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Foto: FLICKR  hr.Josh Delp.

De RUYS, BOISSEVAIN of TEGELGERG? (John van Doornik) 

Verschil in bouw is 
er niet.  
Men moet toen toe-
vallig aanwezig zijn 
geweest en/of in de 
herinnering hebben 
opgeslagen, om de 
vraag te beantwoor-
den. 

Maar... je weet maar nooit ! Goeie geheugen trainer. 

Op de wat grotere originele foto zijn geen RIL-schepen te ontdekken. 

Meestal lagen er wel een paar binnen, op de (bijna eigen) RIL-boeien. 
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VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL 

In navolging van mijn voorganger Jaap de Rooij wil ik u allen  de beste wen-
sen  toewensen  voor het  jaar 2022. Dat dit een heel ander jaar mag worden 
dan het afgelopen jaar. En dat zeg ik met een duidelijke reden. Het virus blijft 
onder ons melden de media   maar we gaan er mee leren leven.   
Als bestuur zijn we voortvarend te werk gegaan. 
De organisatie van de reünie hebben we  weer in de stijgers gezet.  
Hoewel we naar andere locaties aan het kijken zijn, leek het ons te kort dag 
om voor dit jaar van onze vertrouwde locatie af te wijken. Voor  nu blijven we 
dan ook  in een voor ons vertrouwde haven. 
Mede om die reden  zal ik als voorzitter en ex (maar ervaren) reünie-coördi-
nator dit jaar ook de coördinatie  van de reünie op me nemen. In de verwach-
ting dat de beperkende  corona maatregelen  tegen die tijd allemaal buiten 
werking zijn gesteld, hopen wij dit jaar weer veel meer mensen te ontvangen 
in vergelijk met de vorige editie. 
Zoals eerder gemeld, staat de reünie gepland op 28 mei a.s.  
Voor verdere informatie zie elders in deze RILPOST. 

Zoals ik in de vorige editie schreef, zijn wij een vergrijzende organisatie. Er 
melden  zich elk jaar nog wel nieuwe leden aan, maar dat kan niet voorko-
men dat het ledental  al enige jaren  aan het dalen is. Dat zal in de komende 
jaren niet anders zijn, is de verwachting. Onze vereniging is daarbij, gelukkig, 
niet uniek. 
Andere voormalige rederijen kampen min of meer met het zelfde probleem. 
Dit werd ook gezien door de stichting zeemanshoop. 
Zij hebben het initiatief genomen  om vertegenwoordigers  van de verschil-

lende verenigingen  uit te nodigen om 
te  bezien waar we elkaar kunnen hel-
pen met ideeën en mogelijk oplossin-
gen.  
Deze bijeenkomst staat gepland voor 
de maand April. 
Ik zal daar tijdens de ALV vergade-
ring  ook aandacht aan besteden. 

Uw voorzitter en interim reünie 
coördinator  
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VERENIGING VAN OUD-PERSONEEL 
DER 

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

74e  Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op zaterdag 28 Mei 2022 
Aanvang 11.00 uur in Avifauna te Alphen a/d Rijn. 

Namens her bestuur nodigen wij U uit voor deze 74e  jaarvergadering. 

AGENDA 

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

2. Moment ter herdenking ontvallen leden gedurende het verenigingsjaar.

3. Dodenherdenking op 4 Mei en 15 Aug:
Wie vertegenwoordigen onze vereniging in 2023 ?

4. Notulen 73e  ALV 25 Sept.2021.

5. Jaarverslag en financieel overzicht 2021.

6. Bevindingen controle door kascommissie.
Kascommissie volgend jaar…..wie ?

7. Vaststellen begroting 2022 / contributie vanaf 01-01-2023.

8. Mutaties en rooster aftreden bestuursleden.

9. Samenstelling van het bestuur.

10. Registratie Kamer van Koophandel.

11. Planning volgende Reünie 2023 en vaststelling datum.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.
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Leden die ons gedurende het
afgelopen verenigingsjaar ontvielen: 

Dhr. P. van Leeuwen ( info Ned. Pens. Krant )    14-11-2020 
Dhr. R.E.L.  Hutzezon       16-12-2020 
Dhr.L.W.Warmenhoven,              01-01-2021 
Dhr. Th. Burger       datum overlijden onbekend 
Dhr. P.G. Langeveld        05-01-2021 
Mw. A.A. Cox-van den Berg        12-02-2021 
Dhr. G.Th.M. Sweijen       10-03-2021 
Mw. W. Broese van Groenou-Bouwen   30-04-2021 
Mw. M.S. Hens-Burghard        08-06-2021 
Dhr. N.P. Dekker        22-07-2021 
Mw. D. Coppoolse             03-08-2021 
Dhr. A. Oprinsen         datum overlijden onbekend   
Mw. S. Stroetenga-Grit        datum overlijden onbekend 
Dhr. W. Verbaan         04-10-2021  
Dhr. R. E. Speld        04-10-2021  
Dhr. A.C. Ekelschot        27-11-2021   
Dhr. P.A. Weenink       laatste week Nov. 2021   
Mw. M.C. Pruissers-Janse             11-12-2021  

