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Overleden in het afgelopen kwartaal 

Helaas zijn er ons wederom collega’s ontvallen. De namen vermelden wij 

met eerbied in onze nieuwsbrief. R.I.P. dat zij rusten in vrede. 

Dhr. J.M. Hans van Rixel  ★ 17 juni 1941  † 23 maart 2022 

 
Onze oprechte deelneming gaat uit naar de nabestaanden. Wij wensen hun 
sterkte en berusting bij het verwerken van dit voor hen zo zwaar verlies. 
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Dhr. A. Schaap   Ermelo  8-10-1946  76 jaar 
 

Dhr. E. Boonstra   Oss   23-10-1943  79 jaar 
 

Dhr. R. van Vuuren  Ridderkerk  23-10-1939  83 jaar 
 

Dhr. A. Liemberg   Eelde   25-10-1938  84 jaar 
 

Dhr. A.B. Mabelis   Made   28-10-1938  84 jaar 
 

Dhr. J.H. Souren   Herwijnen  31-10-1936  86 jaar 
 

Dhr. A. Schoep   Hengelo  2-11-1946  76 jaar 
 

Dhr. L.G.M. Aarts   Kaatsheuvel 9-11-1946  76 jaar 
 

Dhr. J. van der Hoek  Papendrecht 9-11-1931  91 jaar 
 

Dhr. J.A. Landers   s-Hertogenbosch 11-11-1934  88 jaar 
 

Dhr. K. Dekker   Oostkapelle  14-11-1940  82 jaar 
 

Dhr. L.J. van Onselen  Deventer  16-11-1934  88 jaar 
 

Dhr. P. Visser   Gorinchem  17-11-1944  78 jaar 
 

Dhr. F.W. Kok   Veenendaal  3-12-1936  86 jaar 
 

Dhr. P.A. van Houten  Dirksland  4-12-1939  83 jaar 
 

Dhr. E. Peters   Hoogwoud  9-12-1938  84 jaar 
 

Dhr. A.H. van der Velde  Lunteren  15-12-1934  88 jaar 
 

Dhr. J. Feitsma   de Meern  17-12-1929  93jaar 
 

Dhr. J.W. Sellink   Heemskerk  22-12-1927  95 jaar 
 

Dhr. P.T.A. Boerboom  Soest   27-12-1941  81 jaar 
 

Nieuw Lid: 
 

De heer B. (Bart) Miete   Leidschedam 
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Van de Voorzitter 

We naderen het einde van een bewogen jaar als we terugkijken.  

In de wereld, de Poetin oorlog in Oekraïne die bij ons de energiecrisis 

veroorzaakt met alle gevolgen van dien, inflatie en alle verdere narigheid. 

Onze regering die met Rutte aan het hoofd er een puinhoop van maakt zoals 

Groningen, de toeslag affaire, de stikstofuitstoot met een Boerenoorlog, de 

pensioen diefstal, de prijzenslag in de energie en nu weer het “excuus” voor 

de slavernij een poor show ten top. Dat zijn zo voorbeelden, die in onze tijd, 

die altijd min of meer vooruitstrevend was, niet gebeurd zouden zijn maar 

een fikse stempel drukt op het hedendaagse leven. Maar laten we blij zijn dat 

wij onze bijeenkomsten nog kunnen houden en die het afgelopen jaar weer 

reuze gezellig waren en die, ondanks de hoge gemiddelde leeftijd van onze 

leden, in aantal goed bezocht zijn. Het jaar 2023 is weer een kroonjaar dan 

bestaan we 55 jaar en we hopen dat traditioneel met een bootreisje in het 

voorjaar te vieren laten we ons daar nu maar op focussen en het volgende 

jaar gezond en goed beginnen. 
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Van de Secretaris 

Geachte collega’s, leden van de Club, 

Op 16 november j.l. is het bestuur weer eens bijeen geweest voor overleg. 

Tijdens die bijenkomst hebben we onze Clubdag in Bronbeek op 5 oktober dit 

jaar geëvolueerd. Behalve het misverstand over de aanvang van de maaltijd 

verliep alles naar wens. Voor 2023 hebben we de datum van 11 oktober al 

gereserveerd. Omdat de Serre zeer in de smaak viel hebben we dat ook 

maar meteen laten vastleggen. 

