzienlijk belang in P.A. van Es & Co. 
Deze familie, afkomstig uit Engeland, vestigde zich in de 17e eeuw te Rotterdam. 

Afstammeling van de familie is William Smith (*21-11-1781 Rotterdam, †5-4-1853 

Rotterdam) die huwde met Sara Geertruida van Hoey, Vrouwe van Engelen (29-12-

1790 's-Gravenhage, †11-5-1853 Rotterdam), hun kinderen en kleinkinderen 

mochten naast de naam Hoey ook de titel Heer/Vrouwe van Engelen voeren. 
William Smith en Sara kregen 9 kinderen waaronder James Smith, 21-9-1824 

geboren te Rotterdam. Bij Koninklijk Besluit van 22-5-1912 kregen de 

nakomelingen van James Smith en Elizabeth Sieuwertsz van Reesema, met wie 

James op 21 juni 1848 trouwde, toestemming om de familienaam Van Hoeij Smith 

aan te nemen. Op 7 september 1858 werd James Smith (*20-9-1824 Rotterdam, 

†15-8-1894 Kralingen), erkend als vice-consul van Spanje, hij richtte in 1851 de 
rederij J.A. van Hoey en Smith op. In 1865 veranderde de naam in James Smith & Co. en 10 jaar later 

(1875) in N.V. Scheepvaartmaatschappij v/h Smith & Co. De aandelen van dat bedrijf werden in 1908 

verworven door de Rotterdamse rederij Wm.H. Müller & Co, die het in vervolgens in 1921 overnam. In 

1928 beëindigde het bedrijf haar activiteiten. James en Elizabeth kregen twee kinderen, William Smith, 29-

5-1849 geboren te Rotterdam en Sophia Elizabeth Smith, 16-1-1852 geboren te Rotterdam. Die William, 
gehuwd met Elizabeth Sieuwertsz van Reesema, trad bij de oprichting van Smithom toe al firmant. Ze 

kregen twee kinderen; James Smith van Hoey Smith en Adriaan Pieter van Hoey Smith op resp. 3 juli 1891 

en 24 december 1893. Voor beide is het bij Koninklijk Besluit van 22 mei 1912 toegestaan de 

geslachtsnaam Smith te veranderen in van Hoey Smith. De naam is ook geschreven als van Hoeij Smith. 

Na de 1e wereldoorlog werden James van Hoey Smith en zijn jongere broer Adriaan Pieter van Hoey Smith 

opgenomen in de firma’s Gebr. Smith en P.A. van Es & Co. 
James van Hoey Smith (Foto: iisg.nl), Heer van Engelen, trad op 18 februari 1916 te Delft in het huwelijk 

met Adriana Maria van Stolk (*Kleef 18-1-1896, †21-2-1971 Rockanje). 

Van de kinderen van James werkte ook William van Hoey Smith (4-6-1919 

Rotterdam, †23-7-1944 Goslin) bij P.A. van Es en verbleef een tijd te Hamburg 

als medewerker bij A. Kirsten. James Richard Pennington (Dick) van Hoey 
Smith (*29-9-1921 Rotterdam, †21-12-2010 

Rotterdam) werd firmant bij James Smith & Zn. 

evenals de jongste zoon Rudolph Willem van Hoey 

Smith (*22-9-1923 Rotterdam, †20-6-1995 

Rockanje).  

Adriaan Pieter van Hoey Smith trouwde op 15 mei 
1919 te Rotterdam met de 18-jarige Cunera 

Cornelia de Monchy, dochter van Johannes 

Theodorus de Monchy, koopman te Rotterdam 

(Pakhuismeesteren), en Johanna Eleonora 

Rijshouwer.  
De uit dat huwelijk voortgekomen zonen John William en Eddy hebben ook 

gewerkt bij P.A. van Es & Co. Na de scheiding van Cunera Cornelia de 

Monchy woonde A.P. per 7 november 1931 in het Rotterdamse Royal hotel. 

Hij aanvaardde op 24 augustus 1933 de huwelijkse voorwaarden met Maria 

Elisabeth Siliacus (*1907, †2-3-1997) en vestigde zich op landgoed 

“Olaertsduyn” te Rockanje. De Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam 
sprak 26 januari 1942 de scheiding uit over dat huwelijk tussen A.P. en 

Maria Elisabeth Siliacus. A.P. huwde in juni 1942 te Rockanje met H.E.M. 

Boellaard (*23-4-1914, †1984). 



Behalve met scheepvaart bemoeide Gebr. Smith zich ook met de handel in zout en vanaf de dertiger jaren 

met de export van zand voor de glasindustrie. (Foto A.P. van Hoey Smith (l) en J. Ruys (r): collectie H. 

Plokker). 

 

                                                     
 

De Nassaukade met de van den Bergh's Margarinefabrieken en een stuk van de wijk Feijenoord. (Foto: NN- 
Internet). De schepen hadden te Rotterdam hun vaste ligplaats aan de Nassaukade. In 1922 gingen ook de 

schepen naar de 1e Katendrechtse haven om te laden en te lossen. 

 

Tijdens de ondertekening op 3 januari 1923 van de oprichting van Vennootschap onder Firma Smith & van 

Ommeren tekenden Adriaan Pieter van Hoeij Smith, James van Hoeij Smith en B. Vlielander Hein namens 

V.o.F. P.A. van Es & Co. en handelsvennoot onder de firma Gebr. Smith, voor Phs. van Ommeren tekenden 
H.P. van Vliet, Paul Nijgh en Phs. van Ommeren Jr. 

In de twintiger jaren waren er veranderingen waarna de heren H.P. van Vliet, James van Hoey Smith, A.P. 

van Hoey Smith, N. v.d. Vorm en W. ten Broek te boek stonden als firmanten. 

 

Begrafenis Flückiger - Het stoffelijk overschot van den zo plotseling overleden heer H.F. Flückiger, lid der 
firma P.A. v. Es & Co., werd zaterdag middag, onder groote belangstelling uit de handels- en 

scheepvaartkringen van Rotterdam en elders te 's-Gravenhage ter aarde besteld. Opgemerkt werden o.a. de 

heeren Driebeek van de cargadoorsfirma Kuyper, Van Dam en Smeer; Graichen van de fa. Van Es en Van 

Ommeren te Amsterdam; Gleichmann van de firma Van Ommeren alhier; Scherman van de firma Plouzier; 

Bongers van Van Koeveren's Havenbedrijf; B. en W. Wilton van Wiltons Scheepswerf; Kortland van 

Kortland's Scheepswerf; Alder vertegenwoordigende de Elder Dempster, de Agence Maritime Internationale 
en de Compagnie Beige Maritime du Congo, W. v.d. Vorm van de Scheepvaart- en Steenkolen 

Maatschappij; R.B. Tinsley uit Londen en P. Campbell uit Hamburg. Voorts nog talrijke vrienden van den 

overledene en personeel van de kantoren der firma, waar hij lid van was. Achter den lijkwagen, die bedekt 

was met kransen reed een open rijtuig, geheel gevuld met kransen en bloemstukken. Toen allen zich om 

het graf geschaard hadden trad de heer J. van Hoey Smith uit Rotterdam naar voren om als compagnon 
van den overledene een laatste groet te brengen aan hem met wien hij zoo lang en op zoo aangename wijze 

had samengewerkt. Wij hebben van u geleerd - aldus spr. - hoe wij onze zaak moeten behartigen, hoe wij 

met onze buitenlandsche connecties moeten omgaan; gij hebt ons doen zien wat werklust en energie 

vermag. Er zullen maar weinig scheepsagenten zijn, die ook bij de buitenlandsche firma's zoo gezien en 

bemind zijn als gij. Ruim 53 jaar — vervolgde spr. — zijt gij lid van onze firma geweest en wij zullen niet 

vergeten, wat gij in al die jaren gedaan hebt om de eer en traditie der firma hoog te houden. De heer 
Diepraam, oud-procuratiehouder der firma en vriend van den overledene, sprak enkele woorden van hulde 

jegens de groote werkkracht, die nu heen gegaan is. Hij was steeds een joviaal en gastvrij mensch met wien 

spr. meer dan 50 jaar op de meest aangename wijze heeft samengewerkt. Zijn nagedachtenis zal steeds in 

eere blijven. Nadat de kist in de groeve was neergelaten, dankte een zwager voor de belangstelling. 

(Rotterdamsch Nieuwsblad, 11-08-1924).  

 



De lijndienst op Londen  

In het najaar van 1924 kwamen General Steam Navigation Co. Ltd., Smith & van Ommeren, Wm.H. Müller 

& Co., N.V. Hollandsche Stoomboot Mij., Rotterdam Londen Stoomvaart Mij. en Cornelder’s Scheepvaart 

Mij. tot een akkoord om de vaart tussen Rotterdam-Londen en Amsterdam-Londen in conferentieverband 
te varen.   

 
 
s.s. BATAVIER IV, ingezet op de Batavier Lijn, Rotterdam-Londen v.v.  

Gebouwd 1903, Gourlay Bros & Co., Dundee (204). 1.569 BRT, 866 NRT, 1.070 DWT. 85,80 (79,35) x 

11,50 x 4,30 x . meter. Vracht- passagiersschip. Brandmerk 4259 ROTT 1903. 104 passagiers, B 2.038 

m3, 76 ton (kolen)bunkers, 14,5 kn. 2 3-vuurs Schotse ketels, v.o. 467 m2, 12,6 atm., de werf. 2.500 IPK, 

T 3 cyl, 610, 965 en 1575 x 915, de werf. 17-10-1902 te water gelaten, 1-1903 opgeleverd als BATAVIER IV 
aan Wm.H. Müller & Co.'s Algemeene Scheepvaart Mij., Rotterdam (NGRD, later PCYZ), in beheer bij 

Wm.H. Müller & Co. 27-2-1908 t.h.v. het lichtschip ELBE in aanvaring gekomen met de Nederlandse tjalk 

ONDERNEMING tijdens een reis van Hamburg naar Rotterdam, de tjalk zonk na de aanvaring ter plaatse. 

1914 eigenaar: Wm.H. Müller & Co.'s Algemeene Scheepvaart Maatschappij, Rotterdam. 1916 wegens de 

oorlog uit de vaart genomen en opgelegd samen met de BATAVIER I en BATAVIER III. 1918 weer in de 

vaart. 11-1918 verhuurd aan de Franse regering voor het vervoer van Franse vluchtelingen, 1-1919 terug 
bij Wm.H. Müller. 1926 verkocht aan N.V. Wm.H. Müller & Co., Rotterdam. 4-1-1929 tijdens een reis van 

Londen naar Rotterdam op de Nieuwe Waterweg in aanvaring gekomen met het Italiaanse stoomschip 

DIGNITAS, daarbij geringe schade opgelopen. 20-11-1931 tijden een reis van Rotterdam naar Londen op 

de Theems in aanvaring gekomen met de NORDMARK (ex WOENSDRECHT, NLD-07), de schade viel mee 

zodat de beide schepen daarna hun reis konden vervolgen. 23-3-1938 geladen met stukgoed en varende 
van Londen naar Rotterdam t.h.v. de Schouwenbank in aanvaring gekomen met het Nederlandse schip 

MARY, na inspectie vervolgden beide schepen hun reis. 9-5-1940 vertrokken van Rotterdam naar Londen. 

21-6-1940 gevorderd door de Koninklijke Marine en in charter gegeven aan de Royal Navy, eerst ingezet 

om kinderen te evacueren van de Kanaal Eilanden. 14-9-1940 in gebruik genomen als stafschip voor de 

Engelse onderzeebootdienst te Tobermory en herdoopt H.M.S. EASTERN ISLES. 3-1941 herdoopt H.M.S 

WESTERN ISLES. 15-4-1946 terug in Rotterdam, 24-6-1946 terug gegeven aan de Staat der Nederlanden, 
6-7-1946 verkocht aan de Koninklijke Marine te Rotterdam en herdoopt HX 3 Hr. Ms. ZEEAREND, bij N.V. 

Dok- en Scheepsbouw Mij. Wilton-Fijenoord, Schiedam verbouwd en ingericht als opleidingsschip voor de 

onderzeeboot-bestrijding, machine en ketels verwijderd, 15-11-1946 in dienst gesteld, naar Den Helder 

gesleept en daar gestationeerd met naamsein A 892. 14-7-1971 afgevoerd van de sterkte. 8-10-1971 uit 

dienst gesteld en overgedragen aan Dienst der Domeinen. 14-11-1972 verkocht voor sloop aan de van 
Castricum & Co., Rotterdam, 4-1973 doorverkocht aan Hierros Ardes, Bilbao, Spanje, 19-10-1973 

gearriveerd te Bilbao achter de sleepboot FAIRPLAY XI, gesloopt te Bilbao. (Foto: Alex Duncan, collectie C. 

Lieverst). 

 

Per december 1924 sloot Smithom een overeenkomst met General Steam voor de duur van 20 jaar om een 

gezamenlijk een lijndienst tussen Rotterdam en Londen te onderhouden. General Steam zou 2/3 deel voor 
haar rekening nemen en  Smithom 1/3 deel hetgeen inhield dat General Steam 2 schepen inbracht en 

Smithom 1. Door het uitblijven van officiële opzeggingen is de overeenkomst verlengd tot 31 december 

1951. Beide partners tekenden op 28 februari 1952 een nieuwe overeenkomst voor 10 jaar die met 

terugwerkende kracht inging per 14 januari 1952 en eindigde per 13 januari 1962. Na de overeenkomst in 

1924 is door beide partijen N.V. Vereenigde Agentuur Mij. (VAMIJ) opgericht om de agentuur van de 



schepen te Rotterdam te verzorgen, de GLYCONIC Group (General Steam) nam daarin deel voor 60% en 

Smith & van Ommeren voor de overige 40%. 

 

 
 

Londen, Holborn, de kruising is Holborn Circus, rechts Lloyd`s Bank 

 
DE ROTTERDAM-LONDEN VAART - Waar de bestaande vaste lijnen van Rotterdam op Londen, de 

Batavierlijn, Cornelder's Scheepvaart Maatschappij, de General Steam Transport Company, de Rotterdam-

Londen Lijn en Smith en van Ommeren ook door de onderlinge concurrentie tegen dergelijke lage tarieven 

in de laatste jaren hebben moeten varen, dat wel van "bottom rates" gesproken kan worden, heeft men 

reeds gedurende eenigen tijd getracht tot samenwerking te komen, teneinde in dezen toestand verbetering 
te brengen. Naar wij vernemen, zijn deze pogingen thans geslaagd, en is tusschen de genoemde lijnen een 

vrachtenconferentie tot stand gekomen, waarbij gemeenschappelijke tarieven zijn vastgesteld, 

aanmerkelijk hooger dan de thans geldende vrachten. Deze vrachtenconferentie zal echter niet vóór 1 

November in werking treden. Zooals bekend geacht kan worden, was het overigens niet alleen de 

Londenvaart, die onder te lage tarieven te lijden heeft. Er bestaan dan ook onder de vaste lijnen in de korte 

vaart een algemeene stemming om geleidelijk de tarieven op te zetten. (Maasbode, 18-10-1924). 
 

Het begint weer ! 

Nu de prijsstijging weer de huismoeders gaat bedreigen en straks de Colijnsche tariefwetpolitiek haar 

verderfelijke uitwerking voor de arbeidersgezinnen zal hebben, schijnen ook de reederijen op Londen het 

oogenblik gekomen te achten om de vrachten te verhoogen. Men heeft immers per advertentie de volgende 
mededeeling gedaan  

"Met ingang van 17 November a.s. treedt een 

nieuw tarief van vrachten, enz. in werking.  

Alle vorige noteeringen zijn hiermede vervallen.  

Verdere bijzonderheden worden op aanvraag 

verstrekt.  
Cornelder's Scheepvaart Maatschappij, General 

Steam Navigation Comp. Ltd., Hollandsche 

Stoomboot Maatschappij, Wm.H. Muller & Co.'s 

Batavier Lijn, Rotterdam-London Lijn en Smith & 

Van Ommeren.  
Dat wil zeggen, dat de vrachten met ongeveer 50 

pet. verhoogd zijn. De verwachting is nu, dat ook 

de vrachten op andere Engelsche havens 

eveneens omhoog gaan, hetgeen natuurlijk prijs-

verhoogend werkt.  

                                                                               Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21-11-1924 



 
 

"The Pool of London" foto genomen vanaf de London Bridge (collectie H. Plokker) 

 

Dit verhoogen der vrachten geschiedt door een z.g. "conference", d.i. een club van reederijen. Er is een 

"London-conference" voor de Noordzeevaart op Londen en deze heeft het bovengenoemde besluit genomen. 

De "Humber-conference, die een ander gedeelte der Noordzeevaart, omvat zal, naar verluidt, spoedig 

volgen. Het is dus georganiseerde vrachtopdrijving van 50 pct. Practisch is dat precies eender als een actie 
voor loonsverhooging door de arbeiders, alleen 

konden dezen het telkens slechts tot enkele 

procenten brengen. Nu wil echter het geval, dat 

onder deze in hun "vakvereeniging" actie voerende 

reederijen er zijn, die steeds het recht der 
arbeiders op loonactie hebben betwist of 

onbehoorlijk hebben genoemd. Wanneer het 

echter hun eigen portemonnaie geldt wordt een 

andere redeneering gevolgd en weet men de 

getroffen maatregelen wel goed te praten. 

Intusschen probeert men zich tegen deze 
buitengewone vrachtverhooging te verzetten. 

Verschillende groenten-exporteurs hebben 

pogingen in het werk gesteld om gezamenlijk een 

eigen dienst op Londen te organiseeren, maar het 

staat te bezien of er iets van terecht komt. Ook het 
vervoer van boter en suiker naar Londen trachten 

de Veemen buiten de conference te houden. Hoe 

dat alles ook zij de "opdrijving" begint weer.  

De ondernemers herkrijgen moed en probeeren 

hier en daar wat te "grabbelen" op het schoone 

voorbeeld van hun zoozeer geliefden Colijn. Waar het naar toe moet, als het zóó doorgaat, dat weten de 
huismoeders zich nog wel te herinneren en het is dan ook zaak, voor de arbeidersvrouwen zien te weren en 

bet hare te doen, opdat straks een regeering kome, die de prijs- en vrachtopdrijvers een krachtig "halt" 

toeroept. (Krant: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 02-01-1925. Tekst: Voorwaarts, 10-11-1924). 

 

Met de overeenkomst van 1924 verplichtte Smith & van Ommeren zich een schip in te zetten dat even 
groot was als de 2 schepen waarmee General Steam op de dienst ging varen. Eerst nam de gecharterde 

DOURO de dienst waar, doch de voorkeur ging uit naar een eigen schip. Daartoe bestelde Smith & van 

Ommeren bij N.V. Burgerhout's Machinefabriek & Scheepswerf te Rotterdam in april 1925 een schip voor 

oplevering op 15 december 1925. C. v.d. Giessen & Zn.’s Scheepswerven te Krimpen a/d IJssel, die het 

schip bouwde, liet op 28 oktober 1925 bouwnummer 541 te water waarbij het de naam GRUTTO (Foto: 

NN) kreeg. Ook de schepen van British & Continental Steamship Co. en sommige van General Steam 
droegen namen van vogels wat de keuze makkelijk maakte. General Steam zette de ROEK (bouwjaar 1925, 

1.041 BRT) en MEREL (bouwjaar 1925, 1.088 BRT) in, al deze 3 schepen hadden specifieke "London 

Barges" kraantjes aan dek. 



 
 

s.s. GRUTTO 

 

SCHEEPSBOUW - Aan één der hellingen van C. Van der Giessen & Zonen's Scheepswerven te Krimpen 

aan den IJssel, is te water gelaten het vrachtstoomschip "Grutto", in aanbouw voor de firma Smith & Van 
Ommeren, te Rotterdam, en bestemd voor den Rotterdam-Londen-dienst. Het heeft de volgende 

hoofdafmetingen: lengte 245'-0", breedte 36'-0", holte 22-0". De bijbehoorende stoommachine-installatie 

zal geleverd worden door Burgerhout's Machinefabriek en Scheepswerf, te Rotterdam. Op de vrijgekomen 

helling zal de kiel worden gelegd voor een tanklichter van circa 500 ton voor de N.V. Phs. van Ommeren's 

Scheepvaartbedrijf, te Rotterdam. (AH, 30-10-1925). 
 

SCHEEPSBOUW - Op den Nieuwen Waterweg is een goed geslaagde proeftocht gehouden met het 

stoomschip "Grutto", gebouwd door de N.V. C. van der Giessen & Zonen's Scheepswerven, te Krimpen a/d 

IJsel, met een machine-installatie, geleverd door Burgerhout's Machinefabriek en Scheepswerf voor de 

firma Smith & Van Ommeren, te Rotterdam.  

 

 
 

Het schip is bestemd voor den Rotterdam-Londen-dienst. Het heeft de volgende afmetingen; lengte 
tusschen loodlijnen 245' 0", breedte op spanten 36' 0", holte tot shelterdek 22' 0". Diepgang beladen 14' 0". 

Laadvermogen 1260 ton van 1016 kg. Het schip heeft 3 laadruimen, waarvan het voorste ingericht is als 

koelruim. De koelinstallatie is afkomstig van de Apeldoornsche Machinefabriek. Het landgerei omvat 8 



Figee stoomdekkranen, 3 laadboomen van 3 ton 

en één laadboom van 15 ton hefvermogen. De 

machine- en ketelinstallatie, bestaat uit een 

triple-expansie-stoommachine 10 x 32 x 52" bij 
35" slag) en 2 Schotsche ketels 13' 6" x 11' 4", 

werkende met geforceerde trek. Het totaal 

verwarmend oppervlak is 360 m2., de stoom 

spanning 14,6 kg/m2. Schip en machine-

installatie zijn gebouwd onder Lloyd's speciaal 

toezicht en voldoen aan de voorschriften van de 
Scheepvaart-inspectie en de Havenarbeids-

inspectie. (AH, 30-12-1925. Foto GRUTTO: 

NN/cpvanderlaan.nl/vlieland). 

 

Advertentie: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 
01-07-1928. Onder: AH, 25-9-1931 

 

EEN NIEUWE SCHEEPVAARTPOOL. 

De Holland-Great Britain Conference. 

Besprekingen sedert ongeveer een half jaar loopende 

hebben thans geleid tot de oprichting van een 

scheepvaartpool. welke 21 lijnen omvat en den naam 

draagt van Holland-Great Britain Conference Lines 

Ltd., aldus Scheepvaart. Het bestuur van deze 

Conference berust bij de heeren F. Davies van de 

British and Continental Steamship Cy. Ltd., 

president A.P. van Hoey Smith voor de British and 

Continental Steamship Cy., de Great Yarmouth 

Shipping Cy., de Rotterdam-Cardiff Steamship Line 

en Smith & van Ommeren en R. Kelso van de General 

Steam Navigation Cy. vice presidenten. Bij deze 

conference zijn aangesloten de volgende Nederlandsche, Britsche en Iersche stoomvaartondernemingen: 

British & Contin. Steamship Cy. Ltd., Bristoll Steam Navigation Cy. Ltd., Cornelder's Shipping Cy. Ltd., 

General Steam Navigation Cy. Ltd., Gibson Rankine Line, Goole Steam Shipping Cy., Great Yarmouth 

Shipping Cy. Ltd., Holland-Ireland Line, Holland Steamship Cy. Ltd., Home Line Ltd., Hull & Netherlands 

Steamship Cy., H. van Krieken & Cy. Ltd., London & North Eastern Railway. Wm.H. Müller & Co. Ltd., 

Rotterdam-Cardiff Steamship Line, Rotterdam-London Line, Shipping & Coal Cy., Shipping & Coal Cy. 

Ltd., London, Smith & van Ommeren, Sutcliffe's (Continental) Ltd. en de Tyne-Tees Steam Shipping Cy. 

Ltd. (De Telegraaf, 21-4-1934/ Advertentie onder: Algemeen Handelsblad, 27-05-1932). 

 

 



 

 
 

MERWEHAVEN. foto: rogerrene.nl, collectie: P. Holswilder, 1933. De kleinste pier waar Korte Vaart grond 

heeft toegewezen gekregen, is nog niet bebouwd. Wel is het druk met schepen, de meeste liggen op 

vanwege de crisis. 

 

 
 

Indeling van de pier in de Merwehaven, archief van Ommeren. Van Es & van Ommeren is na een fusie met 

Hudig & Veder voorgezet als "Korte Vaart" 

 
"Korte Vaart" - P.A. van Es & Co. en van Es en van Ommeren werkten in de overslag aan de Parkhaven 

goed met elkaar samen, verdergaande samenwerking kon dan ook niet uitblijven en gingen in 1935 verder 

als van Es en van Ommeren. Er ontstond ook de noodzaak voor van Es en van Ommeren om een ander 

terrein te zoeken in 1935 vanwege de aanleg van de Maastunnel. Dat terrein werd gevonden aan de in 

1930 voltooide Merwehaven aan de Antennestraat in het westen van Rotterdam.  



N.V. Hudig & Veder bezat een terrein aan de 1e Katendrechtsehaven dat te klein was geworden. Samen 

met van Es en van Ommeren richtte deze op 31 december 1936 het Coöperatief Havenbedrijf "Korte Vaart" 

G.A. op. De inbreng van van Es en van Ommeren bestond uit de door hen gezamenlijk gehuurde terreinen 

en kaden aan de Merwehaven alsmede hun loodsen A en C, deze waren rond 1908 aan de Parkhaven 
gebouwd. De loodsen zijn kosteloos door de gemeente Rotterdam van de Parkhaven naar de Merwehaven 

overgebracht evenals de loods van Hudig & Veder aan de 1e Katendrechtsehaven. Ook brachten ze de 

gekochte loods “S” in die aan de Schiehaven stond.  

 

 
 

Merwehaven, Korte Vaart, collectie P. Holswilder, 18-2-1937. Voor de wal de stoomschepen TRINGA van 
British & Continental Steam Shipping Co. Ltd., Liverpool en de THEANO van Hudig & Veder. 

