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VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL 

Bij deze dan de beloofde extra RIL-post. De hoofdredacteur meldde, dat de 
kleurenuitgave van de RIL-post met enthousiasme is ontvangen. Hij kreeg 
diverse digitale en ook telefonische reacties. 
Zoals wij natuurlijk ingeschat hadden, smaakt dat naar meer met die posi-
tieve reacties. Dat levert natuurlijk financiële consequenties op die op de fra-
gile schoudertjes van uw bestuur komen te rusten. Uw bestuur zal daaraan 
ook het hoofd moeten bieden en dat doen we met plezier. 
De secretaris bracht de vraag op of de leden een complete ledenlijst zouden 
willen ontvangen. Er zijn wel eens vragen in die richting gesteld. Met de AVG 
EU wet in gedachten moeten we daar met enige voorzichtigheid op reage-
ren. Ooit heb ik u allen in de RIL-post gevraagd aan te geven indien u liever 
niet bij naam dan wel met adresgegevens wil worden vermeld in de RIL-post. 
Daar is nooit van iemand enige reactie op gekomen. Toch moet ik het u weer 
vragen. Als het bestuur zou besluiten een ledenlijst uit te geven, moeten we 
weten of er leden zijn die niet vermeld willen worden, of eventueel alleen met 
naam, zonder adresgegevens. 
Daarmee hebben wij zo’n beetje de “pitfalls” van de AVG omzeilt. Graag 
hoort de secretaris snel van u. In ieder geval voor 1 november. Zij die in het 
telefoonboek staan kunnen nauwelijks een probleem hebben. 
Het bestuur en met name de reünie organisator hebben een idee om nog 
wat memorabilia te laten maken voor belangstellenden. Recent vond ik nog 
een tafelvlaggetje van de TJIWANGI in de schuur. Hij wil zien of dat nog 
weer uit is te geven. Dus we zitten niet “gecoroneerd”   stil. 
Als u dit leest zijn de dagen alweer aan het korten. Ik “spreek” u nog een 
keer voordat 2021 aan de deur klopt. Tot dan en blijf gezond en wel. 

 Uw voorzitter  -  Jaap de Rooij 
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Van de redactie
*

*Aandacht voor het fenomeen HMM ALGECIRAS door
Theo Strauss. 

*De redactie ontving positieve reacties omtrent de RIL-
Post in kleur. Dank ook aan ons bestuur, die deze up-
grading mogelijk heeft gemaakt! Extra genieten dus.  

* “Friesland gangers” Cor Oudendijk met verslag reünie in kleine kring.

*Ad Rommen, met enkele ‘Wijze levenslessen’.

*Ger Sweijen met een zeer indringend verhaal achter een poststuk, in 1942
verstuurd naar W.A. Koning. (a/b van de TJINEGARA) 

*Start met een serie artikelen van Theo Strauss die perfect aansluiten op
Ger Boot’s Principalen. Gedegen onderzoek naar het beleid van de RIL in 
haar nadagen. Ligt genuanceerder dan wat algemeen de opinie is. 

*Herman van Kapel met een foto van de unieke ontmoeting van de BOIS-
SEVAIN en de TEGELBERG op volle zee. Deze niet alle daagse ontmoeting 
maakten honderden passagiers en tientallen officieren mee en werden er bij 
gevolg honderden foto’s gemaakt. De vlag achterop de BOISSEVAIN lijkt 
een KMR vlag. te zijn. Wie heeft hiervan toevallig nog een vergeelde foto 
en/of kan hier wat meer over vertellen? (Medio 1964) 

*De ontbrekende naam ( bemanningslijst nieuwbouw STRAAT FRAZER
RIL-Post 45) is 1e Stuurman. J.W. Swaving. Dank Robert Bersma. 

*Henk Slettenaar met enkele correcties op het krantenartikel van Brian
Ingpen: De TJIBADAK heeft nooit dienst gedaan op KPM lijndiensten en de 
MAETSUYKER nooit op de Afrika-Persische.Golflijn. Wel de CAMPHUYS 
en VAN RIEBEECK. Beide schepen deden in Z-Afrika, enkel Durban aan. 

*Voorts bijdragen van Mieog-Kuiken, Corten, Kelder, van Lopik en
Warmenhoven. Veel leesplezier. Heeft u een verhaal? Schroom niet. 

* Het dagboek van Leen Wouters is digitaal beschikbaar

https://www.youtube.com/qwatch?v=NM25wuQwO-O&t
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Iets over PRINCIPALEN VERGADERINGEN ( 2 slot) Ger Boot 

