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Van achter de bestuurstafel 
 
Met de reünie nog vers in het geheugen, mag ik toch wel zeggen dat  
de tweede gecombineerde KPM/RIL bijeenkomst weer op leuke en 
vreugdevolle wijze is verlopen. Met dank aan onze nieuwe organisator Renier 
Ligtenberg, die zelfs de assistentie van de familie heeft ingeschakeld. 
De algemene ledenvergadering (ALV) zijn we begonnen stil te staan bij hen 
die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, zo ook onze voorzitter Onno Laman 
Trip. 
Hoewel er op deze ALV toch wat ingrijpende besluiten moesten worden 
genomen, hebben de leden dat binnen zo’n 40 minuten gedaan! Een 
besluitenlijst vindt u elders in deze RIL-post. 
Het bestuur gaf de ALV de mogelijkheid voor het lustrum in 2018: varen of niet 
varen. Voor het varen zijn we zo’n €5000,- kwijt aan huur. Als er niet gevaren 
wordt, komt dat bedrag vrij voor andere (misschien leukere) zaken. Elders in 
dit blad gaan we wat dieper hierop in. Ik doe hierbij een oproep aan allen om 
de reünie organisator te laten weten waar uw voorkeur ligt. Dan moet u wel 
komen!! De datum is 12 mei 2018. 
Als kersverse voorzitter mocht ik op de 6

e
 mei ervaren hoe het is als je zo’n 

evenement niet hoeft te organiseren. (Viel beslist niet tegen). 
Naast mijn bestuursfunctie ben ik ook nog redactielid van de RIL-Post. Omdat 
Ton Roskam moet afhaken hebben wij Ad Rommen bereid gevonden om toe 
te treden tot de redactie. Welkom Ad.  
En omdat wij toch graag ook een dame in de redactie willen, gaan we 
daarnaar op zoek. Uiteindelijk zijn er vele dames die in het vaargebied hebben 
gewoond en wellicht leuke ervaringen hebben meegemaakt, aan boord dan 
wel aan de wal. Henny Slettenaar heeft reeds een bijdrage geleverd. 
 Uw Voorzitter, Jaap de Rooij 
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Van de redactie 

 

* Een uitgave met door U aangeleverde, 
gevarieerde artikelen; onze dank! 
 
* De totale evacuatie van de bevolking van 
Tristan da Cunha. (ooggetuige Henk Kers.) 
 
* Weer  een ‘smeuïge’ van Dirk van Lopik.  
 
*Een vlootlijst , nu van Willem Uyterhoeven, 
maar ook een Wallijst! (o.a.Z.Afrika anno 
1974)  
 
*Bijdragen van de vaste redacteuren Henk 
Slettenaar en Ton Roskam. Ton heeft  
tijdens een redactievergadering afscheid 
genomen. Hij werd bedankt voor z’n bijdragen 

en ontving een presentje, en bloemetje voor zijn vrouw. Tijd en inspanning 
is thuis nodig. Ad Rommen is bereid gevonden plaats te nemen in de red..   
  
* Interview met onze nieuwe voorzitter Jaap de Rooij. 
 
* Deel ll van de oorlogsreizen van de TJISADANE na 1945. Theo Strauss 
vraagt zich af of er iemand is die meer weet van dit transport van Japanse 
gevangenen naar Japan met diezelfde TJISADANE. Ooggetuigen? 
 
* Ad Rommen met een artikel over de  ‘lange barren’  in Shanghai, en Cor 
Oudendijk  met een bijdrage over o.a. het IJmuider Scheepsmuseum. 
 
* “Ik ben de kleindochter van hr.Preesman. Opa ging in ‘71 met pensioen.  
Benieuwd of er over hem iets bekend is en met wie hij gewerkt heeft. Met  
name de tijd in Japan. Laatste boot waaraan hij heeft gewerkt was de 
STRAAT NAGGOYA. Ria Biesbroek-Sla”. E-mail: riabies-sla@gmail.com 
 

*Er blijken zich onder ons meer 
scheepsmodelbouwers te bevinden. 
Willem Bras heeft ook een pracht 
model gebouwd. In de volgende RIL- 
Post zijn bouwmethode. 
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* Voor de vorderingen met de modellen van Str.FRAZER en FREMANTLE,     
zie de RIL-Website met  een aantal pracht foto’s. 
Er zijn nog modellen te koop van de Hollandse F-schepen. 
Interesse? E-mail Theo Strauss:  strauss.theodor@gmail.com 
 
* LAATSTE NIEUWS: Tijdens de ledenvergadering is onze ‘waarnemend 
voorzitter Jaap de Rooij gekozen als “Voorzitter”.Een aantal foto’s van de 
Reünie van mei  jl. Prachtig om te zien hoe men al wandelend op zoek is 
naar bekenden. En die zijn er ALTIJD, so wie so de volgende keer als u 
weer komt!  Zie website voor veel meer foto’s 
 
* Aandacht voor de jaarlijkse Oud Roest reünie in Sydney.  
 Via  John Papenhuyzen een paar foto’s van de collega’s ’Down Under’. 
Foto’s zijn niet echt helder; geven wel de sfeer aan; volgende keer beter.  
 

* RIL-Stickers zijn nog steeds te koop. Ideetje:Als 
boekenleggers, op auto- , boot- of camper en zelfs 
als vliegtuigsticker.  
Bestellen bij Reünie organisator Renier Ligtenberg. 
Er zijn er nog voldoende, voor de prijs hoeft u het 
niet te laten. 
(Berry Luikinga, sticker voorop tennisbaan -trekker) 
 
*Een historisch krantenknipsel, bewaard door Theo 

Strauss,  uit de South China Morning Post van 27 april 1977.  
Er was wat knip-en plakwerk nodig en de summiere toelichting paste mooi 
op de pagina ernaast. 
 
* Een volgende keer ,  een laatste pennevrucht van Gert Boot dat mooi 
aansluit bij  ‘RIL fades into history’:   HONG KONG VAARWEL……. 
O.a. Chris Moen , Henk Bouman, Henk Roos en Henk Buitenman 
maken hun opwachting .  Maar ook  Henny Slettenaar. Zij bijt, als vrouw 
‘van’, de spits af met haar verhaal.  
 
