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VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL 

Met het nieuwe jaar gestart hopen we voor een beter 2021 dan 2020 
was. Afgelopen jaar dus geen reünie. Als troostprijs mochten wij u 
een 4e uitgave van de RIL post toesturen. 
De bestuursvergadering in november was verdaagd naar december 
en vond uiteindelijk “virtueel”  plaats. Raar woord, want Van Dale 
geeft dat als “denkbeeldig”. Zoveel denkbeeldigs was het niet wat ik 
op mijn pc-scherm zag. Dank zij de inbreng van onze niet zo virtuele 
organisator konden wij elkaar in de poppetjes van de ogen zien en 
dus weer enige besluiten nemen. 
De reünie datum stond op 1 mei. Maar dat was niet echt realistisch 
meer met corona en de vaccinaties in gedachten. Avifauna, wijzig-
de onze boeking naar  25 september. Dat is dus de nieuwe datum 
voor dit jaar. U hoeft zich dus pas in juni aan te melden. 
De RIL-post levert ons positieve reacties op. De redactie is klaar om 
er standaard 4 uitgaven per jaar van te maken. Het kost wat meer, 
maar we kunnen het aan. En de redactie heeft de verhalen klaar 
liggen. Hebt u er meer, (sterke??) verhalen of niet, ze zien het graag 
tegemoet. 
Deze RIL-post heeft tevens een ledenlijst ingesloten. Naar aanlei-
ding van de vragen die ik zelf maar ook anderen eerder in de RIL-
post stelden of er iemand bezwaar had tegen het vermelden van 
adresgegevens zijn alleen enige positieve reacties gekomen. Van-
daar de lijst in deze vorm hier.  
Voortaan dus 4 RIL-posten per jaar, wat naar de mening van uw 
bestuur ook meer recht doet aan hen die niet naar de reünie kunnen 
komen. 
In conclusie: uw bestuur is en blijft actief, ook versterkt met wat ik 
dan de “jonge ploeg” wil noemen.  
Uw bestuur hoopt op uw welzijn en aanwezigheid in 2021.  

 Uw voorzitter  -  Jaap de Rooij 



3 

Van de redactie  
 

*Vier RIL-Posts per jaar. Met dank aan het bestuur!  
Verder zomaar een greep uit de binnengekomen kopij. voor nu en komen-
de RIL-Posts. 

 
*Uit de vergetelheid de NEVAS. Plots weer actueel dankzij een door een 
supermarkt in Benthuizen recent uitgegeven plaatjes-plakboek, waarin ook 
de STRAAT FREETOWN figureert. 

 
*Theo met een groepsfoto voor het H.K.H.O. Met een aantal vragen rond 
de opening van dit nieuwe kantoor en….de sloop. 
 
*De redactie ontving van Ger Sweijen een fraaie collectie maritieme boe-
ken en geschriften. Daarvoor onze dank. Wellicht een idee deze collectie , 
als kort intermezzo, tijdens de e.v. Reünie bij opbod te verkopen en de 
opbrengst te besteden aan een nuttig doel. 

* 
Dit soort toestanden blijven zich 
maar voordoen. Theo Strauss 
zal ons hieromtrent in de vol-
gende RIL-Post “bijpraten” 
Het recente ongeluk met  
ONE APUS toont dat de Pacific 
wel erg woest kan zijn. 

 
*Aandacht voor de Werkspoor Lugt. Voor die leden die nooit het genoe-
gen hebben mogen smaken kennis te nemen van dit fenomeen. 
 
*Europa-reis STRAAT FUSHIMI naar Hamburg, Bremen en Rotterdam  
Een droomreis? Last van kanaalkoorts? Zijn de Japse F’s wel bestand 
tegen de Golf van Biscaje? Volgende keer meer info van Antoon Blijle-
vens. 

 
*Gratis rondje Paaseiland met de STRAAT KOREA. Oud marconist 

Cees Schuller. (knopen Cees) was één der gelukkigen. 
 
*Dank voor uw bijdragen. U vindt ze niet alle in deze uitgave; we vragen 
even geduld te hebben.   
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HTTPS://  Rubriek 
Een greep uit de filmpjes die de redactie ontving. 

Theo Strauss: 
https://www.youtube.com/watch?v=HqZleHUaZ2k&feature=youtu.be 
Dat zo iets nog vaart is een wonder. 
Speciaal voor machinisten. Cheers 

https://zolimacitymag.com/hong-kongs-light   houses-and-their-eurasian-
sentries/?goal=0_5013bf8cf2-2dccd9e1ac-85080359 

John van Doornik: Time travel H.K. harbour. 
https://poly.google.com/view/aQOLiJvOoWR 

Antoon Blijlevens: 

https://www.youtube.com/watch?v=rwZgZy6emvl 

https://www.mdr.de/zeitreise/ddr/untergang-ddr-tanker-boehlen-frankreich-
100.html 

De STRAAT FUSHIMI, die in de buurt voer van de in moeilijkheden geraak-
te Oost Duitse tanker Böhlen, kon helaas geen assistentie verlenen. 
De ramp kostte veel opvarenden het leven. Er rezen diverse vragen om-
trent de oorzaak van deze ramp. De Franse kust raakte ernstig vervuild. 
“Wij konden niets doen met een nagenoeg leeg schip dat anders als een 
balonnetje weggeblazen zou worden”. Aldus  opvarende  van de STRAAT 
FUSHIMI, Antoon Blijlevens.  