De RIL (crosstrader pur sang) voer haar meest belangrijke routes gewoon- 
lijk in Conference verband, d.w.z. als lid van de Club die officieel een “trade” 
overziet en het tarief uitgeeft. A.g.v. de UNCTAD 40/40/20 regeling. 
(40% van de lading voor de Nationale lijnen elk, 20% voor de crosstraders) 
De rechten van de Conference lijnen konden verschillen (bv Historische) 
maar de Nationale lijnen hadden de grootste mond. Zij streefden er naar de 
Pool zo groot mogelijk te maken, terwijl de crosstraders maximum vrije  la-
ding prefereerden. Voorbeeld: lading van Uruquay, welk land geen natio- 
nale lijn had, dus niet in de Pool. Meerdere Lijnen hadden geen/weinig reefer 
ruimte, dus RIL met veel, wenste die lading niet in de Pool. 
In de praktijk kon RIL, ondanks die UNCTAD handicap, zich goed handhaven 
dankzij goed ingevoerde service met goede schepen/ bemanningen en ge-
richt/actief ‘canvassen’ (dit woord uit de oude tijd met opzet gekozen!). Zo 
viel in de verschillende Conferences het e.e.a. te regelen/besluiten, was er 
doorgaans een Secretariaat en kwamen Principalen, meestal twee per lijn, 
1x per jaar bijeen om weerbarstige knopen, hopelijk, door te hakken. Over 
die vergaderingen wilden wij het hier hebben. 
Goede voorbereiding der bijeenkomsten, met waar mogelijk plan A en B, 
was natuurlijk noodzakelijk als je de kaas niet van je brood wilde laten eten. 
“Wij zien wel hoe het loopt” was uiteraard een zwak begin. 
De onderwerpen waren gewoonlijk in de geboden scheepvaart service sfeer 
(aanloop-havens, despatch, vrachten, rabatten, ‘outsiders’) maar in de 70-
tiger jaren natuurlijk ook containerisatie. 
Containerisatie ontwikkelde zich serieus op de primaire USA routes in de 60-
tiger jaren om zich via de secondaire (RIL) routes wereldwijd te ontplooien. 
Een deel van de RIL-vloot moest dus gradueel worden aangepast (bv ver-
lengen met 1 containerruim) hetgeen kostbaar. 
Ter illustratie: containerisatie van b.v. de ASAS had voor de Japanners zelfs 
in de 70-tiger jaren beslist geen prioriteit en de Zuid Amerikanen wilden er 
niet van horen. Captain Frota: “Ik heb net een conventionele vloot laten bou-
wen…….ik krijg geen crediet meer!” Je leerde je concurrenten gaandeweg 
wel beter kennen. 
Bloemlezing: Japanners gewoonlijk formeel maar wel redelijk uiteindelijk, 
Chinezen glashard, Engelsen sluw/doortrapt, Zuid Afrikanen boeren slim. 
Althans zo herinner ik me enkele meeliggers. Voor de goede orde, dit alles 
heeft niets te maken met racisme, waar velen over praten tegenwoordig, wel 
met de aard van de beestjes… 
Het is inmiddels goed te beseffen dat de mensen rond de vergadertafel 
slechts een rol speelden die hun maatschappij belangen voorschreef.  
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Sommigen brachten hun verhaal agressief anderen “smooth” en deze laat-
sten hadden meer succes. 
Na de vergadering is het bijna altijd tijd voor een drankje en om eventueel 
ontstane “kreukels” glad te strijken, want wij hebben (hadden) nog jaren voor 
de boeg. Bij een volgend drankje is het een goed moment om informeel een 
netelige kwestie aan te boren zoals “Wij horen dat Uw agent in……onnodige 
rabatten geeft wat de vrachten zal ondermijnen……kunt U daar  eens naar 
kijken? Dit, “from the top down” kan soms werken. 
Zo kan de troostfles de uiteindelijke heler en fixer zijn en daar zijn alle Prin-
cipalen en hun handlangers het gelukkig wel over eens. 

 Aandenken: 
 Zilveren schaaltje 
 (diam: 8,5 cm) 

JAHOSASCON: 
Japan 
Hong Kong 
Southern Africa Shipping- 
Conference.  
Hong Kong, Nov.1972 



6 

De RIL-vlag op Friese wateren 
Cor Oudendijk 

v.l.n.r.: Dirk Kuiken, Jan de Jong, Piet Hoogland, Jaap Jelijs, Evert van Tellingen, 
Cor Oudendijk, Sicco Doornbos, Evert Aalberts, Willem Mulock Houwer, Hein 

Roorda, Jaap Maijoor, Jan Duit, Jan Leurs. 
Na de BS-opleiding op de kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam, ben 
ik in 1964 als stuurmansleerling in dienst getreden bij de Stoomvaart-Maat-
schappij Oceaan, in de volksmond de “Blauwpijpers” genoemd. Na een jaar 
tussen Amsterdam en Indonesië te hebben gependeld, zonder uitzicht op 
andere lijnen en andere werelddelen, ben ik in 1966 als 4de stuurman aan-
genomen bij de R.I.L. Ik vertrok in april 1966 vanuit het nog oude Schiphol 
met een nagelnieuwe DC 8 naar Singapore, waar ik aan boord geplaatst zou 
worden op de “TJITJALENGKA”             Jong en vers uit Nederland stapte 
ik een mij onherkenbare, luidruchtige, tropische en avontuurlijke wereld bin-
nen. De dekken waren afgeladen met Chinese families die met grote hoe-
veelheden barang hun eigen ruimten claimden. Dit tafereel werd gecomple-
menteerd door een vochtig drukkende Singapore temperatuur en de weeïge 
intense geur van de talloze brandende wierookstokjes die blijkbaar een vei-
lige reis naar Hong Kong moesten bezweren. 1ste Stuurman, Teun van den 
Dool, werd belaagd door een groep schreeuwende dek passagiers omdat de 
bootsman met zijn makkers nogal kwistig met de dekwas slang waren om-
gegaan, maar wist dit ‘brandje’ snel  af te handelen. Welkom in de wereld 
van de Royal Interocean Lines! Kapitein was Jaap Jelijs.. (Verhaal start hier)    
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In 1994 ontmoette ik Jaap Jelijs op een maritieme beurs in Groningen. Hij 
was adviseur voor de scheepswerf “Pattje” en ik havenmeester van Amster-
dam. Een leuk weerzien omdat ik na de “TJITJALENGKA” ook met hem op 
de “STRAAT CHATHAM” heb gevaren. Hij vertelde dat ze met een groep 
oude R.I.L.-collega’s elk jaar in september op de Friese wateren met 4 mo-
torboten een varende reünie hielden en nodigde mij uit hieraan deel te ne-
men. Had daar wel oren naar omdat ik met veel plezier bij de R.I.L heb ge-
varen en het in mijn ogen een illuster gezelschap betrof, bestaande uit:   *Dirk 
Kuiken (chef ND. HK.HO), Jan Leurs (chef PZ. HK. HO), Willem Mulock Hou-
wer (Gen. Man. HK.HO), Evert van Tellingen (ND.HK.HO.).  *De kapiteins: 
Jaap Jelijs, Jan de Jong, Piet Hoogland, Sicco Doornbos, Evert Aalberts, 
Jan Duit, *Hein Roorda 1ste strm. en  *Hwtk’s Jaap Maijoor en Ad Strengholt 
(tot 1996). Er werd mij wel verteld dat ik eerst nog even door de ballotage-
commissie moest. Zodra er één gebroken lucifer in de hoed werd gevonden, 
zou het niet doorgaan. De lucifers bleven heel en zo heb ik deze varende 
reünies vanaf 1995 tot 2019 met veel plezier kunnen voorzetten.                            
Afspraak was om elk jaar in de eerste week van september bijeen te komen. 
Sicco Doornbos en Jan de Jong hadden elk hun eigen boot resp. de 
“TJILEKAS” en de “KALINDA”. Jaap Jelijs en Dirk Kuiken een gehuurde gro-
tere ‘Privateer’ .Gehele gezelschap werd dan over de schepen verdeeld.                                                                                                      
Zo voeren we dan 5 dagen door de Friese wateren met de R.I.L vlag in top 
en met honderden jaren nautisch/technische ervaring aan boord. Dit kwam 
o.a. tot uiting bij het manoeuvreren in de jachthavens. Bij het achteruitslaan  
werden er bijv. 3 korte stoten gegeven. Het was niet verboden om de 