*****  Z i j   r u s t e n   i n   v r e d e  *****
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Van de redactie

***Correctie: Het ooggetuige verslag van de aanva-
ring van de  STRAAT ALGOA  is niet van Robert 
Bersma. Robert heeft het ooit van iemand ontvan-
gen. Van wie is vooralsnog niet bekend. 
***In vorige RIL-Post een foto vanaf de Blöf met op 
de achtergrond grofweg de omgeving waar  de 
meeste  expats van de RIL in Durban woonden. 
Nu paar lucht foto’s van het gebied genomen door 
Joh. ter Poorten. 
***Pech en geluk, dicht bij elkaar. Na het verzenden 

van honderden RIL-Posts, kwamen  er een aantal retour afzender. 
Telefoontje gepleegd naar o.a. ons lid Wim Broeder: Adres klopte. Wat 
anekdotes opgehaald en mogelijk wat copij voor de RIL-Post verzameld. 
Foutje bedankt PostNl. Vanwege super gevoelige sorteer machines, leest 
deze ook het afzender-adres op de adressticker. Dus geen afz.adres meer. 
***Aankondiging: Tijdens de komende Reünie krijgt Reinnier Geervliet, na 
pakweg 50 jaar, zijn verloren gewaande, originele. houtworm vrije kleren-
hanger  retour van de eerlijke vinder.  
***Mulock-Houwer met een wel heel bijzondere “bout”, die hij ooit ter be-
schikking heeft gesteld aam het Rotterdams Maritiem Museum. De redactie 
heeft contact gezocht  met het Mar. Museum en paar foto’s van deze ‘bout’ 
mogen ontvangen. 
***Antoon Blijlevens ontdekte op de website van het Mar. Museum R’dam 
een koker met technische. tekeningen van “STRAAT P”-ships. 

Robert Bersma dook er in 
en mede dankzij speurwerk 
van 
Marcel Kroon van het 
R’dams Maritiem Museum, 
vond men de verklaring in 
een oude RIL-Post  
(volume 17,Number 8-
bldz.147)  

***De verlenging van C-schepen. We hebben de STR.COLOMBO gehad 
met ervaring van een wtk. De ervaringen van een stuurman tijdens de ver-
lenging, verwachten we in de volgende RIL-Post.  
***De gele bldz.16 is “under construction”. Reden: De teksten zijn voor de 
meesten onder ons niet meer leesbaar. Is voor verbetering vatbaar. Heeft u 
suggesties, meldt die bij de redactie. 
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STRAAT NAPIER als bulkcarrier (Piet Rollingswier)

De STRAAT-N sche-
pen. 
In februari 1970 wor-
den 4 schepen in op-
dracht gegeven bij Ne-
derlandse werven 
voor oplevering eind 
1971 en 1972 .De 
STRAAT NAGOYA en 
de straat STRAAT 

NASSAU werden bij van der Giessen- de Noord in Krimpen aan de IJssel 
gebouwd; de STRAAT  NAGASAKI en de STRAAT NAPIER bij de Schelde 
in Vlissingen. 
Bij het ontwerp van deze schepen was men uitgegaan van een onbemande 
machinekamer, waarbij de hoofdmotor vanaf de brug kon worden bediend 
en gecontroleerd. Daarvoor had men gekozen voor een vanaf de brug ver-
stelbare, vierbladige schroef. Bij dit systeem maakte de schroefas een vast 
aantal omwentelingen, namelijk 120 omwentelingen in één richting. De snel-
heid van het schip werd geregeld door de schroefbladen te verstellen. 
Ook werden de schepen uitgerust met een schroefas generator voor gebruik 
op volle zee. Op de STRAAT-N schepen was de controlekamer verdwenen. 
De alarmering geschiedde door geluids- en optische signalen in de machine 
kamer en het stuurhuis, alsmede in de hutten van de werktuigkundigen. 
De schepen waren geschikt om in totaal 420 twintig-voet containers in de 
ruimen en op de luikhoofden te vervoeren. Alle vier zouden worden ingezet 
op de ASAS (Azië- Zuid Afrika-Zuid Amerika dienst). 
Bovenstaand stukje is/was te lezen in diverse publicaties. Op zich een mooi 
verhaal, maar in de praktijk van toen eigenlijk al een achterhaald concept. 
Het ontwerp ging uit van een containerhoogte van 8 voet, maar veel contai-
ners waren standaard al 8 voet en 6 inches hoog; 1 inch= 25,4 mm. 
In de ruimen kon dan de bovenste container niet geladen worden, omdat het 
ruim dan niet dicht kon. Ook onder de gestreken kraanarmen deed zich een-
zelfde probleem voor, dus alleen twee hoog “8-voeters”.   
Nog even de omschrijving van het begrip TEU: (ook wel teu) is de aanduiding 
voor de afmetingen van containers. De afkorting staat voor Twenty 
Foot Equivalent Unit.  1 TEU is een container van 20 voet lang, 8 breed en 
meestal 8,5 hoog. In metrieke stelsel uitgedrukt is een TEU 6,10 meter lang, 
2,44 m breed en 2,59 m hoog. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Container_(kist)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voet_(lengtemaat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metriek_stelsel
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Een container van 40-voet lang geldt als 2 
TEU. Het externe volume van 1TEU is 1360 
kubieke voet, dit is 38,51 kubieke meter. 
De meest voorkomende containers, die wor-
den gebruikt voor het vervoer op container-
schepen en vrachtwagens, zijn 2 TEU  
Zelf heb ik twee termen achter elkaar op de 