Hiernaast: Hobby 

werkplek van Antoon 
met zijn car voorzien 
van een RIL-sticker 
waarmee hij rondrijdt 
in NW. Zeeland. 
(er zijn nog stickers)!  
Op de foto links, iets  
boven het midden, het 
model van de STRAAT 
FREETOWN. Daarvan 
heeft hij 2 mooie film-
pjes gemaakt welke 
we hopelijk de volgen-
de keer te zien krijgen. 

https://www.youtube.com/watch?v=HqZleHUaZ2k&feature=youtu.be
https://zolimacitymag.com/hong-kongs-light%20%20%20%20%20%20%20houses-and-their-eurasian-sentries/?goal=0_5013bf8cf2-2dccd9e1ac-85080359
https://zolimacitymag.com/hong-kongs-light%20%20%20%20%20%20%20houses-and-their-eurasian-sentries/?goal=0_5013bf8cf2-2dccd9e1ac-85080359
https://poly.google.com/view/aQOLiJvOoWR
https://www.youtube.com/watch?v=rwZgZy6emvl
https://www.mdr.de/zeitreise/ddr/untergang-ddr-tanker-boehlen-frankreich-100.html
https://www.mdr.de/zeitreise/ddr/untergang-ddr-tanker-boehlen-frankreich-100.html
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Verslag Bestuur Verenigingsjaar 2020 -  tot op heden. 
 

De vereniging begon het jaar 2020 met 428 leden en donateurs. 
Gedurende het verenigingsjaar tot op heden, ontvielen ons 19 leden door 
overlijden of beëindiging lidmaatschap, maar kregen er 3 nieuwe leden bij. 
We hebben op dit moment 398 leden en 14 donateurs 
De dodenherdenking voor de oorlogsslachtoffers van WW II op 4 Mei bij 
het monument “De Boeg” vond geen doorgang vanwege de Corona restric-
ties. Wel werd de herdenkingsbijeenkomst te Egmond aan Zee gehouden 
waar op 4 Mei de heren Piet Bijl ( KPM ) en Sjef van Raamsdonk ( KJCPL) 
namens de verenigingen van oud personeel, in aanwezigheid van hun 
echtgenotes, bloemstukken hebben gelegd bij de gedenkmonumenten van 
beide rederijen in het tehuis voor oud zeevarenden, de Pr. Hendrik Stich-
ting. 
Begin Maart werden we geconfronteerd met de Covid 19 (Corona) pande-
mie en werden er van regeringswege  leefregels ingesteld om de besmet-
ting in te dammen. Als gevolg van deze Corona-restricties moest de jaar-
lijkse Reünie en Algemene Leden vergadering van 16 Mei geannuleerd 
worden en werd, in overleg met Avifauna, in principe uitgesteld tot 1 Mei 
2021. 
In September kregen we te maken met een 2e  golf van de virus-besmetting  
en werden de restricties verder aangescherpt.  
Momenteel is er een weer een lockdown van toepassing en zijn de restau-
rants, cafés en terrassen voor 4 weken gesloten. Om deze reden hebben 
we voor de geagendeerde bestuurs-vergadering op zaterdag 14 Nov. geen 
gebruik kunnen maken van Bistro Central maar werd uiteindelijk besloten 
o.l.v. Renier Ligtenberg, op 12 December een digitale vergadering te hou-
den, waaraan 7 bestuursleden deelnamen. 
Het kabinet heeft recent besloten tot een verregaande Lock down, hetgeen 
betekent dat praktisch alles t/m 19 Jan. 2021 dicht moet. Scholen, niet-
essentiële winkels, musea, kapsalons, horeca enz…moeten sluiten omdat 
het aantal besmettingen snel toeneemt en de situatie ernstig is 
 
Gedurende het afgelopen jaar 2020, ontvielen ons de volgende leden 

 
“Dat zij rusten in vrede”  

Dhr.G.W.Witteveen  19-12-19 Dhr.F.Scherjon 15-08-20 
Dhr.H.R.Bos 31-12-20 Dhr. R. Broekhuis 05-07-20 
Dhr.H.E.Kattenbroek 08-03-20 Dhr.C.G.Burgersdijk 22-08-20 
Dhr.J.G.M.Spijker  30-03-20 Dhr.J.T. v. Voorthuizen 01-10-20 
Dhr..J.D. Jelijs 16-04-20 Dhr. A.Minnesma 20-11-20 
Dhr.D.Frikkee 19-05-20 Dhr. C. de Wijs 15-12-20 
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STRAAT FREETOWN / GEADOPTEERD 

Justin Siebert, zoon van Wtk.Jan Siebert, berichtte aan Theo Pondaag (die 
samen met Justin’s vader op de STRAAT FRAZER had gevaren en goede 
vrienden met de fam. Siebert was gebleven) dat door de Historische Ver-
eniging Benthuizen i.s.m. met de plaatselijke Plus supermarkt een foto-
plakboek was uitgegeven. Met op de voorzijde de STRAAT FREETOWN in 
aanbouw en op de voorgrond de schoolklas die het schip had geadopteerd. 
Vervolgens nam Theo contact op met de redactie van de RIL-Post. 

Bij de foto vlnr: 
Nr.1       Fireman  
3e Wtk.  Jan Siebert, 
2e Wtk.  Theo Pondaag, 
Hwtk.    Jan Schriemer. 