Voor het voorjaar van 2023 kunnen we het elfde lustrum vieren. Dat willen 

we doen aan boord van de Zeeland. Zie: Het schip - De Zeeland. Arie, Harry 

en ondergetekende hebben daar al een oriënterend bezoek gebracht en het 

lijkt ons een perfecte manier om het lustrum te vieren. De schipper zit 

noodgedwongen in een rolstoel met een dwarslaesie en zodoende is het 

schip aangepast voor de minder mobiele mens. Het bestuur is accoord 

gegaan met de offerte en eind maart komen we met de uitnodiging. Zet 10 

mei 2023 in uw agenda om dubbele afspraken te voorkomen. We kunnen 

niet in de toekomst kijken, maar hoe vaak zullen we nog een lustrum kunnen 

vieren? 

Het bestuur heeft besloten om de contributie voor 2023 weer terug te 

brengen tot het niveau van voor de Corona. Dus de contributie voor 2023 is 

€20. SVP overschrijven ten name van WTK-s voormalige Rotterdamsche 

Lloyd rekeningnr. NL81INGB0004307496. 

De bestuurswisseling is binnen het bestuur goed bevallen en vanuit de leden 

hebben ons geen klachten bereikt. 

Over 2022 hadden 16 leden de contributie nog niet voldaan. Na Sinterklaas 

hoopt Cor dit te regelen. 

Tijdens onze bijeenkomst in Papendrecht dit voorjaar gaf gast Bart Miete te 

kennen donateur te willen worden. Dat is toen gebeurd, maar het bestuur 

heeft op 16 november besloten Bart gewoon lid te laten worden / zijn. 

Tot slot wil ik namens het bestuur een ieder mooie Kerstdagen wensen, een 

gezellige en vooral veilige jaarwisseling en het allerbeste voor 2023! 

Met vriendelijke groet, 

Fred van den Bogaard   

https://www.dezeeland.com/het-schip/
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Van de Redactie 

Epiloog voor 2022, Vrede en Veiligheid voor 2023 

Regelmatig zie ik Admiraal Rob Bauer (Voorzitter NAVO-Militair Comité) op de 
T.V. bij het programma W.N.L. op zondag. Ook op 11 december geeft de 
Admiraal zijn visie op de oorlog in de Oekraïne. Hij legt de politieke en 
militaire crisisbeheersing in Europa uit. We moeten samen met de VN en de 
EU met de hoogste prioriteit het 
vredesadvies en crisis beheersing 
naar een hoger niveau brengen voor 
2022-2024. Samen met Geert Mak 
(Journalist en non-fictieschrijver), deze 
geeft zijn visie op de samenwerking 
van de EU landen en Rob Bauer geeft 
een interessante uitleg en denkt dat 
de vrede nog heel ver weg is. 
 

Dat ik een grote belangstelling heb voor de Admiraal Rob Bauer ligt aan het 
feit, dat ik in Utrecht op de Hogere Zeevaart School heb gezeten en wij daar 
een oud schout bij nacht van de Koninklijke Marine als directeur hadden, t.w. 
prof, ir. W. Vinke. En dat heb ik geweten tijdens mijn opleiding.   
 

De allereerste dag dat ik met de trein uit ’s-Hertogenbosch naar Utrecht 
Centraal en vanaf het station per fiets naar school ging (schakelklas).     
Dhr W. Vinke stond bij de deur alles te bekijken wat voor vreemde 
snoeshanen er nieuw binnen kwamen. 
Ik werd er natuurlijk uitgepikt. Kom 
eens hier jongeman? Ik reageerde 
met: Ja mijnheer, waarop hij direct zei 
dat ik eerst met twee woorden moest 
spreken. Het schiet door mijn hoofd, Ja 
mijnheer de directeur. Hij vraagt: heb 
jij geen colbert, en waar kom jij 
vandaan? Uit ’s-Hertogenbosch, oké, 
dan ga je nu naar huis en kom je terug en meld je bij aankomst bij mij op de 
kamer. Ik naar huis met tranen in de ogen. Thuis aangekomen en een Colbert 
van mij oudere broer en weer naar school. Ik herinner mij ook dat oudere 
WTK’s welke voor het B of C diploma zaten als kleine jongens werden 
bejegend. Hier kan ik een boek over schrijven. Heel erg dat de Vrede nog heel 
ver weg blijk te zijn.  
 