STRAAT NAPIER gevaren, als 3e  en 2e  stuurman. De meeste tijd voer het 
schip toen in de SAFS. De eerste keer kwam ik in Santos aan boord. Het 
schip begon daar aan de laadreis in zuidelijke richting.  
Het ladingaanbod liet kennelijk te wensen over, want uiteindelijk bestond het 
grootste deel van de lading uit ca. 10.000 ton sojaschroot in bulk ( los gestort 
in het schip). Sojaschroot is een nevenproduct dat voornamelijk vrijkomt bij 
de productie van sojaolie. Het wordt gebruikt als veevoer. 

Handmatig zakken volscheppen anno…. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Containerschip
https://nl.wikipedia.org/wiki/Containerschip
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrachtauto
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Brian Ingpen en z’n fascinatie met de RIL 

In my kortbroek years, one of my local shipping heroes was Michael (Mike) 
Still who worked for Holland-Afrika Lijn, the Cape Town agent for Royal In-
terocean Lines. When he decided to downsize his extensive collection of 
ships’ postcards, he found a really eager youngster to whom he could pass 
his duplicates. On a wintry Saturday afternoon, my father who, through his 
church work knew Mike Still, took me to his Pinelands home to take delivery 
of hundreds of postcards, all of which remain in my collection. 
During my Dockland travels aboard my Raleigh bicycle, I often came across 
my hero, either waiting to board an in-coming Royal Interocean ships, or, like 
good agents still do, waiting for a vessel to leave the harbour. And he always 
had time for a chat! Frequently, once the ship had left the harbour, he would 
drive to Green Point in his Opel Kapitan to watch her pass the lighthouse for 
shipping did more than provide bread on his table - it also was his passion. 
For me too, this Dutch company with headquarters in Hong Kong became a 
fascination, and I boarded many of those fine freighters whose names bore 
the prefix Straat- or Tji- while they were in Cape Town – and I was never 
chased away.  
And that leads me to another tale surrounding my school career during which 
I found my alma mater to be a formidable place for middle-of-the-road young-
sters, and more daunting for those who tried hard, but found their work cov-
ered in red crosses. Sports Jocks and the academic A-Brigade had a won-
derful time at the school; discouraged, others moved to activities beyond the 
school gates. 
Thus, apart from playing mediocre cricket and rugby, I was an also-ran at 
school and, whenever possible, I headed for the solace of Dockland where 
my real interest lay. 
Three teachers, however, saw beyond my average abilities as well as the 
red crosses that were a hallmark of much of my high school years and, per-
haps unwittingly, but certainly, inspired me to steer an unusual course. One 
of these teachers, a Tennyson and Thomas Grey devotee who also intro-
duced me to the beautifully descriptive wildlife writings of Canadian author 
Charles C.D. Roberts, conveyed to me an appreciation for dramatic poetry 
and descriptive writing; another teacher inimitably unfolded world geography 
that I found fascinating, while the third – who also taught geography to junior 
classes - was encouragement personified to the lesser mortals in the school, 
even to me, the least of his charges. 
When I was in his junior geography class, the latter gent - John Ince, an 
iconic figure of that alma mater - distributed a list of topics for our annual 
assignment. "Boring!" I exclaimed on reading the list, a comment that John 
heard. Employing the wisdom and understanding of young people that en-
deared him to many, he called me after the lesson. “What’s wrong, Ingpen?” 
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he asked. “That was very rude of you.” (He was particularly strong on insist-
ing that we should display impeccable manners at all times,) 
“I have no interest at all in Farming in Argentina, or Forestry in Canada!” I 
retorted, destroying his list of assignments in seconds. “What do you want to 
do, Ingpen?” he asked. “I want to research something that I like,” I mumbled. 
He thought for w few moments. "If you don't like my topics," he said, "bring 
me your alternative tomorrow or I will choose a topic for you from my list." He 
emphasised the word my. The man had just made a deal that, for me, was 
too good to pass up. 
In schoolboy scrawl that night, I compiled the outline of a history of Royal 
Interocean Line whose officers aboard those smart vessels always had wel-
comed my ad hoc visits as a schoolboy before the days of Dockland razor 
wire and security permits.   
After the geography lesson the following day, I gave my proposal to John 
Ince who read it carefully. Then he looked directly at me. "I know nothing 
about this," he commented, "but if this interests you, go ahead." Manna from 
heaven for me, and an undying respect for a teacher who understood the 
mind of a ship-crazy youngster! 
Mike Still was my first port of call. He gave me the address of the Company’s 
Head Office in Hong Kong to whom I wrote – again in schoolboy scrawl – 
requesting information surrounding the Company’s history and operations. A 
few weeks later, a bulging envelope containing masses of information arrived 
from Hong Kong. Other school subjects went to the back-burner as I bea-
vered away on this project.   
I learnt much about trade routes, cargoes, places and countries to which 
Royal Interocean ships traded, as well as about research when the patient 
ladies at the South African Library assisted as I delved into Lloyd's Register 
– the first time I had seen that massive annual publication - and other tomes
to find information about the ships. 
On due date, I handed the assignment to Ince who later wrote a kind com-
ment and gave me a stunning mark. A few weeks later, Mike Still saw my 
father, and asked that the completed project be sent to Hong Kong. Off it 
went in a Royal Interocean ship. When it came back in TJITJALENKA a 
month or two later, Mike Still brought it ashore and gave it to my father who 
left it for me to open that evening. Inside, I found an encouraging letter from 
the Company, and a voucher for a return voyage to Durban! 
Thus as a 15-year-old, I spent December 1962 in a first-class suite aboard 
RUYS upcoast and BOISSEVAIN downcoast. My first Christmas at sea was 
aboard BOISSEVAIN, celebrating Christmas Eve while the vessel was pass-
ing East London, and I awoke the following morning to church bells heralding 
Christmas morning across Algoa Bay as the ship embarked the Port Eliza-
beth pilot and berthed to load a handful of cargo. We left Port Elizabeth 