Eerst wat info omtrent “Adoptie” van Henk Roos. Henk was op school al 
actief lid van een NEVAS-comiteetje. ( Ned. Ver. Van Adoptie Schepen). 

“Ik herinner me nog goed toen het door onze school geadopteerde schip, 
na lang verblijf in de West, in IJmuiden aankwam, onze rector met een paar 
scholieren mee mochten varen naar Amsterdam. 
Zo was er ook een uitzending van Scheveningen Radio, die met een zend-
installatie in de aula kwam voor een paar radio-telefonie gesprekken met 
enkele schepen. Bijgewoond door zo’n 250 à 300 leerlingen (aula vol). 
Toen ik zelf voer, was de correspondentie meestal in handen van de kapi-
tein, maar ook wel gedelegeerd aan de 1e stuurman.. 
Kapitein Burger deed het zelf met veel enthousiasme. Aan boord circuleer-
den de brieven onder de officieren. Bij de proefvaarten werd ook vaak een 
delegatie van een school uitgenodigd, die daarover via de schoolkrant rap-
porteerden. Steun van de scholen en rederijen was geweldig. En was de 
basis van een succesvolle NEVAS, die haar steentje heeft bijgedragen aan 
de bloei van de Ned. Scheepvaart na de 2e W.O”.  
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De redactie probeert nu via dhr. Bregman van de Historische Vereniging 
Benthuizen of er nog personen zijn die zich nog het e.e.a kunnen 
herinneren uit deze periode. Het speelde zich af rond het jaar 1960. 
Ook vertelde dhr. Bregman dat er ooit een scheepsbel aan de school was 
geschonken. Door wie, aan wie en waar gebleven? 
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TIK TAK-TAKTIEK  Ton Roskam 

De Chinese bemanning was meestal langer aan boord van een schip dan 
de Nederlandse officieren. De bemanning was doorgaans gepokt en ge-
mazeld en kende de klappen van elke zweep. Van de bediendes was Lin 
Keh Ba de persoonlijke bediende van de Ouwe. Hij stond dus hoog in de 
pik-orde van de stewards.Lin Keh Ba was een opportunist die zich nooit te 
druk maakte. Ver voor onze generatie was hij al omgedoopt tot “Linkebal”. 
Hij deed alleen iets extra’s als iedereen het kon zien, in scheepsjargon 
heette die stijl “Pienter Boesoek”. 
Aankomst Durban. Linkebal wilde de stad in maar werd bij het passeren 
van de gate gepakt met vijf horloges om z’n arm. Niet de minste klokjes: 
Breitner, Longines, Omega en dat soort werk. 
In Zuid Afrika kent men het fenomeen ‘snelrecht’. De slaaf van de Ouwe 
kreeg scheepsarrest en werd de volgende ochtend opgehaald door drie 
agenten. Twee van de politie en één van ons kantoor. Linkebal had zich 
voor die gelegenheid opgetut als een cruisende nicht. Met een lichtgevend 
blauw pak aan en een vest. 
In het hof resideerde de stamvader van judge Judy en runde de zaken als 
een veilingmeester. De aanklacht werd voorgelezen, en de rechter vroeg 
proforma of L.nog iets te zeggen had. Onze captain’s steward had een 
stukje ingestudeerd  waarmee hij een Oscar nominatie dacht te verdienen. 
“Me poor China man, no money, me velly poor”. De magistraat was niet 
onder de indruk en vroeg naar de bestemming van de horloges. “Indian 
Market, velly solly your Holyness”. 
Het laatste was een overdosis, waar de snelrechter geen behoefte aan had 
en hamerde de zaak in hoog tempo af. Linkebal kreeg de keus uit, of vijftig 
pond boete (enkele maanden gage) of “four strokes” en 2 weken voor-
waardelijk. De strokes waren klappen op de bil met de lange lat; goed voor 
2 weken staand eten en op de buik slapen. 
Tranen met tuiten over het grote onrecht stroomden langs de wangen van 
Linkebal en op zijn hemelsblauwe, met de omgeving detonerende outfit 
werden donkere kringen zichtbaar. Onze agent betaalde  de boete; daar 
zijn agenten tenslotte voor. 
’s Middags aan boord was er een grote drukte van belang in de pantry ach-
ter de messroom. Alle bediendes lagen in een deuk en gierden van het 
lachen. In het middelpunt van de pret stond Linkebal die heel gedoseerd 
steeds weer een opmerking plaatste. Nieuwsgierig als we zijn, wilden we 
weten wat er zo leuk was: What’s  so funny? Het verhaal kwam er met de 
nodige hilariteit uit. Onder z’n hemelpak had hij ruim 100 horloges de wal 
opgebracht, tussen 2 agenten in. Onze meeneem Chinees vertelde verder 
dat de horloges die gister waren afgepakt, grotendeels nep waren. 
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Bijzondere opleiding tot stuurman  bijdrage Jan Bakels 
 

