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VERENIGING VAN OUD-PERSONEEL 
DER 

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



Bovenstaande foto is een goed overzicht van de woonplaats van vele 
RIL mensen in Durban. We zoeken nog steeds naar personen die de 
binnenkomst van het  s.s. Statendam hebben gadegeslagen vanaf het 
Japanse  F-schip dat men links op foto kan zien liggen. 
Wie weet daar nog iets over?  
(Zie voor  beter beeld ook de foto op de achterkant vorige RIL-Post.) 
Bevindt zich het Durban RIL-kantoor  eveneens in dit  gebied? 

bovenstaan 
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VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL 

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de kerstdagen net voorbij.
Ze waren nat, waterkoud en stil. Hoewel, het was minder stil dan in 2020 maar 
het virus houdt de wereld, en zo ook onze vereniging,  nog steeds in zijn 
greep. 
In het vertrouwen dat we het met  de booster buiten de deur kunnen 
houden, kijk ik vooruit naar 2022. 
De jaarlijkse bestuursvergadering, die we mede gebruiken om de komende 
reünie  in de stijgers te zetten, stond  ingeroosterd voor november 2021 maar 
hebben we moeten verschuiven naar het nieuwe jaar.  
Om meerdere redenen wordt het weer spannend  of de reünie voorjaar 2022 
wel doorgang kan vinden. 
Op zich is er nog tijd genoeg voor een ervaren bestuur en reünie coördinator. 
Maar het bestuur heeft enige verjonging  ondergaan  en op sommige stoelen, 
waaronder die van de voorzitter hebben nieuwe personen plaatst genomen. 
Dit bevorderdt de vitaliteit en de wenselijkheid om het vaste concept  eens 
goed tegen het licht te houden 
Bij een langzaam afnemend aantal leden en een steeds verder dalend aantal 
reünisten, afgelopen  jaar 120 personen, komt de vraag naar boven, zitten we 
nog wel op de goede locatie (Avifauna), kunnen we de kwaliteit prijs verhou-
ding handhaven, is ons contributie systeem nog wel passend.  
Onderwerpen die de nodige aandacht moeten krijgen en een  zorgvuldige 
voorbereiding behoeven. 
Want je weet wat je hebt, maar weet niet wat je krijgt. 
Op dit moment is het nog niet zover. 
Voor nu plannen we een reünie zo dicht mogelijk naar de zomer, zo ver mo-
gelijk van virus golf ?? vandaan. We hebben hierbij  de datum van  zaterdag 
28 Mei 2022 in gedachten  . 
Mocht dit niet haalbaar blijken dan wordt u daar tijdig van op de hoogte ge-
steld.         Meer details volgen in de volgende  RIL- POST. 

      Uw voorzitter:   Renier 
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Van de Redactie 

Er komen steeds meer reacties van u als lezers,  het-
geen  de redactie uiteraard tot tevredenheid stemt. Im-
mers, de RIL-Post is er voor u en door u. 
***Kleerenhanger: Op het leuke itempje van Botzen
kwamen veel reacties. Heeft er zelfs toe geleid dat 
dhr.Geervliet lid is geworden! Het hangertje zal t.z.t 
officieel overhandigd worden aan de wettige eigenaar. 
***Blikken Vlissingen: Reactie van Henk Slettenaar 
omtrent de naam ’blik’.       
***Reactie van Theo Strauss op de foto van het ss 

ROTTERDAM. Was erbij in 1973 toen de ROTTERDAM Durban aanliep 
met Kapt. Lagaaij. Het RIL schip aan de kade lijkt een Japanse STRAAT F. 
te zijn. Velen van ons , van Durban kantoor en/of opvarenden van het Japse  
Straat F.schip, moeten zich toch wel iets kunnen herinneren? 

***We meldden het reeds, Ries van 
Apeldoorn maakte ook een Europa-
reis. Met de WAINGAPOE.  
Op de foto (vanTheo Pondaag) pas-
seert de WAINGAPOE Venetië. 

***Marco Bakker: Het is ca. 25 jaar geleden, dat een schip (Spliethoff?), na
de Cedar passage in de Indische oceaan enkele mijlen voorbij deze passage 
op een onbekende piek  is gelopen.( 3m diep). Schepen die ook zo door de 
passage zijn gevaren, moeten daar vlak langs zijn gevaren. 
Misschien is het leuk om alle kaarten van de wereld te zien waar wij hebben 
gevaren. Met dieptes! Google naar “navionics chart viewer”. Zie ook pag.25 
***Van Huub Botzen, voor de liefhebbers. Een beeldend, nostalgisch You
Tube filmpje over het ss.BADGER, veerboot, oorspronkelijk voor vervoer 
van treinwagons etc...De enige nog kolengestookte USA passagiers stomer. 
https://www.youtube.com/watch?v=HqZleHUaZ2k 
*** De boekenveiling heeft  €113,- opgebracht. In overleg met Lia Sweijen,
wordt dit bedrag overgemaakt naar: “Kinderen in Namibië”, teneinde ze  
goede maaltijden  te kunnen verschaffen .Paar onverkochte boeken gaan 
naar Observator/R’damse Scheepsboekenhandel. 
***De Reünie staat gepland op 28 mei a.s.in het Avi Fauna. In de vol-
gende RIL-Post, de Convocatie,  meer bijzonderheden. 

https://www.youtube.com/watch?v=HqZleHUaZ2k


4 

Het Petembleem van de “blik” in Vlissingen. (Henk Slettenaar) 

Over de bijnaam “BLIK” (RIL-Post 50,blz.3) het volgende: Deze bijnaam is 
ontstaan na de ontgroeningen.Toen ik in 1952 op de zeevaartschool in Vlis-
singen kwam, vonden de ouderejaars het nodig de nieuwkomers te ontgroe-
nen. Daarbij hoorde dat wij, gekleed in onze pyama’s  en met een leeg groen-
teblik  vastgebonden aan onze  enkels, een wandeling moesten maken over 
de gehele boulevard tot het standbeeld van Michiel de Ruyter  vervolgens 
door de binnenstad van Vlissingen. Een foto hiervan (zwartwit) heb ik aan 
Harry in bruikleen gegeven.  

Het RIL-petembleem toonde de letters KJCPL.  In 
een familiealbum heb ik nog een foto van mij gevon-
den in zeevaartschooluniform met pet met KJCPL 
embleem.  

De tekst achterop het 
beeldje voor de Ruyterschool    
is dus niet juist. 