Namens het bestuur wensen wij u allen en familie fijne Kerstdagen en een 
gezond, voorspoedig en vredig 2023. 
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Door: Rom Boersma 

Mijn wal-carrière vanaf 1965 nà de vaartijd bij de K.R.L. Deel-2 

Aan het eind van mijn studieverlof voor diploma B wilde ik thuis blijven bij 

mijn vrouw en dochter. Ik werd 27 jaar, hoefde niet meer in militaire 

dienst en wilde ook niet meer varen mede gezien de niet prettige ervaring 

op de laatste twee schepen. 

Op 15 april 1965 nam ik ontslag bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Ik 
ben gaan solliciteren, want met deze opleiding en ervaring gaf dit toen 
perspectief voor een goede baan aan de wal. Mijn keus viel op de functie van 
werkmeester bij Metaalverwerkende Industrie Prins in Dokkum. Gevraagd 
werd een MTS-er Werktuigbouw met ervaring van stoominstallaties gezien 
de nieuwbouw van een afdeling Verzinkerij naast het bestaande 
fabriekscomplex. Het verzinken van materialen bestemd voor kassenbouw 
en vangrails voor wegen. Voor de behandelingsbaden werden de spoel- en 
ontvettingsbaden en het zinkbad met stoomleidingen verhit.  
Na ingebruikname van de Verzinkerij met een officiële opening door ZKH. 
Prins Bernhard werd een 2 ploegenstelsel ingesteld van 5 – 14 uur en van 14 
– 24 uur en dit gold ook voor de wielenfabriek, waar wielen werden 
geproduceerd voor de DAF auto’s en Miedema landbouwwagens. Voor beide 
afdelingen werd ik Ploeg chef met wisselende diensten.  
De nieuwbouw en installatie w.z.h. waren interessant. Na 6 maanden was 
het werk als chef van de ploegendienst niet meer uitdagend en te eentonig 
voor mij, slechts personeel opjagen om een dagelijks vastgestelde productie 
te behalen, ook beviel het slecht door een ongezond werkklimaat – slechte 
ventilatie, het inademen van zuur - en zinkdampen en het niet nakomen van 
loon afspraken door de directie.  
Na anderhalf jaar ben ik opnieuw gaan solliciteren naar een functie als Chef 
v/d werkplaats en de buitendienst monteurs bij Machinefabriek T. Bijlenga 
NV, (later TEBEL) te Leeuwarden. Hiervoor moest ik een psychotechnische 
test ondergaan en kreeg deze baan per 1 augustus 1966. Het bedrijfsterrein 
lag slechts 5 minuten fietsen vanaf onze nieuwe flatwoning aan het Van 
Harinxmakanaal. Een ideale werkplek en zeker met de wisselende 
bereikbaarheidsdienst in het weekend. Het bedrijf fabriceerde apparatuur 
voor de melkontvangst, kaasbereiding en leidingwerk (meest r.v.s. 
materialen) voor zuivelfabrieken in binnen- en buitenland. Ontwerp van deze 
apparatuur kwam eveneens uit de tekenkamer van het bedrijf. Erg mooi en 
interessant werk waarvoor ik tevens zo nu en dan overal in Nederland 
melkfabrieken bezocht om monteurs die daar aan het werk waren, te 
ondersteunen bij problemen en met te vervangen onderdelen. 
Het productiebedrijf draaide in het jaar 1966 een omzet van ruim 4 miljoen 
gulden per jaar, werd uitgebreid met een afdeling pneumatiek speciaal voor 
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nieuwe tunnel - kaaspersen en groeide door tot een omzet van 12 miljoen 
per jaar in 1970. Hieraan kon ik ook in mijn functie een flinke bijdrage leveren 
door het opzetten van de afdeling werkvoorbereiding, een nieuwe opzet van 
het magazijn met loket, veel werkmethode - verbeteringen en innovatie. 
Inmiddels ging ook de uitbreiding van het personeel in het bedrijf en de 
werkplaatsen door. Er kwamen in de afdelingen voorlieden en ik kreeg een 
adjunct chef in de werkplaats. Voor het gehele bedrijf kwam een nieuwe 
management functie van technisch bedrijfsleider, waarvoor een ervaren 
oudere HTS-er bedrijfseconomie werd benoemd. Vanaf de eerste werkdag 
moest ik de nieuwe collega gedurende enkele maanden inwerken en hij 
snapte  niet waarom ze mij niet voor deze functie hadden benoemd. 
Persoonlijk had ik deze vraag reeds eerder aan de directie gesteld. Ze 
vonden mij nog te jong (32 jaar), te onervaren voor de gehele 
bedrijfsorganisatie en te belangrijk voor de leiding in de werkplaats. Omdat ik 
in de jaren 1965 tot 1971 een aantal PBNA cursussen voor metaaltechniek, 
middle management en bedrijfsorganisatie had gevolgd, bleek verder 
doorgroeien in dit bedrijf niet direct mogelijk en besloot ik te solliciteren voor 
nogmaals een nieuwe uitdaging. Geen productiebedrijf meer, maar nu in de 
dienstverlenende sector om iets te kunnen betekenen voor de gemeenschap. 