Met een beurs van de KJCPL zat ik daarom op de RUYTERSCHOOL in 
Vlissingen, en werd ik, merkwaardig genoeg, geplaatst bij een niet nader te 
noemen Hollandse scheepvaart maatschappij. 
Omdat ik de KJCPL-uitmonstering had op mijn uniform, o.a. het koordje op 
de mouwen, zat ik helemaal verkeerd. “Wat ik wel dacht??”. 
Werd dus al vroeg geconfronteerd met rivaliteit tussen de scheepvaart 
maatschappijen. Had misschien wel te maken met jaloezie. 
In die 14 maanden (ik had er nog 2 nodig, maar konden  i.v.m. kustreisjes, 
niet de tijd vrijmaken voor het geven van een stukje opleiding. Niets ge-
leerd. Heb nog niet één bestek mogen maken etc….Maar ja, je bent jong 
en denkt  dat het zo hoort. Weet jij veel op die leeftijd? 
Weer naar school voor mijn 3e rang. 
Daarna naar Singapore gevlogen en geplaatst op de TEGELBERG, waar ik 
ontvangen werd door 3e stuurman Teun v/d Dool. Hij waarschuwde mij: “ 
Kijk uit, praat niet ongevraagd tegen de kapitein, en de 1ste stuurman is zijn 
rechterhand. Als je vragen hebt, kom dan maar naar mij. Kreeg ook het 
boekje “Assessment Chinese Crew”. 
Na vertrek Singapore, de loods van boord, komt kapitein van der Heyden 
naar me toe en zegt: “Bakels, jouw wacht”. In de nogal drukke Straat van 
Malakka! 
Ik zei: “Sorry, maar dat kan ik niet!” “Kan ik niet??, je hebt toch je 3e rang?” 
“Ja maar ik heb alleen geleerd koper te poetsen, bilges schoon te maken 
tot m’n nek in de shit, dek schuren met steen en cocosnoot.” Verbazing 
alom! Ik liep verder wacht met 1ste stuurman S. G. Vriend. 
Eindelijk startte nu pas mijn opleiding tot stuurman. 
Moeilijker was je plaats aan dek tijdens laden en lossen. 
Het stukje tactisch omgaan met China kende ik niet, dus gaf dat nu weer 
de nodige spanningen  
Het is uiteraard allemaal goed gekomen. 
Als 2e stuurman kreeg ik er genoeg van. Oudste dochter geboren en bezig 
met een studie  voor Computer Programmeur. 
Ik naar het Java Road Office en vroeg of er voor mij toekomst zou zijn als 
ik deze studie afmaak?  Wedervraag: “Wat is het precies?”. 
“Wel..ik zie toekomst ,waarin lading wordt gestopt in grote kratten of meta-
len containers, elk met een te scannen codenummer, en de schepen op 
gelijke wijze ingedeeld. En alles electronisch/ computer geregeld.”. 
“NEE was het antwoord, daar zijn we niet in geïnteresseerd”. 
Tien jaar later. Java Road, dezelfde meneer: “Meneer Bakels, heeft u uw 
studie afgemaakt, bent u PROGRAMMEUR?”…. Hij was het niet vergeten. 
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Wie weet het nog?  Theo Strauss 
Deze foto werd gemaakt in 1975.  Hong Kong Northpoint – HQ van een 
bekend bedrijf in Hong Kong.  Wanneer je tegen een taxi chauffeur zei: 
‘’Java Kongsi please’’ wist hij precies waar hij naar toe moest rijden.  Wan-
neer men er anno 2020 over nadenkt, was het toch heel bijzonder dat een 
Nederlands bedrijf op een dergelijke plek, in een Britse kolonie, zo’n kan-
toor had staan. En van de waterkant zag het er nog mooier uit! Het kantoor 
werd  op 15 september 1957 opgeleverd met een geweldige opening. Wie 
er allemaal aanwezig waren, te veel om op te noemen (men leze de RIL 
Post Vol IV no 12 uit oktober 1957). Wat ik graag zou weten is wat er met 
de ‘’box’’ gebeurde die ingemetseld werd ter herinnering aan deze opleve-
ring.  Die ‘’box’’ bevatte: een foto van het gebouw, de nieuwste lijst van 
home-, regionaal en  special staff, de nieuwste lijst van al het varend per-

soneel, een voorbeeld van RIL cognossementen en passage biljetten, een 
organigram van het bedrijf en het Hoofdkantoor in Hong Kong, de laatste 
vaarschema’s en bi-weekly positielijsten, maar ook een uitgave van de 
‘’Hong Kong and Far East Builder’’ waarin het gebouw beschreven werd en 
natuurlijk de laatste uitgave van de RIL Post. De ‘’box’’ werd, voordat deze 
werd ingemetseld, hermetisch afgesloten.  Met een zilveren troffel metsel-
de mevrouw Warning daarna de ‘’box’’ op de juiste plaats. Zij sprak de 
woorden: ‘’I declare this stone well and truly laid’’. 

Het gebouw staat er niet meer.  Typisch Hong Kong; afbreken en iets 
nieuws neerzetten…  Maar waar is de ‘’box’’ gebleven? 
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Ook verdwenen?  Dat zou toch jammer zijn.  Wie weet waar die gebleven 
is, mag het zeggen! En waar zijn al die mensen gebleven op de foto uit 
1975? 
 

Meerderen herken ik: mijn baas Willem Mulock 
Houwer en ik (zie kleine foto)met baard), Gert Boot 
helemaal links, Steffen Elgersma erachter, vlak erbij 
Piet Bruls, vooraan Eelco Postuma (wie kan die 
missen), Kastelijn, Constant van Kretschmar, in het 
midden Peter Dingemans, Henk Carpentier Alting 
en Arnoud Maitland; ook zie ik Mr. Wong, Vincent 
Ho en Alfred Lo – wie herkent er nog meer? Of zou 
er een lijst zijn met ALLE namen van al die oud-
collegae die op deze historische foto staan?  Wel 
weet ik dat de TJILUWAH etat major erbij was in 
1957; 18 jaar later was dat schip er helaas niet 

meer bij. 