 (Komen er nog op terug) 

file://michgiel
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De ramp met de CAPITAINE TORRES.(Antoon Blijlevens) 

In  bijdrage van Antoon (RIL-Post 51, bldz.9) is gemeld dat we terug zouden 
komen op het vergaan van de CAPITAINE TORRES. 
Via het bruggetje van de brugbediening op de STRAAT KOREA, meldde An-
toon dat hij na jaren RIL, in dienst trad van SOFRANA. Men had daar schepen 
met MAK motoren en ook met brugbediening via luchtklepjes.  
Zo ook de CAPITAINE TORRES 
“Met Pieter Groeneveld (fam.van) heb ik op de STRAAT FREETOWN geva-
ren. Hij woonde in Auckland, bracht  z’n verlof door op Raro Tonga, waar zijn 
meisje woonde, .en maakte wel eens reisjes naar NZ met een oude , wat 
gammele, Hollandse coaster. 
Toen ik eens  in ‘82/’83 met de LA PEROUSE (ex STRAAT CHATHAM) in 
Tauranga lag, en hij ook met die coaster, vroeg hij me of SOFRANA nog wtk’s 
nodig had.  
Heb bij SOFRANA een goed woordje gedaan en kreeg hij werk bij C&M, een 
bedrijf dat onderhoudswerk deed op SOFRANA schepen. 
Toen ik in ’85 in het ziekenhuis belandde, moest er hals over kop iemand me 
aflossen op de “CAPTAIN TASMAN.” Dus Pieter kwam en is daarna gebleven. 
We lostten elkaar meestal af. Een andere aflosser was Jaap Streur (ook RIL). 
SOFRANA had een ‘nieuw’ schip gekocht in Duitsland, en Pieter werd er naar 
toe gestuurd. Eerste reis was naar Canada, via de meren  en in de winter. Op 
de terugweg bizar slecht weer, ijs en sneeuw aan dek. Het schip verloor sta-
biliteit en de hoofdmotor stopte. Toen uiteindelijk een schip van de kustwacht 
een reddingsvlot waarnam en naar de bewuste plek voer, trof men totaal  niets 
en niemand meer aan.  
In de Mission to Seaman hier in 
Auckland hangt een gedenkplaat 
met de namen van alle omgeko-
men opvarenden. 
 Goeie kerel om mee te werken en 
te stappen. 
Helaas!” 

      CAPITAINE TORRES ex SUNNY ISA BELLE 

Dec.1989 bericht: Nederlands.Dagblad: 
Capitaine  Torres: 23 / Johanna B: 16 
Het drama heeft in Canada de nodige indruk ge-
maakt. Er is zelfs een song over geschreven door 

James Keelaghan. Meer info:The sinking of the Capitaina Torres 
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Namen (Theo Strauss,vervolg RIL Post nr 50/pagina 11)

Maar die andere schepen, waar 
waren die naar vernoemd? 

STRAAT FRANKLIN

De Franklin Strait is een Arctische wa-
terweg op het grondgebied van Nunavut 
in Noord-Canada . Het is gelegen tussen 
het zuidoosten van het eiland Prince of 
Wales en het schiereiland Boothia. Het is aan de zuidkant van Peel Sound. 
Het is genoemd naar de Engelse ontdekkingsreiziger Sir John Franklin 
(1786-1847), die tijdens zijn expeditie in deze wateren omkwam.  

STRAAT FRAZER waarschijnlijk 
vernoemd naar de River in N.W. 
Canada, waar in 1858 goud werd 
gevonden. 

Vernoemd naar de stad  Fremantle of de 
haven van Fremantle in Australië. zijn? Ver-
moedelijk naar de haven, ten zuiden Perth. 
STRAAT FREMANTLE.     (Auckland 1976) 

STRAAT FREETOWN vernoemd naar de stad Freetown in Sierra Leone West 
Afrika. Freetown werd pas in 1787 bewoond door 400 voormalige slaven uit 
London. Vanaf 1808 werd het een Britse   Crown Colony. 

Model van Ries Noort 

STRAAT FREETOWN 1966 ten anker op 
reede Freetown (foto Bram Meurs) 

 

https://stringfixer.com/nl/Arctic
https://stringfixer.com/nl/Waterway
https://stringfixer.com/nl/Waterway
https://stringfixer.com/nl/Northern_Canada
https://stringfixer.com/nl/Nunavut
https://stringfixer.com/nl/Northern_Canada
https://stringfixer.com/nl/Prince_of_Wales_Island_(Nunavut)
https://stringfixer.com/nl/Prince_of_Wales_Island_(Nunavut)
https://stringfixer.com/nl/Boothia_Peninsula
https://stringfixer.com/nl/Peel_Sound
https://stringfixer.com/nl/John_Franklin
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STRAAT FIJI 
Vernoemd naar de eiland-staat Fiji, bestaande uit 

330 eilanden. 
        STRAAT FUSHIMI 

Vernoemd naar een wijk in 
Kyoto waar water vandaan 
kwam voor sublieme sake. 

. 

   STRAAT FUTAMI 
   Vernoemd naar een 
   district op Hokkaido.    

, 

     STRAAT FLORIDA 
 Gerucht ging dat het schip naar een bar in 

     Argentinië vernoemd werd, vanwege 
   de voorkeur van directeur Harry de Haan 
  Vermoedelijk onjuist gerucht. 

1965 
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Havenpenning in beton verzonken. (Cor Oudendijk)

Jaarlijks wordt er eind november in het Amsterdams Okura hotel het “haven-
gilde” diner gehouden. Het is altijd een groots haven-netwerk evenement 
waarbij rond 500 genodigden voor worden uitgenodigd. Vaak is er een minis-

ter aanwezig om een speech te 
houden over een Amsterdam-
Noordzee-kanaal gerelateerd 
onderwerp. In de afgelopen jaren 
betrof dat de nieuwe zeesluis in 
IJmuiden. 

Zo ook op vrijdagavond 28 no-
vember 2008. Het zou mijn laat-
ste functionele Havengilde diner 
worden omdat ik na 20 jaar als 
havenmeester Amsterdam en 
daarna als directeur scheepvaart 

met pensioen zou gaan De avond begint met een netwerkborrel, daarna het 
diner met speeches en een cabaretier om vervolgens de netwerkborrel weer 
op te pakken en af te ronden. 

