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Van de voorzitter. 

Met de jaarlijkse reünie van 12 mei in Avifauna nog vers in het geheugen 

wil ik in de eerste plaats onze reünie organisator Jaap de Rooij en zijn 

team hartelijk danken voor de uitstekende organisatie. Zoals we dat 

inmiddels gewend zijn verliep het geheel op rolletjes: goede 

vergaderruimte, een prima ambiance, attente bediening en wederom een 

uitstekend buffet.  

Tijdens de ledenvergadering is Henk Kers bereid gevonden in de 

kascommissie zitting te nemen. Hij zal de vacature vervullen die is ontstaan 

door het niet langer beschikbaar zijn van Ger Sweijen. Ger, namens alle 

leden, hartelijk dank voor de vele jaren die je de vereniging hebt gediend 

als bestuurslid en later als lid van de kascommissie. 

Het ziet er naar uit dat we een spannende zomer voor de boeg hebben: 

voor de sportliefhebbers tennis (Wimbledon), wielrennen (Tour de France), 

voetbal (EK) en de Olympische spelen in Londen. Voor de politiek 

geïnteresseerden is er de aanloop naar de verkiezingen in september, 

waarbij de meningen van de verschillende politieke partijen, over hoe we in 

Nederland uit het dal kunnen komen, sterk uiteen lopen.  

Gelukkig zijn er ook gelegenheden om naar uit te kijken, zoals het 13
e
  

lustrum van de vereniging op zaterdag 11 mei 2013. Zoals gebruikelijk 

wordt het lustrum op een andere locatie dan onze ‘thuishaven’ Avifauna 

gehouden. We gaan weer varen met DE MAJESTEIT, dit keer richting 

Dordrecht. 

 Het bestuur hoopt u volgend jaar op de 11
e
  mei aan boord te kunnen 

verwelkomen.   

Onno Laman Trip  
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Van de redactie 
Nedlloyd Pensioenfonds 

(bijdrage Jan van Voorthuizen) 
De vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds - kortweg DNP 
genoemd – werd in 1993, na een bedenkelijke poging tot overname door de 
Noor Thornstein Hagen, op instigatie van de heren K. Dirkzwager, G.Th.M. 
Sweijen, F. Lageman, A.P. van Gilst en F. von Meyenfeld opgericht met als 
doelstelling het behartigen der belangen van haar leden m.b.t. de 
pensioenen, verstrekking van informatie en advies en activiteiten ter 
bevordering van de Deelnemersraad. 
Ondanks het feit dat slechts 2383 van de ruim 8300 gepensioneerden lid 
zijn van de DNP, werd door het bestuur zoveel en goed werk gedaan dat 
ons pensioenfonds momenteel tot één van de betere fondsen behoort, 
hetgeen we mede door uw support zo dienen te houden. 
Het bestuur van DNP roept daarom alle gepensioneerden en slapers op om 
lid te worden, Aanmelding kan geschieden bij de ledenadministratie: 
Mevr. Len Eilerkamp  Tel.: 010-4714181 
Heelmeesterstraat 32  E-mail: ledenadmin@vereniging-dnp.nl 
3123 EG SCHIEDAM       
 
Aanvulling redactie:  
Ter aanvulling van het bovenstaande moge worden vermeld dat de DNP is 
aangesloten bij het landelijk platform NOG van alle pensioenfondsen, welke 
laatste een gesprekspartner is bij de overheden, hetgeen van DNP niet 
gezegd kan worden. Uw lidmaatschap van DNP is dus via NOG een kanaal 
naar de overheid 

Memorabilia 
.Tijdens de afgelopen reünie waren in de ‘toko’ bij de ingang van de 
zaalweer allerlei spulletjes uit het voorbije RIL tijdperk te koop.  De 
opbrengst van deze verkoop bedroeg € 150,50.Dit bedrag werd gedoneerd 
aan de Prins Hendrik stichting te Egmond aan Zee. 

 
Ledenlijst 

Oorspronkelijk had het bestuur het voornemen het jubileumnummer van de 
RIL-Post te combineren met een nieuwe uitgave van de ledenlijst. De 
hiermee gepaard gaande kosten bleken echter dusdanig hoog te zijn dat 
alsnog besloten werd een jubileumnummer zonder toevoegingen uit te 
geven en de ledenlijst, waar mogelijk, per e-mail aan de leden toe te 
zenden. Deze ledenlijst zal in ‘Word’ worden toegezonden zodat de leden 
hierin eventueel mutaties kunnen verwerken. De leden die niet over e-mail 
beschikken zal een gedrukte ledenlijst worden toegezonden. 
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Vakantie op Bali. 
Hoewel ons lid Herman Veenhuysen inmiddels zijn domicilie naar 
Nederland heeft verplaatst,  wil hij nog steeds zijn villa aan de noordkust 
van Bali - bij Singaraja -  in de periode van mei tot en met oktober voor 
kortere of langere tijd verhuren. Belangstellenden kunnen deze villa 
bekijken op www.villamelatibali.com.  
 

Herdenking slachtoffers Tweede Wereldoorlog. 
In het vorige nummer van de RIL-Post (#24) hebben wij een verslag 
gepubliceerd over de herdenking op 15 augustus van de JCJL en KPM 
slachtoffers bij de monumentjes in de Stichting Prins Hendrik te Egmond 
aan Zee. 
Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering werd besloten deze 
herdenking jaarlijks, samen met de Vereniging van Oud KPM employés, te 
laten plaats vinden.  
Belangstellenden hiervoor zijn op 15 augustus van harte welkom bij: 
 Zorgcentrum Prins Hendrik 
 Voorstraat 41 

1931 AH Egmond aan Zee 
 
In dezelfde algemene ledenvergadering werd besloten op 4 mei – ook hier 
samen met de Vereniging van Oud KPM employés – deel te nemen aan de 
jaarlijkse kranslegging bij het koopvaardijmonument De Boeg te Rotterdam. 

