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VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL 

De reünie ligt weer achter de rug, en de vereniging heeft dan ook haar 71-
jarig bestaan gevierd. We kunnen terugzien op een leuk en onderhoudend 
samenzijn, waarbij het ons aan weinig ontbrak. Avifauna heeft weer 
uitnemend voor ons gezorgd. 
Onze reunie organisator had alles weer piekfijn in orde. Complimenten en 
veel dank aan hem en zijn team van echtgenote en dochter. Ze denken nu 
al aan 2020. Dat wordt dan op Zaterdag 16 mei 2020, met algemene 
stemmen door de ALV goedgekeurd. Of dat samen met de KPM zal 
worden is op dit moment nog niet bekend. 
Over de Algemene Leden Vergadering krijgt u een apart verslag, maar wat 
ik wel kwijt wil is, dat we het bestuur goed beginnen te verjongen. Fred 
Broersma verzocht ons om hem te ontslaan van zijn 
bestuursverplichtingen. Aan dat verzoek hebben we dan wel voldaan, 
waarbij ik hem namens het bestuur en de vereniging dank heb gebracht 
voor hetgeen hij voor ons heeft willen doen. Maar wel met ons verzoek om 
ons alert te houden met opmerkingen die tot voordeel van de vereniging 
kunnen leiden.  
We kregen een nieuw vrouwelijk bestuurslid, de eerste sedert lange tijd. 
Daarnaast hebben zich diverse jongere mannen van de vloot bereid 
verklaard zitting te nemen in het bestuur. Op basis van het statutair 
maximum aantal bestuursleden van 9, dat we nu dan hebben bereikt, 
kunnen we nog jaren voort. De namen van alle bestuursleden vindt u in het 
verslag van de secretaris. Van de nieuwe toekomstige bestuursleden 
waren 2 op het water, 1 op zee en de ander op de Oost-Europese 
binnenwateren. Die moesten verstek laten gaan. Ja, dat heb je met de 
jongere garde. 
Wij kijken vooruit naar een nieuw jaar. Wij  wensen u een goed en gezond 
verenigingsjaar toe.      

    Jaap de Rooij  -  uw voorzitter. 

Fred Boersma  (4e 
van links) achter de 
bestuurstafel, vlak 
voor zijn afscheid als 
bestuurslid 
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Van de redactie 

 Belangrijk bericht van de Penningmeester 
De penningmeester ontvangt betalingen van 
buiten Europa wonende leden waarbij ongeveer 
€ 12 betaald wordt om € 10 over te maken op de 
rekening van vereniging. Zij hebben kennelijk 
geen bankrekening in Nederland. 
Mijn advies:  
a) Betaal voor meerder jaren tegelijk. De kosten
blijven n.l. gelijk. 
b) Betaal via Paypal. Open een account bij
Paypal, eenvoudig en geen kosten, en maak het 

geld over op mijn account: hvankapel@zeelandnet.nl  (mijn e-mail adres). 
Transactie kosten +/- €3. 
c) Of gebruik  Western Union. Heb ik goede ervaringen mee. Transactie
kosten ongeveer hetzelfde als Paypal. Gaarne een mailtje sturen met de 
gegevens. Gebruik voor mijn naam “Hermanus van Kapel” i.v.m. 
identificatie. 

Herman van Kapel vertegenwoordigt al jaren de KJCPL/RIL tijdens de 
jaar-lijkse herdenking in Rotterdam van de Koopvaardij-slachtoffers. 
Hij merkt op dat de belangstelling van KJCPL-zijde een tikkeltje aan de 
zuinige kant is. 

Zo is daar Rob Oord: Zijn vader moet ook a/b zijn geweest van de oude 
Nieuw Holland met kapitein P.M. Verstelle. (Zie RIL-Post 39, waarbij via  
de handtekening op een briefje aan een der passagiers, de naam van 
kapitein kon worden opgespoord dankzij recherche werk van fam. De Mes) 

Dan Nic. Bakker uit Z. Afrika met zijn model van de STRAAT 
MAKASSAR. Nic monsterde als leerling-wtk  aan op dit schip op haar 
maiden voyage. De oud KJCPL-er bouwde op 82-jarige leeftijd nog zijn 
eerste schip na. 

Op de vraag waar het model van de RUYS is gebleven dat  voorheen in 
het Nedlloyd kantoor te Rotterdam stond? Antwoord van RIL-historie 
kenner, Henk Slettenaar: Model staat veilig in het Maritiem Museum te 
Rotterdam.  

mailto:hvankapel@zeelandnet.nl
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Voor wie waren  die andere STRAAT- F- modellen bestemd? Wel, we 
hebben een melding: Michel Brugman. Hij stuurde de redactie tevens een 
verhaal over de aankoop van RIL-Scheepsjournalen en zorgde voor een 
Vlootlijst. Vlootlijsten, daarvan kunnen we er meer gebruiken! 

Antwoord op de vraag welke schepen 
naast de NIEUW HOLLAND aan de 
pier te H.K. lagen? Volgens 
betrouwbare bronnen ( Ger Sweijen en 
Theo Strauss), ligt links een Deense 
Maersk ,daarnaast een VNS ér, rechts 
van de NW.HOLLAND. een schip van 
de Noorse reder Wilhelmsen en  een 
verlengde STRAAT C. (zie achterkant 
RIL-Post 41) 

Anton Fuji-san:.Van Ad Rommen ontvingen we een krantenartikel  over 
Anton Geesink en zijn RIL-contacten. Zie bldz 20. 

Willem Bras: Afscheid van de NIEUW HOLLAND was tevens zijn 
huwelijksreis. 

Geschiedenis van een schip van Theo Strauss.(Zie middenpagina’s) 

Een bijdrage van Australië emigrant Peter van Loo. Hij solliciteerde door 
aan boord te stappen van de STRAAT TALBOT in ADELAIDE. 

CV’s nieuwe bestuursleden zie bldz.26 

Ton Bijman fotografeerde een zeiljacht, met 
Ril-vlag in top, in Turkse wateren??? (foto 
hiernaast).Volgende uitgave hierover meer. 

En last but not least, bijdragen van Gert Boot, en Dirk van Lopik. 

