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VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL 

Alweer tijd om onze volgende RIL-post bij u te introduceren. Met dan de no-
dige zaken over onze ALV en de reünie op 25 september. 
De redactie  riep in onze vorige uitgave op om uw ervaringen te rapporteren 
over de TJIBANTJET nadat ze weer in de vaart was gekomen. Toen herin-
nerde ik mij dat wij bij de embarcatie in Kobe voor Hong  Kong met het hele 
gezin ons verzocht werd geen zware electrische apparatuur zoals haardro-
gers in de hut te gebruiken. Dat kon het systeem niet meer aan na de stran-
ding. De reis verliep voorspoedig. 
Na de ALV zal uw bestuur enige veranderingen ondergaan zoals een nieuwe 
voorzitter. Dat zal mogelijk in 2022 ook gebeuren. Daarna is de jongere 
garde in de meerderheid. En hebben we ook een vertegenwoordiging van 
de dames in het bestuur. U leest het verder in deze uitgave. 
Onze zuster/moeder – KPM vereniging- hield haar ALV en reünie op 17 juli. 
Inderdaad, ook eerder, zoals zij als rederij was en de JCJL kon oprichten 
samen met wat collegae. Mijn ervaringen met KPM? Als jochie op de  
“PAHUD” van Soerabaya naar Batavia om van daar naar Nederland terug te 
gaan, in 1947 – een ijzig koude winter was dat toen. 
Niet wetende dat ik heel wat jaren later het RIL-management mocht voeren 
over de SIBIGO en haar zusters op de SPS. Heb altijd een zwak gehouden 
voor niet te grote schepen. Zo doet een mens inspiratie op door de RIL-post. 
Hopelijk heb ik u nu inspiratie gegeven over de tijd dat de koopvaardij nog 
een Nederlandse aangelegenheid was. 

Zei er iemand ooit  “Tempo Fugit”???? 
Heb ik u nu ook de inspiratie gegeven om ons op 25 september te verblijden 
met uw aanwezigheid?  

Tot dan!!!! 

Uw voorzitter  -  Jaap de Rooij 
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VERENIGING VAN OUD-PERSONEEL 
DER 

KONINKLIJKE JAVA-CHINA-PAKETVAART LIJNEN N.V. 
(ROYAL INTEROCEAN LINES) 

 
Agenda voor de 73-ste ALV op Zaterdag 25 sept. 

Aanvang 11.00 uur 
In de bovenzaal van AVIFAUNA in Alphen a/d Rijn 

 
1.Opening, mededelingen en korte terugblik op het verenigingsjaar   
  2020 en 2021 tot op heden. 

  
2.Moment ter herdenking aan de ons ontvallen leden. 

 
3.Dodenherdenking 4 Mei en 15 Augustus. 

. 
4.De 72-ste ALV en Reünie op 16 Mei 2020 moest i.v.m. Corona worden 
geannuleerd. 

                
5.Verslag en financieel overzicht 2020 Controle kascommissie.  
Jaar 2021….wie ?             

 
7.Samenstelling bestuur en aftreden bestuursleden.    

  
8.Overdracht voorzitterschap. 

 
9. Planning volgende Reünie 2022 

 
10.Rondvraag. 
 
11.Sluiting. 
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Jaarverslag VERENIGING VAN OUD-PERSONEEL 
DER 

KONINKLIJKE JAVA_CHINA PAKETVAART LIJNEN N,V 
(ROYAL INTEROCEAN LINES).  

De vereniging begon het jaar 2020 met 428 leden en donateurs. 
Eind December hadden we 397 leden en 14 donateurs, door overlijden ont-
vielen ons 12 leden. 

De dodenherdenking voor de oorlogsslachtoffers  van WW II op 4 mei bij 
het monument ”De boeg” in Rotterdam, vond dit jaar geen doorgang van-
wege de Corona restricties 
Wel werd de herdenkingsbijeenkomst te Egmond aan Zee gehouden, waar 
de heren Piet Bijl (KPM) en Sjef van Raamsdonk (KJCPL) namens de  ver-
enigingen van oud personeel, in aanwezigheid van hun echtgenotes, 
bloemstukken hebben gelegd  bij de gedenkmonumenten van beide rede-
rijen in het tehuis voor oud zeevarenden van de  
Prins Hendrik Stichting. 
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 maatregelen moest de jaarlijkse 
 reünie en A.L.V- vergadering van 16 Mei geannuleerd worden. 
Avifauna liet weten dat er door de Corona-restricties niet aan de aanvraag 
voor reservering gedurende 2020 kon worden voldaan. 
Onze reünie-coördinator is opnieuw met Avifauna in conclaaf gegaan om 
een reservering voor de reünie op 1 Mei of 25 Sept. 2021 te boeken. 
In September kregen we te maken met de 2e  golf van virus-besmetting en 
werden de restricties  verder aangescherpt. 
Er kwam een stringente lock-down die hard aankwam voor de Horeca-ge-
relateerde bedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en terrassen. 
Het werd overal stil op straat! 
Om deze reden hebben we voor de geagendeerde bestuursvergadering op 
zaterdag 14 November, geen gebruik kunnen maken van Bistrot Central, 
maar werd uiteindelijk besloten o.l.v. Renier Ligtenberg, op 12 December 
een digitale vergadering te houden. Hieraan namen 7 bestuursleden deel. 