 
Bestuurslid Fred Broersma vertegenwoordigde vorig  jaar onze 

vereniging tijdens de kranslegging in Egmond aan Zee 
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Niet ziek en toch beter worden 
(bijdrage Hans Rudy Bos) 

 
Lijkt een wat tegenstrijdige stelling, maar er zijn verschillende situaties 
waar het zéér toepasselijk kan zijn. Wat dacht u van het opdoen van 
ervaring, of het investeren in opleiding en training? Eigenlijk zou je in die 
gevallen ook de uitdrukking ‘voorkomen is beter dan genezen’ kunnen 
gebruiken. Want is een permanente educatie in een zich zo snel 
evaluerende technische omgeving, voor de spelers in deze wereld niet een 
kwestie van overleven?  
Werden in de vorige eeuw functies overbodig door mechanisatie, nu 
gebeurt dat door automatisering. Met uitzondering van de grote crisis in de 
jaren ’30 van de vorige eeuw, had het overbodig worden van bepaalde 
functies géén grote werkeloosheid tot gevolg. De industriële revolutie 
veroorzaakte een groei en daardoor juist een grote vraag naar 
arbeidskrachten. Maar ook een verschuiving van accenten in het groot 
gezien; van de agrarische sector naar de industrie. Gefocust op de 
industrie; een toename van nieuwe functies, ontstaan uit de ontwikkelingen 
binnen de techniek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enige jaren geleden heb ik een reünie bezocht van mijn oude scheepvaart 
maatschappij, deze werd heel toepasselijk, gehouden aan boord van een 
stoom-raderschip. De ruim 400 aanwezigen hebben niet alleen genoten  

 DE MAJESTEIT met de RIL-vlag in top 
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van het ophalen van herinneringen bij een goed glas, maar ook van de 
tocht door de Rotterdamse haven, met dit bijzondere uit 1926 stammende 
schip. Twee imposante schoepenraderen, één aan elke zijde van het schip, 
op hun beurt weer aangedreven door een, horizontaal opgestelde 
compoundmachine, verzorgden de voortstuwing van het schip. Voor de 
eigenaar van het schip moest het niet vreemd zijn dat die aandrijving niet 
alleen bij de technici onder de passagiers de belangstelling trok. Iedereen 
die dat wilde kon via grote openstaande ramen een blik in de 
machinekamer werpen. Als je dan de enorme gietijzeren contragewichten 
van de krukas, rustig en haast geruisloos zag ronddraaien, de 
zuigerstangen en de kruiskoppen soepel over de leibaan zag glijden dan 
leek de techniek hier toch echt tot leven te komen. Een (nóg) oudere 
collega wees me op het unieke van, maar ook op de complexiteit van de 
Stephenson schaarbeweging en vertelde me dat hij die voor zijn examen 
nog had moeten uittekenen. Bij zoveel vernuft was het niet  verwonderlijk 
dat vooral de techneuten in het gezelschap hun hart konden ophalen bij het 
bekijken, beluisteren én opsnuiven van deze technische nostalgie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waar is de tijd gebleven? Ja, het was prachtig, levende techniek, het leek 
alsof je er nog mee kon praten…  
Maar al dat moois had een totaal vermogen van 750 pk (of 552 KW) nog 
net iets meer dan de 450 PK van een Audi S8 die op maar vier wielen staat 
en waar je zo mee wegrijdt, zonder uitgebreide voorbereiding.  

 

De horizontale compoundmachine van DE MAJESTEIT 
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Onder de motorkap géén stoomketels, géén Stephenson schaarbeweging, 
helemaal niks aan bewegende delen te zien. Maar toch de schijn bedriegt, 
in dat motorblok ligt het vernuft van de nieuwe tijd verstopt. Het lijkt niet 
meer te leven, maar het vertegenwoordigt wel het resultaat van tientallen 
jaren engineeringinspanning, toegepaste natuurkunde en héél veel 
zweetdruppels. 
 
Om zo’n ontwikkeling te kunnen voortzetten is het nodig dat er steeds 
gezocht wordt naar verbeteringen, nieuwe toepassingen of andere 
invalshoeken. Om dat innovatieve potentieel te stimuleren is een latente 
honger naar kennis een haast onmisbaar ingrediënt. En hoe kan dat beter 
dan door op een breed vlak kennis uit te wisselen. Kennis is macht, is een 
veel gehoorde kreet, die vroeger te vaak werd misbruikt. De afspraak 
tussen de pastoor en de fabrikant; “Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm”, 
waar priester Adolf Daens aan het eind van de 19

e
 eeuw tegen vocht, 

bestaat in die vorm gelukkig niet meer. Ook het zorgvuldig verborgen 
gehouden aantekeningen boekje van de voorman van weleer heeft zijn 
waarde verloren. Wellicht mede door Google hebben we leren inzien dat 
kennis een van de weinige zaken is, dat méér wordt als je het deelt. 
 



7 
 

De STRAAT MOZAMBIQUE als bergingsvaartuig 

(Bijdrage Jac Spaans) 

Op 1 augustus 1958 werd ik in Kobe als derde stuurman overgeplaatst van 
s.s. TJIBODAS naar m.s. STRAAT MOZAMBIQUE onder Kapitein Buys, en 
eerste stuurman Cijsouw, varende in de Asia South America Service 
(ASAS). Op 4 augustus vertrokken we uit Moji naar Hongkong om 
vervolgens de normale ASAS-route te varen met eindbestemming Buenos 
Aires. Op 9 oktober 1958 vertrokken we weer uit BA met eindbestemming 
Japan. Op 15 december kwamen we in Yokohama aan waar de laatste 
lading gelost werd, waarna we in dok gingen. Tijdens de kerstdagen werd 
in Japan doorgewerkt; op 31 december vertrokken we, na nachten 
doorwerken, uit Kobe (op 1 en 2 januari werd er niet gewerkt door de 
bootwerkers, dus moesten we oudejaarsdag klaar zijn voor vertrek!).  
Kapitein Buys had zijn vrouw en twee kleine kinderen aan boord tijdens de 
rondreis Hongkong – Japan. Het werd hem vaak te druk in de hut, dus 
ijsbeerde hij uren lang in het gangboord om “tot rust te komen”. Met een 
aantal jonge officieren wilden we de gezagvoerder een loer draaien. Voor 
de kinderen hadden we als cadeau voor de Kerst toeters en trommels 
gekocht. Het was volop feest in de kapiteinshut en vader Buys was nog 
vaker aan het wandelen. 
 