In de volgende RIL-Post, wellicht uw bijdrage? 
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Herdenking Koopvaardij slachtoffers 
(Rotterdam 4 mei 2019) 

verslag Herman van Kapel 

Ontvangst in restaurant “Prachtig”, gelegen onder de oprit van de 
Erasmusbrug. Vlak bij het monument.10.40 vertrek naar monument de 
“Boeg”. 
10.55: uitvoering door de Douane Harmonie Nederland. 
11.00: Het ‘slaan van 6 glazen’ op de scheepsbel.  
11.01:Vlag halfstok door het Zeekadetkorps Rotterdam, gevolgd doorkrans-
legging burgemeester Aboutaleb namens gemeentebestuur. 
11.03: 1 minuut stilte.  
11.04: Uitvoering 1e couplet Wilhelmusdoor de Harmonie, gevolgd door 
toespraak  Burgemeester Aboutaleb. In grote lijnen hetzelfde als vorige 
keer, maar met de opmerking dat herwonnen vrijheid ook betekent “Begrip 
voor minderheden” 
11.08:Kranslegging, totaal 26 stuks. 
11.13:.Toespraak Ds. Helene Perfors.(Protestants.Koopvaardijwerk 
Rijnmond). Waarna vervolging kranslegging door o.a. de Ver.van oud-
employe’s der KPM en de Ver.Oud personeel der KJCPL. 
11.35: Uitvoering Douane Harmonie. 
11.45: Défilé langs het monument. 
11.55: Nazit in restaurant “Prachtig’. Zeer goed verzorgd! 
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Kijkje achter de (wal)schermen 
bijdrage van Ger Boot 

De RIL organisatie werd gekenmerkt door korte beleidslijnen. Het 
hoofdkantoor in Hong Kong had (eigen) vertegenwoordigers in alle 
belangrijke steden in het vaargebied (b.v. Tokyo, Hong Kong, Singapore, 
Djakarta, Wellington, Sydney enz.) en naar gelang hadden die een 
“offshoot” in een “buitengebied”. Voorbeeld: de vertegenwoordiger in 
Durban (voor heel Afrika!) had o.m. een man(nen) in Mombasa (Oost 
Afrika) en in Lagos , later Abidjan voor (West Afrika).  
De vertegenwoordigers werkten dus voor dezelfde maatschappij, maar 
mogelijk voor verschillende diensten.  
Zij kenden elkaar meestal ook, maar waren het niet altijd met elkaar eens. 
Ze hadden soms ook andere gedachten dan op het Hoofdkantoor… 
Bijvoorbeeld inzake de allotment verdeling: Wie mag hoeveel boeken in 
een bepaalde dienst? Dat hing dan af van het vrachten niveau, 
marktpositie en concurrentie, zomede het al dan niet noodzakelijk zijn van 
het geven van rabatten. Een ander onderwerp van geschil kon zijn de 
allocatie van andere of meer schepen.  
Ik herinner mij een vergadering waar het hoofdonderwerp was, of wij de 
ASAS met minder schepen konden beleggen, maar hetzelfde aantal 
afvaarten bieden. M.a.w. het optimaliseren van inkomsten. Daar deze 
dienst al een goede verdiener was, werd dit idee omstreden geacht, maar 
uiteindelijk toch door allen OK bevonden en…..een succes. 
Andere gevoelige onderwerpen  waren natuurlijk het personeelsbeleid, de 
salarissen, promoties, huisvesting e.d. Voor bovengenoemde redenen en 
ook ter bevordering van teamspirit (waar ook de RIL Post een rol in 
speelde) werd van tijd tot tijd door het hoofdkantoor een 
Vertegenwoordigers vergadering georganiseerd in Hong Kong.   
De meeste klokken werden dan in vriendschappelijke sfeer, min of meer 

gelijk gezet, en men ging dan 
naar huis-waar ook ter 
wereld- met het gevoel de 
Directie in Hong Kong eens 
goed te hebben ingelicht 
(lees: de waarheid te hebben 
verteld) om er tevens weer 
met nieuw elan het beste van 
te maken voor ROYALSAN, 
zoals de Japanners de RIL 
noemden 
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VROUWEN in het Vaargebied 
bijdrage van Nan Bijman 

In januari 1968 vloog ik samen met m’n verloofde Ton naar Durban. Hij om 
als 3e wtk naar de STRAAT TOWA en ik naar het St.Augustini’s Hospital 
als verpleegster. 
We waren bewust nog niet getrouwd omdat ik als RIL-echtgenote voor 3 
jaar in Durban moest blijven wonen en geen werkvergunning zou krijgen. 
Dus had ik een aanvraag tot emigratie gedaan en gekregen.  
Op het vliegveld van Durban stond Chris Pally (van de RIL) en iemand van 
de emigratiedienst. Chris maakte een afspraak met e man van de 
emigratie-dienst en nam ons vervolgens mee naar het Four Season Hotel, 
waar we nog twee heerlijke dagen hadden om even rond te kijken en wat 
dingen te regelen. 
Ton vertrok al rap naar de STRAAT TOWA en ik moest ook aan het werk. 
Een heftige periode, ik kende niemand en sprak amper Engels. Maar ik 
wilde zelf, niemand had me gedwongen. Dus niet zeuren en je leerde snel. 
Wel had ik een telefoonnummer van Corry Rommen. Corry was met haar 
man meegevaren op de STRAAT FUSHIMI en had toen van Ton gehoord 
van onze plannen .Zij was een geweldige steun, altijd hartelijk en gastvrij. 
Na 4 maanden een telegram van Ton. Hij had een vliegticket gekocht voor 
mij gekocht en of ik naar Walvisbaai kon komen, dan kon ik meevaren naar 
Durban. Wat een avontuur. De vliegtuigen naar Walvisbaai werden na 
iedere overstap steeds kleiner om tenslotte in een zes-zitter op een militair 
vliegveld  te landen. Er was geen openbaar vervoer naar de stad.  
Het passagiersticket kostte Ton fl.100,- per dag. En dat voor 8 dagen was 
meer dan wat Ton netto per maand verdiende.  
De reis was geweldig, Zuid Afrika beviel ons prima dus laten we maar gaan 
trouwen 
Ton heeft nog keurig(schriftelijk) mijn vader om mijn hand gevraagd, en zo 
zijn we na veel geregel in oktober 1968 in de kathedraal van Durban 
getrouwd. 
Ans van der Schriek als mijn getuige en Peter Bos, 2e wtk van de STRAAT 
TOWA, als Ton’s getuige. Vanwege ernstige congestie in Lourenco 
Marques werd de trouwerij drie keer uitgesteld en moest ik telkens de 
bisschop bellen en uitleggen dat de bruidegom er nog niet was…… 
Ook de Ocean Terminal, waar de receptie en bruiloft zou plaats vinden, 
was niet meer vrij. Gelukkig mocht na overleg met de kapitein Kaptein, en 
voor de kostenvergoeding, het feest aan boord plaats vinden. Eind goed , 
al goed.  
We konden een flat huren in “Casa Blanca” aan South Beach. De familie 
Teulings had de flat 3 jaar gehad en gingen weer terug naar Nederland.en 
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konden meubels overnemen, Nederlands “Pas Toe”, erg populair toen. 
In Addington Hospital, polyclinic, kon ik een baan krijgen. Het hospital 
stond praktisch naast “Casa Blanca!” Durban was toen nog een mooie 
stad. 
Na mijn trouwen kon ik blijven werken,ikn had een immigratie visum en ik 
was geslaagd en geregistreerd bij de Zuid-Afrikaanse Nursing Counsel. 
Alles bij elkaar heb ik er heel fijn gewerkt, gewoond en veel geleerd.  
Een jaar later zijn we teruggegaan naar Nederland. Na nog een reis 
meegevaren te hebben met de STRAAT HOLLAND naar de Far East en 
Zuid-Amerika. Zuid-Afrika heeft me heel veel fijne vrienden, kennissen en 
ervaring opgeleverd.  
Terug naar Nederland had ook te maken met  het feit dat Ton zijn B2,C1en 
C2 wilde halen .En de “Apartheid” was wel een punt waarin we onze 
eventuele kinderen later niet wilden laten opgroeien, anders waren we 
misschien wel gebleven in dat prachtige land.  
Hebben nog steeds contact  met vrienden daar en op 11 oktober 2018 
hebben we onze 50 jarige bruiloft gevierd, met een Zuid Afrikaans randje. 