Het is een gewoonte geworden om 
tijdens het diner de Havenpenning 
aan een persoon toe te kennen we-
gens zijn of haar verdienste en be-
trokkenheid bij de Havenregio. Het is 
altijd een spannend moment wie nu 
dit jaar de prestigieuze erepenning 
zou ontvangen. Ik kon er zo wel 4 of 
5 personen bij bedenken die daar-
voor in aanmerking zouden komen, 
maar dat liep anders. Voordat de 
naam van de persoon van de Haven-
penning van het jaar werd genoemd, 
verscheen er op een van de grote 

beeldschermen een foto van mijzelf; ik bleek aan de beurt te zijn. Een groot 
applaus, rumoer en felicitaties van mijn tafel genoten. Daar zit je dan want ik 
had geen speech voor “het geval dat” in mijn binnenzak
Dus ik naar voren om de penning in ontvangst te nemen en achter de katheder 
staande zag ik 500 paar ogen naar me gericht wachtend op een soort Oscar-

V.l.n.r:  Directeur Haven Amsterdam Hans 
Gerson, Minister V&W Camiel Eurlings, ikzelf, 
havenwethouder Amsterdam Freek Ossel en 
Burgemeester van Velsen Peter Cammaert 
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uitreiking speech. Na een aantal relevante partijen bedankt te hebben kon ik 
gelukkig weer teruggrijpen op mijn nautisch verleden. 
Ik zei dat als men vroeger in de 
17de eeuw een zeilschip 
bouwde, men een munt onder 
de mast plaatste, om geluk te 
brengen. Tegenwoordig plaatst 
men traditioneel nog steeds een 
munt in de kiel van een schip. 
Vervolgens hield ik de robuuste 
penning omhoog en zei dat ik 
deze penning zou plaatsen on-
der de eerste heipaal van de 
nieuwe zeesluis in IJmuiden.
Dat gaf grote hilariteit in de zaal en de spanning van de speech was gebroken. 
Het idee om de penning onder de eerste heipaal te plaatsen kwam omdat de 
Noordersluis uit 1930 gebouwd is op 15500 heipalen. Pas een paar jaar later 
toen de bouwcombinatie ”OpenIJ” door Rijkswaterstaat verkozen werd om de 
nieuwe zeesluis te bouwen werd het mij duidelijk dat er bij deze bouwmethode 

geen heipalen geslagen zou-
den worden. Wel een aantal 
buispalen, maar ja dan blijft de 
penning bovenop liggen. De 
nieuwe sluis zou worden ge-
bouwd volgens de caisson me-
thode door de deurkassen door 
onderspoeling de grond in te la-
ten zakken en de sluismuren 
zouden met de diepwand me-
thode worden aangebracht. 

Zo verstreek de tijd en begon “Ope-
nIJ” met de voorbereidingen van het 
betonstorten. Kort daarna kreeg ik 
een berichtje van Rijkswaterstaat of 
ik nog bereid was om de penning in 
de sluisfundatie achter te laten. 

Tijdens een kleine ceremonie 
mocht ik de penning tijdens de eer-
ste betonstort in de vloer van het 

Buitenhoofd laten vallen.   
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Zo trokken we dan op 23 september 2017 met een klein gezelschap naar het 
buitenhoofd. Het was imposant om de enorme hoeveelheid beton te zien, no-
dig om de krachten op het buitenhoofd op te kunnen vangen 

. 
Uiteindelijk was het zover, op de knieën en daar ging de penning. Ondanks 
de bronzen robuustheid bleef het op het beton drijven maar werd door trilnaal-
den omlaag getrokken. Leuke ervaring. Dank aan Rijkswaterstaat die me deze 
gelegenheid heeft gegeven. In mijn 20-jarige tijd bij “Haven Amsterdam” liep 
deze sluis als een rode draad door mijn werk heen. Het is zo mooi afgesloten. 

Mocht u er ooit langsrijden, bij de pijl ligt de “penning” van Cor. 

. 
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De JCJL/RIL familie. (Gert Boot) 
 

Als je in de 60-en 70-tiger jaren voor een toko in Hong Kong werkt die zich 
daar reeds het begin van de 20ste  eeuw vestigde (de JCJL in 1902),  ervaar 
je al snel dat je een grote ‘‘familie’’ hebt. Die ‘’familie’’ leden duiken op in bv 
een taxi wanneer Java Road, Java Kongsie als bestemming hebt opgegeven 
en de chauffeur zegt nog op de TJIBADAK (1929-1959) te hebben gevaren. 
Of in de vorm van douaneman die je uit de rij pikt omdat je X jaar geleden zijn 
baas was etc.. 
Zo was ik niet verrast aan het eind van de 70-tiger jaren toen ik hoorde dat 
ene Wong (gefingeerde naam) mij wilde zien. Het zou een oudere heer zijn  
en gewerkt hebben voor Java Line Chinese office (JCO in Connaught road 
Central). Voor de niet ingewijden, dat was het “Chinese face” van de JCJL/RIL 
voor de typisch Chinese markt, zoals bv duizenden Chinese dek- passagiers 
naar Indië. Voor de oorlog was JCO onmisbaar, in de zeventi-ger jaren “faced 
out”.Op z’n Nederlands, “niet meer van de tijd”. Heer Wong had de vlotte bab-
bel van een canvasser/salesperson en zei natuurlijk eerst bekend geweest te 
zijn met alle mensen die er toe deden in zijn tijd, maar dat hij nu een groot, 
heel groot, probleem had (gokschulden, triad perikelen schoten door mijn 
hoofd), maar nee het was zijn jongste en favoriete zoon. Dacht nu aan drugs 
of een verkeersongeluk of ernstige ziekte, maar niets van dat alles.  
Het bleken zijn hormonen te zijn die zich kennelijk openbaarden in een niet te 
bedwingen belangstelling voor het “zwakke” geslacht en geheel niet voor een 
kantoor baan. Ik merkte op dat dit een dure hobby moest zijn en toen bleek , 
tot mijn verbazing, dat “daddy” betaalde. “Ik financierde zijn universitaire op-
leiding en kan hem nu niet in de steek laten”! En toen kwam eindelijk het hoge 
woord eruit, gezien de lange relatie van de familie Wong en JCJL / RIL. Kunt 
u mijn zoon niet gebruiken op uw kantoor, dan moet hij wel in het gareel lo-
pen… Nu hadden wij een bestaande politiek om zoveel mogelijk te localiseren 
cq Home Staff te vervangen door Lokale Staff. (m.a.w. geen huisvesting en 
home leave kosten). Zo werden in principe elk jaar een aantal sollicitanten – 
waaraan geen gebrek – uitgenodigd door PZ voor een interview etc.. en zou 
ook de jonge Wong, gezien zijn HKU opleiding, een kans te maken. Met deze 
informatie nam de bezorgde vader afscheid en ik besloot PZ niet in te lichten 
en het natuurlijk verloop af te wachten. X maanden later kwam de PZ manager 
met een drietal door hem en zijn team uitverkoren sollicitaties, waaronder zo-
waar Wong junior.  
Volgens PZ ook nog de beste “pick”. Toen ik later zijn afdelingshoofd zag en 
vroeg naar beginner Wong zei hij dat het een slimme jonge leek die ook al 
sociaal mee deed, maar speciaal goed kon opschieten met de jongere dames. 
Wat was dat ook al weer met die wolf die wel zijn haren verloor  maar niet zijn 
streken… 
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    SPEKKIES (Ton Roskam)