 
 
 

V.l.n.r. 
Jaap Jelijs 

Dirk  Kuiken 
Jaap  Maijoor 
Cor Oudendijk 

Sicco -Doornbos 
Evert Aalberts 
Hein Roorda 

Evert van Tellingen 

Jan Leurs 
 

(Anno 1999) 
 
 

boegschroef te gebruiken, maar bij gebruik werd er wat minzaam op de vaar-
vaardigheid gereageerd. Overdag was het genieten om door het Friese 
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landschap te varen of soms ergens af te meren om de benen te strekken in 
een van de oude Friese stadjes. Tegen het eind van de middag werd een 
ligplaats bij een goed restaurant opgezocht  

V.l.n.r.:Hein Roorda, Evert van.Tellingen, Ton van den Avert, Gerard Speld, Jaap 
Jelijs, Jan de Jong, Evert Aalberts, Sicco Doornbos, Jan Leurs,  Jaap Maijoor,  Cor 
Oudendijk Frans List en Dirk Kuiken       (2020) 

Voorafgaand aan het diner kwamen de verhalen los. Verhalen verteld door  
mannen van een generatie ouder dan van mij, Evert van Tellingen en Hein 
Roorda. Het waren meestal ‘jaren 50/60’ verhalen over her reilen en zeilen 
aan boord van de TJISADANE en TJITJALENGKA.  
Het waren anders getinte verhalen dan welke ik later bij de 
Wijsmuller reünies zou ervaren, daar liepen de grondzeeën 
onder de stoelen door. Maar ja, wij hadden bij de R.I.L. dan 
ook meteorologisch een mooier vaargebied. 
Het was indrukwekkend het verhaal uit 1955 te horen  over 
kapitein Giel die met de TJISADANE na de vulkaanuit-
barsting de bewoners van Tristan da Cunha evacueerde   De 
smokkelhandel op de ASAS met als niche de biodiversiteit 
handel in boomstammetjes, tropische vissen en de grauwe Braziliaanse pa-
pagaaien die vlak voor Hong Kong in de mooiste kleuren geschilderd wer-
den!         De dokbeurten en verbouwingen in Asano dockyard te Yokohama, 
inclusief de sobere “wellness” in het dokgebouw en de “uitgassingen” met de 
verplichte dagtocht naar Hakone aan de voet van Mount Fuji. De brand in 
1958 op de “Ruys“ in Buenos Aires. Het vervoer van duizenden emigranten 
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vanuit Japan en Zuid-Korea naar Brazilië en Paraquay. “Derde klas”  passa-
giers die op de kade bij de gangway in een tentje door de scheepsarts op 
trachoom werden geselecteerd. Zij huisden in de ruimen waar de bemanning 
demontabele kooien 3 hoog, zo dicht mogelijk naast elkaar had geplaatst. 
De sanitaire ruimten waren van dezelfde kwaliteit. Nu nog nauwelijks voor te 
stellen. Het personeelsbeleid in Hong Kong. Het plaatsen van capabele 1ste 
stuurlieden en 2de w.t.k’s aan boord waar vermoed werd dat hun superieuren 
qua drankgebruik niet het goede voorbeeld gaven.  
Al deze herinneringen werden verteld, niet van horen zeggen, maar uit eigen 
bevindingen in een ambiance zoals we dat vroeger gewend waren. Voor mij 
van de jongere generatie heel apart want hier kenden we geen rangen en 
standen. Ik had nooit kunnen denken toen ik in mei 1966 als 4de stm. mijn 
opwachting in Hong Kong moest maken bij de chef ND (in uniform mét pet) 
dat ik hem nu gewoon Dirk, en mijn eerste kapitein Jaap kon noemen! Door 
de jaren heen zijn een aantal van deze vrienden ons ontvallen en werd het 
noodzakelijk om er wat “jongeren” bij te betrekken om de continuïteit in stand 
te houden. Zo zijn dan Ton van den Avert, Gert van Tellingen, Henk Kers en 
Rudy Rijckaert erbij gekomen. 
De vijf daagse vaarreünie werd altijd op zondag afgesloten in het restaurant 
het “Jagertje” in Langweer. De eigenaar was een oud hofmeester van de 
H.A.L. en zorgde ervoor dat zijn op zondag gesloten zaak voor dit ‘Captains 
diner’ speciaal werd geopend.  
In de volgende aflevering: 
Een pracht verhaal van Jaap Jelijs.Tipje van de sluier: Er stond een grote 
partij Red Hackle in de stores in Hong Kong. Pas na de vraag van de chef 
catering aan de kapitein is deze aan boord van de TEGELBERG gekomen. 
Door een list van kapitein Jelijs, werd een dramatisch exploitatie tekort voor 
de HK.HO. catering manager voorkomen!  U leest het in de volgende RIL-
Post. Daarin ook het verhaal van de Friesland-reünie, dat als Red Hackle 
Team verder gaat.(zie RIL-Post 47) 
Helaas zijn inmiddels een aantal collega’s die op de foto’s staan, overleden: 
 
Dirk Kuiken Jan Leurs           
Piet Hoogland Evert Aalberts 
Sicco Doornbos Jaap Maijoor 
Jan de Jong Jaap Jelijs 
 
Persoonlijk vind ik dat we met alle respect kunnen terugkijken op hun jaren-
lange reünies met veel plezier en herinneringen waarin wij als jongere gene-
ratie op hun verzoek zijn toegetreden en van hun aanwezigheid hebben ge-
noten.  
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Corporate Lessons    bijdrage Ad Rommen 

A little bird was flying south for  the winter. It was so cold  
the bird froze and fel into the ground in a large field. 
While it was lying there, a cow came by and dropped some  
dung on it. 
As the frozen bird lay there in the pile of cow dung, it began 
to realize how warm it was. The dung was actually thawing him out! 

He lay there all warm and happy, and soon began to sing for joy. 
A passing cat heard the bird singing and came to investigate. 
Following the sound, the cat discovered the bird under the pile of 
Cow dung, and promptly dug him out and ate him. 

Moral of the story: 
1) Not everyone who shits on you is your enemy.
2) Not everyone who gets you out of the shit  is your friend.
3)When you’re in deep shit, it’s best to keep your mouth shut!