* Doordat  de Convocatie flink is uitgebreid met RIL-Post artikelen, is er 
uiteraard meer kopij nodig. Stuur uw belevenissen en/of anecdotes naar de 
redactie.  
Toch kan het voorkomen dat uw bijdrage niet meteen wordt geplaatst; dit 
ter voorkoming van min of meer gelijkstrekkende verhalen. 
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Evacuatie van gehele bevolking van Tristan da Cunha 

(Uit het plakboek van ooggetuige Henk Kers) 

 

In 1961(op 11-10-’61)werden alle 278 inwoners  van Tristan da Cunha aan 
boord gebracht van de TJISADANE . De dreiging van de uitbarsting van de 
vulkaan was dermate bedreigend geworden,dat het zaak was om alle  
inwoners van het eiland zo snel mogelijk te evacueren.  
Ze waren het hoofdeiland reeds ontvlucht in allerlei bootjes naar het een 
paar km verderop gelegen onbewoond en onherbergzame eilandje 
Nightingale Island. Dit eilandje, met een oppervlakte van slechts enkele 
vierkante kilometers, was voor even een veilig heenkomen. 
Met spanning werd gewacht op de dingen die stonden te gebeuren: was de 
dreiging van een verschrikkelijke alles vernietigende uitbarsting reëel, of 
zou het, zoals sommige vulcanisten dachten,en wat ook de bevolking vurig 
hoopte, met een sisser aflopen. De eilandbewoners hadden al een paar 
maanden schokken gevoeld. Men was er al aan gewend geraakt totdat de 
schokken frequenter en heviger voelbaar werden. 
Uiteindelijk was er geen houden meer aan, het vulcanisch eiland TRISTAN 
stond letterlijk op barsten.. 
Op Nightingale Island, op een paar km afstand dus, was het gerommel en 
gedonder duidelijk hoorbaar. Men kon daar onmogelijk blijven wachten op 
terugkeer naar Tristan. Bovendien zou het jaren duren eer het door de 
uitbarsting verwoeste eiland weer betreden kon worden. Als het al enig nut 
zou  hebben om aan een wederopbouw te beginnen. 

 

 

 

 

Henk Kers bij 

opvang van de 

vluchtelingen a/b 

TJISADANE. 
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De TJISADANE werd 
opgeroepen naar het eiland 
en allen werden aanboord 
gedragen,of gehesen, 
richting Kaapstad, een 
tocht van ca.1100 mijlen. 
Onder grote belangstelling 
arriveerde de mailer  met 
de ‘vluchtelingen’  in 
Kaapstad , waar ze een 
warm  onthaal ten deel viel. 
Belangstelling, maar ook 

nieuwsgierigheid speelde 

een rol. Drie boten vol journalisten voeren de TJISADANE tegemoet. 

“Een Amerikaanse tydschrift se verteenwoordiger het ’n Chinese kelner 

R150 vir ’n film aangebied en nog R50 vir elke foto wat gebruik word”. 

 

Mevr.en Mr.Green. Hij ,afstammeling van 
de ooit gestrande Pieter Groen uit 
Katwijk.  
De gehele bevolking bestond uit 
afstammelingen van 5 families: 

fam. Glass, fam.Green, fam.Swain, fam.Repetto en fam.Lavarello. 
 
Tristan da Cunha maakt, samen met St.Helena en Ascension, deel uit van 
Brits Overzees gebied.  
In 1815 werd Napoleon, na de nederlaag bij Waterloo, naar het eiland 

St.Helena verbannen en  waar hij ook stierf.  
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De bevolking, op een enkeling na, vertrok vanuit  Z. Afrika naar Engeland. 
 
De bemanning van de TJISADANE: 
Kapitein:  Giel,                           Hwtk:     van Boven 
1

e  
Stm:    Gerritsen.                  2

e
 Wtk:    Valk 

2
e
 Stm:     Fermin.                     3

e
 Wtk:    Kers 

3
e
 Stm:     Touwen                     4

e
 Wtk:   Langeler 

4
e
 Stm:     Kosse en Drost         5

e
 Wtk’s: Meyer, Zwaan en Bijleveld  

1
e
 Marconist:Schuitemaker       2

e
 Marconist: Valk. 

 
In de volgende aflevering: Uit Z.A. kranten lezen we het ’waarom’ men, 
ondanks het warme onthaal, toch naar  Engeland vertrok en later de 
gedwongen terugkeer naar hun eiland, een reisverslag van een zus van 
Henk Kers naar het eiland Tristan en een leuk staaltje handelsgeest van 
één der officieren. 
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VARKENSCYCLUS 

(bijdrage van Ton Roskam) 
 
Op de lange en soms eentonige dagen op zee is het menu een dagelijks 
weerkerend discussie onderwerp .In de eerste plaats zijn er altijd de vaste 
waarden: Elke Zondag Nasi Goreng, ook wel bekend als de ‘Blauwe hap” 
en voor sommige cynici als “NAZI GOERING” om elke week het einde van 
de tweede wereld oorlog te vieren. Verder was er op Zaterdag altijd 
Erwtensoep, weer of geen weer. En geen weer in dit geval is een vrolijke 
tropendag met temperaturen van dik veertig graden. Maar er waren ook 
merkwaardige opeenvolgingen van voedingselementen die de basis  
vormden voor veel speculaties. 

