
 

 

Afz:   Secr. Ver. O.P. der  KJCPL 
   Joh. Vermeerstraat 1 
 9312 PZ    NIETAP 
 The Netherlands 



  
 

 
 

                                                              Colofon 
 

VERENIGING VAN OUD-PERSONEEL 
 DER 

KONINKLIJKE JAVA-CHINA-PAKETVAART LIJNEN N.V. 
(ROYAL INTEROCEAN LINES) 

 
Nummer 34 –November 2016 

 
     Ereleden: J.M. Feringa, mw. M.J. Gooszen en H.A. Slettenaar. 
     Bestuur: 
     J.de Rooij             (waarnemend-voorzitter) 
     R.Ligtenberg             (reunie-organisator) 
     B.Pleizier                         (secretaris/ vice-voorzitter)) 
     H. van Kapel             (penningmeester) 
     H.J. Kers                              (webbeheerder) 
     J.B. Nolthenius 
     F.J. Broersma 
      
     Secretariaat: 
     B.Pleizier Joh.Vermeerstraat 1  9312 PZ  NIETAP 
     Tel: 0594-512269  E.mail: b.pleizier@wxs.nl 
      
      Penningmeester: 
      H. van Kapel  Van der Helstlaan 31 4383 XH VLISSINGEN 
      Tel.:0118-460042 E-mail: hvk4383@hetnet.nl.    
      Bankrek:NL14INGB0000048656 t.n.v. Ver.O.P.der KJCPL  
      BIC-code: INGBNL2A (aanvulling voor betaling van buiten EU) 
                      
      Webbeheerder: www.KJCPL-RIL/nl 
      H.Kers Kon.Julianaplein 37 2264 BR LEIDSENDAM 
      Tel: 070-3201844 E.mail: henk.j.kers@hetnet.nl 
                      
      Redactie: 
      H. van Twillert (hoofdredacteur) 
      Email: harryjanny@gmail.com, tel.: 033-2984363 
      Prinses Irenestraat 32, 3751 DJ BUNSCHOTEN 
      H.R. Bos 
      A.F. Roskam 
      J.de Rooij   
      H.A. Slettenaar 

 

mailto:hvk4383@hetnet.nl
mailto:harryjanny@gmail.com


 

1 
 

Van de waarnemend voorzitter. 
 
Tempus Fugit (-de tijd vliegt-) 
     
Dat ervaren wij allen, soms met enige nostalgie, soms met spijt, soms met 
weemoed. Zo ook ik, waarbij ik terugkijk op het verscheiden van onze 
voorzitter. 
Ook hier “tempus fugit” en we zijn alweer halverwege naar onze 2017 reunie. 
Zoals wij meldden werd de eerste gecombineerde KPM/KJCPL bijeenkomst 
grotendeels positief ontvangen. Daarom is uw bestuur, met het KPM bestuur, 
tot de slotsom gekomen het in 2017 te herhalen. 
 
Op 11 november zal uw bestuur vergaderen om de details de revue te laten 
passeren. De 2017 reunie heeft een nieuwe organisator, Renier Ligtenberg, 
die afgelopen mei toetrad tot uw bestuur. 
 
Als we de wereld om ons heen bekijken, met de onrust en de landen die 
afzwaaien (Brexit) dan hebben de KPM en KJCPL verenigingen het toch wel 
anders gedaan. Samen overleggen en samen onze verbondenheid vieren, 
met ieder zijn eigen vlag, de 2 vlaggen die dan ook gebroederlijk naast elkaar 
hangen op de  reunie. 
 
In mijn jeugd zeiden ze wel: “Gaat zo door en gij zult spinazie eten” 
(Popeye??).  
 
Ik hoop u in 2017 in goede gezondheid en met goede zin op de reunie te  
mogen begroeten. 
 
Jaap de Rooij 
Waarnemend voorzitter. 
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Van de redactie  

  
* De reünie volgend jaar is op zaterdag 6 

mei. Zoals gewoonlijk in het Avifauna in 
Alphen a/d Rijn en wederom samen met de 
KPM-leden. 
 
*Correcties op het artikel van Gert Boot 
(RIL-Post 33), over het vroegere Bali Hotel.  
-pag.8:  (bungalo- styl, 120 bedden i.p.v.74).  
-pag.9: Inmiddels bezoeken, duizenden 
toeristen per dag Bali, i.p.v. per maand. 
 
*In deze uitgave aandacht voor de  jaarlijkse 
herdenking in Egmond aan Zee ter 

nagedachtenis omgekomen collega’s (KPM en JCJL) in de 2
e
 wereldoorlog.  

  
* Van Robert Bersma ontving de redactie aanvullingen op de vlootlijst van 
de STRAAT SINGAPORE ingestuurd door Paul van Ommeren. 
Hwtk: H.Klazema - 3

e
 wtk: R.G.Visser - 5

e 
wtk: B.H.van Lom. In de ranglijst 

van 1966 komt n.l. geen van Loo voor, aldus Robert. 
   
*Henk Slettenaar met een pracht verhaal over de ruilhandel van 
allerhande voorwerpen (maar ook scheepsverf!!) voor pinguïns, tussen de 
Chinese bemanning (+4

e
 stuurman) en de eilandbewoners van Tristan da 

Cunha. Dit tijdens het aanlopen van de BOISSEVAIN vanwege evacuatie  
van een zieke eilandbewoonster. Spannende afloop voor 4

e
 stuurman! 

Volgende keer het verhaal van Walvisvaarders die schipbreuk leden. Deze 
mannen (waaronder ene Katwijker Groen) strandden op dit prachtige, 
maar totaal onbewoonde en afgelegen eiland Tristan da Cunha, en wilden 
niet meer weg!? 
 
*Vraag aan redactie om eens aandacht te schenken aan de evacuatie van 
de gehele bevolking van Tristan da Cunha, vlak na de vulkaanuitbarsting 
in 1961, waarbij eveneens een RIL-schip was betrokken. Gaan we doen. 
 
* De bijdragen van Ton Roskam en Dirk van Lopik mogen niet ontbreken. 
We zien  Ad Rommen terug met zijn ’tom-tom’-systeem, handig om de 
weg te vinden in de wirwar van straatjes in steden als Kobe, Yokohama, 
Osaka en nog vele andere havensteden in Japan. Uit het leven gegrepen. 
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* De kroon in  RIL-vlag. Op  het topic “Varen in de tropen “ (Kombuispraat  
forum), is min of meer vastgesteld dat de RIL het logo van de Shell mocht 
gebruiken. Hoe zit het nu werkelijk? 26 jaar geleden kaartte Ger Sweijen 
dit onderwerp reeds aan bij Shell. Lees het antwoord van de Petroleum 
Maatschappij. Op de RIL-Website vindt u nog meer afbeeldingen. 
 