Onze Chinese bemanning was altijd druk in de weer met zaken die onder het 
kopje “MOONSHINING” vallen, het daglicht niet kunnen verdragen. Het hoe 
en waarom is een heel verhaal. Bemanningsleden werden aangemonsterd via 
een uitzendburo dat gerund werd door een Chinese triade. Om te kunnen 
aanmonsteren moesten de bemanningsleden aan een tweetal voorwaarden 
voldoen: a: deel van hun gage als belasting aan Mr-Wong betalen en b. be-
hulpzaam zijn bij het vervoer van allerlei goederen. Don Corleone zou jaloers 
zijn op de opzet en eenvoud van het systeem. 
Het transport van de goederen voor Mr.Wong noemt men ook wel smokke-
len. Onvoorstelbaar wat een prijsverschillen er op deze planeet voor dezelf-
de spullen zijn. In Zuid Amerika bijv. worden  een groot aantal staatsmono-
polies op de been gehouden. Lucifers zijn alleen verkrijgbaar vanuit de staats-
fabriek:ca. 12 stokjes per doosje, met grof schuurpapier op de zij-kant; een 
Oost Europesche dictatuur zou zich ervoor schamen.  
Wat werd er gesmokkeld? Aanstekers, de luxe Ronsons ( of klonen)  in flu-
welen etuitjes en goedkopere modellen in allerlei varianten. Zo was er een 
model uitgevoerd als visje. Drukte je op de rugvin, ging de bek open  en in de 
bek het vlammetje. Vuurspugend visje!! 
Een ander prozaisch product was de Japanse teenslipper, het eenvoudige 
model gemaakt van celrubber. Het verstoppen aan boord is een taak voor de 
bemanning. De officieren mogen dat formeel niet merken dus er werd heel 
wat opzij gekeken. Een schip is een doolhof en heeft legio plaatsen om iets te 
verstoppen. Geliefde locaties bijvoorbeeld: de aanzetluchtvaten,-grote stalen 
tanks gevuld met samengeperste lucht van 30 bar. Gebruik van dergelijke op-
slagplaatsen kan alleen maar in samenwerking met de dienstdoende werk-
tuigkundige. De vaten moeten eerst van druk, geopend, smokkelwaar erin, 
vaten sluiten en weer op druk brengen. Een operatie van enkele uren. In 
Buenos Aires onderzocht de douane het schip van boven tot onder op zoek 
naar contrabande. Het zwarte koor is zeer gemotiveerd omdat ze als incentive 
een percentage van de opbrengst krijgen. 
De waren in de luchtvaten werden niet ontdekt en in het holst van de nacht 
kwam de uitpak operatie, vaten leeg en open maken. De teenslippers van 
celrubber hadden ruim 2 maanden ( Japan-Buenos Aires) onder zeer hoge 
druk gestaan ( 30 bar ). Toen het schoeisel weer onder atmosferische druk 
kwam  zwollen de slippertjes op tot ongekende afmetingen. Ze zagen eruit  
als enorme MarshMellows, bij ons beter bekend als spekkies, size XXXXL. 
De aanstekers hadden het transport beter doorstaan. Na enkele uren lucten 
kwamen de pantoffels toch nog verhandelbaar tevoorschijn. 
P.S. Zulke zaken waren schering en inslag, smokkelen was een Way of life 
voor de Chinese bemanning, hoe beter de Business, hoe harder men werkte. 
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VERLENGING STRAAT COLOMBO (Wilfred Uytterhoeven)Aldus de ”TA-

RANAKI HERALD” van 18 juni 1971 
 
De STRAAT COLOMBO voer in de INDIAS service . Op deze dienst waren 
de ligtijden zéér ruim, waardoor er (nagenoeg) geen achterstallig Machineka-
mer-onderhoud was tijdens de verlenging. 
Crew. 
De bemanning bestond uit Maleisische Deckcrew en Singapore-Chinese crew  
voor de machinekamer. De machinekamer crew was door de lokale bond ver-
keerd voorgelicht. Er was hun beloofd dat ze :”watchman” waren, dus niet 
daadwerkelijk hoefden te werken. Jammer, er ontstonden opstootjes en flinke 
ruzies. De gehele mk-bemanning kreeg ontslag en werd huiswaarts gestuurd, 
een nieuwe bemanning werd ingevlogen. Maar ook dat was geen succes; ook 
zij maakten de verlenging niet mee. 
De klus. 
Het schip werd in 1 dag in twee delen gesneden , het achterschip werd uit het 
dok gesleept , het nieuwe ruim 4 het dok ingevaren en vervolgens werd de 
opbouw +achterschip weer het dok ingevaren , waarna het Asano-dock weer 
leeggepompt werd . 
De drie delen werden uitgelijnd, en het laswerk kon beginnen.Dit alles, be-
halve het doorslijpen, werd op één voormiddag gedaan.  
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Voor- en na de verlenging 
Voor de verlenging stond er tijdens zeewacht, behalve de chef van wacht, ook 
nog een 5e  Wtk en een olieman op wacht. 
Na verlenging bleef alleen de chef van wacht over. 
De hulp-motoren werden voorzien van automatische klepsmering en werd al-
lerhande alarmering en automatisering aangebracht 
Ool de stoomketel werd voorzien van automatische start/stop installatie met 
de nodige alarmeringen. 
Overal verschenen zwaailichten, toeters en bellen!. 
In Yokohama kwam er een nieuwe bemanning aan boord. Na de, geslaagde, 
proefvaart vertrek richting Nw.Zeeland.naar  
Ook verlenging uitzend termijn. 
De verlenging van de Straat Colombo maakte ik mee als 4e Wtk . 
Aankomst Yokohama 10 april 1971 en vertrek 12 mei 1971 richting Bluff. 
Chinatown was ons vertier , er zat een zeer gezellige ploeg aan boord , 
veel mensen vroegen zelfs termverlenging aan. Zelf 1½ jaar op dat jacht 
vertoefd . Met o.a. Kapitein Proper en Hwtk Strengholt . 
Kwam op de “Straat Colombo” als dd 4e Wtk , deed dienst als 4e WTK en ging 
eraf als dd 3e WTK ! 
(later nog 2 keer op de(zelfde) “Nedlloyd Colombo” gevaren als 2e WTK. 