----------------------------------------------------------------------------- 
A man is getting into the shower just as his wife is finishing up 
her shower when the doorbell rings. After a few 
seconds of arguing over which one should go and answer the 
doorbell, the wife gives up, quickly wraps 
herself up in a towel and runs downstairs. When she opens the door, 
there stands Bob, the next door neighbour. 
Before she says a word, Bob says, Ï’ l   give you 
€800,- to drop that towel that you have on”. 
After thinking for a moment, the woman drops her towel and stands 
naked in front of Bob. After a few seconds, Bob hands her 
€800,- and leaves. 
Confused, but excited about her  good fortune, the woman wraps back 
to the towel and goes back upstairs. When she gets back to the  
bathroom, her husband asks from the shower, “Who was that?” 
“It was Bob the next door neighbour”, she replies. 
“Great!” the husband says, “Did he say anything 
about the €800,- he owes me?” 

Moral of the story: 
If you share critical information pertaining to credit and risk in time your 
stakeholders, you may be in a position to prevent avoidable exposure. 
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Laatste reis van de MERCURY BAY  Leo Warmenhoven 
 
Dit redde het schip.(voor details zie vorige RIL-Post 45) De rotor werd afge-
draaid en bleek schoon binnen de eis. Dankzij medewerking van een Wes-
tinghouse fabriek, die in staat bleek zo’n rotor te balanceren, kwam het hele 
spul in de namiddag van 1 november weer aan boord. Intussen werden ook 
nieuwe lagerschalen gegoten en kwam langzaam een vertrekdatum in zicht.  
De drainage van de vrieskamers kwam uit in machinekamer bilges en de 
stank werd door de stuurman bestreden met chemicaliën. Maar na een paar 
dagen werd iedereen in de machinekamer misselijk en zelfs grote kerels vie-
len flauw. De simpele oplossing was de afvoer dicht te maken. In overleg 
met verzekeraars en eigenaren werd de vrieslading definitief afgekeurd en 
werd besloten de rotte vis op zee te dumpen.  
Na terugplaatsen van het zware turbinehuis bleek bij controle de speling van 
de rotor te laag. Weer moest het turbinehuis gelicht worden. Dat betekende 
twee dagen extra werk. En jawel, we vonden een schroevendraaier onderin! 
Opzet? Sabotage? Uiteindelijk vertrok het schip op woensdag 8 november 
naar Brisbane, eta 16 november.  
Na al deze ervaringen en met de streefdatum 31 december in gedachte be-
sloot ik mee te varen en vroeg ook John Bageley, de manager van de repa-
ratiefirma, aan te monsteren. Het werd een bijzondere trip. Om een lekke 
klep te repareren moest de bakboord ketel worden afgeblazen en liep de 
snelheid een dag lang terug naar vijf knopen. Gelukkig was het weer goed 
en kon de 140 ton rotte vis in een paar dagen door de bemanning, aange-
spoord door hoge beloning, overboord gezet worden. En 140 ton is heel veel! 
Als ik jaren later de foto’s zag werd ik weer misselijk. Een van de beman-
ningsleden kreeg een ontstoken blinde darm en werd ter hoogte van Portland 
van boord gehaald. Alsof dit nog niet voldoende was bleek de kapitein amou-
reuze plannen te hebben in mijn richting, maar dankzij Johns gezelschap 
kon ik hem goed ontlopen! 
Op 18 november stoomden we bij stralend weer het kanaal naar Brisbane 
op en genoot ik op de brug van het uitzicht. Plotseling werd de rook uit de 
schoorsteen gitzwart. Moest een ketelventilator zijn en die staan hoog in de 
schoorsteen op enkele secondes van de brug. Maar ik was net te laat. De 
open windingen van de elektromotor bleken met een tang doorgeknipt. Dit 
was zonder twijfel sabotage.  
In Brisbane werd gelost en de ventilatormotor kreeg een reserve anker. Op 
21 oktober vloog ik naar Sydney om de reparatie van het gesaboteerde an-
ker te begeleiden en op het mij goed bekende superintendentskantoor aan 
de papieren afwikkeling te werken. Op verzoek van het Hong Kong hoofd-
kantoor schreef ik direct een verklaring over het verlies van de lading vis, 
waarin vooral uitkwam dat de machinekamer staf geen ervaring had meteen 
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ammoniak installatie. Op 25 november arriveerde ook het schip in Sydney. 
Na leeglossen kwam onverwachts het bericht dat er ontgast moest worden 
omdat er ongedierte aan boord was gevonden. Bij inspectie bleek dat in de 
op zee grondig schoongemaakte vrieskamers nu keurige rijtjes larven waren 
gestrooid waaruit hinderlijke torren tevoorschijn kropen! Ook hier geen twijfel 
mogelijk, opnieuw sabotage! De Seamen’s Union van Australië bemoeide 
zich nu met het schip. Ik hoorde dat de eerste stuurman connecties had met 
die vakbond via zijn Australische vrouw en dat maakte het er ook niet mak-
kelijker op. Intussen was de wereld op 23 november overvallen door de Olie-
crisis en dat betekende veel verandering zoals het niet doorgaan van de 
plannen met de TREDAN. In de overtuiging dat ik weinig meer kon bijdragen 
aan het geharrewar met de Australische autoriteiten vloog ik op 1 december 
terug naar Hong Kong. Het werd een hele klus voor ons Sydney kantoor om 
het schip vrij te krijgen voor vertrek. Uiteindelijk lukte dat en mede dankzij 
bonussen kwam de MERCURY SEA op “eigen kracht“ op 29 december aan 
in Kaohshung!  
Een paar maanden later werd ik op het matje geroepen bij mijn superieur in 
Hong Kong. Hoewel ik vond dat het halen van de datum van 31 december 
een felicitatie waard was dacht hij daar heel anders over. En dan die vis! Of 
hij mijn rapporten ooit heeft gelezen weet ik niet. Wel moest ik denken aan 
het gezegde: De beste stuurlui staan aan wal!    