 
De TJILUWAH te Port Moresby 1964 
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Radio Medisch Dienst (Daan den Braber) 

Enige dagen geleden kreeg ik een artikel onder ogen over de Radio Me-
dische Dienst (RMD) in het blad van de KNRM en dacht ik terug aan een 
gebeurtenis in 1967! Na zoveel jaren was de herinnering aan de RMD wat 
weggezakt, zeker in het moderne communicatie-tijdperk. Maar deze dienst 
is nog springlevend en er wordt nog regelmatig gebruik van gemaakt. Als 
onderdeel van de KNRM worden er diensten geleverd aan de scheepvaart 
door een aantal artsen, die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld. Let 
wel, daar kan 24/7 gebruik van worden gemaakt, het gehele jaar door. 
Meer gegevens: www.knrm/redden-en-helpen/radio-medischedienst  
Terug naar eind jaar 1967: ik was toen eerste stuurman en als zodanig 
werkzaam op de STRAAT LUANDA  van de KJCPL, varende in de Indi-

sche Oceaan van 
Mombassa (Kenia) 
naar Auckland 
(Nieuw-Zeeland). 

Op de schepen van 
onze maatschappij 
was de eerste stuur-
man ook de dokter 
aan boord. We kre-
gen een summiere 
theoretische medi-
sche opleiding op de 
zeevaartschool en 
wat later ook een 

praktische, in de vorm van een stage in een ziekenhuis. In mijn geval het 
toenmalige Zuiderziekenhuis in Rotterdam gedurende vier weken op de 
Eerste Hulp. Zeer waardevol  zoals uit onderstaand verhaal zal blijken. 
Het schip voer in de Ind. Oceaan voorbij Kaap Leeuwin, de ZW-punt van 
Australië, toen ik door de Chinese bootsman werd benaderd. Deze meldde 
dat de matroos Chi Lung zich ziek voelde en vroeg of ik hem kon behande- 
len. Dat heb ik naar beste kunnen gedaan met behulp van medicamenten 
uit het scheepshospitaaltje, dat op ieder vrachtschip aanwezig is. 
De matroos had buikklachten, koorts en het advies was om in bed te blijven 
en de nodige medicijnen in te nemen. (Een grap onder de koopvaardij-
officieren was: aspirine geven voor boven de gordel en haarlemmerolie 
voor onder de gordel). 
Maar de toestand van Chi Lung verergerde en toen heb ik in samenspraak 
met de gezagvoerder de hulp ingeroepen van de Radio Medische Dienst 
en hieraan de toestand van de patiënt zo goed mogelijk omschreven.  An-
dere medicijnen waren volgens die instantie nodig en werden, zoveel als 

http://www.knrm/redden-en-helpen/radio-medischedienst
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onze ‘verband- en medicijnkist’ in het scheepshospitaaltje het toeliet, aan 
deze man gegeven onder het dagelijks ‘temperaturen’. 
Inmiddels voeren we, voorbij de ZO-punt van Australië in de Tasman Zee. 
De toestand van de matroos ging nu echter zeer snel achteruit. Onmiddel-
lijke opname in een ziekenhuis was  noodzakelijk. Makkelijker gezegd dan 
gedaan  midden in de Tasman Zee. 
Na overleg met de RMD werd de Australian Navy ingeschakeld en werd 
koers verlegd richting Sydney.  
Zelf heb ik gevraagd om een helikopter omdat ik daar ervaring mee had. 
(Ben nl. als officier bij de Koninklijke Marine navigator geweest op de 
Sikorsky helikopters van de Marine,  gestationeerd op de vliegbasis Val-
kenburg en op ons vliegkampschip KAREL DOORMAN). 
Zodoende wist ik van het bereik en ook welke aanvliegkoers nodig was.  
28 december 1967:  
Op zo'n 60 mijl uit de kust kwam de heli aangevlogen. Aan boord hadden 
we alles in gereedheid gebracht, zoals een zo vrij mogelijk achterdek (denk 

aan antennes, ve-
tila-tiekokers vlag-
gemast), een koers 
met een hoek van 
30 graden op de 
wind en een redelij-
ke snelheid van 12 
knopen. 
De marine-arts werd 
neer gela-ten sa-
men met een ande-
re marineman en 
binnen 10 minuten 
was de heli  met 
onze (inmiddels 
bewusteloze) ma-
troos op een stret-

cher  van boord. Samen met de kapitein maar een flinke whisky genomen 

en werd er weer koers gezet naar Auckland, waar we vanwege dit opont-
houd helaas pas op 1 januari 1968 aankwamen. Hoorden later dat de ma-
troos wel heel ernstig ziek was geweest, maar  weer op weg was naar 
Hong Kong met een RIL-schip  
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Wie herinnert zich nog die mooie witte schepen in Durban? 
Ze bestaan nog steeds: Thor Dahl Shipping 

. 
Dit schreef Theo aan  Jaap de Rooij, Johan ter Poorten en Hendrik Meurer, 
ooit collega’s in Durban. Men reageerde enthousiast. 
Johan ter Poorten, kwam meteen met een verhaal over die bijzondere peri-
ode. Ik herinner me het wel degelijk schrijft hij. Toen ik in 1972 in Durban 
kwam, werd ik meteen op het agentschap gezet bij Joop Weddepohl. Hal-
kema was de baas en noemde je altijd bij je achternaam zonder meneer of 
voornaam ervoor; vond ik hoogst irritant. 
Moest BL’s tariferen en manifesten draaien voor Nedlloyd’s PAS (Pacific  
coAfrica Service) en de Jes..Christ.Lijn, zoals de CCAL Christen Canadian  
Africa Line) werd genoemd met dienst uit Montreal en Toronto. Heb  er nog 
een trommel van met de THORSTREAM of THORSHOPE of THORSRI-
VER er op afgebeeld.(afb.)  