Het pas getrouwde stel en familie en genodigden, op de kade . wachtend 
op het schip dat toevallig net bezig van aanlegkade te wisselen. ‘te 
verstomen’. 
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Naar aanleiding van een Kerstkaart. 
bijdrage Rob  Oord 

N.a.v de hiernaast afgebeelde 
wenskaart, schreef Rob het 
volgende verhaal: 
Dank voor je wensen Theo. Ik 
moest even focussen welk schip 
wordt afgebeeld maar met wat 
vergroting is op de achtersteven 
net te zien dat het de NIEUW 
HOLLAND is. Verder internet 
zoeken bracht ons bij de 
RANDFONTEIN en een plaat 
van de oude NIEUW HOLLAND 
met een berichtje van jou (Theo.) 

over een schrijfster(Anita Leslie) die in de oorlog mee voer van Zuid Afrika 
naar de Rode Zee. Zij vertelt dat ze meevoer op dit schip en een briefje 
ontving van de kapitein voorzien van zijn handtekening.(Na recherche werk 
van Ron de Mes en zijn vrouw, bleek het de handtekening te zijn van 
kapitein P.M.Verstelle, zie RIL-Post 39 ) 
Het geval wil nu dat mijn vader op die reis ook aan boord gezeten moet 
hebben. Mijn oude heer heeft sinds 1930 als machinist bij de KPM 
gevaren. Helaas is hij in 1949 verongelukt. Ik was toen drie jaar oud. Van 
zijn vrienden/collega’s heb ik later wel e.e.a. gehoord. Mijn opa in Friesland 
heeft echter al zijn brieven naar huis bewaard en dat archief heb ik na mijn 
pensionering eens goed doorgespit. Op alle brieven staat naast de datum 
de naam van het schip waar hij op voer. Ik heb dus goed kunnen nagaan 
welke diensten in Indië hij gevaren heeft. Dat was de hele archipel inclusief 
Nieuw Guinea en de buitendiensten van Sumatra via Singapore en 
Hongkong naar Amoy. Mooie beschrijvingen van het werken met laadboten 
en ankeren bij “een palmboom” om copra te laden. 
In November 1939 werd hij als derde machinist op dit schip geplaatst. Het 
voer de dienst Singapore- Java -Australië v.v. met passagiers en vracht. Hij 
schrijft dat er maar liefst 14 machinisten aan boord waren vanwege het feit 
dat het schip veel vries- en koelruimte had voor vlees van Aussie naar 
Singapore. Die installatie was erg bewerkelijk.  
Toen in Europa de oorlog uitbrak, werd de NIEUW HOLLAND gevorderd 
als troepentransportschip en in Sydney omgebouwd. en was in september 
1940 klaar. 
De laatste vooroorlogse brief werd in Soerabaya geschreven op 
23/03/1940 en heeft kennelijk per luchtpost mijn opa nog bereikt. 
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Gedurende de oorlog ontving hij tot eind 1944 nog maar vijf brieven. Ze 
werden verzonden vanuit Portugal en Turkije (beide neutraal) waar men 
blijkbaar een arrangement had met de scheepvaartagenten. In deze 
brieven mocht vanwege de censuur niets vermeld worden over het schip 
waarop men voer en waar men verbleef. Verder dan “het gaat mij nog 
goed”etc staat er dan ook niet in. Wel Wehrmacht stempels op de envelop 
met de aantekening “Geöffnet” . 
Nadien (1945) schreef hij dat hij met de NIEUW HOLLAND meerdere 
reizen vanuit Zuid Afrika naar Egypte had gemaakt met troepen en 
uitrusting voor de strijd in Noord Afrika en daarna reizen van Bombay via 
Zuid Afrika naar de UK v.v.  Nadat de NIEUW HOLLAND in Glasgow 
nogmaals werd verbouwd voor 2000 man capaciteit, werden enkele Noord 
Atlantische reizen gemaakt. Daarvan verhaalt hij van de kou die ze tijdens 
de uitkijk hebben geleden. De NIEUW HOLLAND met zijn 17 mijl voer 
zonder escorte dus stond zo ongeveer iedereen op de uitkijk.  
Tijdens de eerste verbouwing in Sydney in 1940  is vader mijn moeder 
tegengekomen op de Hollandse club in Sydney. Moeder (Eindhovense) zat 
in Australië voor Philips. Contact tussen de twee bleef bestaan en ze 
raakten per brief verloofd. 
In November 1942 is het vader gelukt om in Bombay over te stappen van 
de NIEUW HOLLAND naar een KPM-er in de richting van Australië. Naar 
aankomst in januari 1943 zijn ze binnen een maand getrouwd en in 
Brisbane gaan wonen. Daar lag een klein Shell tankertje met de naam 
“Minyak Tanah”(betekent: petroleum) dat niemand blijkbaar aan de praat 
kon krijgen. Mijn vader heeft dat kennelijk wel gekund en met een KPM 
ploeg kwam dit scheepje weer in de vaart . 
Vanuit Brisbane werden de Amerikanen op Nieuw Guinea van 
vliegtuigbenzine voorzien en voor het Nederlandse gouvernement werd op 
Merauke gevaren. Daar was een kamp waar het Indische gouvernement in 
1940 de Indische NSB-ers had geplaatst en die kon men blijkbaar niet laten 
verhongeren. Merauke was een flinke afstand de rivier op en er bleef 
Japanse dreiging. Toen ik een vriend van vader, die kapitein was, later 
eens vroeg of het niet erg gevaarlijk was zei hij ‘ach Rob, bij iedere bocht 
een borrel”. Vader heeft tot begin 1946 met de Minyak Tanah gevaren en 
is daarna weer gaan varen bij de KPM in Indië. Wij bleven in Brisbane 
wonen. In 1948 heeft hij ontslag genomen en is teruggekeerd naar 
Friesland. Zoals al gezegd verongelukte hij in 1949 met zijn motorfiets. 