12 

shortly after lunch that day, and berthed in Cape Town’s Duncan Dock late 
the following afternoon.  
I still treasure that assignment for it brought a most memorable voyage for a 
youngster - made possible by a very special teacher! John Ince’s wisdom 
and his insight into the minds of schoolboys, and into the unusual world of 
this semi-rebel, allowed me that indelible opportunity to spend time aboard 
ships of a Company that I always admired. It drew me much closer to the 
shipping world and that school project was among my first ventures in au-
thoring a work on shipping, albeit written in schoolboy scrawl. 

(Google: Brian Ingpen, writer/ teacher/ ex Safmarine/ March 2020) 

Drie jaar lang op één en hetzelfde schip. (anno 1964 !) 

Het overkwam Reinnier Geervliet. U weet het nog wel, lid geworden van de 
vereniging n.a.v. het klerenhangertje dat hij bij vertrek had laten hangen in 
de klerenkast en vervolgens door Bert Botzen werd aangetroffen.. 
Waartoe zo iets simpels zelfs kan leiden. 
Na de KJCPL-opleiding aan de Ruyterschool van 1962-1964, werd hij ge-
plaatst op de STRAAT CUMBERLAND. Niks bijzonders. 
Wat wel bijzonder was, Reinnier bleef 3 jaar lang op één en hetzelfde schip! 
“Drie jaar lang in dezelfde hut gezeten. Het was gewoon je huisje.“ 
Toen hij uiteindelijk naar huis moest om te studeren voor het volgende di-
ploma, vond hij, en dat is ook weer heel bijzonder, dat maar niks. 
Tijdens de reünie: Overhandiging klerenhangertje aan Reinnier  door Bert! 

S T R A A T  C U M B E R L A N D
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C O N V O C A T I E  R E Ü N I E  2 0 2 2

Z A T E R D A G  28 MEI  2022 
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. 

7     KOSTEN DEELNAME 

Daar Maersk Benelux B.V. haar subsidie aan onze vereniging heeft be-
eindigd,  kunnen wij de deelnemers slechts een geringer lager bedrag 



14 

berekenen dan de echte kosten. Een lid met eerste introducé(e) betaalt 
€ 47,50 per persoon. Voor elke volgende introducé(e) wordt € 50,- bere-
kend.  
Deelnemende weduwen van overleden leden betalen een gereduceerd 
tarief van € 35,-  

8    OPGAVE DEELNAME - AFMELDINGEN 
Aanmelding en betaling graag voor 14 Mei. Reeds  gestorte  gelden kun-
nen slechts tot 14 Mei worden gerestitueerd bij afzegging voor  deze 
datum. Dringend verzoek is om uw deelnamesom  tijdig te betalen.  
Aanmeldingen na 14 Mei worden niet meer geaccepteerd. 
. 

9 BETALINGEN (deelname en contributie) 
Het IBAN nummer van onze vereniging is NL14 INGB 000 004 8656. Bij 
betalingen van buiten Europa in de BIC-code nodig t.w.:  INGBNL2A 

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 Mei 2022 de jaarlijkse contributie 
over te maken. Het alternatief het opzetten van een incassosysteem 
vergt relatief hoge administratiekosten en werkt daardoor kosten verho-
gend. 