Mij was bekend dat een aantal oud collega WTK’s van de grote vaart waren 
terechtgekomen als hoofd TD in een ziekenhuis en daarom solliciteerde ik 
voor eenzelfde functie (geheel nieuwbouw) bij de zorginstelling 
“Noorderhaven” te Julianadorp (Gemeente Den Helder). Als reactie op de 
sollicitatie (juli 1970) kreeg ik pas december een uitnodiging voor een eerste 
gesprek met het bestuur van de Vereniging “ s’ Heeren Loo” te Amersfoort.    
Na het tweede gesprek op de bouw lokatie in Julianadorp werd ik gevraagd 
voor het doen van een pittig psychotechnisch onderzoek aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. Dit gedegen onderzoek vond plaats op 27 en 28 
december 1970. Beide dagen waren zeer intensief met een flinke inspanning 
gedurende 6 uren, maar zeker interessant om dit eens te mogen doen. Eind 
van de 2e dag had ik een gesprek met de psycholoog over de uitslag, waarbij 
we samen voor het screen van een grote TV kast op de tafel zaten met 
allemaal ++++ sjes en ------tjes op het beeld. Het was één van de eerste 
computers de “Super brain” en hieruit kon je volgens de begeleider het 
resultaat van mijn gemaakte testen lezen, wat voor mij zeer tevreden en erg 
positief uitpakte. Op 31 december 1970 kreeg ik telefonisch van de 
administrateur van Noorderhaven te horen, dat ik aangenomen was als 
Hoofd technische en bouwkundig dienst en wanneer ik dan z.s.m. in het 
nieuwe jaar kon beginnen. Met inachtneming van twee maanden 
opzegtermijn kon ik de functie met vastliggende afspraken op papier op 1 
maart 1971 aanvaarden. De bouw van deze instelling voor mensen met een 
verstandelijk handicap was een jaar eerder reeds gestart op een aangekocht 
terrein van 85 ha. met de structuur van wegen, 6 km brede rijwegen en 12 
km wandelpaden, graven van vijvers, aanleg van riolering en de bouw 
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locaties gereedmaken van het terrein. Het parkachtig uitgevoerd Centrum 
zou aanvankelijk worden voorzien van 20 woongebouwen - paviljoens, 8 
dienstgebouwen en met 7 personeelswoningen voor de huisvesting van 
1000 bewoners en 200 personeelsvoorzieningen voor de verpleging en de 
staf met een geplande eindoplevering in 1976. Het management was de 
eerste jaren gehuisvest in een luxe bouwkeet op het parkeerterrein bij de 
ingang. Mijn eerste opdracht was samen met de architect ontwerp maken 
voor een Technische Dienst gebouw en de Brandweergarage. Verder 
woonde ik de bouwvergaderingen en één keer per maand het bouwteam 
terreinen bij en ging de bestaande 8 instellingen van s’ Heeren Loo in 
Nederland bezoeken om daar bij collega’s enige ervaring op te doen.    
Na de benoeming van de directeur geneesheer, hoofd verplegingsdienst, het 
hoofd administratie/ economische dienst en directie secretaresse werd ik het 
5e lid van het managementteam. Uit hoofde van mijn functie moest ik later 
als Commandant Brandweer de organisatie opzetten en tevens instructie 
lessen bedrijfsveiligheid geven bij de interne Z-opleiding voor 
verpleegkundigen. 
Dus meteen aan de studie met opleidingen tot Brandmeester in de periode 
van 1971 tot 1975 en daarna nog een cursus Hoofd Bedrijfshulpverlening. 
Later vertelde het hoofd Personeel Zaken mij dat hij mijn persoonlijk dossier 
in het archief tegenkwam en daarin had gelezen dat voor de Hoofd TD 
functie in 1970 totaal 94 sollicitanten waren en na selectie er 3 overbleven 
die getest zijn, 2 HTS ers met een bouwkunde en mijn persoon met 
werktuigkunde achtergrond.  
De keus viel op mij door de veelzijdige opleiding, technische werkervaring en 
de leidinggevende kwaliteiten. Uiteindelijk gaf ik leiding aan een Technische 
Dienst met 22 medewerkers incl. een adjunct hoofd en 2 adm. medewerkers. 
We hadden geen eigen schilders in 
dienst, het binnen- en buiten 
schilderwerk werd volledig 
uitbesteed. Bij grote verbouwingen 
en installatietechnische 
voorzieningen zoals de nieuwe 
warmte – kracht koppeling in het 
ketelhuis en in de gebouwen het 
uitvoeren van energiebesparende 
maatregelen werd het meeste werk 
uitbesteed aan aannemers- en 
installatiebedrijven na ontwerp en 
tekeningen met motivatie, begroting  
en goedkeuring door het College 
voor Ziekenhuis Voorzieningen. De instelling is uiteindelijk niet verder 
gegroeid dan 650 bedden, omdat de overheid (Min. van VWZ) nieuw landelijk 
beleid had ingevoerd met kleinschalig begeleid wonen in woonwijken met 