Afb: MERCURY SEA(ex BILLITON) 
Wat doen ze met dat anker???
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HMM ALGECIRAS  (Theo Strauss) 
 

HMM (Hyundai Merchant Marine) held a naming ceremony for its new flag-
ship, the  23,964 TEU “HMM ALGECIRAS”, the first of a series of seven  
such vessels built by Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. An-
other five of a similar size will be constructed by Samsung Heavy Indus-
tries. By a small margin, they will surpass the “MSC GULSUN” class, which 
measures 23,756 TEU. 
“HMM ALGECIRAS” measures 399,9 metres in length, 61 mtrs in breadth 
and has a depth of 32.2 mtrs..Its deadweight is 232,600 tons 

Source:Dynaliners 24th  April 2020 
 
 
 
 
 
 

Source:Thestraco Consultanc 
Royal Interocean Lines had a ship built called STRAAT NAGASAKI in 1972. 
She was then a fairly modern cargo liner ship with  a deadweight of no less 
than 15,936 tons. Deadweight (1000kg)!! 
(voor meer foto’ s klik op Omroep Zeeland en klik op: 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/120504/Zo-keek-Zeeland-naar-
het-grootste-containerschip-van-de-wereld 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/120504/Zo-keek-Zeeland-naar-het-grootste-containerschip-van-de-wereld
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/120504/Zo-keek-Zeeland-naar-het-grootste-containerschip-van-de-wereld
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De Chinalijn in Oorlogstijd   bijdrage Theo Strauss 

Veel lezers van de RIL Post zullen bovengenoemd boek in hun verzameling 
hebben. Uitgegeven in 2004 is het een uiterst markant boek, met name na- 
tuurlijk vanwege het verhaal van de TJISALAK en het leven van Frits de 
Jong.  Mocht u het niet hebben dan is het nog altijd verkrijgbaar bij diverse 
tweedehands boekhandels (.Auteurs: Frits de Jong en Henk Slettenaar.) 
Nu in 2020, zo’n 75 jaar na de Tweede Oorlog, is het goed stil te staan bij 
hen die hun leven gaven tijdens het 
wereldwijde conflict, dat zulke diepe 
sporen achterliet, ook bij de JCJL.  Het 
jaarverslag van 1940-1945 vermeldde 
dat liefst 29 leden van het walperso-
neel en 142 leden van het varend per-
soneel hun leven verloren tijdens die 
trieste dagen. 
Een bijzonder schip dat helaas de 
Tweede Wereldoorlog niet overleefde 
was de TJILEBOET. 
Bijna was het schip in 1927 verloren 
gegaan, zij strandde met 1400 passa-
giers nabij Hong Kong op het eilandje 
Ling Tong(¹).  
In het boek KJCPL uit 1994 (²) staan 
een aantal prachtige foto’s van de 
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stranding, maar recent vond ik 
ook foto’s van het wegslepen van 
het achterschip.  
Want in 1927 werd een huzaren-
stukje uitgevoerd door het achter-
schip los te branden van het voor-
schip en vervolgens werd dat 
achterschip naar Taikoo Dock in 
Hong Kong gesleept(³).  Daar 
werd een nieuw voorschip ge-
bouwd en  opnieuw aan het ach-

terschip geklonken. 
 

 
 
 
 
 

In februari 1928 kwam het schip weer 
in de vaart en hervatte haar reizen voor 

de JCJL.  
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Zo’n veertien jaar later kreeg het schip opdracht om vanuit Schotland naar 
Kaapstad, geladen met veel munitie, een reis te maken. Circa 700 mijl ten 
westen van Freetown maakte de Duitse U-boot 161 jacht op geallieerde 
schepen, maar TJILEBOET zag de U boot en opende het vuur en achter-
volgde haar.  Na enige uren ging de U boot onder water en opende een 
torpedo aanval. Op 28 november 1942 om 22.37 uur vuurde de U boot twee 
torpedo’s af.  Omdat het schip hoofdzakelijk met munitie geladen was, sloeg 
het geheel uit elkaar. Geen overlevenden. 
Het verhaal is ook beschreven in het standaard werk van de koopvaardij in 
de Tweede Wereldoorlog(⁴). 

Bij Tower Hill in London is een herdenkings plaquette aangebracht met de 
naam van het schip en de (alleen!) Engelsen omgekomen bij torpedering.  

De uitleg op de website(⁵) luidt: She was a 5,760 grt steam Passenger/ cargo 
ship that on 28 November 1942 was being stalked by German submarine U-
161 but forced it to dive through accurate artillery fire. However she was tor-
pedoed and sunk on 29 November 1942 at position 05° 34' N, 25° 02' W. 
Overall 62 lives were lost. 

Tower Hill: ‘Lest we forget’ 

(¹)Ling Tong – heet thans:  Wail-
ingding Dao  

(²)Koninklijke Java-China Paket-
vaart Lijnen (K.J.C.P.L.) 1994 De 
Alk, Alkmaar. 

(³)www.gwulo.com (Gwulo 古) 

(⁴)K.W.L. Bezemer – Geschiede-
nis van de Nederlandse Koop-
vaardij in de Tweede Wereldoor-
log 

(5) www.bjidog.co.uk/ 
Tower Hill 

http://www.gwulo.com/
http://www.bjidog.co.uk/
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Ships that played a role in conveying pilgrims to Jeddah and Gulf ports 

(Article from the Cape Times 23 May 2018, written by Brian Ingpen) 

With Muslim readers now part of the way throughout the Far East, I found a 
photograph of the Royal Interocean Line’s cargo-passenger steamer  

TJIBADAK that could be of interest. 

Close inspection of the photograph- taken in the 1950’s- shows hundreds of 
people on the Elbow at Cape Town harbour to welcome a group of pilgrims, 
standing at the ship’s rail along the promenade deck. 
The ship went down the ways on the IJssel River in Holland (Sept.1928)  and 
as the Depression years began, she sailed from Holland to enter the KPM 
inter-island services in the Dutch East Indies. She also traded to China and 
became to Cape Town as well. 
For part of W.W.II,she was a floating logistics centre in Colombo, but went 
to South America where a serious machinery breakdown kept her alongside 
in Buenos Aires for several months. 
In the post-war years, she ran between the Far East and Africa, diverting on 
occasions to embark pilgrims, likely in a Red Sea port,to convey them to 
Cape Town. After 29 summers at sea, the old ship with her interesting “goal-
post” Sampson posts and beautiful interior woodwork- commonplace in ships 
of that era- went tot he breakers’yard in 1959. 
In the late 1950s and early 1960s, other Dutch-flagged ships,the 110 m. VAN 