Voort ging het weer naar Zuid Amerika met Buenos Aires als 
eindbestemming en weer retour. Op 14 maart 1959 vertrokken we uit 
Victoria in Brazilië naar Kaapstad. Omstreeks de 19

e
 maart werd door de 

marconist een mayday ontvangen van het vissersschip FRANCES 
REPETTO onder Capt. Scott van de Tristan Development Company, dat 
op weg was van Tristan da Cunha naar Kaapstad op de thuisreis na het 
visseizoen. De motor was uitgevallen, het schip lag als ‘dead ship’ zwaar 
slingerend in de Roaring Fourties. De STRAAT MOZAMBIQUE was het 
dichtstbijzijnde schip en werd naar het ongelukkige schip gedirigeerd, waar 
zo’n 40 opvarenden op hulp wachtten. De opvarenden waren voornamelijk 
mannen uit de Kaap Provincie die rond Tristan da Cunha vanaf het 
moederschip in sloepen werden uitgezet om kreeft (rocklobster) te vangen. 
Tijdens het visseizoen werd regelmatig door een schip van de KJCPL 
lobster opgehaald van Tristan. De lading werd dan in longboats door de 
eilanders vanaf het strandje naar het schip geroeid, waar de dozen 
ingevroren kreeft met eigen middelen aan boord werden gehesen en in het 
vriesruim gestuwd. Eerder had ik dat al meegemaakt op de TJINEGARA. 
Ook werd wel kreeft direct van de FRANCES REPETTO overgeladen. In 
het jubileumnummer 1948 – 1998 van de Vereniging staat nog een foto 
afgebeeld van de FRANCES REPETTO naast de BOISSEVAIN tijdens het 
overladen van bevroren kreeft. 



8 
 

 
Maar nu terug naar de STRAAT MOZAMBIQUE in maart 1959. Na 
ontvangst van de mayday stoomden wij op naar de opgegeven positie van 
de FRANCES REPETTO (dat was dus een gispositie en geen GPS-
positie!!). In de vroege ochtend van de 21

e
 maart werd de REPETTO 

gespot. Het schip lag dwars op de zee fors te slingeren. Op de 
MOZAMBIQUE was de dag daarvoor al onder leiding van eerste stuurman 
Sikko Doornbos de stalen sleeptros opgemand en in grote achten aan dek 
gestuwd. Het Schermuly lijnwerptoestel met bijbehorend pistool was 
gereed gemaakt. Ondanks het slechte weer werd getracht lijnverbinding te 
maken met de REPETTO, wat na enkele malen schieten lukte. De 
communicatie tussen de schepen ging via de megafoon (zonder versterker 
toen…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de schietlijn werd een dikkere lijn bevestigd en vervolgens werd de 
sleeptros uitgevierd. Op de REPETTO werd de zware staaldraad op de 
trommel van het ankerspil ingehaald en belegd op de bolders van het 
voorschip. Het slepen kon beginnen. Helaas……, de krachten waren te 
groot voor de bolders van de REPETTO, ze werden uit het dek getrokken. 
De sleeptros werd gevierd en besloten werd enige tijd te wachten tot het 
weer wat zou opknappen. Pas in de vroege ochtend van de 23

e
 maart bij 

redelijk weer werd wederom vastgemaakt, waarbij de sleeptros op de 
REPETTO om het dekhuis en met een enkele slag op verschillende  

 
Eerste stuurman Sikko Doornbos en tweede stuurman Frans 
List op het achterschip bij het vastmaken van de FRANCES 

REPETTO op 21 maart 1959 
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bolders werd belegd om de kracht te verdelen. Langzaam vaart 
vermeerderend bleek alles goed vast te zitten en kon de sleepreis 
beginnen. Zonder problemen werd de reis voortgezet. In de namiddag van 
de 26

e
 maart werd op de rede van Kaapstad de REPETTO losgemaakt en 

overgenomen door een havensleepboot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een fraai stukje zeemanschap was geleverd door de bemanning van de 
STRAAT MOZAMBIQUE. De berging werd door de betrokken reders 
verder administratief afgehandeld met Lloyd’s open form. Eind 1959 tijdens 
mijn Europees verlof werd ik door de KJCPL verblijd met een geldsom van 
ongeveer een maand salaris als bergingsgeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De FRANCES REPETTO op sleeptouw, gezien door de 

panamakluis op het achterschip van de STRAAT 

MOZAMBIQUE 

 

 
 
Een welkom in 2006 op 
het ‘remotest island in 
the World’ 
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Voorjaar 2006 maakte ik een reis van bijna twee maanden met de 
driemaster Bark Europa van Ushuaia naar Antarctica, South Georgia, 
Tristan da Cunha en Kaapstad. Op 15 april kwamen we bij redelijk weer 
aan op de rede van Tristan waar we na inklaring een volle dag op het 
eiland met zijn 265 inwoners mochten rondstruinen. Ik bezocht de 
settlement “Edinburgh of the seven seas” , de beroemde potato fields, het 
museum en bezocht enkele eilanders thuis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de begraafplaats vond ik een graf van Capt. Arthur Söderlund die van 
1933 tot 1947 gezagvoerder was van de beroemde 4-mast bark Lawhill. In 
1955 was hij schipper op de FRANCES REPETTO waar hij aan boord 
omkwam bij een fataal ongeluk.  
Voor het museum in Tristan had ik een aantal foto’s meegenomen van de 
berging van de FRANCES REPETTO door de STRAAT MOZAMBIQUE. 
De foto’s zijn nu te bezichtigen in het museum. De foto van het graf van 
Capt. Söderlund heb ik opgestuurd naar het maritieme museum te 
Mariehamn op de Finse Åland eilanden waar Söderlund vandaan kwam en 
waar de laatste commerciële zeilvloot van Capt. Erikson was geregistreerd.  
 