Ik heb natuurlijk altijd het gebrek aan informatie over zijn ervaringen erg 
gemist. Het archief aan brieven helpt echter enigszins. 
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Verslag Reünie 11 Mei 2019. 

Met veel plezier  hebben we op 11 Mei 2019 weer een reünie gehad. De 71ste  
editie al weer. 
De opkomst was lager dan voorgaande jaren wat ook verwacht werd en wel om 
twee redenen.  
Het is het eerste jaar na ons lustrum en omdat de KPM dit jaar zijn 18de lustrum (90 
jaar) in de vorm van een bijzonder reünie alleen wilde vieren was een combinatie in 
de vorm van een gezamenlijke reünie ook dit jaar niet mogelijk. 
Het was weer een fraaie dag ondanks dat het feest zich vooral binnen afspeelde. 

Zoals gewoonlijk kwamen de eerste leden al ruim voor 10.15 (de officiële opening 
van de zaal) en hielpen een handje mee om de zaal in KJCPL kleuren te zetten. 
Uiteindelijk hebben we bijna 140 personen waaronder de heer Zantkuyl die het 
KPM bestuur vertegenwoordigde ontvangen. De uitreiking van een persoonlijke 
batch die vorig jaar werd ingevoerd werd ook dit jaar positief ontvangen. 

Van de leden namen 42 personen deel aan de algemene ledenvergadering. 
Nadat het bestuur de vaste agenda punten had afgehandeld waaronder het 
afleggen van verantwoording voor het gevoerde beleid, werd deze vergadering 
gekenmerkt door het agendapunt “”verjonging van het bestuur””. 
De heer Broersma had aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. 
Het bestuur had 4 leden vooraf bereid gevonden  om zich kandidaat te stellen. 
Ter plaatsten wist de voorzitter ook de heer de Lijster te strikken als kandidaat. 
Uiteindelijk besloot de vergadering het bestuur uit te breiden van 6 naar 9 leden 
(statutair maximum). Van de nieuwe  bestuursleden namen de heer de Lijster en 
Broersma direct plaats  achter  de bestuurstafel. 
Uit de vergadering van vorig jaar kwam het verzoek om KJCPL vlaggetjes te koop 
aan te bieden. Aan dit verzoek is voldaan maar gedurende de dag bleek dat de 
geschatte vraag groter was dan het aanbod. Om niemand, ook de niet aanwezige 
leden, teleur te stellen, is de voorraad intussen aangevuld, de nalevering 
uitgevoerd en nog voldoende voorraad aanwezig om de overige leden, zo die dat 
wensen, van een vlag te voorzien. De verwachting is dat ze volgend jaar weer op 
de reünie te koop worden aangeboden. 

Na de verplichte items  werd het buffet voorbereid en officieel om 13.00 uur 
geopend.  
Traditiegetrouw een Indonesische maaltijd met een ruime keuze aan gerechten. 
Rond 15.00 werd de vlag gestreken maar niet nadat de dames van het 
ontvangstcomité en de chauffeur voor het vervoer van en naar het NS station 
Alphen aan de Rijn een mooi boeket bloemen in ontvangst hadden genomen. 
Het bestuur gaat zich de komende maanden weer beraden  over de invulling van de 
volgende reünie. De nieuwe bestuursleden zullen waarschijnlijk hun stem daarin 
laten klinken. 
De datum is al wel door de ledenvergadering vastgesteld en wel op zaterdag 16 
Mei 2020 

 Renier Ligtenberg  Reünie coördinator 
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Zomaar een aantal 
willekeurige foto’s die 
de sfeer weergeven 
van de reunie in 
Avifauna op zaterdag 
11 mei 2019. 
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Laatste deel: de geschiedenis van een schip. 
bijdrage van Theo Strauss 

Nevenstaand schilderij van 
Evert Sikkema laat de 
STRAAT FRANKLIN zien, 
ergens in het Verre Oosten. 
Wat maakte de schepen van 
dit type zo bijzonder? 

 Omdat ik tijdens mijn 
loopbaan bij de KJCPL er 
heel veel mee te maken had. 
Zeker voordat ze verlengd 

werden en later zelfs ingekort!    Eerst in Durban waar ik het vak werd 
bijgebracht van scheepsmakelaar.Eigenlijk is dat geen goede vertaling van 
‘’shipbroker’’; een shipbroker is iemand die niet zo zeer schepen koopt of 
verkoopt, maar wel alles doet om schepen te bevrachten en/of bij te staan 

bij hun aanloop in een haven.  Eén 
van mijn aandenkens uit mijn 
Durban tijd is een‘’position of 
vessels list’’ gedateerd 7 februari 
1973, nu dat ik dat schrijf dus 
precies 46 jaar geleden. Er lagen 9 
schepen in de haven waarvoor 
Interocean Lines (Pty) Ltd. 
verantwoordelijk was. Interessant is 
de lijst van Masters, Chief 

Engineers en Chief Officers. 
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Dat soort lijsten werden ’s ochtends vroeg op de stencil machine(!) 
gemaakt en meegenomen aan boord van de schepen bij de eerste 
rondgang. We zien ook welke schepen binnen lagen; ook de MERCURY 
LAKE en MERCURY COVE.  (Waren ook gewoon schepen van de RIL, 
want wanneer je deze terugzoekt in de Stichting Maritiem Historische Data 
worden ze genoemd als zijnde eigendom van Mercury Shipping Ltd. 
(Nederlandse Scheepvaart Unie)!)  MERCURY LAKE (ex STRAAT 
BANKA) moest bijna 3000 ton laden voor de Arabische Golf, waaronder 
dynamiet en slaghoedjes.  Er werd een speciale houten betimmering 
gebouwd in een ruim (met koperen spijkers) waar de kistjes heel zorgvuldig 
werden gestuwd.  Toen dat klaar was, ging het ruim dicht en stelde de 
kapitein voor een BBQ te organiseren op dat ruim; wat geschiedde. Het 
bier vloeide rijkelijk die avond. Ook herinner ik mij dat we Mini Mokes 
laadden in de pasagiersruimte – we duwden ze er in -  Het was overscheep 
lading vanuit Australië, aangevoerd door Safocean. 