RIEBEECK, CAMPHUYS and the older MAETSUYCKER, were on a regular 
service between the Arabian Gulf and South Africa, carrying passengers  to 
the Gulf during the time of pilgrimage. Apart from 85 well-heeled folks who 
travelled in first-class comfort, the ship had space for more than 1000 
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“steerage” passengers in basic accomodation and on deck. Special galleys 
mass-produced Hallal food for all passengers. 
On some voyages during their round-Africa service, Union-Castle interme- 
diate liners also carried small groups of S.African pilgrims to and from Red 
Sea ports. 
On Deutsche Ost-Afrika Linien’s pre-war Germany-South Africa service from 
1936, the fine passenger steamer PRETORIA was used as an accommoda-
tion ship fort the German navy during the war. 
At the end of hostilities, she became a war prize, and after a considerable 
refit,operated as the British troopship EMPIRE ORWELL, under manage-
ment of Orient Line. Presumably so British military officers and their fami- 
lies could travel in comfort, refitting teams made little change to her first-class 
cabins and to her two very fancy first class public rooms that, in the vessel’s  
short heyday period, had often resounded with oompah-music, interspersed 
with martial renderings of songs of the Fatherland. 
Even a large, Nazi-era wood-inlaid map of Africa on the smoking room bulk-
head was kept intact,despite it showing Hitler’s “world domination” ambitions. 
Perhaps the British wanted a permanent reminder of what they and others 
had thwarted during the 1939-1945 conflagration. 
Other accomodation was converted to spartan messdecks for troops with 
three-tiered fold-down bunks, while the troops’ dining saloon had rows of ta-
bles and fixed seats. As EMPIRE ORWELL, she came to Cape Town during 
the Suez Canal closure (‘56/’57), her troops spilling out into the city while she 
bunkered, took fresh water and restocked with a large order of victuals to 
feed all those troops. 
Shortly thereafter, Blue Funnel Line  bought her and converted her to a pil-
grim ship for service between Indonesia and the Red Sea. Her interior that 
had been refitted extensively for her role as troopship was modified again for 
the pilgrim service that saw her capacity soar to more than 2000 passengers, 
many of whom were carried in austere accomodation. 
The former German liner was scrapped inTaiwan after a 51- years career. 
Few pilgrims arrive in S.Arabia by sea now. Aircraft have swept aside the 
role of  dozens of  former pilgrim ships. Modern airports at Jhedda and Me-
dina have dedicated terminals to facilitate the movement of Pilgrims. 

Another interesting aspect of shipping has disappeared for ever. 
 
PRETORIA as passenger steamer 
EMPIRE ORWELL as troopship. 
Daarover later meer 
interessante informatie.  
Theo Strauss  
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Een vreemde eend in de bijt. Theo Strauss 

Sluit goed aan op de bijdrage van Ger Boot. 
Eind jaren zestig, begin zeventig werd het voor zogenaamde cross-traders 
moeilijk gemaakt in het lijnvaartverkeer door de invoering van vlagdiscrimi-
natie.  De UNCTAD had bedacht dat er een regeling moest komen om vele 
landen te helpen rederijen op te zetten – het zogenaamde 40-40-20 principe.  
Dit kwam er op neer dat 40% van de lading werd gereserveerd voor het ex-
porterende en importerende land en de rederijen van die landen derhalve 
voorrang kregen op de lading.  De cross-traders zouden alleen tot 20% la-
ding kunnen varen.  Dat was een doorn in het oog van de RIL die leefde van 
de cross-trades. Bovendien hadden veel RIL schepen deeptanks waarin 
vanuit Argentinië vegetable oils en bulk-tallow werd vervoerd en koelkamers 
waarin vlees werd vervoerd! 
Veel landen gingen dan ook hun eigen rederijen bevoordelen, zo ook in Ar-
gentinië. 
De RIL had als agent in Argentinië Agencia Maritima Dodero, genoemd naar 
de eigenaren de Dodero broers. Hun zeer belangrijke principaal was de RIL 
en vanwege  successen door de jaren heen hadden zij veel lading kunnen 
boeken. 
Maar door de 40-40-20 regeling was het veel moeilijker geworden om lading 
te boeken.  Aangezien de Dodero broers vroeger een rederij hadden beze-
ten, kwam het idee op om samen met hun principaal een Argentijnse rederij 
op te zetten. Dat gebeurde in 1970 en het bedrijf heette: Compania de Navi-
gacion Intercontinental S.A. (Canisa).  De Dodero’s benoemden  “Tito” Do-
dero directeur en daarnaast nog drie man van de RIL, want de RIL had een 
meerderheid van de aandelen in handen.  Maar voor de buitenwereld was 
het een Argentijnse rederij. Nu nog schepen; wel dat werden PAMPA AR-
GENTINA (ex Hollands Diep) en in 1972 PATAGONIA ARGENTINA (ex Hol-
lands Dreef).      
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Canisa werd aan alle kanten tegengewerkt, met name door ELMA (de Ar-
gentijnse staatsrederij), en op allerlei manieren werd geprobeerd te bewijzen 
dat het geen Argentijnse rederij was (omdat men wel vermoedde dat RIL een 
meerderheid bezat).  Het voert hier te ver om in details te gaan, maar men 
moet zich wel realiseren hoeveel concurrenten er wel niet waren vanuit het 
Verre Oosten: Mitsui-OSK Lines, Nippon Yusen Kaisha, Empresa Lineas 
Maritimas Argentinas (ELMA), Cia de Nav. Lloyd Brasileiro, Frota Oceanica 
Brasileiro, Cia Argentina de Transportes Maritimes (CIAMAR) Orient over-
seas Line (C.Y. Tung) en ook Argentina Orient Line (een ‘samenwerking’van 
MOL/ELMA/Astramar – maar omdat zij geen schepen onder Argentijnse vlag 
hadden, werd dat geen succes).  Ook ELMA probeerde extra ruimte te cree-
ren door van het Deense SKOU op time charter schepen in te huren.  Daar-
door haalden ze hun eigen redeneringen onderuit, want het waren geen Ar-
gentijnse vlag schepen. Ondanks verliezen bleef Canisa hoopvol voor de 
toekomst en in 1973 kwamen er twee schepen bij: GREENVILLE (ex Am-
stelhoek – Manager Mercury Shipping) en HARLANDSVILLE (ex Hollands 
Duin).                  Wordt vervolgd            
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Scheepvaartpenningen uitgegeven door de K.J.C.P .Albert Kelder 

Dr. Ernst Heldring (1871-1954) Penning in zilver en brons, rond 71mm 
gegoten bij Begeer Voorschoten. Medailleur: Geurt Brinkgreve 