* John van Papenhuyzen schreef n.a.v. het artikel van Willem A.Mulock- 
Houwer: “Ik kan me niet herinneren dat ik zo populair was bij de jonge 
dames van het Osaka kantoor zoals beschreven in zijn verhaal over de 
TJIBANTJET. Heeft Willem zich misschien vergist in de naam?” 
 
*Dezelfde Willem Mulock Houwer met een document uit 1941 met een 
’omen’. Kleine letters helaas, maar wel de moeite waard.(bldz.16) 
 
* Kees Weststrate en zijn heuse stoomboot met de RIL-postzegel in de 
schoorsteen! (Te zien op 12 november a.s. Roelofarendsveen) 
 
*Theo Strauss vertelt enthousiast over hoe hij veel van zijn vrije tijd in 
HongKong doorbracht op en nabij het water rondom het eiland. 
 
* Met Erik Moen borduren we nog even verder over  de TJIBANTJET en 
de RIL-stickers op zijn vliegtuig. 
 
*Er  zijn nog RIL-stickers voorradig.Te bestellen Renier Ligtenberg reünie 
organisator Tel:076-5873542 of  remolila@gmail.com. Te gebruiken te 
land, ter zee, in de lucht en… als boekenlegger. Een must om te hebben. 
Voor de prijs hoeft u het niet te laten. De redactie wenst Renier succes! 
 

(ook deze sticker is nog op voorraad en is geschikt  
om aan de binnenkant van de achterruit te plakken; 
 gezien van  buiten de auto, leest u weer RIL) 
 

* Gelezen in het bulletin van de Vereniging Deelnemers Nedlloyd 
Pensioenfonds DNP: Iedereen die een uitkering geniet van het Nedlloyd 
Pensioenfonds heeft gratis toegang tot zowel het Maritiem Museum 
Rotterdam als het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Mèt partner! 
 
* De redactie hoopt dat er ook voor de volgende uitgave  weer verhalen 
en/of anecdotes door u worden ingezonden. Of, als u wat te melden heeft, 
neem contact op met één der redactie-leden; daar zijn we voor! 
De redactie beschikt over een ruim archief om uw verhaal op te leuken. 
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 Gezamenlijke Herdenking einde W.O. I I 

 

In aanwezigheid van meer dan 30 personen vond ook dit jaar op 15 
augustus, in het museum van de Prins Hendrik Stichting te Egmond aan 
Zee, de herdenking plaats ter nagedachtenis aan de, in de 2

e
 wereldoorlog, 

omgekomen collega’s in dienst van de KPM en JCJL. 
Dhr.P.F. Bijl opende de herdenking en vroeg een minuut stilte.  
Met toespraken door dhr. E. G. van Tellingen namens de KPM-, en 
namens   de KJCPL-vereniging dhr. F.J. Boersema, werd stilgestaan bij de 
gebeurtenissen toentertijd en waarom herdenken, ook in de toekomst, 
belangrijk blijft. 
Namens de leden van beide verenigingen werd door dhr. Pondaag bij het 
KPM-monument en door dhr.F.J.Broersma bij de JCJL-plaquette, een 

bloemstuk gelegd. Hierna 
was er tijdens de nazit, in 
de  nieuw ingerichte bar 
van het tehuis,tijd voor 
een drankje. Daarna was 
er in het restaurant een 
gezamenlijke, heerlijke, 
nasimaaltijd.  
Namens alle aanwezigen 
bedanken wij het 
management Zorgcirkel 
locatie ‘Prins Hendrik’, 
dhr. G. van Herwijnen en 
mevr. J. Zonneveld en 
hun team voor de 

ontvangst en goede verzorging voor en na de plechtigheden, en dhr. P. 
Brouwer, vrijwilliger van het museum, voor het treffen van voorbereidingen 
voor deze herdenking.Tot zover  secretaris Pieter van den Hoek.(KPM) 
 

Volgt nu de toespraak van Fred Broersma: 

 Geachte dames en heren.  

Wij herdenken vandaag de gevallenen en slachtoffers uit de 2
e
 

wereldoorlog met het accent daarbij op de oorlog in Oost Azie.  Namens de 
Vereniging van Oud-Personeel der Koninklijke Java-China-Paketvaart 
Lijnen n.v. leg ik het bloemstuk en gedenk in het bijzonder de werknemers 
van onze maatschappij (Europees en Chinees) die onvrijwillig in dit conflict 
betrokken werden en het leven lieten. 
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Wij zijn hen dank verschuldigd, dat staat 
vast  Ze hebben het leven dat wij  
nu leiden, mede mogelijk gemaakt. De 
vraag is echter moeten wij dit ook ieder 
jaar herdenken. Heeft dat zin? 
In mijn speech 2 jaar geleden stond ik stil 
bij het wereldbeeld van een adolescent 
direct na de Tweede Wereldoorlog die 
dacht dat het kwaad definitief verslagen 
was.  
En zijn uiteindelijke conclusie dat 
herdenken alleen zin heeft, wanneer we 
ook de verantwoordelijkheid die dat met 
zich meebrengt aanvaarden, namelijk dat  
wij de plicht hebben te streven naar een   
wereld, waarin  iedereen – ongeacht  

afkomst , seksuele  geaardheid en religie – recht heeft op een 
menswaardig bestaan en dat wij – alleen door onze geboortegrond  –  
geen recht kunnen doen gelden op een bevoorrecht bestaan.  
Vandaag wil ik een ander deel van dat wereldbeeld belichten. 
Het was voor mij onmogelijk te begrijpen hoe men in de 30’er jaren Duitse 
joden, wier uiteindelijke lot nog niet bevat kon worden, maar van wie men 
wist dat ze vervolgd werden, aan de Nederlandse grens geweigerd konden 
worden. Zo iets vreselijks zou zeker nooit meer gebeuren.  Het xenophobe 
geschreeuw en gedreig tegen het plaatsen van AZC’s voor gevluchte 
Syriërs, wier verwoeste thuisland elke avond op ons tv-scherm komt, heeft 
ons ook deze laatste illusie definitief ontnomen. 
Ondanks verbeterd onderwijs en afname van de eigen religieuze 
intolerantie is de angst voor de Ander nog volop aanwezig en als 
existentiële bedreiging ondervonden of dat nu – chronologisch - Indische 
Nederlanders, Surinamers of vluchtelingen zijn. 
Dus maar niet meer gedenken, vaststellen dat we de gevallenen onwaardig 
zijn? 
Geweld en lawaai verstoren het beeld. De genoemde, gevluchte 
rijksgenoten  zijn uiteindelijk geheel in de samenleving opgenomen. In 
verschillende steden is nu het aantal mensen bereid de vluchtelingen te 
helpen groter dan het aantal vluchtelingen zelf. 
We gaan wel vooruit, al is het haperend en soms geheel aan het zicht 
onttrokken. 
We moeten blijven herdenken mede voor het behoud van onze tolerantie 
en  onze strijd tegen vooroordeel. 
Ik dank u voor uw aandacht. 
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Bezoek aan TRISTAN DA CUNHA. 3-nov.1955 
(bijdrage van Henk Slettenaar) 