Maandag was er altijd wel een of andere steak, 
bijvoorbeeld Sirloin. Op dinsdag doorgaans 
gevolgd door iets als een  Filet steak. De volgorde 
kan aangepast worden en zorgt dan voor extra 
variaties. Op Woensdag uiteraard gehaktdag. 
Boze tongen beweerden dat die gehakt-ballen 
samengesteld waren uit de teruggestuurde steaks 
van Maandag en Dinsdag. Waren er weinig steaks 
teruggestuurd dan werd het broodgehalte gewoon 
opgevoerd. Dit was meetbaar aan  het geroep om 
hagelslag bij de bal.Op donderdag werd de 
gehaktbal van Woensdag in travestie ten tonele 
gevoerd. De bal werd dan platgeslagen en 
voorzien van schijfjes augurk, het geheel gaat zo 
door het leven als Veal Crepinette. Vrijdag is een 
ware feestdag want dan staat de jachtschotel op 
het menu eventueel vermomd als  goulash. Het 

recept van de jachtschotel mag bekend verondersteld worden:  De 
overgebleven sateh’s van zondag, aangevuld met alles wat enigszins op 
vlees lijkt wordt onder een lading gekookte en gebakken uien bedolven en 
gecompleteerd met paprika’s en restjes groenten. De aardappels 
ondergaan een vergelijkbaar circuit. Bij de jachtschotel worden ze in de 
laatste verschijningsfase opgediend in de puree vorm. Op een schip wordt 
nooit iets onnodig weggegooid.  
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Drinkwaterproblemen 
(Bijdrage Henk Slettenaar) 

 
In Kobe, de laatste haven die in Japan door de BOISSEVAIN werd 
aangedaan, embarkeerde een groep van ongeveer 300 Japanners met hun 
gezinnen, die naar Brazilië wilden emigreren om daar een nieuw leven te 
beginnen. Het vertrek van het schip ging gepaard met hartverscheurende 
taferelen van mensen die voor de rest van hun leven afscheid namen van 
hun ouders en andere familieleden.  
Toen de trossen werden losgegooid, de afstand tussen schip en kade 
geleidelijk werd vergroot en een orkest op de kade dit moment uitkoos om 
het Japanse volkslied in te zetten, werd dit teveel voor de meesten der 
landverhuizers die hun tranen de vrije loop lieten. 
De grote groep emigranten bleek een zeer zindelijk volkje te zijn. Iedere 
Japanner maakte minstens tweemaal per dag gebruik van een douche en 
de vrouwen leken de hele dag bezig te zijn met het boenen en schrobben 
van kledingstukken. Het gevolg van deze schoonheidszin was dat alle 
waterkranen in de emigrantenklasse vrijwel de hele dag geopend waren, 
wat er weer de oorzaak van was dat er onvoldoende druk was in de 
waterleiding naar de eerste klas accommodatie. Royal Interocean Lines 
maakte reclame met een onbeperkt watergebruik aan boord van haar 
schepen zodat het op rantsoen zetten van de emigrantenafdeling niet in 
aanmerking kwam.  
Er moest naar een andere oplossing worden gezocht. Tijs, de Second, die 
al die klachten goed beu was, meende, na enig nadenken, een oplossing te 
hebben gevonden. 

 

 
 
(De BOISSEVAIN als 
troepentransportschip in 
1946.) 
 
 
 
 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de BOISSEVAIN dienst gedaan als 
troepentransportschip.Om de duizenden soldaten, die weren vervoerd, van 
voldoende drinkwater te kunnen voorzien, had men als extra aanvulling 
een grote zuigerpomp aan boord geplaatst. Deze pomp stond nog steeds 
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in de machinekamer opgesteld, doch voor een ander doel. De 
accommodatie van de emigranten bevond zich ter hoogte van de waterlijn 
waardoor het niet mogelijk was de toiletten, wastafels en badgelegenheden 
via ‘scupperkleppen’ regelrecht in de zee te laten lozen; het zeewater zou 
door de leidingen binnenboord kunnen stromen.  
De toiletfaciliteiten van de emigrantenklasse loosden daarom in een 
speciaal hiervoor ingerichte dubbele bodemtank nr.6. De vroegere 
drinkwater-zuigerpomp werd nu gebruikt om het gebruikte badwater, 
vermengd met uitwerpselen, wanneer daar behoefte aan bestond, 
overboord te pompen. Voor het leegpompen van deze tank zag de Second 
wel andere mogelijkheden. Een lenspomp zou hiervoor ook goed kunnen 
worden gebruikt. Hierdoor zou de pomp uit de oorlogstijd weer beschikbaar 
komen voor de drinkwatervoorziening. 
 Zonder iemand verder van zijn plannetje op de hoogte te brengen liet de 
Second een aantal blinde flenzen verwijderen, waardoor de pomp weer in 
verbinding kwam te staan met het zoetwatersysteem. Na de zuigleiding te 
hebben aangesloten op een volle drinkwatertank, liet hij de pomp een paar 
uur het water overboord pompen om de leidingen en de pomp schoon te 
spoelen. Hij besloot dat twee uren spoelen voldoende moest zijn; het kostte 
anders teveel duur drinkwater. De persafsluiter naar het drinkwatersysteem 
werd geopend en de buitenboordafsluiter werd dicht gezet.  
Op hetzelfde ogenblik vielen in deze persleiding, die niet meer gewend was 
onder hoge druk te staan, een aantal gaten zodat de Second en zijn 
mensen de rest van de voormiddagwacht druk in de weer waren om deze 
gaten te dichten. 

Na afloop van zijn wacht probeerde de Second zich onder 
de douche af te spoelen. Toen hij echter de kraan open 
draaide sloeg hem een stank als van een beerput 
tegemoet. De lucht was zo misselijkmakend dat hij niet tot 
baden kon komen. Beseffend wat de oorzaak van de 
stank kon zijn rende hij vliegensvlug naar de 
machinekamer en stopte de ‘nieuwe’ drinkwaterpomp. Het 

kwaad was echter al geschied. Het hele schip werd beheerst door een 
rottende rioollucht. 
Berouwvol ging de Second naar Ome Willem, de Hwtk, om zijn daden op te 
biechten. Deze was behoorlijk kwaad en gaf Tijs een stevige uitbrander. Hij 
besloot echter: “Deze keer zal ik de Ouwe maar niet op de hoogte brengen 
van de werkelijke oorzaak van de stank. Wij zullen het voorlopig maar 
houden op een doorgerotte blinde flens, waardoor de verbinding tussen de 
twee systemen tot stand is gekomen. De kok moet wel direct worden 
gewaarschuwd al het eten dat door dit water is verontreinigd te vernietigen, 
anders krijgen we allerlei ziekten aan boord!” 
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Bijzondere oorlogsreizen van de TJISADANE 
(deel ll, na de 2

e
  WO ) 