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 communicatie bij de 
voorbereiding van de reünie en daarbuiten. 

Bij voorbaat dank. 
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REUNIE 28 Mei 2022 
INSCHRIJFFORMULIER 

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

zal wel /niet*) deelnemen aan de reünie dienst 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 € 47,50,- (geldt niet voor gasten van de vereniging)    € …….
1 x weduwe van lid  à € 35,-     € ……. 
1 x eerste introducé(e) van het lid  à € 47,50-     € ……. 
……. Extra introducé(e)(s)             à € 50,-     € ……. 

 Totaal uit hoofde van deelname reünie     € …… 

Te vermeerderen met, voor zover nog niet voldaan: 
CONTRIBUTIE 2022 à € 20,-(beperkte leden €10,-)    € ……. 
+ achterstallige contributie(s) op 1 januari 2022 
RIL-Stickers       à  €   1,00 per sts     €  
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 14 Mei 2022)  op IBAN rekening:  
NL14 INGB 000 004 8656 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) Tel:06-51025257 

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

Handtekening ……………………………    



16 

Website van de vereniging: 

www.kjcpl-ril.nl 

Breng ook eens een bezoekje aan de website van de vereniging: 
www.kjcpl-ril.nl . Materiaal voor zowel de RIL-Post als de website kunt aan-
leveren bij zowel  de hoofdredacteur van de RIL-Post als de beheerder van 
de website.  

    Wie ? 
 Wat? 

Waar? 

Tijdens een reünie vroeg ik aan 
een groep reünisten of iemand 
nog wat leuks te vertellen had? 
Ja! Riep iemand, en zei verder 
niks.  Trok een schoen- en ver-
volgens z’n sok uit….. 
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Radio Holland telegrafist vertelt verder. (Jan Gaiser) 

Zelfs met onze lage salarissen was dit land toen heel goedkoop, mits je in 
Japanse ‘ryokans’ wilde overnachten en Japans eten gebruikte. 
Heb veel contacten met Japanners gemaakt, en veel uitnodigingen gehad, 
want Europeanen zagen ze nauwelijks en aan Amerikanen hadden ze een 
grondige hekel. 
Met twee stuurlieden in de maand augustus, de Fujisan beklommen. Stukje 
lopend, daarna te paard, overnachting in een berghut en na in totaal 16 uur, 
waarvan de laatste kilometer vanaf de berghut tot de top, bijna vijf uur kostte 
Schitterend uitzicht! Terug op sloffen van rijststro , binnen 5 uur, naar bene-
den geschaatst over het lavagruis. 
Op Hokkaido de oudste bewoner van Japan, de Ainu, ontmoet. Blond en 
blauwe ogen.  Waarschijnlijk paar duizend jaar geleden via emigratie vanuit 
de Kaukasus via Korea of Siberië hier beland. Zij vereren een speciale God, 
en zien zijn kracht in de beer. Die wordt dan ook in kooien gehouden en de 
schedels krijgen een speciaal  eerbetoon. 
Aan boord heb ik passagiers uit Zuid Amerika en Zuid Afrika, na Mauritius 
richting Japan, les gegeven in de geschiedenis van Azië en hen wat Japans 
bijgebracht  Waardering alom, zelfs welkome uitnodigingen in Afrika, Zuid-
Amerika en Mauritius. 
In 1957 verlieten we weer eens Mauritius richting Japan. 
Vlak naast het radiostation kwam een klein sliertje rook uit de ontluchtings-
pijp van ruim 4. Direct de brug gewaarschuwd en na een kort onderzoek 
werd besloten direct terug te keren en in de haven van Port Louis te ankeren. 
Bleek de lading gedroogd runderenbloed was gaan smeulen. Ruim onder 
water gezet en deze lading na droogpompen grotendeels gelost. 
Betekende een extra week Mauritius! Schitterend eiland, twee leuke feesten 
aan boord. Hetgeen weer nieuwe passagiers opleverde en nog twee weken 
last gehad van die smerige stank. 
Eens een keer in Tristan da Cunha voor anker gegaan om kreeftenstaart in 
blik te laden voor Kaapstad. Er woonden precies 128 mensen. Overschot 
aan  verf in blik geruild voor pinguins. Die hebben, bij slecht weer, nog al 
eens in het zwembad kunnen zwemmen. In Japan werden ze verkocht aan 
een dierentuin en hadden de matrozen weer een paar centen verdiend. 
Eens paar leeuwen vervoerd, die een dag per week niet mochten worden 
gevoerd, ter voorkoming van luie ingewanden en ziek zouden worden. Dit 
gaf een onheilspellend gebrul, zo erg dat de passagiers door de kapitein 
gerust gesteld  moesten worden. Daarna allemaal de leeuwen bezoeken. 
Toen ik R.H. mijn eerste ervaringen met Japanse elektronica- fabrieken 
doorgaf, kreeg ik bericht: “Laat je niet door reiskoorts overweldigen”.  

(Daarover later meer!!) 
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Waar woonde men in Durban? 

