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Van achter de bestuurstafel 
Met de reünie achter de rug, mogen we terugzien op een prettig en 
succesvol evenement. Met grote dank aan de organisator, Renier 
Ligtenberg, en zijn (deels familie) team, Yda Dolman, Marja Peek en 
Monique Ligtenberg, waarvan de laatste meer dingen doet die buiten de 
schijnwerpers vallen, om Renier bij te staan. En laten we niet vergeten dat 
jonge dochter Margot gasten van en naar het station heeft gereden. Uw 
voorzitter had het voorrecht om daar even bij stil te staan bij de aanvang en 
hun daarbij namens de vereniging iets blijvends aan te bieden. 
Na de enquête onder de leden kwamen we weer bij Avifauna terecht, waar 
we in een vertrouwde omgeving elkaar konden begroeten. En het 
kookspektakel was zoals vanouds weer een heerlijk spektakel. 
De algemene ledenvergadering verliep snel. De secretaris zal u daar in 
detail over rapporteren. De gemiddelde leeftijd van onze leden gaat 
gestadig omhoog, en dat van het bestuur dus ook. Het aantal deelnemers 
daarom echter niet. Dat brengt bij mij het Japanse gezegde in gedachten: 

Alleen wie bezig blijft 
wil honderd worden. 
    (Dus wat let u???) 

Dat neemt niet weg dat uw bestuur wel op zoek is naar de jongere garde 
voor bestuurstaken.   
Uw bestuur wenst u daarom veel goeds in het volgende lustrum, waarbij 
we de hoop uitspreken dat u flink bezig kunt blijven. 
Uw voorzitter: Jaap de Rooij 
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Van de redactie 
*Voor u ligt de full-colour-Jubileum 
uitgave. De redactie hoopt dat ook deze 
RIL-Post, dankzij uw bijdragen, u weer 
voldoende variatie biedt. In elk geval veel 
kleuren foto’s, met name van de Reünie. 
Veel leesplezier! 
  
* Van Antoon Blijlevens: Ontmoeting op 
volle zee met de VAN RIEBEECK en de 
CAMPHUYS.  
 
* Berry Luikinga: Trouwen met de  
handschoen. Feest aan boord van de 
STRAAT FLORIDA  en in Baarn. 
 

*Recherchewerk door Ron de Mes en zijn vrouw. Betreft het achterhalen 
van een handtekening uit 1941. Zie het artikel van Theo Strauss.  
  
*Numismaten. In RIL-Post 4 (nov.2001) is aandacht 
besteed aan penningen die uitgegeven werden naar 
aanleiding van het in de vaart komen van de 
STRAAT-F-schepen. Een aantal vragen van ‘toen’ 
kunnen nu beantwoord worden.  
De redactie heeft n.l. toestemming, informatie over 
deze penningen over te nemen uit het blad 
NAVIGARA, uitgave v/d Vereniging van Oud- 
Studenten v/d Maritieme Opleidingen Groot 
Amsterdam. Onze dank!      
 
* De redactie ontving drie reacties op de foto van dhr. Knoop. 
Cor Oudendijk:  Heeft de april uitgave van de RIL-Post uit 1958 erop 
nageslagen. Daarin stond de gehele bemanning van de TJIPANAS 
vermeld vanwege uitzending van de Wereldomroep. (Zie Vlootlijsten). 
John Kalma: Zijn opgegeven namen komen overeen met die van Cor.         
Cita Mieog Kuiken: De vrouw, op de foto van dhr. Knoop (RIL-Post 38) is, 
anders dan de foto doet vermoeden, abusievelijk gekoppeld aan de 
kapitein, maar is Ann Kuiken, echtgenote van hwtk Kuiken. 
 
*Nalatenschap dhr.  E.M. van Rhoon. Met een bericht aan Bert Pleizier, 
deelde Marja Weers (nicht van dhr. E.M. van Rhoon) mee, in het bezit te 
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zijn van een verhuisdoos vol met vnl fotoboeken van haar oom en of er 
interesse voor was. Niet bruikbaar materiaal  konden we, wat haar betreft, 
wegdoen. Nieuwsgierig als we zijn, hebben we, in overleg met het bestuur, 
besloten deze doos af te halen in Eindhoven. En jawel, er zitten heel 
aardige foto’s bij. Zie voorzijde van deze RIL-Post, STRAAT FUTAMI. 
Komen er zeker op terug. Onze dank Marja!  
  
*Red. ontving “Toen varen nog avontuur was” het boek geschreven door 
oud  KJCPL-stuurman Sanatan de Jongh Swemer. Voer begin jaren ‘60  
op de STRAAT COOK, STRAAT 
MOCAMBIQUE en de TEGELBERG. 
Een serie korte, vlot lees- en zeer herkenbare 
verhalen van deze oud  KJCPL- stuurman.  
“Schepen zagen er nog uit als schepen,  in 
plaats van blokkendozen. Zonder computers of 
GPS moesten schepen hun weg nog vinden 
met behulp van de zon en sterren. Voor 
varens-mensen een feest van herkenning”. 
 
*Ger Sweijen: De route, en de nodige afstempeling, van een envelopje per 
zeepost vanaf het eiland Tristan da Cunha. Eerst met de TRISTANIA, 
vervolgens met de  BOISSEVAIN, en tenslotte met een postloper naar het 
huisadres in Kaapstad van Capt. Scott. 
 
* Gert Boot.  “Hong Kong Vaar Wel” oogstte meerder positieve reacties, 
dus waagde ik me nu aan de Bali versie, “Bali Vaar Wel”, aldus Gert. 