 

Hudig & Veder bracht bij “Korte Vaart” het door haar gehuurde kadeterrein en loods “B” in. Het nieuwe 

bedrijf vestigde zich daarna aan de 3e Merwehaven-oostzijde en nam de loodsen Liverpool en Manchester 

in gebruik. Daar meerden de schepen af van Smith & van Ommeren, P.A. van Es & Co. en British & 
Continental. Ook de schepen van Hudig & Veder, die op een 14 daagse Dublin dienst voeren, maakten 

gebruik van "Korte Vaart". 

Oorlog  

Tijdens de bezetting maakte de Duitse Weermacht gebruik van de aanwezige terreinen en opstallen aan de 

Merwehaven. Per 23 mei 1941 vorderde de “Wehrmachtskommandantur Rotterdam für die Marine 

Standortverwaltung den Haag” alles met de verplichting tot betalen van huur. In de nacht van 3 juli 1941 
sloeg een vliegtuigbom in bij loods “C” aan de Merwehaven en raakte "C" flink beschadigd. Over de periode 

23 mei 1941 t/m 7 mei 1945 betaalde de bezetter huur al viel dat lager uit als verwacht. Pas eind 1952 is 

met de door het Commissariaat voor Oorlogsschade betaalde voorschotten tot een vergelijk gekomen.  

Direct na de bevrijding, per 8 mei 1945 vorderde de Koninklijke Marine de loodsen “A”, “C” en “D” voor 

minimaal een half jaar ten behoeve van de geallieerde strijdkrachten. Loods “A” gaf de Marine terug op 21 
november 1945, de beide andere op 5 maart 1946 waarna de D.E.M.S. (Defensive Equipment of Merchant 

Ships) dienst van de Koninklijke Marine de huur op zich nam. De kade van Loods “C” gebruikte de 

D.E.M.S. voor het opslaan van kanonnen, tanks, paravanes (een onder water gesleept torpedovormig 

lichaam waarmee onderzeese mijnen van de kabels worden losgesneden) enz. In 1947 maakte de D.E.M.S. 

een begin met de kades en loodsen vrij te maken zodat een begin gemaakt kon worden met het herstel en 

de schepen weer konden lossen en laden.  
 

"Progress" 

N.V. Stuwadoors Mij. “Progress” trad op voorstel van Phs. van Ommeren per 1 januari 1950 toe als lid van 

“Korte Vaart” met een zeggenschap van 52%. Per 1 november 1951 huurde “Progress” van Phs. van 

Ommeren en P.A. van Es de loodsen “D” en “E” aan de Merwehaven. Het contract had een looptijd van 25 
jaar en 3 maanden en eindigde op 31 januari 1977.  

In de loop van 1963 besloten de partners in “Korte Vaart” dit stuwadoorsbedrijf te beëindigen en de 

belangen over te doen aan N.V. Stuwadoors-Mij. “Progress”. 



 
 

Merwehaven, foto van Diepen, 1947, collectie P. Holswilder. 

 

Per 1964 nam "Progress" het stuwadoorsbedrijf "Korte Vaart" over, verder ging het aandeel van Phs. van 
Ommeren in “Progress” over naar Wm.H. Müller, die de zaak later voortzette onder de naam 

Stuwadoorsmaatschappij Müller-Progress. Verschillende lijndiensten van Phs. van Ommeren bleven daar 

afmeren om geladen en of gelost te worden. 

Het per 1 januari 1964 overgenomen stuwadoorsbedrijf “Korte Vaart” bleef na de overname doorwerken 

onder eigen naam. “Progress” kon na de overname beschikken over de 337 meter kade die “Korte Vaart” 
inbracht waarna het totaal uitkwam op 1.333 meter lengte aan kade. Het beschikte dan over 4 loodsen 

aan de Schiehaven en 5 aan de Merwehaven, met resp. 9 en 4 walkranen. In de Waalhaven lagen 13 

drijvende kranen met een hefvermogen variërend tussen de 2 en 6 ton voor de behandeling van massagoed 

zoals ertsen, kolen en granen. Ook had “Progress” van de gemeente Rotterdam 7 kranen ter beschikking. 

Voorts bezat het bedrijf enkele sleepboten voor het verslepen van de havenkranen, vervoer van personen en 

deed daarnaast ook sleepwerk voor N.V. Wm.H. Müller & Co.’s Rijnvaart Mij.  
De ontwikkeling van “Progress” liep vanaf die tijd mee met Müller en die was agent en cargadoor van 

aardig wat rederijen en verdeelde dat tussen N.V. Wm.H. Müller & Co.’s Stuwadoors Mij. en “Progress”. 

Ten tijde van de overname van “Korter Vaart” behandelde “Progress” de schepen van de United States 

Lines Co., Bloomfield Steamship Co., Satori & Berger, de uitgaande diensten van de Hamburg-Amerika 

Linie en Norddeutscher Lloyd op de westkust van midden Amerika, Deutsche Ost-Afrika-Linie op oost 
Afrika en de Casablanca dienst van de DOMBURGH en VRIJBURGH van Wm.H. Müller & Co. 

Na de fusie in 1973 van Stuwadoors Mij. “Müller-Progress” B.V. en Müller-Thomson Rotterdam B.V. liep de 

huur van de loodsen door tot 1977 waarna van Ommeren de huur beëindigde. Begin 1977 zijn de terreinen 

en loodsen ontruimd waarna N.V. Kühne & Nagel zich daar vestigde. Die vestigde zich daar onder de naam 

containerterminal Uniport Merwehaven. In 1996 verhuisde dat bedrijf naar de Waalhaven. 

 
ONGERUSTHEID OVER HET S.S. ”GRUTTO” 

Niets meer van het schip vernomen, sedert het vertrek uit Londen op Dinsdag j.l. 

Gevreesd moet worden, dat opnieuw een Nederlandsch schip ten offer is gevallen aan de oorlog ter zee. Er 

bestaat namelijk groote ongerustheid over het lot van liet s.s. "Grutto" van de firma Smith en van 

Ommeren te Rotterdam. Dit schip moet Dinsdag j.l. van Londen met een lading stukgoederen naar 
Rotterdam zijn vertrokken, zoodat het in de loop van Woensdag aldaar had moeten aankomen. Men heeft 

evenwel niets meer van de "Grutto" vernomen. Wel hebben eenige schepen Woensdag op de Noordzee ter 

hoogte van de Thorntonbank een ledig vlot en eenig wrakhout, gemerkt "Grutto" gevonden. Men vreest 

daarom het ergste. 

 



 
 

Rotterdamsch Nieuwsblad 7 maart 1940 

 

De bemanning van de "Grutto" bestaat uit achttien personen. Kapitein is de heer B. Kuiper uit Rotterdam. 

Het schip heeft een bruto-inhoud van 920 ton en is in 1925 bij de N.V. C. van der Giessen en Zn.'s 
scheepswerf te Krimpen a.d. Lek* gebouwd. De Grutto" voer in geregelde vrachtdienst tusschen Rotterdam 

en Londen. (Leeuwarder nieuwsblad: goedkoop advertentieblad, 07-03-1940. NB: Krimpen a/d IJssel). 

 

De GRUTTO getorpedeerd 

Nog vóór het uitbreken van de 2e wereldoorlog in Nederland is de GRUTTO getorpedeerd door de Duitse 
onderzeeër U-17. Op 5 maart 1940 vertrok het stoomschip GRUTTO van Smith & van Ommeren van 

Londen naar Rotterdam met een lading stukgoed. De volgende dag trof een schip van de Batavier Lijn op 

zee wrakstukken en een vlot aan met de naam GRUTTO. Enkele dagen later troffen ook andere schepen 

delen aan, die geïdentificeerd konden worden als afkomstig van de GRUTTO. Eind maart spoelden op de 

Nederlandse kust 2 stoffelijke overschotten aan die later zijn geïdentificeerd als slachtoffers van de 

GRUTTO. De op vrijdag 29 maart gevonden lichamen bij Callantsoog en op Texel waren van de matroos B. 
van der Spek en resp. 1e stuurman R. Teensma die waarschijnlijk tijdens wacht op de brug stonden en 

zwemvesten droegen bij de inslag. Pas achteraf kwam vast te staan dat de GRUTTO door de Duitse 

onderzeeboot U-17 is getorpedeerd en alle 18 opvarenden daarbij zijn omgekomen.  

De onderzeeër U-17 onder commando van Udo Behrens zag de GRUTTO op 5 maart om 20:15 uur varen 

met een oostnoordoosten koers met alle navigatielichten aan. De eerste, om 20:40 uur afgeschoten torpedo 
miste doel. Achttien minuten later vuurde de Duitse onderzeeër U-17 een tweede torpedo af die 

midscheeps insloeg en het schip in tweeën brak. Het achterschip zonk binnen een minuut en het 

voorschip 6 minuten later. 

 

Van de General Steam schepen liep de ROEK op 12 mei 1940, tijdens een reis van Rotterdam naar 

Londen, op één van de weinige mijnen bij Vlaardingen en zonk waarbij het vermoeden rees dat er zich 
goud aan boord bevond. Ook de MEREL liep op een zeemijn, dat gebeurde op 8 december 1939 bij het 

lichtschip GULL bij de Goodwin Sands tijdens een reis met stukgoed van Le Havre naar Londen. 

 

Gebr. Smith 

Tijdens de oorlog zag Gebr. Smith de lijndienst niet meer zitten en wilde de overeenkomst met General 
Steam opzeggen. Van Ommeren hield, ondanks de onoverzichtelijke toestand, daar niet van en wilde het 

tot december 1944 lopende contract uitdienen. Niet helemaal duidelijk is de rol van 

scheepvaartondernemer James van Hoey Smith, hij had zich namens de NSB kandidaat gesteld voor de 

Provinciale Staten. 

 

 



NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN  

De directie der N.V. Vereenigde Agentuur Maatschappij (Agenten der gecombineerde Londen-diensten van 

de General Steam Navigation Company Ltd. en Smith & van Ommeren), gevestigd te Rotterdam, maakt 

bekend, dat ten kantore van het Handelsregister te Rotterdam ter kennisneming voor een ieder is neder 
gelegd een besluit der algemeene vergadering harer aandeelhouders tot wijziging van de akte van 

oprichting, strekkende tot verlenging van den duur der vennootschap. Rotterdam, 28 Juni 1946. 

(Nederlandsche Staatscourant, 02-07-1946). 

 

1947 

Een paar jaar na de oorlog, in april 1947, kwam Gebr. Smith terug op hun verklaring. Met ingang van 21 
maart 1947 is de firma Gebr. Smith ontbonden waardoor de heer James van Hoey Smith, heer van 

Engelen, niet meer als firmant optrad. Per 31 december 1946 had James zich al teruggetrokken uit de 

firma en in april 1947 is de firma voortgezet door A.P van Hoey Smith en Thomas Plate.  

De familie Smith had in 1857 buitenplaats Zomerlust te Kralingen gekocht. James van Hoey Smith, Heer 

van Engelen, die tal van bestuurlijke functies 
vervulde, vulde een groot deel van zijn vrije tijd aan 

de verzorging van zijn tuin. Na contact gelegd te 

hebben met buitenlandse boomkwekers begon hij 

een Arboretum aan te leggen. Hij verzorgde die zo 

zorgvuldig dat het één der mooiste van ons land en 

dé botanische tuin van Rotterdam is geworden. Na 
de 2e wereldoorlog ging het beheer van Arboretum 

Trompenburg (Foto) over in handen van James 

Richard Pennington (Dick) van Hoey Smith (o.a. 

firmant van James Smith & Zoonen), de zoon van 

James van Hoey Smith en Adriana Maria van 
Stolk. 

Na uitbreiding van de grond noemden ze hun 

woning rond 1870 Trompenburg, naar een in 1833 

gesloopte woning van de familie. Arboretum 

Trompenburg, gevestigd aan de Honingerdijk 86 te Rotterdam, is sinds 1958 ondergebracht in Stichting 

Arboretum Trompenburg en dagelijks geopend voor het publiek. 
 

V.o.F. Smith & van Ommeren 

De firma Gebr. Smith is op 29 november 1949 ontbonden en daardoor is ook de vennootschap onder firma 

V.o.F. Smith & van Ommeren ontbonden. Vanaf die datum is de zaak verder voortgezet door een nieuwe 

V.o.F. onder dezelfde naam met de vennoten N.V. Gebr. Smith en N.V. Phs. van Ommeren.  
 

Vanaf 1946 maakte Smith & van Ommeren zeer goede jaren mee en niet in de laatste plaats door de goede 

vrachtprijzen. De basis vormde de aangeboden partijen strokarton, gezouten groenten in vaten en het 

transitoverkeer. Vooral van Rotterdam naar Londen kon het oplopen tot 15.000 ton per jaar. Met name van 

de V.N.S. en de Holland-Amerika Lijn kreeg Smith en van Ommeren veel transporten aangeboden met 

bestemming Londen.  De aangeboden hoeveelheid stukgoed varieerde nog al eens en volgde in grote lijnen 
de markt. Vanaf 1953 verviel een pakket dat tot het basislading gerekend kon worden, de rest kon tot 

1961 gehandhaafd blijven. Wel nam tussen 1953 en 1956 het vervoer van diepvriesproducten sterk toe. 

Daartoe is bij de GRUTTO in 1956 een vriesruim ingebouwd bij Scheepswerf Waalhaven te Rotterdam wat 

de flinke investering betekende.  

 
1945-1952 

Op de dienst voeren na de oorlog de schepen BULLFINCH (bouwjaar 1936, 433 BRT) en GREENFINCH 

(bouwjaar 1940, 393 BRT) van General Steam die Smithom inhuurde van de eigenaar. Eind 1951 verzocht 

General Steam de huur van die schepen te verhogen wat Smithom niet toestond en charterde daarop de 

BREE-HELLE van P.A. van Es. Een open shelterdecker die vanaf 14 januari 1952 ging meevaren op Londen 

en de helft kleiner als de PTARMIGAN (bouwjaar 1948, 959 BRT) die General Steam die vanaf 1951 inzette. 
Daarmee kwam de inbreng van GSNC op 2/3 en van Smithom op 1/3 in evenwicht. Omdat de BREE-

HELLE goed beviel kocht V.o.F. Smith & van Ommeren op 24 december 1952 het schip van P.A. van Es & 

Co. De overdracht moest, vanwege hypothecaire redenen en andere problemen bij de verkoper, uitgesteld 

worden. Van Ommeren zette van Es daarbij onder druk om de hypotheek van de BREE-HELLE op de 

HARTEL te zetten. Pas is 1956 is de BREE HELLE als GRUTTO in eigendom van Smith & van Ommeren 
overgegaan, het bleef in beheer bij N.V. P.A. van Es & Co. varen. 

 

Rotterdam-Londen 

Door H. Plokker - De bevrachting van de weekdienst op Londen ging buiten P.A. van Es om en werd 

verzorgd door de Verenigde Agenturen Mij. (VAMIJ). De dienst had twee afvaarten per week, dinsdag en 

zaterdag, die werd onderhouden door twee schepen: de GRUTTO van Smith & van Ommeren en de 2 x zo 
grote PTARMIGAN, een schip van de General Steam Navigation Co. (Dit i.v.m. het 2/3 - 1/3 contract GSNC 

- Smithom). De PTARMIGAN werd soms vervangen door de WOODCOCK. Later werd de PTARMIGAN 

opgevolgd door de wat kleinere SWIFT, totdat ook deze te duur werd en charterde de General Steam voor 

hun aandeel de Nederlandse CITO van kapitein van Wijk uit Groningen. Ook het ladingaanbod was toen al 



aanzienlijk minder. De CITO is de voormalige ROLF, het schip maakte een fameuze ontsnapping uit Dakar 

in 1940.  

 
 

De BREE-HELLE op de eerste reis voor Smithom, 7-1952, foto Teunissen, Maassluis in opdracht van P.A. 

van Es & Co., collectie H. Plokker. 

 
De scheepswerf Gebr. van Diepen had tot het uitbreken van de oorlog vijf schepen gebouwd met nagenoeg 

dezelfde rompvorm, te weten de LINA, ROLF, CARIBE en de GREENFINCH (CARIBE II) van 399 BRT en een 

nagenoeg identiek Duits zusterschip beide 342 BRT. Drie schepen (ROLF, CARIBE en de GREENFINCH) 

hadden de brug midscheeps. De GREENFINCH was oorspronkelijk voor een Noorse rederij gebouwd maar 

werd tijdens de Duitse inval in Noorwegen doorverkocht aan de General Steam Navigation Co. en door een 
Nederlandse bemanning naar Engeland gebracht.  

 

 



Korte Vaart aan de Merwehaven te Rotterdam (collectie P. Holswilder). 

 

In Rotterdam was eerst de 3e Merwehaven bij de Coöperatief Havenbedrijf "Korte vaart" G.A. de vaste 

ligplaats van de GRUTTO. Hier lagen ook op toerbeurt de GOOTE, WULP, BOSCO, IMBER, KITTYWAKE, 
BITTERN, ARDETTA, CLANGULA en EGRET. Deze schepen voeren een 14 daagse dienst in charter voor de 

Briticon op Liverpool, Manchester, Rotterdam, Amsterdam. Aan dezelfde kade lagen ook afwisselend de 

THEANO, TRITO, ECHO en HAGNO van de 14 daagse Dublin dienst. Aan de overkant lagen de S.S.M. 

schepen, GAASTERLAND, HASKERLAND, BEYERLAND, MIDSLAND, NIEUWLAND, ST. ANNALAND, ST. 

PHILIPSLAND, enz. Tezamen met alle langszij liggende binnenvaartschepen en vele vrachtauto's was het 

altijd een enorme drukte en één en al jachtige bedrijvigheid.  
Later werd de Waalhaven pier 2 en daarna de 2e Katendrechtse haven vaste ligplaats. Dit was 

oorspronkelijk ook de ligplaats van de in maart 1940 getorpedeerde Grutto van Smith & van Ommeren. (H. 

Plokker). 

 

 
 

ms. GOOTE, foto Teunissen, Maassluis, in opdracht van P.A. van Es, collectie H. Plokker 

 

In London was jarenlang het Regents Canal Dock (Limehousebasin) de vaste ligplaats. Ook daar lagen 

altijd weer de vaste schepen zoals de WALLSTREAM, SPRINGCRAG, de Noren GUNHILD K en RAGNHILD K 

en om de 14 dagen de TRIGON, de voormalige Nederlandsche JAN KOOP, ex ARNHEM. De TRIGON voer 

een lijndienst tussen Denemarken en Londen. De aanschaf van dit schip door kapitein van Dijk in het 
verre Oosten is een heel verhaal apart. Later werd Butlers Wharf de vaste ligplaats. Dit is vlak voor de 

Tower Bridge en recht tegenover St. Catharine's Dock en de Irongate Wharf, eigendom van General Steam. 

Daar had de TYCHA van "witte Beck" een tijdje vaste plek had. De TYCHA voer samen met 700 BRT 

metende coaster ELECTRO van de Ellerman Wilson Line uit Hull in de z.g. Antwerpen dienst in charter 

voor General Steam. Bij Butlers Wharf lag achter de GRUTTO de STATENLAAN van rederij Hannah die 
werd opgevolgd door JULIA MARY van Slavenburg & Huijser voor de Amsterdam-Londen dienst, 

afgewisseld met de SWIFT en HIRONDELLE (Harlingen dienst) beide van de General Steam Navigation Co. 

De JULIA MARY werd verkocht en tenslotte opgevolgd door de HOC VINCES van Van Woensel's 

schoenenfabriek (1959-1961, in beheer bij P.A. van Es & Co.) met Hendrik Holwerda als kapitein.  

Maar ook de optocht op de Waterweg op dinsdagavonden was niet mis. Het startsignaal werd gegeven door 

de NIEUW AMSTERDAM, ROTTERDAM of STATENDAM die altijd om 17:00 uur Vlaardingen passeerde. 
Hierna was het nog een uurtje rustig maar van 18:00 tot 21:00 uur was het spitsuur op de Waterweg: de 

lijnschepen van de KRL, VNS, HAL, Oranjelijn, HWAL, van Uden, van Nievelt, enz. gingen op deze avond op 

kustreis. Alsmede de Noorse, Zweedse, Engelse, Franse en Japanse lijnschepen. Ook de coasters 

vertrokken in één grote optocht, meestal volgeladen en elkaar inhalend, naar Londen, Antwerpen, 

Hamburg, Liverpool, Dublin, etc. Namen als EXPORT, EXPORT 2, HULST, TRIAS TRADER, FIDUCIA, 
FIDUCIA II, GAASTERLAND, HASKERLAND, NIEUWLAND, MIDSLAND, DUIVELAND, ZANZIBAR, 

NOMADISCH, ORANJEPOLDER, ARNOUDSPOLDER, HINDE, THALLO, TRITO, THEANO, PARK & 

STATENLAAN, LEUVEHAVEN, MERWEHAVEN, BINNENHAVEN, IPSWICH PROGRESS & PIONEER, de 

Müller schepen NIJENBURG, AARDENBURGH, TROMPENBURGH, WALENBURGH, OOSTENBURGH, 



BATAVIER I, III & V, DOMBURGH, VRIJBURGH, ESCAUT, de schepen van Holcher, Schellen, Furness, 

Böhmer, Dammers, Vermaas, va der Eb, James, OAL, RKC, Lijnzaad, etc., de snelvarende Engelse 

weekdienst schepen MELROSE ABBEY en BOLTON ABBEY, DARLINGTON, de vele -Coast schepen, etc. 

Hier tussendoor voeren dan ook nog de tankers, binnenvaartschepen, havenslepers, de veerponten etc.  
 

 
 

m.s. THALLO (Foto: NN) 

 
Gedurende de periode van 1952 tot 1964 voer de Grutto een weekdienst Rotterdam-Londen v.v. Dit als 

Nederlandse vervanger voor de GREENFINCH (van Diepen). 

De GRUTTO als LINA begin 1940 gebouwd bij Scheepswerf van Diepen te Waterhuizen als bouwnummer 

850 voor de heer W. Kramer in Groningen. Begin 1941 werd ze verkocht aan P.A. van Es & Co. die haar 

omdoopte in BREE-HELLE. Wellicht is tijdens deze periode ook de oorspronkelijke riante familie 

accommodatie van de kapitein flink gereduceerd. De slaaphut kapitein met een 2 persoonsbed veranderde 
in de hut van de 1e machinist, de zitkamer van de kapitein werd messroom officieren, het hospitaal werd 

hut stuurman en van de douche en toilet konden alle officieren gebruik maken. De daghut kapitein bleef 

over voor de kapitein, die moest het doen met een 1-persoons kooi, bank, wastafel en een bureau. Door 

deze wijzigingen konden twee van de vier matrozen van het voorschip naar achteren verhuizen. Ook de 

kaartenkamer was anders dan de oorspronkelijke originele bouwtekeningen aangeven.  
 

 
 

m.s. GRUTTO in de Merwehaven bij "Korte Vaart", foto: collectie H. Plokker 

 
 



In 1953 werd de BREE-HELLE, zonder dat er veel veranderde verkocht aan Smith & van Ommeren.  

Tijdens een grote dokbeurt bij scheepswerf Waalhaven in 1956 is het schip omgedoopt naar GRUTTO, 

wellicht was dit ter herinnering aan de Smith & v Ommeren dienst in de dertiger jaren en de trieste 

torpedering van de vorige GRUTTO in maart 1940. Tijdens deze dokbeurt werd ook de accommodatie nog 
verder aangepast, zodat iedereen om veiligheidsredenen, achterin sliep. Ook werd het voorste ruim in 

tweeën gesplitst en één daarvan tot vriesruim verbouwd. Hoofdzakelijk voor vervoer van vlees voor het 

Engelse leger in Duitsland. Nagenoeg alle London weekdiensten hadden of kregen een vriesruim voor dit 

doel. Aan het eind van deze verbouwing is er door laswerkzaamheden een brandje uitgebroken in de vries 

isolatie, waardoor alles veel langer ging duren. Ook de kleur van de romp was intussen gewijzigd van grijs 

naar zwart met witte streep. Na 24 jaar en circa 650 reizen Rotterdam-Londen v.v. werd de Grutto in 1964 
verkocht naar Griekenland en herdoopt in LASSI. De lading tijdens haar eerste reis met deze naam was 

diepgevroren bokking vanuit Vlaardingen naar Griekenland! (Bron: H. Plokker). 

 

Londen 

De goede vijftiger jaren konden niet eeuwig doorgaan, de concurrentie liet van zich spreken maar vooral de 
Londense haven maakte het moeilijker de rentabiliteit te handhaven. Stakingen en de daarmee gepaard 

gaande loonkostenstijgingen en kosten noopten o.m. Engelse reders die haven te mijden en meer havens 

op het vasteland aan te lopen wat verlies aan transito opleverde. De lijndiensten op Londen begonnen dan 

ook om te zien naar kleinere havens waar de kosten belangrijk lager lagen. Zelfs met hogere 

transportkosten naar Londen erbij scheelde het aanmerkelijk. Havens als Ipswich, Chatham, Rochester, 

Colchester en Shoreham voeren daar wel bij. Zo begon de General Steam een lijndienst van Rotterdam 
naar Felixstowe en de H.S.M. van Amsterdam naar Shoreham. Ook in de Nederlandse havens liepen de 

kosten van de stuwadoor op en verdubbelden in 10 jaar tijd. Daarbij nam het vervoer per veerboot 

merkbaar toe wat zeker voor vries- en koeltransport voordelen bood.  

 

WULP 
Het Duitse motorschip BLOCKLAND van See-Reederei “Weserland” G.m.b.H. te Bremen, waarin Phs. van 

Ommeren (Hamburg) G.m.b.H. een belang bezat van 25%, voer in jaren 1953 en 1954 met verlies. Daarop 

trachtte de eigenaar het schip te verkopen maar slaagde daar niet in, tenminste niet voor een acceptabele 

prijs. Gedurende 1955 trok het werk aan en kon een goed timecharter op de Grote Meren afgesloten 

worden. Om het schip gunstiger in te zetten is het in 1955 verbouwd tot gesloten shelterdeck bij Johs. 