Bij zijn afscheid van de Koninklijke Java-China  Paketvaart Lijnen in1952 
kon Dr. Ernst Heldring terugkijken op een meer dan vijftigjarige carriére in de 
scheepvaart, het bankwezen en zelfs in de politiek als1e Kamerlid voor de 
Liberale Partij. Was zijn voornaamste bezigheid de dagelijkse leiding van de 
K.N.S.M.  als hoofddirecteur. Hij werd kampioen in meestal aan de scheep-
vaart gerelateerde bijbanen zoals: mede-oprichter van de Java-China-Ja-
pan-Lijnen (1902), de redder van de Zuid-Amerika Lijn in 1904 (voorloper 
van de Koninklijke Hollandse Lloyd) uit Duitse handen, mede oprichter van 
de V.N.S. in 1920, opgericht om Afrika en Azië, op te vullen. 
Hij was voorzitter van de Amsterdamse Kamer van Koophandel en ruilde na 
25 jaar directeurschap van de K.N.S.M. die post in voor President-directeur- 
schap van de Nederlandsche Handelmaatschappij. 
Kortom: het prototype van iemand die tegenwoordig ‘multitasker’ zou heten. 
Niet voor niets zijn bijnaam ‘de Onderkoning van Amsterdam’. 
Niet minder dan 50 jaar, van 1902 tot 1952.  zat Heldring in de Raden van 
Bestuur van de J.C.J.L. en K.J.C.P.L., waarvoor hij in 1952 met een prach-
tige penning werd beloond. 

Zo’n penning roept uiteraard nog wel wat vragen op, zoals bijv: hoeveel zijn 
er geslagen, wie heeft ze ontvangen wie heeft er nog een exemplaar? Maar 
ook: wat betekenen de symbolen op de keerzijde? 
En wat zijn ze waard in de gerenommeerde munt- en penninghandel? 



23 
 

Uit de collectie van Ger Sweijen Ger Sweijen 

Deze brief brengt in beeld hoe gruwelijk de omstandigheden waren voor de 
koopvaardij tijdens de oorlogsperiode in de jaren 1940-1945. De geadres-
seerde, 4e stuurman W.A. Koning, ontving deze brief in New Orleans in mei 
1942. De brief was afkomstig uit Wellington, gecensureerd door de Nieuw 
Zeelandse autoriteiten. (op de achterzijde staat een Amerikaans douane-
stempel:  nr.20, 23 May 1942 en restanten van twee zwarte lakstempels, 
waarbij de woorden ‘New Orleans’ duidelijk zijn). De TJINEGARA(1) vertrok 
uit New Orleans naar Noumea op 1 juni 1942. Het schip werd getorpedeerd 
door de Japanse onderzeeër I-169 op 23 juli 1942. Vrijwel alle 116 opvaren-
den werden gered. W.A. Koning werd vervolgens geplaatst als 3e stuurman 
op de TJISALAK. Dit schip werd op 26 maart 1944 tot zinken gebracht door 
de Japanse onderzeeër I-8. De opvarenden werden op beestachtige wijze 
vermoord en afgeslacht door de Japanse bemanning. 
Eén van hen was 3e stuurman Koning. Bij het uitbreken van de oorlog voer 
strm. Koning achtereenvolgens op de TJIMANOEK (1),TJISAROEA, TJI-
NEGARA (1) en TJIBADAK, voordat hij zijn leven verloor bij de ondergang 
van de TJISALAK. 
Groot vraagteken is het feit hoe deze brief in mijn verzameling terecht kon 
komen. Brief was duidelijk niet meer in bezit  van de geadresseerde in 1944. 
Die naam Koning komen we ook tegen in “De Chinalijn in Oorlogstijd” van 
Henk Slettenaar en Frits de Jong (bldz.127+128), in Bezemer’s “De geschie-
nis van de Koopvaardij in WO II (bldz.1048) en in Leen Wouters dagboek.  



24 

Ocean Network Express (ONE) is launching the first direct container service 
between China and Indonesia. 

The China-Indonesia service will link the Chinese ports of Shanghai, Ningbo and 
Shekou with Djakarta and Surabaya in Indonesia with a call at Manilla, Philippines on 
the return leg. The first sailing from Shanghai will be on  6th  June 2020 on the vessel 
CMA CGM VIRGINIA.   Source: Seatrade Maritime News. May 2020. 
Above is not correct. Theo Strauss 

15th  September 1902 the Dutch Java China Japan Line was set up. 
Ports were Tanjung Priok, Semarang, Surabaya, (Makassar) Ujung Padang, Hong 
Kong, Shanghai and return via Amoy (Xiamen) and  Hong Kong. After the second 
World War the JCJL was combined with the K.P.M. (the Koninklijke Paketvaart 
Maatschappij) and became the Koninklijke Java-China- Paketvaart Lijnen (KJCPL), 
better known in Asia and the Southern Hemisphere as Royal Interocean Lines. 
One of the vessels in the service was TJIMANOEK. 
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Reactie op KMR  Roelof Corten 
 
DIt n.a.v. een 2e artikel in RIL-Post 45 over de Koninklijke Marine Reserve, 
waarin wordt opgemerkt dat veel HAL kapiteins reserve officier waren omdat 
die schepen vaak in Nederland kwamen , waarbij men dan een (korte) peri-
ode bij de Marine  kon dienen. 
Opm: De opleiding vond niet zomaar plaats even tussen twee koopvaardij 
reizen. Het aantal jaarlijks voor de Marine benodigde reserve officieren werd 
evenredig toegewezen aan de Ned. Rederijen. Omdat deze opleiding bijna 
twee jaar duurde, zal het feit of de schepen van de betrokken rederij al dan 
niet regelmatig Ned. havens aanliepen, hierop amper invloed hebben gehad. 
Ook ik werd door de KPM hiervoor aangewezen. Na 4 jaar dienst in het vaar-
gebied, moest ik me, terug in Nederland, al binnen tien dagen in Den Helder 
melden. Met nog een aantal collega koopvaardij stuurlieden. 
De opleiding ving aan als ARO(Adspirant Reserve Officier) met een periode 
van zes maanden aan het Kon.Instituut voor de Marine in Den Helder. Na 
examen, benoeming en beëdiging volgde praktijkervaring bij een of meer 
marine -onderdelen. Na één jaar en negen maanden verleende de Marine je 
“Groot verlof” en kon je je loopbaan bij de rederij vervolgen. 
Formeel bleef je als LtzZ3e klasse in dienst van de Marine. Na drie jaar 
volgde promotie tot tot LtZ 2e klasse en op 45-jarige leeftijd eervol ontslag. 

Nog een persoonlijke toelichting omtrent het varen met de KMR-vlag. 