 
In mei 1945 had de bemanning minder geluk. Voor anker liggend in de 
buurt van Okinawa,de TJISADANE nam deel aan de bloedige landing op 
het eiland Okinawa, werd de TJISADANE geraakt door brokstukken van 
een vijandelijk gevechtstoestel dat door een ander geallieerd schip uit de 

lucht was geschoten. Vier 
opvarenden  kwamen om het 
leven: 
Een Amerikaanse kanonnier, 
een soldaat en twee Laskaarse 
bemanningsleden.  
Ter herinnering aan deze vier 
slachtoffers werden hun 
namen gegrift in een Japanse 
vliegtuigpropeller die 
vervolgens aan dek werd 
bevestigd. 
Na het beeïndigen van de vij- 

          (vastgelegd door D.Monsma)              andelijkheden  maakte het  
schip nog twee reizen in dienst van de Ned.regering, van Amsterdam naar 
Tandjong Priok. De na de oorlog in Amsterdam naar weer tot een normaal 
passagiers- en vrachtschip omgebouwde TJISADANE, zou nog eens 
krijgsgevangenen vervoeren. Dat was dus de trip met 680 bezetters van 
Indië  terug naar Japan in 1949, (Theo Strauss wil graag meer weten over 
die reis)  
In het kort, zo lezen we in Deel 12 van L.de Jong, kwam het erop neer dat 
de Ned.autoriteiten begrepen dat de Indonesiërs, van wie velen de 
Japanners niet alleen als bezetters maar ook als helpers zagen, moeite 
zouden hebben met detentie van deze veroordeelde Japanners. 
Gevolg, één dag voor de souvereiniteitsoverdracht, verliet de TJISADANE 
Java. De gestraften zouden in Japan hun straf uitzitten; echter niet lang! 
De Amerikanen in Japan, verantwoordelijk voor de detentie,werden wat 
rekkelijker, vanwege economische belangen. 
In 1950 bracht de TJISADANE Zuid-Afrikaanse troepen naar een nieuwe 
oorlogszone in Korea. Noord tegen zuid, oost tegen west.  
Op maandag 30 oktober  kregen de soldaten aan boord  ‘Dinner d’Adieu’. 

Geserveerd met o.a. Potage Korea , een Tournedos à la Johannesburg en 

een Plum Pudding de Oue Baas, koersten ze af op de 38
e  

breedtegraad…   
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Herdenking koopvaardij slachtoffers (Rotterdam 4 mei 2017) 
 
Allereerst werd de vlag halfstok gehesen door zeekadetten onder 
begeleiding van enkele Mariniers. Daarna muziek door een muziekkorps. 
Vervolgens werd door de Burgemeester een krans namens de Gemeente 
Rotterdam gelegd, waarna hij een toespraak hield.  
Dit keer over het telegram van de Nederlandse regering aan de 
buitengaats zijnde Nederlandse schepen: “opstomen naar geschikte 
buitenlandse havens” en voor de opvarenden: “ze zijn nu militairen “.Met 
alle gevolgen van dien: Dienstweigering was strafbaar. 
Daarna kranslegging door vele organisaties, waaronder KPM en KJCPL.  
Vervolgens een toespraak door een Koopvaardij predikant, waarna defilé 
langs de kransen met Aboutaleb voorop. Even na half twaalf is de 
ceremonie afgelopen, waarna veel deelnemers zich naar het, voormalige, 
Zeemanshuis begeven  voor koffie en een broodje.  
 

 
 

Kranslegging door Pieter van den Hoek en Herman van Kapel 

(foto beschikbaar gesteld door dhr.Barendrecht) 
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Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering 2017. 

 
Tijdens de laatste ALV zijn de volgende besluiten genomen, waarvan het 
bestuur u graag van op de hoogte wil stellen: 

1. Contributie wordt verhoogd van €. 15 naar €. 20 per jaar 
2. Weduwen kunnen vol lid met stemrecht worden van de vereniging 

tegen de gangbare contributie van €. 20  per jaar. 
3. Waar weduwen daar geen belangstelling voor hebben kunnen zij een 

zgn. beperkt lid worden tegen een bijdrage van €.10 per jaar, zulks ter 
dekking van de kosten van o.m. de RIL post. 

4. Van Leden v.h. leven en weduwen van deze leden  wordt een bijdrage 
van €. 10 per jaar gevraagd voor b.g. kosten. 

5. Vanaf 6 mei 2017 zullen er geen ‘Leden v.h. Leven’ meer worden 
geaccepteerd. 

6. Voor het lustrum wordt in deze RIL post een enquête uitgeschreven 
(zie hieronder), waarop alle leden worden verzocht hun voorkeur aan 
te geven om te gaan varen dan wel een lustrum aan de wal, met dien 
verstande dat, indien ‘aan de w’ wordt verkozen,  de huur van een 
schip van ongeveer €.5000 vrijvalt, waarmee het bestuur voor dat 
lustrum een andere bestemming kan geven, b.v. een aandenken o.i.d 

7. Het bestuur verzoekt de leden op onderstaande enquête te reageren. 
 
 
 

Enquête voor de invulling van het Lustrum 2018 (70 jaar) 
 

U wordt verzocht ons te laten weten waar uw voorkeur ligt voor het vieren van 
het 70 jarig bestaan van onze vereniging: varen of een feest aan de wal. 
Ondergetekende: -_____________________________________________ 
 
Verklaart dat zijn voorkeur voor de lustrumviering in 2018 is: 
 

1. Varen in Rotterdam dan wel Amsterdam. 
 

2. Viering in een goed bereikbaar restaurant aan de wal. 
 

            ( voorkeur omcirkelen) 
 
Opzenden aan de Reünie organisator Renier Ligtenberg, – per post, dan wel 
per email:  
 

(GAARNE Z.S.M. AAN RENIER DOEN TOEKOMEN !!!!) 
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Dirk van Lopik vertelt verder. 
(uit: Jean Fromage envoyage) 

 
We zijn gebleven bij Ruud en Hans. Beide boys kregen exact dezelfde love 
letter van hun geliefde uit Australië. Bij Ruud stond onder de brief één 
kruisje meer. “Kat in het bakkie”, zei Ruud. “Ze houdt van mij en bovendien, 
wat wou jij  met die kop van jou tegen mij klaarmaken?”Hier raakte hij een 
gevoelige snaar, want door het gebrek aan haar had Hans  een min of 
meer complex opgelopen toen hij bij zijn  voetbalclub als spits regelmatig 
toegeroepen kreeg  ”krijten!” als hij weer eens over  of net naast doel 
kopte. 
 