De trommel komt overigens van mijn vader die in Antwerpen bij VO direc-
teur was en waar zij agent waren voor Thor Dahl. De doos was gevuld met 
blikjes ingemaakte visjes uit Noorwegen; visserij was ook een van hun 
activiteiten. De blikjes hebben lang geleden plaats gemaakt voor prullaria 
en de trommel gaat heel af en toe open als ik iets zoek dat ik zou kunnen 
gebruiken: een collectors item wellicht !   
Er was ook de TRHORSWAVE als 4e, nieuwere schip op die dienst. 
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Afb: De THORSHOPE 
 

 
 
 
 
 
 
 
In het zeilbootje, in de haven van Dur-
ban, zou zich zomaar een bekende 
kunnen bevinden  
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Wat doen ze met dat anker?   Franck van der Mark 

RIL-Post 46: Foto afgebeeld van de BILLITON, de latere MERCURY BAY 
waar het verhaal over gaat. 
Als ‘bijvangst’ van deze foto is te zien dat men op een bijzondere manier, 
bezig is met het anker tijdens de vaart. 

Situatie was aanleiding voor de lezersvraag: “Wat doen ze met dat an-
ker?” 
Franck gaat voor ons, hier dieper op in: “De foto is nl op een rivier geno-
men en wat je ziet is een mangrove begroeid landschap. Laat ik nu ook 
door zo’n 
landschap gevaren hebben en ook nog eens dezelfde foto zou hebben 
kunnen maken in lang vervlogen tijden dat ik als jonge stuurman de Hoogli 
River op voer naar Calcutta in de LACAS service .(want daar begon des-
tijds de rondreis van de deze  merkwaardige service  die ooit begon als 
Java Bengalen Lijn tegelijkertijd min of meer met de start up van de JCL 
(Java China Lijn) In mijn tijd op de LACAS service onder KRL vlag werd er 
samengewerkt met de SMN. Derhalve voeren er ook SMN schepen in deze 
dienst o.a. het ss BILLITON.  
 Wat zou er hier dan aan de hand kunnen zijn .? Het zou me niet verbazen 
(gezien de aanblik van de rivier en het losgekoppeld anker)  dat er klaar 
gemaakt wordt om te meren op de boeien in Calcutta . 
Dat moest  vaak worden gedaan met de ankerketting en daarom moest het 
anker worden losgemaakt . Eén ankerketting werd er gebruikt bij de boeg 
en een ankerketting werd er gesleept! naar het achterschip hetzij over het 
dek of ook via een lichter en dan weer aan boord gehesen over het achter-
schip. Een operatie waar je behoorlijk wat tijd mee bezig was onder zeer 
vochtig en zeer warme omstandigheden. Werd je niet vrolijk van.  
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Waarom werd dit zo gedaan? Dit werd gedaan omdat er zich een getijden-
phenomeen  kon voordoen op de Hoogli River, een bore .Dit was een soort 
branding die ontstond wanneer een sterke vloedstroom naar binnen 
stroomde en tegen de rivierstroom opbotste of eroverheen liep waardoor er  
een branding ontstond van soms meer dan een meter. In de goeie ouwe 
tijd van manllia trossen, knapten die als lucifer stokjes en was het soms 
grote chaos en schade op de rivier t.h.v. Calcutta.  
Er werden dan ook schepen gebouwd met ankerkluizen aan de achterkant, 
waardoor er een ketting geschoten kon worden. 
Met name de British India Steam Navigation Company had deze kluizen. 
Ook de KRL had zo’n schip destijds.  Het ms BENGALEN .(zie foto) 
Toen de kades werden gebouwd en trossen sterker werden( polyprop met 
stalen voorloop etc.) was de anker ketting show in Calcutta voorbij. Het 
was geen lolletje destijds om Calcutta aan te lopen en in de zeemansmond 
werd het vaak genoemd als “asshole port of the world 60 of 70 miles insi-
de”  

De KMR-vlag: 
 
Bovenstaande foto van de ms  BENGALEN werd 
gemaakt op een zeer rampzalig moment ten tijde 
van de bijna verovering  van Java door de Japan-
ners eind februari 1942”. 
Daarover later meer: 
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Extra rondje Paaseiland met RIL-schip  (Rad Off. Cees Schuller) 