Het kabinet had verder besloten tot een verregaande Lock down, hetgeen 
betekende  dat zo goed als alles tot en met 19 Januari 2021 dicht moest.  
Scholen, niet-essentiële winkels, musea, kapsalons, theaters en horeca 
moesten de deuren sluiten omdat het aantal besmettingen snel toenam en 
de situatie zeer ernstig was. 
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Gedurende het afgelopen  verenigingsjaar 2020 
ontvielen ons de volgende leden: 

 
Dhr. G.W. Witteveen 19 December 2019 
Dhr. H.R. Bos 31 Januari 2020 
Dhr. H.E. Kattenbroek 08    Maart 2020 
Dhr. J.GF.M. Spijker 30  Maart 2020 
Dhr. J.D. Jelijs 16  April 2020 
Dhr. D. Frikkee 19  Mei 2020 
Dhr. R. Broekhuis   5  Juli 2020 
Dhr. F. Scherjon 15  August 2020 
Dhr. C.G. Burgersdijk 22  Augustus 2020 
Dhr. J.T. Voorthuizen   1  Oktober 2020 
Dhr. A. Minnesma 20   November 2020 
Dhr. C. de Wijs   5  December 2020 
 

*** Zij rusten in vrede*** 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobere  4 Mei- herdenking Rotterdam. (2021)  
Alle extra’s geschrapt. Geen koffie 
vooraf. Voor de deelnemende kransen-
leggers stonden stoelen klaar; één stoel 
per krans. De kransen waren door de Ge-
meente vooraf op de staketsels ge-
plaatst. De bel geluid, taptoe, vlag half-
stok, geen toespraak door de burge-
meester maar wel door de koopvaardij 
predikant.  
De namen van de kransen leggende in-
stanties werden voorgelezen. Bij het 
noemen van de naam werd van  de deel-
nemers verwacht dat ze zouden buigen 
of knikken. 
Met Dhr. Barendregt afgesproken dat hij 
2 keer zou knikken.(KPM en KJCPL) 
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat 

hij samen met Ineke Hakemulder de krans zou leggen. Maar 2 personen 
mocht niet, toen maar afgesproken dat hij het alleen zou doen. 
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Van de redactie 

**GWULO. Gwulo is een internet site waar reusachtig veel en vaak in detail  
gepubliceerd wordt over Hong Kong vòòr 1997. Men kan er uren doorbren-
gen en heel veel van de geschiedenis van Hong Kong lezen/leren. 
Uiteraard ook over de RIL.     Eenvoudig intikken: www.gwulo.com 
Veel leesplezier. 

**Wilt u het model STRAAT FREE-
TOWN van Blijlevens in ‘bedrijf’ zien, 
stuur een mailtje, naar 
harryjanny@gmail.com , u krijgt dan 
daarvan een video toegestuurd, die u 
vervolgens op uw mediaspeler kunt 
openen en afspelen. 

** Sytze Adema met  een ingrijpend voorval uit zijn KPM + KJCPL periode. 
**Correctie:Steffen Elgersma i.p.v. Stefan in RIL-Post 49(Dank Gert Boot) 

**De redactie ontving van mevr. Osendarp-Sweijen een aantal nautisch 
   gerelateerde fotoboeken etc....uit de verzameling van Ger Sweijen. Deze 

fraaie exemplaren willen we tijdens de a.s. reünie, o.l.v. Theo Strauss, bij  
opbod verkopen. Opbrengst: een nader te bepalen goed doel. 

*Weer een auto met RIL-sticker gesignaleerd
Stickers zijn nog steeds verkrijgbaar. 

**Theo Pondaag meldde nog wat interessante 
    info omtrent de in RIL-Post 49 genoemde JAPARA. (zie bldz. 28) 
** Herkomst  “STRAAT” namen (Theo Strauss)  
**En nog veel meer. 
**Ook meer geografie de volgende keer van Ad Rommen. Wat weet u van 
   de Wallace line?  
**Ries Van Apeldoorn meldde  ook een Europa reis. Volgende uitgave. 
**Mocht uw bijdrage ditmaal niet geplaatst zijn, betekent niet dat we teveel 
 bijdragen ontvangen. Vier keer per jaar vraagt n.l. de nodige medewerking 
   van u als lid om de prachtige herinneringen ‘levend’ te houden. 

http://www.gwulo.com/
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Redding van de RIL-kroon  (Willem Bras) 

 
 
Deze kroon is afkomstig van de 
STRAAT CLARENCE en veilig 
gesteld door stuurman Fred Elk-
huizen. Verder had niemand inte-
resse. 

 
 

 
De redding leek, zo te zien, net  
op tijd te komen. 
Fred zag het opknappen van-
wege de erbarmelijke staat 
waarin de kroon verkeerde, niet 
zitten en wilde ervan af. Collega 
Willem Bras, op bezoek, wilde 
het gevaarte wel mee naar huis 
nemen om het te restaureren. 
“Een langdurig maar leuk werk.”  

 
Hiernaast de kroon hangend 
inde Scheepsbar. Let op het  
RIL servies. 
Willem Bras: “Voor 1975 verliet 
ik de RIL-club, heb deze over-
gangsperiode dus niet mee ge-
maakt. Wel vernomen van col-
lega’s dat de sfeer er niet echt  
op vooruit was gegaan. 
Volgens Fred waren zij die  in 
het  vaargebied woonden niet 
happy, omdat het kantoor niets 
kon schelen of ze wel of niet in 
hun thuishaven kwamen. 

De Hollandse vaart mensen gedroegen zich ook heel anders dan wij gewend 
waren. Wij waren lang van huis en je moest jezelf vermaken. Gelukkig kon 
je bij collega’s altijd terecht. De deur stond altijd open. Goed voor de saam-
horigheid. Tja, dat was bij de Hollandse vaart over het algemeen anders. 
Men was niet zo lang van huis en haard, dus meer gefocussed op een spoe-
dige thuisvaart naar  Rotterdam. De omstandigheden bepalen je gedrag…. 
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Mijn vrouw wilde 
het schild niet in de 
woonkamer of de 
hal; een tikkeltje te 
groot. Dus hangt 
het nu in de garage. 
Ietwat groot uitge-
vallen herinnering 
aan een fantasti-
sche RIL-periode”. 