 
Een aantal jaren voor de TJISADANE in 1961 de gehele bevolking had 
geëvacueerd, werd het eiland regelmatig aangelopen door RIL-schepen.  
Tijdens het hier beschreven bezoek van de BOISSEVAIN, stamden alle 
inwoners (ca.250) af van een achttal stamvaders. 
Deze stamvaders waren ooit walvisvaarders die schipbreuk leden en op 
het eiland Tristan aanspoelden. Deze mannen wilden niet meer weg van  
het onbewoonde eiland?!      (Hoe? Daarover meer in de volgende aflevering.)  

De bevolking voorzag  in haar 
levensonderhoud door de vangst 
van zeer overvloedig aanwezige 
vis, doordat een warme en koude 
zeestroming elkaar bij het eiland 
raakten.  
De bevolking verbouwde wat 
aardappels en voor een dokter of 
een ziekenhuis was men op de 
buitenwereld aangewezen. De 
enige buitenlander was een door 

de  Engelse regering aangewezen administrateur die tevens het 
weerstation beheerde en de radioverbindingen met de buitenwereld 
onderhield. 
De RIL zou geen echte Nederlandse rederij geweest zijn als ze geen 
voordeel uit het bezoek van de BOISSEVAIN zou halen. Tegelijk met het 
telegram, dat een zieke inwoonster moest worden geëvacueerd, seinde het 
kantoor dat elk stukje vriesruimte moest worden vrijgemaakt om zoveel 
mogelijk kreeft te kunnen laden. Kreeft kwam in het visrijke water in grote 
hoeveelheden voor en kon goedkoop worden gekocht. 
Overname door de BOISSEVAIN van een lading kreeft, bespaarde de 
vissers bovendien een langdurige  reis naar Zuid Afrika. 
Na enkele dagen varen, doemde de hoog uit zee opstekende vulkaan van 
Tristan da Cunha op. Aan boord beschikte men niet over een betrouwbare 
zeekaart van de bodem rond de rots. Gelukkig werd vrij snel de vissersboot 
FRANCIS REPETTO op de radar gesignaleerd. Schipper Scott kwam aan 
boord en fungeerde als loods voor de beide, aan elkaar samengebonden, 
schepen. Goede ankergrond was er niet rondom het eiland, maar Scott 
vond een plekje. Weliswaar niet erg betrouwbaar, vandaar dat kapitein 
Zewald zeewacht liet doorlopen zodat op elk gewenst  ogenblik de 
hoofdmotoren konden worden gestart. 
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Het merendeel der officieren vonden dit niet zo bezwaarlijk, de 
gezagvoerder had n.l. een verbod uitgevaardigd tegen elke vorm van 
passagieren. Naar de mening van de kapitein was er voor de eiland 
bewoners een groot risico om met de opvarenden in aanraking te komen. 
Door jarenlange inteelt ontbrak het hun aan voldoende weerstand tegen 
allerlei, voor ons ongevaarlijke, ziekten zoals verkoudheid en griep 
Deze mening werd duidelijk niet gedeeld door de eilanders. Binnen ‘no 
time’   na het ankeren, krioelde het van eilanders aan dek , die met 
verbazing al de, voor hen, vreemde voorwerpen bekeken en betastten. De 
meeste dingen aan boord waren in hun ogen luxueuse zaken die niet 
verkrijgbaar waren op het eiland. Zo ontstond een levende ruilhandel 
tussen de Chinese bemanning en eiland bewoners. Deze laatsten hadden 
slechts twee artikelen, kreeften en pinguïns. 
De Chinese bemanningsleden ruilden allerlei persoonlijke zaken voor 
pinguïns, in de verwachting dat deze investering zich dubbel en dwars zou 
terugbetalen als ze in Singapore of HongKong deze ,voor die steden 
zeldzame dieren, konden verkopen. 
Eén der 4

e
  stuurlieden, hij had het beheer over het bootsmansmagazijn,                                

ruilde uit de scheepsvoorraad een aantal blikken rode menie tegen drie 
pinguïns. Nadat de eilandbewoner  als een tevreden mens reeds was 
verdwenen, realiseerde hij zich dat hij wel eens in problemen kon komen. 
De vierde, niet voor één gat te vangen, bedacht een list.   
Hij schonk zowel de kaptein als de 1

e
 stuurman een pinguïn. Tegen de tijd 

dat ze er achter zouden komen dat de betaling met scheepsverf had plaats 
gevonden, hadden ze zich in zoverre medeplichtig gemaakt dat een 
uitbrander voor hem wel zou meevallen. 
Zowel de ouwe als de 1

e
 stuur waren erg verguld met hun geschenk. De 

gezagvoerder was zelfs zo ingenomen dat hij de drie pinguïns in zijn 
badkuip liet bivakkeren; hij zou dan wel gebruik maken van één der 
badkamers van de officieren. 
De vogels aten vis, veel vis. Een kilo per dag elk. Voor de 4

e
 stuurman 

geen probleem, omdat de ouwe mede-eigenaar was kon de vis uit de 
scheepsvoorraad worden betrokken, De Chinese bemanningsleden 
hadden het echter wat moeilijker, en moesten in Kaapstad grote 
hoeveelheden vis aankopen om tenminste Singapore te kunnen halen. 
 
De drie pinguïns waren een bron van vermaak. Als de stuurman van wacht 
op de brug heen en weer ijsbeerde, waggelden de drie dieren, netjes in rij, 
achter hem aan. Begon hij snel te wandelen dan veranderde hun gewaggel 
in gehup; wat ze nooit lang volhielden. Met boos gekrijs werd de stuurman 
dan duidelijk gemaakt dat hij zijn snelheid moest intomen. 
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’s Middags tijdens de lunch, én als de passagiers hun siésta hielden, 
mochten de diertjes een duik in het zwembad nemen. De op het droge zo 
onhandig ogende pinguïns veranderden in het water in zich bliksemsnel 
voortbewegende niet te vangen torpedo’s. Vangen was er niet meer bij, 
ondanks verwoede pogingen van de officieren. Men liet teneinde raad maar 
het zwembad leeglopen. 
 