Meyer te Papenburg. Na afloop van die verbouwing, half november 1955, bestond er interesse bij Smith & 
van Ommeren tot aankoop en voor 4 jaar in bare-boat charter te geven aan British & Continental 

Steamship Co. Ltd. De beide patijen bereikten overeenstemming tot aankoop waarna men op 19 december 

1955 de “Bill of Sale” tekenden. De voor de verkoop gehouden inspectie is 25 januari 1956 uitgevoerd in 

dok bij Blohm & Voss te Hamburg. Nadat diverse reparaties zijn uitgevoerd aan de werf droeg See-Reederei 

“Weserland” op 27 januari 1956 het schip is over aan de nieuwe eigenaar waarop het de naam WULP 
kreeg. Het beheer van het 854 BRT metende vaartuig verzorgde P.A. van Es & Co.  

 

General Steam Navigation Cy: 's werelds oudste 

rederij (Harlingen-dienst) 

De General Steam Transport Company, in Nederland 

werkend onder de naam N.V. Algemene Stoomtransport-
maatschappij, is nauw verbonden aan de General Steam 

Navigation Company, een Engelse rederij, die ook de 

Londen-lijnboten In de vaart brengt. We vertellen dit 

even, omdat de General Steam Navigation Company 

historie maakte. Ze is, volgens dr. E. van Hinte, de 
oudste scheepvaartmaatschappij ter wereld. In 1824 

opende ze lijnen van Londen naar Hamburg en 

Rotterdam en in 1876 nam ze de dienst Harlingen-

Londen over. Tal van jaren liet General Steam zijn zaken 

in Harlingen door derden waarnemen. Pas na de crisis in 

1929 kwam hierin verandering. Het oude kantoor van I. 
en S. Wiarda, aldus dr. Van Hinte, behorende tot het 

concern van Wm.H. Müller en Co., dat bijna van de 

oprichting in 1853 af de dienst op Londen leidde, sinds 

1876 in dienst van de "General Steam Transport Comp.", 

raakte de vertegenwoordiging kwijt al hield deze dienst 
een verbinding op Harlingen. In 1930 kreeg de 

maatschappij een eigen kantoor. Uiteraard verschillen 

de ervaringen, outillage en werkwijze van General Steam 

niet veel met die van de Scheepvaart- en Steenkolen-

maatschappij, waarover we al schreven. Wel afwijkend is 

het feit, dat bij de Londen-dienst altijd de uitvoer 
hoofdzaak is geweest. Voorheen bestond een groot deel van de import uit cement. Evenals kolen komt nu 

ook vrijwel geen cement meer in Harlingen aan. (Bron en foto: Leeuwarder courant, 2-11-1957. Op de foto 

de HIRONDELLE: Hoe een ruim er van boven af bekeken uitziet, hoe de pakken karton een overstapje 

nemen van de wagons naar het schip en hoe alles wat er in de schepen verdwijnt nauwkeurig wordt 

genoteerd.). 



 
 

m.s. GRUTTO te Londen aan Butlers Wharf Ltd., foto: collectie H. Plokker 

 

Te Londen lagen de Smithom schepen net voor de Tower Bridge. De schepen van Wm.H. Muller & Co. 

lagen tussen de Tower en London Bridge. De pakhuizen waar de Smithom schepen lagen staan er nog, 

deze zijn verbouwd tot appartementen met een boulevard langs de rivier. Daar meren nu de 

rondvaartboten af om een tochtje over de Thames te maken. 
 

Stukgoed overslag in de Merwehaven, rechts Korte Vaart, foto maritiemnederland.nl 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

Vervolg van de krant "Door de patrijspoort" 
"Geen idee." "Bang." 

" 't Niet leuk", zegt kapitein De Jager. Hij heeft de hele nacht rustig geslapen naast een patrijspoort die te 
klein is om een mens door te laten.  

En natuurlijk heeft stuurman Gankema ("ik heb nog met zeilschepen op de Middellandse Zee gevaren") 

tijdens de hondenwacht gewoon zijn werk gedaan. Bij windkracht tien, dat wordt het wat anders. Dan kom 

je in de stuurhut van de Grutto niet meer op de been blijven, maar daar waren we nog lang niet aan toe. 



Nelis Stam heeft het roer gehouden En de stuurman heeft af en toe de Noord Hinder gepeild. In de radio 

heeft hij de felle morse-seinen van het lichtschip opgezocht en daarna net zo lang aan de antenne gedraaid 

tot het punt bereikt was, dat ze weer verdwenen. Op dat moment gaf de windroos, die aan de antenne vast 

zit, de richting van het lichtschip aan.  
Nog tien kilometer. Het schijnsel zou al te zien moeten zijn, maar de horizon is nevelig. Turen door de 

verrekijker. Dan, ja daar is het, even aan bakboord. Precies waar Gankema het verwachtte.  

Kees van Ostayen heeft onderin bij de machine gevochten tegen de slaap. Misschien is hij de enige geweest 

die ook zijn best moest doen om niet zeeziek te worden. Hij is zeventien en het is zijn tweede reis. "Pff, geen 

asie wind" zegt hij de volgende ochtend als kapitein Plokker vraagt of hij zeeziek is geweest, maar hij ziet 

toch wel een beetje bleek. En kok Snijders? "Ja, nou je het zegt, ik ben effe wakker geworden" Hij heeft al 
in de twintiger jaren bij de marine in de Indische wateren gevaren. "Wat een tijd, meneer. Komt nooit meer 

terug". Daar heeft hij misschien zijn kookkunst opgedaan, in ieder geval maakt hij een bami die je bij de 

Chinees niet beter krijgt. Na al die jaren varen houdt hij nog steeds van de zee. Hij komt prompt zijn 

kombuis uitlopen als een ander schip passeert.  

En de tweede machinist Van Marwijk heeft ook al zoveel zeemijlen achter zich liggen, dat hij aan zeeziekte 
niet mee toekomt. Als hij uit de machinekamer komt heeft hij een halve handdoek nodig om al het zweet 

van zijn gezicht te vegen. "Ze hebben tien kilo uit mijn lichaam gesneden toen ze me opereerden, anders 

konden ze mijn pens niet meer dicht krijgen" zegt hij met een zucht, Hij mag niet dikker worden, maar het 

eten smaakt nu eenmaal goed en dan wordt het een probleem.  

Straatje om 

De kok die heimwee heeft naar "tempo doeloe", de tweede die om zijn lijn moet denken, de leerling-
machinist op de tweede reis, de "stuur" die zich met avondlessen van matroos tot eerste officier heeft 

opgewerkt en de anderen: eerste machinist en de drie matrozen: zij vormen de kleine wereld van kapitein 

Plokker. een wereld, die zich formeert als de Grutto los maakt van de kade en die even snel weer uit elkaar 

valt als de reis volbracht is.  

Iedere dinsdagavond gaan ze weg, iedere zondag komen ze terug. Vier, vijf dagen achtereen zijn ze samen, 
maken hun reisje naar Londen, doen op zee geruisloos hun werk, klaverjassen als ze in Engeland op 

lading liggen te wachten. Twintig uur varen heen, twintig uur varen 

terug. Het is een straatje om voor mensen die de grote vaart gewend 

zijn.  

Er komt geen sextant aan te pas, geen slopende verveling op lange 

trajecten tussen water en wolken, geen nieuwe vracht, die de thuisreis 
weer voor een halfjaar uitstelt. Nee, het is elke week mooi heen en weer: 

dertig kilometer Nieuwe Waterweg, zo'n tweehonderd Noordzee en dan 

nog eens honderd kilometer Theems. Kapitein Plokker komt elke 

dinsdagmiddag netjes met zijn brommer aanrijden en als hij terug komt 

blaast hij bij Vlaardingen hard op de stoomfluit, haalt een verrekijker 
tevoorschijn en zwaait met een zwarte sjaal naar moeders, die hem 

vanaf haar balkon kan zien binnen komen. Bijna een beurtschipper zou 

je kunnen zeggen en daarmee zou je kapitein Plokker waarschijnlijk net 

eens beledigen. "Wat valt hierover nou eigenlijk te schrijven" vraagt hij 

je. Hij zou niet weten wat er voor bijzonders aan de kustvaart is. Maar 

hij vergeet op dat moment de nachten dat hij in een vliegende storm ronddreef. In 1949 heeft hij het gehad 
dat hij dacht bij het lichtschip Noord Hinder te zijn, maar in werkelijkheid honderd kilometer hoger, in de 

buurt van gevaarlijke zandbanken zat. Hij vergeet als hij dat zegt, de mist, die de zeelieden nog meer 

vrezen dan een storm. De mist, die het gevaar verbergt. "Als je dan de machine van volle op halve kracht 

zet, ben ik al aan dek, kap" zegt een van de matrozen als het gesprek er op komt en dan blijkt dat de 

meesten toch al wel eens in nood hebben gezeten.  
En als je er even over door praat hoor je ook, dat ze allemaal familieleden hebben die de kustvaart met hun 

leven hebben moeten bekopen. De een vader, die een broer. Zij vinden de zeevaart heel gewoon, maar als 

er een kist met boeken aan boord komt worden de scheepvaartromans er het eerst uit gehaald en stuk 

gelezen. Heel gewoon - omdat zij niet meer beseffen dat het altijd aanwezige gevaar van de zee, ook al is die 

maar dertig meter diep, hen toch in het bloed is gaan zitten. Ze hebben scheldwoorden voor lichtschepen, 

die zij op de uitreis passeren en als zij terugkomen, begroeten zij de vuurtoren van Hoek van Holland als 
een mijnwerker het daglicht. Zij weten zelf niet meer, dat de zee hen toch in al die jaren niet in hun kouwe 

kleren is gaan zitten. Zij zouden buschauffeur of landarbeider moeten worden om het weer te beseffen en 

om het antwoord te vinden op de vraag wat een landrot voor bijzonders aan een kustvaarder vindt. (RN, 

14-10-1959, collectie H. Plokker. Door de patrijspoort: bedoeld schip is m.s. HARTEL, 5-1-1965). 

 
P.A. van Es & Co. 

In 1959 kreeg van Ommeren de kans P.A. van Es & Co. over te nemen en tevens het aandeel van N.V. 

Gebr. Smith in Smith & van Ommeren. De firma N.V. Gebr. Smith kwam daarna onder directie van Phs. 

van Ommeren te staan en is met ingang van 14 maart 1960 veranderd in N.V. Mij. Vogelschepen. Het 

beleid, administratie en secretariaat van Smithom voerde men aan de Westerlaan uit en het beheer van de 

schepen aan de Parklaan bij van Es. 
 

Van Ommeren neemt Van Es & Co over 

(Van onze correspondent) ROTTERDAM, 13 jan. — De grote Rotterdamse scheepvaartmaatschappij Phs. 

van Ommeren zal binnenkort het cargadoors- en rederijbedrijf N.V. P.A. van Es en Co overnemen. Van Es 

en Co. bezit op haar beurt de N.V. Gebr. Smith en heeft eigen vestigingen in Rotterdam en Amsterdam. Zij 



beschikt over een handvol kleinere schepen, waarmee de korte vaart wordt uitgeoefend. Tussen Van 

Ommeren en Van Es bestaat al jarenlang een samenwerking in de vorm van de Londen-dienst Smith en 

Van Ommeren en de Amsterdamse scheepsagentuur Van Es en Van Ommeren. De twee directeuren van 

Van Es en Co., de heren Th. Plate en A.P. van Hoey Smith, zullen aftreden. Zij worden opgevolgd door de 
heren E.L. van Es (thans procuratiehouder bij Van Ommeren) en J.W. van Hoey Smith. (De Volkskrant, 

13-01-1960). 

 

Verkoop WULP 

Van 1955 tot 1961 voer de WULP als eigendom van V.o.F. Smith & van Ommeren in charter bij de British 

& Continental Steamship Co. De aanvankelijke charter voor 4 jaar verlengde Briticon tot 6 jaar. In 1960 is 
er nog een nieuwe motor in geplaatst, een 1.250 EPK Werkspoor TMABS396 verving de 1.000 EPK sterke 

MAK MA-581. Grote vaart schepen van deze tonnage (boven de 500 BRT) waren gezien de verplichte grote 

hoeveelheid bemanning nauwelijks rendabel te exploiteren. Door de gestegen exploitatiekosten kon met 

vaartuig onder Hollandse vlag niet rendabel meer gevaren worden en ging in de verkoop. Op 5 juli 1961 

bereikte Smith & van Ommeren een akkoord over de verkoop van de WULP aan de Mediterranean Seaways 
Ltd. te Haïfa voor overdracht binnen 2 weken na inspectie. Dat zou uitgevoerd worden te Rotterdam op 12 

juli met geplande overdracht op 26 juli. Bij het tekenen van het koopcontract bevond de WULP zich te 

Manchester en berichtte de machinist dat er zich weer problemen voordeden met de hoofdmotor. Bij de in 

1960 nieuw geplaatste Werkspoor hadden de zuigers weer schade opgelopen. Werkspoor bood daarop aan 

alle zuigers te vervangen door nieuwe zuigers, gemaakt van een andere samenstelling. Door de vervanging 

van de beschadigde machineonderdelen vond de overdracht een maand later plaats als gepland. Van het 
op 24 augustus overgeschreven vaartuig WULP is op 19 september 1961 de teboekstelling te Rotterdam 

doorgehaald. 

 

Na de verkoop in 1963 van de PTARMIGAN aan Jugoslavenska Linijska Plovidba, Rijeka te Joegoslavië 

nam de in 1950 gebouwde SWIFT (757 BRT) de dienst over. Ook de HIRONDELLE (bouwjaar 1950, 757 
BRT) van General Steam verscheen regelmatig op de Nieuwe Waterweg voor de Smithom dienst. De SWIFT 

is in 1967 verkocht naar Joegoslavië en rond die tijd zette General Steam de CITO in van H. Paap & W.J. 

van Wijk te Groningen. Dat 400 BRT metende schip leverde Scheepswerven Gebr. van Diepen te 

Waterhuizen in april 1940 op als ROLF aan N.V. Cornelder's Scheepvaart Mij. In augustus 1969 verkocht 

de eigenaar het schip aan de Shalom Peace Foundation van Abie Nathan die daarmee voor de kust van 

Israël radio-uitzendingen ging verzorgen als "De Stem van de Vrede".  
 

 
 

m.s. GRUTTO na vertrek van Butlers Wharf te Londen, collectie: H. Plokker 

 

Verkoop GRUTTO 

N.V. Phs. van Ommeren en N.V. Mij. Vogelschepen hadden begin 1964 Smith & van Ommeren in hun 
portefeuille met de GRUTTO nog in dienst op de lijndienst tussen Rotterdam en Londen. Het 24 jaar oude, 

afgeschreven schip is op 22 april 1964 verkocht door Smith & van Ommeren aan N.V. P.A. van Es & Co. 

en op 20 mei 1964 aan de Griekse reder Othon J. Metaxas. Na de verkoop van de GRUTTO zette Smithom 

de dienst voort met de raised-quarterdecker HOYLEDESINGEL van P.A. van Es, een veel minder voor 

lijndienst geschikt schip dat ook niet beschikte over een vriesruim. Door het verminderde aanbod kon dat 



type vrachtschip het werk goed aan. Na de verkoop begin 1966 naar Frankrijk is ter vervanging van 

HOYLEDESINGEL de identieke ERASMUSSINGEL ingezet. Voor van Es bracht een lijnschip veel minder op 

als een schip in de wilde vaart waar, zeker in 1965 toen de tot dezelfde klasse behorende 

ERASMUSSINGEL en BOEZEMSINGEL 10 keer zoveel winst maakte. 
 

SI-SO  

Plannen om de dienst met een ander soort schip te onderhouden stammen uit 1966, toen ontstond het 

idee om een “sail in-sail out” vaartuig te bouwen waarin 4 lichters vervoerd konden worden. Het 900 BRT 

metende en 78,50 meter lange schip zou dan 3 reizen per week op Engeland kunnen maken. Er is een 

ontwerp gemaakt en een exploitatie berekening gemaakt die uitwees dat er mogelijkheden waren om de 
lijndienst gunstiger te exploiteren dan met conventionele zeeschepen. Men vreesde ook dat de 

havenarbeiders de invoering ervan niet zouden accepteren omdat het inhield dat dezelfde werkzaamheden 

en handelingen tegen veel lagere loonkosten worden verricht. De kosten voor z’n 1.500 DWT schip en 30 

lichters beraamde men op ƒ 7 miljoen. Uiteindelijk is van dat plan afgezien omdat men het, gezien de 

toenmalige veranderingen in de lijndiensten, niet levensvatbaar vond. Ook de heer Remeeus van de Norfolk 
Lijn deed onderzoek naar de haalbaarheid van z’n soort dienst.  

 

EUR ook met containers heen en weer naar Engeland 

(Van een onzer verslaggevers) Het wordt druk op de Noordzee. Bij de vloot van conventionele schepen en 

roll-on-roll-off-vaartuigen die nu al geregeld tussen ons land en Engeland op en neer vaart, voegt zich 

medio januari 1968 alweer een nieuwe dienst. 
Het is de European Unit Routes Ltd. (EUR), een dochter van de Britse General Steam. Met ingang van 15 

januari van het volgend jaar zal de nieuwe maatschappij tussen Rotterdam en Tilbury een volledige 

container-lijndienst openen, de eerste geregelde (drie maal per week, voorlopig) die er bestaat. 

 

 
 

m.s. SASSABY, foto: T. v.d. Zee. Één van de eerste volcontainerschepen die de EUR inzette. 

 

EUR onderhoudt zijn dienst voorlopig met één gecharterd schip. In Rotterdam zullen de laadkisten gelost 

en geladen worden bij de Stuwadoorsmaatschappij Heyplaat aan de Waalhaven, op het voormalige terrein 

van de S.H.V. In Engeland maakt EUR gebruik van de nieuwe containerhaven van Tilbury. 
Met de nieuwe containerdienst over de Noordzee trekt General Steam haar belangen uit de lijndienst, die 

zij sinds jaren gemeenschappelijk met Smith & Van Ommeren onderhoudt, terug. Deze dienst (twee 

afvaarten per week) tussen Rotterdam en Londen zal worden overgenomen door Phs. van Ommeren en de 

Hollandse Stoomboot Maatschappij. 

Voorlopig behandelt de European Unit Routes alleen 20-voets containers. Men wil bij de jonge 
onderneming nog even aanzien hoe het doorvervoer van laadkisten in Engeland zich ontwikkelt. 

Containers die de 20 voeten te boven gaan, mogen daar namelijk niet zonder speciale toestemming over de 

weg worden vervoerd. 

Van die ontwikkeling hangt ook de beslissing af die. EUR op nautisch gebied wil nemen. Voorlopig denkt 

men aan een tweede schip in charter, maar het streven blijft gericht op 't bezit van eigen schepen. Thans 

worden in Engeland proeven met modellen genomen. Een tussentijdse conclusie is, dat het zogenaamde 
Katamaran-type (te vergelijken met twee grote drijvers waar tussen een dek) het meest geschikt is voor het 

vervoer van containers over de Noordzee. (Het Vrĳe Volk: Democratisch-Socialistisch Dagblad, 05-12-

1967). 

 



 
 

Opgeheven 

In januari 1968 is Smith & van Ommeren opgeheven onder invloed van de verandering in de lijnvaart op 
de Noordzee, de laatste afvaart vond plaats op 13 januari 1968. In samenwerking met de N.V. Hollandsche 

Stoomboot Mij. bood van Ommeren vanaf 15 januari 1968 nog wel 2 keer per week een afvaart aan naar 

Londen vanaf Rotterdam. De vennootschap Smith & van Ommeren is op 15 januari 1968 ontbonden na 

gezamenlijk besluit van beide vennoten.  

 
Vrachtenoorlog op Noordzee 

(Van onze correspondent) Rotterdam, 3 febr. - De concurrentiestrijd tussen de scheepvaartmaatschap-

pijen die het vervoer tussen Engeland en het Europese vasteland verzorgen, dreigt uit te monden in een 

complete tarievenoorlog. De Britse spoorwegen hebben aangekondigd hun tarieven voor het 

containervervoer over de Noordzee binnenkort met 30 percent te gaan verlagen. Vooruitlopend hierop heeft 

de Britse onderneming General Steam Navigation de tarieven nu al met eenzelfde percentage verlaagd. 
Voor de Nederlandse ondernemingen wordt het uitermate moeilijk deze concurrentie het hoofd te bieden. 

Een woordvoerder van de Transport Ferry Service, die sinds 1960 zogenaamde roll-on/roll-off-diensten 

tussen Nederland en Engeland onderhoudt, heeft gezegd dat tariefsverlagingen bijna onmogelijk zijn. "Toch 

zullen binnen de komende paar weken beslissingen hierover moeten worden genomen. Het is van groot 

belang dat de scheepvaartmaatschappijen de koppen bij elkaar steken, om te komen tot tariefsafspraken." 
De overgang tussen het conventionele vervoer en het moderne vervoer met containerschepen en de 

groeiende overcapaciteit op de diensten over de Noordzee zijn de fundamentele oorzaken van de 

moeilijkheden. (De Volkskrant, 03-02-1968). 

 

North Sea Ferries  

Per 30 juni 1968 trok van Ommeren zich terug uit de korte vaart (Briticon - British & Continental Steam 
Shipping Co. Ltd., Liverpool) wegens teruglopende rentabiliteit. Wel bezat van Ommeren in die tijd een 

belang van 50% in N.V. Beleggingsmaatschappij Het Noorderveer te Amsterdam (North Sea Ferries) die een 

dienst vanaf de Europoort naar Hull verzorgde. 

 

 
 

 

 



VLOOTLIJST V.o.F. Smith & van Ommeren 

 
 

S&O 1 s.s. GRUTTO (1)   1925-1940   vrachtschip   PELQ 

Gebouwd 1925, N.V. C. v.d. Giessen & Zn.'s Scheepswerven, Krimpen a/d IJssel (541) 

919,58 BRT   448,55 NRT   1.260 DWT 

(74,67) x 11,04 x 6,71 x 3,810 meter. 

Vrachtschip, shelterdeck, brandmerk 17028 ROTT 1925. 3 ruimen. G 107.000 Cubic Feet, 3.030 m3, B 

98.000 Cubic Feet, 2.775 m3. 1 laadboom van 15 ton en 3 van 3 ton SWL, 8 zgn. London kranen.12,5 kn. 

2 ketels: v.o. 343,5 m2, 14,6 atm., N.V. Burgerhout's Machinefabriek & Scheepswerf, Rotterdam. 

1.500 IPK, T 3 cyl, 485, 815 en 1320 x 890, N.V. Burgerhout's Machinefabriek & Scheepswerf, Rotterdam. 

 

4-1925 besteld bij N.V. Burgerhout's Machinefabriek & Scheepswerf, Rotterdam, 29-7-1925 kiel gelegd bij 

N.V. C. v.d. Giessen & Zn.'s Scheepswerven, Krimpen a/d IJssel, 28-10-1925 te water gelaten, 8-12-1925 

machine testen bij Burgerhout, 9-12-1925 vertrokken van de werf, 23-12-1925 proefvaart op de Nieuwe 

Waterweg en opgeleverd als GRUTTO aan V.o.F. Smith & van Ommeren, Rotterdam. 29-12-1925 

vertrokken naar Londen. (Foto: NN, collectie T. v.d. Zee). 

 

SCHEEPSBOUW. Op den Nieuwen Waterweg is een goed geslaagde proeftocht gehouden met het 

stoomschip "Grutto", gebouwd door de N.V. C. van der Giessen & Zonen's Scheepswerven, te Krimpen a/d 

IJsel, met een machine-installatie, geleverd door Burgerhout's Machinefabriek en Scheepswerf voor de 

firma Smith & Van Ommeren, te Rotterdam. Het schip is bestemd voor den Rotterdam-Londen-dienst. Het 

heeft de volgende afmetingen; lengte tusschen loodlijnen 245' 0", breedte op spanten 36' 0", holte tot 

shelterdek 22' 0". Diepgang beladen 14' 0". Laadvermogen 1260 ton van 1016 kg. Het schip heeft 3 

laadruimen, waarvan het voorste ingericht is als koelruim. De koelinstallatie is afkomstig van de 

Apeldoornsche Machinefabriek. Het laadgerei omvat 8 Figee stoomdekkranen, 3 laadboomen van 3 ton en 

één laadboom van 15 ton hefvermogen. De machine- en ketelinstallatie, bestaat uit een triple-expansie-

stoommachine 10 5/8 x 32 1/4 x 52" bij 35" slag en 2 Schotsche ketels 13' 6" x 11' 4", werkende met 

geforceerde trek. Het totaal verwarmend oppervlak is 360 m2., de stoom spanning 14,6 kg/m2. Schip en 

machine-installatie zijn gebouwd onder Lloyd's speciaal toezicht en voldoen aan de voorschriften van de 

Scheepvaart-inspectie en de Havenarbeids-inspectie. (AH, 30-12-1925). 

 

10-1-1927 als GRUTTO, zijnde een schroefstoomschip, metende bruto 2605.04 m3, liggende te Rotterdam, 

door C. van Silfhout, scheepsmeter te Rotterdam, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen 

van 571 Z ROTT 1926 op de verschansing aan het achterschip. (Opm.: De vroegere merken, zijnde 17028 

ROTT 1925, zijn verwijderd). 

 

Londen, 31 December. Het inkomende Nederl. s. "Grutto" heeft gisteren bij Woolwich Roach den lichter 

"Hereford" aangevaren, welke dientengevolge is gezonken. Hedenmorgen is deze wederom gelicht. (De 

Maasbode, 3-1-1929). 

 

Aanvaring met s.s. ZEMBRA 

24-2-1929 tijdens een reis van Londen naar Rotterdam geladen met 500 ton veevoer bij slecht zicht t.h.v. 

het lichtschip MAAS in aanvaring gekomen met het Engelse stoomschip ZEMBRA (La Tunisienne Steam 

Nav. Co. Ltd., Swansea-U.K. (F.C. Strick & Co. Ltd.), bouwjaar 1923, 5.074 BRT), geankerd en het schip 

geïnspecteerd, er ontstond slechts zeer lichte schade, na het optrekken van de mist de reis vervolgd. 

 



 
 

No. 39. UITSPRAAK van den Raad voor de Scheepvaart in zake de aanvaring van het stoomschip Grutto 

met het Engelsche stoomschip Zembra tijdens mist voor den Nieuwen Rotterdamschen Waterweg. 