 
 
 

 

 
 
 
Het graf van Capt. Arthur 
Söderlund van Mariehamn op 
Tristan da Cunha. Hij kwam om bij 
een fataal ongeluk op de 
FRANCES REPETTO in 1954.  
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Mijn eerste jaren bij de KJCPL/RIL 
(bijdrage Gert Boot) 

 
Het is bekend dat hoe ouder je gaat worden, hoe minder familieleden, 
vrienden en bekenden er overblijven. Enerzijds prijs je jezelf gelukkig dat 
je, weliswaar wat opgelapt, tot dusverre kennelijk een ‘survivor’ bent, 
anderzijds betreur je dat je oude bekende wereldje aan het afbrokkelen is. 
Dat verre wereldje waar je speciale oosterse ervaringen opdeed, wijze 
lessen leerde, succesjes boekte, maar ook flinke blunders maakte en, daar 
extra pijnlijk, gezicht verloor. Je gaat je ook beter realiseren hoeveel geluk 
je in feite gehad hebt. Om  te beginnen alleen al waar je werd geboren – 
niet in Tibet - en waar dat eerste schooltje stond – niet in Bangladesh – 
enz. enz. 
In dit artikeltje beschrijf ik waar ik begon te werken voor de kost. Bij wat 
voor toko en – belangrijk – met welk slag mensen en wie de baas was! 
Mijn emplooi begon onmiddellijk, na Nyenrode, bij de KJCPL op het 
hoofdkantoor in Amsterdam in 1951. De SMN ging niet in op mijn sollicitatie 
en daar ben ik nooit rouwig om geweest. 
Eerste meevaller, de KJCPL wist mij uit militaire dienst (stoottroepen) te 
houden want ik zou voor Patria begerenswaardige adviezen gaan 
verdienen in het Verre Oosten. In Amsterdam was ik maar een paar 
maanden om met de maatschappij en het kantoorleven kennis te maken. 
Mijn grootste activiteit: opsporen van zoekgeraakte brieven en klokslag 5 
uur naar huis want dat deed iedereen. Daarna als administratief leerling 
met de nieuwe TJILUWAH naar ons vaargebied. Grootste activiteit: zeeziek 
zijn en deknaden van de houten dekken en tussendekken meten, want die 
moest de maatschappij in Hong Kong voor een tweede keer laten 
breeuwen en dat betaal je dan per meter.  Toen als leerling op de 
TJIKAMPEK in de Japan-Indonesië dienst. Ik was assistent tallyman in de 
havens. Op zee, onder leiding van de kapitein die schijnbaar altijd tijd had, 
mocht ik steeds weer kennismaken met de verleidingen van de vierkante 
fles. Direct gevolg was dat ik niet meer zeeziek was. Na ‘even’ Hong Kong 
hoofdkantoor – het oude, in Westpoint – naar …Tokio. 
 
De Tokio plaatsing was mijn zoveelste lot uit de loterij want iedereen wilde 
wel naar Japan met zijn redelijk goed klimaat, mooie natuur, oude cultuur 
en … verlokkelijk nachtleven. Als je twintig bent en vrijgezel, is dat 
belangrijk. Het salaris in Japan was ook beter dan elders in het vaargebied. 
De sfeer bij de KJCPL/RIL in Japan ervoer ik als verrassend enthousiast. 
De maatschappij zat in de lift. De Japanse staf, blij met hun job na de ook 
voor hun barre oorlogsjaren, werkte hard voor ‘Royalsan’ Van 
vakbondsactiviteiten was toen nog geen sprake. Ik voeg hieraan toe dat 
Nederlandse vrienden, die in de Jappenkampen in Indië hadden gezeten, 
vertelden dat ze de typische, wrede kampbewaker in Japan nooit zagen. 
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Theo Kruijt was in die tijd vertegenwoordiger voor Japan en Hans Le Fevre 
de tweede man. Okazaki was de Japanse manager en een ervaren rot. Hij 
was het die in de twintiger jaren het eerste JCJL kantoortje in Tokio was 
begonnen. Tijdens de oorlog verstopte hij, niet zonder risico, de JCJL vlag. 
Kruijt, als baas, gaf natuurlijk de toon aan. Hij was vrijgezel en een honderd 
percent toegewijde RIL-man, bekend als ‘the gentleman’. De chauffeur 
reed zijn maatschappijauto en ik droeg zijn tas. Zijn taak naar buiten was 
namens de directie in Hong Kong goed contact te onderhouden met de top 
van grote Japanse rederijen, die weliswaar gekortwiekt waren tijdens de 
oorlog, maar de kop weer opstaken en de RIL bijvoorbeeld in het vervoer 
naar Afrika en Zuid-Amerika als indringer zagen. Conferences, die onder 
andere de rechten van de lijnen bepaalden, waren nog belangrijk in die tijd 
en het gevecht om Maersk uit het Japan/Indonesië vervoer te houden, 
werd in Tokio gestreden – en verloren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het oude JCJL vervoer hadden wij natuurlijk gevestigde rechten. Er was 
zelfs een periode na de oorlog dat de TSKK (Tokio Senpaku K.K.), dochter 
van NYK, alleen maar op Indië mocht varen onder onze vleugels. 
Tokio had ook een actieve acquisitie organisatie voor uitgaand lading terwijl 
tevens grote partijen inkomende bauxiet en boomstammen werden 
afgesloten. De Japanse emigrantenstroom naar Zuid-Amerika liep 
organisatorisch ook via Tokio. 