Foto genomen v.a. de Bluff met op de voorgrond het SS ROTTERDAM. 
(zie RIL-Post 52 voor grotere foto)) 
Onze redacteuren Ad Rommen, Henk Slettenaar en Theo Strauss, woon-
den jaren in Durban. Ad meldde dat er op zeker moment zo’n 50 stellen 
woonden in, vnl, Durban en Port Elisabeth. 
Fam Rommen woonde: Casablanca Apps, Erskine Terrace. (zie rode pijl op 
bovenstaande foto en (2) op onderstaand kaartje.). 
Tikkeltje naar rechts, (1) fam Slettenaar :62 Pugin Court, Ripley Terrace. 
Beiden in een wijk dicht bij het strand en de haven. Zie ook Google-maps). 

Theo Strauss woonde met 
nog een aantal vrijgezellen in 
Yellowwood Park. (4). Ca 15 
kilometers van het Durban-
kantoor.  
De vraag waar het RIL-kantoor 
stond, is beantwoord  door-
Theo.nl: Albany House, Victo-
ria Embankment.(zie (3) 
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Werving Kantoor personeel:  
De wervings-advertenties voor stuurlieden en werktuigkundigen kennen we, 
maar hoe verliep dat met  kantoor-medewerkers voor de uiteindelijke  plaat-
sing in het buitenland? Iemand toevallig nog zo’n advertentie? 
En anders de strekking van zo’n wervings- advertentie? 
De redactie ontving enkele luchtfoto’s van Durban gemaakt door Johan ter 
Poorten tijdens een vlucht in een Piper Cub met piloot Wilfred Stuivesant 
Meier 

RIL-schip rechts onder ligt  waarschijnlijk aan de kade richting het RIL-kan-
toor Albany House, Victoria Embankment 
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BOLTS & NUTS (Mulock-Houwer) 

Hoewel de 'particuliere handel' van de bemanningen zowel door de directie 
van de compagnie als door de État Major aan boord zoveel mogelijk werd 
verhinderd, is men er nooit in geslaagd deze volledig de kop in te drukken, 
ook al omdat deze 'handel' juist één van de grote trekpleisters voor de Chi-
nese bemanningen was om überhaupt als bemanning te willen varen. 
Hun 'smokkelhandel' was vaak goed georganiseerd, met een onzichtbare 
hiërarchie aan boord, die soms indruiste tegen de normale gezagsverhou-
ding van de Chinese bemanning aan boord. 
Een uitgeholde laadboombout was een heel bijzonder stuk werk, waarschijn-
lijk gedaan ten behoeve van drugshandel.  
In dit geval bestond er echter een reëel risico op een gevaarlijke aantasting 
van de sterkte - en dus het hefvermogen - van het laadgerei van het schip. 
Ik heb zo’n uitgeholde bout lang in mijn bezit gehad, maar ik schonk het 
enige tijd geleden, met uitleg, aan het Scheepvaart Museum in R’dam. 

Bout ca. 20cm lang, inwendige diameter na uitholling ca. 4cm 

Foto gemaakt en ter beschikking gesteld door Marcel Kroon.  
Maritiem Museum Rotterdam. 
(Laadboombout uitgehold door Chinese bemanningen van K.J.C.P.L.-sche- 

pen in de lijnvaartdiensten Verre Oosten--Zuid-Amerika (60-tiger jaren). 
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Soms kwamen de autoriteiten in de betrokken landen aan boord op zoek 
naar smokkelwaar en gingen ze rechtstreeks naar de plek waar smokkel-
waar verborgen was. Dit was bijna altijd het gevolg van verraad door een 
verstoten lid van de smokkelhiërarchie aan boord, of als reactie op een ont-
slag dat als onverdiend werd ervaren. 
Andere vormen van smokkel naar de Zuid-Amerikaanse oostkust werden 
gekenmerkt door middernachtelijke onderhandelingen door de bemanning 
met aan boord verschenen 'passagiers' van de kustreis. Na een succesvolle 
afronding van dergelijke onderhandelingen werden in de kleine uurtjes grote 
pakketten smokkelwaar overboord gegooid. Die pakjes, verzwaard met zout-
blokken, zonken onmiddellijk en verdwenen uit het zicht totdat ze, nadat het 
zout was gesmolten, weer bovenkwamen, om te worden opgepikt door een 
wonderbaarlijk verschijnende ‘vissersvloot’……! 
Arrestaties leidden vaak tot gevangenisstraffen van jaren, ondergaan door 
een bemanningslid dat door de handels "hiërarchie" werd aangewezen als 
de 'fall guy' (wiens familie normaal gesproken voor de duur door de hiërar-
chie zou worden verzorgd). 