Op 24 Februari 1929 is het stoomschip Grutto tijdens mist voor den Nieuwen Rotterdamschen Waterweg, 

tusschen het lichtschip Maas en de Iichtbrulboei, in aanvaring gekomen met het voor anker liggende 

stoomschip Zembra. In overeenstemming met het voorstel van den hoofdinspecteur voor de scheepvaart 

besliste een commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, dat de Raad een onderzoek naar de oorzaak van 

deze aanvaring zou instellen, welk onderzoek ter zitting van 19 Maart heeft plaats gehad, waar de 

hoofdinspecteur voor de scheepvaart tegenwoordig was. De Raad nam kennis van de stukken van het 

voorloopig onderzoek der scheepvaartinspectie en hoorde als getuige Barend Kuiper, gezagvoerder van de 

Grutto. De verklaringen, door den gezagvoerder, stuurman en matroos-uitkijk van het Engelsche 

stoomschip Zembra bij gemeld voorloopig onderzoek afgelegd, zijn door den secretaris ter zitting 

voorgelezen. Uit een en ander is den Raad het volgende gebleken: Het Nederlandsche stoomschip Grutto, 

gemeten 919,58 bruto en 448,55 netto-registerton, van de reederij Smith en van Ommeren, te Rotterdam, 

vaart in geregelden dienst tusschen Rotterdam en Londen. Op 23 Februari 1929 vertrok het schip van de 

Theems, beladen met 500 ton veevoeder; diepgang vóór 9 voet 3 duim, achter 14 voet 3 duim. Het 

lichtschip Noordhinder werd verkend bij helder weer, waarna koers werd gesteld op het lichtschip Maas. 

Het werd langzamerhand nevelig met mistvlagen en bij het lichtschip Maas, dat te 2 uur 20 min. 

voormiddags van 24 Februari op korten afstand werd gepasseerd, was het potdik van mist. Voordat men 

bij dit lichtschip was, had men nog enkele varende stoomschepen gepasseerd, waarvan men de navigatie-

lichten kon zien. Ter hoogte van het lichtschip Maas werd het sein van een ten anker liggend stoomschip 

gehoord. De machine werd op "langzaam" gezet en de kapitein was voornemens na ongeveer een kwartier 

tusschen het lichtschip en de Iichtbrulboei ten anker te gaan. De koers was O.Z.O. magn. Kapitein, 

tweede-stuurman en roerganger waren op de brug, een uitkijk stond op den bak. Mistseinen werden 

gegeven. Nadat men nogmaals een ten anker liggend schip had gepasseerd, werd, 

nadat ongeveer 1| mijl was afgelegd, te 2 uur 37 min. zeer flauw het geluid van een bel gehoord, even op 

B.B.-boeg. Vrijwel te gelijker tijd werd ook de romp van een vaartuig waargenomen, dat om de Z.W. ten 

anker lag. Met het oog op den sterken vloedstroom, welke om de N.O. liep, meende de kapitein geen S.B.-

roer te kunnen geven. Zijn eenige uitweg was om "volle kracht achteruit" te slaan. Niettemin raakte de 

Grutto met B.B.-voorschip den steven van het andere vaartuig. De Grutto is daarop ook voor anker gegaan 

en heeft, toen het was opgeklaard, de reis vervolgd, 's Avonds 11 uur 25 min. was zij te Rotterdam. Het 

schip, waarmede men in aanvaring was geweest, bleek het Engelsche stoomschip Zembra te zijn. Zoowel 

de kapitein als de tweede-stuurman en de uitkijk verklaren slechts eenmaal zeer flauw de bel van het 

vaartuig te hebben gehoord. Het Engelsche stoomschip Zembra, thuisbehoorende te Londen, gemeten 

5074 bruto- en 2823 netto-registerton, van de reederij F.C. Strick & Co. Ld., was op reis van La Goulette 

naar Rotterdam met een lading ijzererts. In den morgen van 24 Februari 1929 werd op ongeveer 1 mijl 

afstand van het lichtschip Maas geankerd, daar er een dikke mist heerschte. Door den matroos-uitkijk op 

den bak werd regelmatig de bel geluid. Men hoorde het fluitsein van een stoomschip, waarna een 

aanvaring plaats had. Na de aanvaring wilde de kapitein het andere schip praaien om den naam te weten 

te komen, doch kreeg geen antwoord. Naar aanleiding van de verklaringen van de opvarenden van de 

Grutto, dat de bel op het Engelsche stoomschip slechts een zeer flauw geluid zou hebben voortgebracht, 

heeft de inspecteur voor de scheepvaart aan boord van de Zembra een onderzoek doen instellen. De 



resultaten van dit onderzoek waren de volgende: "Aan boord van het Engelsche stoomschip Zembra de bel 

op den bak en op de bovenbrug nagezien. De bel op den bak heeft een diameter van 15 duim en een hoogte 

van 10 duim. Daar deze bel vaststaat, is het geluid kort en niet doordringend. De bel op de bovenbrug 

heeft een diameter van 9 duim en een hoogte van 7 duim; deze bel zit los en heeft een normalen klank." De 

Raad is met den hoofdinspecteur voor de scheepvaart van oordeel, dat deze aanvaring in de eerste plaats 

moet worden toegeschreven aan den mist, doch dat tevens de Grutto niet van schuld is vrij te pleiten. Het 

moge waar zijn, dat de plaats ter hoogte van het Mans-vuurschip geen gewenschte ankerplaats is, daar 

talrijke schepen dat lichtschip opzoeken, dit neemt niet weg, dat het nu eenmaal geen vaarbaar weer was, 

zoodat de Grutto zoo spoedig mogelijk ten anker had moeten gaan. Het is in elk geval moeilijk te 

verdedigen om, gelijk de kapitein deed, door te blijven varen, terwijl het potdik van mist was, met het plan 

over een kwartier ten anker te gaan. Het is mogelijk, dat de klok, welke zich op den bak van de Zembra 

bevindt, niet krachtig was; de Grutto had echter, indien zij haar plicht had gedaan, in het geheel niet in de 

nabijheid van de Zembra gekomen. Zij heeft het er ten onrechte op gewaagd door te varen om daardoor 

tegen het opklaren dichter bij den Waterweg te zijn. Aldus gedaan door de heeren prof. mr. B.M. Taverne, 

plaatsvervangend voorzitter; G.J. Lap, C.J. Canters, W. Bakker, A.L. Boeser, leden; M.A. Hooykaas en M. 

C. Koning, buitengewone leden, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris, mr. H.B. Tjeenk Willink, en 

uitgesproken door voornoemden plaatsvervangend voorzitter ter openbare zitting van 17 April 1929. (Get.) 

B.M. Taverne, G.J. Lap, C.J. Canters, W. Bakker, A.L. Boeser, M.A. Hooykaas, Koning, H.B. Tjeenk 

Willink. Voor eensluidend afschrift, H.B. Tjeenk Willink, Secretaris. (Uitspraken van den Raad voor de 

Scheepvaart, 28-05-1929). 

 

s.s. ZEMBRA, 14-8-1923 te water, 10-1923 opgeleverd door G. Seebeck A.G., Geestemünde (369) als 

ZEMBRA aan La Tunisienne Steam Nav. Co. Ltd., Frankrijk, in beheer bij F. C. Strick & Co. Ltd., Swansea. 

ID No: 1143982. Type Turrett. 5.074 BRT. 9,5 kn. 1931 verkocht aan Soc. Commerciale de Navigation, 

Duinkerken-Frankrijk. 1936 verkocht aan La Tunisienne Steam Nav. Co. Ltd., Londen-U.K., in beheer bij 

F.C. Strick & Co. Ltd. 1937 verkocht aan Fried. Krupp A.G., Bremen, in beheer bij N.V. Fried. Krupp's 

Reed. en Transportbedrijf, herdoopt OSLEBSHAUSEN. 2-9-1941bij Obrestad, Noorwegen tot zinken 

gebracht door RAF Coastal Command Squadron No. 22. (Foto: uim.marine.free.fr). 

 

 
 

No 18 UITSPRAAK van den Raad voor de Scheepvaart in zake de aanvaring van het stoomschip Grutto 

en den tanklichter Dipping IV op de Nieuwe Maas. Op 20 September 1932 heeft op de Nieuwe Maas een 

aanvaring plaats gehad tusschen het stoomschip Grutto en den tanklichter Dipping IV. In 

overeenstemming met het voorstel van den hoofdinspecteur voor de scheepvaart besliste een commissie uit 

den Raad voor de Scheepvaart, als bedoeld bij art. 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek naar de 

oorzaak van deze aanvaring zou instellen, welk onderzoek ter zitting van den Raad van 30 December 1932 

in tegenwoordigheid van den hoofdinspecteur voor de scheepvaart heeft plaats gehad. De Raad nam kennis 

van de stukken van het voorloopig onderzoek der scheepvaartinspectie en hoorde als getuigen Barend 

Kuiper en Gijsbert Rink, onderscheidenlijk kapitein op de Grutto en de Dipping IV. Uit een en ander is den 

Raad het volgende gebleken: Het Nederlandsche stoomschip Grutto, metende 919,58 bruto-, 448,55 netto-

registerton, behoort toe aan de firma Smith en van Ommeren, te Rotterdam. De Nederlandsche tanklichter 

Dipping IV, afmetingen 40 x 6,47 x 2,23 m, met een laadvermogen van 337 ton, behoort toe aan de N.V. 



Tankmaatschappij "Dipping" te Rotterdam en wordt voortbewogen door een Bronsmotor van 105 pk. Op 20 

September 1932 omstreeks 6 uur 's middags vertrok de Grutto, bemand met negentien personen en 

beladen met stukgoederen, onder loodsaanwijzing van Rotterdam met bestemming Londen; diepgang 41 

dm. Bij vertrek was het ongeveer stil water. Zij stoomde in het noordelijk gedeelte van het vaarwater, ruim 

100 m van den kant. Na het passeeren van de terreinen van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij 

was de vaart ongeveer 9 a 10 mijl (maximum vaart 12 mijl). Ter hoogte van de Wilhelminahaven te 

Schiedam kwam eensklaps op ongeveer 150 m afstand vooruit een vaartuig uit die haven, dat de rivier 

overstak. De afstand was te kort om nog naar stuurboord uit te wijken. Daarom werd dadelijk volle kracht 

achteruit gegeven, aangekondigd door drie korte stooten op de fluit. Het andere vaaruig, dat bleek de 

tanklichter Dipping IV te zijn, kwam met B.B.-boeg zacht in aanraking met S.B.-boeg van de Grutto. De 

kapitein, de loods, de tweede-stuurman en de roerganger van dit stoomschip waren op de brug, de eerste 

stuurman stond als uitkijk op den bak. De Grutto was onbeschadigd en kon de reis voortzetten. Aldus de 

verklaring van den kapitein van het stoomschip Grutto. De Dipping IV kwam in den avond van 20 

September 1932 uit de Wilhelininahaven te Schiedam, waar olie was gelost. Ledig vertrok zij weer met 

bestemming Maarssen. De motor werkte halve kracht. Ongeveer twee a drie minuten voordat de uitgang 

van de haven was bereikt, werd op de luchtfluit als attentiesein een aangehouden stoot gegeven. Voorop 

den lichter stond een matroos om uit te kijken. Bij den uitgang van de haven wordt het uitzicht op de rivier 

naar boven door petroleumtanks belemmerd. Zoodra het schip met den kop buiten de haven kwam, gaf 

deze matroos den schipper een teeken, hem door een zwaaiende beweging beduidende, dat hij de bocht 

kort moest nemen. Op korten afstand zag men twee afkomende schepen naderen, waarvan één naderhand 

gebleken is het stoomschip Grutto te zijn. Daar de wind N.O. was, kon de schipper de bocht niet nauw 

nemen. Hij gaf, naar hij ter zitting verklaarde, een langen stoot van ongeveer vijf seconden duur, om 

kenbaar te maken, dat hij vóór de stoomschepen over S.B.-wal wilde opzoeken. De Grutto gaf tot tweemaal 

toe drie korte stooten. Bij het tweede sein week het schip naar bakboord. De schipper van de Dipping had 

eveneens terstond volle kracht achteruit gegeven, terwijl hij het roer naar stuurboord draaide. Aangezien 

ten gevolge van het ledige schip de schroef voor een groot gedeelte boven water uitstak, hadden deze 

manoeuvres niet veel effect. B.B.-voorschip kwam in aanraking met S.B.-boeg van de Grutto. De schade 

van den lichter w r as niet ernstig. Aldus de verklaring van den kapitein van den tanklichter Dipping IV. 

De hoofdinspecteur voor de scheepvaart heeft aangevoerd: dat de eenige opmerking, welke ten aanzien van 

de door de Grutto gevolgde navigatie kan worden gemaakt, deze is, dat een vaart van 9 & 10 mijl langs de 

havens, welke zich aan de noordzijde der rivier bevinden, wel wat groot is; dat er echter een Rijksloods op 

de brug stond en deze dus wel weet, op welke plaatsen vaart geminderd moet worden; dat overigens door 

de Grutto alles gedaan is, wat in de gegeven omstandigheden gedaan moest worden; dat het sein van één 

stoot, door de Dipping IV gegeven, fout was, doch van invloed daarvan op de aanvaring niet is gebleken; 

dat wel kan worden aangenomen, dat de vaart van de Dipping IV niet groot was — hetgeen uit de 

aanvaring zelf ook wel blijkt —, doch het schip zóó langzaam de haven uit had moeten komen, dat het de 

het vaarwater volgende schepen had kunnen mijden, hetgeen echter niet het geval is geweest; dat de 

op het laatste oogenblik door de Dipping IV gemaakte manoeuvres — volle kracht achteruit en S.B.-roer — 

goed waren en daardoor de gevolgen der aanvaring zoo gering mogelijk zijn gemaakt. De Raad is van 

oordeel, dat de schuld van deze aanvaring is gelegen bij de Dipping IV, die, in het vaarwater komende, had 

moeten zorgen, dat zij de het vaarwater volgende schepen niet in den weg kwam. De schipper van de 

Dipping IV had zich door het geven van een attentiesein niet het recht verzekerd de haven uit te gaan, 

zonder te letten op op- of afkomende schepen. De Raad verliest hierbij niet uit het oog, dat de Dipping IV 

een geringe vaart had. Maar de schipper had zoo langzaam de haven uit moeten gaan, dat hij, wanneer op 

het voorschip kon worden gezien, dat de weg niet vrij was, nog elk oogenblik kon wachten of teruggaan. Op 

andere wijze is de veiligheid bij het komen in een vaarwater niet verzekerd. De toestand was hier nu 

eenmaal zoo, dat vóór het verlaten van de haven een vrij overzicht over de rivier niet bestond. Dan mag 

echter in geen geval het risico worden geloopen, dat men, in de rivier komende, een schip in den weg komt, 

dat men niet meer kan mijden. De Raad heeft nog overwogen, in hoeverre ook aan de Grutto schuld aan 

deze aanvaring kan worden verweten, nu zij in dit gedeelte der rivier, waarin vele havens uitkomen, een 

vaart had van 9 à 10 mijl. Het wil den Raad voorkomen, dat deze vaart inderdaad daar ter plaatse wel wat 

groot is. Hierbij valt echter in de eerste plaats te denken om aan den kop van een der havens of in zulk een 

haven zelf liggende schepen. De Raad wil echter niet zoover gaan om hier aanvaringsschuld aan te nemen, 

nu het uit de haven komende schip niet in de rivier had mogen komen, wanneer het vaarwater niet vrij 

was. Aldus gedaan door de heeren prof. mr. B.M. Taverne, plaatsvervangend voorzitter, G.J. Lap, A.L. 

Boeser, B.C. van Walraven, leden, P.A. Arriëns, buitengewoon lid, en W.A. Beijer, plaatsvervangend 

buitengewoon lid, in tegenwoordigheid van 's Raads secretaris mr. H.B. Tjeenk Willink, en uitgesproken 

door voornoemden plaatsvervangend voorzitter ter openbare zitting van den Baad van 16 Februari 1933. 

(get.) B.M. Taverne, G.J. Lap, A.L. Boeser, van Walraven, Arriëns, W.A. Beijer, H. B. Tjeenk Willink. Voor 

eensluidend afschrift, H. B. Tjeenk Willink, Secretaris. (RvS, 21-03-1933). 

 

n.p. DIPPING IV, IVR 2305497, 19-5-1928 te water, 1928 opgeleverd door N.V. Scheepsbouwwerf "De 

Vooruitgang" Gebr. Boot, Alphen a/d Rijn (895) als DIPPING IV aan N.V. Dipping Tank Maatschappij, 

Rotterdam. Motortankschip, 337 ton, 40,53 x 6,47 x 2,20 x 2,230 meter. 8 ladingtanks. 105 PK, 3 cyl, N.V. 

Appingedammer Motorenfabriek Brons, Appingedam. 8-6-1928 classificatie te Rotterdam. 8-4-1933 

verkocht aan N.V. Vereenigde Tankrederij, Rotterdam, herdoopt DOMBURG. 1937 verkocht naar Portugal. 

(Foto DELFZIJL, ex DIPPING V, type DIPPING IV: M.J. Verkaik/binnenvaart.eu. Bouwjaar 1929, 384 ton). 

 



No 58 UITSPRAAK van den Raad voor de Scheepvaart in zake de aanvaring van het Nederlandsche 

stoomschip Grutto met het Noorsche stoomschip Pan op de Theems, ter hoogte van Blackwall point. 

Op 17 Februari 1936 is het stoomschip Grutto bij het opvaren van de Theems ter hoogte van Blackwell 

point in aanvaring gekomen met het haar oploopende Noorsche stoomschip Pan. In overeenstemming met 

het voorstel van den inspecteur-generaal voor de scheepvaart besliste een commissie uit den Raad voor de 

Scheepvaart, als bedoeld bij art. 29 der Schepenwet, dat de Raad een onderzoek naar de oorzaak van deze 

aanvaring zou instellen, welk onderzoek ter zitting van 1 Mei 1936 in tegenwoordigheid van den 

inspecteur-generaal voor de scheepvaart heeft plaats gehad. De Raad nam kennis van de stukken van het 

voorloopig onderzoek der scheepvaartinspectie, van een uittreksel uit het scheepsdagboek van het 

stoomschip Pan betreffende het ongeval en hoorde als getuige Barend Kuiper, kapitein op de Grutto tijdens 

de aanvaring. Uit een en ander is den Raad het volgende gebleken: De Grutto is een Nederlandsch 

stoomschip, metende 919,58 bruto-, 448,55 netto-registerton, lang 244,8 voet, breed 36,2 voet, van Smith 

en van Ommeren te Rotterdam. De Pan is een Noorsch stoomschip, metende 1309 bruto-, 746 netto-

registerton, lang 240, 2 voet, breed 36,8 voet, van August Kjerland & Co. Aktieselskap te Bergen. Op 15 

Februari 1936 vertrok de Grutto des namiddags met een lading stukgoederen van Rotterdam naar Londen; 

diepgang vóór 11 voet 6 duim, achter 13 voet 1 duim. De reis over de Noordzee had een gewoon verloop, 

hoewel het mistig was en dik van regen. In den morgen van 16 Februari werd bij het lichtschip Girdler 

geankerd wegens mist tot 's avonds en na het anker opgaan nogmaals. Op 17 Februari kwam te 12.52 uur 

namiddags bij Gravesend een loods aan boord, onder wiens aanwijzing de reis naar Londen werd vervolgd. 

Thans was het helder zicht. Het schip stoomde volle kracht, s.b.-zijde van het vaarwater houdende. Er liep 

nog een weinig eb. 

Ter hoogte van Woolwich werd het Noorsche stoomschip Pan opgeloopen. Aanvankelijk moest men nog 

achter dit vaartuig blijven, doch zoodra de Pan naar den Zuidwal hield, was er een goede gelegenheid om te 

passeeren. Volle kracht stoomende werd dwars van Manhattan wharf aan s.b.-zijde van de Pan 

voorbijgevaren. Tijdens het ronden van Blackwall point werd de vaart verminderd, omdat ter plaatse 

verscheidene schepen ten anker lagen en twee medeliggende vaartuigen vooruit voeren. Een van deze 

schepen was een diepliggende Finsche boot. Men had die eerst vooruit, doch daar men aan s.b.-zijde, 

wegens te weinig ruimte, niet voorbij kon varen, werd zij aan stuurboord gebracht, met de bedoeling haar 

aan b.b.-zijde te passeeren, hoewel de kapitein moest toegeven, dat dit feitelijk de verkeerde zijde was. De 

Pan, welke de kapitein nog niet lang te voren op 2 a 3 scheepslengten achter zich had gezien, was 

inmiddels weer komen oploopen en raakte de Grutto met s.b.-voorschip aan b.b.achterschip. Zoodra de 

schepen weer vrij van elkaar waren, kon de reis naar Londen worden vervolgd. Het was op het oogenblik 

der aanvaring ongeveer stil water van laagwater en de Grutto was de bocht bij Blackwall point nagenoeg 

door. Te 5.10 uur 's middags meerde de Grutto aan de losplaats, de Free Trade wharf te Londen. Aan 

genoemd uittreksel uit het scheepsdagboek van het Noorsche stoomschip Pan zij het volgende ontleend: 

Het schip was op reis van Sunderland naar Londen met een lading kolen. Op 17 Februari 1936 werd te 12 

uur 's middags bij Gravesend van loods verwisseld. Bij het naderen van Blackwall point liep het 

stoomschip Grutto van Rotterdam de Pan aan s.b.zijde voorbij. Toen de Pan ongeveer dwars van Blackwall 

point was gekomen, zag men daar aan boord, dat de Grutto eensklaps vaart verminderde en naar 

bakboord overschoor. Zij was toen ongeveer 200 voet vooruit aan stuurboord. Zoodra deze manoeuvre van 

de Grutto werd gezien, werd onmiddellijk — te 2.27 uur namiddags — "langzaam" getelegrafeerd en b.b.-

roer gegeven. Toen men zag, dat de Grutto hoe langer hoe meer naar bakboord overschoor, de onderlinge 

afstand tusschen beide schepen kleiner werd en de Pan met dien koers gevaar zou loopen bij het ronden 

van Blackwall point aan den grond te loopen, werd te 2.29 uur "volle kracht achteruit" getelegrafeerd. Daar 

de Grutto steeds meer bakboord hield en voor den boeg van de Pan over lag, was een aanvaring niet meer 

te vermijden. Deze had te 2.31 uur plaats, nadat de Pan reeds ongeveer een minuut lang had 

achteruitgeslagen. Te 4.30 uur meerde de Pan te Londen aan de boeien bij Dudman's doek. 

De inspecteur-generaal voor de scheepvaart heeft aangevoerd: dat uit het onderzoek is gebleken, dat de 

Grutto op een daarvoor gunstig oogenblik de Pan is gepasseerd, terwijl zij daarna, door omstandigheden, 

gelegen in de aanwezigheid van schepen op de rivier, gedwongen werd om vaart te minderen; dat de Grutto 

zelfs b.b.-roer heeft moeten geven, omdat zij anders tegen het langzaam loopende Finsche schip zou zijn 

aangekomen, terwijl zij niet aan s.b.-zijde van dat schip langs kon komen, omdat daar schepen ten anker 

lagen; dat de Pan, die thans oplooper was, dit alles tijdig genoeg heeft kunnen zien en dat, indien zij met 

genoemde omstandigheden rekening had gehouden, de aanvaring ware voorkomen. De Raad is van 

oordeel, dat deze aanvaring door het Noorsche stoomschip Pan had kunnen en moeten worden voorkomen. 

Nadat de Pan door de Grutto goed en wel was gepasseerd en door de Grutto op twee scheepslengten achter 

zich was gezien, werd dit laatste schip, door omstandigheden buiten zijn wil, gedwongen om vaart te 

minderen. De Pan was nu gewoon oplooper geworden en zij was verplicht nauwkeurig acht te slaan op de 

bewegingen van de Grutto. De Grutto verkeerde in een zeer moeilijke positie, terwijl de Pan een en ander, 

bij goede oplettendheid, tijdig had kunnen zien. De Raad is er dan ook niet van overtuigd, ook al is de 

Grutto bakboord uitgegaan, dat door dit schip eenige fout is begaan. Aldus gedaan door de heeren prof. 

mr. B. M. Taverne, plaatsvervangend voorzitter, C. J. Canters, G. J. Lap, A. L. Boeser en B. C. van 

Walraven, leden, M. A. Hooykaas en P. A. Arriëns, buitengewone leden, in tegenwoordigheid van 's Raads 

secretaris, mr. H. B. Tjeenk Willink, en uitgesproken door den plaatsvervangend voorzitter mr. dr. F. C. 

van Geer ter openbare zitting van den Raad van 6 Juni 1936. (get.) B. M. Taverne en H.B. Tjeenk Willink. 

Voor eensluidend afschrift, H.B. Tjeenk Willink, Secretaris. (RvS, 17-6-1937). 

 



s.s. PAN, 6-1922 opgeleverd door Sölvesborgs Skeppsvarf, Sölvesborg (2) als PAN aan A/S D/S Pan, 

Bergen-Noorwegen, in beheer bij Aug. Kjerland, Bergen. 1.309 BRT. 9,5 kn. 1937 verkocht aan August 

Kjerland & Co. A/S, Bergen. 4-5-1940 tijdens een reis van Oslo naar Grimsby, geladen met houtpulp, in 

de Opløyfjord bij Namsos gezonken door een Duitse luchtaanval, gelicht, 1942 gerepareerd te Bergen. 1947 

verkocht aan Rederi A/S Fabian, Bergen-Noorwegen, in beheer bij Hilmar Reksten, herdoopt FABIAN. 

1949 verkocht aan A/S Schanches Rederi, Bergen-Noorwegen, herdoopt CONNY. 1957 verkocht aan A/S 

Vestra, Haugesund, in beheer bij Richard Jansen, herdoopt MARIT JOSEPHINE. 1960 gesloopt bij 

Brødrene Anda te Stavanger. 

 

Brand in Nederlandsch schip. Naar United Press ons uit Londen meldt, is in den bunker van het 

Nederlandsche s.s. GRUTTO, metende 920 ton, brand uitgebroken, terwijl het in een Zuid-Oostelijke haven 

van Engeland lag. De rook noodzaakte de brandweerlieden gasmaskers te dragen. Men was het vuur 

binnen een half uur meester. De brand bleef tot den bunker beperkt. De GRUTTO behoort aan de reederij 

Smith en Van Ommeren te Rotterdam. (De Maasbode, 31-01-1940). 