Weinig foto’s bij dit artikel, voor een uitgebreid filmverslag van deze operatie 
kunt u terecht  op onderstaand https:// adres.: van E.V.A. Muller toen 3e Wtk. 
https://www.youtube.com/user/evamullertv/videos?vieuw=0 
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NIEUWBOUW STRAAT NAGASAKI  Vervolg  (Henk Stam) 
 
Kort verslag van wat men zoal tegenkomt na nieuwbouw 
Vertrek 22 jan.’72, zonder lading, bestemming Port Elisabeth, Zuid Afrika.  
Gewoon wachtlopen, nog geen toestemming voor onbemande MK; eerst alles 
bijhouden en opsturen gedurende een half jaar; dan pas UM notatie.  
Vreugde na vertrek, van korte duur. De extra luchtkoeling op de olie invoer-
unit zorgde voor extra koeling alleen aan de bovenkant van de unit. Resultaat: 
gehele unit vastgelopen op de as. Gebeurde ongeveer voor Nieuwpoort, dus 
erg ver waren we nog niet, op de wacht van de 3e , ca 0100 uur. Motor zakte 
in toeren waarop de motor “genood-stopt” is met uiteraard een blackout tot 
gevolg .De asgenerator stond bij. De anti meeneem pen van de unit had zo 
hard getrokken dat het spant waaraan de bevestiging zat, krom was.   Maar 
ja, en toen:  2e en 3e  samen de olie invoerunit gedemonteerd en de schroef 
in vooruit stand geblokkeerd. Zo op eigen kracht terug naar de Schelde. Een 
nachtje doorwerken. De blackout herstellen was ook nog een dingetje, want 
de centrale regelkast (bij het hoofdschakelbord) wilde niet opstarten. Na paar 
uur puzzelen bleek het een glaszekering te zijn. Deze vervangen, zodat er 
weer licht en lucht was. 
Dus ca 48 uur na vertrek lagen we weer in  Vlissingen om de ellende door de 
fabrikant samen met de Schelde op te laten knappen. Makkelijk gezegd,  maar 
de hele installatie zat vol met witmetaal dat van de olie invoereenheid in het 
systeem was gekomen. Onder leiding van Herr Doctor Greiner, de baas van 
Escher Wyss op dit gebied en de Nederlandse monteur Voet,(Herr Fuss ge-
noemd), werd alles uit de kast getrokken om de zaak weer in orde te krijgen. 
Zo goed mogelijk systeem spoelen om wit-metaal eruit te krijgen en hydr. 
pompen  binnenwerken vernieuwen, invoer-unit vervangen ( met iets meer 
speling)   enz.  Na proefdraaien pompen weer open en bleken weer vol wit-
metaal te zitten enz.   Om toch weer op pad te kunnen zou de monteur met 
reserve delen meevaren naar Lissabon. Werd Port Elisabeth gezien de vele 
malen dat de pompen en kleppen toch problemen gaven.   
De Schelde heeft in deze situatie alles in het werk gesteld om het  schip zo 
snel mogelijk weer naar zee te krijgen.  De samenwerking met het Schelde 
personeel was ook hier weer in alle opzichten,  zeer collegiaal,  hartelijk en 
meewerkend. 14 dagen later weer op weg.  
Wederom op weg naar PE bleek het achterschip hevig te trillen. Gevolg dat 
o.a. de bedieningskasten van de vriezerij in de stuurmachinekamer dusdanig 
trilden dat alle elektra in de kasten losgeschud onderin de kasten lag. Na aan-
komst PE  heeft de derde dit weer in orde gemaakt. Ook was de zuigafsluiter 
in de hulpmachinekamer van de smeerolie voorraad tank afgebroken! Gevolg: 
ca 5000  liter smeerolie op de tank-top in de-hulpmachine-kamer. Handge-
schreven brieven van de HWTK leken wel een soort spijkerschrift.- 
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In zijn hut waren de trillingen zeer goed waarneembaar. Er was geen lading 
aan boord, wat de trillingen misschien versterkte? Na terug ne-nemen van wat 
vermogen, trillingen zo goed als weg..  
Bij het controleren van de zuigfilters voor de smeerolie pompen hoofdmotor-
bleek de 1e keer dat er lasstaven in het filter zaten. Tijdens 2e controle, na 
enkele weken, kwam ook de lasdoos tevoorschijn met nog wat staven!  
Enkele malen schoot de uitlaatgassen temp. van de hoofdmotor van één ci-
linder, zeer snel omhoog. Bleek het verlopen van de afstelling spilvalve brand-
stof pomp te zijn.  Hieraan voorafgaand  ging de koelwater temp van de be-
treffende cilinder langzaam omhoog.( maar dat leer je dan later.).     Een span-
nende reis met de nodige problemen. 
In Port Elisabeth kregen we een lading mais voor Japan.  Afgeladen  tot op 
het merk. Bij een rondje over het schip bleek dat er ongeveer een meter mais 
in de pompkamer vooruit lag. Toch nog een gaatje van ruim naar pompkamer. 
Het witmetaal was nog niet helemaal uit het systeem van de verstelbare 
schroef. Dit moesten we nu verder zelf opknappen. Trillingen waren ook stuk-
ken minder dus leek opgelost. ( maar was natuurlijk niet zo) Vriezerij bij en 
alles op temperatuur zetten om nog maar eens proef te draaien.  Wat kwamen 
we verder nog tegen……. 
Bij het zuigertrekken van de hoofdmotor 1e maal, bleek er een nogal een forse 

voering 
slijtage op-
getreden. 