 
*De foto op de achterzijde is geïnspireerd door een artikel uit 
de Poseidon (Verenigingsblad van Oud leerlingen van de 
RUIYTERSCHOOL.) waarin  een foto is  opgenomen  van de 
STRAAT BALI.  Zie het artikel van Anton Steketee. 
Waartoe één zo’n foto kan leiden. Naar HKHO?. 
 

*De scheepsmodellen voor de heren Strauss en Meurer zijn nu onderweg.  
*Mocht uw bijdrage nu niet afgedrukt zijn? Even geduld aub. 

 
 Uw bijdragen blijven van harte welkom! 
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Herdenking Koopvaardij slachtoffers (Rotterdam 4 mei 2018) 
(verslag van Herman van Kapel) 

 

(Kranslegging door H. van Kapel en G. Barendrecht. Foto: Dhr. Schmale) 
 
Om 10 uur ‘s-morgens verzamelden de deelnemers zich in het voormalige 
Zeemanshuis op de Willemskade. (Heet nu STC-Safeport). Ook burge- 
meester Aboutaleb is daar dan reeds aanwezig. Van KPM en RIL waren er 
totaal 5 personen  
10.40 uur. Wandelde de hele ploeg onder het viaduct van de Erasmusbrug 
door naar het monument De Boeg. 
11.00 uur. Begin ceremonie met het ‘slaan van 6 ‘glazen’ op de 
scheepsbel. Daarna hees het Zeekadettenkorps van Rotterdam de vlag 
halfstok, waarna de burgemeester een krans legde namens het 
Rotterdams gemeentebestuur. Vervolgens het Signaal-Taptoe, waarna 1 
minuut stilte. 
11.05 uur. Uitvoering eerste couplet van het Wilhelmus door de Douane 
Harmonie Nederland, gevolgd door een woord van herdenking door 
Aboutaleb. Deze keer gebaseerd op de lotgevallen van een bemanningslid 
van de SLAMAT, die tot zinken werd gebracht bij de evacuatie van Britse 
troepen uit Griekenland in 1941. Hij werd opgegeven als ‘vermist’. En daar 
moest zijn gezin het mee doen. 
11.10 uur. Kranslegging, geassisteerd door de Zeekadetten met 
koraalmuziek van de Douane Harmonie en halverwege onderbroken met 
een toespraak van ds. Helene Perfors (Prot. Koopvaardijwerk Rijnmond). 
Er werden 26 kransen gelegd.; wij waren nr. 16. 
11:40 uur Defilé langs het monument. Daarna nazit in het STC-Safeport 
met koffie en broodjes.  
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Scheepvaartpenningen 
 

In het fraaie blad NAVIGARE van de Vereniging van Oud –Studenten van 
de Maritieme Opleidingen Groot Amsterdam, besteedt Albert Kelder in  
deel 2 aandacht aan de scheepvaartpenningen uitgegeven door de 

Indische lijnen van KPM, JCJL en 
KJCPL.  
 
 

 
 De penning: Medailleur R.C. Augustinus, brons, diam.80mm, KB2858 
 
In 1964 ter gelegenheid van de indienststelling van de laatste van een serie 
van 4 snelle vrachtschepen (de zogenaamde ‘Hollandse F-schepen’) werd 
door de directie van de KJCPL een groot formaat penning uitgegeven. 
Op de voorzijde stond de bij de werf van P. Smit Jr. gebouwde, en in april 
van dat jaar opgeleverde STRAAT FREMANTLE. Drie van deze serie van 
4 werden bij Piet Smit Jr. gebouwd, de STRAAT FRANKLIN, het vierde 
schip, was uitbesteed aan de Verolmewerf te Alblasserdam.   
In 1966 volgde een soortgelijke penning ter gelegenheid van de indienst-
stelling van de ‘Japanse F-schepen.  
Hiermee zijn een paar vragen uit de RIL-Post nr.4, beantwoord.  
 
*Tijdens de jaarlijkse gezamenlijke herdenking van einde W.O .ll in de Oost 
in de Prins Hendrik Stichting te Egmond aan Zee,  waren vorig jaar een 
aantal exemplaren van NAVIGARE door Pieter Bijl ter inzage gelegd.  
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Ms “RUYS”  1938-1968-2018 
(Bijdrage van Herman Broersma) 

 
Opgeleverd 80 jaar geleden, gesloopt 50 jaar geleden. Mooie reden om er 
even bij stilte te staan. Ook bij een paar persoonlijke herinneringen. Ook ik 
ben van 1938, voel me verbonden met Vlissingen alwaar de RUYS te water 
is gelaten, waar ik op de zeevaartschool heb gezeten en waar ik ook mijn 
vrouw heb ontmoet. En 1 ½ jaar gevaren op diezelfde RUYS.(1963-1965).  
*Eerst als ‘jongste’ van drie 3e wtk’s, en verantwoordelijk voor het carter! 
Het was er heet, bedompig en vuil. De zware olie restanten in de smeerolie 
te samen met het zweet, zorgden voor zwart doorweekte ketelpakken die 
nooit meer wit te krijgen waren. Maar, erger, ons hele lichaam had 
meerdere schrobbeurten nodig om van het zwarte vuil ontslagen te raken. 
De drie hoofdmotoren (totaal 24 cilinders), waarvan de zuigers minstens 
éénmaal per jaar getrokken moesten worden. Elke week één. 
*In onze tijd werden er ook haarscheurtjes geconstateerd in de krukas. 
Onze taak was deze kraakjes weg te slijpen. Zeer tijdrovend en saai werk. 
In elke haven gingen carterdeuren open en…slijpen maar. Goede nieuws: 
de assen hebben het tot aan de sloop uitgehouden. 
Als ‘oudste’ 3e, met verantwoording voor de cil. koppen, werd je niet zo vuil 
Later als 2e was het leven op zee heel aangenaam: de ochtendwacht van 
8-12 en ’s-middags administratieve werkzaamheden. 
*Drie hoofdmotoren met elk een schroef. Tijdens het manoeuvreren stond 
bij elke motor een wtk. Het gebeurde soms dat een overijverige loods het 
schip wilde bijsturen met de schroeven, en daarbij voortvarend en over-
vloedig gebruik maakte van de drie telegrafen: ‘vol vooruit’ en meteen weer 