 
 
(de bevoorrechte  en  wel erg 
verwende passagiers) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De pinguïns van de Chinezen kregen geen eerste klas behandeling. Zij 
moesten het doen met een halve oliedrum met zeewater. De van 
oorsprong hagelwitte befjes, begonnen groen uit te slaan. Bij aankomst 
Singapore zagen de arme diertjes er haveloos en onverzorgd uit. 
Het grote aanbod van vijfentwintig pinguïns op een niet bestaande markt, 
dwong de bemanningsleden er toe de vogels voor een appel en een ei te 
verkopen. Door de hoge voedselkosten wilde niemand de dieren tot een 
volgende haven aan boord houden. 
Toen de BOISSEVAIN Japan naderde, raakten zowel kapitein als 1

e
 

stuurman uitgekeken op de pinguïns. Er moest op de kust stevig worden 
doorgewerkt, de buitenlucht temperatuur daalde en de kapitein wenste 
weer eens gebruik te maken van zijn eigen badkamer. 
Vierde stuurman Horsman kreeg opdracht een ander tehuis te zoeken voor 
de drie vogels. 
In Yokohama, langszij de kade van het Asano Droogdok voor enige 
noodzakelijke reparaties, stopte de de 4

e
 stuurman drie vogels in een 

weekendtas, wachtte tot de enige aanwezige douanebeambte zich even 
verwijderde, stapte in een vooraf bestelde taxi en liet zich naar de 
dierentuin in Tokyo rijden.  
Hier wist hij de drie vogels voor 60.000 Yen, een in die dagen zeer 
behoorlijke som geld, aan de man te brengen. 
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Dark Horse 

(Bijdrage vanTon Roskam) 
 
De procedures bij de paardenraces lijken sprekend op die van de 
anchorsweepstake. Eerst worden er weer grote aantallen tickets verkocht 
zo’n 2 à 3000 en daaruit worden weer nummers getrokken. Deze nummers 
stellen deze keer paarden voor, die aan een race aan boord mee gaan 
doen. Officieren mochten aan deze tak van sport wel meedoen omdat 
paarden niet met voorkennis te sturen zijn. 
Er waren ook weer grote inkoopcentrales die de tickets opkochten. Zo had 
het consortium Horse Power Unlimited 400 loten aangeschaft. Samen met 
nog wat collega’s hadden we een aanzienlijk deel van de paardenmarkt in 
handen. Bij het trekken van de paarden kregen we een aardige stoeterij in 
voorlopig eigendom. So far so good. Het vervolg is bekend, de paarden 
worden bij opbod verkocht en de oorspronkelijke eigenaar kan voor half 
geld eigenaar blijven of verkopen. We hadden van de 36 paarden op de 
markt, er drie in eigendom, 2 voor de verkoop en 1 om te houden en mee 
te spelen. 
Het paard waar het allemaal om draaide , was paard nr.2 in de laatste race 
waarvan we de gelukkige eigenaren waren geworden. De laatste race van 
de avond was “twice around the World”, flat, no handicap. 
De paardenrennen werden aan dek gehouden, op het lidodek. Een U-
vormige loper was daar uitgelegd en daarom stonden 36 vakjes en 6 
houten paardjes op een standaard, echt originele stokpaardjes. Per race 
deden 6 paarden mee en met behulp van dobbelstenen wordt bepaald welk 
paard, hoeveel, vooruitgaat. 
Eén passagier gooide voor het nummer van het paard en een andere 
passagier voor het het aantal plaatsen voortgang. De Purser zat tussen de 
twee in en liet een vijftal dobbelstenen rouleren zodat steeds een andere 
dobbelsteen in gebruik was. Eerst waren een aantal minder interessante 
rennen, met handicaps van slootjes hagen, dubbele oxers en meer van die 
ongein. 
Allemaal pogingen om tijd te rekken. De paarden moesten bijv. enkele 
plaatsen terug om precies over de sloot te komen. De totalisator was ook 
actief en je kon voor elke race gokken op de winnaar. De gemiddelde 
uitkering van de toto was 6 op 1, er was geen strijkstok ingebouwd. De prijs 
voor het winnende paard werd bepaald door de opbrengst van het 
voortraject en traditioneel was de laatste race het beste gedoteerd! 
Reden genoeg om daar je aandacht op te richten. 
De laatste race ging over 72 vakjes zonder hindernissen, flat-out. Vol 
vertrouwen zetten we fors in op paard nr.2 en de race liep volledig volgens 
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planning. Na de eerste rondgang had “Curry comb” al een voorsprong op 
de rest van het veld, in de tweede ronde werd die voorsprong zelfs  nog  
uitgebouwd. 
Bij het passeren van de eindstreep werden we een aanzienlijke som rijker. 
Herverdeling van de welvaart kan soms heel plezierig zijn. De toto gaf 
behalve de hoofdprijs ook nog 6 pond per ingelegd pond. Tevreden trokken 
we na afloop  naar boven om de buit te verdelen. 
We zaten nog even gezellig na te praten over de Horse Races. Statistiek 
blijft onverslaanbaar. Het kostte wel een middag werk om de dobbelsteen 
te “laden”. Volgens de berekening was de 2 het sleutelgetal. Als de 2 vaker 
dan de andere getallen verschijnt, is de voortgang van de andere paarden 
onder het gemiddelde. Paard 2 komt vaker aan de beurt en de gemiddelde 
voortgang is 31/2. Van de vijf werd het middelste gat uitgeboord met een 3 
millimeter boortje, draadje tappen van1/8 inch, gaatje vullen met lood en 
zorgvuldig afwerken. 
De 5 zit precies tegenover de 2 en de zwaartekracht liet de 2 vaker boven 
komen dan de andere nummers. Uitgebreide  proeven en de einduitslag 
bevestigden deze theorie. Het systeem kon daarna weer een jaar in de 
kast, immers overdaad schaadt. 
 

Jammer dat dit een droomscenario was! 
 
 

  
 
 
 
 
(ook leuk voor thuis of op    
kantoor) 
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RIL voor eeuwig in de RHKYC 
(bijdrage van Theo Strauss) 

 
In 1976 werd er door velen in Hong Kong gezeild. Met als een van de 
hoogtepunten de zeilwedstrijd rond Hong Kong Island. Een zeer actieve 
klasse was de Draken klasse.  
 

 
Het overzetten van de Draak uit het VNS vrachtschip ALWAKI (HOAL) in 
het ruim van een Chinese jonk. Deze Draak had men in Holland laten 
bouwen en werd in 1957 naar Hong Kong gehaald. 
 