Eind jaren ’50 kwam ik als jochie aan boord van een binnenvaartschip in de 
haven van Rotterdam en zag de bedrijvigheid aan de kades van de H.A.L. 
en de Rotterdamse Lloyd, zeer imponerend. Met diploma MTS richting 
elektro op zak voor een gesprek naar de Zeevaartschool aan de Pieter de 
Hooghweg voor een opleiding. Kon met m’n diploma stuurman of machinist 
worden. Terloops zei de leraar dat er ook een opleiding voor marconist 
was. Beetje snerend zei hij dat ik daar geen rangen in kon halen en in de 
havens aan boord weinig kon doen.  
Later kwamen we met de KNSM via het Panama kanaal in Valparaiso en 
zagen een Rotterdamse Lloyd schip de haven uitvaren. Volgens de stuur-
man, richting Japan. Deze oversteek stond toen al op het verlanglijstje. Na 
twee termen aan boord van de STRAAT KOREA, voornamelijk de Perzi-
sche Golf (ook dat gebeurde bij de KJCPL) stapte ik in 1987 aan boord van 
de STRAAT MAGELHAEN. Ook in Valparaiso voor de dienst Westkust Z. 
Amerika-Verre Oosten.  Er stond bij vertrek een volle 20 fts  wijncontainer 
aan dek, de stuurman probeerde elke dag wijnkenners van ons te maken, 
ondanks het vertrouwde Tiger bier aan boord. Bij aankomst Japan was de 
container, ondanks het dagelijks ‘testen’, bijna nog vol.  

Tijdens de oversteek zouden we in de buurt van 
Paaseiland komen. De Kapitein en de Hwtk 
maakten een ‘berekening’ en met een beetje 
verschrij-ven van de dag-bunkers, konden we er 
vlak langs varen en een RONDJE PAASEILAND 
MAKEN. Het was die dag prachtig weer, kwamen 
er overdag langs dus een pracht uitzicht en met 
verrekijkers de beelden kunnen bewonderen. 
Zoiets  maak je alleen mee aan boord van cruise 

schepen. Wel volgende keer in Valparaiso de 
souvenirs-beeldjes gekocht. Als herinnering aan 

deze door de RIL ’aangeboden’ sight-seeing’.  
Na 10 jaar varen kon ik aan een leuke walbaan beginnen. Wel is m’n apar-
te verzameling uniformknopen van maritiem Nederland aardig uitgebreid 
en, samen met de beeldjes, een leuke herinnering aan een vaarperiode. 

Wie herinnert zich nog deze reis en heeft er nog foto’s van? 

(Cees Schuller oud marconist, en verzamelaar maritieme uniform knopen) 
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Mieog (laatste deel) 
 

Hij, m’n vader kreeg te horen dat er een oude veerboot naar Australië 
zou vertrekken. Goed dat pa even aan boord poolshoogte kwam nemen. 
Schip was  absoluut niet zeewaardig. Reddingssloepen en vesten: een 
puinhoop. 
Twee dagen later had hij via een vriend die bij de Blue Funnel  werkte een 
tip gekregen dat de DEUCALION zou binnen lopen vanwege een noodop-
roep om water te laden, om daarna door te varen naar Fremantle. Moesten 
eigen eten en drinken meebrengen en kregen een plekje aan dek. 
 Ma en ik waren tijdelijk ergens ingekwartierd en moesten wel op tijd naar 
de kade. Door luchtaanvallen wilden taxis niet rijden, tenzij er een boel geld 
werd geboden. Kwamen  door al die paniek te laat op de kade; schip had  
de trossen reeds  losgegooid. Toevallig zag een officier op het achterschip 
ons staan en belde onmiddellijk de brug . Via de stormladder klommen we 
even later aan boord. 
Omdat ik de enige baby aan boord was, paste geen enkel zwemvest. Een 
officier bezorgde ma naald en draad. Het viel hem ook op dat we geen eten 
bij ons hadden en meldde dat aan de kapitein. Die nodigde ons onmiddel-
lijk uit samen met hem te eten. Hij zette mij op z’n knie en voerde mij. 
Ma verontschuldigde zich voor haar onverzorgd uiterlijk en dat ze maar één 
jurk had. “Ach mevrouw, het is oorlog!”  
Zes maanden later verging dit schip met man en muis door een torpedo. 

DEUCALION  
In Fremantle aangekomen, bezocht het Rode Kruis het schip. Omdat ma 

wat geld bij zich had, kon zij een kamer boeken in het Adelphi Hotel. Om-
dat zij zich ellendig voelde, bleef ze een paar dagen in bed.  
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Op een zondagochtend voelde ma zich wat beter en besloot een wandeling 
te maken in een park aan de Swan River. 
Op een bankje gezeten kwam er stelletje naar haar toelopen en vroegen of 
ze naast haar op het bankje mochten zitten. No problem!  
De man droeg een Amerikaans marine uniform en had een meisje aan z’n 
arm. Maar toen die twee elkaar begonnen te knuffelen, draaide  ma hen 
haar rug toe. 
Even later, toen ik te ver wegliep, riep mijn moeder mij terug in het Neder-
lands. De militair keek geschrokken om en vroeg haar wie zij was en hoe 
ze in Perth terecht was gekomen. 
Ma vertelde hem, haar verhaal en de naam van vaders schip. Vervolgens    
bracht hij haar in contact met het marinekantoor in Fremantle en daar na-
men ze op hun beurt contact op met het schip waarop mijn vader in Bunbu-
ry was aangekomen. Het duurde wel even voordat mijn vader overtuigd 
was dat we ons werkelijk in Perth bevonden. Hij had haar alle mogelijke 
instructies gegeven, mondeling en op papier, met wie ze contact moest 
opnemen wat ze moest doen……maar dat had ze door allerlei omstandig-
heden niet gedaan. 
We werden die avond op de trein naar Bunbury gezet. Zijn schip stond op 

punt te vertrekken naar 
Melbourne, en dit keer 
lapte de kapitein alle re-
gels aan zijn laars en 
mochten we meevaren. 