 

5-3-1940 tijdens een reis van Rotterdam naar Londen met stukgoed is de GRUTTO op de Noordzee 

getorpedeerd door de Duitse onderzeeër U-17 (Udo Behrens) en gezonken in positie 51.41 NB. en 02.47 

OL., daarbij kwamen de 18 opvarenden om het leven. 

 

 
 

Het s.s. "Grutto” verongelukt? Sedert Dinsdag niets meer vernomen. Ledig vlot en wrakhout gevonden. 

Gevreesd moet worden, dat opnieuw een Nederlandsch schip ten offer is gevallen aan den oorlog ter zee. Er 

bestaat namelijk groote ongerustheid over het lot van het s.s. "Grutto" van de firma Smith en Van 

Ommeren te Rotterdam. Dit schip moet Dinsdag j.l. van Londen met een lading stukgoederen naar 

Rotterdam zijn vertrokken, zoodat het in den loop van Woensdag aldaar had moeten aankomen. Men heeft 

evenwel niets meer van de "Grutto" vernomen. Wel hebben eenige schepen Woensdag op de Noordzee ter 

hoogte van de Thorntonbank een ledig vlot en eenig wrakhout, gemerkt "Grutto", gevonden. Men vreest 

daarom het ergste. De bemanning van de "Grutto" bestaat uit achttien personen. Kapitein is de heer B. 

Kuijper uit Rotterdam. Het schip heeft een bruto-inhoud van 920 ton en is in 1925 bij de N.V. C. van der 



Giessen en Zn.'s scheepswerf te Krimpen a. d. Lek gebouwd. De "Grutto" voer in geregelden vrachtdienst 

tusschen Rotterdam en Londen. (NvhN, 7-3-1940. Foto: R.N. 7-3-1940). 

 

Ongerustheid over de VECHT. Reddingboot en luiken gevonden 

Voor de derde maal in één week moet worden gemeld, dat een Nederlandsch schip wordt vermist Ditmaal 

bestaat ernstige ongerustheid over het lot van het s.s. Vecht van de N.V. Houtvaart, directie Vinke en Co. 

te Rotterdam. 

Op de Noordzee hebben een visschersboot en een patrouillevaartuig wrakstukken aangetroffen, die van de 

Vecht afkomstig moeten zijn. Hierbij waren een ledige, gebroken reddingboot en hout, o.a. stukken van 

luiken. 

De Vecht is in den nacht van Woensdag op Donderdag uit den Waterweg vertrokken, nadat het schip bij 

Wilton Feijenoord te Schiedam een reparatie had ondergaan. Het voer in ballast en moest in Afrika graan 

gaan laden voor de Nederlandsche regeering. De bemanning van de Vecht bestaat uit 22 koppen. Daar er 

aan boord drie reddingbooten waren en bij de wrakstukken, voorzoover thans bekend, zich slechts één 

gebroken boot bevond, wordt alle hoop, dat de opvarenden zich hebben weten te redden, nog niet 

opgegeven. 

Indien, wat thans ernstig wordt gevreesd, ten aanzien van de Vecht, waarheid zal blijken te zijn, is dit 

schip, zooals gezegd, het derde, dat onze koopvaardijvloot deze week heeft verloren. Eerst de Rijnstroom, 

daarna de Grutto en nu de Vecht, alle gebleven op de Noordzee zonder dat iets - althans tot op heden - van 

de bemanningen is vernomen. Naar alle waarschijnlijk, held zijn in ieder geval de Grutto en de Vecht op 

ongeveer dezelfde plaats de Noordzee ten onder gegaan, betrekkelijk dicht onder de Nederlandsche kust. 

De Vecht was in 1917 gebouwd bij A. Vuyk en Zonen te Capelle a. d. IJssel. Het schip heeft eerst enige 

jaren den naam Graakallen gedragen en werd daarna aangekocht door de N.V. Houtvaart. De afmetingen 

zijn 1.965 ton bruto en 1.158 ton netto. 

Het motorvisschersvaartuig BR.24, schipper P. Lagosse, is vanochtend in Breskens van de vischvangst 

teruggekeerd. Het schip had een groote partij wrakhout aan boord, afkomstig van het s.s. Vecht, dat aan 

de Noordoostpunt van de Thorntonbank werd opgevischt. Verder had het schip aan boord genomen een 

sloep zonder kenteekenen, twee vaten olie, gemerkt Standard, een internationaal seinboek, een oud 

logboek, een kist materiaal, een ladder, een red- een zwemvest, een bord met de Nederlandsche driekleur, 

het voorste gedeelte van een stuurhut en een reddingsboei, gemerkt Vecht. (NB; s.s. VECHT: 7-3-1940 

getorpedeerd door U-14 (Herbert Wohlfarth), 22 slachtoffers). 

 

De Grutto als verloren beschouwd. De vermisten. 

Gisteravond kwam in de haven van Vlissingen de afhaalboot no. 2 van het Nederlandsch loodswezen. Dit 

schip had verscheidene wrakstukken aan boord van het vermiste stoomschip Grutto, welke wrakstukken, 

waaronder een mast, stukken van een sloep en ledige kisten, waren opgevischt ongeveer 2 mijlen ten 

westen van het lichtschip Wandelaar. De zee dreef daar vol wrakstukken en vertoonde vele olieplekken, 

zoodat het wel als zeker mag worden beschouwd, dat dit alles afkomstig is van de Grutto. De reederij van 

het s.s. Grutto deelt mede, naar aanleiding van de door een loodsboot aangebrachte scheepsonderdeelen, 

die door een vertegenwoordiger van de reederij als afkomstig van dit schip zijn herkend, dat hieruit met 

zekerheid kan worden afgeleid, dat het schip verloren is gegaan. Van de opvarenden is geen spoor 

gevonden. 

Mede overwegende dat de ramp geschiedde op een druk bevaren route en sindsdien reeds geruime tijd is 

verloopen, wordt de hoopt op redding der opvarenden opgegeven. Aan boord van de Grutto bevonden zich: 

Kapitein B. Kuiper, eerste stuurman R. Teensma, tweede stuurman J. van Gessel, eerste machinist B. 

Vogelzang, tweede machinist J. van der Ster, assistent-machinist J.A. de Blecourt, kokhofmeester J. 

Tulling, messroombediende R.H.M. Ludwig, bootsman L. Beukelaar, de matrozen M.J. van der Hoofd, B. 

van der Spek en B. Koetze, de matrozen onder de gage L. Eerdmans en A.W. Niesen, donkeyman B. van 

Leusden, stokers D. Klein, D.H. Allewelt en W. Touw. (RN, 8-3-1940). 

 

BOEI VAN "GRUTTO" OPGEVISCHT 

Een Belgische treiler, die te Oostende is binnengeloopen, heeft in de buurt van Thornton een boei 

opgevischt, die den naam "Grutto" draagt; ook heeft men een lijk zien drijven. (AH, 9-3-1940). 

 

De vermissing van de "GRUTTO" Vermoedelijk lid van de bemanning aangespoeld 

Gistermorgen is bij paal 9 op het strand van Texel een lijk aangespoeld. Vermoedelijk is het lijk het 

stoffelijk overschot van Ruurt Teensma, een der opvarenden van het s.s. "Grutto" van de firma Smith en 

Van Ommeren te Rotterdam, dat sedert het begin van deze maand wordt vermist. Het signalement luidt: 

lang 1.70 meter, zwaar postuur, grijs krullend haar, rond vol gezicht, gaaf gebit. De kleeding bestaat uit 

een grijs colbertcostuum met vischgraatpatroon. In het jasje staat de naam met kledingmagazijn Jos. 

Cohen en Zn., Scheepstimmerlaan 11, Rotterdam. Voorts een grijs overhemd met vaste boord, een blauw 

gestreepte stropdas, hooge zwarte schoenen, maat 43, een wollen hemd en een tricot onderbroek. In de 

zakken van de broek zaten een zakmesje, waarop stond R.G. Boonstra, een zilveren horloge met ketting, 

een sleutelbos en een scheepsfluit. Aan de rechterhand droeg de verdronkene een trouwring zonder 

inscriptie. (NvhN, 30-3-1940). 

 

 

 



DE ONDERGANG VAN DE GRUTTO. Lijk van eersten stuurman herkend. 

Zaterdagmiddag zijn de vrouw en de zoon van den 59-jarigen eersten stuurman van het s.s. Grutto, Ruurt 

Teensma op Texel aangekomen voor de identificatie van het gistermorgen bij paal 9 aangespoelde lijk. Zij 

hebben het stoffelijk overschot als dat van hun man en vader herkend. Teensma zou over anderhalf jaar 

met pensioen zijn gegaan. Dinsdagmiddag zal het stoffelijk overschot te Schiermonnikoog, waar Teensma 

werd geboren, ter aarde worden besteld. (RN, 1-4-1940). 

 

BEGRAFENIS STUURMAN RUURT TEENSMA. 

Onder groote belangstelling is gisteravond om zes uur het stoffelijk overschot van Ruurt Teensma, eersten 

stuurman van het s.s. Grutto, dat sedert begin Maart wordt vermist, op de algemeene begraafplaats op 

Schiermonnikooog ter aarde besteld. 

Enkele dagen geleden spoelde het ontzielde lichaam op Texel aan en gisteren werd het met de postboot 

naar Schiermonnikoog overgebracht. De begrafenis geschiedde van hotel Van der Werff uit. Aan de groeve 

werd het woord gevoerd door de heeren F.G. Hanebrink. vertegenwoordiger van de Stoomvaart 

Maatschappij Smith en Van Ommeren alhier, eigenaresse van de Grutto en L. Visser, oud-gezagvoerder, bij 

wien de heer Teensma indertijd had gevaren. Beiden schetsten den overledene als een trouw en eerlijk 

zeeman. Vervolgens sprak. ds. Van Wieren, predikant op Schiermonnikoog, waarna een zoon van den 

overledene bedankte voor de belangstelling. (RN, 3-4-1940). 

 

NEDERLANDS VERLIESLIJST 

Hieronder volgt een lijst van de Nederlandsche schepen, die sinds het begin van den oorlog verloren zijn 

gegaan: Mark, 1514 ton; op mijn geloopen; Binnendijk, 6873 ton, op mijn geloopen Tegri, 280 ton, vermist; 

Safe, 375 ton, vermist; Simon Bolivar, 8309 ton, op mijn geloopen; Sliedrecht, 5133 ton, getorpedeerd; 

Spaarndam, 8850 ton, op mijn geloopen; Tajandoen, 8159 ton; na explosie gezonken; Immingham, 398 

ton, op mijn geloopen; Truida, 177 ton, op mijn geloopen; Arendskerk, 8000 ton, getorpedeerd; Laertes, 

5825 ton, zwaar beschadigd; Burgerdijk, 6835 ton, getorpedeerd; Ameland, 4537 ton, door explosie 

gezonken; Tara, 4700 ton, getorpedeerd; Den Haag, 8971 ton, na explosie gezonken; Nora, 299 ton, op 

mijn geloopen; Rijnstroom, 695 ton, vermist; Elziena, 197 ton, na beschieting gezonken; Grutto, 920 ton, 

vermist; Vecht, 1965 ton, vermist; Amor, 2325 ton, op mijn geloopen*; Eulota, 6236 ton, na explosie 

gezonken. In totaal zijn bij deze rampen 217 personen om het leven gekomen. (De Volksvriend, 18-4-1940. 

NB: s.s AMOR is op11 maart 1940  een mijn gelopen, gelegd door het Duitse oorlogsschip SCHIFF 11 (ex 

HANONIA, ex SMÅLAND, ex ALEXEY GORIAINOW ). 

 

 
 

S&O 2 m.s. WULP   IMO 5111165   1956-1961   vrachtschip   PIRX 

Gebouwd 1952, Jos L. Meyer, Papenburg (459) 

854 BRT   333 NRT   1.240 DWT 

71,63 (68,19) x 10,85 x 6,41 x 4,879 meter. 

Type shelterdeck, brandmerk 9464 Z ROTT 1956, 2 laadruimen, 6 laadbomen van 3 ton SWL, 95,5 ton 

bunkers,  

1.000 EPK, 746 kW, 8 cyl, 4 tew, 385 x 580, 300 omw/min., MAK MA-581, MAK Maschinenbau Kiel A.G., 

Kiel #10546. (Foto: R. Koning). 

 

Het schip van de Reederei Bremerland G.m.b.H., een 1.220 tonner in aanbouw bij Meyer Papenburg, 

basisprijs DM 140.000. De Bremer Landesbank geeft een crediet van DM 300.000. De N.V. Eerste 

Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij participeert met 50%, Fisser & van Doornum met 25% en 



van Ommeren-Hamburg met 25%. Het aandeel van Ommeren-Hamburg zou dus rond DM 275.000 

bedragen. De Jonckheere deelt mij mede dat Ommeren-Hamburg dit reeds thans zonder bezwaar zou 

kunnen opbrengen. De bevrachtingen liggen geheel in handen van Porta Reederei, Fisser & van Doornum 

is correspondent reder. (Archief VO). 

15-10-1951 Seereederei "Weserland" G.m.b.H. te Bremen is opgericht voor het m.s. Blockland, bouwprijs 

DM 1.500.000. Directie: Dr. E. Düssing, Dr. Carl Fisher, Konsul Hendrik Fisher en G.J. de Jonckheere. 

Reunert & Cie.m.b.H., Hamburg en Phs. Van Ommeren (Hamburg) G.m.b.H. elk DM 25.000. 

 

30-1-1952 kiel gelegd, gebouw onder toezicht van Dammers & van der Heide, 16-10-1952 te water gelaten 

als BLOCKLAND, 20-12-1952 opgeleverd (GL-01075) aan Seereederei "Weserland" G.m.b.H., Bremen-West 

Duitsland, in beheer bij Fisser & v. Doornum.  

26-12-1952 tijdens de eerste reis, van Emden naar Hirtshals met cokes, machineschade opgelopen en 

terug gesleept naar Cuxhaven. 31-12-1952 na reparatie de reis voortgezet. 

 

 
 

Kapitaal der vennootschap DM 100.000 waarin participeren: Porta DM 50.000, Eerste Ned. 

Scheepsverband Mij. DM 50.000. Verdere financieringen door leningen: Van Ommeren Hamburg DM 

275.000, Van Ommeren Bremen DM 40.000, FiDo (Fisser & van Doornum) DM 275.000, E.N.S.M. DM 

450.000 en Bremer Landesbank DM 300.000.  

 

1953 tot 9-6-1953 8 reizen gemaakt.  

9-6-1953 t/m 31-12-1953 in time-charter bij de firma Compania Naviera Cubamar S.A. te Havana, Cuba.  

 

1953-1954 m.s. BLOCKLAND voer in die jaren niet zo gunstig. De BLOCKLAND, uitgerust voor de vaart in 

de tropen, kon de ruimen elektrisch ventileren. Gedurende 1953 en 1954 behaalde ze geen gunstige 



resultaten, pas in 1955 voer ze weer economisch. Het schip beschikte niet over een goed ballastsysteem en 

daardoor eigenlijk ongeschikt voor de trampvaart.  

In 1955 trad een belangrijke verbetering op na verbouwing tot shelterdecker met vrijboord. Ook zijn extra 

ballasttanks geplaatst waardoor het grote bezwaar van "paaltjes pakken" bij reizen in ballast voorbij was, 

bovendien kon in de winter reizen met zware lading worden aangenomen. De verbouwing kostte ongeveer 

DM 50.000, daardoor kan wel een contract naar de Grote Meren verkregen worden tegen £ 6.250 per 

maand. 

De BLOCKLAND ging in januari 1956 over naar Smith & van Ommeren om in te charter te gaan varen bij 

British & Continental Steamship Co. als WULP. Na de verkoop per 27 januari 1956 trok N.V. Eerste 

Nederlandsche Scheepsverband Mij. zich terug uit See-Reederei “Weserland” G.m.b.H. en bleef “Porta” als 

enige eigenaar over. De over 1953 en 1954 gemaakte verliezen zijn niet goedgemaakt in 1955, die zijn door 

de verkoop gecompenseerd. 

 
 

Kapitaal der vennootschap DM 150.000 waarin oorspronkelijk participeerden: "Porta" Hamburger Reederei 

G.m.b.H. DM 75.000 en N.V. Eerste Ned. Scheepsverband Mij. DM 75.000. Thans 100% Porta. 

Per besluit van 29 maart 1956 werd het aandeel van de N.V. ENSM aan de "Porta" verkocht, zodat deze 

laatste maatschappij thans voor 100% eigenares van de See-Reederei "Weserland" is. Een "Gewin- & 

Verlustsusschussvertrag" werd met de "Porta" tezelfdertijd gesloten, waarmede de "Weserland" eigenlijk in 

de "Porta" is geïncorporeerd. 

Iets te voren (op 27 januari 1956) werd het m.s. BLOCKLAND verkocht aan de British & Continental 

Steamship Co. Ltd. voor DM 1.940.000. Met de opbrengst van dit schip werd de schuld aan de NV ENSM 

ad DM 723.000 afbetaald, terwijl het 50% aandeel van de N.V. ENSM tegen pari werd verkocht.  

Het overblijvende geld is momenteel te beschikking, aangezien de oude 7d-leningen, door FiDo en van 

Ommeren Hamburg gegeven, niet verder afgelost, daar dit een voordeel betekent, omdat hierop geen rente 

voor deze leningen behoeft te worden betaald. De volgende 7d-leningen staan thans nog ten name van de 

See-Reederei "Weserland". (VO. Foto BLOCKLAND: NN, collectie H. Plokker). 

 

19-12-1955 contract met V.o.F. Smith & van Ommeren, Rotterdam over de verkoop, 25-1-1956 bij Blohm 

& Voss te Hamburg geïnspecteerd.  

27-1-1956 verkocht voor DM 1.940.000 aan V.o.F. Smith & van Ommeren, Rotterdam.  

27-1-1956 bij Blohm & Voss te Hamburg overgedragen, in beheer bij N.V. P.A. van Es & Co., Rotterdam, 

herdoopt WULP.  

27-1-1956 in dienst bij Briticon (British & Continental Steam Shipping Co. Ltd., Liverpool). 

 

4-3-1957 tijdens een reis van Duinkerken naar Rotterdam, geladen met stukgoed, op de Nieuwe Waterweg 

bij Rozenburg in aanvaring gekomen met de DOMBURGH (N.V. Wm.H. Müller & Co., Rotterdam, bouwjaar 

1949, 991 BRT), de WULP liep daarbij een groot gat op aan bakboord boven de waterlijn maar maakte geen 

water en meerde, na de reis vervolgd te hebben, af te Rotterdam. 
1960 nieuwe motor geplaatst: 1.250 EPK, 933 kW, 6 cyl, 4 tew, 390 x 680, Werkspoor TMABS396, N.V. 

Werkspoor, Amsterdam NE-60. 

5-7-1961 verkocht aan Mediterranean Seaways Ltd., Haïfa-Israël, 12-7-1961 geïnspecteerd, zou nog 1 reis 

maken voor Briticon (British & Continental Steam Shipping Co. Ltd., Liverpool), 26-7-1961 geplande 

overdracht, uitgesteld door reparatie aan de hoofdmotor, 24-8-1961 overgedragen, herdoopt EYAL. 

 



 
 

1962 als EYAL verkocht aan "Eyal" Mediterranean Seaways Ltd., Haïfa-Israël (Mediterranean Seaways 

Ltd.). 

 

WULP verkocht naar Israël - De Nederlandse vrachtvaarder WULP (de vroegere BLOCKLAND) is door de 

Rotterdamse rederij Smith en Van Ommeren verkocht aan een niet nader genoemde Israëlische firma. Het 

schip, dat een draagvermogen heeft van 1.240 ton, onderhield de lijndienst tussen Rotterdam en 

Manchester. De WULP maakte vanmorgen haar laatste thuisreis naar Rotterdam. Daar krijgt het schip nog 

een dokbeurt. (HVV, 9-8-1961). 

1966 als EYAL verkocht aan Mano Seaways Ltd., Haïfa-Israël. 

1974 verkocht aan Evangelos Spr. Angelopoulos, Patras-Griekenland, herdoopt SPARTI. 

1975 als SPARTI verkocht aan Evangelos Spr. Angelopoulos, Piraeus-Griekenland, in beheer bij Chr. M. 

Sarlis & Co., Piraeus. 

1980 als SPARTI verkocht aan Angelopoulos & Sarlis, Piraeus-Griekenland. 

1981 als SPARTI verkocht aan Shipping Company Patreus Ltd., Patras-Griekenland. 

1981 verkocht aan A. SS. Shipping Co., Genua-Italië, zou aanvankelijk de naam LUGANO PERGUINS 

krijgen. 1981 herdoopt CAPTAIN DIMOS. 1981 vlag: Panama. 

1981 verkocht aan Afrotrade S.A., Panama, in beheer bij Mazal S.A., Genève, herdoopt PENGUINS. 

19-- half gezonken en in verlaten toestand achtergelaten bij Aliağa, Turkije, 1986 gelicht en gesloopt te 

Aliağa, Turkije, de sloop begon 3-1986. (Foto WULP: Alex Duncan). 

 

 
 

S&O 3 m.s. GRUTTO (2)   IMO 5136842   1956-1964   vrachtschip   PELM 

Gebouwd 1940, N.V. Gebr. van Diepen, Waterhuizen (850). 

341 BRT   104 NRT   499 DWT   53,35 (48,52) x 8,11 x 4,75 x 2,878 meter. 

Vrachtschip, open shelterdeck, brandmerk 1972 Z GRON 1940. 2 laadruimen, G 1.013 m3, B 984 m3, 

vriesruim 142 m3, 2 laadbomen van 3 ton SWL, 36,5 ton bunkers, 9 kn. 

375 EPK, 298 kW, 6 cyl, 4 tew, 300 x 480, Werkspoor TMS.306, N.V. Werkspoor, Amsterdam #771. 



 
 

GRUTTO, afgemeerd tussen de brughelften, net voor de boeg van de grijze kustvaarder. Ansichtkaart, 

collectie H. Plokker. Foto GRUTTO: C. Tan/H. Plokker. 
 

 
 

m.s. GRUTTO in het gemeentedok,  
Dokhaven met schroefschade door het ijs, strenge winter 1962-1963. Foto: H. Plokker. 

 



4-6-1940 te Waterhuizen door H. Christerus, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien 

door het inbeitelen van 1972 Z GRON 1940 op het achterschip midden achterkant dekhuis, 3,16 meter 

van de hekplaat, op de lengteas en 1,85 meter boven het dek. 

17-6-1940 als LINA, zijnde een stalen motorschip, metende 969,64 m3 bruto inhoud, volgens de 
zeemeetbrief, afgegeven te 's-Gravenhage no. 6212. 

7-1940 opgeleverd (AB) als LINA aan W.J. Kramer Jr., Groningen. 

11-2-1941 verkocht aan N.V. P.A. van Es & Co., Rotterdam, herdoopt BREE-HELLE. 

21-2-1941 gevorderd door de Duitse Marine als transportschip voor de Indendantur Wilhelmshaven. 

1942 verbouwd en in dienst als Schiessprahm voor de torpedoschool, in dienst als WAL. 

31-10-1943 als NAHE in dienst bij de onderzeebootdienst (U-Schiessstandschiff) Schulverband H.K. 

Torpedoschule, later als opleidingsschip bij de torpedodienst. 

3-4-1946 vertrokken van Hamburg naar Rotterdam, daar hersteld, 11-1946 terug in dienst bij P.A. van Es & 

Co., Rotterdam als BREE-HELLE. 

14-1-1952 in charter bij V.o.F. Smith & van Ommeren, Rotterdam. 

14-9-1956 verkocht aan V.o.F. Smith & van Ommeren, Rotterdam, herdoopt GRUTTO. 

22-4-1964 als GRUTTO verkocht aan N.V. P.A. van Es & Co., Rotterdam. 

 

 
 

GRUTTO, na 650 reizen Rotterdam-Londen in de verkoop bij Boele Bolnes. Foto: H. Plokker. 

 

20-5-1964 verkocht aan Lassi Shipping Co. Ltd., Piraeus-Griekenland, in beheer bij Othon J. Metaxas, 

herdoopt LASSI. 

1971 verkocht aan Fouad Sinno & Cie. & others, Beirut-Libanon, herdoopt FARID. 

1996/7 geschrapt uit Lloyd's Register wegens twijfel over het voortbestaan van het schip.  
 

CHARTERSCHEPEN V.o.F. Smith & van Ommeren 

 

s.s CORMORANT   vrachtschip   1914-1919   HCVQ 

Gebouwd 1882, W. Walker & Co., Londen (62) 

744 BRT, 461 NRT. (59,48) x 9,18 x 4,80 x . meter. 

IJzeren vrachtschip, O.N. 87020. 
95 RHP, C 2 cyl, Compound, 685 & 1219 x 762, Gourlay Bros & Co., Dundee. 

10-1882 opgeleverd als CORMORANT aan General Steam Navigation Company, Londen-U.K.  

1926 verkocht voor sloop aan John Hornby & Sons Ltd., gesloopt in 1926. 

     

s.s. BALGOWNIE   vrachtschip   1914-1916 

Gebouwd 1880, A. Hall & Co., Aberdeen (298) 
1.061 BRT. (71,70) x 9,18 x 5,19 x . meter. IJzeren vrachtschip, O.N. 77459. 

Ketel: v.o. 187 m2, 5,6 atm NK-95. 126 NHP, C 2 cyl, 711 & 1321 x 864, Smith & Bros, Glasgow.  



1-1880 opgeleverd als BALGOWNIE aan J. & A. Davidson, Aberdeen-U.K. 

1884 verkocht aan Davidson S.S. Co. Ltd., Aberdeen-U.K., in beheer bij J. & A. Davidson. 

2-1886 verkocht aan Grampian S.S. Co. Ltd., Aberdeen-U.K., in beheer bij Adam & Co. 

8-1896 verkocht aan Adam S.S. Co. Ltd., Aberdeen-U.K., in beheer bij Adam & Co. 
3-1901 verkocht aan General Steam Navigation Co. Ltd., Londen-U.K. 

1915 tijdens een reis van London naar Rotterdam aangevallen door 3 Duitse vliegtuigen, het schip en de 

bemanning overleefde de aanval. 