 

 
 
 

V.l.n.r. de heren de Lange, 
Kruijt en Veltman tijdens 
een bespreking in Hong 

Kong 
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Wat ontbrak was contact met de vloot want daar was het kantoor in 
Yokohama voor. De vertegenwoordiger gaf wel acte de presence bij 
speciale gebeurtenissen. Zo herinner ik mij de afscheidsparty in Yokohama 
voor de bekende kapitein Novotny, die de hele oorlog gevaren had op 
onder andere de TJISADANE en TJITJALENGKA. Kruijt had persoonlijk 
een mooie netsuke voor hem uitgezocht.  
Intern was Tokio het hoofdkantoor van eigen agentschappen in Kobe, 
Osaka, Nagoya en Yokohama, wat ook personeelsbeleid inhield. 
Japanisatie onder het toeziend oog van Kruijt was een belangrijke zaak 
want ‘homestaff’ was toen al duur. 
Kruijt maakte na kantoortijd regelmatig een poosje vrij om mij “de weg te 
wijzen”. Zoals op tijd of vóór tijd op kantoor zijn, naar huis pas als het werk 
klaar is en dat was vaak een uur of zeven, wat het “eerst een drankje” met 
de maten in de hand werkte. Alleen beknopte brieven of rapporten, goed 
voorbereiden van elke vergadering met plan A en plan B. Wees discreet en 
verhef je stem niet (teken van zwakte in de Oost). Voorts correcte houding 
tegenover lokale staf op kantoor waar je, al ben je jong, in de leiding zit. Na 
kantoor moet je je activiteiten zelf maar weten, maar “blijf er niet aan 
hangen”. Daar zat achter dat, in die tijd, de maatschappij het duidelijk niet 
op prijs stelde dat je in het huwelijksbootje stapte met een Aziatische en je 
een strafoverplaatsing riskeerde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afscheid van agent Milne in Nagoya 
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In dit verband is het wellicht goed te memoreren dat de JCJL uit de 
koloniale tijd in Indië (1902) stamde met het hoofdkantoor in Batavia en niet 
echt in Nederland zoals het geval was bij de ‘Mails’ Dat ging veel dieper 
dan het commentaar “awas”(pas op) in de kantlijn van een inkomende 
brief. Dan was er het kardinale punt dat je niet zomaar bij een toko in dienst 
was. Je werd doordrongen van het feit dat je bij een eerste klas bedrijf 
hoorde, op (bijna) gelijke voet met de Nederlandse banken maar een 
streepje beter dan de handelshuizen, want daar zat van alles tussen. 
Overigens werden die wel verwacht in eerste instantie altijd met ons te 
verschepen… 
Je leerde al snel de uitdrukking “Osaka businessmen, Tokio gentlemen”. 
Ter illustratie Mitsui-OSK (MOL) uit Osaka waren “anders” dan de heren 
van NYK uit Tokio, die een topfiguur als Ariyoshi hadden voortgebracht 
waar men in de scheepvaartwereld van toen maar moeilijk omheen kon. 
In dit verband is de Japanner ook trots waar hij voor werkt. Hij zal zich 
introduceren als Endo, NYK. Navenant noemden wij dan ook onze naam 
met het toevoegsel Royal(san). Je droeg ook het RIL huisvlagspeldje, dat 
Oud Roest weer heeft laten aanmaken en tot voor kort verkocht. 
Mijn eerste vormende jaren bij de KJCPL/RIL zijn inmiddels meer dan een 
halve eeuw geleden. Het waren go-go jaren voor de maatschappij en ook 
voor mijzelf. Ik heb er nu nog goede herinneringen en oude vrienden aan 
overgehouden. Ik prijs me gelukkig jong kennis gemaakt te hebben met de 
Japanse cultuur – porselein, houtsneden, lakwerk – en de Japanse keuken 
heb leren appreciëren. Onze maatschappij heeft na een eeuw lijnvaart op 
Japan haar positie helaas geheel verloren. Voor de Nederlandse zaak: 
“Eeuwig zonde”. 
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Wie Varen Wil Zij Onvervaard, Doch Wake Voor Gevaar. 
                              ( Naar en uitspraak van v/m directeur SMN – Boissevain) 

(bijdrage Piet Feleus) 

29 aug. 1961 vlogen we per KLM  met een halve klas BM ers uit Vlissingen 
naar Singapore, waar ons zeemansleven moest beginnen. Na ongeveer 
tien tussenlandingen kwamen we zo gaar als boter, ’s avonds rond  tien uur 
aan op het vliegveld van Singapore. Mensen van het agentschap waren 
een beetje laat op pad, met het gevolg dat de helft van de groep, door 
aandringende  taxichauffeurs, al onderweg waren naar het haventerrein, 
waar de meeste schepen nog niet lagen.  De agent heeft dan ook de rest 
van de nacht besteed om iedereen terug te vinden en op de goede plaats 
af te leveren, op een schip of in een hotel. Zelf werd ik met nog drie maten 
afgeleverd op de m.s.  RUYS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons eerste onderkomen  werd één van de duiventillen boven aan dek.  
Door de pas geïnstalleerde airco was het buiten tropisch en binnen winters 
en alles moest dicht blijven. Twee van ons werden na een paar weken over  