Tijdens de oversteek naar Australië was Hans stil. Bij aankomst Sydney 
schoof hij stilletjes de wal op.Toen ik een paar dagen later na het werk bij 
Ruud de hut binnen liep, zat daar een onbekend manspersoon, en gaf hen 
een hand, waarna de hele binnen zittende club in lachen uitbarstte. Het 
bleek Hans te zijn, die zich voor veel geld, een haarstukje had laten 
aanmeten. 
Trots als een pauw liep hij ermee rond en riep “Nu zullen we nog wel eens 
zien in Fremantle!!!” Hij droeg zijn heuga-tegel zelfs in de machinekamer. 
Tijdens een standaard wachtklusje, het overboord blazen van de ‘sludge- 
tank’ (Greenpeace bestond nog niet) draaide hij de luchtafsluiter vol open. 
Gevolg, een dikke laag zwart-bruine drab spoot recht in zijn nieuwe 
haardos. 
Hans had vergeten de trechteropening aan de tank dicht te draaien. Ruud 
had dit alles vanaf zijn vaste plaats onder de luchtkoker bij de bekende  
lessenaar zien gebeuren en kwam niet meer bij. 
Het werd nog erger toen Hans met alle in de machinekamer schoonmaak 
middelen (dieslolie, trifo, groene zeep) het ding weer probeerde schoon te 
krijgen en het daarna te drogen hing bij de ketel.  
Pruik was einde wacht geslonken tot meer dan de oorspronkelijke helft en 
met een compacte bos rechtopstaand nylon van een gemene oranje kleur.  
 
In Fremantle togen ze samen op naar het adres van het meisje in kwestie. 
Ze hadden het meisje niet verwittigd van Hans overplaatsing en hun komst. 
Ruud belde aan, terwijl Hans zich schuil hield. Het kind moet zich haast 
doodgeschrokken zijn toen zij, na haar eerste omhelzing haar ogen opende 
en werd geconfronteerd met een als “Woody-Woodpecker” uitgedoste 
Hans. Beide ‘kemphanen’ zijn vervolgens een stevig potje bier gaan 
drinken op, bijzonder sportief, kosten van Ruud. Deze Australiëreis was al 
duur genoeg voor Hans. 
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Gesprek met Line Manager Jaap de Rooij 

(Stuurman en wtk, zij brengen een schip van A naar B. Maar hoe krijg je 
een schip vol? Jaap vertelt.)  

 
Geboren in Semarang, Indonesië, waar mijn vader scheepsagent voor de 
SMN was. In 1947 terugkeer naar Nederland, Na de HBS meteen de 
praktijk in als scheepsklerk bij de KNSM. In m’n diensttijd eskadrons- 
administrateur, waarna terug naar de KNSM. Bij de juridische afdeling 
mooie training gekregen omtrent alle facetten aangaande lading. Omdat de 
mijn werkgever met loze beloften kwam voor uitzending, op voorstel van  
SMN directeur Jonckheer, naar de KJCPL gegaan. Korte periode in 
Londen(pracht periode), daarna Hong Kong, claims- en vrachtzaken. 

 
(uit een Japanse krant) 

 
In 1962 getrouwd in Kobe, met het meisje 
dat ik in mijn diensttijd had  leren kennen. 
We zijn een beetje gekoppeld….Drie 
kinderen, 2 ‘Afrikaantjes’ en één 
‘Japannertje’. Laat ze het niet horen! 
 
Als standplaats kreeg ik achtereenvolgens 
Hong Kong, Kobe, Yokohama en Durban. 
Na 2 jaar Hong Kong mocht ik agenturen 
van de Nederlandse rederijen in Kobe 
doen. Jaar later werd me Durban 
toegewezen als linemanager, claims 
afdeling en PZ- zeevarenden. 
Die laatste taak had nogal wat voeten in 
de aarde. Het betrof de management van 
alle verlofzaken en overplaatsingen in 
geheel Afrika. Verder hadden we nog 
meer dan 80 officieren in Durban wonen, 
waarvan de echtgenotes het kantoor 
regelmatig om advies vroegen en 
waarvoor ook e.e.a. geregeld moest 
worden. 
De overplaatsingen waren niet altijd even 
leuk. 
Soms was je met een taak bezig die je 
toch wel graag af wilde maken.Je moest 
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dan in de volgende standplaats  een brief beantwoorden die je zelf 
geschreven had in je vorige standplaats met soms moeilijke vragen!! 
Voor de familie was het probleem groter. Ander huis, nieuwe vrienden 
andere school voor de kinderen etc... 
 
Het eerste verlof was 8 maanden. Veel te lang! Het is een aanslag op je 
financiën; wat moet je al die tijd doen? Gelukkig werd dat veranderd. In 
plaats van elke 3 of 4 jaar lang verlof, elk jaar een korte periode. 
Was voor de KJCPL ook veel beter voor de plaatsingen. Als iemand 6 
weken weg is, hoeft hij niet meteen vervangen te worden. 
 
 
Gaandeweg en met veel contact met de scheepsleiding kon je goed 
inschatten waar je mee weg kon komen. Een SAFOCEAN ADELAIDE is 
bepaald moeilijker te bevrachten dan de STRAAT MOZAMBIQUE. Je moet 
wel eens een gok nemen. Maar als je het waarom uitlegt, heb ik nooit 
meegemaakt dat het schip nee zei. 

 
Voorbeeld: STRAAT MOZAMBIQUE komt van West Afrika. Eist een 
Londense verlader ineens 6000 ton koper vanuit Lobito. En dat in een 
schip met alleen sheanuts en veel katoenzaad. Maar ze deden het wel! 
Moest bij de Durban bunker call wel even op het matje komen bij de 
kapitein. 
Met alle telexcommunicatie en soms een telefoontje buiten de area had je 
een goede binding met collegea. Binnen de area was dat veel eenvoudiger. 
Daar belde je met eenieder.  
Anekdote: Moest een telex naar Kaapstad sturen. Per vergissing kwam dit  
in Johannesburg terecht. 
Antwoord van Johannesburg: “Regret due to extreme drought conditions, 
no vessels calling Johannesburg anymore”. 