De MERCURY COVE (ex TJIMANUK) 
moest lossen om daarna naar het drijvend 
dok te gaan voor onderhoud. 
De lijst van ‘’expected arrival of vessels’’ 
voor de komende week telde 8 schepen, 
kortom we hadden als waterklerken wel 
het nodige te doen.  Onder die 8 schepen 
was ook de ROTTERDAM dat een zeer 
aparte ervaring opleverde waarover 
misschien een andere keer meer.  

Enige tijd later riep de vertegenwoordiger voor Afrika, Jan van Middelkoop, 
mij in zijn kantoor en stelde de vraag: wil je de wereld rond zeilen of 
manager worden?  Daar schrok ik van, maar hij had mij zo’n twee jaar 
geobserveerd en wist dat ik regelmatig zeilde en misschien wel droomde 
van meer dan zeilen in de baai van Durban.  Na enige aarzeling zei ik dat 
ik graag manager wilde 
worden.  Aldus geschiedde.  
En ik werd kort daarop naar 
Ghana overgeplaatst en wel 
naar Takoradi. De haven van 
Takoradi werd in de jaren 20 
van de 20e eeuw gebouwd en 
toen ik daar in 1973 
aankwam was weinig 
veranderd.  Boomstammen, 
cacao, mangaanerts, bauxite, 
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gezaagd hout en goud waren de belangrijkste export producten. 
Waarom heette het kantoor Holland West-Afrika Lijn?  Eenvoudigweg 
doordat de RIL een aantal kantoren van de SMN had overgenomen (en 
sommige expatriates), maar vanwege juridische redenen de naam niet 
veranderd had.  Wij waren agent voor de RIL, Dafra Lines (een Deense 
crosstrader tussen Amerika en West Afrika), Smit Internationale en de 
KLM. Later kregen we ook de MERCURY RIVER (ex TJIBANTJET) 
langszij die laadde voor Nieuw Zeeland mangaanerts in de onderruimen.  
Vanuit mijn kantoortje keek ik naar de voordeur waarboven een fraaie foto 
van een RIL schip hing, zowaar een STRAAT F – wat anders?  Zoals de 
legpenning als randschrift had: 
Fastest Freight Service From The Far East. 
Vele avonturen beleefde ik in Takoradi, maar ook in het binnenland op 
zoek naar lading.Zo herinner ik mij een bezoek aan Obuasi bij de goudmijn, 
waar een schitterend zwembad lag naast het oerwoud – de apen 
slingerden er rond, terwijl wij zwommen. 
En verder reden er in die tijd ook nog stoomlocomotieven rond – een 
andere hobby van vervoer die mij tot de dag van vandaag boeit.  Ghana 
Railways is anno 2019 een schim van het verleden, maar misschien gaan 
de Chinezen weer het spoornet geheel vernieuwen, maar dan wel met 
normaal spoor.  Ik hoor de locomotieven nog die op het rangeerterrein van 
Takoradi de treinen met boomstammen aanvoerden.  Those were the days! 
Veel later toen ik was overgeplaatst naar Hong Kong was het mooiste wat 
je kon zien vanuit het kantoor aan North Point wanneer de schepen 
oostwaarts wegvoeren.  Ook daar herinner ik me een STRAAT FRAZER op 

weg naar Lei Yue Mun passage.  Maar 
toen was het schip allang verlengd en had men het hek afgezaagd. 
Geen echte orginele Nederlandse STRAAT-F.meer. 
Gelukkig staat nu in mijn werkkamer anno 2019 een fraai model van de 
STRAAT FREETOWN, als herinnering aan vele avonturen in West Afrika, 
maar ook in the Pearl of the Orient and beyond..... 

Theo heeft een grote wens:”Ik zoek echt goede foto’s van schepen op  de 
boei of voor anker in Hong.Kong. Liefst met jonken/lichters langszij”. 
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Laatste reis ms NIEUW HOLLAND  
(bijdrage van Willem Bras) 

Na de verkoop van de 
TJIWANGI en 
JILUWAH,waren er 
geruchten dat er een 
nieuw 
passagiersschip 
gebouwd zou worden; 
een enkel passagiers 
schip was niet 
rendabel. Dit goede 
nieuws (Aug.’74) 
duurde niet lang. 
In September kregen 
wij bericht dat de 
NIEUW HOLLAND 
verkocht was aan 
China om 
spoorwegarbeiders 
naar Tanzania te 
transporteren. 
Daarom kregen wij 
ongeveer 8 Chinezen 
aan boord met aan 
ons de opdracht om 
vriendelijk te zijn en 
hun alles te laten zien 
wat wij wisten,in mijn 
geval de 
machinekamer. 
De laatste reis was 

gescheduled om 22 Oktober uit Sydney te vertrekken. Via 
Singapore,Indonesia,Maleisie,en dan naar Hong Kong waar, na de 
droogdokking,  de overdracht plaats zou vinden na de droogdokking. 
Voor mij was de laatste reis van de Nieuw Holland het begin van mijn 
huwelijksboot; ik zou nl 20 Oktober in de huwelijksboot stappen in 
Wollongong.  
Het vertrek (22e) was dramatisch.Wij waren vol met passagiers. Sleepboten 
met grote fonteinen water voeren rond het schip. Vlaggen en serpentines 
rondom ONS schip. Het einde van een tijdperk. 
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Wij lieten de Chinese WTK’s zien hoe de machinekamer werkte, en mijn 
nieuwe bruid was druk achter de typemachine om de Nederlandse 
instructie boeken, en ook regelmatige onderhouds werkzaamheden te 
vertalen in het Engels.  
De reis verliep voorspoedig en iedere haven had een vaarwel ceremonie 
zoals Balinese dansers, krantenartikelen met foto,s en bezoeken van 
hooggeplaatste personen. 
Onze Hong Kong bemanning was niet erg happy, want de meesten zouden 
hun baan verliezen; speciaal stewards en koks.  
Een leuke ontmoeting was toen wij de PRINSENDAM tegen kwamen, een 
dag voor aankomst in Tandjong Priok.  
Dit was een splinternieuw schip van de Holland Amerika lijn. 
Helaas had zij geen lang bestaan. Zij had brand aan boord in 1980 en 
zonk. 
Wij hoorden dat als de PRINSENDAM eerder in TG Priok aan zou komen, 
wij 24 uur moesten wachten tot de kade weer vrij zou zijn. 
Dus ontstond er een race tusen de PRINSENDAM en de NIEUW 
HOLLAND. 
Eerst een paar streepjes meer in de machinekamer, en de stuurlui wisten 
wel wat shortcuts ,het was immers KPM gebied. 
Spoedig zag je groepjes passagiers en bemanningsleden aan dek en de 
weddenschappen bloeiden op, het was inderdaad een goeie combinatie. 
Australiërs houden van paarden-races dus dit was iets wat zij geweldig 
vonden en de HK bemanning hield ook wel van een gokje. 
Spoedig een streepje meer werden 3 of 4 streepjes meer,de uitlaatgassen 
temperaturen waren alarmerend hoog. 
Wij wonnen de race en kregen de aangewezen kade, en de PRINSENDAM 
voor anker moest.  
Bij aankomst Hong Kong had de bemanning spandoeken opgehangen,met 
protest-slogans i.v.m.de verkoop. Had te maken met hun financiële 
regeling.,waar ze het niet bepaald mee eens waren.  
Wij gingen het dok in, beetje bij beetje ging de Hong Kong-bemanning naar 
huis, en de Chinezen namen het schip over. 
Het einde van een glorieuze tijd, maar wel  met de nodige prachtige 
herinneringen aan fantastische schepen. 
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Anton’s connecties metde RIL 
(bijdrage Ad Rommen) 