 ‘Lagedruk’ officieren. V.l.n.r. 2
e
 sparks van Lottum, 5

e
 wtk Feleus, 4

e
 

stuurman Mieters, 5
e
 wtk Kloosterman en 4

e
 stuurman van Vliet. 
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gezet op de TEGELBERG.  Na een aantal maanden toen er beneden ons 
een paar hutten vrijkwamen, mochten we ook bij de elite officieren gaan 
wonen. De termijn waarop we uit Nederland vertrokken waren, was drie 
jaar, maar na een jaar werd de cao gewijzigd en werd het twee jaar, zodat 
ik ruim twee jaar op de RUYS heb doorgebracht. En in twee jaar gebeurt er 
toch nogal het één en ander. Eén van de voorvallen waarbij we zelfs 
wereld nieuws waren, was dat we de weggelopen president Janio Quadros 
met zijn moeder in Singapore aan boord kregen, die toch maar weer terug 
naar Brazilië ging. Nu waren wij daar als bemanning niet helemaal blij mee. 
Volgens de berekening zouden we deze keer carnaval in Rio mee kunnen 
vieren. Maar jammer, meneer Quadros mocht niet voor of tijdens carnaval 
afgeleverd worden dus werd het de laatste dagen meer drijven dan varen 
om zo een dag na het carnaval aan te meren. De aankomst was wel een 
happening, met zoveel publiek. We kwamen zelfs op het journaal in 
Nederland waar we voor de WIILLEM RUYS werden uitgescholden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ander voorval was de aanvaring vlak na vertrek uit Buenos Aires met 
het Britse schip EXMOOR. Een flink gat in de voorschip ter plaatse van  de 
verblijven van matrozen en kwartiermeesters. Eén van de kwartiermeesters 
lag te kooi en had plotseling het anker van de Engelsman aan zijn voeten- 

 President Janio Quadros keert terug in Brazilië 
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eind liggen. Terug naar de kant en een noodreparatie die twee weken in 
beslag nam. Via onze derde wtk-electriciën hadden we nogal wat leuke 
kennissen aan de wal, dus voor ons geen probleem. Alleen de oversteek 
erna, leeg naar Kaapstad was niet zo aangenaam; veel slecht weer  en 
vooral onze pas aan boord gekomen leerlingen Sam en Moos hadden het 
zwaar. Veel droog brood eten en een emmer bij de hand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn over de RUYS nogal wat verhalen verschenen. O.a. over de 
vermaarde hoofdwtk  Vischer. Maar van één voorval heb ik nooit iets 
gelezen.. Namelijk de begrafenis op zee van onze scheepsarts dr. de Moor   
Een enkele keer overleed er een passagier. Die werd dan zo lang bewaard 
in de vrieskamer tot we een haven aandeden en dan naar huis vervoerd. 
Maar dit was toch wel iets bijzonders. We voeren op de oversteek van 
Afrika naar Hongkong.  Ik liep toen de 8-12 en ’s avonds na de wacht 
kwamen meestal de sparks, de dokter en de eerste stuurman  vanuit de 
eerste klas  bij ons in de messroom nog iets drinken.  De dokter liet het die 
avond afweten en onze chef van de wacht, Kokshoorn, die nogal goeie 
maatjes  was met de dokter, ging op onderzoek uit. Hij was zo terug met de 
mededeling dat de dokter in zijn  stoel zat te slapen. Hij zat wel in een   
vreemde houding, maar tenslotte was hij dokter, dus die weten wel hoe ze  

 

De kwartiermeestershut na de aanvaring 



18 

 

moeten zitten. De volgende morgen vond de steward hem nog zo zitten. Hij 
was overleden.  Een grote schrik, want deze sympathieke man was voor 
ons jongeren  als een vader geweest. Zijn vriend Kokshoorn heeft hem 
netjes, met een oude brandstofpomp aan zijn voeten, in zeildoek 
ingenaaid.  Hij moest alles alleen doen omdat er door de Chinese 
bemanning geen enkele hulp werd geboden.(bang voor geesten?) Om 
twaalf uur werden de drie hoofdmotoren gestopt en na een korte toespraak 
en gebed van de kapitein  werd zijn lichaam vanonder de Nederlandse vlag 
aan de zee toevertrouwd. Een voorval dat ik niet vlug vergeet mede  daar 
ik al jaren in een ouderenband speel en zing  en er nogal wat zeemans 
smartlappen op ons programma staan. 

 

 

 



19 
 

Zamboanga 
(bijdrage Ton Roskam) 

 
De TJIKAMPEK draaide eind 1955 z’n rondjes op de JIS, Japan-Indonesia-
Service. De aan te lopen havens op deze dienst waren niet allemaal 
vastgelegd. Er was dus ruimte voor enige variatie. Deze keer stond op het 
laatste moment Zamboanga op de rol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het mag nauwelijks naam hebben als haven. Een goed beschutte baai met 
een mini motorbootje dat de boomstammen aansleepte. We waren op weg 
van Indonesië naar Japan en deze tussenstop werd gebruikt om alle 
aanwezige vrije ruimte aan dek op te vullen met boomstammen, bestemd 
voor de Japanse industrie. Het was zaterdagmorgen en dat betekende dat 
er allerlei vaste handelingen verricht moesten worden, de zogenaamde 
zaterdagse werkzaamheden. Die bestonden onder andere uit het testen 
van diverse veiligheidsvoorzieningen. Als leerling mocht ik  de waterdichte 
deur tussen de machinekamer en de tunnel beproeven. Bij het dichtdraaien 
werkte de zwaartekracht lekker mee, bij het weer opendraaien moest je 
aardig in het zweet om al dat staal weer omhoog te krijgen, goede oefening 
voor de biceps.  
Het menu van een zaterdag was ook een vaste waarde, erwtensoep, 
ongeacht de temperatuur. Die was op dat moment zo’n 38 graden. Er werd 
tot twaalf uur doorgewerkt en daarna onder de pomp in volgorde van rang, 
dus als leerling  als laatste.  