6-2-1916 tijdens een reis van Londen naar Leith, geladen met stukgoed, op 1¾ mijl oostzuidoost van Sunk 

Sand Buoy op een mijn gelopen en gezonken, 18-1-1916 de mijn was gelegd door de Duitse onderzeeër 

UC-7 (Georg Haag). 
 

s.s. FALCON   vrachtschip   1914-1918   RBJG 

Gebouwd 1876, C. Mitchell & Co., Low Walker Yard, Newcastle (329)  

657 GRT, 366 NRT. (61,00) x 8,29 meter. O.N. 73616. 

150 NHP, 1 C2 compound stoommachine, 762 & 1422 x 838, Thompson & Co, Newcastle. 
10-1-1876 te water, 1876 opgeleverd als FALCON aan General Steam Navigation Company, Londen-U.K. 

24-10-1926 tijdens een reis van Gent naar Londen, geladen met stukgoed, bij Dover in brand geraakt, het 

wrak dreef op de kust te Langdon Steps bij Dover. 

 

s.s. CORNCRAKE (1)    vrachtschip   1914-1918   HRGS 

Gebouwd 1910, Ailsa Shipbuilding Co. Ltd., Troon (223) 
1.171 BRT, 555 NRT. (73,23) x 10,73 meter. O.N. 129113. 12 kn. 

2 ketels, v.o. 371 m2, 12 atm. 

251 NHP, T 3 cyl, 559, 889 & 1498 x 991, Ailsa Shipbuilding Co. Ltd., Troon.  

12-5-1910 te water, 7-1910 opgeleverd als CORNCRAKE aan General Steam Navigation Co. Ltd., Londen-

U.K., 129113. 13-7-1910 geregistreerd. 
1937 verkocht aan Moss Hutchison Line Ltd., Liverpool-U.K., herdoopt CHLORIS. 

1-9-1945 te Triëst tijdens het laden van lege olievaten in brand geraakt, gekapseisd en gezonken, 4-6-1946 

gelicht, total-loss verklaard, door de eigenaar afstand van gedaan, door de bergers overgenomen en 

gerepareerd. 

1948 verkocht aan "S.A.R.G.A." Soc. per Azioni, Genua-Italië, herdoopt SARGA. 

14-4-1950 t/m 15-5-1950 reis 1, charter Feederdienst Triëst-Levant, 32 dagen. (1948 oprichting van de 
feederdienst, verdeling: Enrico Sperco & Figlio te Triëst 50%, KNSM 12,5%, SMN 12,5%, RL 12,5% en VNS 

12,5%).  

16-5-1950 t/m 6-6-1950 reis 2, charter Feederdienst Triëst-Levant, 22 dagen.  

7-6-1950 t/m 28-6-1950 reis 3, charter Feederdienst Triëst-Levant, 22 dagen.  

29-6-1950 t/m 24-7-1950 reis 4, charter Feederdienst Triëst-Levant, 26 dagen.  
25-7-1950 t/m 18-8-1950 reis 5, charter Feederdienst Triëst-Levant, 25 dagen.  

15-9-1950 t/m 16-10-1950 reis 6, charter Feederdienst Triëst-Levant, 32 dagen.  

1953 verkocht aan Paola Cossi, Trasporti Marittimi Industria Armatoriale, Genua-Italië, herdoopt 

GIANANDREA. 

3-1955 gesloopt te Savona door A.R.D.E.M. S.p.A. 

 
s.s. LAVEROCK (2)   vrachtschip   1914-1918   HPTK 

Gebouwd 1909, Ailsa Shipbuilding Co. Ltd., Troon (222) 

1.199 BRT, 565 NRT. (73,25) x 10,40 x 5,18 x . meter. O.N. 129042. 12 kn. 

2 ketels, v.o. 371 m2, 12 atm. 

251 NHP, T 3 cyl, T.E.M., 559, 889 & 1498 x 991, Ailsa Shipbuilding Co. Ltd., Troon.  
17-8-1909 te water, 9-1909 opgeleverd als LAVEROCK aan General Steam Navigation Company Ltd., 

Londen-U.K. 4-10-1909 geregistreerd. 

1938 verkocht aan Verano S.S. Co., Gibraltar, in beheer bij F.V. Andlaw, herdoopt BELLEROCK. 

15-7-1940 tijdens een reis van Barry naar Corruna, geleden met kolen, bij Foreland Point, Devon op een 

mijn gelopen en gezonken in positie 51.20 NB. en 03.47 WL. 

 
s.s. MERANNIO   vrachtschip   1914-1918   VMRL 

Gebouwd 1881, W. Gray & Co., Hartlepool (230) 

1.033 BRT, 563 NRT. (65,88) x 9,51 x 4,14 x . meter. IJzeren vrachtschip, O.N. 82018. NK-00. 

99 NHP, C 2 cyl, compound, 685 & 1283 x 838, Blair & Co. Ltd. 

2-4-1881 te water gelaten, 4-1881 opgeleverd als MERANNIO aan Gledhill & Dishart, Leith-U.K. 
1883 verkocht aan Marshall, Dodson & Co., Leith-U.K. 

1888 verkocht aan D. Marshall, Leith-U.K. 

1891 verkocht aan S.S. Merannio Co. Ltd., Glasgow-U.K., in beheer bij Maclay & McIntyre, Glasgow. 

1901 verkocht aan General Steam Navigation Co. Ltd., Londen-U.K. 

1931 verkocht aan Palgrave, Murphy Ltd., Dublin-Ierland, herdoopt CITY OF CORK. 

1934 verkocht aan Saorstat & Continental S.S. Co. Ltd., Dublin-Ierland. 
1938 verkocht aan Camomile S.S. Co. Ltd., Londen-U.K., in beheer bij S. Catsell, herdoopt BUTE. 

1939 verkocht aan Mme. Noemi Minacoulis, Panama, herdoopt PARITA.  

 



 
 

23-8-1939 met illegale joodse immigranten aan boord gestrand bij Tel Aviv, 1941 gesloopt. (Foto 

teesbuiltships.co.uk). 

 

s.s. PLOVER   vrachtschip   1914-1918   PCGT 

Gebouwd 1875, Mounsey & Foster, Sunderland (73) 
949 BRT, 601 NRT. (70,66) x 8,90 x 5,59 x . meter. O.N. 70720. NK-99. 

119 NHP, 1 compound stoommachine, 711 & 1321 x 838, North Eastern Marine Engineering Co. Ltd. 

4-1875 te water, 8-6-1875 opgeleverd als PLOVER aan General Steam Navigation Co. Ltd., Londen-U.K. 

1929 verkocht voor sloop, 1929 gesloopt. 

 
s.s. PTARMIGAN (1)   vrachtschip   1914-1915   MCLV 

Gebouwd 1891, Gourlay Bros. & Co., Dundee (146) 

780 BRT, 475 NRT. (67,10) x 9,30 x 4,73 x . meter. Vrachtschip van ijzer en staal. O.N. 98908. 

130 NPK, T3 cyl, T.E.M., 432, 698 & 1143 x 914, General Steam Navigation Co. Ltd., Londen. 

28-1-1891 te water, 4-1891 opgeleverd door als PTARMIGAN aan General Steam Navigation Co. Ltd., 

Londen-U.K.  
15-4-1915 (kapitein Hoare) tijdens een reis van Rotterdam naar Londen, geladen met stukgoed, 

getorpedeerd door de Duitse onderzeeër UB-5 (Wilhelm Smiths) en gezonken op 6 mijl van lichtschip 

Noord-Hinder, 8 opvarenden kwamen daarbij om het leven. De bemanning ging van boord in een dingy die 

door de nog draaiende schroef vol water liep en allen in zee kwamen. De kapitein en 2 andere 

bemanningsleden waren aan boord gebleven. 6 opvarenden zijn gered door de VEGHTSTROOM (N.V. 
Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij 'Oceaan', Amsterdam, bouwjaar 1902, 1.339 BRT). 

 

s.s. TEAL   vrachtschip   1914-1916   QKJV 

Gebouwd 1876, M. Pearse & Co., Stockton (147) 

830 BRT, 479 NRT. (66,05) x 8,67 meter. O.N. 73660. 

135 NHP, C 2 cyl, 800 & 1499 x 914, Blair & Co. Ltd., Stockton-on-Tees #609. 
25-4-1876 te water gelaten, 5-1876 opgeleverd als TEAL aan General Steam Navigation Company, Londen-

U.K. 

29-4-1916 tijdens een reis van Leith naar Londen op mijl ten oosten van Seaham Harbour, getorpedeerd 

door de Duitse onderzeeër UB-27 (Victor Dieckmann) en gezonken. 

 

s.s. TERN   vrachtschip   1914-1918   WTLQ 
Gebouwd 1875, Gourlay Bros., Dundee (69) 

959 BRT, 609 NRT. (69,97) x 8,90 x 5,72  x. meter. Vrachtschip, O.N. 73563. 

110 NHP, C 2 cyl, compound stoommachine, 762 & 1270 x 762, de werf. 

8-1875 opgeleverd als TERN aan General Steam Navigation Co. Ltd., Londen-U.K. 

7-3-1931 tijdens een reis van Hull naar Londen, geladen met stukgoed, op de Humber bij lichtschip BULL 
in aanvaring gekomen met s.s. CITY OF MALINES (London & North Eastern Railway, Harwich, bouwjaar 

1921, 2.969 BRT), 8-3-1931 op 3 mijl van lichtschip BULL gezonken. 

 

s.s. REDSTART   vrachtschip   1914-1918 VDRM 

Gebouwd 1880, M. Pearse & Co., Stockton (182) 



904 BRT, 771 NRT. (68,75) x 9,46 x 5,34 x meter. IJzeren vrachtschip, O.N. 82826. 

110 NHP, C 2 cyl, compound, 724 & 1346 x 838, Blair & Co. Ltd. 

4-11-1880 te water, 14-12-1880 opgeleverd als REDSTART aan General Steam Navigation Co. Ltd., 

Londen-U.K. 
31-10-1920 de General Steam Navigation Company overgenomen door Peninsular & Oriental Steam 

Navigation Company. 

12-1931 verkocht aan International Shippers & Agents Ltd., Londen-U.K., in beheer bij J.P. Zoethout, 

herdoopt LÉON MOREAU. 

1932 verkocht voor sloop aan Irvine’s Shipbuilding Co., 13-8-1932 gearriveerd te Hartlepool, gesloopt in 

1932. 
 

s.s. GANNET   vrachtschip   1915-1916   SVJQ 

Gebouwd 1879, Matthew Pearse & Co., Stockton (175) 

1.246 BRT, 804 NRT. (74,80) x 10,07 meter. Vrachtschip, O.N. 81589. 

150 NHP, C 2 cyl, compound, 838 & 1575 x 990, Blair & Co. Ltd., Stockton. 
1-9-1879 te water, 10-1879 opgeleverd als GANNET aan General Steam Navigation Co., Londen-U.K. 

7-7-1916 tijdens een reis van Rotterdam naar Londen, geladen met stukgoed, op een mijn gelopen en 

gezonken op 5 mijl oostnoordoost van lichtschip Shipwash, de Duitse onderzeeër UC-6 (Otto Ehrentraut) 

lag de mijn op 26-6-1916. 8 opvarenden kwamen daarbij om het leven. 

 

s.s. VLISSINGEN   1916-1919   vrachtschip    PWNQ 
Gebouwd 1903, Wilton's Engineering & Slipway Co., Rotterdam  

224,85 BRT, 636,39 M3. 109,38 NRT, 309,86 M3. 36,45 x 6,61 x 3,50 x 3,482 meter. 

1 2-vuurs Schotse ketel, 85 : 87 m2, 14,43 atm, de werf NB-03.  

250 IPK, T 3 cyl, 280, 432 en 736 x 533, de werf. 

1903 opgeleverd als de stoomtrawler SCH.433 LOUISE aan N.V. Zuid Hollandsche Stoomvisscherij Mij., 
Scheveningen. 

27-1-1911 verkocht aan N.V. Zuid Hollandsche Stoomvisscherij Mij.,  Vlaardingen, in beheer bij L. Groen, 

herdoopt VL.7 LOUISE. 

26-11-1913 verkocht aan N.V. Zuid Hollandsche Stoomvisscherij Mij., IJmuiden, herdoopt IJM.214 

LOUISE. 

20-4-1915 verkocht aan Wouter den Dulk Jacz., Scheveningen, herdoopt SCH.103 LOUISE. 
6-3-1916 verkocht aan N.V. Scheepvaart Mij. "Vlissingen", Rotterdam, verbouwd van trawler tot 

vrachtschip, , in beheer bij Phs. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf voor Philips Gloeilampen Fabriek, 

Eindhoven, 8-1916 herdoopt VLISSINGEN. 

14-7-1919 verkocht aan Olivier & Cie., Parijs, thuishaven en vlag: Le Havre-Frankrijk, herdoopt CITE DE 

NANCY. 
1926 thuishaven: Rouen-Frankrijk. 

1928 verkocht aan Scozzari & Cie., Trapani-Italië, verbouwd van vrachtschip tot vissersschip, herdoopt 

STELLINA. 

1938 verkocht aan Enrico Vacca, Napels-Italië, herdoopt ELISA, 1938 verbouwd van vissersschip tot 

tanker. 

3-8-1941 gezonken tijdens een luchtaanval bij Benghazi. 
 

s.s. ELSA   1917-1919   vrachtschip   NPRK 

Gebouwd 1904, Wed. C. Boele en Zonen, Slikkerveer (450) 

211,53 BRT, 599,27 M3. 108,59 NRT, 108,59 M3. 37,21 x 6,56 x 3,81 x 3,700 meter. 

2-vuurs Schotse ketel, v.o. 87 m2, 13,43 kg, N.V. Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf, Rotterdam NB-
04. 

270 IPK, T 3 cyl, 265, 430 en 710 x 457, N.V. Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf, Rotterdam. 

3-11-1904 te water gelaten als ELSA, 1904 opgeleverd als stoomtrawler aan N.V. Nationale Stoomvisscherij 

Mij., IJmuiden, in de vaart als IJM.111 ELSA. 1-12-1904 ingeschreven, 204 BRT, 109 NRT. 

1917 verkocht aan F.J. Harterink, Eindhoven voor Philips Gloeilampen Fabriek, Eindhoven, 7-3-1917 

verkocht aan N.V. Scheepvaart Mij. "Elsa", Eindhoven (Philips Gloeilampen Fabriek, Eindhoven) en in de 
vaart als ELSA, 1917 verbouwd van vissersschip tot vrachtschip, in beheer bij N.V. Phs. van Ommeren's 

Scheepvaartbedrijf. 

26-10-1917 bij Noordwijk gestrand en weer vlot gebracht. 

7-1919 verkocht naar Griekenland. 

1919 verkocht aan Nikolaos Kyriakides, Griekenland, roepsein HWMT, herdoopt KOUTALIS. 1-10-1919 
geregistreerd. 16-10-1919 bij Chalkidiki in brand geraakt en gezonken. 10-11-1919 geschrapt uit het 

Griekse register. 

 

Wij vernemen, dat de Nederlandsche stoomschepen Vlissingen en Gozina Hillegonda zijn verkocht naar 

Frankrijk. De Vlissingen is 225 bruto en 109 netto tons, in 1904 gebouwd en behoort aan de Scheepvaart 

"Vlissingen'' te Rotterdam; de Gozina Hillegonda is 203 bruto en 96 netto tons, in 1918 gebouwd en 
behoort aan de firma Phs. v. Ommenen te Rotterdam. Het Nederlandsche s. Elsa is naar Griekenland 

verkocht. Dit schip is 212 bruto en 109 netto: tons, in 1904 gebouwd en behoort aan de Elsa Maatschappij 

Elsa te Eindhoven. (De Maasbode, 30-07-1919). 



 
 

s.s. KONINGIN WILHELMINA   1917-1922   vrachtschip   PHMV 

Gebouwd 1896, Bonn & Mees, Rotterdam (87) 

179,63 BRT, 505,86 M3. 72 NRT, 204,53 M3. 38,28 x 6,30 x 3,65 x 3,202 meter. 

2-vuurs Schotse ketel, v.o. 76 m2, 8,26 kg., N.V. Machinefabriek onder de firma B. Wilton. 
200 IPK, 32 NHP, C 2 cyl, N.V. Machinefabriek onder de firma B. Wilton, Rotterdam. 

20-7-1896 kiel gelegd, 16-9-1896 te water gelaten als KONINGIN WILHELMINA, 10-11-1896 opgeleverd 

(bouwsom ƒ 44.094.47) als stoombunsloep aan N.V. Dogger Mij., Vlaardingen, in beheer bij A. Hoogendijk, 

in de vaart als VL.190 KONINGIN WILHELMINA, 172 BRT, 72 NRT. 

10-4-1917 verkocht aan F.J. Harterink voor Philips Gloeilampen Fabriek, Eindhoven, ingebracht bij 
Scheepvaart Mij. “Koningin Wilhelmina”, 1917 verbouwd van stoomvissersschip tot vrachtschip, 6-1917 in 

de vaart als KONINGIN WILHELMINA, in beheer bij N.V. Phs. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf. 

1917 door Britse regering gecharterd. 1918 terug bij de eigenaar. 

1920 opgelegd. 

1922 verkocht aan G.D. Birnie, Nederlands-Indië, en verbouwd bij Scheepswerf A. de Jong, Vlaardingen 

tot vissersschip, herdoopt LABUAN MRAK, 13-9-1922 vertrokken naar Nederlands-Indië. 
(daarna is de geschiedenis niet meer zo goed te achterhalen),  

1924 verkocht aan Josef Tan, Bandjermasin-Nederlands-Indië, later in de vaart als HILMAR, voer met 

Chinese bemanning verder als passagiersschip tussen Soerabaja en Bandjermasin. 1925 gezonken. 

1927 uit de zeevaart, door Jozef Tan herdoopt HILMAR. Deed dienst op de rivier Negara, voer van 

Bandjermasin naar de bovenloop van de rivier.  
1930 geschrapt uit Lloyd's Register. (Foto: Regionaal Archief Eindhoven). 

 

s.s. GOZINA HILLEGONDA   1918-1919   vrachtschip   NTWQ 

Gebouwd 1916, N.V. Scheepsbouwwerf v/h De Groot & van Vliet, Slikkerveer (64) 

203,48 BRT, 576,42. 95,8 NRT, 271,37 M3. (35,20) x 6,76 x 3,36 x . meter. 

2-vuurs Schotse ketel, v.o. 77,5 m2, 12 kg., Monhemius en Haantjes Machinefabriek "Overrijn", Leiden. 
200 IPK, T 3 cyl, Monhemius en Haantjes Machinefabriek "Overrijn", Leiden.  

24-5-1916 bij de Groot & v. Vliet te water gelaten als GOZINA HILLEGONDA, 1-6-1916 opgeleverd als 

stoomlogger MA.115 GOZINA HILLEGONDA (de naam ook gezien als GOSINA HILLEGONDA) aan N.V. 

Stoom-, Haring- en Beugvisscherij Mij. "De Hoop", Maassluis, directeuren: Gaasbeek en de Bruin, 2-9-

1916 ingeschreven in het visserijbestand. 
11-5-1918 verkocht aan A.A. Wolters, Eindhoven namens Philips Gloeilampen Fabriek, Eindhoven voor ƒ 

200.000 en ingericht als vrachtschip, in de vaart als GOZINA HILLEGONDA, in eigendom van N.V. 

Exploitatie Mij. "Vlissingen", Rotterdam, in beheer bij Phs van Ommeren's Scheepvaartbedrijf. 

1919 verkocht aan A.A. Walter, Strijp. 

1919 verkocht aan  Cia. de Nav. Olivier, Boulogne-Frankrijk en herdoopt CITE DE VERDUN. 



1920 verkocht aan Les Pecheries de la Mer du Nord, Boulogne-Frankrijk, in beheer bij P. Sergent Herbez. 

3-1925 vergaan. 

 
s.s. WOODCOCK   1917-1925   vracht- passagiersschip   HJCQ 

Gebouwd 1906, Gourlay Bros. & Co. (Dundee) Ltd., Dundee (221) 

1.673 BRT, 744 NRT. (79,30) x 11,92 x 5,64 x 4,931. meter. Vracht- passagiersschip. ON 123700. 14,5 kn. 
2 ketels, v.o. 634 m2, 12 atm. NK-? 2 ketels, v.o. 579 m2, 12 atm. 

499 NHP, IPK, T.E.M. T3 cyl, 660, 1054 & 1702 x 1143, de werf. 

7-6-1906 te water, 9-1906 opgeleverd als WOODCOCK aan General Steam Navigation Co. Ltd., Londen-

U.K. ON 123700. 

1925 verkocht aan Soc. di Nav. a Vap. Puglia, Bari-Italië, herdoopt OTRANTO. 
1932 verkocht aan Cia. Adriatica di Nav., Bari-Italië. 

1934 verkocht aan Soc. Anon. Marinara, Genua-Italië. 

20-3-1934 tijdens een reis van Venetië naar Shanghai ten noorden van Luzon op een zich onder water 

bevindend voorwerp gestoten en gezonken, positie 15 NB. en 119.43 OL. De lading zou bestaan uit 

dieselmotoren met onderdelen maar bestond uit schroot. De bemanning claimde deze reden van zinken, de 

kapitein is in staat van beschuldiging gesteld. (Kaart: clydeships.co.uk). 
 

 
 



s.s. HOLENDRECHT (1)   IMO 5165116   1919-1924   vrachtschip   PBQK 

Gebouwd 1918, N.V. Scheepswerf J.Th. Wilmink & Co., Gideon bij Groningen  

468,09 BRT, 237,68 NRT, 635 DWT. 49,61 (46,69) x 7,73 x 3,69 x 3,560 meter. 

Vrachtschip, brandmerk 11575 ROTT 1919. 2 laadruimen, Grain: 27.800 Cubic Feet, 787 m3. 2 
laadbomen, 60 ton kolenbunkers, 9,5 kn. 

1 2-vuurs Schotse ketel: v.o. 120 m2, 13 kg., Firma D.H. Landweer & Zn., Martenshoek NB-17. 

350 IPK, T 3 cyl, 290, 450 en 750 x 508, Firma D.H. Landweer & Zn., Martenshoek NE-17. 

1918 de bouw voltooid door de werf, 31-10-1918 verkocht voor ƒ 350.000 door Handelsvennootschap 

onder de Firma J.Th. Wilmink & Co., Groningen aan Phs. van Ommeren, Rotterdam voor oplevering op 1 

januari 1919, 2-11-1918 ƒ 280.000 overgemaakt door Phs. van Ommeren, 27-12-1918 meetbrief afgegeven 
te Gideon onder nummer 2263, 1919 ingeschreven te Rotterdam onder nummer 11575.ROTT.1919, 17-1-

1919 opgeleverd (BV) als HOLENDRECHT aan N.V. Kustvaart Mij., Rotterdam, in beheer bij N.V. 

Stoomvaart Mij. "De Maas", Rotterdam. De HOLENDRECHT is genoemd naar een riviertje ten westen van 

Abcoude. 3-3-1919 proefvaart. 4-3-1919 van Delfzijl naar Newcastle. 

1919 ingezet op de Londen-Rotterdam dienst van Smit & van Ommeren. Agent te Londen: Phs. van 
Ommeren (London) Ltd. 

7-1922 agent te Londen: Burton, Smart & Oxford Ltd. 

 

 
 
10-1-1924 tijdens een reis met stukgoed van Rotterdam naar Londen op de Thames in aanvaring gekomen 

met het stoomschip COREA (Bennett S.S. Co. Ltd., Goole, bouwjaar 1895, 751 BRT) waarbij aan bakboord 

grote schade ontstond, naar de noordwal verdaagd, de bemanning overgestapt op de COREA, 11-1-1924 

voorschip onder water verdwenen, gelicht door Fletcher, Son & Fernwall Ltd., Londen, 5-2-1924 verkocht 

aan Scheepswerf A. de Bakker, Rotterdam, na provisorische reparatie vertrokken van Londen naar 
Rotterdam als BOTLEK voor definitief herstel.  

4-1924 verkocht aan D/S Borre A/S, Horten-Noorwegen, in beheer bij L. Hannevig, herdoopt LONDONER. 

27-6-1928 verkocht door bemiddeling van makelaar Arie Schippers aan N.V. Soetemeer Fekkes 

Cargadoorskantoor N.V., Rotterdam, herdoopt JEANNETTE. 

17-2-1930 tijdens een reis in ballast van Newcastle naar Rosyth bij mist aan de grond gelopen in de Firth 

of Forth, bij opkomend water vlot gekomen, bodem zwaar beschadigd en na een noodreparatie vertrokken 
naar Rotterdam voor definitieve reparatie. 

26-2-1931 tijdens een reis in ballast van Esbjerg naar Gent bij slecht weer motorstoring gekregen, om 

assistentie verzocht, door de stoomtrawler HC.113 MAGDEBURG naar Cuxhaven gesleept waar de 

machine is gerepareerd. 

18-12-1935 op de Schelde in aanvaring gekomen met het Zweedse stoomschip CHRISTIAN MATTHIESSEN, 
daarbij liep het voorschip schade op. 

10-3-1937 tijdens een reis van Vlissingen naar Coleraine (noordkust van Ierland) bij het inlopen van de 

haven van Coleraine tegen de pier gevaren en weer vlot gekomen, achterruim maakte water en bij Lough 

Foyle aan de grond gezet. 

6-11-1939 vertrokken van Gothenborg naar Rouen met 185 ton “Swallow” lucifers, 11-11-1939 gestrand 

bij Vlieland, 12-11-1939 pogingen tot vlot brengen met de Doeksen sleepboten STORTEMELK en 



NEPTUNUS mislukten, een groot gedeelte van de lading gelost, 21-3-1940 vlot gebracht door Doeksen en 

gesleept naar Scheepswerf “Welgelegen”, Harlingen, 14-5-1940 te Harlingen gevorderd door de Duitse 

bezetter, verbouwd tot koelschip voor het transport van vis, 8-1941 als EISBLINK onder Duitse vlag 

gebracht, ingedeeld bij Reichsfachgruppe in der Hauptverein der Fischwirtschaft, Wesermünde, in beheer 
bij “Nordsee” Deutsche Hochseefischerei A.G., voer in Duitse dienst veel op Noorwegen. (Foto: kaart/Dik de 

Bruin, 13-11-1939). 