 

16 
 

                                   
Een schip vol laden was een klus, maar om een schip meer dan vol te 
krijgen, moest je extra inventief en slim zijn. Soms moest je wel wat. 
Een CKD* aflader zette ons eens voor het blok. Maar in Durban hadden de 
Railways een beperking op het totaal vanwege de wagons die beschikbaar 
waren. Dan ga je op de telex ‘s avonds met Durban en vraagt of je over je 
allotment mag gaan. 
Antwoord: “You go ahead. We will sort matters out here”. 
Dat was wederzijdse collegialiteit. 
 Ja, het ging wel eens mis. In Japan hebben we eens een flink aantal 
auto’s aan dek gestuwd. Bij aankomst Angola zagen ze er niet te best meer 
uit. Het schip heeft ze toen tussen een lading door brand aangetaste, 
Amerikaanse auto’s gezet. Toen blonken ze je tegemoet! 
Puzzelwerk maakte de job boeiender. Voorbeeld: 
Een extra schip,  STRAAT LAGOS, van Afrika via Oost Afrika gaf zorgen. 
Zowel Mombasa als ikzelf hadden ‘overbooked’. Manager Mombasa en 
twee schepen in de haven hebben ons gered. Mombasa seinde: STRAAT 
LAGOS sailed-ETA Colombo--.  
Onze vraag: why Colombo? Antwoord: bunkers, water. 
Een deel van de bunkers en water waren overgeheveld naar een EAFS-
schip; ik dacht de TJIPONDOK. 
Wat me ook heugt, is de TJIBODAS in Beira. Door teveel piekijzer dreigde 
het schip ‘geneaped’ te worden. Ze is uiteindelijk bijna schrapend over de 
bank voor de haven, op tijd vertrokken. 
 
In 1974 werd Durban bezocht door dhr.Groenendijk.(Dir.NSU). Hij had 
iemand nodig voor de stuwadoors in Amsterdam of Antwerpen. Toen beide 
stuwadoorsbedrijven werden verkocht, kwam ik bij Ruys Transport als 
marketing manager. Dat mondde uit in plaatsing als manager bij Nedlloyd- 
Panocean chemicaliën tankers in Londen. 

Na diverse functies als general manager bij div. 
bedrijven, zo’n tien jaar, als zelfstandig ondernemer 
verder gegaan als scheepsbevrachter. 
Gezondheidsredenen deden me stoppen met dit soort 
activiteiten. 
                                            
(Van ladingklerk naar linemanager tot voorzitter van 

de Ver.van oud-personeel der Kon.Java-China 
Paketvaart LijnenRIL-Club) 

 
*CKD= Completely Knocked Down. 
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 PLAATSING WALPERSONEEL (per 1 november 1974) 

AFRICA                                          Durban 

J. van Middelkoop J. van den Broek R. Rowlands 

C.A.A.J. Sinninghe Damsté J. Pollard F. van Hoorn 

P.T. Aarsen W.J. Schipholt R.W. Schats 

B.A. Ashworth D.K. Shackleton H.J. de Loos 

H.J. Borland C.A. van Vark R. Bonewald 

J de Rooy   

                                    (On secondment ex Nedlloyd) 

R.F Halkema M.J. Hofland J.A.W. Weddepohl 

P.K Aarsen T.C.Koopman T.J. Plantenga 

A.J. Bervoets  

AFRICA                                  Johannesburg  

R.J. Thesen Ender J.H. Meurer F. Bijker 

B.W. le Coultre (RS) G.J. ter Poorten H. Sekiya 

AFRICA                                      Mombasa 

A.J. Dijkstra Jhr. W.M. de Brauw 

AFRICA                                    Accra-Tema 

A. Meurs F. Wudu 

AFRICA                                         Lagos 

C. Moes W.R. Oord C.F. Smit 

AFRICA                                       Takoradi 

C.T.B. Odamtten E.S.T. Andrews 

  

AUSTRALIA                      Sydney (management) 

H. Wever H.J. Hagens l.A. Sparrow 

J.C.P. van Diepen J.E. Teffer V.L. Bijvoet 

W.D. Abadee H.J. Holmes G. van Altena 

S. Barneveld J.S. Thorpe 

AUSTRALIA             Sydney Interocean swire  PTY. LTD 

B.A. Hinwood W.H. Polain 

M.J. Denholm R. Spinks  

AUSTRALIA                            Melbourne 

R.S. Hadley M.A. Froomes K.V.Carrol 

 

NEW ZEALAND                       Wellington 

  

Ph. Bangert C.J. Feith 

SOUTH AMERICA                  Buenos Aires 

P. van Schaardenburg R.F. Janssens 

A.M. Bongers  

SOUTH AMERICA                       Sao Paulo 

G.Th. M. Sweijen K.W. Draaijer 

R.E.Speld  

R.Bakker                                   On secondm.to  AVANTE SAO.P. 

  

SOUTH AMERICA                          LIMA 

H.J.Seebregts  
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Foto-impressie KPM-KJCPL Reünie 2017 
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The Old Longbar in Shanghai 
(bijdrage van Ad Rommen) 

 
Oktober 1967, Shanghai langs de kant ,met de STRAAT TORRES van de 
KJCPL boomstammen te lossen uit West Afrika. China 1962, de sociaal 
politieke beweging oftewel culturele revolutie is uitgebroken,  Mao Tse 
Tung, secretaris generaal  van de Communistische Partij, is een soort 
“back to basics” revolutie begonnen. In het scenario van een stad in 
opstand, gecontroleerd door de Rode Garde, kunnen we echter nog wel de 
wal op. Er valt voor een toerist weinig te beleven. Het beeld van dit 
Shanghai is in het geheel niet wat het was in de gloriejaren tussen de twee 
wereldoorlogen. Deze stad werd toen Oriental London of het Parijs van het 
Oosten genoemd. Onze oude collega’s van de JCJL zouden daarover 
kunnen meepraten.  
We gaan naar het welbekende Chinese circus op Nanjing lu, de langste 
winkelstraat van Shanghai, naar de Friendship Store in het Huang Pu 
district om souvenirs te kopen en naar het enige restaurant in Shanghai dat 
voor ons zeelieden open is, de ”International Seamansclub”, nr. 2 Zhong 
Shan Dong Yi lu, of wel de meer gangbare naam de Bund.  
Bovengenoemde attracties zijn er heden, in 2016, nog steeds maar dan op 
andere locaties. Het openbaar vervoer geschiedt met elektrische trams uit 
het jaar 1930. Het is ook nog mogelijk een rickshaw te nemen. Het 
communistisch kader rijdt in zwarte geblindeerde Hong Qi limousines.  
 