Toen ik aankwam in Hong Kong in 1974 werd mij de vraag gesteld door 
een directeur, of ik zeilde.  Zo ja, of ik de draak van de firma kon beheren, 
met een speciaal budget!  Ik hoefde daar niet lang over na te denken, mijn 
antwoord was 'wis en waarachtig'. 
Talloze weekends werden op het water doorgebracht in de DKH3 
(zeilnummer) De Ruyter, zoals de draak van de RIL heette.  Er werd erg 
actief mee wedstrijd gezeild en ik besloot om een speciale prijs in te stellen 
voor de Drakenklasse: de Round The Island Race. Aldus geschiedde. 
 

 Op een gelakt eikenhouten schild werd van 
glanzend gepoetst messing de vorm van het 
Hong Kong eiland gemonteerd. Vervolgens 
werd elk jaar de naam van de winnaar, jaartal 
en naam van het schip gegraveerd in een 
messing plaatje en ook op het schild bevestigd. 
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Zoals op de afbeelding hiernaast 
te zien is: Gjalt Ytsma en Joop 
Weddepohl. 
 
 
( For the record): Commodores 
van de RHKYC waren ook RIL 
mensen: Bill Blaauw, Constant 
van Kretschmar en Willem 
Mulock Houwer die, als ik me 
niet vergis, penningmeester* 
was.  
Een ander fenomeen was,  dat 
op de verjaardag van Koningin 
Beatrix (of dicht bij die datum) de  
zogenaamde Beatrix Cup** werd 

verzeild; tussen de Nederlandse zeilers en de Engelsen.  De lunch werd 
door de RIL geregeld: erwtensoep a la RIL (met veel uien en croutons) 
maar ook de Jonge Genever! Men kan zich voorstellen hoe het zeilen na 
de lunch verliep.... 
Geen idee of deze traditie nog op een of andere manier heden ten dage in 
stand gehouden wordt. 
 
*Toch maar even geïnformeerd bij Willem. Hij meldde me dat hij: 

--voor 1975, jarenlang verantwoordelijk was voor de draak DE RUYTER, 
en er met anderen talloze wedstrijden in gezeild had. Er was ook een 
uitvoerig reparatie programma na grote schade wegens Typhoon Wanda. 
(1962?) 
--niet de penningmeester was maar de RHKYC Sailing Secretary, hetgeen 
zowel de verantwoordelijkheid inhield voor de wedstrijd programma’s, de 
uit te zetten koersen voor alle klassen, m.u.v. de grote zeegaande jachten, 
het ontwerp, de constructie en operatie van het RHKYC mooringsysteem, 
als de veiligheids aspecten voor de 505 klasse Wereldkampioenschappen. 
  

**Inmiddels heb ik via Hans Meurs begrepen dat de Beatrix Cup event niet 

meer bestaat. 
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Intocht St.Nicolaas in Roelofarendsveen met een RIL-schip 
 

(bijdrage van Kees Weststrate) 
 
Sinds  2006 vaart de Sint jaarlijks in Roelofarendsveen op een RIL-schip 
de haven binnen. Toen Kees Weststrate (fam. van)  met zijn vrouw Peggie 
Monteiro (dochter van ex 1

e
 stuurman, ook  RIL) in 2006 in 

Roelofarendsveen kwamen wonen, werden ze gevraagd, om met hun boot, 
de Sint jaarlijks stijlvol binnen te varen. 
 

 
(de Pakjesboot 395 ½”. Uit de locale krant ) 

De boot  wordt dan wat aangepast en heet dan “PAKJESBOOT 395 ½”. 
Alle seinvlaggen, van A tot Z, worden van voor tot achter opgehangen en 
achter de stuurhut wordt een schoorsteen opgetuigd, en daaronder wordt 
een rookmachine geplaatst die ‘stoom’ produceert. 
Sint en de zwarte Pieten komen een uur voor officiële aankomst aan boord, 
waarna de boot achter een paar eilandjes op het Braasemermeer 
‘verdwijnt’. Op zeker moment komt de boot in zicht en vaart richting het  
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sluisje, waar honderden kinderen met hun ouders staan te  wachten. 
Met een diepgang van 1.50m en 15.50m lang, lukt het net binnen te komen 
maar er kan niet gekeerd worden, dus in z’n achteruit” de vaart weer uit. 
Vóór vertrek spreekt Kees de Sint en Pieten even toe, want wettelijk mogen 
zich er maar 12 personen aan boord bevinden. 
Het aantal is echter meestal zo’n 30! Ze moeten zich strikt aan zijn regels 
houden, want als ze met z’n allen aan één kant gaan staan, gaat het mis. 
De stabiliteit komt met zo’n mensenmassa in gevaar! 
Op de schoorsteen bevindt zich de ‘RIL-Postzegel’, dat staat wel sjiek. 
Ouders van kinderen  vragen  vaak naar de betekenis van de postzegel op 
de schoorsteen. Kees licht dat uiteraard gaarne toe. 
 

 
( prachtige combinatie) 

Bij deze boot hoort een nog een aardig verhaal.  
De bewuste boot is een ex-sleepboot type Amsterdammer, van de 
Rijkspolitie te water , de RP 17 en RP 72…. 
In 1924 gebouwd bij de Vries en Lentsch in Nieuwendam (nu A’dam noord) 
Voorheen uitgerust met een Deutz en een Kromhout gloeikop motor, maar 
in 1972, na afvloeiing bij de politie, uitgevoerd met een DAF 615. (120 pk). 
Dit was een goed besluit want, zo vertelden oud dienders, ze durfden de 
Kromhout niet meer uit te zetten, bang om hem nooit meer aan de praat te 
krijgen. 
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De naam is “DE 
WILHELMINA RP17”. 
De Wilhelmina was de 
bijnaam bij het korps, 
omdat zodra oud 
koningin Wilhelmina 
een bezoek bracht 
aan Amsterdam, zij 
altijd met deze boot 
door de grachten of 
haven wilde varen. 
Sinds 1992 is Kees de 
trotse eigenaar van de 

De Wilhelmina RP 17, ingeschreven in register ’varende monumenten’.  
( o.a. min.50 jaar oud, nog origineel en beeldbepalend) 

   
Toespraak burgemeester. (Met baard, kapitein  Kees Weststrate) 
 