De STRAAT CLARENCE 
zou verder varen zonder de 
in het vaargebied bekende 
en “geziene” kroon, slechts 
voorzien van een oranje/gele 
band om de zwarte schoor-
steen, als  
NEDLLOYD CLARENCE 

Al met al een triest einde van 
de RIL, en uiteindelijk  het 
einde van de gezamenlijke 
grote lijnvaartmaatschap-
pijen.   
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Europa reis (Antoon Blijlevens) 
 

De Europa-reis van het echtpaar Blijlevens, beschreven in de vorige RIL-
Post was nou niet bepaald om over naar huis te schrijven. De Blijlevens de-
den hun naam eer aan.  Na ( 10 dagen) Hamburg en Bremen vervolgde de 
STRAAT FUSHIMI haar reis door de Duitse Bocht, langs de T.V.T.S.A.R.-
eilanden richting Rotterdam. Eindelijk in Rotterdam. Aankomst 24 okt.1976 
‘s ochtends om 4 uur. Het werd al vroeg in de ochtend een drukte van belang. 
Uiteraard vaders, moeders, vrouwen, verloofden kinderen. Voor hen een 
unieke kans om kennis te maken met de werkplek van hun dierbaren. Er 
ontstond een gezellige en feestelijke boel. Tevens vonden de nodige aflos-
singen plaats.  

 

Afgelost Aflosser 

Kapitein Pels Kapitein  De Jong 

2e Stuurm. Vermaat 2e Stuurm Jaap ten kate 

Hwtk  Guitenaou Hwtk. ‘l Herminez 

2e Wtk Blijlevens 2e Wtk …??wie??... 

3e Wtk Claesen 3e Wtk Sjaak Weggen 

5e Wtk  Tempelmans Plat 5e Wtk Roelof Stassen 

 Mee aan boord: 4e Stuurm. Rolf Wilting 

 Mee aan boord L.L. Stuurm. Tjeenk Willink 

 
“Mijn vrouw Leni had in Ham-
burg tijd genoeg om onze 
zoon thuis per trein  op te ha-
len en aan boord te brengen  
Zo reisde onze zoon mee 
naar Rotterdam. Wat een be-
leving voor hem. Zoonlief heb 
ik uiteindelijk niet enthousiast 
kunnen maken voor de baan 
van z’n Pa. Achteraf zeggen 

we :Gelijk had ie. Wil niet zeggen dat ik(we) spijt hebben van de keus voor 
de zee. Een ervaring, al met al, die we niet hadden willen missen. Zie foto 
hier boven. Die van Stevens zijn de langste twee, onze zoon Anton is mak-
kelijk te herkennen, de andere twee  zijn van Jan de Boer of van Jan Guito-
neau (helaas overleden) Zou leuk zijn als de ouders of de kinderen de foto 
onder ogen zouden kunnen krijgen. Wie weet?” v.l.n.r: Arnoud, Karel ,Pe-
ter, Antoon en Frouwke. 
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Familie Blijlevens 

Met Ma Blijlevens    Zoonlief, koos later niet voor de vaart 
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Waar ligt de STRAAT …….? (Theo Strauss) 

 
Met het afnemend aantal leden verdwijnt veel informatie. Vraag me af wie 

nog weet waar die straten vandaan kwamen. Heb het weer eens opgezocht 

STRAAT Tussen 

MALAKKA Maleisië en Sumatra 

SOENDA Java  en Sumatra 

BANKA Sumatra en Banka 

MOZAMBIQUE Mozambique en Madagascar 

COOK Noord en Zuid eiland, Nieuw Zeeland 

TORRES Nieuw Guinea en Queensland 

MADURA Java en Madura 

LOMBOK Bali en Lombok 

SINGAPORE Singapore en Rio Archipel 

JOHORE Singapore en Johore Baru 

MAGELHAEN Argentinië en Terra del Fuego 

VAN DIEMEN Kyushu en Osumi Gunto (Japan) 

CLEMENT Banka en Billiton 

CLARENCE Melville Eiland en North.Territory Australië 

CUMBERLAND Cumberland Eilanden en Queensland Australië. 

RIO Lanzarote en Graciosa (Canarische  Eilanden) 

CHATHAM Baranoff Eiland en Kuiu Eiland (Zuid Alaska) 

COLOMBO 
 

Sri Lanka en Tamil Nadu state(Zuid India, heet 
tegenwoordig Straat Palk) 

 
Na 1962 werden de che-
pen wel  met STRAAT-  
gedoopt, niet naar zee-
straten, maar naar plaats- 
namen. Zoals bijvoor-
beeld: 
STRAAT HONGKONG 
 
Wie weet waar Billiton 
precies ligt?  

 
 
Nu we toch bezig zijn met 
geografie: Ad Rommen vond een bijzonder item, De Wallace lijn. Meer in 
de volgende uitgave.  
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Verhaal over die merkwaardige kist opgelost? (Daan den Braber) 

N.a.v. de vraag wat er gaande was met 
bijgaande foto (hiernaast), ben ik ook zelf 
verder gaan zoeken. (Zie RIL-Post 46). Bij 
het zoeken naar andere foto’s , ging er er-
gens in mijn diepe herinnering een luikje 
open: Die min of meer officiële foto (er zijn 
er meerdere) was ter gelegenheid van het 
vervoer van de 1e  voorgestropte lading. 

Wegens de hoge loonkosten in Au-
stralië, probeerde men lading in 
stroppen en dergelijke te vervoe-
ren. 
Om de balen sisal zit een stalen 
strop ( daar wijst die bootwerker 
naar) en zodoende konden er 4 ba-
len tegelijk verhandeld worden. Ei-
genlijk was dit de voorbode van 
wat nu laadkisten( containers) zijn 
geworden. 