‘stop’. Na een paar keer zei de 
hwtk: “Niet te snel reageren”. En 
inderdaad, voor de motor weer 
gestart werd met lucht, ging de 
telegraaf weer op ‘stop’. 
 Op de brug vond men het 
blijkbaar prima, we kregen nooit 
commentaar.  
Het bijsturen met de drie 
schroeven was niet effectief; ze 
zaten redelijk dicht bij elkaar. 
*Buenos Aires, 1966. Brand in 
een der ruimen op het voorschip. 
De RUYS was voorzien van een 
Clayton zwaveldamp 
producerende installatie. Deze 
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damp kon in de diverse ruimen worden gepompt. Ik had diverse malen de 
handleiding van het Clayton apparaat bestudeerd en was theoretisch 
aardig op de hoogte, maar we hadden nog nooit proefgedraaid. 
Toen de brand werd aangemeld, werden de luiken gesloten. Solide zwavel 
werd gebruikt en door verbranding vrijgekomen zwaveldampen het ruim in 
gepompt. We wisten echter niet goed wanneer er voldoend zwaveldamp in 
het ruim was toegelaten en pompten dus maar door. Na verloop van tijd 
werden we verzocht te stoppen met het pompen van zwavel. 
Later kregen we te horen dat het vuur onder controle  was maar dat er wel 
erg veel zwavel in het ruim was toegelaten. Verdere branden bleven ons 
gespaard en kregen geen gelegenheid onze ‘performance’ te verbeteren. 
*1965. Overplaatsing van de TJIBODAS , liggend in Yokohama, naar de 
RUYS liggend in Osaka. Treinreis met de Tokaido ‘Bullet train’, een 
bijzondere ervaring. Deze supersnelle trein, pas een jaar in bedrijf, was als 
nieuw. Een vliegtuig type stoel, uitzicht door een groot venster en dan die 
snelheid! Voor die tijd een ongehoorde snelheid van 200km/uur. 
 

(De ‘RUYS’, schip met karakter; ik was bevoorrecht) 
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BALI VAAR WEL 
(bijdrage van Gert Boot) 

 
Het werd zo langzamerhand tijd voor mij om afscheid te nemen van Bali. 
De reis daar naar toe en vandaan lijkt steeds moeizamer te worden. 
Dus, met mijn ervaren chauffeur voor de 10 jaar I Made Sukatna (NB rij niet 
zelf op Bali, alwaar geen ANWB richtingborden en zichtbare straatnamen, 
wel honderdduizend schoolkinderen en ouderen op motorfietsen) gingen 
we nog een keer naar de mooiste tempels die ik mij herinnerde, de groene 
rijstvelden, de witste stranden (in het noorden zijn er ook met zwart 
lavazand), de aantrekkelijkste lokale dansvoorstellingen en uiteraard veel 

restaurants. 
Wij zagen o.m. de prachtige Kehen tempel 
met de grootse toegangspoort (te ver voor 
de bustoerist), de Pura Taman Ayun, de 
Staats Tempel van het eens krachtige 
koninkrijkje van Mengwi. De nazaten van 
de Kon. Familie onderhouden de gronden 
nog steeds. De Pura Puseh heeft speciaal 
mooi beeldhouwwerk, maar horden 
toeristen en tropische regenbuien joegen 
ons weg. De Jatilunih rijstvelden boden als 
altijd een frisse aanblik en een geschikte 
rustplaats. 
De lokale dansen moet je eigenlijk op het 
platteland zien met dorpelingen als 
commentaar leverende toeschouwers, 
maar zitcomfort en een drankje op zijn tijd 
zijn ook aantrekkelijk en wij woonden de 
voorstellingen bij, in het smaakvolle 

Tandjung Sari Hotel in Sanur, en in de Oberoi “low-key  luxury” aan zee. 
De legong danseresjes, tot zeg 14 jaar, zijn mijn favorieten. Hun training is 
streng en de ernstige gezichtjes stralen dit uit. Eén misstap is voor de 
kinderen een ramp met traantjes tot gevolg. Het toeristen publiek lacht en 
vinden er het spektakel juist spannender door. 
Ubude, het lokaal cultureel centrum, met meerdere musea, blijft 
aantrekkelijk maar helaas overvol. Het Museum Pura Lukisan, waar de 
Ned. Schilder Bonnet de plannen voor tekende in de vijftiger jaren en ook 
nog de eerste curator was, onderging renovatie en in een nieuw gebouw 
zijn de betere Balinese schilderijen te koop. Aanbevolen! 
Mijn activiteiten zijn nu achter de rug en ik geniet van rustige 
tropenavonden. In de verte het geruis van de branding, dichtbij blaft een 
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Kampong hond, altijd aanwezig in grote getalen, er waaien flarden 
Gamelan Rindik (Balinese bamboo en fluit muziek) voorbij, waar het goed 
luisteren naar is (en een beetje dromen). 
Regelmatig schuifelen geruisloos grote oude bruine voeten voorbij om mijn 
wijnglas een beetje bij te vullen. De oude voeten getuigen van een hard 
werkzaam leven en gaan nu nog voor een fooi, die meer in zicht komt 
naarmate de fles leger…. 
Een kakelende zwerm “mainlanders”, zeg twee bussen vol, trekt voorbij op 
enige afstand. 
Indonesië zou niet hun favoriete bestemming zijn omdat ze de lokale hap 
niet lekker vinden, maar het is wel goedkoop en dat geeft kennelijk de 
doorslag. Hun voorvaderen waren hier nog eerder dan wij en zijn nog 
steeds prominent vertegenwoordigd hetgeen wij helaas niet kunnen 
zeggen ondanks eeuwen lange inspanning om hier iets groots te 
verrichten. 