Doet me plots weer denken aan een bijzonder voorval in B. A. Begin 1980. 
BUENOS AIRES 

Toen ik ergens in het begin van de jaren tachtig als directeur van het Ned-
lloyd offshore boorbedrijf, Neddrill Nederland BV, een zakenlunch met po-
tentiële relaties had geregeld, in het Claridge Hotel in Buenos Aires, en we 
keurig aan onze tafel voor zes of acht personen zaten, geserveerd door 
d’Maître van het restaurant en een Chinese kelner, voelde ik me een beetje 
ongemakkelijk door de aandacht die de kelner mij leek te geven, maar be-
sloot het te negeren. 
Na de lunch, tijdens het afrekenen, sprak de Chinese kelner mij aan: "Ma-
ster, don’t you recognise me?"  
Hij kwam me enigszins bekend voor, maar ik kon hem niet plaatsen. Hij ver-
telde me toen dat hij jaren op m.s. “BOISSEVAIN”, had gevaren als (Chief?) 
Steward, en mij herinnerde uit die (lang vervlogen) tijd.  
Ik was in Japan in de jaren 50 en 60 en had daar ooit de leiding over de 
passage-afdeling in Tokio en werkte op andere momenten in Osaka, Yoko-
hama of Kobe, waar we nauw contact onderhielden met de schepen; dus dat 
zou kunnen kloppen. 
"But what are you doing here?" vroeg ik, waarop het antwoord was dat hij 
(sorry, ik weet zijn naam niet meer) jaren geleden was gearresteerd als ge-
volg van 'private trading' van de Chinese bemanning op de Zuid-Ameri-
kaanse kust, vijf jaar gevangenisstraf had uitgediend, waarin hij zijn huidige 
vrouw had ontmoet en ongeveer acht jaar geleden, toen hij was vrijgelaten, 
besloot in Argentinië te blijven. Zijn werk, voegde hij er onnodig aan toe, was 
hetzelfde gebleven. 
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Van SILVERASH naar TJISONDARI 

https://www.marhisdata.nl/schip&id=6618 (TJISONDARI - 1) 
https://www.marhisdata.nl/schip&id=6619 (TJISONDARI - 2 ex SIL-

VERASH) 
This photo was taken in Empire Dock, Singapore in April 1955 on passage 
from Japan to South America, by a fellow apprentice. It was her last voyage. 
After discharging in Brazil she loaded a full cargo of sugar in the Dominican 
Republic for Pusan after which she proceeded in ballast to Yokohama for her 
final docking and hand over to Royal Interocean Lines on August 24th 1955. 
She was the last of the prewar Silver Line ships to be disposed of. The end 
of an era and the beginning of a new one.  

Heren, een stukje nostalgie. Wie kan nog meer vertellen over dit schip?  Vol-
gens het KJCPL boek van Henk Slettenaar c.s. voer zij als 'invalschip' op di-

verse lijnen. Hier een foto toen ze in charter voer. 

Groeten, Theo 

https://www.marhisdata.nl/schip&id=6618
https://www.marhisdata.nl/schip&id=6619
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VERENIGING VAN OUD-PERSONEEL 
 DER 

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

Notulen 73-ste Algemene Leden Vergadering van de Vereniging van 
Oud Personeel der KJCPL, gehouden op Zaterdag 25 September 2021 
(aanvang 11.00 uur) in de bovenzaal van AVIFAUNA te Alphen a/.d. Rijn. 

1- Opening en mededelingen: 
Als bestuursleden waren aanwezig: Jaap de Rooij, Renier Ligtenberg, Her-
man van Kapel, Henk Kers, Jeroen Nolthenius en Lineke Aalberts. Voorzitter 
Jaap de Rooij opent de vergadering en heet de 35 aanwezige leden welkom. 
De 72-ste Algemene  Leden Vergadering, die op 16 Mei 2020 gehouden zou 
worden, moest i.v.m. de Corona-restricties worden geannuleerd. 

2- Moment ter herdenking aan de ons ontvallen leden: 
De voorzitter verzoekt een minuut stilte ter nagedachtenis aan de leden die 
ons gedurende de afgelopen 2 jaar zijn ontvallen, waarna de secretaris de 
namen van deze 27 leden vermeldde. 

3- Dodenherdenking 4 Mei en 15 Augustus 2021: 
Op de herdenking van 4 Mei bij de Boeg werd i.v.m. de Corona-restricties de 
KPM en RIL vertegenwoordigd door Gerard Barendrecht met één krans voor 
beide verenigingen. Op 15 Augustus vertegenwoordigde Sjef van Raams-
donk de RIL in Egmond aan Zee.  