In overleg 
met 

Schelde 
machine-

bouw, de 
cilinder 

smeertoe-
stellen an-
ders geti-

med en andere olie. Ook Bleek dat de tandwielen een nogal vreemd draagvlak 
te krijgen. Bleek overmatige slijtage.  Wielen zijn later ook een keer vervan-
gen. 
Bij een volle vrieslading en de airco flink bij enz.  werd het overschakelen van 
asgenerator naar hulpmotoren ook een kunstje apart. 
Het overschakelen hield in dat de gehele last, ca 700 kW  in één keer op de 
hulpmotor wordt gezet. Licht uit omdat de generator te ver in toeren zakte 
tijdens oppakken last.  Dus eerst een deel vriezerij af en dan overschakelen. 
Overschakelen op een flink zeetje was evenmin probleemloos.  De automaat, 
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Rapitact, kon dit niet voor elkaar krijgen vanwege te veel fluctuatie in de fre-
quentie, dus   met de hand overschakelen. Daarna meteen weer vriezerij bij. 
Als er vrieslading aan boord was gekomen over vrijwel alle kamers  en je had 
de beide compressoren per unit nodig om de temp omlaag te krijgen  had je 
een 2e hulpmotor nodig, maar je had er maar twee. Bij de veelvuldig voorko-
mende brandstof lekkages was dat lastig en snel werken om toch 2 diesels te 
hebben. 
Eén keer de asgenerator “in de brand gevlogen”. De Bantoe assistent van de 
wacht kwam “bleek “ naar de manoeuvreerstand,   “plenty smoke sir on 
aftdeck” . Hoefde niet meer naar achteren,  want het licht ging al uit.  Bleek 
later, losgetrilde compound spoelen hadden kortsluiting veroorzaakt. Schade 
viel mee, maar kon uiteraard niet door ons verholpen worden.  Rest twee die-
sels die eigenlijk te klein zijn om het volle bedrijf op één diesel te laten draaien. 
De vriezerij was ook niet probleemloos.  Als we een volle vrieskamer hadden, 
moesten de compressoren er flink tegenaan.Dit resulteerde veelal in kort-
sluiting tussen zuig en pers langs de voering. Gevolg: erg hete compressoren 
en weinig rendement.  Bleek dat de pakkingring  waarmee de cilindervoering 
op afscheiding  tussen zuig en pers, er tussenuit geperst was. Nieuwe pak-
kingringen gemonteerd  en deze met 10 seconden lijm , wat bij de HWTK in 
zijn koelkastje lag naast de jenever, vastgelijmd op de voering en alles weer 
gemonteerd.  Probleem opgelost.   Maar dit moest natuurlijk wel bij alle com-
pressoren gedaan worden, om niet verrast te worden. Om de vriezerij in de 
stuurmachinekamer heel te houden,  was het soms gewenst om vermogen te 
minderen i.v.m. trillingen  
De dekwerktuigen,  de kranen, gaven weinig problemen.  Alleen de multiplug 
van de twin-kraan wilde nog wel eens wat losse/afgebroken draadjes hebben. 
Trekontlasting niet optimaal.   
Er werd na een paar weken na vertrek  wel wat “geklaagd” over het eten.  De 
chef hofmeester van de Bantoes was niet helemaal geschikt om voor ons  de 
maaltijden klaar te (laten) maken.  Uiteindelijk kregen we een Chinese chef 
hofmeester en dat werkte prima. 
Kort en goed,  het waren een  aantal zeer leerzame maanden op  een prettig 
schip waar ik met veel plezier op heb gevaren.  Later nog eens 8 maanden op 
de Straat Nassau  en ruim drie maanden op de Straat Nagoya.   Beide met 
een onbemande machinekamer.  

Heb een mooie periode bij de KJCPL gehad; 
denk er met plezier aan terug. 
Na het varen, bij de Schelde terecht geko-
men en daar nog 35 jaar gewerkt. Ontmoette 
er nog aardig wat mensen bij de Scheeps-
nieuwbouw die ik kende van de bouw Straat 

Nagasaki.  Men was er nog steeds trots op.  Ben bij de afdeling in bedrijfstellen 
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en beproeven terecht gekomen. Nog vele machinekamers gezien, vnl  marine- 
en enkele koopvaardij schepen. 

Overdracht ,,Straat Nagasaki” 

Bouwnummers aangebracht onderkant 
 trap in Hoofdgebouw. Is nog intact! 
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Doopplechtigheid STRAAT FUSHIMI (Ad Rommen) 
 

Dit schip werd gedurende 1965/66, met nog 3 “F” zusterschepen,in Japan ge-
bouwd bij Hitachi Zosen ,Sakurajima Shipyards, Osaka Japan. Als 2de WTK 
met de rest van de crew, de opdracht om deze nieuwbouw tot een goed einde 
te brengen. 
Het schip kreeg een Japanse naam, genoemd naar de Fushimi Inari Taisha, 
een van de belangrijkste en oudste Shinto tempels in Kyoto. De bouw startte 
in de 8ste eeuw en is nog gaande. Dit heiligdom is opgedragen aan Inari 
Okami, de Shintogod van de rijst..Het zijn niet alleen toeristen maar ook Ja-
panners, die deze tempel, in grote getalen bezoeken. 
Het complex heeft 10.000 + torii’s traditionele poorten, die de transitie van de 
normale fysieke wereld naar de huidige wereld symboliseren. Je kunt een 
wandeling van enige uren onderdoor de torii rijen maken. Het R.I.L office in 
Osaka, bij actie van de heren Murai en Sakurai, doneerden een torii in naam 
van de R.I.L. De kosten van een forse torii lopen van 1 millioen tot 400.000 
Yen. De inzegening van deze torii werd bijgewoond door de voornoemde he-
ren van het R.I.L office, kaptein en Mevr. Terhorst, 2de stuurman Verbaan en 
ikzelf, Hoe duurzaam deze torii’s zijn is de vraag. Suggestie, ga er eens kijken 
of vooral zoeken of de R.I.L torii de tand des tijds, meer dan 50 jaar, heeft 

doorstaan.  
Voordat de-
STRAAT- FU-
SHIMI Japan 
verliet, over-
handigde de 
heer Sakurai 2 
amuletten van 
de Fushimi 
Inari Shrine, 
om een be-
houden vaart 
en goede bus-
siness te 
waarborgen. 
Deze amulet-
ten werden in 

een speciaal kastje in de kapiteinshut tentoongesteld. Het schip heeft niet 
lang onder dit goed gesternte kunnen presteren. In de jaren 1983/84 werden 
deze 4 “japanse” F schepen oneconomisch geacht en gesloopt. Zou het 
amulettenkastje van de sloop gered zijn ???  
(vlnr: Murai, Ad Rommen, Verbaan, echtpaar Terhorst en Sakurai). 
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VOC nam ook regelmatig Aziatische zeelui in dienst.
 (John van Doornik)      Bron: Het Parool, zat.7 aug.2021 

Twee mannen liggen te slapen, anderen koken een potje, eten of roken. 
Een buitenkans voor de Vos Willemsz.  
1793: De VOC bracht een aantal matrozen onder in 
het St. Pietersgast-huis. Deed de-Compagnie wel va-
ker met zeelui uit de Oost, in afwachting op hun terug-
reis. Dit keer, iets bijzonders, het waren Chinese ma-
trozen. Amateurkunstenaar de Vos Willemsz. maakte 
een aquarel van dit gezelschap; uit nieuwsgierigheid 
en respect. Veel Chinezen samen met lange paarden-
staarten en grote platte hoeden: Een buitenkansje!  
Betrouwbaarheid. 
De VOC kon te weinig Europese schepelingen recru-
teren, en moest haar toevlucht zoeken tot Aziaten. Verrassend was dat niet, 
de VOC was een multinational  die op haar hoogtepunt in het Verre Oosten 
zo’n 300 steunpunten had. Werving van ervaren zeelieden op de Aziatische 
markt was geen zwakte, maar juist van kracht. Waardering en betrouwbaar-
heid bleek ook uit hun salaris dat praktisch gelijk was aan dat van Europea-
nen. De Chinezen die de Vos Wzn. portretteerden waren geen exotische uit-
zonderingen, maar gewone, volwaardige werknemers. 
In 1785 vermeldden de Generale Zeemansrollen: 816 Aziatische zeelieden. 
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Een vreemde eend in de bijt – LE MAIRE (Theo Strauss) 
 