(Theo: We kennen elkaar nog van toen we  in de OR van Nedlloyd zaten). 
Toen ik in 1953 als jong stuurman in dienst trad bij de KPM, waren er een 
aantal kapiteins die de Marine Reserve vlag voerden, maar die hadden vaak 
persoonlijke marine ervaring uit de oorlog. Zelf heb ik als kapitein nooit die 
vlag gevoerd; nog bij de KPM, KJCPL of Nedlloyd. 
Voor het varen in oorlogstijd is bij de koopvaardij meer moed en opoffering 
nodig, want het is veel gevaarlijker gebleken dan het varen op een goed 
bewapend, rank en snel marineschip. Veel KPM-schepen zijn in ‘41/’42 door 
CZM (Commandant Zeemacht) onbewapend, niet geëscorteerd, met onvol-
doende reddingsmiddelen naar zee gestuurd. Toch had je maar te gaan. 
Denk aan het drama met het s.s. “Van Imhoff”. 
Het voeren van de KMR-vlag leek voor mij slechts alsof ik mijn diploma van 
de Marine aan de vlaggenstok zou hangen, terwijl ik bijv. mijn extra diploma 
voor de bevoegdheid tot het varen op gas- en chemicaliëntankers belangrij- 
ker vond. Dit is uiteraard geheel mijn persoonlijke opvatting. Trouwens, ik 
vermoed dat rederijen zoals de HAL het als een vorm van reclame vonden 
wanneer hun passagiersschepen de KMR-vlag voerden en hierbij bij hun ka-
piteins op aandrongen. 
(Verneem graag welke officieren nog meer KMR waren en of zij ook als 
KPM of KJCPL voeren met de KMR vlag. Graag met foto. Theo)  
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Bijdrage: Cieta Mieog 

Ontmoette op mijn bridge club een Nederlandse man en vroeg onder het 
spelen wat hij vroeger deed. Stom verbaasd was ik toen hij zei: “Bij de 
KJCPL gevaren!!!”  Als jong WTK, koos hij in 1970 voor een walbaan. Nog 
grappiger was, hij had met mijn vader gevaren op de TJIWANGI tussen 
1961-1965. Later kwam hij, Henk van der Lely, met een zeer vergeeld arti-
kel voor de dag.  Dit ongeval gebeurde in 1958 in de haven van Melbourne  
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Jean Fromage en Voyage    Dirk van Lopik 

In Durban lagen we samen met twee zusterschepen. Het was een goede 
gewoonte om bij elkaar te gaan buurten. Dat buurten gebeurde ook tussen 
andere schepen, maar meestal alleen als er goede bekenden aan boord 
zaten. Tussen de “A-schepen” onderling was er in Durban een soort van 
stilzwijgende afspraak: Altijd een  bezoekje over en weer afleggen. 
Wij kwamen als laatste van de drie zusjes binnen, dus voordat we uit de 
machinekamer boven kwamen, zat de bar al vol. Een ander illuster gezel-
schap zat al bij Appie in de hut en bestond uit collega hwtk’s en tweede’s. 
Hij sprak zuinig op zijn Gronings: “Dat gaat mij weer veel geld kostn”. Het 
werd gezellig en de plakkers bleven lang.  
Nadat de laatste was vertrokken, hielp ik Appie met opruimen en liep naar 
mijn hut. Net toen ik de sleutel ronddraaide, riep Appie: “Dirk moet je nou 
eens koomn kijkn!  
Vredig slapend lag het hoofdwerktuig van een zusterschip in Appie’s 
mandje, zijn kleertjes keurig opgevouwen over de stoelleuning;  die sche-
pen leken ook zo op elkaar!  
De volgende morgen trof ik Appie snurkend op zijn bank aan. Helemaal fris 
was hij nog niet; “Kijk er is ook nog iemand zijn schoen’n vergeetn”, kraaide 
hij”. Maar dat bleken later zijn eigendommen te zijn. 
Die dag namen we afscheid van onze gezagvoerder, hetgeen betekende 
dat we weer een nieuwe bridger moesten opleiden. 
Ook namen we afscheid van Jaap, onze 3e wtk. Tijdens zijn afscheid-borrel 
maakte Jaap bekend dat hij in het aanstaande verlof in het huwelijk ging 
treden.”Trouwn!!” reageerde Appie, als door een slang gebeten. ”Zou je 
dat nou wel doen, Jaap?” 
“Ja het wordt onderhand tijd, sprak de aanstaande bruidegom, ik ken haar 
alweer zo’n jaar of drie en het gaat nog steeds goed!” .“Het gaat nog steeds 
goed?”…”Het gaat nog steeds goed.?”..ging Appie verder,  “Man…je bent 
nooit thuis!” .“Weet je wat je moet doen?” sprak hij wijs: “Heb je aleens 
saamn een kamer behangen?, of saamn op vakantie naar Frankrijk ge-
weest en haar laatn  kaartleezn?”. Nee, dat had Jaap niet!“  “Dan zou ik 
dat eerst doen voordat je al te drastische beslissingn neemt!” besloot Ap-
pie. Later gehoord dat Jaap toch met de bruid van zijn keuze in het huwelijk 
is getreden .Of ze ooit samen zullen behangen? 
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Personalia wijzigingen tot op heden 
Overleden: 
Dhr. D. Frikkee        19-05-2020 
Dhr. R .Broekhuis    05-07-2020 

VLOOTLIJST  BOISSEVAIN bijdrage Dirk van Lopik 

Kapitein Rose Hwtk Nicolai 

1e Stm. Jan Osinga 2e Wtk Victor Hendriks 

2e Stm. Wiebe Verbaan 3e Wtk/El. Jan de Hamer 

3e Stm. Verkaik 3e Wtk. Peter de Maar 

4e Stm. Simon Zuurbier 4e Wtk.1 Nico Poort 

Marconist. 1 Kramer 4e Wtk.2 Frans v.d. Westen 

Marconist 2 Paul ………. 4e Wtk.3 Sjaak de Jonge 

Dokter Henk Alberts 5e Wtk.1 Koos Bouma 

Purser Karel Verkerk 5e Wtk.2 Anton Grt Antink 

5e Wtk.3 Dirk van Lopik 

Ll. Wtk. Laurinus Jansen 

Ll. Wtk Stef Geuskens 

Foto hiernaast: De BOISSEVAIN. Foto genomen tijdens passage vanaf de 
TEGELBERG door Herman van Kapel  
Foto buitenblad: Haven Hong Kong. Jaren ’60 twintigste eeuw. Zeer her-
kenbaar voor ons.  Those were the days

mailto:jbakels1@gmail.com
mailto:bramdekok1@hotmail.com
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