Die jongeman ( 22) was net 2de stuurman 
geworden op de Straat Clement en wilde 
graag poseren voor deze zaak. Er waren 
ook mensen van het agentschap aan boord 
en vermoedelijk ook afschepers.  
De plaats waar dit alles plaats vond, is 
Mombasa. Voorjaar 1962.  
Waar het monsterboekje 
niet goed voor is!! 
Op de middelste foto een 
aantal hijsen klaar, voor-
gestropt met stalen strop-
pen. Die moesten we dan 
op het schip bewaren 
voor de eerst volgende 
lading. Een boel extra 
werk voor de bemanning. 
. 
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C O N V O C A T I E  R E U N I E  2 0 2 1  
 

Z A T E R D A G  25 SEPTEMBER 2 021 
In Vogelpark-Restaurant AVIFAUNA 

Hoorn 65, Alphen a/d Rijn 
telefoon: 0172-487575 

 
1 TIJDSCHEMA 

10.15 uur:  ARA-zaal open 
11.00 uur:  aanvang Algemene Leden Vergadering in bovenzaal 
13.00 uur:  buffet lunch 
16.00 uur:  einde reünie 
 

2 2     VERVOER 
Alphen a/d Rijn is per trein bereikbaar. Evenals vorig jaar zal vervoer     
van het station naar Avifauna vv. worden aangeboden. Dit is beperkt en 
enkel voor deelnemers aan de reünie. Vertrek zal plaats vinden   tussen 
10.15 en 10.50. aan de busstation zijde De terugreis is nader te bepalen 
maar staat gepland om circa 16.15 uur. Tevens is er een taxistandplaats 
op het stationsplein (advies: taxi vooraf boeken). Er is een grote / gratis 
parkeergelegenheid bij de ingang van het vogelpark. 

 
3 3    DEELNAME 

Deelname is open voor leden van de vereniging met introducé(e)s.         
Het bestuur nodigt ereleden uit om de reünie als gast bij te wonen. 
 

4 4    BETALING VAN CONSUMPTIES 
Alle consumpties uit het Hollandse assortiment zijn bij het inschrijfbedrag 
inbegrepen. 
 

5 5     BUFFET, “Kookspektakel!” 
Dit bestaat o.a. uit: soep - salade - verschillende koude gerechten - ver-
schillende warme gerechten en diverse nagerechten. 

6  
7 6     JAARVERGADERING 

Het aantal zitplaatsen in de bovenzaal, waar de jaarlijkse ledenvergade-
ring zal worden gehouden, is beperkt. Daarom is het verzoek dat alleen 
stemgerechtigde leden aan de vergadering deelnemen en niet leden 
voor de duur van de vergadering in de grote zaal blijven. 
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8 7    KOSTEN DEELNAME 
Maersk Benelux B.V. heeft haar subsidie aan onze vereniging beëindigd. 
Wij kunnen daarom de deelnemers slechts een geringer lager bedrag 
berekenen dan de echte kosten. Een lid met eerste introducé(e) betaalt 
€ 43,- per persoon. Voor elke volgende introducé(e) wordt € 45,- bere-
kend. Tot onze spijt zijn wij ook genoodzaakt deelnemende weduwen 
van overleden leden te vragen € 30,- aan de reüniekosten bij te dragen. 

8    OPGAVE DEELNAME - AFMELDINGEN 
Inschrijvingsformulier, pagina 15, graag zo volledig mogelijk invullen en 
tijdig  (bij voorkeur per e-mail) insturen. 
Betaling graag voor 11 SEPTEMBER. Reeds gestorte gelden kunnen 
slechts tot 11 september worden gerestitueerd bij afzegging voor deze 
datum. Dringend verzoek is om uw deelnamesom tijdig te betalen. Aan-
meldingen na 11 september worden niet meer geaccepteerd. 

9 BETALINGEN (deelname en contributie) 
zie papieren versie van de RIL Post

De penningmeester moet veel tijd besteden aan het innen van de con-
tributie. Dit komt regelmatig voor bij leden die de reünie niet bezoeken. 
Deze leden wordt verzocht om voor 1 september 2021 de jaarlijkse con-
tributie over te maken.  

Het alternatief het opzetten van een incassosysteem vergt relatief hoge 
administratiekosten en werkt daardoor kosten verhogend. 

10   NAAMSVERMELDING, E-MAIL ADRESSEN en CONTRIBUTIE 
Vriendelijke verzoek het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te 
vullen. Dit voorkomt een mogelijke persoonsverwisseling. 
Daarnaast verzoeken wij de leden om wijzigingen in hun persoonlijke 
situatie  zoals adres en of  e-mail wijzigingen tijdig door te geven aan de 
secretaris. Een up-to-date ledenlijst zorgt voor een effectieve communi-
catie bij de voorbereiding van de reünie en daarbuiten. 
Bij voorbaat dank. 
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REUNIE 25 September 2021 
INSCHRIJFFORMULIER 

1. Ondergetekende, hr./ mevr.: ………………………………………………

zal wel /niet*) deelnemen aan de reünie diens vak: ND  TD  CD RO Wal.

met …..   introducé(e)(s)

hr/mevr.*)………………………………………………………………..

2. Ondergetekende denkt de jaarvergadering  wel / niet  bij te wonen.

3. Specificatie verschuldigde bedrag:

1 x lid à € 43,- (geldt niet voor gasten van de vereniging)    € ……. 
1 x weduwe van lid  à € 30,-     € ……. 
1 x eerste introducé(e) van het lid  à € 43,-     € ……. 
……. Extra introducé(e)(s)             à € 45,-     € ……. 

 Totaal uit hoofde van deelname reünie     € …… 

Te vermeerderen met, voor zover nog niet voldaan:: 
CONTRIBUTIE 2021 à € 20,-(beperkte leden €10,-)    € ……. 
+ achterstallige contributie(s) op 1 januari 2021         € ……. 
KJCPL vlag: 30 cm * 45 cm  à  € 17,50 per sts. € ……. 

KJCPL vlag: 50 cm * 75 cm  à  € 22,50 per sts. €……. 

      TOTAAL GENERAAL      € ……. 

Busvervoer: maakt  wel / geen gebruik van de speciale busverbinding van 
NS station naar Avifauna (visa versa).Met ……Personen.(zie blz.13, punt 2 
voor meer details) 

Het totaal bedrag te voldoen (uiterlijk 11 september 2021)  op de IBAN 
rekening:  t.n.v. onze vereniging: Ver. O.P. der KJCPL. 