Met het lossen van de lading loopt het niet lekker, de werkzaamheden in de 
haven van Shanghai zijn overgenomen door de Rode Garde. De 
organisatie is een chaos, ze zijn vooral met politiek en ontregeling bezig. Of 
het nog niet genoeg is, horen we dag en nacht, het Communistisch 
propaganda getetter door de luidsprekers langs de kade. 
 

We gaan even terug 
in de geschiedenis 
van International 
Seamansclub.  In 
1864, toen de 
westerse naties, USA, 
Duitsland, Frankrijk en 
Engeland het voor het 
zeggen hadden in 
China, bouwde men 
de eerste zg “ Britse 
club” op deze plek, 



 

21 
 

Bund nr. 2. Het lidmaatschap was exclusief weggelegd voor blanke 
mannen van standing. Het gebouw, drie verdiepingen hoog , opgetrokken 
in rode baksteen,  werd in 1909 afgebroken. Het viel uit de toon t.o.v de 
populaire barokke  bouwstijl op de Bund.  
 
In 1910, tijjdens nieuwbouwboom op de Bund, werd ter plekke een nieuwe 
“Britse club” gebouwd, “The Shanghai Club Building”. Drie  verdiepingen 
hoog, barok revival, bouw van graniet, op 1800 m2. Perceel oppervlakte 
9280 m2. Architect was de Japanner Shimoda Kikutaro. Deze club had de 
langste bar van de Oost, lengte 34 meter, opgetrokken in mahoniehout en 
zwarte-wit marmer. Accommodatie op de verdiepingen, veertig kamers, 
rookkamer, billiardkamer, bibliotheek, eetzaal en een ruime lobby. De 
functie van dit gebouw was dezelfde als het oude gebouw. Het werd ook 
o.a het pied-a- terre van de Correspondents Club. 
 
Tijdens W.O. 1 (1914-18), was China al een republiek, de laatste keizer 
werd in 1911 afgezet. China, bondgenoot van de geallieerden, werd niet bij 
de oorlog betrokken en had voornamelijk last van provocaties van Japan.  
Men stuurde duizenden Chinese arbeiders naar Europa om loopgraven te 
graven. De CPC (Communistische Partij China) werd in 1921 door Mao 
opgericht. In 1941, tijdens W.O.2 viel Japan China binnen en , in 1945 
caputileerde Japan. Na een machtstrijd tussen de Nationalisten van de  
Guomindang (KMT) van Chiang Kai Shek en de CPC van Mao Ze Dong,  
vluchtte Chiang naar Taiwan en de CPC was vanaf 1 Oct 1949 de leidende 
partij in China. 
 “The Shanghai Club Building” wordt in 1949 “The International 
Seamansclub”. In de entree lobby staat er, “bigger than life”,een beeld van 
Mao (1893-1976)  De barkrukken zijn weg en de bar wordt een uitgifte 
counter van het restaurant. Op het hoofdmenu prijkt het meest geliefde 
gerecht, stirred eel  Shanghai style met chow fan en Shanghai Seagull bier 
van de lokale Hua Quong brouwerij.  We betalen met locale yuans , welke  
je bij vertrek uit Shanghai nauwkeurig moet verantwoorden en retourneren; 
meenemen verboden! Op de hogere verdiepingen zijn nog steeds de 
slaapkamers. De rookkamer is een filmzaal waar de zeelui welkom zijn om 
de saaie en langdradige  propagandafilms te bekijken.Op straat  vervelend 
opdringerig gedoe van de Rode Garde. 
 
In 1981 verandert dit gebouw van functie en heet het “Dong Feng “( Oosten 
Wind) hotel, het beeld van Mao is verdwenen, de International 
Seamansclub vertrekt naar elders in het Huang Pu district,  in de oude 
Russische ambassade. 
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 Wij woonden van 1995-1998 in Shanghai, de naamgeving was toen nog 
niet veranderd en heet dan nog steeds het “Dong Feng hotel”. In 1989 
had ”Kentucky Fried Chicken” zijn deuren  in het hotelrestaurant geopend, 
weer werd de fameuse bar gedegradeerd tot uitgifte counter. Het gebouw 
raakt in 1996 onbeheerd en vervallen. Het staat wel op de locale 
monumentenlijst, zoals bijna alle klassieke gebouwen op de Bund en wordt 
geleased door de “Hilton groep” ; wachtend op betere tijden. 

 
Van 2009 tot 2011 volgt, zo’n 100 jaar na dato, een complete facelift van 
het hotel inclusief de ‘long bar’ ,die opent  in 2011 onder de naam “Waldorf 
Astoria Shanghai on the Bund” incl luxe hotel. 
 

We moeten er toch weer eens gaan kijken!     Adriaan Rommen .Sept.2016 
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Sydney Reünie Oud Roest Down Under (2016) 

Willem+Kate Bras Fred+Jenny Burger John+Val Kol Ferrie Oosterhoff 

John Papenhuyzen 
(3

e
 foto,blw. Hemd) 

Henk Kortekaas 
(streepjes-trui.) 