6-1945 terug gevonden te Narvik, 4-10-1945 terug te Rotterdam, als JEANNETTE weer in dienst bij N.V. 

Soetemeer Fekkes Cargadoorskantoor, Rotterdam. 

11-6-1946 herdoopt BIERVLIET. 

11-7-1946 na reparatie bij Scheepswerf Welgelegen, Harlingen in charter gegaan bij British Ministry of 
Supply. 

9-3-1950 verkocht aan Melloni & C. S.a.r.l, Savona-Italië, herdoopt MELISENDA. 

1953 ketel en machine verwijderd, nieuwe motor ingebouwd: 500 EPK, 373 kW, 6 cyl, 4 tew, 320 x 450, 

Deutz Motorenfabrik, Keulen NE-53, 40,5 ton bunkers, 9,5 kn. 

1957 verkocht aan Societa di Navegazione "San Pietro", Cagliari-Italië, in beheer bij Giuseppe Aste, 
herdoopt ISOLA DI SAN PIETRO. 

1975 verkocht aan Italiaanse slopers, gesloopt te Olbia in 1975. 

 

 
 

s.s. MEERDRECHT   1918-1923   vrachtschip   PLSN  

Gebouwd 1917, Johs. Berg & Co., Scheepswerf & Machinefabriek "Eems", Farmsum (503) 

488,69 BRT, 254,54 NRT, 670 DWT. 48,74 (46,15) x 7,83 x 3,63 x 3,150 meter. 

1 laadruim. Grain: 30.800 Cubic Feet, 872 m3. 9 kn. 

1 2-vuurs Schotse ketel: v.o. 126,6 m2, 12,65 kg/cm., NB-17, EK-18, de werf. 
400 IPK, T 3 cyl, 320, 505 en 800 x 550, de werf. 

Besteld door Rederi Nornæs A/S, Bergen, 4-1917 te water gelaten als NAN, 4-7-1917 te Farmsum 

Meetbrief onder nummer 2184 afgegeven voor het Noorse s.s. NAN, bevaren door E. Eriksen. Niet 

afgenomen door Rederi Nornæs A/S en opgelegd. 15-11-1918 door J Th. Wilmink & J. van Diepen, 

Groningen en-bloc met de NUBBEN (SCHERPENDRECHT) voor ƒ 810.000 verkocht aan N.V. Mij. 
Kustvaart, Rotterdam, in beheer bij Phs. van Ommeren’s Scheepvaartbedrijf, herdoopt MEERDRECHT. 5-

12-1918 Meetbrief gewijzigd in MEERDRECHT, bevaren door Carel Pruis en onder Nederlandse vlag. 1-2-

1919 proefvaart. 3-2-1919 proefvaart en vertrokken van de werf naar Newcastle. Agent te Londen: Phs. van 

Ommeren (London) Ltd. (Foto: NN, collectie T. v.d. Zee). 

 

MEERDRECHT. Delfzijl, 3 Februari. Het Ned. stoomschip MEERDRECHT, welke Zaterdag j.1. bij 't 
proefstoomen in 't ijs vastzittende op ondiep water aan den grond kwam, is met het vloedgetij los en in de 

haven gekomen. Het heeft daarop heden proefgestoomd, doch zal nog eenige wijzigingen aan het stuurgerei 

aanbrengen en vermoedelijk morgen daarmede gereed zijn en naar Newcastle vertrekken. (Maasbode, 6-2-

1919). 

 
Het Nederlandsche stoomschip MEERDRECHT, van Londen naar Rotterdam, is gistermiddag op de 

Maasvlakte gestrand. Door vliegend stormweer kunnen noch reddingsbooten, noch sleepbooten uitvaren. 

Later is de MEERDRECHT op eigen kracht naar Rotterdam gestoomd. (NRC, 24-10-1921) 

23-10-1921. Het Ned. s.s. MEERDRECHT, van Londen naar Rotterdam, is op de Maasvlakte gestrand. 

Door vliegend stormweer kunnen noch reddingbooten noch sleepbooten uitvaren. Ook heden is het nog 

niet mogelijk geweest verbinding met het s.s. MEERDRECHT te krijgen. Later bericht. Het s.s. 



MEERDRECHT is over de Maasvlakte heengeslagen en via den Briel naar Rotterdam opgestoomd. 

(Maasbode, 24-10-1921). 

 

Redders Verdronken - De PRESIDENT VAN HEEL. We hebben gisteren onder Laatste Berichten het 
verloren gaan van de beide reddingsbooten BRANDARIS en PRESIDENT VAN HEEL gemeld en het 

verdrinken van 10 dappere zeelieden. Over het ongeluk van de PRESIDENT VAN HEEL te Hoek van 

Holland kan nog het volgende gemeld worden, ontleend aan het "Hbld.": Diepe verslagenheid heerscht aan 

den Hoek van Holland door den ramp, die het dorp getroffen heeft. Op het Berghaventje, dat dicht bij den 

uitgang van het station zich bevindt stonden troepen menschen, burgers en zeemansvolk, het ongeluk te 

bepraten. De commissaris van het loodswezen, de heer Vrugtink, gaf ons het eerste overzicht van het 
gebeurde.  

Ongeveer gelijktijdig zaten de MEERDRECHT en de Fransche lichter FALAISE op de Maasvlakte. Schipper 

Van den Klooster van de PRINS DER NEDERLANDEN, een der twee aan den Hoek stationneerende 

reddingsbooten, ging Zondagavond nadat de MEERDRECHT 's nachts om 11 uur noodseinen begon te 

geven, wijl zij haar ankers had verspeeld door het z.g. Rozenburgsche sluisje naar buiten langs Oost-
Voorne. Ongeveer kwart over vijf is daarop schipper De Geus met de PRESIDENT VAN HEEL ter redding 

uitgetogen, maar den Waterweg uit. 

De bemanning van de MEERDRECHT wilde haar schip niet verlaten. De PRINS DER NEDERLANDEN 

stoomde daarop naar de FALAISE, haalde de acht man sterke equipage af en begaf zich toen weer naar de 

MEERDRECHT, maakte een tros vast en sleepte het schip door de Botlek naar binnen. Als een 

buitengewoon sterk stukje zeemanskunst werd den tocht van Van den Klooster geprezen. (Delftsche 
courant (ingekort), 25-10-1921). 

7-1922 agent te Londen: Burton, Smart & Oxford Ltd. 

3-12-1923 verkocht aan Walford Lines Ltd., Londen-U.K., in beheer bij Leopold Walford (London) Ltd., 15-

12-1923 te Londen overgedragen, 12-1923 herdoopt JOLLY GUY. Lloyd’s nummer 147570. 

1931 andere ketel ingebouwd, NK-20. 
12-12-1931 verkocht aan N.V. Dordtsche Zeediensten Dordrecht, in beheer bij Walford Lines Ltd., Londen, 

herdoopt RIJN (PRMT). 12-12-1931 te Rotterdam voorzien van brandmerk: 1892 Z DORD 1931. 494,84 

BRT, 250,28 NRT.  

1932 verkocht aan Walford Lines Ltd., Londen-U.K., in beheer bij Leopold Walford (London) Ltd., de naam 

bleef RIJN. 

1934 verkocht aan A. Chester, Middlesborough-U.K., herdoopt GORSELANDS (MKCK). 
1941 verkocht aan Springfal Shipping Co. Ltd., Middlesborough-U.K. 

1946 in beheer bij Springwell Shipping Co. Ltd., herdoopt SPRINGWAVE. 

1947 verkocht aan A.G. Tsavliris Ltd., Londen-U.K., herdoopt GRANNY SUZANNE. 

13-2-1949 tijdens een reis van Blyth naar Dover met een lading steenkolen op de Noordzee op ongeveer 3 

mijl ten zuidoosten van Goodwin Sands in aanvaring gekomen met het stoomschip SAN MIGUEL BAY en 
gezonken. 

 

 
 

s.s. SCHERPENDRECHT (1)   1919-1922   vrachtschip   PRVD    

Gebouwd 1918, Johs. Berg & Co., Scheepswerf & Machinefabriek "Eems", Farmsum (490) 
488,69 BRT, 245,54 NRT, 670 DWT. 51,25 (48,74) x 7,83 x 3,83 x 3,300 meter. 



1 laadruim. Grain: 30.000 cft., 849 m3, Bale: 28.000 cft., 793 m3. 9 kn. 

1 2-vuurs Schotse ketel, v.o. 126,6 m2, 12,65 kg., NB-17, de werf. 

400 IPK, T 3 cyl, 320, 500 en 800 x 550, 135 omw/min., de werf. 

2-6-1916 besteld als NUBBEN door Rederi Nordnæs A/S, Bergen, 10-1917 te water gelaten, 29-1-1918 
gereed (GL), niet afgenomen door Rederi Nordnæs A/S en opgelegd. 

15-11-1918 door J Th. Wilmink & J. van Diepen, Groningen en-block met de NAN (MEERDRECHT) 

verkocht aan N.V. Mij. Kustvaart, Rotterdam, in beheer bij Phs. van Ommeren’s Scheepvaartbedrijf, 

herdoopt SCHERPENDRECHT. 

3-2-1919 vertrokken van de werf naar Newcastle. 

1922 verkocht aan Worms & Co., Le Havre-Frankrijk, herdoopt LA MAILLERAYE (OLAS). 
21-2-1941 te Bordeaux in beslag genomen door Duitse troepen. Het schip werd mogelijk gebruikt voor de 

Unternehmen Veltjens.  

5-8-1944 gezonken door geallieerde luchtaanval in de monding van de Gironde bij Pavillac, 1947 gelicht en 

gesloopt. (Foto LA MAILLERAYE, ex SCHERPENDRECHT: collectie R.P. van de Wetering). 

 
s.s. PEREGRINE   vrachtschip   MKRN 

Gebouwd 1921, Hawthorns & Co. Ltd., Leith (182) 

933 BRT, 470 NRT. (64,05) x 9,63 x . x 4,175 meter. Vrachtschip, O.N. 145550. 12 kn. 

2 ketels, v.o. 278 m2, 12,65 atm. 169 NHP, 3 T cyl, T.E.M., 438, 721 & 1168 x 838, de werf. 

6-1921 opgeleverd als ARBONNE aan T.C. Steven & Co., Leith-U.K. O.N. 145550. 

1924 verkocht aan J. & P. Hutchison Ltd., Leith, (Glasgow) vlag: U.K.  
16-8-1924 verkocht aan General Steam Navigation Co. Ltd., Londen-U.K., herdoopt PEREGRINE (3). 

15-4-1927 s.s. PEREGRINE is met averij door aanvaring veroorzaakt met behulp der sleepboot PERNIS om 

zinken te voorkomen aan den grond gezet, Smith en v. Ommeren, Londen. (Maasbode).  

20-10-1938 verkocht aan Navigation Transmarine Soc. Anon., Antwerpen-België, herdoopt ARBEL. 

12-4-1941 tijdens een reis van Maryport naar Plymouth, geladen met kolen, gebombardeerd door de 
Duitse luchtmacht en gezonken in positie 50.07 NB. en 05.46 WL. De bemanning (18) is de volgende dag 

gered. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

s.s. DOURO   -1925   vrachtschip   LFPK 
Gebouwd 1889, Richardson, Duck & Co., Stockton (361) 

2.383 BRT, 1.606 NRT. (90,59) x 12,23 x 5,79 x . meter. Vrachtschip. ON 95796. 2 ketels. 

232 NHP, 571, 940 & 1549 x 991, Thomas Richardson & Sons.   

16-5-1889 te water, 6-1889 opgeleverd als DOURO aan T. Wilson, Sons & Co. Ltd., Hull-U.K.   

1916 verkocht aan Ellerman's Wilson Line Ltd., Hull-U.K. 
1929 verkocht aan Andreas Stavridis & B.A. Sardis, Piraeus-Griekenland, in beheer bij Theo 

Papadimitriou, herdoopt KIMOLOS. 

11-1933 gesloopt te Savona. (Foto: teesbuiltships.co.uk, collectie Richard Cox).  

 

s.s. ISBJØRN   1924-   vrachtschip   LEEK 

Gebouwd 1907, Fevigs Jernskibsbyg., Fevig Grimstad (63) 
579 BRT, 295 NRT, 780 DWT. (51,67) x 8,26 x 4,55 x . meter. 

70 NHP, T 3 cyl, T.E.M., 305, 508 & 813 x 610, Richardsons, Westgarth Co. Ltd., Middlesbro. 

7-1907 opgeleverd als ISBJØRN aan A/S Isbjørn, Kragerø-Noorwegen, in beheer bij N. Wiborg. 

1915 van A/S Isbjørn, thuishaven en vlag: Stavanger-Noorwegen, in beheer bij J.T. Ostbø.  

1926 in beheer bij P. Pedersen. 



 
 

1934 in beheer bij P. Smedvig. 

17-12-1944 tijdens een reis van Swansea naar Poole, geladen met kolen, ging de lading schuiven, 

gekapseisd en gezonken tussen Start Point en Portland Bill in positie 50.27.20 NB. en 03.01.45 WL. De 

bemanning kon in de reddingboot komen die door het slechte weer schade had opgelopen. Zes uur later 
arriveerde de OOSTERHAVEN (Staat der Nederlanden, 's-Gravenhage, in beheer bij Ministerie van 

Scheepvaart & Visscherij, bouwjaar 1941, 325 BRT) (positie 50.22.70 NB. en 03.04.06 WL.) bij de 

reddingboot. Kapitein H.A.A. Breent slaagde er in de mensen aan boord te nemen, tijdens de poging raakte 

de steward overboord en is niet meer gezien. Later is verder gezocht naar overlevenden, er zijn 4 overleden 

mannen gevonden op 2 vlotten maar geen overlevenden meer gevonden. Van de 19 opvarenden zijn er 11  

gered. (Foto: skipshistorie.net). 
 

 
 

s.s. RASK   1924-   vrachtschip   LEQW 



Gebouwd 1891, A.A. Wilton van Reede Czn., Papendrecht  

556 BRT. (50,43) x 8,31 meter. Vrachtschip. 

90 NHP, T 3 cyl, T.E.M., 381, 610 & 1028 x 762, de werf. 

1-1891 opgeleverd als GÖTEBORG aan Dampsk. Selsk. "Marstrand", Kopenhagen-Denemarken, in beheer 
bij D. Torm.      

3-1898 verkocht aan Ångfartygs A/B Trio, Gothenborg-Zweden, in beheer bij C.L. Larsson, herdoopt UNO. 

1915 verkocht aan O. Kvilhaug & Co. A/S, Haugesund-Noorwegen. 

1919 overgenomen door Olaus Kvilhaug, Haugesund-Noorwegen. 

1923 verkocht aan Sigvart Rasmussen & Søn A/S, Haugesund-Noorwegen, 1924 herdoopt RASK.  

1926 overgenomen door Sigvart Rasmussen & Søn A/S, Haugesund. 
1929 verkocht aan D/S A/S Jøkul, Haugesund-Noorwegen, in beheer bij Thomas Smedsvig.  

1932 verkocht aan Sigvart Rasmussen & Søn A/S, Haugesund-Noorwegen.  

1934 verkocht aan Brødrene Anda, Stavanger-Noorwegen. 

1937 verkocht aan A/S Rask, Haugesund-Noorwegen, in beheer bij Sigv. Risanger. 

632 BRT, 345 NRT, 690 DWT. 
4-1940 in beheer bij Nortraship. 

19-10-1941 tijdens een reis van Cork naar Newport, Mon. in ballast door een Duits vliegtuig 

gebombardeerd en gezonken bij Tuskar Rock in positie 52.12 NB. en 06.16 WL. Van de 18 opvarenden 

kwamen er 8 om het leven, 5 kwamen met de reddingboot aan te Blackwater, Ierland, 5 man uit de andere 

reddingboot zijn gered door s.s. WALLACE ROSE. (Foto: skipshistorie.net). 

 
s.s. ROEK   1925-1940   vrachtschip   MNKR  

Gebouwd 1925, Ailsa Shipbuilding Co. Ltd., Troon (394) 

1.041 BRT, 432 NRT. (74,93) x 11,01 x . x 4,409 meter. Vrachtschip, O.N. 148672. 3 "London Barges" 

kranen, 12,5 kn. 2 ketels, v.o. 447 m2, 14 atm. 

276 NHP, T 3 cyl, T.E.M., 533, 863 & 1422 x 914, Ailsa Shipbuilding Co. Ltd., Troon. 
9-7-1925 te water gelaten, 9-1925 opgeleverd als ROEK aan General Steam Navigation Company Ltd., 

Londen-U.K.  

12-5-1940 tijdens een reis van Rotterdam naar London, geladen met strokarton, bloem en ingemaakte 

uien, bij Vlaardingen op een magnetische mijn gelopen en gezonken in positie 51.54 NB. en 04.21 OL. 

(Foto clydeships.co.uk).  

 
Stoomschip ROEK loopt 

vast bij de Staartdijk 

Medio april hadden de 

Britten als voorzorgsmaat-

regel twee oude schepen van 
de Harwich-lijn, eigendom 

van de London and North 

Eastern Railway Company, 

de SAINT-DENIS (2.435 

BRT) en de MALINES (2.980 

BRT), naar Rotterdam 
gezonden. Voortdurend 

onder stoom lagen zij in de 

IJselhaven, een van de 

kleinere havens tussen 

Rotterdam en Schiedam. De 
bedoeling was dat de 

schepen het Britse 

consulaat-personeel en de 

in Rotterdam aanwezige 

Britse burgers aan boord 

zouden nemen, wanneer 
Duitsland de oorlog zou 

verklaren aan Nederland. Uiteraard zouden in geval van nood ook diegenen die bij het werk van de Britse 

geheime dienst betrokken waren aan de Abwehr en Sicherheitspolizei kunnen ontsnappen. 

Omstreeks het middaguur van de 10e mei slaagde de Malines erin met 160 passagiers aan boord, de 

Nieuwe Waterweg te verlaten en koers te zetten naar Engeland dat veilig werd bereikt. De SAINT-DENIS 
werd op haar ligplaats door eigen bemanning tot zinken gebracht. Op 11 mei slaagden de Britse schepen 

m.s. ACCLIVITY (389 BRT) en het s.s. DOTTEREL (1.385 BRT) naar de Noordzee te ontkomen. 

Met aan boord 31 passagiers en 20 bemanningsleden vertrok kapitein W.J. Parkinson in de morgen van de 

12e mei met het Britse stoomschip ROEK (1.041 BRT) uit de Merwehaven in Rotterdam, met als 

eindbestemming Londen. Het schip dat eigendom was van de General Steam Navigation Company, was 

geladen met 400 ton strokarton, baaltjes bloem en vaatjes ingemaakte uien. 
Twintig minuten na het vertrek liep het schip bij Vlaardingen op een magnetische mijn. Door de kracht van 

de explosie dreef de ROEK, slagzij makend, dwars over de Nieuwe Waterweg naar de Rozenburgse oever. 

Daar liep het schip met de boeg omhoog vast. Dat was bij de Staartdijk, tussen de boerderijen van Klaas 

Varekamp en Arend Noordam. Bij de achtersteven was aan stuurboord een grote scheur ontstaan. 



Naderhand bleek dat ook de schroefas was gebroken. De stoom werd afgesloten en twee ankers werden 

uitgeworpen om te voorkomen dat de ROEK naar de vaargeul zou afdrijven. 

De passagiers werden in de reddingssloepen geholpen en met de schrik in de benen op de Rozenburgse 

oever gezet. Een te hulp gekomen motorboot sleepte de ROEK naar Vlaardingen en nam ook de passagiers 
aan boord. In Vlaardingen stonden ziekenwagens en medisch personeel gereed om hen op te vangen. Eén 

opvarende had een been gebroken tijdens het strijken van de sloepen en werd in een ziekenhuis 

opgenomen. De bemanningsleden kregen opdracht zich te melden aan boord van de Saint-Denis in 

Rotterdam. 

Voordat zij daar heen vertrokken keerde kapitein Parkinson met zijn mannen terug naar de Roek om 

zoveel mogelijk bagage, geweren en munitie te redden. Uiteindelijk bereikten zij per autobus Rotterdam, 
maar daar bleek de SaintDenis tot zinken te zijn gebracht. De bemanningsleden van de ROEK en de 

passagiers werden vervolgens naar Hoek van Holland gebracht, waar men aan boord ging van de Britse 

torpedobootjager MOHAWK, die hen veilig in Tilbury in Engeland aan wal zette. 

Aartje Varekamp: "Dankzij die baaltjes bloem uit de ROEK bakte mijn moeder wit brood. We hebben er ook 

nog een biggetje mee groot gebracht en dat werd een beste fokzeug." (Bron: koosp.nl, Koos Prooi, foto: 
wrecksite.eu). 

 

s.s. MEREL   1925-1939   vrachtschip   MNKV  

Gebouwd 1925, Ayrshire Dockyard Co. Ltd., 

Irvine (497) 

1.088 BRT, 467 NRT. (74,93) x 11,01 x . x 4,409 
meter. Vrachtschip, O.N. 148680. 3 "London 

Barges" kranen, 12,5 kn. 2 ketels, v.o. 480 m2, 

14 atm.  

298 NHP, T 3 cyl, T.E.M., 559, 889 & 1448 x 991, 

Bow, McLachlan & Co. Ltd., Paisley. 
9-7-1925 te water gelaten, 18-9-1925 opgeleverd 

als MEREL aan General Steam Navigation 

Company Ltd., Londen-U.K.  

8-12-1939 tijdens een reis van Havre naar 

Londen, geladen met stukgoed, bij Ramsgate op 

een mijn gelopen en gezonken. (Foto: Postcard). 
 

 

m.s. BULLFINCH   IMO 5416931   
1945-   vrachtschip   MMBY 

Gebouwd 1936, Caledon Ship-

building & Engineering Co. Ltd., 

Dundee  (360)  

433 BRT, 195 NRT. 55,58 
(51,82) x 9,53 x 5,64 x 3,342 

meter. 

Vrachtschip, O.N. 165345. G 

1.350 m3, B 1.265 m3. 5,1 ton 

bunkers. 9,5 kn. 

420 EPK, 313 kW, 6 cyl, 2 tew, 
250 x 420, British Auxiliaries 

Ltd., Glasgow. 

12-1936 opgeleverd als 

BULLFINCH aan General Steam 

Navigation Co. Ltd., Londen-U.K.  
1963 verkocht aan Commodore 

Shipping Co. Ltd., Guernsey-

U.K., herdoopt NORMAN 

COMMODORE. 

1965 verkocht aan K. 

Koutouvalis & others, Piraeus-Griekenland, herdoopt EVANGELISTRIA (SV3403). 630 BRT, 339 NRT. 
55,58 (51,82) x 9,53 x 5,64 x 4.134 meter. 

1974 verkocht aan Plessia Bros., Piraeus-Griekenland. 

1977 verkocht aan G.& H. Zervas, Piraeus-Griekenland. 

1981 verkocht aan Plessas Bros. & Co., Thessaloniki-Griekenland. 

1983 verkocht aan Good Luck S.A., Panama (HO6328). 

1985 verkocht voor sloop, 4-1985 aanvang sloop, gesloopt door Aggelika Ioanna & Co. te Perama. 
(Foto EVANGELISTRIA, ex BULLFINCH: Peter J. Fitzpatrick, Shipspotting, 10-1984, sloop te Perama). 

 

m.s. GREENFINCH   IMO 5135745   1945-   MNRR 

Gebouwd 1940, N.V. Gebr. van Diepen, Waterhuizen (841) 

398 BRT, 112 NRT, 57,31 (52,00) x 8,49 x 4,91 x 2,821 meter. 
Vrachtschip, O.N. 167513. G 1.198 m3, B 1.144 m3. 2 laadbomen van 2 ton SWL. 15 ton bunkers. 8 kn. 

350 EPK, 261 kW, 7 cyl, 4 tew, 280 x 450, Deutz, Klöckner-Humboldt-Deutz A.G. Keulen.  



 
 

Kiel gelegd als CARIBE II voor rekening van Cia. Anon. de Navegacion del Caribe, Caracas. 

Harlingen, 18 Maart 1940. Door bemiddeling van den scheepsmakelaar Mellema te Amsterdam is het 

motorschip CARIBE, dat aanvankelijk voor Caracas (Venezuela) was bestemd, naar Zweden verkocht. 
Gelijk men zich zal herinneren is het fraaie schip, dat een lengte van ongeveer 50 meter en een breedte van 

8.25 meter heeft, aan de N.V. machinefabriek en scheepswerf "Welgelegen" alhier afgebouwd en zeeklaar 

gemaakt. Het schip is gebouwd door de fa. Gebr. van Diepen te Waterhuizen bij Groningen. Tengevolge van 

den ingetreden oorlogstoestand werd het schip naar Harlingen gesleept, waar het is afgebouwd. Sedertdien 

lag het steeds in de Zuiderhaven.  
Met een Hollandsche bemanning zal de CARIBE eerlang naar de plaats van bestemming vertrekken. Voorts 

is door bemiddeling van den zelfden seheepsmakelaar naar Zweden verkocht het motorschip CARIBE 2, 

welk schip van eenzelfde type is als de CARIBE, terwijl het Nederlandsche motorschip VENUS, welk schip 

aan de scheepswerf "Volharding" van de fa. Gebr. Bodewes te Foxhol werd gebouwd, naar Engeland is 

verkocht. (Nieuwsblad van Friesland, 20-3-1940). 

3-1940 verkocht aan S.G. Hallström, Stockholm. 
1940 verkocht aan Ministry of Shipping/M.o.W.T., Londen-U.K., in beheer bij Great Yarmouth Shipping 

Co., herdoopt EMPIRE DAFFODIL. 

1945 verkocht aan General Steam Navigation Co. Ltd., Londen-U.K., herdoopt GREENFINCH. 

1966 verkocht aan George M. Moundreas & Brothers, Piraeus-Griekenland, herdoopt MOIRA. 

1966 verkocht aan Orri Navigation Lines, Jeddah-Saudi Arabia (HZAP), herdoopt STAR OF MEDINA. 
1975 gesloopt. 1994 geschrapt uit Lloyd's Register. (Foto: Charlie Hill/PWR/Shipspotting). 