De fles is bijna 
leeg en de fooi 
gegeven. De 
oude voeten 
wijzen mij 
beleefd de weg 
naar mijn 
bungalow. De 
zon gaat onder 
in Straat Bali, 
en ik denk nog 
eens terug aan 
het schip met 
die naam dat 
jaren zo 
succesvol voer 
op de 

lucratieve 
ASAS, onze 
crack service 
van weleer. 
 
(Ik heb geen 
verklaring voor 
‘LIJN Line’ 
onderaan de 
poster.G.B.)  
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De Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(Van het bestuur van de Ver. van  O.P. der KJCPL) 

 
Deze nieuwe wet is bedoeld om te voorkomen dat gegevens van personen 
oneigenlijk gebruikt worden. Wat betreft uw vereniging gebruiken wij de 
gegevens van u slechts als ledenadministratie, toezending RIL-Post en 
andere communicatie. Zij wordt dan ook onder geen enkele voorwaarde ter 
beschikking gesteld aan derden, noch zullen wij die in openbare publicaties 
opnemen, zoals de Ril-Post op de internet site. Mocht u echter toch van 
mening zijn dat (een deel van) uw gegevens niet in onze administratie 
behoren, verzoeken wij u dit schriftelijk aan onze secretaris te melden. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Start foto’s reünie 
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Verslag reünie 12 Mei 2018. 
(Renier Ligtenberg , Reünie Coördinator) 

 
De 70ste editie, het 14de lustrum, dus meer dan voldoende reden voor een 
feestje. Het was weer een zonovergoten dag op onze vaste locatie het 
Avifauna in Alphen aan de Rijn. Hoewel de eerste reünisten pas om 10.15  
verwacht werden, was ik al om 9.30 present. De dames die voor de 
ontvangst zorgden volgden niet veel later. 
Evenals vorig jaar werden de reünisten die met het openbaar vervoer 
kwamen van het station gehaald en persoonlijk bij de ingang van het park 
afgezet. Omdat de ALV om 11.00 uur begon, werden de eersten al om  
9.45 uur op het station verwacht. 
We mochten dit jaar 159 personen ontvangen, waarvan ruim 100 leden. 
Allen kregen bij de ingang een batch met een verschillende achtergrond 
zodat de leden elkaar snel konden vinden. 
Daarnaast ontvingen de leden vanwege het lustrum een aandenken in de 
vorm van een briefopener  en een sjaalring. 
De ALV begon rond 11.15 uur en werd ook dit jaar, met 39 leden 
waaronder de ereleden Mevr. M. Gooszen, en de Heer H. Slettenaar weer 
goed bezocht. Het bestuur legde verantwoording af voor het gevoerde 
beleid en gaf aan op zoek te zijn naar verjonging zodat dit feest nog lang 
voortgezet kan worden. Eén van de leden vroeg of de vereniging kleine 
KJCPL vlaggetjes te koop kon aanbieden. Dit voorstel werd in beraad 
genomen. Tot slot werd de datum voor de volgende reünie vastgelegd. 
Om 12.00 uur werd het buffet voorbereid  en om 13.00 uur geopend. Onder 
het uitwisselen van vele verhalen, vooral uit het verleden, liet men zich het 
eten goed smaken. Rond 15.00 was iedereen voldaan en werd tot slot 

koffie of thee aangeboden. 
De dames van het ontvangstcomité 
en de chauffeur werden middels een 
mooi boeket hartelijk bedankt voor 
hun  belangrijke, maar ook geheel 
belangeloze inzet. Iedereen keek en 
kijkt met veel genoegen terug op 
een geslaagde dag.  
Het bestuur gaat zich de komende 
maanden weer beraden over de 
invulling van de volgende reünie. 
Hoe de 71ste editie eruit gaat zien, 

is nog niet bekend. Maar dat hij er komt op zaterdag 11 Mei 2019, staat nu 
al vast. 
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De RIL: Je komt er niet los van! 
(intervieuw met mevr. M.J. Gooszen) 

 
De redactie heeft gemeend eens langs haar memorabele leven te reizen.  
In 1929 vertrokken haar ouders naar Indië a/b van het m.s. INDRAPURA. 
Haar vader, Ir. J.A.H. Gooszen, trad in dienst van de KPM te Tandjong 
Priok, en werd er chef TD.  
In 1932 kwam Muis Gooszen ter wereld in het ziekenhuis te Tjikini. Tjikini is 
het stadsdeel van Djakarta, toen nog Batavia. 
Het gezin Gooszen maakte de Japanse bezetting mee, kwam er, ondanks 
interneringen, redelijk ongeschonden uit. Tot 1955 bleven haar ouders, met 
haar jongere broer in Djakarta, waarna ze terugkeerden naar Nedeland. 

  
“Ik herinner me nog dat we 
met een Skymaster van de 
KLM terugvlogen en dat 
telkens voor het uitstappen 
werd omgeroepen  dat alle 
passagiers dienden te 
wachten met uitstappen. 
Eerst moest het staartstuk 
ondersteund worden om 
‘kiepen’ van het toestel te 
voorkomen’’.  
 