Brandweer-BHV  commandant 



9 
 

aangepaste woningen voor 6 of 12 bewoners. Om dit te kunnen realiseren 
heb ik meerdere overlegbesprekingen gevoerd met div. woningbouw 
corporaties en organisaties in omliggende gemeenten. Deze laatste 
veelomvattende baan heb ik altijd met plezier en in goede harmonie met 
medewerkers, verplegingsdienst, collega’s en meerdere directeuren 
uitgevoerd tot mijn 58e jaar en kon daarna gebruik maken van een goede 
pensioenregeling van de Vereniging s’Heeren Loo.   Mede omdat ik niet in 
functie werd opgevolgd, werd mijn dagelijks werk m.u.v. de leiding van de 
werkplaatsen door het adjunct Hoofd TD voor het grootste deel 
overgenomen door adviesbureaus. Ik wenste op 1 september 1996 nog 
graag het 25 jarig jubileum van “Noorderhaven” in mijn bestaande functie 
mee te maken en ging per 1 jan. 1997 met pré OBU zoals dit werd genoemd 
en heb hierna nog doorgewerkt tot 1 maart 1997 om mijn kantoor, de 
archiefkasten met veel bouwtekeningen, gegevens van apparatuur, 
inventarissen e.d. op te ruimen en over te dragen. Juli 1998 had ik officieel 
pensioen (de VUT regeling). 
 

Vrijwilligersfuncties die ik naast mijn werk heb gedaan in de periode van 
1967 - 2018 (tot 80 jaar). 
 

• 1967 tot 1971. Diaken van de Prot. gemeente te Leeuwarden – Huizum. 
Penningmeester van de Prot. Chr. Gezinszorg en Voorzitter v.d. commissie 
gemeente diakonaat.  

• 1968 tot 1971. Bestuurslid en later 2e voorzitter van de 
Personeelsvereniging van Machinefabriek Bijlenga NV te Leeuwarden. 

• 1971 tot 1997. Commandant van de Bedrijfsbrandweer van 
Noorderhaven en vanaf 1993 – 1997 Hoofd Bedrijfshulpverlening (HBHV) 
van Noorderhaven. 

 

                                              Gecombineerde Brandweer en BHV  groep Noordhaven 
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• 1972 tot 1978. Bestuurslid technische zaken van de Beheerstichting 
Vredeskerk (multifunctioneel centrum van RK, Ned.Herv., en Geref. Kerk) 
te Den Helder. 