De RIL-vlag. Wordt vaak gehesen bij speciale evenementen,zoals: 
Nationale Sleepbootdagen, Wereld Havendagen, en wanneer we in een 
haven liggen waar ex- collega’s wonen. Dit jaar bij DelfSail waar we ook 
weer een oud RIL collega aan boord ontvingen. Ook hier veel vragen naar 
de vlag, aldus Kees. Sinds een jaar is hij voorzitter van de 
‘behoudsorganisatie’ binnen onze vereniging, en afgevaardigde bij de 
FVEN.(Federatie.Varend Erfgoed Nederland).Pracht hobby-activiteiten! 
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Hoe navigeerden wij in het Japanse barrengebied? 
(bijdrage van Ad Rommen) 

 
Tijdens de vijftiger-en zestiger jaren voeren wij in de breedte met de KJCPL 
vracht- en passagiersschepen tussen de oostkust van Zuid Amerika en 
Japan, en in de lengte tussen India en Australië/ Nieuw Zeeland. De 
meesten van ons hadden een voorkeur voor een zeker gebied dat had 
bijna alles met het vrouwelijk schoon te maken. 
 Zodoende had je respectievelijk Zuid Amerika – Australië en , last but not 
least, Japanvaarders. We concentreren ons op Japan. 
Wij deden daar nogal wat havens aan: Tokyo, Yokohama, Nagoya, Kobe, 
Osaka-Ko, Yokkaichi, Moji, Shimizu etc… 
We hebben uit die tijd een aantal luciferdoosjes overgehouden die wij, toen 
al, hanteerden als een soort Tom Tom avant la lettre om de weg te vinden 
in de wirwar van straatjes in plaatsen zoals Yokohama (Chinatown en 
Izezaki cho), Kobe (Motomachi) en Osaka-Ko.(zie afbeeldingen TomToms) 
Japan had sinds de Edo-tijd verschillende ommuurde legale red light 
disticts (yoshiwaras) op vele locaties.Hier kwam op 24 mei 1956 vanuit de 
overheid een eind aan.Ik heb dat allemaal niet meegemaakt; ging medio 
’56 varen. Als alternatief verschenen de hostess bars, hoogstwaarschijnlijk 
onder supervisie en gefinancierd door de Yakuza, de Japse onderwereld. 
In de vijftiger jaren was het armoe troef in Japan, men was nog bezig te 
herstellen van WO-2. Vele meisjes, meestal van het platteland, werkten in 
de bars als animeermeisje onder het toeziend oog van de zetbaas, Mama-
san of papa-san genoemd. Het uitgaande publiek bestond toen 
voornamenlijk uit Europese zeelieden en US army op R & R leave of van 
de verschillende US bases in Japan. 
 Het was veilig in de barrenbuurten, het wemelde van de US MP.  
Als je de Checkers bar  in Chinatown Yokohama bezocht, kon je zomaar in 
die jaren Anton Geesink tegenkomen. 
Wij dronken grote pijpen Suntory- en Sapporo bier, whisky ice, saké of 
gintonic. De meisjes dronken drankjes met onduidelijke inhoud. ’s Winters 
zaten we met onze voeten rond de hibachi pot met gloeiend houtskool. 
Tussen de bedrijven door aten we o-soba (noedel soep), okenomoyaki 
(pancake), yaki tori (kipsaté), onagi (paling) enz..  
Tegen  sluitingstijd had je de keus of terug aan boord of je vroeg aan een 
van de zussen of ze voor kortere of langere tijd de sponde met je wilde 
delen. 
Een belangrijke gegeven: bij de 2

e
 stuurman kon je altijd terecht voor vóór- 

en nazorg ivm fysieke calamiteiten. 
Door de jaren heen werd Japan welvarender, met gevolg dat de bars voor 
foreigners langzaam in Japanse bars veranderden en vele bars gaven 
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opeens niet thuis om je binnen te laten. ‘Only Japanese’, en was het uit 
met de pret. Heb ik niet meegemaakt. 
 

 
 

( deel van de enorme collectie lucifers doosjes) 
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………is een baken op zee 
(bijdrage Vlissingen correspondent Frans Goosen) 

 
Aan boord van de sleper GRONINGEN van Wijsmuller ontvangt  marconist 
Frans op woensdagavond, 25 aug. 1971, bericht van Wijsmuller dat er een 
schip is vastgelopen iets ten noorden van de haveningang van Abidjan. 
Op Kombuispraat is dit onderwerp ook al eens besproken. De vraag was 
toen: “Waar in West Afrika heeft deze stranding plaatsgevonden?” 
De GRONINGEN is met een sleep (3 bakken) onderweg naar Port 
Harcourt. 
Wijsmuller onderhandelt inmiddels met de Shell of we de sleep tijdelijk 
mogen afleveren in de dichts bijzijnde haven. 
Het vast gelopen schip van 10.000 ton is geladen met boomstammen en 
houtblokken.  
Donderdagochtend ontvangt Frans, van Wijsmuller het bericht dat de 
GRONINGEN z’n sleep kan  afleveren in Tema (Ghana). Voorwaarde is 
wel dat de runners aan boord van de sleep dienen te blijven om de boel in 
de gaten te houden. 
De GRONINGEN vertrekt diezelfde dag nog om half zeven naar Abidjan 
om poolshoogte te nemen. Verwachte aankomst vrijdag ca. 14.00 uur. 
Intussen vliegt vanuit Holland een bergingsinspecteur van Wijsmuller naar 
Abidjan. 
Vrijdagmiddag komt de GRONINGEN bij het gestrande schip aan. Er is nog 
geen ‘bergingscontract’, dus wordt er slechts polshoogte genomen van de 
situatie. Het schip ligt wel erg hoog op het strand en wordt gebeukt door 
zware branding. Ziet er in elk geval niet al te rooskleurig uit.  
 

 
 
 
(de kalme zee 
werkt toch als 
een sloophamer) 
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De GRONINGEN vaart vervolgens de haven van Abidjan  binnen om de 
inmiddels gearriveerde bergingsinspecteur aan boord te nemen. Het is al 
avond en het heeft geen zin om de situatie in het donker te peilen. De 
inspecteur vertelde dat er al drie sleepboten in de weer zijn geweest en dat 
het een puinhoop moet zijn aan boord! 
De volgende ochtend stoomt de GRONINGEN weer op naar het schip (de 
naam is tot nu toe onbekend), en de inspecteur is met de 1

e
 stuurman aan 

boord geklauterd. Het geval bleek voor de bergers van Wijsmuller een 
hopeloze zaak te zijn. De bemanning had, toen ze net waren vastgelopen, 
de lading boomstammen overboord gezet, wat niet slim was. Het schip 
werd daardoor lichter waardoor het nog verder op het strand geslagen 
werd. 
 