 
In Nederland ging de nog jonge (Muis) Gooszen naar het Baarnsch 
Lyceum, en koos, voor een meisje niet zo voor de hand liggend, de 
Gymnasium-Beta richting. Haar ouders vonden dit prima; dochterlief kon 
toch wel alle kanten op was hun overtuiging. 
Met haar B-diploma op zak, verliet de avontuurlijke ingestelde jonge dame 
Baarn en vertrok naar Engeland. Haar eerste doel was om vreemde talen 
te leren. Een kansberekening van het Beta-meisje om internationaal te 
gaan? 
Na ca.10 maanden UK, vertrok ze om dezelfde reden voor enige tijd naar 
Frankrijk. Daarna volgde ze de Schroevers opleiding voor secretaresse. 
Toen ze solliciteerde bij de KJCPL, werd haar door PZ Amsterdam verteld 
dat ze voor 3 jaar uitgezonden zou worden naar Hong Kong. 
Haar ouders, m.n. haar vader, vonden het een geweldige kans om je 
internationaal te ontplooien. Met nog drie Hollandse collega’s was ze 
secretaresse van de hoofden van dienst. 
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Tijdens haar verblijf in Hong Kong werd ze een paar keer in de gelegenheid 
gesteld een reis mee te varen. Zo maakte ze 2x een reis naar Japan ,met 
de BOISSEVAIN. Zag wat meer van het vaargebied van de RIL, en proefde 
op die manier tevens de sfeer aan boord van een RIL-schip.  
 

Tijdens een reünie in 
Nederland, herkende een 
opvarende mij als de jonge 
dame van de zwemvest 
instructie die in zijn hut hing. 
 
Toch was haar meest indruk 
makende reis in 1958. 
Aan het einde van haar 3-jarig 
contract, kon ze als 3e vakantie-
reis, naar Durban. Van daaruit 
zou dan de Maatschappij haar 
vervoer naar Europa betalen 
omdat haar contract afgelopen 
was .Hoofd PZ (hr.de Lange) 
opperde het prachtige  idee om 
daarna per Union Castle Lines 
schip van Durban,via de 
Oostkust van Afrika, naar 
Genua te varen. 
Vanuit Genua werd ze door 
haar ouders opgehaald om per 
auto naar Nederland te rijden. 
Na die 3 jaar Hong Kong, ging 
Mevr. Gooszen niet bepaald 
‘verloren’ voor de RIL. Ze kwam 
vanaf de oprichting in 1974 als 
secretaresse/penningmeester in 
het bestuur van de Vereniging 
Oud Personeel der KJCPL. 

Later, in 2003, nadat ze het secretariaat had overgedragen aan Henk 
Slettenaar, bleef ze in het bestuur als penningmeester. Tenslotte in juli 
2006 legde Muis Gooszen, na 32 jaar! ook haar laatste bestuursfunctie 
neer, en werd , als dank voor haar j-a-r-e-n durende inzet, tot  ‘erelid’ 
benoemd van de Vereniging. 
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Een jaar of zes geleden maakte ze nog een 3 weken lange ‘bucket list’ reis 
van Tokyo via Hong Kong. Uiteraard verbleef ze 
daar een aantal dagen. Hong Kong ,nu behorend bij 
China, toen de Britse Kroonkolonie, de stad waarin 
ze ooit werkzaam was voor de RIL en waaraan ze 
nog bijzonder veel goede herinneringen heeft 
overgehouden. 
Ze noemde deze trip  “De tweede reis van m’n 
leven”. (zie RIL-Post #9) 
Sindsdien kennen we haar als trouwe bezoekster 
van de reünies en niet in de laatste plaats als, 
immer aanwezige tijdens de Algemene Leden 
Vergaderingen. Indien er in de notulen of in de 

financiële stukken onduidelijkheden voorkwamen, was zij het die ,volkomen 
terecht, uitleg vroeg. Zo hield ze onze bestuurders scherp. 
Mooi voorbeeld van zo’n karakteristieke opmerking. Tijdens het interview 

toonde ze me de laatste RIL-Post. Ze vond  
de achterkant van de RIL-Post 38 wel aardig. 
Het jaar van de hond. (2018).  Toen ik haar 
vertelde dat de originele afbeelding uit de 
S.C.M. Post, sloeg op het jaar van de haan, 
vroeg ze, met een speels glimlachje op haar 
gezicht, of die Chinese karakters dan nog wel 
juist waren?!  
Tijdens het interview werd ondergetekende 
ook nog verrast met de opmerking: “Waarom 
sta ik niet op de lijst van Deelnemers aan de 
Reünie?”  

Wat moet je daar meer op antwoorden dan    ‘excuus!’ Hoe is het mogelijk, 
dat nou juist Mevr.Gooszen, die vorig jaar wis en zeker aanwezig was op 
de reünie, niet op de lijst voorkomt? 
Wat nog zeker vermeld dient te worden is, na de RIL-periode, de niet 
onbelangrijke indiensttreding bij de “Kon. Zwavelzuur Fabrieken v.h. Ketjen 
NV” te Amsterdam. De voorloper van AKZO-NOBEL. 
Mevr. Gooszen werkte daar drie en dertig jaar als directie- secretaresse; 
11x  de periode bij de RIL!  
Tennis, zwemmen, golfen en bridge houden haar fit. En nog steeds, 
hopelijk nog vele jaren, erelid van de Vereniging van Oud Personeel der 
KJCPL. 
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De VAN RIEBEECK ontmoet de CAMPHUYS 
(bijdrage van Antoon Blijlevens)  

 
De CAMPHUYS en de VAN RIEBEECK die elkaar van dichtbij passeren ter 
hoogte van Mogadishu. Op weg naar- en van de P.G. 
Op de brug, voor- en achterschip, en sloependek van de CAMPHUYS 
staan een aantal mensen enthousiast te zwaaien naar de VAN RIEBEECK. 
Antoon vraagt zich af of er ook van de CAMPHUYS foto’s gemaakt zijn van 
dit bijzondere moment. 
  