Ingevulde formulier sturen naar reünieorganisator: Renier Ligtenberg 
Bij voorkeur  naar E-mail: kjcplreunie@gmail.com  of naar  
Adres:Wijde Omloop 72, 4904 PR Oosterhout (nb) (06-51025257) 

Plaats   ........................................ 

Handtekening ……………………………    

mailto:kjcplreunie@gmail.com
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Website van de vereniging 
\ 

Sinds enige tijd is onze nieuwe website in de “lucht”. Henk Kers is binnen 
het bestuur het aanspreekpunt en coördinator voor beheer en bijwerken 
van de website. Hiermee kan er meer en frequenter interessante zaken 
uit het RIL-verleden aan onze leden worden aangeboden.  
Wij hopen dat met ondersteuning van onze leden de website een succes 
wordt. 
Materiaal voor zowel de RIL-Post als de website kunt u aanleveren aan de 
Hoofdredacteur van de RIL-Post of de beheerder van de website. 

Contctgegevens webbeheerder: Henk Kers 
Website naam: www.kjcpl-ril.nl/ 

mailto:henk.j.kers@hetnet.nl
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Muiterij op de SIGLI (Sytze Adema) 

De "SIGLI” een der "Si" boten van de K.P.M. in combinatievaart met de 
RIL. Een prachtig schip, bijna een jacht. Altijd een rustige vaart van 10 kno-
pen. Als je er mee door de Javazee voer of door de Great Barrier Rif, dan 
voelde je jezelf een rijk mens. Was aan boord de 2e wtk. 

Hier zie je de SIGLI in Sydney en ook het nog in aanbouw zijnde Opera House. 

 
We voeren op de lijn Singapore-Australië-Bangkok vv. Iedereen wilde wel op 
deze lijn en op dit type schip varen. Als je op het voorschip over de boeg in 
de boeggolf keek zag je 9 van de 10 keren een paar prachtige dolfijnen spe-
len en springen. 10 mijl is denk ik een prachtige vaart voor dolfijnen. Af en 
toe had je het gevoel dat ze je recht aankeken als ze schuin boven water 
kwamen en leek het wel of ze een show voor je opvoerden. Jammer dat er 
toen nog geen videocamera's waren. Dat waren de zeer mooie kanten van 
het varen en zo ging het vrijwel altijd bij de KPM en later ook bij de KJCPL. 
Heel af en toe vonden er ook wel minder mooie voorvallen plaats. We had-
den een voortreffelijke Hongkong Chinese bemanning. Altijd ijverig in de 
weer en over en weer konden we het goed met elkaar vinden. Alleen wel 
frustrerend voor de bemanning, dat we nooit Hongkong aandeden en dat zal 
ook de problemen wel in de hand hebben gewerkt. Met de SIGLI kwamen 
we ook op Tasmanië en in Hobart waar een Ovomaltine fabriek gevestigd 
was. Het is bekend dat het salaris van de Chinese bemanning niet echt om 
over naar huis te schrijven was en werd er door hen druk handel gedreven. 
Vaak was het smokkelwaar, maar soms ook wel gewone handelswaar. De 
kapitein had de bemanning 50 m3 ruimte of daar omtrent toegewezen voor 
hun eigen handel Ovolmatine bestemd voor Bangkok. De Ovomaltine was 

http://kpm1888.nl/Images/Sigli/Sigli_in_Sydney2.jpg
http://kpm1888.nl/Images/Sigli/Sigli_in_Sydney1.jpg
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verpakt in bussen en op hun beurt weer in kratten. Inmiddels was er door het 
agentschap in Sydney meer lading geboekt, dan aanvankelijk was gepland. 
De kapitein verzuimde de Chinezen daarvan op de hoogte te stellen. Pas 
toen een vrachtwagen met aanhanger op de kade verscheen volgeladen met 
door de Chinezen gekochte en betaalde Ovomaltine werd deze door de ka-
pitein geweigerd. Er ontstond een enorm tumult. De Chinezen waren om 
zeer begrijpelijke redenen razend. 

Tasman bridge Hobart. 
Er ontstond een complete opstand en de Chinezen bestormden de brug met 
allerlei handwapens. De kapitein en een paar van ons vluchtten de brug op 
en verschansten ons in het stuurhuis. Het was allemaal zeer spannend, ze-
ker toen de kapitein een pistool pakte en er twee schoten mee loste. Inmid-
dels was de politie gewaarschuwd en een soort ME maakte een einde aan 
de gevaarlijke situatie. De dek dienst en civiele dienst waren er bij betrokken 
en allen werden gearresteerd en in gevangenisauto’s afgevoerd en opgeslo-
ten. Met veel diplomatiek inpraten op de machinedienst konden we hen bui-
ten het tumult houden, hoewel ze zich aanvankelijk solidair met hun collega's 
hadden verklaard. 
Wij zijn daarna naar Sydney teruggevaren waar de directie in persoon van 
de heer Van Kretschmar zich aan boord vervoegde en wij allen onze versie 
van de situatie moesten vertellen. Wat mij is bij gebleven, is de pluim die we 
als machinekamerleidinggevenden kregen omdat we dat deel van de be-
manning buiten de muiterij hadden weten te houden. Inmiddels waren de 
muiters ook in Sydney gearriveerd, om naar Hongkong geëvacueerd te wor-
den en een deel daarvan stond op de kade te provoceren en de Wharfies 
tegen ons op te hitsen. Wij waren blij dat we onze reis naar het noorden 
konden hervatten, met een verse bemanning. Hoe het verder is afgehan-
deld? Geen idee. Verhaal speelde zich af in 1966. Werd in Bangkok afgelost. 

http://kpm1888.nl/Images/Sigli/TasmanbrugHobart.jpg
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Welke “blik” heeft niet onder de boeg van een schip doorgefietst? 