 

De TJIKAMPEK komt ten anker 
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We zaten net aan de snert toen een lange walslurp de messroom 
binnenkwam. Hij was gekleed in korte broek en een lawaai shirt. “Goeden 
middag ik ben Pater  Pieter en ik kom van de missiepost hier op Jolo”. Het 
bleek dat deze missionaris voor een periode van tien jaar uitgezonden was 
en inmiddels al vier jaar geen Nederlanders gezien of gesproken had. 
Pieter had ook geen borrel, pils, laat staan snert gehad in die tijd. 
 Hij schoof dus aan en begon aan een inhaalslag. De kapitein, de ouwe, 
had hem naast de marconist alias de sparks gezet. De sparks stond te 
boek als onze zendeling dus dat gaf tenminste enige affiniteit. Al snel 
waren ze in een enthousiaste conversatie verwikkeld. 
Onze pater haalde verwoestend uit met de erwtensoep, zelfs onze Chinese 
chef kwam even kijken. Ook de borrel en de pils gingen erin, zoals God’s 
woord in de ouderling van de concurrent. Pieter had boeiende verhalen en 
bleek eigenlijk een soort oerwoud factotum te zijn. Binnen de bush 
community had hij een vaste positie verkregen door op te treden als 
manusje van alles. Zoals dorpstimmerman, monteur, verpleger, arts en 
soms een stichtelijk woord. Na de lunch werd de kennismaking voortgezet 
in de hut van de derde wtk. Pieter deed nu dienst als verzetje. 
Tijdens een sanitaire stop bleek dat onze Sint Pieter harder slingerde dan 
de TJIKAMPEK ooit gedaan had. Pieter was bezig met een metamorfose, 
hij werd langzaam lazarus.  
 
Aan het eind van de middag werd het  tijd voor hem om terug te gaan naar 
de missiepost. We waren inmiddels bang dat hij de gangway niet heelhuids  
af kon komen . De dienstdoende stuurman aan dek had snel de oplossing.  
Er werd aan dek een ladingnet klaargemaakt. In deze netsleng werd Pieter 
overboord gepiekeld en neergevleid in z’n gemotoriseerde boomstam.   
 
Over het water lopen had hij al lang geleden opgegeven Een van z’n 
bekeerlingen trad op als schipper en als toegift kreeg Pieter nog twee 
edammertjes en twee vierkante flessen mee. Volkomen gelukkig, lag hij 
languit en zwaaide ten afscheid toen de kano  richting oerwoud verdween.  
 
Nog maar zes jaar en dan kon hij met verlof! 
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Het gaatje in het zwembad 
(bijdrage Henk Roos) 

 
Toen ik per schip op mijn eerste reis eindelijk  na zes weken in  Hong Kong 
arriveerde werd mij door chef PZ verteld dat er op dit moment geen plaats 
was en dat ik  op de afdeling algemene zaken (AZ ) maar wat files moest 
gaan lezen. Als er ergens een vacature was dan zou hij het mij prompt 
laten weten, maar op dit moment was er nergens behoefte aan een nieuwe 
en nog onervaren employee. Dat was een koud bad.  
Je stond te springen om aan de slag te gaan en dan werd je op AZ 
geplaatst  en de hele dag deed je echt niets anders dan files lezen. 
Op AZ  bleken  nog een aantal oudere collega’s  te zitten, ook wachtende 
op een plaatsing. 
Gelukkig keerde het tij voor mij na een paar maanden. De chef civiele 
dienst had tijdelijk een personeelstekort en mij werd gevraagd wat ik er van 
zou vinden  om een paar maanden in Japan  te werken als hulpje/assistent 
van de chef technische dienst in Yokohama,  de heer Oosterman. 
Dat aanbod werd natuurlijk prompt aangenomen en binnen een paar 
weken was ik op weg naar Japan. Daar ontmoette ik dan de heer 
Oosterman, één van de beste en fijnste chefs waar ik ooit onder heb 
gewerkt. 
 
Een van de schepen waar ik  moest assisteren was de  RUYS. De 
gezagvoerder was geen grote vriend van de hoofdkantoor CD organisatie 
en speciaal niet van de toenmalige chef CD. Water en vuur was  een 
understatement. Ik was dus de gebeten hond. Kon weinig goeds doen in 
zijn ogen. Maar het ergste moest nog komen. 
 
Er was een verzoek van de purser om een lijstje op te hangen in de  ruimte 
voor de eerste klas passagiers waar de dames  konden strijken. Dat 
verzoek werd doorgegeven aan het Asano Dock  en de supervisor 
verzekerde mij dat dit kleinigheidje heel snel en goedkoop zou worden 
geregeld. Een paar dagen later werd ik bij de gezagvoerder geroepen. 
Daar zat ook mijn baas, de heer Oosterman. Ik meende bij beiden een 
kleine grijns te kunnen zien maar was mij verder van geen kwaad bewust. 
Mij werd gevraagd of ik opdracht had gegeven om  werkzaamheden in de 
strijk kamer uit te voeren. Ik begon onraad te ruiken.   
“Ga dan maar eens kijken wat jouw mensen gefixed hebben”, werd mij 
verteld. Terug naar de eerste klas. Maar toch liep ik eerst even bij de 
purser langs. Die vertelde mij dat de gezagvoerder bij de ochtend inspectie 
een groot gat had gesignaleerd in de strijkkamer en  aan de andere kant 
van dat gat was… het zwembad. Gelukkig was het leeg op het moment van 
het ‘gaatje boren’. 
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Inderdaad had Asano Dock een flink gat geboord van zeker een centimeter 
of drie in  doorsnee om een lijstje op te hangen  dat niet meer woog dan 
een half pond. 
Met mijn ‘staart tussen mijn poten’ ging ik terug naar boven waar ik een 
beste uitbrander van het gezag kreeg. Mijn baas zat er glimlachend bij. 
Later zei hij tegen mij : “Don’t worry this is a Japanese misunderstanding” 
en “zand erover, ik regel het wel even met het dock”. 
Sedert die tijd was ik bij deze gezagvoerder altijd ‘de man van het 
zwembad’. 
 