Over judo gesproken: Er is een RIL-schip geweest waarop een aantal ju-
doka’s serieus trainden in heuse judo-kimono’s. Wie, wat waar?... 
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De STRAAT CHATHAM 
bijdrage Dirk van Lopik 

De ‘CHATHAM’ was een echt RIL-schip, weliswaar ontworpen door het 
KPM-bouwburo, volgens oerdegelijk concept met hoge masten, waaraan 
deze schepen reeds op  grote afstand herkend konden worden. Met de 
‘CHATHAM’ werd ik als het ware herenigd.  
Ik had maandenlang, tijdens de bouw, onder haar boeg doorgefietst op 
weg naar school van  Tukker en had zelfs de tewaterlating in Hardinxveld- 
Giesendam bij de Merwede werf kunnen volgen. Dan jaren later hetzelfde 
schip weer terugzien en er zelfs op mogen varen; een aparte 
gewaarwording.  
Tijdens de dokking in Port Chalmers (NZ.) ben ik op m’n koersfietsje, 
omwille van de foto nog een keer onder diezelfde boeg doorgereden.  
Gezellige boot, voor het eerst ook kennis gemaakt  met het soms aan 
overmaat  grenzende gebruik van alcohol, ook onder gezagvoerders.  Het 
corpus delictus was een intelligente vent, die nogal als woest bekend stond 
onder de bijnaam ’bliksemsnelle Japie’. Hij dankte zijn bijnaam nog aan de 
tijd, toen hij ook al varend als dienstdoend gezagvoerder met een ‘Si-boot’ 
afgemeerd lag in Tandjong-Priok. Achter hem lag een zusterschip met aan 
boord Rinus, zijn ‘aartsvijand’, eveneens dienstdoend kapitein, die aan het 
volgende voorval de bijnaam ‘Trigger-Happy-Rinus’ overhield.   
De brugdekken van beide ‘Si-schepen’ lagen niet ver uiteen, de scheepjes 
waren niet langer. Men kon elkaar dus goed beroepen, hetgeen   dan ook 
gebeurde. Beide kemphanen riepen over en weer wat verwensingen.  
Japie haalde als eerste zijn dienstpistool uit de brandkast en Rinus, ook 
niet van gisteren, volgde alras.  
Men heeft uiteindelijk op de kade, liggend achter alles wat dekking gaf, een 
imitatie gehouden van de film ‘Gunfight at ok-corral’.  
Alle koelies waren intussen al rap gaan schuilen in de goedang.  
Nadat de ‘munitie’ op was, heeft men de vredespijp gerookt, onder het 
genot van wat alcoholische versnaperingen. 

PS: Navraag leerde dat bovenstaand verhaal door één van de 
schutters(lees kwajongens) is doorverteld.  
Aangezien deze gebeurtenis nergens in de kronieken staat vermeld, houdt 
de redactie het op een realistisch lijkend spel met realistisch klinkende 
speelgoed-klapperpistolen op de kade van Tandjong Priok.  
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Oud-skeepsingenieur bou skaalmodel van sy lieflingskip 
 (bijdrage van Nic Bakker & Heilie Combrinck) 

Op 79-jarige ouderdom het Nic Bakker die hoogste berg in Afrika, 
Kilimandjaro, geklim. Op 80 spring hy uit ’n vliegtuig vir sy eerste tandem-
valskermsprong. En op 82 bou hy ’n skaalmodel van die eerste skip wat hy 
as  jong skeepsingenieur beman het. 

“Kyk hier wat is die eerste inskryving in my monsterboekje 
(Nedelandse seevaartbewysboekje, 31 Augustus 1951, STRAAT 
MAKASSAR, Apprentice Engineer”, sê Nic Bakker, wat eens as 
skeepsingenieur  die oseane en seë deurkruis het. Dit was my heel 
eerste vaart as jongman en op my lieflingskip se nooiensvaart van 
Rotterdam naar Singapoer”.  
Hy het gewik en geweeg of hy die selfopgelegde taak gaan aanpak om ’n 
skaalmodel van die passagier-vragsskip STRAAT MAKASSAR, 143.78 mtr. 
Lang,  gaan bou.Shaun Gilbert het my oorreed dit te doen! Toe begin die 
soektog om die oorspronklike  planne te kry. Ek het een van my mede-
seemanne in Holland gebel en gesê luister,het jy nog daardie boek met die 
plane van STRAAT BAANKA? Hy sê toe ja, geen porobleem! Maar hy soek 
dit terug”. 
Drie dage later het Bakker met die planne van MS STRAAT BANKA, die 
identiese susterskip,in sy hand gestaan. Toe begin die fyn beplanning en 
nog fyner afmetings en bouwerk op ’n skaal1:100. Dit het Bakker ’n jaar 
geneem om sy lieflingskip te bou, 

“Die bouwerk was ’n hele ontdekkingsreis .Ek moes improviseer 
omdat modelskeepsbou nou nie juis groot is nie. Nadat ek die romp 
gebou het, was dit swembad toe met diè 1.5 meter lange skip om te 
kyk os gaan dryf of duik. Dit was ’n gelukskoot, want die romp kon 
nog 15 mm sink tot by haar waterlyn en dit was genoeg om gewig van 
die dek en alles wat nog daarop moet kom, te dra”. 

Om die skaalmodel koperschroef aan te dryf, het Gilbert gehelp om die 
enjin van ’n afstandbeheerde modelvliegtuig in die romp te installeer. 