Mooie foto van het schip, ik denk niet van de RIL. De foto is trouwens nog 
van voor de oorlog, toen de huizen naast de Schelde, in de Coosje Bus-
kensstraat nog origineel waren, net als de rest van de Vlissingse binnen-
stad. Na de oorlog lag alles trouwens in puin. Er was maar één huis onbe-
schadigd……het beeldenhuis, nabij de Gravenstraat. Dat staat er nog 
steeds onbeschadigd bij. 
Wie weet waarom men een leerling van de Zeevaartschool in Vlissingen, 
“blik” noemt?  
Foto: Frans Goossen (Vlissingen).Tekst: Dirk van Lopik 
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TJIBANTJET na de giga dock beurt (R.O.Durk Koopmans) 

De “Hong Kong Times” schreef:: 
“Freighter saved from rocks sails again. 

One of world’s biggest jobs done on TJIBANTJET”. 
According to Mr. Storrar, Chief Whampoa Dock, refloating and repair work 
cost some 9 million. One third of the port side of the hull had been comple-
tely renewed, and the engine had been wholly reconstructed. During her trial 
run Messrs Koolhaas and Jeremiasse were on board.  

12+13 mei 1959 proefvaart. 
In het zonnetje gezeten, bood de directie ons een drankje en uitgebreide 
lunch aan. Een gezellig sfeertje. Bleek dat het in de machinekamer  minder 
voorspoedig ging. Op veel plaatsen ontdekte men lekkende brandstofleidin-
gen. Dat zou zo snel mogelijk in dok worden verholpen. Nochtans wilde men 
op 19 mei vertrekken naar Moji, Japan ,cement  laden voor Indonesië en 
lossen in Tg.Priok. Sightseeing naar ontspanningsoord Poehtjak! 
De Hwtk en de 2e wtk  bleven aan boord: hele dag reparatie aan cilinder. 
Zij waren een volgende keer aan de beurt. 
Daarvan zou voor de wtk’s in de toekomst niet veel terecht komen. 
Via Singapore (bauxiet laden) weer terug richting Hong Kong. In de Zuid 
Chinese Zee kregen we een staartje mee van de typhoon Ellen,  hetgeen 
zeer onaangenaam zou zijn omdat de machines nog steeds niet goed werk-
ten en we soms uren lagen te drijven.  
Na H.K. richting Japan bauxiet lossen. Hadden van Ellen niet veel last ge-
had, bij vertrek Kobe diende typhoon George zich serieus aan. 
Nadat we enkele uren waren vertrokken uit Kobe, besloot de kapitein terug 
te keren naar de baai om daar de typhoon af te wachten. Een herhaling van 
de ramp die de TJIBANTJET in 1957 was overkomen, mocht ons geen 
tweede keer gebeuren. De machines bleven stand by en ik luisterde de hele 
nacht naar de laatste typhoon berichten. 
Enige weekjes  later, halverwege de Ind. Oceaan richting Oost Afrika pas-
seerden we  het “Achtgraden kanaal” vlak langs het koraal eiland Minicoy. 
In de mach.kamer bleven de problemen aanhouden, drie maal werd er ge-
stopt en was het een paar uur drijven. Na Durban,  noordwaarts weer  uren 
liggen drijven. Alle wtk’s weer naar beneden.Oorzaak werd niet altijd gevon-
den .Dikwandige koelwater leidingen waar zomaar gaten in vielen. Labora-
torium onderzoek van koelwater leverde niets op. Dure grap, veel ergernis.  
Tijdens 2e reis naar Oost Afrika steeds problemen. Aan het einde van mijn 
2-jarige verblijf op de TJIBANTJET bleven, in mijn optiek, de machines 
draaien als een zonnetje!” 
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Asia Australia Express – een terugblik (Theo Strauss) 

 
Begin jaren 1970 werd door OCL (Overseas Container Ltd) de Australië-Ja-
pan vaart gecontaineriseerd, als logisch gevolg van de containerisatie Eu-
ropa-Australië. OCL en haar voorgangers, met name Blue Funnel, had als 
partner in het Verre Oosten altijd Butterfield & Swire Ltd. gehad en om die 
reden werd met Swire (dat op haar beurt de oudste Engelse rederij China 
Navigation Company bezat) een holding company opgericht genaamd Over-
seas Containers (Pacific) Ltd. 
OCPL werd het bedrijf om verdere containerisatie te bevorderen. Aangezien 
de vaart tussen Hong Kong en Australië vanaf 1974 enorm toenam, was er 
grote behoefte aan nieuw tonnage. In April 1974 werd door CNCo, RIL en 
Overseas Containers (Australia) een studie ondernomen hoe verder met 
deze lijndienst.  Er werd ook met Orient Overseas Line, alsmede Hiller-
strom’s West Pacific Line gesproken om deel te nemen aan een interim con-
sortium.  Al eerder hakten Royal Interocean Lines en CNCo de knoop door 
en richten een 50/50 joint venture op genaamd  
Asia Australia Express, gemanaged door staf van RIL, Swire en CNCo. 
Om onmiddellijk te voorzien in tonnage werden verschillende RIL schepen 
‘vercharterd’ aan AAE en kregen die een opvallende schoorsteen in kleuren 
van AAE.  Reeds in het voorjaar van 1973 werden schepen hiervoor beschik-
baar gesteld, in april werd de STRAAT FREETOWN omgedoopt tot ASIAN 
ENSIGN. 

 
Daarna volgden de FRAZER (ASIAN ENDEAVOUR), FREMANTLE 
(ASIAN ENTERPRISE), CLEMENT (ASIAN EXPRESS), COLOMBO 

(ASIAN EXPLORER).  
Maar men wilde ook 
vol container sche-
pen inzetten en die 
vond men bij Man-
chester Liners  
ASIAN RENOWN 
+ASIAN REWARD.  
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Met wel een capaciteit van 550 teus, waarvan 19 koelaansluitingen. (Anno 
2021 niet te bevatten zo klein!) 
Ik herinner mij nog als de dag van gisteren toen ik in Hong Kong aankwam 
in 1974 dat aan de bar van het hotel waar ik als eerste onderdak kreeg, 
meerdere ‘managers’ zaten en zij bleken allen met AAE bezig te zijn. 
Gerard Meijnen was de eerste manager van AAE; Hans Wernink de marke-
ting man en wat Paul Bijvoets deed, kan ik mij niet herinneren. 