 
 
 
 
     (vlak na de stranding, 
      naam schip en vlag          
      onbekend) 
 
 
 
 
 

 
Einde oefening. ‘sMiddags om 17.00 uur keerde de GRONINGEN terug 
naar Abidjan, en vertrok een uurtje later naar Tema om de achtergelaten 
sleep weer op te pikken. 
 

    
 
 
 

(ruim een jaar later) 
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 De Fusie 

(uit ‘Jean fromage en voyage’ van Dirk van Lopik) 

 

We zijn met Dirk z’n verhaal terecht gekomen in 1967: 
Vlak voor kerst kregen we aan boord de officiële mededeling,  dat de 
volledige fusie tussen KPM en KJCPL een feit zou worden en dat we per    
1-6-’67 gezamenlijk verder zouden gaan als KJCPL. 
De samenwerking tussen beide rederijen bestond reeds vele  jaren. 
Eigenlijk was de RIL ontstaan uit de KPM en was het geheel in een wat 
grotere versnelling geraakt toen  in 1957 Soekarno besloot het intersulaire 
verkeer in Indonesië door eigen rederijen te laten uitvoeren. 
In 1957 was er derhalve al een groot aantal KPM-ers overgegaan  in 
KJCPL-dienst en deze ‘landverraders’, zoals sommige fanatiekelingen ze 
noemden, hadden nu op de nieuw gevormde promotielijsten riante posities 
ingenomen. Dit gaf in het begin wel eens vreemde situaties en ook 
spanningen, daar de promotiemogelijkheden bij de RIL, als expanderend 
bedrijf, uiteraard een stuk beter waren. 
Voor ons ‘jonkies’ maakte het allemaal niets uit, wij werden gewoon met 
alle RIL-leerlingen in een grote bak gegooid en op basis van datum in 
diensttreding, gerangschikt. 
Vele jaren later, toen ik probeerde lid te worden van de KPM-‘Oud Roest’- 
Vereniging, brak mij dit nog op. Men vertelde dat men minimaal drie jaar in 
dienst moest zijn geweest. 
Kon ik het helpen….?.Ben nu dus donateur. 
Met ingang van het nieuwe jaar begon men langzamerhand te mixen en 
ook moesten de schepen volgens de nieuwe RIL-stijl worden uitgevoerd. 
Voor ons , de vrij nieuwe  STRAAT  FRANKLIN viel dat nogal mee. Alleen 
de gele letters op de scheepshuid, dienden wit overgeschilderd te worden. 
 

Het RIL-logo  oftewel  
de ‘postzegel ‘ stond bij 
ons al op de 
schoorsteen omdat we 
in zgn. combinatiedienst 
voeren. 
De RIL-ers die bij ons        
aanboord kwamen, 
spraken dezelfde taal. 
Het leven ging gewoon 
door! 

 



 

22 
 

 
 
Wij raakten echter wel Oebke, Wietse, Joop en Erik kwijt aan RIL-schepen. 
Jaap ‘Claxon’ bleef……tot het bittere einde! 
 
Australië 
Mijn eerste bezoek aan Brazilië beperkte zich tot twee havens. Rio Grande 
do Sul en Sao Francisco do Sul, waar grotere schepen dan de STRAAT 
COOK niet konden komen vanwege een drempel voor de haveningang. 

 
     
 
 
( het werkschip 
STRAAT COOK) 
 
 
 
 
 

 
Het hele dorp werd geregeerd door ene meneer ‘Carlos’, uitbater van één 
der lokale kroegen. Was tevens burgemeester, hoofd van politie en nog 
een aantal hoge functies. Zeer invloedrijk, je kon veel met hem regelen, 
zolang je maar smokkelwhisky aan hem verkocht. 
Ruud, de 4

e
 wtk had daar profijt van toen hij, terugkomend van een avond 

stappen, met een bulldozer die zojuist was gelost door een voor ons 
liggende boot, te water reed 
Carlos heeft alles keurig geregeld en Ruud heeft er nooit meer iets over 
gehoord. 
De laatste haven van Zuid-Amerika was Montevideo waar we een extra 5

e
 

wtk aan boord kregen. De hwtk had hierom gevraagd vanwege de vele 
werkzaamheden. 
Hans, de nieuwe 5

e
  liep wacht met Ruud de 4

e
. 

Tijdens een van de eerste pilsjes na de wacht kwamen ze er achter dat ze 
beiden verkering hadden in Fremantle (Austr.) 
Nog een pilsje verder woonden de meisjes in dezelfde straat en uiteindelijk 
bleek het om hetzelfde meisje te gaan. 
Ontvangen brieven werden er bijgehaald, het leek wel of ze geschreven 
waren met een carbonpapiertje er tussen. Alleen stond er bij Ruud onder 
aan de brief één kruisje meer.  

(wordt vervolgd) 
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Een verhaal naar aanleiding van RIL-stickers. 
(bijdrage van Erik Moen) 

 
Erik, de zoon van, heeft z’n Piper Tomahawk gestationeerd op vliegveld 
Lelystad. Niks bijzonders, ware het niet dat zijn toestel is voorzien van RIL-
stickers. De RIL-schoorsteen postzegel en de actie RIL-sticker. (overigens 
nog steeds te koop!)  
 

 
 
De frisse, kleurrijke RIL- schoorsteenpostzegel  zoals dat voorkomt op de 
staart van Erik’s Piper Tomahawk. 
De sticker met de ‘postzegel is gemaakt door de KLM en daardoor 
afstroop- (ivm de snelheid) en UV bestendig 
. 
 
 

  
 
De RIL-Actiesticker bevindt zich op de romp 
van het toestel. 
 