• 1976 tot 1980. Lid van de O.R. “Noorderhaven” (namens het bestuur van 
de vakbond CFO) en voorzitter van het vooroverleg O.R. en de ledengroep 
CFO. 

• 1976 tot 1986. Bestuurslid van de Vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs te 
Den Helder en Julianadorp (12 basisscholen en de MAVO) als technisch 
adviseur en gedurende deze periode namens het bestuur voorzitter van 
de bouwcommissie voor bouw van 2 nieuwe basisscholen en uitbreiding 
van de Wilhelmina MAVO. 

• 1981 tot 1985. Voorzitter van het algemeen bestuur van de Vereniging 
voor Prot. Chr. Onderwijs. 

• 1978 tot 1985. Lid van de Examencommissie van de Brandweer Inspectie 
te Haarlem. (voor de opleidingen Brandwacht 2e en 1e klas en 
hoofdbrandwacht). 

• 1985 tot 1995. Jurylid van het Alg. Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC) 
van de Ned. Ver. van Brandweercommandanten in Noord Holland. (op de 
zaterdag). 

• 1986 tot 2002. Bestuurslid van de Ned. Ver. Bedrijfshulpverlening (NVB) 
NW Nederland te Amsterdam. Tevens voorz. van de commissie training 
en oefening BHVers. Gedurende deze periode 4 jaar secretaris, lid van de 
Federatieraad NVB te Den Haag en nog 2 jaar docent bij de Hoofd BHV 
opleiding. (na mijn pensioen). 

• 1987 tot 2001. Voorzitter van het bestuur van de Beheerstichting 
Vredeskerk te Den Helder wijk De Schooten met o.a. de viering van het 25 
jarig jubileum 1996 

• In het jaar 2002. Benoemd tot Erelid NVB en bestuursadviseur tot 2004. 
 
Op 26 maart 2002 kreeg ik een Koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde 
van Oranje Nassau) voor alle vrijwiligerswerk. 
1999 tot 2018. Was ik lid en later vanaf 2006 ook gespreksleider van de 
Oecumenische Senioren Gespreksgroep van de Vredeskerk gemeenschap. 
 
 
  



11 
 

Waar ik mijn verhaal mee begon wil ik ook mee eindigen. 
 
De zeesleepboot “Holland” vaart 
nog steeds, maar nu als 
museumschip van de Stichting 
Zeesleepboot Holland.  
Na haar roemruchte verleden 
als bergingsjager van Rederij 
Doeksen op West Terschelling 
voer het schip nog een aantal 
jaren voor Rijkswaterstaat. Het 
schip werd in de jaren “1990” 
voor de sloop behouden door 
een opgerichte Stichting. Een 
gehele facelift was nodig om het 
schip terug te brengen in 
oorspronkelijke staat.  
Dit grootse werk verdient veel 
respect en waardering.  
Toen het schip 1998 in de 
museumhaven van Den Helder 
lag tijdens historische maritieme 
dagen was ik aan boord en ben 
meteen donateur van de 
Stichting geworden tot op de 
dag van vandaag. Ieder jaar is 
er een vaardag voor donateurs 
en ben ik meestal van de partij 
en blijf me inzetten voor dit 
prachtige erfgoedstuk. 
 
 
 
 
  

Ron aan de manoeuvreerstand in MK van 

de “ Holland “ bij aankomst Harlingen in 

2013  

Zeesleper “ Holland “  
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Door: Leo van Hulst 

Mijn vaartijd herinneringen bij de K.R.L. 

Ik vond laatst een pocket boek “Mila 18” van Leon Uris waar ik meer 

boeken van las, o.a. Exodus. Tot mijn verbazing las ik voorin dat ik dat 

boekje op 14 november 1963 kocht in New York en er blijkbaar toen met 

ms Musi Lloyd lag. Zoiets triggert me. Ik weet me echter helemaal niets 

meer van die reis te herinneren; welke havens, welke collega’s, wie weet 

er nog iets? Of hoe ik erachter zou kunnen komen;? 