 
 

 
 
 
(passage van een schip 
met collega’s; 
altijd een boeiende 
gebeurtenis. 
Foto’s vanaf de VAN 
RIEBEECK genomen) 
 
 
 

  



  20 
 

Trouwen met de handschoen in 1972. 
(bijdrage van Berry Luikinga) 

 
Als oud-KJCPL-er is mijn verhaal 
misschien wel aardig voor de RIL-
Post. Vanaf 1968 (na 2 jaar HZS De 
Ruyter,  Vlissingen) in dienst bij de 
KJCPL. Eerste term van 2 jaar en 3 
maanden.  (STRAAT VAN DIEMEN,- 
FUTAMI, -BANKA en TJILUWAH). In 
1971 bij mijn eerste verlof mijn vrouw 
ontmoet. Was gelijk dik aan. Begin 
1972 volgende (2e ) term als 4e WTK 
naar de STRAAT FLORIDA. Om een 
jaar niet bij elkaar te zijn leek opeens 
wel erg lang. Zo ontstond het idee om 
met de handschoen te trouwen.  

Dat ging natuurlijk niet zomaar. Behalve haar jonge leeftijd (net 19 jaar) 
zaten er nog wat haken en ogen aan deze procedure. Hoe te handelen? 
Informatie opgevraagd en daaruit bleek, dat er een akte opgesteld moest 
worden door een consul (waar dan ook). 
Eerste mogelijkheid was het consulaat in Kobe. Daar werd mij verteld, dat 
er een akte opgesteld moest worden, ondertekend  door de consul, twee 
Nederlandse getuigen en ondergetekende. Gelukkig wist ik heel snel de 
getuigen (collega’s) te vinden, meestal in de Motomachi of de Daimaru. De 
heren Karel Tap (radio-officier) en Imro Marcel Antonius Klinker 
(3estuurman) waren bereid, tegen een ‘schappelijke’ vergoeding, hun 
handtekening te zetten. Dit document werd verstuurd naar de gemeente 
Baarn. Daar wisten ze niet hoe de procedure uitgevoerd moest worden. In 

Utrecht geïnformeerd naar de juiste 
procedure. Na Indonesië waren er nl. 
bijna geen huwelijken met de 
handschoen meer gesloten. 
Waarschijnlijk moesten wij toch één van 
de laatste koppels zijn, die het huwelijk 
op deze manier sloten. Het wachten was 
op een antwoord van mijn aanstaande 
vrouw, wanneer de burgerlijke 
voltrekking zou plaatsvinden. Dat bleek 
dan 29 mei 1972 te worden. Mijn 
stiefvader was bereid om mijn plaats in 
te nemen bij de plechtigheid op het 
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gemeentehuis. 
De vrijgezellenavond ( 28 mei 1972 ) werd gevierd op zee en nou wil het 
toeval, dat wij die avond langs de Anak Krakatau voeren, die volop in 
werking was. Spektakel dus. Misschien een geluksteken? Wie zal het 

zeggen. Ik moest nog wel toestemming 
hebben van de KJCPL om mijn vrouw mee te 
laten varen. Met vooruitziende blik had ik dat 
verzoek al op 24 april 1972 gedaan. Zij kon 
dus meevaren en moest aanmonsteren als 
stewardess met een gage van Fl.1,00 per 
maand. De normale procedure destijds. Mijn 
vrouw heeft het meevaren altijd heel leuk 
gevonden en  natuurlijk meer van de wereld 
gezien dan ik. Het grappige was, dat zij in 
Durban aan boord is gekomen en we voeren 
toen af naar Kaapstad. De reis naar 
Kaapstad ging onder barre 
weersomstandigheden. Op een gegeven 
moment vloog de erwtensoep door de 
messroom. Mijn vrouw heeft toen 

rondgekeken met een blik van: Wat gebeurt hier allemaal? Ze was dus 
gelijk gedoopt. In Lourenço Marques hebben we de collega’s en hun 
dames een etentje aangeboden. Na deze term zijn we op bezoek geweest 
bij Dirk van Woerdekom in Woudenberg om ons huwelijkscadeau namens 
de collega’s af te halen: een strijkbout en een koffiezetmachine. Strijkbout 
werkt nog steeds, de koffiezetmachine is inmiddels vervangen. 
Sytske heeft nog 5 termen meegevaren en heeft, denk ik, alle bibliotheken 
van de STRAAT-schepen -FLORIDA, -CLARENCE, HONSHU NAGASAKI, 
-FRAZER en de ASIAN ENDEAVOUR uitgelezen. 
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Een hachelijk avontuur 
(bijdrage van Mulock  Houwer) 