 

 
 

m.s. PTARMIGAN (2)   IMO 5416333   1951-1963   vrachtschip   MAEX 



Gebouwd 1948, Grangemouth Dockyard Co. Ltd., Grangemouth (481)  

959 BRT, 366 NRT, 1.130 DWT. 71,30 (67,19) x 11,10 x 6,56 x 4,238 meter.  

Vrachtschip, O.N. 181941. 2 ruimen, G 2.150 m3, B 1.922 m3, koelruimte 274 m3. 2 laadbomen van 5 

ton en 4 van 2 ton SWL. 11,4 ton bunkers. 11,5 kn. 
1.200 EPK, 836 kW, 7 cyl, 2 tew, 340 x 570, British Polar Engines Ltd., Glasgow.  

26-2-1948 te water gelaten, 22-6-1948 opgeleverd als PTARMIGAN aan General Steam Navigation Co. Ltd., 

Londen-U.K. 

15-7-1963 verkocht aan Jugoslavenska Linijska Plovidba (Yugoslav Line), Rijeka-Joegoslavië (YTPL), 

herdoopt LABIN. 

1967 verkocht aan Lošinjska Plovidba, Mali Lošinj-Joegoslavië (YTUP), herdoopt RABAC. 
1968 thuishaven en vlag: Rijeka-Joegoslavië. 

1974 verkocht aan Lošinjska Plovidba OOUR Brodarstvo, Rijeka-Joegoslavië. 

959 BRT, 366 NRT, 1.000 DWT. 71,30 (67,19) x 11,10 x 6,56 x 4,236 meter. 

1982 verkocht voor sloop naar Rijeka, 4-10-1982 aanvang sloop door Brodogradilište “3 Maj”, Rijeka, 11-

1982 de sloop voltooid. (Foto PTARMIGAN: Ken Smith/Shipspotting, 195-, Woolwich). 
 

m.s. BREE-HELLE   IMO 5136842   1952-1956   vrachtschip   PDGO   zie GRUTTO (2) S&O 3 

 

 
 
m.s. GOOTE (4)   IMO 5133577   1952-1965   vrachtschip  PEJL 

Gebouwd 1952, N.V. T. van Duivendijk's Scheepswerf, Lekkerkerk (Z49) 

495 BRT, 241 NRT, 853 DWT. 66,71 (60,99) x 9,78 x 3,66 x 3,615 meter. 

Brandmerk 7926 Z ROTT 1952. Vrachtschip, type open shelterdek, 2 laadruimen, G 1.919 m3, B 1.695 

m3, 4 laadbomen van 3 ton SWL, 66 ton bunkers, 10,5 kn. 

800 EPK, 597 kW, 8 cyl, 4 tew, 330 x 600, 300 omw/min., Werkspoor TMAS338, N.V. Werkspoor, 
Amsterdam #1423. 

28-4-1952 te water gelaten als GOOTE, 27-6-1952 officiële proefvaart en opgeleverd aan N.V. P.A. van Es 

& Co., Rotterdam. Eerst in charter voor Smith & van Ommeren, daarna jarenlang gevaren voor Briticon,  

het laatst op de dienst Liverpool, Manchester en Antwerpen. 

26-4-1965 verkocht aan A/S Varafjell & Co., Haugesund-Noorwegen, roepsein LFPZ, in beheer bij Sjur 

Lothe d.y., herdoopt PERRY. 
1972 verkocht aan Perusahaan Pelajaran Nusantara P.T. Indonesian Oriental Lines, Jakarta-Indonesië, 

roepsein YEWA, herdoopt DEEPA JAYA. 

1975 verkocht aan P.T. Indonesian Oriental Lines, Medan-Indonesië. 

1979 verkocht aan Perusahaan Pelajaran Nusantara P.T. Indonesian Oriental Lines, Jakarta-Indonesië. 

3-1982 gesloopt te Indonesië. 
 



 
 

GOOTE (Foto: collectie H. Plokker t.h.v. Vlaardingen, bij "Korte Vaart" in de Merwehaven: collectie H. 

Plokker, als 20.000e schip te Rotterdam in 1956. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

m.s. CORNCRAKE (2)   IMO 5079991   vrachtschip   1947-1950   1952-1953   MJKL 

Gebouwd 1946, Henry Robb Ltd., Leith (351) 

629 BRT, 231 NRT. 58,53 (54,87) x 10,06 x 6,08 x 3,749 meter. 

Vrachtschip, ON 180856, 2 ruimen, G 1.724 m3, B 1.651 m3, 25,5 ton bunkers, 10,25 kn. 

139 MN (ca. 700 PK), 5 cyl, 2 tew, 330 x 410, Newbury Diesel Co. Ltd., Newbury.  
20-12-1945 te water gelaten, 5-1946 opgeleverd als CORNCRAKE aan General Steam Navigation Co. Ltd., 

Londen-U.K.  

1947 t/m 1950 en 1952 t/m 1953 gevaren voor Smithom. 



1953 nieuwe machine geplaatst, 750 EPK, 560 kW, 6 cyl, 4 tew, 385 x 580, Masch. Kiel A.G., Kiel NE-52. 

1961 en 1966 gevaren voor Smithom. 

1967 verkocht aan H.W.C. Gillett Ltd., St. John's, Nfld., vlag: Canada (VYBV), TWILLINGATE. 

640 BRT, 238 NRT, 810 DWT 
1981 verkocht aan G.V.N. Corp., Panama (HO2319), in beheer bij Euclid, Ohio. 

639 BRT, 237 NRT, 810 DWT. 

1999 geschrapt uit Lloyd's Register, bestaan twijfelachtig. (Foto: onbekend, collectie: H. Plokker. De foto 

moet gemaakt zijn tussen 1959 en 1967). 

 

 
 
m.s. HIRONDELLE   IMO 5151426   1963-1966   vrachtschip   MFWT 

Gebouwd 1950, Henry Robb Ltd., Leith (396) 

757 BRT, 245 NRT, 758 DWT. 63,66 (59,85) x 10,98 x 6,23 x 3,749 meter. 

Vrachtschip, O.N. 183267. 2 ruimen, G 1.627 m3, B 1.518 m3, koelruimte 221 m3. 2 laadbomen van 5 

ton en 2 van 3 ton SWL. 109,5 ton bunkers. 11,5 kn. 

1.120 EPK, 836 kW, 7 cyl, 2 tew, 340 x 570, British Polar Engines Ltd., Glasgow. 
22-6-1950 te water gelaten, 6-1950 opgeleverd als HIRONDELLE aan General Steam Navigation Co. Ltd., 

Londen-U.K. 

1950 regelmatig gevaren op de dienst Harlingen-Londen, deed ook wel Amsterdam en Rotterdam aanlopen. 

Pas in de 60-er jaren kwam de HIRONDELLE meer naar "Korte Vaart" in de Merwehaven. 

1-6-1954 tijdens mist ter hoogte van boei E.T. 12 in aanvaring gekomen met het motorschip 

DEO.FAVENTE.  
 

Lichtschip Terschellingerbank in de mist aangevaren Coaster en Londen-Harlingen boot botsen 

Op de Noordzee benoorden onze Waddeneilanden hebben zich vanmorgen tijdens een dichte mist twee 

ernstige aanvaringen voorgedaan. Het lichtschip "Terschellingerbank", dat veertien kilometer benoorden de 

westpunt van Terschelling in de geveegde ET-route op wacht ligt, werd aangevaren door het Belgische 
stoomschip "Vlaanderen" (15000 ton). Het lichtschip liep 'n gat boven de waterlijn op, doch maakt 

practisch geen water. Het betonningsvaartuig "Zaandam" heeft verbinding gemaakt met het vuurschip (dat 

zelf geen voortstuwingsmogelijkheid en geen roer heeft) en is ermee op weg naar de Nieuwe Waterweg. Het 

zal daarbij in de loop van de middag worden geassisteerd door de marine-sleepboot "Orkaan". De 

Rijksbetonningsdienst zal op de plaats van het lichtschip een lichtboei leggen. 

Vanmorgen omstreeks halfzeven heeft de 387 bruto registerton metende Nederlandse kustvaarder "Deo 
Favente" uit Delfzijl (eigen aan de heren Boll te Heiloo en in Zweden) benoorden het Stortemelk een 

aanvaring gehad met het Britse motorschip "Hirondelle". De coaster liep een fikse deuk aan bakboord op 

en maakte enigszins water. Het vroeg sleepboothulp en op dit sein voer de "Oceaan" van de firma Doeksen 

op Terschelling uit. De "Oceaan" heeft pompen overgebracht op de "Deo Favente", waarop de kustvaarder 

op eigen kracht en begeleid door de "Oceaan" naar Harlingen is gevaren, waar het schip omstreeks twee 
uur met slagzij binnen liep. De "Deo Favente" was Maandagavond met een lading ijzer en stukgoed van 

Amsterdam-IJmuiden vertrokken naar Aarhus in Denemarken. 

 



 
 

DEO.FAVENTE, foto: collectie R.P. van de Wetering, 22-2-1950, Foxhol 

 

De "Hirondelle" (700 bruto register ton) is eigen aan de General Steam Transport Company en was leeg op 
weg van Londen naar Harlingen. De "Hirondelle" werd reeds vanmorgen in Harlingen verwacht, maar was 

daar vanmiddag om half drie nog steeds niet gearriveerd. (Leeuwarder courant: 1-6-1954). 

Kustvaarder vroeg hulp na botsing 

De Nederlandse kustvaarder "Deo Favente" is gistermorgen omstreeks 7 uur bij het lichtschip Terschelling 

in aanvaring gekomen met het Britse m.s. "Hirondelle". Op een verzoek van de kapitein om onmiddellijk 
sleepboothulp met pompen te zenden, is de sleepboot "Zuidzee" der firma Doeksen op Terschelling 

uitgevaren. Er bestond geen direct gevaar voor de kustvaarder. De "Deo Favente" meet 387 BRT; eigenaars 

zijn de heer J. Boll, die in Zweden woont, en de heer H. Boll te Heiloo. Het schip was Maandagavond met 

een lading stukgoed en ijzer uit IJmuiden naar Denemarken vertrokken. Het Engelse schip, dat leeg op 

weg was van Londen naar Harlingen, is na de aanvaring doorgevaren. De "Deo Favente" is op eigen kracht 

naar Terschelling gevaren. De sleepboot "Zuidzee" bleef in de nabijheid om zo nodig te assisteren. (Trouw, 

2-6-1954). 

Harlinger gezagvoerder gaat vrij uit - In de prille ochtend van 1 Juni vond ten Westen van Terschelling op 
de Noordzee een ernstige aanvaring plaats waarbij het onder commando van P. Hilgenga varende Ned. 

motorschip Deo Favente aan bakboord door de Engelse lijnboot Hirondelle werd aangevaren. De 

Nederlandse kustvaarder werd toen naar Harlingen gesleept en aldaar gerepareerd. Deze aanvaring is nu 

voor de Raad voor de Scheepvaart behandeld en het is gebleken dat de stuurinrichting van de Engelse 

vrachtvaarder defect was, en de Harlinger kapitein Hilgenga geen schuld treft. (Friese koerier: 27-08-1954). 

 
Harlinger havenarbeiders gedwongen werkloos 

Nu de Londense havenstaking voortduurt is voor enige ploegen havenarbeiders van de General Steam te 

Harlingen een periode van gedwongen werkloosheid aangebroken. Ofschoon het m.s. TERN aan de kade 

ligt, wordt er niet gewerkt totdat nadere opdrachten zijn ontvangen. De HIRONDELLE was reeds eerder 

ledig naar Londen vertrokken. (Friese Koerier, 16-10-1954). 
 

1966 verkocht aan Clyde Lake Shipping Ltd., St. John's, Newfoundland, vlag: Canada (VDZB), in beheer 

bij S.G. Lake, herdoopt CLYDE. 

1975 verkocht aan The Lake Group Ltd., St. John's, Newfoundland, vlag: Canada, in beheer bij S.G. Lake. 

1986 verkocht aan Fishery Products International, Ltd., St. John’s, Newfoundland, vlag: Canada. 

1986 bij Halifax als doelschip tot zinken gebracht door de Royal Canadian Navy, Nova Scotia.  
(Foto HIRONDELLE: benjidog.co.uk). 

 



 
 

m.s. SWIFT   IMO 5346899   1963-1967   GKTW 

Gebouwd 1950, Henry Robb Ltd., Leith (397). 

757 BRT, 245 NRT, 758 DWT. 63,68 (59,70) x 10,98 x 6,20 x 3,743 meter. 
Vrachtschip, O.N. 184292. 2 ruimen, G 1.627 m3, B 1.518 m3, koelruimte 221 m3. 2 laadbomen van 5 

ton en 2 van 3 ton SWL. 109,5 ton bunkers. 11,5 kn. 

1.120 EPK, 836 kW, 7 cyl, 2 tew, 340 x 570, British Polar Engines Ltd., Glasgow. 

19-10-1950 te water gelaten, 1950 opgeleverd als SWIFT aan General Steam Navigation Co. Ltd., Londen-

U.K. 
1967 verkocht aan Lošinjska Plovidba, Rijeka-Joegoslavië (YTCA), herdoopt ČIKAT. 785/491 BRT, 242 

NRT, 1.152 DWT.  

1978 verkocht aan Tselevinia Shipping Co., Ltd., Limassol-Cyprus (P3FC), in beheer bij A. & N. 

Koutouvalis, herdoopt UNITY. 679/1.094 BRT, 221/514 NRT, 770/1.457 DWT, diepgang -/5.074 meter.  

23-5-1982 tijdens een reis van Libanon naar Bilbao, geladen met schroot, ten zuiden van Cyprus gezonken 

in positie 34.20 NB. en 32.22 OL. (Foto SWIFT: Tedingham/Shipspotting). 
 

 
 

m.s. HOYLEDESINGEL   IMO 5155915   1964-1966   vrachtschip   PEUB 

Gebouwd 1962, N.V. Scheepswerf "De Vooruitgang" v/h D. Boot, Alphen a/d Rijn (1268) 

392 BRT   134 NRT   600 DWT 

48,60 (43,52) x 8,23 x 3,33 x 3,253 meter. 
Vrachtschip, type raised-quarterdeck, brandmerk 11330 Z ROTT 1962. 1 laadruim, G 983 m3, B 460,7 

m3, 2 laadbomen van 2 ton SWL, 9 kn. 

450 EPK, 336 kW, 6 cyl, 4 tew, 305 x 460, 350 omw/min., Industrie 6D70, N.V. D.& J. Boot 

Motorenfabriek "De Industrie", Alphen a/d Rijn. 



Besteld door N.V. Invoer- & Transportonderneming 'Invotra', Rotterdam, 8-5-1962 tijdens de bouw 

overgenomen door N.V. P.A. van Es & Co., 5-7-1962 gedoopt HOYLEDESINGEL door mej. N.C. den Hoed 

(directiesecretaresse van de werf) en te water gelaten, 31-8-1962 proefvaart en opgeleverd (BV-24B128) 

aan N.V. P.A. van Es & Co., Rotterdam. 
24-2-1966 verkocht aan Société Franco-Mauricienne de Pêche et d'Industrie, St. Denis-Frankrijk (FTVO), 

2-1966 overgedragen en herdoopt MASCAREIGNES II. 1966 vergebouwd tot side-fishing reefer en een 

vriesmachine geplaatst, ook gebruikt als verzamelschip voor de kreeftvangst bij de Seycellen, Nr. RU 5192. 

(Marhisdata). 

1975 als MASCAREIGNES II verkocht aan Armement des Mascareignes S.A., St. Denis-Frankrijk.  

1980 vlag: Reunion (Frankrijk). 399 BRT, 134 NRT, 560 DWT. 1982: 392 BRT, 134 NRT, 560 DWT. 
1986 als MASCAREIGNES II verkocht aan Société Gel Pêche Les Sables d'Olonne, St. Denis. 

1993 vlag: Madagaskar. 

1998 geschrapt uit Lloyd's Register wegens twijfel aan het voortbestaan van het schip. (Foto: NN).  

 

 
 

m.s. ERASMUSSINGEL   5105049   1966-1968   vrachtschip   PDYJ 

Gebouwd 1960, N.V. Scheepswerf "De Vooruitgang", D.& Joh. Boot, Alphen a/d Rijn (1266) 

400 BRT   213 NRT   562 DWT 

48,52 (43,52) x 8,23 x 4,12 x 3,253 meter. 
Vrachtschip, type raised quarterdeck, brandmerk 10685 Z ROTT 1960. 

1 laadruim, G 792 m3, B 741 m3, 2 laadbomen van 2 ton SWL, 15,5 ton bunkers, 10 kn. 

450 EPK, 336 kW, 6 cyl, 4 tew, 305 x 460, 350 omw/min., Industrie 6D70, N.V. Motorenfabriek "De 

Industrie", D.& J. Boot, Alphen a/d Rijn. 

 

14-1-1960 te water gelaten als ERASMUSSINGEL, 13-7-1960 geregistreerd op naam van Maarten 
Neleman, 11-8-1960 opgeleverd aan M. Neleman, Rotterdam, in beheer bij N.V. Invoer & Transport 

Onderneming "Invotra", Rotterdam. 11-8-1960 verkocht aan N.V. Scheepsexploitatie Mij. "Erasmussingel", 

Rotterdam, in beheer bij N.V. Invoer & Transport Onderneming "Invotra", Rotterdam. 16-8-1960 te 

Rotterdam. 23-8-1960 te Viano do Castelo, Portugal. 

7-5-1962 (vO) als ERASMUSSINGEL verkocht aan N.V. P.A. van Es & Co., Rotterdam. 
30-4-1968 te Rotterdam (de laatste bekende positie). 

23-1-1969 verkocht aan Ernst G.H. Anderson Partrederi, Karö-Zweden, herdoopt OSTKUST. 

Het Nederlandse motorkustvaartuig ERASMUSSINGEL is door bemiddeling van Supervision verkocht naar 

Zweden. De coaster, eigendom van P. A: van Es & Co. te Rotterdam, werd gebouwd in 1960. De 

ERASMUSSINGEL (570 ton D.W.) is reeds aan de nieuwe eigenaar overgedragen. Het schip zal in Zweden 

onder de nieuwe naam OSTKUST in de vaart worden gebracht. (HVV, 24-1-1969). 
1978 verkocht aan Stig V. Nilsson P/R, Lidköping-Zweden.  

10-1992 verkocht aan Inversiones Richell, San Lorenzo-Honduras, herdoopt RICHELL V. 

1997 verkocht aan, Inversiones Richell Inc., Panama, herdoopt WIND HOPE. 

1998 verkocht aan, Ana Sara Iguaran Ramirez, Colombia, thuishaven: San Lorenzo-Honduras (Divino 

Transporte, Panama), herdoopt DIVINO NINO. 
20-6-2000 verkocht aan Transporte Maritimo Divino S.A., Panama, in beheer bij Divino Transporte, 

Panama. 

11-2-2008 als DIVINO NINO onder de vlag van Bolivia gebracht.  

2011 geschrapt uit Lloyd’s Register; bestaan twijfelachtig. (Foto: NN, collectie J. van Oost). 

 



 

 
 

m.s. CITO   IMO 5073179   1967-1968   vrachtschip   PDKO HO2627 
Gebouwd 1940, N.V. Scheepswerven Gebr. van Diepen, Waterhuizen (848) 

400 BRT   112 NRT   565 DWT 

57,34 (53,88) x 8,44 x 4,90 x 2,790 meter. 

Kustvaarder, shelterdek, 8 passagiers, 1 laadruim, G 1.218 m3, B 1.177 m3, 38 ton bunkers, 11 kn. 

400 PK, 8 cyl, 4 tew, 279 x 432, Klöckner-Humboldt-Deutz A.G., Keulen. 

 
Op stapel gezet als ROLF voor N.V. Motorschip "Rolf", Voorburg, (Jan Westers, Roelof Buisman en 

Scheepswerf Gebr. van Diepen), 6-3-1949 te water gelaten, vóór de proefvaart namens Cornelder verkocht 

aan Mr. H. Willemse, reder te Voorburg, 9-4-1940 opgeleverd als ROLF aan N.V. Stoomvaart Mij. 

"Westpolder", Rotterdam, in beheer bij N.V. Cornelder's Scheepvaart Mij., Rotterdam. 4-1940 op de eerste 

reis vertrokken naar IJmuiden, van IJmuiden vertrokken naar Dakar. 
27-4-1940 als ROLF, zijnde een stalen motorvrachtschip, metende 1132.80 m3 bruto inhoud, volgens 

zeemeetbrief afgegeven te 's-Gravenhage no. 6189 d.d. 26-03-1940, liggende te Delfzijl, door H. Christerus, 

scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 6331 Z ROTT 1940 op 

het achterschip aan S.B. zijde in achterkant achterste dekhuis, 4.10 m. van de hekplaat, 0.50 m. uit 

lengteas en 1.48 m. boven het dek. 

12-6-1940 te Dakar vastgehouden waarbij de 10-koppige bemanning aan boord werd geïnterneerd, 30-7-
1940 wist men uit de haven van Dakar te ontsnappen en vervolgens uit te wijken naar Monrovia. De ROLF 

bleef nagenoeg de gehele Tweede Wereldoorlog in geallieerde oorlogsdienst varen. 

 

Tijdens de invasie was het schip, in timecharter varend met een lading gepelde grondnoten, onderweg van 

Senegal naar Bordeaux maar week uit naar Dakar. De lading werd gelost. Het kreeg opdracht te blijven 
liggen maar ontsnapte, ondanks de strenge bewaking, door over een ketting te varen. (Opm.: Kapitein 

Reyers, 1ste stuurman Wierda en de HWTK van Bremen werden hier later voor onderscheiden.) Koers werd 

gezet naar Monrovia en vervolgens naar Freetown. Ingeschreven bij The Netherlands Shipping & Trading 

Co. te Londen. Tijdens de verdere oorlogsperiode heeft de ROLF dienst gedaan in de haven van Monrovia 

als bevoorradingschip voor de geallieerde konvooien van en naar Europa. (Info: Marhisdata). 

1-6-1945 terug gegeven aan de eigenaar en kwam schadevrij in Nederland terug. 
16-10-1950 herdoopt WESTPOLDER (PIOE). 

12-1954 nieuwe motor ingebouwd: 500 EPK, 6 cyl, 4 tew, 320 x 450, Klöckner-Humboldt-Deutz A.G., 

Keulen NE-54, 10,5 kn. 

10-6-1960 verkocht aan Rederij "Cito", Groningen (PDKO), in beheer bij N.V. Scheepvaartbedrijf "Gruno" 

voor H. Paap & W.J. van Wijk, Groningen, herdoopt CITO. 
1967 tot 3-1968 in charter Smit & van Ommeren.  

18-9-1967 vlag: Panama (HO2627). Het schip ging in september 1967 varen onder Panamese vlag en werd 

daarmee een van de eerste uitgevlagde Nederlandse coasters. (Marhisdata). 

21-5-1969 verkocht aan Shalom Peace Foundation, Panama, eigenaar: Abie Nathan, herdoopt PEACE. 

1973 verbouwd van vrachtschip tot radiozendschip, 353 BRT, 171 NRT, 574 DWT, als "De Stem van de 

Vrede" radio-uitzendingen verzorgd voor de kust van Israël.  
1985 als PEACE overgedragen aan Shalom Peace Corp. & Shalom Peace Foundation, Panama van Abie 

Nathan. 

 



 
 

2-12-1993 op 8,5 mijl van Ashdod een poging gedaan het schip af te laten zinken, pas op 10 mijl uit de 
kust lukte dat, de eigenaar wilde het schip een 

waardig einde geven en vond afzinken de beste 

oplossing. 

 

In 1969 verkochten Paap en Van Wijk de CITO 
aan de Shalom Peace Foundation, gevestigd te 

Panama. De man achter de schermen was de 

Israëliër Abi Nathan, die de PEACE liet 

ombouwen tot een zendschip dat bij Cyprus 

voor de kust werd gestationeerd. Hij probeerde 

door middel van radio-uitzendingen gericht op 
het Nabije- en Midden-Oosten de vrede te 

bevorderen. Dat de surveydatum van het schip 

in 1970 was verstreken, waardoor het geen 

lading meer mocht innemen, zal voor de 

eigenaren dan ook van geen enkel belang zijn 
geweest.  

Abi Nathan had de CITO kunnen kopen dankzij 

fondsen van idealistische Joden uit de gehele 

wereld. Het benodigde geld werd bij de 

overdracht in Amsterdam door Nathan in 

contanten in kleine en grote coupures aan de 
heren Paap en Van Wijk overhandigd. Deze 

vonden het raadzaam niet zelf met dit grote 

kapitaal naar Groningen terug te gaan. Dochter 

Margien Cremer-Paap was met haar baby Jan 

Meeszoon aan boord en het meeste geld werd in 
de reiswieg verstopt. Daarna droeg opa Paap 

kleinzoon en geld voorzichtig over de loopplank, 

waarop Margien in het holst van de nacht naar Haren reed. Zij had opdracht gekregen naar een hotel te 

gaan, waar het geld werd nageteld. Het bedrag klopte. 

Het radiostation is door bijdragen van de Joodse gemeenschap vele jaren in de lucht gebleven, totdat men 

de PEACE in 1995 in de Middellandse Zee in het bijzijn van de media heeft laten zinken. Een waardig 
einde van een schip dat zeker een bijdrage heeft geleverd aan het bereiken van enige vrede in de regio. 

(Marhisdata). (Foto CITO: NN, collectie H. Plokker, WESTPOLDER: Skyfotos, collectie J. van Oost, krant: 

NvhN, 21-12-1972). 

 
Diverse stukken geschreven door H. Plokker, samengesteld door Teun van der Zee, info: archief Phs. van Ommeren, 
Marhisdata, diverse boeken, internetsites, kranten, archief H. Plokker, eigen archief, enz. Het is vrijwel onmogelijk alle 
schepen te achterhalen die voor Smithom gevaren hebben, dat wisselde nog al eens. De General Steam Navigation Co., 
met een netwerk van kustvaartlijnen, zette regelmatig ook andere schepen in op de lijn.  
©Scheepsfotoruilbeurs/Teun van der Zee. 