 

 

Het met zeewater gevulde zwembad van de RUYS, 
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Schip van de Week 

(Bijdrage Willem Bakker (TJIWANGI) en Henk Slettenaar (BOISSEVAIN) 
 
In de vijftiger en zestiger jaren, toen de communicatie-mogelijkheden 
aanmerkelijk minder waren dan tegenwoordig het geval is, probeerde de 
Wereldomroep de verbindingen tussen de Nederlandse 
koopvaardijschepen en de familieleden van de opvarenden in het 
moederland wat te verbeteren. 
 Onder leiding van de bekende omroeper Guus Weitzel werden wekelijks 
de groeten van vrouwen, verloofdes, ouders, broers en zusters uitgezonden 
naar een tweetal - een zgn oostschip en een westschip - Nederlandse 
koopvaardijschepen. 
 
Toen op de TJIWANGI het bericht van de Wereldomroep werd ontvangen 
dat zij  binnenkort aan de beurt zouden zijn, kwam men op het idee zelf een 
Schip van de Week productie te maken.  Nog diezelfde avond werd het 
volgende openingslied gemaakt dat door alle officieren samen werd 
 gezongen: 

 
‘Hallo beste mensen, hier d’allerbeste wensen’ 

 ‘Van de TJIWANGI voor u allen in Hilversum’ 
 ‘Sjonge we boften, dat we zo sloften’ 
 ‘Om deze keer weer “het scheepje” te zijn’ 
 ‘En mochten we eens falen - en wat lang staan te dralen’ 
 ‘Wordt dan niet zenuwachtig en raak niet van de kaart’ 
 ‘Wij doen ons best en we hopen dat we boffen’ 
 ‘Hier komt ‘ie dan met een sneltrein vaart…..’ 
 
Dit lied werd gevolgd door het lawaai van de twee Werkspoor motoren 
waarna, na een stoot op de luchtfluit, het programma begon. Hier en daar 
onderbroken door ingelaste grapjes en toepasselijke geluiden werden de 
familieleden in Hilversum toegesproken door de opvarenden. De band met 
deze opname werd met grote spoed naar Nederland verzonden waar deze 
nog voor de uitzending arriveerde en kon worden afgespeeld voor de 
verzamelde families. 
 
De hieronder  afgebeelde foto uit 1955 toont  familieleden van opvarenden 
van de BOISSEVAIN tijdens de opnamen van de uitzending.  
Deze foto roept bij de schrijver speciale herinneringen op. 
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 Precies op de dag dat de BOISSEVAIN het “Schip van de Week” was en 
een groet van zijn ouders zou worden uitgezonden werd - ergens tussen 
Kaapstad en Rio de Janeiro - zijn blinde darm verwijderd. De operatie werd 
uitgevoerd door de scheepsarts dr. Koppes, het latere Hoofd Medische 
Dienst te Hong Kong, die hierbij werd bijgestaan door een arts die als 
passagier meevoer.  
Die avond - de narcose begon juist een beetje uit te werken - werd hij in het 
scheepshospitaaltje bezocht door een groep collega’s die de uitzending van 
de Wereldoproep op een bandrecorder hadden opgenomen. Het afdraaien 
van het bandje ging gepaard met de nodige opmerkingen en grappen 
waardoor hij, of hij nu wilde of niet, moest lachen. Van de blinde darm 
operatie zelf had hij absoluut niets gevoeld, maar de snijdende pijn die door 
het lachen werd veroorzaakt kan hij zich nog steeds heel goed herinneren!  
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Wie weet het nog? 
 
Ongetwijfeld zal er wel eens een vraag over het RIL verleden bij iemand 
opkomen. 
De redactie heeft gemeend hiervoor een aparte rubriek te openen waarin 
vragen kunnen worden gesteld en hopelijk ook beantwoord. 
 

Luchtfoto’s in de Straat van Malakka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bij de redactie ligt een vraag over het fotograferen vanuit een vliegtuigje van 
volbeladen RIL-schepen, varend in de Straat van Malakka. 
Welk bedrijf(je) deed dit, wie gaf opdracht en betaalde deze vluchtjes, van 
wie kreeg de piloot de positie van het schip door, was er kort voor de 
opname contact met het betreffende schip…..enz….? 
Wie kan hier wat meer over vertellen? 

 

De STRAAT ALGOA in de Straat van Malakka 
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Uit de collectie van Ger Sweijen 
(bijdrage Ger Sweijen) 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit prachtige poststuk, bestemd voor marconist van Steijn op de 
TJISONDARI, werd vanuit Amsterdam op 17 oktober 1934 verzonden en 
met KLM toestel PH-AJU – de beroemde Uiver – vervoerd naar Soerabaja, 
aankomst 23 oktober 1934. 
Dit vliegtuig nam deel aan de Londen-Melbourne air race, vertrok uit 
Londen op 20 oktober en landde in Batavia op 22 oktober 1934. 
De TJISONDARI moet Tandjong Priok reeds verlaten hebben want op de 
achterkant van de envelop staan twee stempels van de afdeling N.D. 
Tg.Priok, dat dit poststuk werd ontvangen en doorgestuurd op 25 oktober 
1934. 
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Vlootlijsten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRAAT CHATHAM in 1973 
 

  
Gezagvoerder H. Koch 
Eerste stuurman H.K. Labrie 
Tweede stuurman R. de Jongh 
Derde stuurman M.A.Th. Roodvoets 
Leerling stuurman H. Marcus 
Radiotelegrafist G. Varmer 
Hoofdwerktuigkundige J.P. Kalma 
Tweede werktuigkundige N. Poort 
Derde werktuigkundige A.J. Keller 
Vierde werktuigkundige C. van Grootveld 
Vijfde werktuigkundige F.L.G. den Toom 
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