Nee U, lezer, ziet het goed, het is LE MAIRE, niet STRAAT LE MAIRE. 
Hoewel het schip beschreven is in de website van Varenisfijner.nl kreeg ik 
recent twee foto’s in handen die ik wil delen met de lezers van de RIL Post.  
Het schip had een zeer merkwaardige carrière. Als zeelichter besteld, werd 
het in september 1944 naar Sonderburg versleept en afgebouwd als NETZ-
LEGER X-WESTERN. Kwam als vrachtschip in 1946 in de vaart en werd ge-
veild in Bremen. De koper sleepte het naar Bergen in Noorwegen en het kwam 
als NORVEST in 1949 in de vaart.  In mei 1951 aangekocht door de KPM.  
Wat moesten zij met een ‘ijsversterkt’ schip? 
Nutteloos in tropische wateren. Maar ze kon wel tegen een stootje! Werd in-
gebracht in de KPM/KJCPL combinatie 1954. Waar ze voer kan ik niet vinden, 
maar de foto’s hierbij laten haar zien in Rangoon (rijst laden) en respectievelijk 
langszij in Bangkok (?). In december 1959 verkocht aan Ocean Tramping in 
Hong Kong, waarna zij als DARTFORD voer tot 1968 (!) en gesloopt in Shang-
hai.  Zo bouwen ze tegenwoordig geen schepen meer.  

 
 

 

Hierboven met postzegel in de 
schoorsteen, met mogelijk Zuid 
Afrikaanse vlag in voortop (?). 
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Welk schip ligt voor de ACHILLE  LAURO ? 

Onmiskenbaar de-
STRAAT TANGA 
met haar machine-
kamer ver naar ach-
teren. 
Ook een vreemde 
eend…  

Er gaat een 
anecdote betref-
fend de  
STRAAT  TANGA:  
“Mombasa kantoor 
boekte reefer la-
ding, maar schip 
had helemaal geen 
reefer kamers 
heeft!”  
Wie herinnert zich 
dat nog?   Cheers, 
Theo 
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Rechtspraak Singapore anno 1967/1968. (Nico Poort) 

Tijdens mijn 2e term aan boord van de BOISSEVAIN gebeurde het volgende 
in Singapore. Singapore was min of meer net een onafhankelijke staat en 
kende nog wat groeipijnen. We lagen langszij de Keppel Wharf. 
Als dienstdoende 4e wtk had ik het genoegen  die avond het laden van smeer-
olie vaten in de gaten te houden. Rond middernacht was het klaar en begaf ik 
me naar het sloependek naar m’n hut. Langs m’n hut lopend zag ik een ver-
dacht licht branden in mijn hut. Had bij het verlaten van m’n hut het licht uit-
gedaan. Wat was hier aan de hand? 
In de gang kom ik 2e stuurman Wiebe Verbaan tegen en vertelde  wat ik zag 
en besloten samen te gaan kijken. En ja hoor, nadat ik de deur van m’n hut 
opende stond daar een lokale knaap, druk bezig laden en kasten te bestude-
ren. Op mijn bureau had hij alles uitgestald  dat hij kon gebruiken. 
Wat nu te doen? 
Wiebe: “Houd jij die knaap in je hut haal ik de voorman van de laadploeg”. De 
voorman kende hem direkt, nam hem mee om hem de les te lezen en zijn 
ontslag te regelen. Waarmee de kous voor ons af was, dachten wij…… 
Volgende dag moest ik bij de Hwtk komen en vroeg me naar het voorval. 
Dacht dat alleen Wiebe en ik van het voorval wisten. 
Nu had de voorman de jongen ontslagen en de politie ingelicht. Vanwege ons 
vertrek die avond, was besloten tot een snelle rechtszaak. 
Zitten daar drie personen in de beklaagde bank.( die knaap en z’n ouders) 
Rechter bedankte ons uitvoerig voor de wijze waarop we het voorval hadden 
aangepakt en dat er niet gelijk op los getimmerd was. 
Moesten de verdachte identificeren. Dat viel lelijk tegen, hij was keurig ge-
kleed en ook nog vlug naar de kapper geweest. Maar we herkenden hem!  
Toen sprak de rechter beide ouders op een niet mis te verstane wijze aan en 
gaf hen zijn visie van opvoeden, hetgeen ze met gebogen hoofd aanhoorden. 
Vervolgens het technisch deel van de rechtszaak. Hij had officieel niets ge-
stolen; alles stond wel klaar, maar had de hut niet verlaten. 
De STRAFMAAT:(was eigenlijk brilliant). Strafrechtelijk en technisch had hij 
dus nog niets gestolen, wel op onrechtmatige wijze mijn hut betreden. 
De jongeman was zijn baan al kwijt en dat vond de rechter een voldoende 
strafmaat, maar sinds de jongen verder nu toch niets te doen had, veroor-
deelde  de rechter hem  terug naar school te gaan om zo nog iets te bereiken, 
en zei tegen de ouders  hierop toe te zien. Einde rechtszaak.  
Wiebe ik terug naar boord. 
Denk er nog wel eens aan terug. “Zou het geholpen hebben? Hopelijk wel!” 
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Een Radio telegrafist (bijdrage van Jan Gaiser) 