Naschrift van Cita:  Ca. 26 
KPM-schepen hebben een 
bijzondere rol gespeeld in 
de “Pacific War”. Er is een 
verhaal dat toen de “JA-
PARA” (met kapitein van 

Zeggeren) vanuit Townsville naar N.G. zou gaan onder escorte van een 
Australische corvette, de Austr. Commander vroeg aan van Zeggeren of hij 
een kaart had en toen hij terug seinde “nee”, de Austr. Commander terug 
seinde: “Go ahead, I follow you everywhere”. Zoveel vertrouwen hadden ze 
in de KPM kapitein. 
Ergens las ik de uitspraak: “They can smell a reef  at night a mile away”. 
De Amerikanen zeiden: “With out them, we would be nowhere”. 

(zie John Papenhuyzen website op: “Australian War Museum Canberra”.) 
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December 1974. (Rollingswier) 
 

Het einde van een jaar schijnt altijd een moment te zijn waarop veel men-
sen een blik achterom werpen. Deze keer ontkwam ik er ook niet aan! 
De jaarwisseling 1974-1975 maakte ik mee aan boord van een schip uit de 
STRAAT MADURA klasse en was aangemonsterd als tweede stuurman. 
Het schip voer in de China-Oost Afrika dienst en lag met de jaarwisseling in 
Dar es Salaam (betekent "Huis van de Vrede" in het Arabisch). Tijdens de 
jaarwisseling werd er gewoon doorgewerkt en we waren o.a. bezig met 
lossen van een flinke partij carbid uit China vanuit het boven tussendek 
van ruim 2. Net voor de opbouw dus en er werd gewerkt met twee ploegen. 
Ik had de derde stuurman gevraagd om mij te ca. 23.15 te porren om de 
wacht aan dek over te nemen. De derde stuurman kon dan “geknipt en 
geschoren” deel nemen aan de hopelijk feestelijke jaarwisseling bij de offi-
cieren. 
Zoals doorgaans gebruikelijk werd er door meerdere schepen om 00.00 
precies aan de scheepshoorn getrokken om de aandacht erop te vestigen 
dat we in het nieuwe jaar waren aanbeland. Tot mijn stomme verbazing 
werd bijna direct hierna een (kennelijk recent vervangen) handstakellicht 
ontstoken op de stuurboord brugvleugel van ons schip. En niet aan de zij-
kant, maar aan de voorkant waar we Car-
bid lagen te lossen. 
Ik ben nog nooit zo snel van dek op de 
brug aangekomen. Wie het ook was, ik 
heb deze niet bij  zijn positieven zijnde 
meneer letterlijk klem gezet tegen de 
opbouw aldaar, het handstakellicht uit zijn  
hand getrokken en op juiste plaats over-
boord gegooid. Daarna direct terug naar 
dek. 
Wat later kwam de eerste stuurman ontdaan 
aan dek: “Daar kan je nog weleens flink last 
mee krijgen.” was zijn mededeling. Ik ant-
woordde:  
“Denk zelf van niet!”…………….. En inder-
daad: Nooit meer iets van gehoord!  

(STRAAT MADURA) 
 
Voor u allen een goed en  

gezond 2021! 
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DE UNIEKE WERKSPOOR-LUGT-MOTOR 

Het koppenbordes van een Dinky Toy.(4 stuks, van de 6 zichtbaar) 

Complete cilinderkop van de Stork motor van de STRAAT KOREA 
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De Cedar passage 
 

Wie kan hierover wat meer informatie geven. Het was niet verplicht tussen  
al die eilandjes door te stomen maar werd toch veelvuldig gedaan. 
Spannend? Ook ‘s nachts? Stroming? Volle kracht?Veel tijdwinst? Hierover 
moet wel iets meer te vertellen zijn. 

De Cedar passage ligt ten Noordwesten van Banda Atjeh, op het noorde-
lijkste puntje van Sumatra. 

  



26 

Reisverslag Europa-reis STRAAT FUSHIMI 
Bijgehouden door Leni Blijlevens 

Double banked met de STRAAT NAGOYA 
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VLOOTLIJST 
(De STRAAT FUSHIMI vaart voorbij het H.K. Head Office) 

Vlootlijst met ‘gelukkigen’ aan boord  STRAAT FUSHIMI richting Rotterdam 
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Personalia wijzigingen tot op heden 
Overleden 
Dhr.C.G.Burgersdijk   22-08-2020     Dhr.C. de Wijs     15-12-2020   
Dhr.A.Minnesma     20-11-2020     Dhr.L.W Warmenhoven    01-01-2021 

Beëindiging lidmaatschap 
Mw. M.G.W. Wiessner 
Mw. M.Koning-Zijp 
Mw. C.G.M. Hilberink-v.d. Wolf 
Dhr. D. Frikkee 
Dhr.C. de Wijs 

Nieuwe leden 
Dhr. G. Hille OREFIELD, USA 

Ingekomen bericht 
Geachte redactie: Hierbij deel ik u mede dat (oud gezagvoerder) Ernst van 
Laren is overleden. Dank voor plaatsing: Kapt. Jos Bussing Kaapstad.  

(Omslagfoto achterblad buiten): Welk schip ligt langszij Taikoo Dockyard?) 
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