Erik deelt mee dat de RIL-sticker wonderwel is 
blijven kleven op zijn machine, zelfs bij 250 
km/uur. 
(zegt wel iets over de kwaliteit van de gratis,  
door ons lid Jan Kedde & Son geleverde 
stickers! Red.) 
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Erik: 
“Als iemand me nu vraagt naar die stickers, heb ik er een verhaal bij. 
Na het terugtrekken van de activiteiten  uit Indonesië, streek de KJCPL 
neer in Hong Kong. Mijn ouders hebben er voor gekozen in het vaargebied 
te blijven wonen en dat werd standplaats Hong Kong. 
Het eerste verlof dat ik meemaakte, was meteen raak. M’n  fascinatie voor 
het vliegen was ongekend heftig. De fantastische- en lange vlucht naar 
Nederland,  was voor mij een feest van jewelste. 
Toen mijn vader na de stranding van de TJIBANTJET aan de wal kwam in 
HongKong, en later naar Yokohama werd overgeplaatst, werden de 
verlofreizen naar Nederland per vliegtuig gedaan.  
Later, toen er geen adequate scholing in Yokohama beschikbaar was, ben 
ik in Den Haag op kostschool gegaan. De jaarlijkse gang naar m’n ouders 
in Yokohama, vond ook plaats met het vliegtuig, waarbij ik veelvuldig uren 
achtereen in de cockpit te vinden was. 
De RIL heeft daardoor indirect aan de basis gestaan van de vliegerij maar 
ook, door al die jaren in den vreemde,  aan de basis van mijn eigen carrière 
als expat in buitenlandse dienst van de ABN.. 
 Dankzij het werk van m’n vader, zat het vliegen er al vroeg in. Ik kan 
gerust stellen dat de RIL goed is geweest voor ons. We hebben er veel aan 
te danken! 
Echter, door een ongelukje met mijn oor, reeds vroeg in mijn jeugd, werd ik  
na de HBS afgekeurd voor de vliegopleiding en is het daadwerkelijke 
beroepsvliegen nooit van de grond gekomen. 
Veel later kon ik, via mijn vrouw  die bij de KLM werkte, in 1981 bij de KLM 
Aeroclub wel de opleiding doen voor  privé vlieger. 
Kort daarna werd ik als expat uitgezonden naar Jeddah en later naar 
Jakarta, waardoor het vliegen tijdens verlof moest plaats vinden. Gelukkig 
hebben mijn vrouw en kinderen mij daarvoor alle ruimte geboden. 
Ben als gepensioneerde nog aardig druk, maar het is de bedoeling dat ik 
wat gas terugneem, waarbij ik me meer wil richten op vrijwilligerswerk:Het 
besturen van de KLM-Aeroclub en me inzetten ten behoeve van de AOPA 
Nederland, een overkoepelende organisatie van vliegtuigeigenaren en 
piloten die de overheid van expertise en eventueel van tegengas voorziet 
op het gebied van de kleine luchtvaart.  
Mijn oude-dag-hobby is nu wel duidelijk afgetekend; het is min of meer uit 
de hand gelopen. Inmiddels heb ik zowel Europese- als Amerikaanse 
brevetten en heb de meeste uren op Cessna’s en Pipers gevlogen. 
 * Cessna is een zgn hoogdekker met vleugels boven de romp. 
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 * Piper heeft lage vleugels. Daar gaat mijn voorkeur naar uit, en daarom 
vlieg ik met de Piper Tomahawk, het type waar ik ooit op begonnen ben. 
 

 
 

(Erik en z’n Piper Tomahawk) 
 
Eén anecdote over het verhaal dat ik heb naar aanleiding van RIL-stickers 
op mijn machine: 
Onlangs stond het vliegtuig geparkeerd op Borkum, één van de Duitse 
wadden waar verbluffend veel Nederlanders komen uitwaaien. 
Bij mijn terugkeer en voor vertrek vernam ik van de havenmeester dat een 
Nederlandse man op gevorderde leeftijd gevraagd had van wie het toestel 
was en of hij er wat over kon vertellen i.v.m. de bijzondere stickers op het 
toestel. 
In verband met privacy wetgeving geeft het Nederlandse luchtvaarttuigen 
register niet meer aan wie de eigenaar is van een vliegtuig. 
De havenmeester kon de beste man helaas niet verder helpen. Afgezien 
van deze leuke melding, zijn er geen gegevens genoteerd, dus viel er 
weinig te achterhalen”. 
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De kroon in de Shell-en  RIL vlag. 

 

Brie 
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WIE WEET HET NOG…? 

*Vraag van Ton Roskam: Even een puntje, wat ik vanmorgen tegenkwam 
in mijn groene boekje en ook in mijn Dikke van Dale. Toevallig kwam ik 
langs Pakket zoals je ziet dubbel KK. Hebben wij al die jaren met een 
schrijffout geleefd?? Misschien iets voor een Neerlandicus. 
 
Antwoord van Jaap de Berg op taalvragen in het dagblad Trouw:   
Het is simpelweg een spellingkwestie. ‘Pakket’ werd vroeger ook als ‘paket’ 
en ‘pacquet’ geschreven. Ons grootste woordenboek, het ‘Woordenboek 
der Nederlandsche Taal’ vermeldde die schrijfwijzen nog in 1913. Het 
definieerde ‘pak(k)etboot’ toe als ‘boot bestemd voor het vervoer van 
verpakte goederen en van passagiers, en oorspronkelijk inzonderheid tot 
het overbrengen van de brievenmaal, hetgeen thans niet meer door al deze 
vaartuigen geschiedt’. De redactie voegde er nog aan toe dat, ‘in de 
gemeenzame taal in Ned. Indië, de opvarenden van de KPM wel eens 
‘paketje’ genoemd’ werden 
 
*Wie herinnert zich nog zijn verblijf in het internaat van De Ruyterschool in  
Vlissingen? Kijk dan eens op  ‘omroepzeeland.nl/trugkieke’.Memories! 

 
(vervolg bldz.26) 

 

 
                   

  
Afbeeldingen van vlagvertoon bij o.a. aandeelhouders vergaderingen van 
Shell. Afb.links: ontvangen van Gert Boot, rechter afkomstig van de 
redactie. Details in de kroon laten echter een aantal verschillen zien. 
Ook zonder kleur redelijk goed waar te nemen. 
Op de RIL-website (www.kjcpl-ril.nl) komen we hierop terug middels wat 
duidelijker foto’s. 
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VLOOTLIJSTEN 

 
BOISSEVAIN (periode 1967-1968) 

 

 Kapitein  Rose                                    Hwtk.       Nicolai 

1
e
 Stm.    Ozinga                                 2

e
 Wtk.    Hendriks 

2
e
 Stm.    Verbaan                               3

e
 Wtk.    de Maar / Noordermeer 

3
e
 Stm.    Meijer / Verkaik                    3

e
 Elec.   de Hamer / Kokshoorn   

4
e
 Stm.    Zuurbier                               4

e
 Wtk.    Poort/ van Westen/ Bouma/ 

Ll Stm.    Bosman                                    ,,          de Jonge/ Herrebout/ 

1
e
 Marc.  Brouwer                                    ,,          Buitenman 

2
e
 Marc.  de Jager                               5

e
 Wtk.    Groot-Antink/ Feringa/          

Dokt.       Alberts                                      ,,          van Lopik 

Purser     Verkerk                                Ll.Wtk.  Jansen/ Geutjes  

Pursur     Yip P 

Nurse      Miss Summers / Loetjes 

 

Dirk van Lopik heeft een flink aantal namen  kunnen achterhalen die  hij  in 
zijn periode aan boord van de BOISSEVAIN heeft meegemaakt.  
Dirk denkt dat ie ze allemaal heeft genoemd!? 

 



 

 
 

 
 