(v.l.n.r. Gerard Meij-
nen, Wong en Derek 
Moore – CNCo)  

De veranderingen die zich in de lijnvaart voortdeden, en vooral ook in het 
vaargebied van de RIL, vergden voortdurende aanpassingen. 

Ook de opkomende nationale lijnen deden van zich spreken. 
Voor de buitenstaander was dit vaargebied (de Pacific Rim) uitermate ge-
compliceerd. AAE had twee diensten: De outer service: Zuid Korea/ Naha 
(Okinawa), Taiwan, Hong Kong en Oost Australië havens. 
De inner service: Sydney, Melbourne, Portland, Risdon (Tasmanië), Filipij-
nen, Taiwan en Hong Kong. 
In 1975 werden na lange onderhandelingen ook OOCL (Oriënt Overseas 
Container Line) meegenomen in het afvaartschema, zonder deel uit te ma-
ken van AAE Ltd. Maar er werd wel een ‘gross revenue pool’ opgezet met 
daaraan gekoppeld een ‘slot exchange agreement’. 

CNCo/OCPL( in verhouding 26:74) gingen met de RIL verder met AAE en 
maakten plannen voor hoe uit te breiden na 1975/6. 
In september en december 1978 werden de ASIAN PEARL (te bemannen 
namens OCPL met CNCo officieren) en ASIAN JADE opgeleverd, gebouwd 
in Japan. 
Capaciteit 1170 Teus! ASIAN JADE zou bemand worden met RIL officieren, 
maar door toedoen van de Australische vakbond ging dat niet door en wer-
den officieren van de Eastern and Australian Steamship Co aangesteld. 
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De aandelen in AAE van 50/50 veranderden tot 37% OCL/OCPL en 13% 
Swire, maar RIL (Nedlloyd) behield haar 50% tot in 1991 toen Nedlloyd Lij-
en in haar wijsheid AAE verliet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The ASIAN PEARL, name shortened telegraphically to "APE", was a great 
favourite of CNCo sea and shore staff; not only was she on a comfy run, but 
if the truth be told she was built to a higher "spec." than normal for CNCo at 
that period (this changed with the CHEKIANG III and sisters). The APE and 
her sister the JADE were employed in Asia Australia Express, and were 
owned partly by OCL, partly by Nedlloyd and very slightly (13%) by CNCo, 
but the APE was managed by CNCo whilst the JADE was managed by Mer-
cury Ship Management, a Nedlloyd subsidiary, which presented an oppor-
tunity for ferocious rivalry in ship management, and the PEARL was in con-
sequence kept in a yacht like state, and indeed was generally the Commo-
dore's Yacht. 
Tegelijkertijd dat AAE werd opgezet, werd ook met de Japanse lijnen gesp-
roken.  Zo ontstond de NZUE, New Zealand Unit Express, met als vaarge-
bied de Filipijnen, Taiwan, Hong Kong, Fiji en meerdere Nieuw Zeelandse 
havens. RIL chartered de SINKIANG (van CNCo), terwijl de andere schepen 
SHANSI, HUPEH en SOOCHOW werden ingebracht door CNCo. Slotchar-
terer in deze samenwerking was MOL (Mitsui-OSK Line). 

 
 
SINKIANG met RIL- 
schoorsteen 
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Mijn Dank.(Otto Jager) 

Mede namens Marina wil ik de bestuurs- en redactieleden bedanken voor 
de RIL- Post die ook bij ons regelmatig in de brievenbus valt. Ik lees het 
blad van kaft tot kaft, ten minste één- en sommige stukken zelfs tweemaal. 
Mijn complimenten voor jullie prestaties. Het is steeds weer "a sentimental 
journey." De laatste uitgave heeft ook nog iets rechtgezet in mijn herinne-
ring. Dacht nl de TJIBANTJET, gestrand in Hong Kong, te hebben zien lig-
gen. Dat kan niet; ik arriveerde pas in 1959. Gevaren heb ik op enkele van 
de *Wai" schepen van jullie "zuster/moeder" maatschappij vanuit Surabaya. 
In de jaren 54/55, diverse reizen langs de Kleine Sunda eilanden gemaakt 
op de WAIBALONG en WAIKELO. Eenmaal, gingen we zelfs door naar Ti-
mor Dilli en terug met wijn en parfums voor de dames in Surabaya.Verder 
werd in de tijd dat ik in Jambi zat, iedere maandagmorgen de "Musi" met 
spanning afgewacht om te zien wat er voor "mijn" kantoor (1954 - 23 jaar 
oud) aan lading van Java - via Singapore  aan boord zat. Groeten nog-
maals, en tot ziens!  Otto & Marina. 

Kapitein Lautenbach (oproep Elise Buiter….)Mijn opa heeft voor zijn overlij-

den zijn levensverhaal opgeschreven, waarbij  ook (bijgaand) verhaal over kapitein 
Lautenbach, jarenlang “partner” van mijn overgrootmoeder. Wil die verhalen digitali-
seren en er een mooi boekje van maken voor alle kleinkinderen. Het verhaal over 
kapt. Lautenbach vind ik een schitterend verhaal en past zo goed binnen onze 
“gekke” familie verhalen. Wie weet welk schip het betrof en heeft iemand een foto 
van het betreffende schip en/of meer info omtrent deze stunt?  