4- Jaarverslag 2021 
Begin 2021 hadden we 397 leden en 14 donateurs; totaal 411 personen. 
Gedurende het verenigingsjaar tot op heden ontvielen ons 18 leden door  
overlijden maar kregen  er 3 nieuwe leden en 1 donateur bij. 
Het Covid -19 virus werd begin 2020 voor het eerst in Nederland geconsta-
teerd. Na de eerste uitbraak-golf in het voorjaar van 2020 volgde er een her-
opleving in het najaar en opnieuw in het voorjaar van 2021. De overheid 
greep in om de virus-uitbraken te bedwingen en moesten tal van evenemen-
ten worden afgelast. 
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Om deze reden vond de dodenherdenking voor oorlogsslachtoffers van WW 
II op 4 Mei bij het monument DE BOEG, vanwege de Corona-restricties, 
plaats met afvaardiging van 1 persoon namens KPM + RIL. 
De herdenkingsbijeenkomst op 15 Augustus te Egmond aan Zee met verte-
genwoordiging van de heren Piet Bijl  (KPM) en Sjef van Raamsdonk (RIL) 
kon wel doorgang vinden. 
De jaarlijkse Reünie en Algemene Vergadering , geplanned voor 11 Mei, 
moest worden verdaagd tot  25 September in Avifauna, Alphen a/.d. Rijn. 
Alhoewel gedurende de laatste ( virtuele ) bestuursvergadering op 12 Dec. 
2020, geen datum voor de volgende bestuursvergadering werd vastgelegd, 
werd besloten – om de periodiciteit weer op te pakken -  de vergadering op 
Zaterdag 27 November 2021 te houden, vóór de feestdagen van de Decem-
bermaand. 
Sinds het zo gunstig gelegen “Bistrot Centraal” in de stationshal van het 
Utrecht Centraal Station, het restaurant gedurende de Corona-periode heeft 
moeten sluiten, moest naar een andere locatie gezocht worden en is voor de 
bestuursvergadering  op 27 Nov.2021 een reservering gemaakt in een afge-
scheiden gedeelte van het restaurant “De Winkel van Sinkel” dat op  
ongeveer 8 minuten lopen van Utrecht CS ligt. 

5- Financieel overzicht 2021: 
Zie bijlagen van penningmeester Herman van Kapel. 

6- Controle kascommissie jaar 2021: 
Kascontrole over het jaar 2020 werd uitgevoerd door de heren Evert van 
Tellingen en Cees Weststrate. Ook voor dit jaar zullen zij de kascontrole uit-
voeren. 

7- Samenstelling bestuur en aftreden bestuursleden: 
Zowel voorzitter Jaap de Rooij als bestuurslid Jeroen Nolthenius hebben 
kenbaar gemaakt    uit het bestuur te treden. De ALV dient de aanstelling 
van de nieuwe voorzitter te accorderen. 
Het bestuur stelt voor Renier Ligtenberg aan te stellen als de nieuwe voor-
zitter. Zijn taak als Organisator van de reunie zal worden overgenomen door 
Ineke Hakemulder die reeds in enige mate is ingewerkt en bovendien over 
ruime ervaring in deze zaken beschikt. 
Voorts hebben penningmeester Herman van Kapel en secretaris Henk Kers 
aangegeven nog tot 2022 door te willen gaan. Omdat beiden een essentiële 
functie bekleden staan er reeds in het bestuur zittende leden in de coulissen 
om hun taak tijdig over te nemen. Om het bestuur op sterkte te houden met 
leden die enige introductie hebben gekregen, wil het bestuur tot die tijd het 
aantal bestuursleden verhogen naar het constitutionele maximum van 9, zo-
dat allen het volgend jaar als ervaren bestuursleden door kunnen gaan.    
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Wij nemen hierbij afscheid van bestuurslid Jeroen Nolthenius. 
8- Overdracht voorzitterschap: 

Ten overstaan van de ALV werd afscheid genomen van de voorzitter en de 
nieuwe voorzitter verwelkomd. Na de vergadering kondigde de nieuwe 
voorzitter Renier Ligtenberg gedurende het buffet in de grote benedenzaal 
met een dankwoord en boeket bloemen, het afscheid van Jaap de Rooij 
aan. 

9- Planning volgende reunie: 
In overleg met de ALV besloot het bestuur in principe de reünie voor de ko-
mende 2 jaar al vast te leggen op 28 Mei 2022 en 6 Mei 2023. 

10- Rondvraag: 
Theo Strauss liet weten dat er in de beneden-zaal boeken te koop waren, 
gedoneerd door Dhr. G. Sweijen, waarvan de opbrengst voor een goed doel 
gegeven zou worden. Verder stonden er van modelbouwer Nico Ros 
scheepsmodellen tentoongesteld die nog besteld konden worden. 
Jan Hendrik Meurer opperde het voorstel tot het vermelden van de voorna-
men in de ledenlijst. 

11- Sluiting: Verder geen punten meer aan de orde zijnde, werd de 

vergadering om 12.30 uur besloten.  
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Personalia, wijzigingen tot op heden. 

Overleden: 
Dhr. W. Geistdorfer  28-02-2022 

Beëindiging lidmaatschap: 
Mw. Coers-Hogetoorn 
Mw. Reichenfeld- de Koning 

Nieuwe leden: 
Dhr. S. Visman. 

Afbeelding omslag binnen: “ Gezond bezig”. 
Personal training o. l. v………….? 

Afbeelding omslag buiten : STRAAT AGULHAS  in aanbouw 
bij de van der Giessen de Noord. Krimpen. Foto: Pim de Moor. 
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