“Ons moes die enjin modifiseer en baie stadiger maak, anders sou diè 
skip soos ’n spoedboot jaag en gat slaan” 

. 
Dit moes seker ’n aardige bedraggie gekos het om die Ms.STRAAT 
BANKA-skaalmodel te bou….Bakker lag. 
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“Het liefde ’n prys? Maar ja, ek het precies boekgehou. Met die 
draaibank, al die gereedskap, ’n skroefie hier en ’n boudjie daar het 
dit my so R30.000 uit die sak gjaag om my lieflingskip te bou. 
” 
So tussendeur die bouwerk het goeie herinneringe Bakker se gedagtes 
gevul en hy wys op die skaalmodel waar sy skeepskwartieren was, en op ’n 
foto die drie jong skeepsingenieurs in hul uniforms (hy was toe slegs 18 
jaar oud) voordat STRAAT MAKASSAR op haar nooiensvaart gegaan het.

Hy vertel van die roete tussen Singapoer en Sydney en die asemrowende 
tonele by die Barrier Reef. En die haai met die hap uit sy vin, wat elke 
drieweek-vaart met sowat 5.000 skaap aan boord tussen Fremantle (Perth) 
en Singapoer vergesel het tot by Sraat Sumatra, om die skape wat vrek en 
oor boord gegooi word kon te vreet. 
Die skaalmodel is onlangs ten aanskoue van vriende en belangstellendes 
in die Uitenhage munisipale swembad ter water gelaat. Die seremonie was 
eg-tradisioneel met de uitroep van die naam en skiet van die 
vonkelwynprop voor STRAAT MAKASSAR. Haar pad deur die 
swembadwater oopgeklief het.  
Op ’n vraag of daar  nog ’n skip op sy te-doen-lys is, antwoord Bakker: 

“As jy eenmaal iets gedoen het, dan het jy jou voldoening gehad”. 

Nic.Bakker by sy 1:100 skaalmodel van die MS.STRAAT MAKASSAR. 
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Mijn mooie RIL-herinneringen (afl.1) 
bijdrage van Peter van Loo 

Al die mooie verhalen van oudgedienden in de RIL post vind ik boeiend om 
te lezen. Herkenbaar en het roept, ondanks mijn korte dienstverband (6 
jaar), mooie RIL herinneringen op. 
In 2018 ging ik voor het eerst naar de reunie. De reden: je wordt ouder en 
krijgt meer tijd om eens op het leven terug te blikken.  

Op 8 jarige leeftijd emigreerden mijn 
ouders naar Australië. 
Port Noarlunga South, nabij 
Adelaide, werd uiteindelijk onze 
prachtige nieuwe woonomgeving.   
We vertrokken in 1961 met de TS 
FLAVIA (Italiaans) vanaf de 
Willeminakade te Rotterdam. Het zal 
best een emotioneel afscheid zijn 
geweest, maar een 8 jarig mannetje 

ziet zo’n wereldreis, op een echt schip, als één groot avontuur. Mijn Opa 
was kapitein bij de HAL geweest en mijn vader WTK bij diverse rederijen, 
dus was ik geïnfecteerd met alle stoere zeemansverhalen. De reis duurde 
6 weken en om het verhaal RIL georiënteerd te houden zal ik jullie de 
details besparen.   
In Australië maakte ik de Primary school af en doorliep  de High school tot 
matriculation niveau. Daarna de vervolgopleiding? Ik wilde varen maar mijn 
ouders vonden geen goed plan. De eigenwijze puber solliciteerde toch bij 
de ANL (Australian National Line). Helaas. Nautical College zat reeds vol 
en ik moest een jaar wachten. Geduld is niet echt mijn beste eigenschap, 
dus besloot ik Building Technology te gaan studeren aan de Adelaide 
University. 
Ik besef dat het een te lange introductie is , maar het verklaart enigszins de 
wijze waarop ik de RIL beleefde en de RIL een vrijgevochten Australiër.   
Voor de studie kreeg ik een praktijkopdracht om eens naar de infrastructuur 

van het schapenladen in Port 
Adelaide te gaan kijken. Het 
meest waarschijnlijk is dat ik deze 
zelf had geselecteerd. Port 
Adelaide was toen nog heel 
toegankelijk. Je kon gewoon met 
je auto lang de schepen rijden. 
Er lag ook een schip met de 
driekleur afkomst Amsterdam. Het 
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was de STRAAT TALBOT Toevallig kwam iemand de gangway af. Ik sprak 
het bemanningslid aan (Kapitein) met het verzoek eens aan boord te 
mogen kijken. Een enthousiaste rondleiding volgde, uiteraard met een ritje 
naar de stad in het vooruitzicht. Mijn zeemansbloed ging weer harder 
pompen – wauw dit wilde ik ook – weg, weg uit de stof, de wereld in. Ik 
solliciteerde bij de RIL in Hong Kong en werd spoedig aangenomen als 
aspirant leerling stuurman. Mijn moeder vond dit niet zo plezierig. Het 
gevolg was een vlucht naar Sydney en aanmonsteren op de TJIWANGI. 
Dat valt niet mee na een te lang afscheidsfeest van geliefde en familie. Een 
mooi begin, ik miste de vroege Ansett vlucht.  
Rond 19:00 kwam ik in Sydney aan en werd ik opgevangen door de lokale 
agent. We reden  naar  Hornby en zagen, met een kloppend hart, de 
majesteitelijke TJIWANGI binnen varen. Aan boord werd ik voorgesteld aan 

de 1e stuurman (H. van Kapel) die 
me al snel doordelegeerde naar de 
3e stuurman. Zo begon mijn 
KJCPL avontuur. 16 maanden 
duurde mijn leraarschap waarbij ik 
o.a. leerde wat werken was. Het 
takenboek heb ik nog steeds en 
het is best leuk om te zien hoe ik 
toen wat aanmodderde met de 
Nederlandse taal (nog wel). Best 
komisch als ik het nu terug lees, 
maar niet iedereen kon het altijd 

even tactvol waarderen. In Hong Kong maakte ik de pensionering van 
Kapitein Gerritsen mee. Een uniform had ik nog niet, maar met wat geleend 
materiaal kon ik toch nog plechtig aantreden en het cadeau overhandigen. 
In Hong Kong stapte ik ook over naar een echt vrachtschip, de STRAAT 
HOBART(ASAS).  