Somewhere around 1937 his ship was sailing from Java to Shanghai when 
captain JC Lautenbach decided to have a “sloepenrol” or emergency 
drill. The ship's horn blasted the emergency code and all passengers there-
fore put their life vests on and went to their assigned lifeboat stations. JC 
was known to rather like his jenever and unfortunately, at that moment he 
had rather a lot of it. He then decided to add a touch of realism to the pro-
ceedings and to the amazement of his officers ordered a “full stop”. So that 
was done and then to the even greater amazement of his officers, JC ordered 
all passengers into the lifeboats and lowered them into the sea. To make it 
even more realistic, he then sped off with the ship, leaving his passengers 
floating around in the Yellow Sea. You can imagine the scenes that took 
place then which ended by the first mate deciding on mutiny when he had 
JC put in irons and returned to pick up the passengers. Hence, retirement at 
43.
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Seinvlaggen (auteur Theo Strauss) 

 
In veel havens in het Verre Oosten worden (en werden) seinvlaggen ge-
bruikt, ondanks de moderne communicatie methoden anno 2021. 
Het gebruik van dergelijke seinvlaggen gaat ver terug in de maritieme ge-
schiedenis en kent veel beroemde ‘signalen’ – niet de minste van Admiraal 
Nelson aan de vooravond van de slag bij Trafalgar: "England expects that 
every man will do his duty" 
Of Schout-bij-Nacht Doorman ook een vlaggensein gehesen heeft in de Ja-
vazee: ‘’Ik val aan volg mij’’, is twijfelachtig want er zijn historici die zelfs 
menen dat hij nimmer dat bevel heeft uitgevaardigd. Hij stuurde waarschijn-
lijk een radiobericht. 
Het was gebruikelijk in de 19e en begin 20e eeuw, toen veel schepen of geen 
radio-apparatuur of slecht werkende apparatuur hadden, een vlaggensein te 
hijsen wanneer een tegenoet komend schip werd waargenomen: ‘I wish to 
communicate with you’. Het was een simpele seinvlag K.  (Toen ik in 1980 
als bemanning op GIPSY MOTH V voer in de 
Nedlloyd Spice Race en onze radio het begeven 
had, gebruikten we dat sein ook!)  Dan liet men 
weten dat schip en bemanning in orde waren. 
Dat kon ook door middel van het sein: B-Q-2 ‘’ 
Report Me All Well’’ 
Bij de RIL werden ook altijd vlaggenseinen ge-
bruikt – bij binnenlopen van een haven het call-
sign, maar er werden ook bij speciale gelegen-
heden bijzondere seinen gehesen! 
Na de lunch ter ere van Alphons Veltman (hij 
kreeg de Orde van de Nederlandse Leeuw) in 
1960 begaf het gezelschap zich naar het dakterras van het kantoor om ver-
der te vieren.  Op dat moment voer de TJILUWAH langs en hees het sein D-
U-W ‘’Congratulations’’. 

Ik weet niet wanneer het gebruik om 
W-A-Y te hijsen niet meer werd ge-
practiseerd bij de RIL, maar fraai was 
het zeker om elk schip dat uit  
Hong Kong vertrok, goede  
vaart te wensen! 
 
Zijn er nog officieren  die zich  dat kun-
nen herinneren? 
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Commentaar Her-
man van Kapel: 
“Het sein WAY (wij 
wensen u goede 
reis) werd ook op 
open zee wel ge-
bruikt, b.v. op de 
Ind. Oceaan wan-
neer de passagiers-
schepen elkaar pas-
seerden, maar ook 
wel tussen vracht-
schepen. Bij Ned-
lloyd heb ik dat nooit 
meer gezien, be-
halve natuurlijk P, Q 
en de H.  
Het sein ‘Ik val aan 
volg mij’ van Karel 
Doorman is een on-
uitroeibare journa-
listen- of auteurs uit-
vinding. Het sein 
bestaat n.l. niet. 

Wel het sein: ‘Volg mij’. Je hebt zelf ook al je twijfels. 
De slag in de Java Zee vond in de middag en later nog in de avond plaats. 
De Britse kruiser ‘EXETER’ kreeg een treffer in de machinekamer, kon de 
snelheid niet handhaven en draaide weg uit de linie. Om verwarring te voor-
komen of te beëindigen werd toen op het voorop varende vlaggenschip, 
Hr.Ms. DE RUYTER, mogelijk het sein ‘Volg mij’ gehesen, maar meer waar-
schijnlijk hetzelfde bericht met de seinlampen. Een zeer snel verbindings-
middel op korte afstand, bij marines zeer veel gebruikt. VHF bestond toen 
nog niet.” 
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Vlootlijst  STRAAT CLARENCE 

Opgave Gijs Romijn: In de vorige RIL-Post wel de foto, maar geen namen. 

The photo of the officers crew on the Straat Clarence; 

Front row L- R; Tjeerd Molenaar 5th/ -Smeenk 2th eng/ 

1 st mate ??/ Henk Deggens Ch. Eng. 

Top row L-R; Frenks 2nd/ Loef marc./ Gijs Romijn 5th/ 

Gerard Witteveen 4th / unknown??/ Jan Duit 2nd mate/ 

Houweling 3rd mate/ Frits Huizinga 4th eng/ 

and last J. Maria de Bruin Capt. 
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Personalia, wijzigingen tot op heden 

Overleden: 
Dhr.P. van Leeuwen  14-11-2020  (info Ned. Pens. Krant) 

Beëindiging lidmaatschap 
Dhr. A.W.D. v.d. Schilden 

Nieuwe donateurs: 
Dhr. J. Roosegaarde Bisschop, 

Vervolg van het hoofdstuk Redactie (zie pag 6) 
Inde vorige RIL-Post kwam de JA-
PARA ter sprake. Theo Pondaag 
met wat interessante info over dit 
stoomschip: ze was  uitgerust met 
een Triple expansie machine. Een 3-
cilinder stoommachine. Gebouwd in 

1930, 3 cil/ 1700 ipk/10 mijl. Pas gesloopt in 1969!  
Verwijzing naar de foto op de achterkant van deze editie: 
Lid van het Chinese ST(R)AAT Circus in volle actie. 

mailto:jbakels1@gmail.com
mailto:bramdekok1@hotmail.com
mailto:john_rb@live.nl
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