Fred Elkhuyzen Bruce+ Tillie Polain 

Janet+Joe - 
      Slikboer 

Pam+Dick- 
          Rademaker 

Herman+Kay- 
                Willemsen 

Bob+Leonie- 
         Lammeree 

Harrie Cleveringa    
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Een kleine wereld 

(bijdrage van Cor Oudendijk) 

In 1964 ben ik als stuurmansleerling begonnen bij de Maatschappij Oceaan        

(de Blauwpijpers) in Amsterdam. Daarna van 1965 tot 1976 als stuurman 

bij de R.I.L. Vervolgens van 1976 tot 1988 diverse walfuncties bij 

Wijsmuller in IJmuiden. Vanaf 1988 tot mijn pensionering in 2008 heb ik 

gewerkt bij Haven Amsterdam als havenmeester en directeur scheepvaart. 

En dan? Niets doen was geen optie. Ik was al 20 jaar secretaris bij de 

K.N.R.M. van het station IJmuiden maar als je 70 wordt dan behoor je 

plaats te maken voor de jonge garde en zo kwam de voorzitters vacature 

van het Zee en Haven museum in IJmuiden in beeld 

(www.zeehavenmuseum.nl). 

In maart 2015 heb ik deze functie aanvaard en doe dat met veel plezier. 
Ook omdat ik al vanaf mijn RIL periode veel belangstelling heb gehad voor 
de maritieme geschiedenis met de VOC als hoofd thema. De stap naar de 
regionale geschiedenis van je woonplaats is dan niet groot. Het past tevens 
uitstekend bij mijn nautisch verleden en daardoor ook het contact met de 
80 vrijwilligers waarmee we het museum runnen. Ruim 70% van hen heeft 
gevaren en dan klikt het erg snel, een half woord is dan genoeg..   

Het museum heeft 4 hoofdthema’s: 

 De geschiedenis van het Noordzeekanaal 

 Het ontstaan van IJmuiden 

 De Visserij 

 De regionale maritieme industrie 

Net als de meeste musea hebben wij permanente en wissel exposities. Zo 
hadden wij van februari tot augustus de wissel expositie “Kunst en/of Echt”. 

Wij exposeerden schilderijen van de befaamde kunstschilder Nico Peeters 
(www.nicompeeters) en 3 schitterende dynamische modellen van Henk van 
der Ven. De modellen waren van de “Flying Enterprise” (1 meter lang) die 
op 10 januari 1952 na een heroïsche strijd in het Engels Kanaal ten onder 
ging. Kapitein Kurt Carlsen werd er wereldberoemd door. Dan was er een 
model van het opleidingsschip “Prinses Juliana” en van een Chinese Jonk. 
Gedetailleerdere modellen heb ik niet eerder gezien.Voor de liefhebber zijn 
ze te koop. 
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Wij hebben deze expositie laten openen door Roger Dancy, de zoon van 

stuurman Kenneth Dancy die in 1952 vanaf de Engelse sleepboot “Turmoil” 
op de  “Flying Enterprise” is gesprongen om samen met de kapitein een 
sleepverbinding tot stand te brengen. Zo moet je als museum trachten 

steeds in het nieuws te blijven om bezoekers te trekken. 

Na al deze voorafgaande 
zaken kom ik bij de 
kunstschilder Nico Peeters, 
hij is de aanleiding dat ik 
deze bijdrage voor de RI-L 
Post schrijf. Peeters is een 
industrieel schilder. Hij 
schildert stoomlocomotieven, 
fabrieken, vliegtuigen, etc. 
maar gelukkig ook schepen. 
Hij schildert in opdracht. Zijn 
stijl vind ik persoonlijk 
fantastisch, alsof het foto’s 

zijn zo levens echt. Zo zag ik op de begeleidende film 2 bekende RIL 
schepen in zijn oeuvre, de “Straat Banka”  en de “ Straat Singapore”.  

 

(STRAAT BANKA, 
alsof het een  foto 
is) 

 

 

Gevraagd of hij de 
eigenaar van 
beide schilderijen 
kende en vernam 
toen dat dit Ruud 

Visser was. Heb toen per e-mail contact met hem opgenomen en zo bleek 
dat hij in de jaren 60 als derde w.t.k. bij de RIL heeft gevaren. Het is nog 
maar 3 weken geleden dat ik aanwezig was bij het testen van een 
straalmotor als nieuw brandblusmiddel…Ruud was  daar ook. Tja, een 
klein wereldje.           Bent u in de buurt, kom eens langs.  
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Vlootlijsten 

 

 
STRAAT CLARENCE       (Okt.1975) 

 

Gezagvoerder G.Kaersenhout Hoofd.Wtk R.Camphorst 

1
e
 Stuurm.  F.Monteiro        2

e
 Wtk. W.Uytterhoeven 

2
e
 Stuurm. C.Oudendijk       3

e
 Wtk. R.Rensen 

3
e
 Stuurm.  M.Zurhake       4

e
 Wtk. J.Klap 

4
e
 Stuurm. S.Rotteveel            5

e
 Wtk.  R.v. Haasteren 

    L.l.Stuurm. Suprijadi(Jak.)        L.l.Wtk. J.v. Appeldoorn 

Rad.telegraf. E.Bakker        L.l.Wtk. B.Manz 

         L.l.Wtk. L.Pardede (Jak.) 

             L.l Wtk. L.K.Hong (S’p) 

       Crew: 5  Indonesian 2  Malayssian 30  Singaporean 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 “RIL fades into shipping history”  

(bijdrage van Theo Straus, zie artikel hiernaast) 

 

Deze krantenkop verscheen in de South China Morning Post(1977) 

Een bijzonder krantenknipsel, een mooi bewaard document, waarin sprake 

is van enige ongerustheid. Vóór die tijd is er ook regelmatig over de RIL in 

Hong Kong geschreven, zo blijkt uit  de in het RIL-redactie archief 

opgedoken, inmiddels vergeelde, SCMP-papers. Daarover later meer.  
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Uit de collectie van Ger Sweijen 

 

Dit  couvert  behoeft  nauwlijks  toelichting,  want  alle  relevante  gegevens 

kunt  u  in  een  oogopslag  waarnemen. 

Blijkbaar  was  de  postkamer  op  het  Scheepvaarthuis  goed  op  de 

hoogte  van  dit  soort  bijzondere  vluchten. 

 

 

 



 

 