Ook moest ik in vol ornaat (toetoep van Hongkee, spierwitte 
kartonschoenen) kennis gaan maken met DHr Kuiken (PZ) op het RIL 
hoofdkantoor. Ze hadden me wijsgemaakt  hij  Mr. Kip heette en flink doof 
was. Een cultuur botsing was onvermijdelijk.  
Mijn afspraak was voor 13:00. Om 13:45 zat ik nog in het wachtkamertje. 
Net op tijd dus besloot ik een taxi terug te nemen naar de TJIWANGI. Dat 
was heel erg fout. 
Uiteraard is de RIL post te klein om in één bijdrage, gedetailleerd, 6 jaar 
RIL ervaring te delen. Wellicht, laat het geheugen me toe t.z.t. weer eens 
wat in te zenden.                  Onderwerpen voldoende! 
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Beknopte CV’s nieuwe bestuursleden 
 Roepnaam Ineke. Geboren op 31 Maart 1960 in Rotterdam. In juni, direct 
na mijn examen in dienst gekomen bij de RIL op afdeling Vlootpersoneel. 
Mocht gelijk meehelpen met verhuizen naar de Houtlaan. Dus was echt op 
het nippertje voor de RIL overging in Nedlloyd Rederijdiensten BV ,Mijn ex-
man en vader van mijn dochter was leerling stuurman op de STRAAT 
FUTAMI.  
Ook na mijn dienstverband ben ik altijd de RIL blijven volgen en inmiddels 
alweer 13  jaar relatie met Lex de Lijster, ook een RIL-man in hart en 
nieren.Mijn actieve geschiedenis is vrij kort, maar mijn hart ligt er nog 
zeker. 

Dhr.J.A.M. van Raamsdonk: Aanvang zeemansloopbaan in 1969. 
4e Stuurman in 1971 en 3e Stuurman in jan.1977. 
Bij de fusie overgegaan naar Nedlloyd Holding en van 1978 gedetacheerd 
geweest in het Midden-Oosten. (o.a. Bahrein. Abadan enz..) 
Van 1981-1989 in dienst van de Nedlloyd Group, o.a. geplaatst in 
Vlissingen (cargadoor), Terneuzen, Rotterdam en daarna Möller Batavier. 

Dhr.A.A.de Lijster: Geboren 27 juni 1943 In 1965 in dienst gekomen bij de 
KJCPL. Ging vervolgens 2 jaar varen als 4e Stuurman op de STRAAT 
FREMANTLE. Na een aantal termen op verschillende schepen en 
nieuwbouw op de STRAAT NAGASAKI. Daarna nieuwbouw NEDLLOUD 
HOUTMAN. Vervolgens op verzoek Dhr. Lenterman aan de wal gekomen 
voor een aantal jaren als manager bureau Nedlloyd Standards. 

(Van.li.naar re.) 
dhr.van.Raamsdonk, 
dhr.Ligtenberg, 
dhr. van Kapel, 
dhr.De Rooij, 
dhr Kers 
dhr de Lijster 
dhr.Nolthenius 



27 

Aankoop  RIL-Scheepsjournalen. 
(bijdrage van Michel Brugman) 

Zo’n 25 jaar geleden las ik in de Nedlloyd Pensioenkrant dat oude 
scheepsjournalen werden opgeruimd. Die lagen in een kelder en waren te 
koop; opbrengst bestemd voor een goed doel .(welk??)Ik heb een lijstje 
van KJCPL-schepen aan hun opgegeven en heb er toen 2 ontvangen: 
STRAAT FREETOWN en STRAAT.LOMBOK. 

Om zoveel mogelijk ruimte in het archief te benutten, hadden ze de 
kartonnen buitenkanten er afgescheurd en vervolgens de  journalen 
dubbelgevouwen. 
Dat vond ik zonde en heb ze naar een boekbinderij gebracht voor herstel. 
Na maanden onder een pers gelegen te hebben, waren de vouwen er uit. 
Daarna opnieuw ingebonden tot een boekwerk van 53x38 cm. 
Het zijn gewoon de scheepsdagboeken van de dekdienst waarin elke dag 
de wacht werd ingevuld, de posities en werkzaamheden op zee, de havens 
waar gelost en geladen werd en met welke stuurman aan dek. Ook de 
verrichtingen van de bemanning werden genoteerd.  
Statement van de schade werd er ingeplakt zo ook de records of evidence 
die alle officieren moesten tekenen voor aankomst in de haven. 
In het journaal van de STRAAT LOMBOK staat ook vermeld dat er een 
matroos was ontslagen wegens opruiing. De volgende dag  werd het 
ontslag op dringend verzoek van de Hoge Commissaris van India weer 
ingetrokken. 
We waren toen het proefschip, daar ze wilden proberen met Bombay-crew 
te gaan varen. Achteraf niet zo’n succes. 
Het is dus een gebonden boek dat een periode van 133 dagen beslaat. 
Na de oproep in de Nedlloyd Pensioenkrant, moeten heel wat leden  een of 
twee Journaals in hun bezit hebben gekregen. 
Heeft nostalgische waarde voor hen die net in deze periode op het 
bettreffende schip zaten. 
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VLOOTLIJSTEN 
(bijdrage Michel Brugman) 

STRAAT LOMBOK (periode 29/10-‘72 t/m 1/3-’73) 

Kapitein Hummel Hwtk Kalma 
Klazema 
Veugelers 

1e Stm.  Ozinga 2e Wtk Saalmink 
Meyler Kousbroek 

Best 
2e Stm. Oudendijk 3e Wtk. de Regt 

Graafland 
3e Stm. Nesse 4e Wtk. Brugman 

Machielse 
5e Wtk v/der Duim 

Homburg  
van Schie 
Hofland 

Ll. Stm. Marcus Marcon. Rienstra 

Persoonlijk zat ik aan boord van juli 1972 t/m juli 1973. De “Record of 
Evidence”, werd apart in het journaal geplakt, en niet getekend door de 
Gezagvoerder en Hwtk. 
Wat ik weet dat 1e Stm. Ozinga later als Gezagvoerder is teruggekomen, 
en, als ik me niet vergis, heb ik de drie genoemde Hwtk’s  meegemaakt.  
Houd me aanbevolen voor evt. correcties. 



Personalia wijzigingen van 01-01-2019 t/m 31-05-2019 

Overleden 
Mevr. G.M. Kasteleijn - Dumas 22 dec 2018 
Dhr. P.A. Kopmels 17 jan 2019 
Dhr A.J. Kedde 19 jan 2019 
Dhr. C. Dekker 17 mrt 2019 
Dhr. J.F. Huizinga 22 mrt 2019 

Beëindiging lidmaatschap 
Dhr. J.M.W. Schmidt Crans 21 febr 2019 
Mevr. H.A. Ormel - Enter 1 jan 2019 
Mevr. G.M. Kastelijn - Dumas 3 mrt 2019 
Mevr. E. van Hemmen - Stapel 5 mrt 2019 
Dhr. F.J.J. Berting 1 jan 2019 

Nieuwe donateurs 
Dhr. F. van der Mark

(Afbeelding achterblad :STRAAT CUMBERLAND aan de Parkkade te 
Rotterdam) 