Na aankomst met de TASMAN, 3 april 1954.Tandjong Priok, Radio-Holland-
kantoor, kreeg ik te horen bevorderd te zijn tot chef  op een groot passagiers-
schip, de BOISSEVAIN. Varend op de miljonairslijn  Japan naar Zuid-Amerika 
en weer terug. 150 hutpassagiers, en nog eens enkele honderden Japanse 
dekpassagiers als emigranten naar Brazilië. 
Zij verzorgden en vermaakten elkaar met allerlei spelen en lessen voor de 
kinderen. Veel vrije tijd heb ik besteed om Japans te leren. Moeilijk! 
Singapore: Tijdens mijn  eerste reis de collega -radiotelegrafist op een Ja- 
pans schip in Singapore bezocht. Veel handen en voetenwerk en paar woor-
den Engels. 
Verbazend! Oude schuit met ongelooflijk mooi communicatiemateriaal. 
Alles waar je van kon dromen, bleek daar al geïnstalleerd. Uit z’n dagboek 
bleek dat hij niet te maken had met uitvallen van de apparatuur. Wij konden 
wel aan de gang blijven de zaak draaiend te houden. 
Veel geleerd. Tijdens droogdokperiodes in Yokohama, diverse fabrieken op 
het gebied van radar, telecommunicatie en scheepsnavigatie bezocht. 
Zo ook  bij Sony te Shinagawa-ku en aldaar de eerste piepkleine transistor- 
radio’s en ander moois gezien. In 1954 en 1955 meegemaakt dat de eerste 
exportorder naar de V.S. was binnengehaald.  
Door de toenmalige directeur Akio Morita uitgenodigd op hun feest. 
Chef kok en purser waren altijd goede maatjes. Logisch. Zij kregen de kans 
om snel het weerbericht te kennen en daarmee het juiste aantal maaltijden 
voor de passagiers te plannen. Bij slecht weer ca 20% zeeziek. 
Soms was er een zeur onder de passagiers, die door het aanbieden van een 
heerlijk hapje, snel  aan het doorzetten van zeeziekte werd geholpen. 
1955. Kreeg in Tandjong Priok te horen dat mijn volgende tweede man een 
Italiaan zou zijn; werd mijn goede vriend Egidio Santomassimo. Ook tijdens 
zeer gevaarlijke omstandigheden (typhoons) bleek het een betrouwbaar en 
dapper mens. Niet verstoken van aanstekelijke humor en had binnen no- time 
de zaken goed door. Alles verliep in het Engels. 
Zijn voorganger Theo Mul, een rondborstige Amsterdammer, was van het-
zelfde kaliber; fijne vriend. Zo kan ik er nog wel een stel noemen.   
Toen is over export naar Nederland gesproken. “Dat is dan wel binnengaan 
in de leeuwenkooi”, zei hij. “Maar onze produktkwaliteit kan het aan”. 
Volgens mij was in Nederland een kleine, draagbare radio onbekend. Zelf heb 
ik o.a. Radio-Bulletin en enkele importeurs benaderd, maar men zag er niets 
in. Die lieden hebben zich later de haren uit hun kop getrokken. 
Omdat ik iets in het Japans wist te vragen, kreeg  ik een speciale pas om door 
het land te reizen. Regel was te middernacht terug aan boord. Niet voor mij! 
Met die pas heb ik het hele land kunnen doorkruisen en veel moois gezien. 
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Enkele bijzondere filmpjes 
Marco Bakker: Leuk om alle kaarten van de wereld te zien , met dieptes! 

https://webapp.navionics.com/#boating@6&key=oeh%7CH tfX 
Eva Muller: Film verlenging Straat Colombo;Verlenging 

https://www.youtube.com/user/evamullertv/videos?vieuw=0 
Theo Strauss: The old China ships. Eveneens RIL-schepen  veel HK info!.. 

https://www.oldchinaships.com/ 
Theo Strauss: Mutiny 
https://mariaspackman.com/2019/01/20/shots-fired-as-cultural-revolu-

tion-reaches-faraway-australia-in-1966/ 
 
Antoon Blijlevens: Gevonden op website van maritime museum R.Dam  
Koker met technische tekening van m.s. 'Straat P-ships', van rederij R.I.L. te 
Amsterdam  Bijvoorbeeld deze tekeningen    T10377 04/05  
https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getde-
tail&id=100247291 
https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getde-
tail&id=100247292 
         

 
John v.Doornik: https://manlyobserver.com.au/former-manly-ferry-sinks/ 

Denk dat verschillende ex collega’s deze ferry wel zullen hebben gebruikt als 
ze een weekendje vrij waren in Sydney om naar het strand te gaan in Manly. 
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https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=100247291
https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=100247291
https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=100247292
https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=100247292
https://manlyobserver.com.au/former-manly-ferry-sinks/
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Aanvaring STRAAT ALGOLA 
(Ooggetuige verslag van een onbekende, indertijd leerling .wtk a/b) 

Op 16-02-1976 ’s-Middags 
onderweg van Hongkong 
naar Japan met bijna volle 
kracht zijn we in dichte 
mist in aanvaring gekomen 
met de tanker NANYANG. 

(Het Parool 17 feb. 1976) 

We raakten hem net voor de opbouw van het achterschip, waarbij hoogst-
waarschijnlijk het  machinekamerschot is geraakt waardoor de machineka- 
mer vrij snel is ondergelopen en heeft geleid tot vergaan van het schip. 
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Doordat wij met onze neus 
in zijn hoofddek zaten, 
moest er behoorlijk lang 
hard achteruitgeslagen 
worden voordat we loskwa-
men. Het had echter wel 
het voordeel dat de beman-
ning van de NANYANG tijd 
genoeg had om gebruik te 
maken van de reddingsloe-
pen. Zij konden via de 
gangway bij ons aan boord 

komen. Als laatste werd de kapitein van de NANYANGaan boord gehaald; hij 
zat op een omgeslagen reddingsvlot. Ik meen dat de NANYANG in charter 
voer voor een Chinees, hierdoor waren al snel een klein Chinees marine schip 
en -sleper aanwezig. De bemanning is later op een van deze schepen over-
gestapt. De volgende dag rustig teruggevaren naar Hong Kong alwaar het in 
totaal 5 weken duurde voordat we weer op weg konden. (Leegladen-brandstof 
overpompen naar barge – dokreparatie - opnieuw laden en vertrek). 

Was jarig gedurende dokperiode, nog een 'officiele' apprentice helm gehad 
(nog steeds in bezit) en als aandenken een stuk staal van zowel STRAAT 
ALGOA als NANYANG (aan elkaar gelast).  

Opname direkt 
na de aanvaring 
in zeer dichte 
mist.  
Helder is dat de 
contouren van de 
tanker nauwelijks 
zichtbaar zijn.  

De Raad voor de Scheepvaart in Amsterdam verwijt in zijn oordeel N. een 
onjuist navigatiebeleid. Bevoegdheid om als kapitein te varen voor 6 maanden 
ontnomen. (Het Vrije Volk, 5 augustus 1976) 
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Personalia, wijzigingen tot op heden. 

Overleden: 
Dhr. A. Oprinsen            datum overlijden onbekend. 
Mw. S. Stroetenga-Grit             datum overlijden onbekend. 
Mw. Broese van Groenau-Bouwen      30-04-2021 
Dhr. A.C. Ekelschot   27-11-2021 
Dhr. P.A. Weenink       laatste week Nov. 2021 

Beëindiging lidmaatschap:  
Dhr. F.H.W. van Deutekom 
Dhr. R. Wiegers 
Mw. W. Broese van Groenau-Bouwen. 
Dhr. C.F. van Stein 
Mw. S. Stroetenga-Grit 
Mw. Weenink 
Mw. Dolman-Kolderie 

Nieuwe leden: 
R.P.Geervliet, Vlissingen

Nieuwe leden?:Bel eens een oud collega en vertel dat hij voor 
amper 40 cent per week lid kan worden van onze vereniging. 
Foto binnenblad: Vertrek Durban 
Foto buitenblad : Spreekt voor zich. (Archief SCHELDE) 

mailto:Jantine@planet.nl
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