Wat ik me nog wel goed herinner is dat ik in New York een boekwinkel stond 
vol mensen, dat de buitendeur open stond en er ik weet niet hoeveel verkeer 
op straat was terwijl mijn horloge aangaf dat het nacht was !!!  
Gelukkig heb ik mijn monsterboekje nog en kan het zelfs nog vinden ook als 
ik iets wil nakijken. Met daarin vastgeniet twee totaal vol gestempelde 
boekjes met alle vaccinaties want er is wat spul in dat lijf van mij geprikt.  
Ik zag in mijn monsterboekje dat die betreffende reis op de Musi Lloyd een 
zgn. lange reis was. Als vierde WTK aangemonsterd op 24 maart 1963 en dat 
die reis eindigde op 26 november 1963 (net vóór de feestdagen) in de haven 
van Tripoli. In Tripoli werden we met de halve bemanning, via een vliegveld in 
de woestijn naar Nederland (Schiphol) teruggevlogen. 
 
Bij de Lloyd hadden ze destijds “korte reizen” d.w.z. korter dan een half jaar 
op schepen die meestal vertrokken uit Rotterdam en daar weer aankwamen. 
Maar er waren ook schepen die constant de hele wereld rond voeren en 
nooit in Nederland kwamen. Dus ook “ergens” onderweg in dok gingen voor 
knippen en scheren en buitenboordafsluiterwerk en schroefasonderhoud.   
Bij de lange reizen werd steeds de (halve) bemanning ergens op de wereld 
per vliegtuig afgelost en het was normaal dat je dan twee keer meevoer en 
acht of tien maanden van huis was. 
Ook was het standaard dat je na een studieverlof (meest uitbetaald van 
gemaakt overwerk!) aan de Hogere Zeevaartschool en een staatsexamen in 
den Haag (de Fruitweg weet u nog?), in rang bevorderd werd, je salaris een 
flink stuk omhoog ging en je als extra “beloning” op een langer-reis-boot 
werd gezet.  
Natuurlijk wilde ik nu ook nog méér weten van dat schip, en wanneer, en 
waar dat schip is uiteindelijk gesloopt is. Via internet vond ik veel gegevens. 
Het schip werd gebouwd op de scheepswerf Wilton in Schiedam en werd na 
de proefvaart overgedragen aan de Lloyd op 12 juni 1957. Het was één van 
de acht M-klasse schepen die allemaal riviernamen hadden met “Lloyd” 
erachter.  
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De hele lijst daarvan nog eens: 
 
Maas Lloyd; Madison Lloyd; Main Lloyd; Marne Lloyd; Mersey Lloyd; Merwe 
Lloyd; Mississippi Lloyd en Musi Lloyd, voortgestuwd met een hoofdmotor 
van ca. 10.500 pk. Een 9-cilinder Sülzer of een 10 cilinder Stork. 
 

  
         Maas Lloyd     Madison Lloyd 
 

  
          Main Lloyd     Marne Lloyd 
 

  
  Mersey Lloyd     Merwe Lloyd 
 

  
Mississippi Lloyd     Musi Lloyd 
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Doordat er heel veel snel veranderde in de Nederlandse scheepvaartwereld 
had ik besloten met varen te stoppen. Dat kon pas in het jaar waarin ik 27 
jaar werd omdat ik gekeurd en al ingedeeld was voor militaire dienst i.v.m. de 
toen nog geldende dienstplicht en ook de “koopvaardij-regeling”. Daardoor 
was ik al die jaren vrij gebleven van militaire dienst. Ik stopte dus begin 1967 
met varen en begon in de kernenergie.  
De hele zeevaartorganisatie in Nederland ging kort erna op de helling (niet 
door mijn vertrek, hè, ha, ha!) Dat schip de Musilloyd bleef nog jaren varen 
onder Nederlandse vlag maar de verschillende rederijen volgden elkaar op.  
In juli 1979 is Musilloyd verkocht aan de Pacific International Lines in 
Singapore. Die herdoopten het schip waarbij het de naam Kota Sentosa 
kreeg en zeelui (bij-gelovig natuurlijk !!) weten dat dat ongeluk brengt !! Nu 
pas kom ik erachter dat het schip op 3 juni 1981, geladen met staal op weg 
van Singapore naar Karachi, is gekapseisd en gezonken waarbij er maar vier 
van de 37 man aan boord het overleefd hebben.  
Dan denk ik: “Maar goed dat ik toen niet daar meer aan boord zat”. 
Bewaarengeltjes, alwéér bedankt ! 