 
Stel je de situatie voor, pas gehuwd echtpaar, in Tokyo geplaatst voor een 
aantal maanden, i.v.m. home leave collega. Dus wonend in zijn (semi 
Western-stijl) huis en met zijn spullen, in een up-market buurt, dicht bij het 
Okura Hotel en de Amerikaanse Ambassade. 
Een Amerikaans echtpaar, die je hebt leren kennen tijdens een kort verblijf 
in een hotel, als diner gasten, die omstreeks middernacht weg gaan, zodat 
je je niet vóór een uur aan de slaapkamer op de verdieping toekomt. Om 
drie uur wordt je wakker en vindt een wat vreemd geklede en gemaskerde 
Japanner naast je bed staan met een zwaard rustend op je buik. Je schrikt, 
pakt het zwaard en staat naast je bed met een bloedende snee in je hand 
en lijf.”Japanese money” zegt de man van onder zijn masker. Om de 
indringer uit de slaapkamer weg te krijgen, probeer je hem duidelijk te 
maken dat het geëiste ‘Japanse money’ beneden is en na enige 
schermutselingen en aarzeling zijnerzijds, gaat hij vóór mij uit, de trap af. 
Op dat moment pak ik een stalen toilettafel krukje en sla hem daarmee, zo 
goed (en zo hard) als de ruimte toelaat, op zijn hoofd. De indringer zakt in 
elkaar, laat zijn zwaard vallen en beide ratelen de trap af  tot hij om de 
hoek in de trap uit het zicht is verdwenen is. Doodse stilte… Wat nu? Mijn 
vrouw vindt als enig beschikbaar wapen een bus hair-spray en zegt: “Aim 
for his eyes!”  
Met hart in de keel, spuitbus in de aanslag, doorzoek ik het hele huis, maar 
van de indringer geen spoor. De lege dienstbode tatami kamer naast de 
keuken staat open, ook het raam. Kennelijk daardoor gevlucht. 
Ik probeer de telefoon, maar die is ’dood’; telefoonlijn doorgesneden. Met 
behulp van een aardappelschilmesje repareer ik de telefoonlijn en bel in 
m’n beste Japans de politie. “Coming right away, sir”.  
Binnen tien minuten komen twee agenten op de fiets, vijf minuten later vier 
rechercheurs per auto en amper kwartier later, vier lieden met witte jassen 
en vingerafdruk apparatuur .Binnen een week dader te pakken. Bewijslast: 
gestolen flessen whisky, met douane stempel van onze  aankomst  er nog 
op. De man kreeg negen jaar gevangenisstraf(!) wegens  inbraak met 
gewapende overval, met lichamelijk letsel tot gevolg. 
Van de President van onze concurrent OSK, kreeg mijn eega excuus voor 
het aangedane geweld, namens de directie en het gehele Japanse volk, 
vergezeld van een Mikimoto paarlen broche. 
Was wel even schrikken, maar goed afgelopen 
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De STRAAT BALI poseert! 
(bijdrage van Anton Steketee) 

 
Onderstaande foto komt van een CD, van een oud leerling, gemaakt in zijn 
zeevaartschool periode. Helaas is de naam van deze blik. bij de redactie 
onbekend. 
Eén van die foto’s viel ons op. Wat is nou zo interessant aan deze foto? 
Allereerst, is de compositie (toevallig?) geweldig. De wat nevelachtige 
ochtendsfeer in een Japanse haven (wij denken dat het *Nagoya is), is erg 
goed getroffen, ook het gescharrel met lichters en bootjes De STRAAT 
BALI is helemaal leeg en ziet er als door een ringetje te halen uit. 
Waarschijnlijk net een dokbeurt gehad in het Asano dok in Yokohama. Het 
schip is aan het afmeren. Het stuurboord anker is gepresenteerd en de 
eerste tros is al aan de wal. De tweede wordt net uitgebracht. Het zullen er 
vier worden plus een spring. De sleepboot achter werkt het achterschip 
tegen de kant. Nog tijdens het afmeren zullen de bootwerkers op de 
voorgrond, aan boord gaan om de laadbomen te stellen en om dan de 
lading uit de lichters en vanaf de wal in de diverse ruimen te stuwen. En als 
dat allemaal gebeurd is, vertrekt men weer op de grote en mooie reis via 
Hong Kong, Singapore, Afrika naar Zuid Amerika En weer terug. Men 
noemde dit de ASAS lijn. (Azie-South Africa-South America lijn). 
Waarschijnlijk toch één van de mooiste scheepsroutes van de Nederlandse 
koopvaardij! Voor dat schip weer terug is in Japan, zijn we maanden 
verder. Waar is toch die tijd gebleven? Tja, zulke foto’s zijn alles wat ons 
nog rest...  Een plaatje om in te lijsten! 

* De foto hiernaast, maar dan 
in zwart/wit stond in de 
‘POSEIDON’, het 
Verenigingsblad van Oud 
Leerlingen van De 
Ruyterschool te Vlissingen. 
Dankzij Ger Sweijen kreeg de 
redactie dezelfde foto, maar 
dan in kleur. Achterop stond 
vermeld: STRAAT BALI 
liggend aan de YAMANAUCHI 
pier te * Yokohama.1955. In 
het verenigingsarchief troffen 

we ‘praktisch’ dezelfde, helaas licht beschadigde kleurenfoto. op A3 
formaat. 
Mooie gelegenheid om de achterzijde van deze kleurenuitgave te sieren. 
Zoek de verschillen!  
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Handtekening, van wie? 
(bijdrage van  Theo Strauss) 

 
Laatst ontving ik een nieuw boek: ‘Train to nowhere’, geschreven door 
Anita Leslie. Zij is een zeer bekend schrijfster die o a. biografieën schreef 
over Randolph Churchill en Sir Chichester. 
Train to Nowhere kan ik iedereen aanraden; het gaat over haar onwaar- 
schijnlijke avonturen  gedurende de tweede Wereldoorlog. 
Maar zij vertelt ook (kort) over haar reis op de NIEUW HOLLAND van 
Durban naar Egypte in 1941. 

(In haar boek staat 
een afdruk van een 
kort briefje van de 
kapitein. Vraag is 
welke kapitein dat 
was.) 
 
 
 
 
 
 
 

Deze vraag werd aan meerder personen gesteld door Theo. Henk 
Slettenaar raadde aan, Ron de Mes te raadplegen. 
Ron is Archivaris van de Vereniging van Oud KPM’ers. De vraag werd 
eveneens geplaatst op onze RIL-Website. 
Daar kwam geen reactie op. 
Intussen meldde Ron de Mes dat uit oude ranglijsten uit 1941 bleek dat 
kapitein Verstelle, Kalishoek en Noordenbos toendertijd op de NIEUW 
HOLLAND hebben gevaren. Ron vond J.M. van Noorden een potentiële 
kandidaat als je de ‘N’ in het midden ziet. 
Een uurtje later melde Ron dat dankzij recherche werk van zijn vrouw, zij 
de juiste oplossing heef gevonden: P.M. Verstelle . Let op de punten 
tussen de voorletters. 
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Afscheid van de BOISSEVAIN 
(bijdrage Dirk van Lopik)  

 
In elke haven die we voor de laatste keer aandeden met de BOISSEVAIN, 
was er wel iets georganiseerd: spuitende sleepboten, doedelzakbands enz. 
Ook de laatste ‘roundtrippers’ hadden maanden van te voren geboekt om 
dit afscheid te mogen meemaken. 
Zo sprak ik op de kade van Eastlondon een oudere heer, die mistroostig 
vertelde er niet in geslaagd was een booking te bemachtigen en dat terwijl 
hij al zes reizen met  de “b.r.t’s” had gemaakt. 
In Hong Kong kregen we een oud-directielid compleet met zijn Rolls-Royce 
aan boord. Dat ging overigens meteen fout, daar de uitlaat van de auto, bij 
het aan boord hijsen achter de railing bleef haken en terug viel in de jonk. 
Later is door een bankwerker van Herman alles weer keurig hersteld. Toch 
rustte er een vloek op deze laatste reis. 
‘Koks’, een ex-marinier en opvolger van ‘Mike Hammer’, nam op eigen 
wijze afscheid en misbruikte drie, niets vermoedende Amerikanen, die 
rustig achter hun lunchpilsje zaten, om “Club Robin” in Yokohama te 
verbouwen. Aanleiding was, dat Albert, de jongste wtk de avond tevoren 
was wezen wandelen en ’s morgens tijdens ‘pikheet’,  met een blauw oog, 
vertelde dat een paar yankees in ‘Club Robin’ dat hadden gedaan. 
We hadden ‘Koks’ tussen de middag wel gemist, maar daar verder geen 
aandacht aan geschonken; hij ging wel vaker achteruit bij ‘compradore’ 
Yip- Pak wat eten. 
’s Avonds toen we zelf toevallig in ‘Club Robin’ moesten zijn, vonden we de 
deur op slot. Nu wisten we dat de mammasan ook eigenaresse was van 
meerder barretjes met een vogelnaam. Zo kwamen we bij toeval in ‘Club 
Lark’ en hoorden we het restant van het verhaal. 
“Oh this morning big horranda-san come joh! He asku three peoper, you 
american? All speak yes!.. then him make prenty trober joh!..him throw all 
american out!..now inside bar ebrithing broken des jo!.. oh big horranda-
san… him big trober,..joh!, beery bed neh?” 
Zo nam iedereen op eigen wijze afscheid. 
Mooiste herinnering: ontmoeting op volle zee met zusje ‘RUYS’, slechtste, 
de aanvaring in de Japanse binnenzee. 
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Post van het eiland per zeepost 
(uit de collectie van Ger Sweijen) 

Deze envelop ging via het lokale ‘postkantoortje ’met de  TRISTANIA naar 
de BOISSEVAIN (stempel op achterzijde) en vervolgens naar Kaapstad. 

Slechts enkele dagen na terugkeer van de refugees, 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

Deze postkaart is gedrukt ter 
 herinnering aan de vulkaan- 
 uitbarsting  
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Wie kent ze nog 
(Bijdrage van Ries van Amersfoort) 
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Vlootlijsten 
(bijdrage Cor Oudendijk 

 

 
ms TJIPANAS 

Kapitein P.de Roode H. wtk Th. Kuiken 
Kapitein v.a. 7/58  H. Klein 2e wtk J.P. Kalma 
1e Stuurman J.G.M. Spijker 3e wtk E.M. v.d.Ven 
2e Stuurman J. Wijma 4e wtk (niet aanwezig) 
3e Stuurman H.W. Loüet- 

Feisser 
5e wtk  
5e wtk 

R. Mouthaan 
H.R. ter Braake 

4e Stuurman R.J. Vleerbos 5e wtk 
Ll. wtk 

J. Wardenier 
P. Huizinga 

Marconist T.G. Valk Ll. wtk L.v.d. Knoop 
 

. 
(Merkwaardig Oosters ritueel bij 
overdracht , waarmee het schip 
werd ontdaan van kwade geesten. 
Gezien het aantal wtk’s a/b, nog 
niet zo’n gek idee.) 
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Dhr.F.L.J. Visser Rozengracht 12-8861 XZ-Harlingen 
Dhr. A.P.van den Bosch- Kastanjehof 231-5664 RZ-Geldrop-bosco841@planet.nl  
Dhr.R.Bakker- Carrer Luna 6-bloque 7-Apto 2-B03749 Jesus Pobre-Alicante-Spain 
Rujack2@gmail.com 
 
E-mail wijzigingen 
Dhr.J.A van Oortmerssen: oortmers@xs4all.nl  
Dhr.M.Krul: kvdriky@casema.nl 
Dhr.G.van Tellingen:gertvantellingen@gmail.com  
Dhr.P.G.Langeveld:pgla1937@gmail.com    
Dhr.R.A.W.Rietman:ton.rietman@gmail.com  
Dhr.R.Smink:jokeenruudsmink@gmail.com   
Dhr.Huiskamp: hugo.huiskamp@gmail.com  
 
Nieuwe leden: 
Dhr.P.L.Rollingswier-De Kluut 2-8862 LH.Harlingen. p.l.rollingswier@planet.nl 
Dhr.J.Pleizier-Rijksweg 119A-9792 PC-Ten Post       johan@pleizier.com 
Dhr.P.G.van Loo-Haagewinde 36-3222XG-Hellevoetsluis-tel.064220130 
pgvanloo@gmail.com 
 
Nieuwe donateurs: 
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