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Van de voorzitter:

Na het verschijnen van het ‘Jubileumblad’ , ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan van onze vereniging, opperden een aantal leden
dat er eens over gedacht zou moeten worden een regelmatig
verschijnend verenigingsblad het licht te doen zien. Mede omdat het
Nedlloyd personeelsblad ‘Nedscope’ niet langer zal verschijnen,
denkt het Bestuur dat een periodiek met - onder meer - verenigings-
nieuws en nostalgische verhalen inderdaad in een behoefte zal
voorzien.

Tijdens de op 13 mei 2000 gehouden jaarvergadering heeft het
Bestuur daarom het voorstel gedaan, gedurende een proefperiode
van twee jaar, twee maal per jaar een verenigingsblad te laten
verschijnen. Dit is voorlopig mogelijk zonder enige verhoging van de
contributie. Het voorstel werd door de ledenvergadering met
algemene stemmen aanvaard. Tijdens de vergadering werd
voorgesteld het nieuwe blad “RIL-Post” te noemen. Het Bestuur zal
Nedlloyd hiertoe om toestemming verzoeken.

Behalve de reeds genoemde bestuursmededelingen en nostalgische
verhalen zal er in de “RIL-Post” ook ruimte zijn voor persoonlijke
advertenties van onze leden, ter vervanging van de bekende
advertentierubriek in ‘Nedscope’. Tevens zal het Bestuur, door
middel van een rubriek ‘Personalia’, u op de hoogte houden van
mutaties in het ledenbestand.

Om van een verenigingsblad een succes te maken is het
noodzakelijk dat de redactie van voldoende kopij wordt voorzien.
Daarom doe ik een beroep op u allen om uw herinneringen op schrift
te stellen en de redactie onder een stortvloed van verhalen,
anekdotes en foto’s te bedelven.

Het Bestuur hoopt dat deze opzet bij u in de smaak zal vallen en de
banden binnen onze vereniging zal versterken.
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Van de redactie:

In juni 1975 hield het door de meesten van ons zeer gewaardeerde
maatschappijblad -de “RIL-Post” - op te bestaan. Nu - 25 jaar later -
ligt het eerste nummer van ons verenigingsorgaan - op verzoek van
een aantal leden weer “RIL-Post” genoemd - voor u. Wij hopen dat
dit blad aan uw verwachtingen beantwoordt .

Omdat besloten werd de uitgave van dit blad zonder verhoging van
contributie te laten plaats vinden en er dus hiervoor slechts een
beperkt budget is, moest de vorm van de nieuwe “RIL-Post”
aanmerkelijk eenvoudiger zijn dan de oorspronkelijke uitvoering.

In deze “RIL-Post” zijn de volgende rubrieken geplaatst waarvan
we ons voorstellen deze regelmatig te doen terugkeren:
1. Van de voorzitter.
2. Van de redactie.
3. Binnengekomen brieven.
4. R.I.L. vloothistorie.
5. Uit de oude R.I.L. Post
6. Personalia.

7. Vraag en aanbod.
Vanzelfsprekend staan we open voor voorstellen betreffende andere
‘vaste’ rubrieken.

Om de uitgave van dit blad te doen slagen roepen we u allen op ons
zoveel mogelijk anekdotes en verhalen toe te zenden. Om verwerking
te vergemakkelijken, heeft het onze voorkeur indien kopij als e-mail of
op een floppydisk aan de redactie wordt toegezonden, zodat de
artikelen niet behoeven te worden overgetypt. Ook foto’s uit de RIL-
periode zijn altijd van harte welkom. Na kopiëring zullen deze weer aan
de afzender worden geretourneerd.

Om meer budgetruimte voor dit blad te creëren zou het goed zijn
indien de Vereniging enige betalende adverteerders zou kunnen
werven. Als voorbeeld hebben we hiervoor een paar oude R.I.L. en
K.P.M. advertenties geplaatst. Wij vragen daarom leden, die
beschikken over adverterende relaties, deze eens te polsen over
plaatsing van een advertentie in ons blad.

J.M. Feringa, voorzitter.
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“Lustige en opwindende beginjaren op K.B.”
(bijdrage K.B.S.R. Elgersma)

King’s Building - links, op een steenworp, Jardines en het oude Hong Kong
Hotel, rechts het Statue Square waaraan de Hong Kong Club, de Cricket
Club, het Supreme Court en de Hongkong and Shanghai Bank; iets
verderop, American President Lines, Cable and Wireless en Butterfield &
Swire, hartje Hong Kong dus.

King’s Building - Connaught Road Central, gelegen tussen Blake Pier en de
Star Ferry, grenzend aan het water, daar waar, gezien de nabijheid van
Blake Pier, een menigte van walla-walla’s en maatschappijbootjes zij aan
zij gemeerd ligt; daar waar, op de middenstrook van de praya, gezien de
nabijheid van de Star Ferry, een dubbele rij riksja’s in slordig gelid staat,
daar waar, in latere tijden, een wereldberoemd hotel zou verrijzen, het
Mandarin Hotel.

King’s Building - opgetrokken in Victoriaanse koloniale stijl - compleet met
colonnades en veranda’s - net even voornamer dan Queen’s Building,
Prince’s Building en St. George’s, vijf verdiepingen hoog, zoals bijna alle
gebouwen in Hong Kong in die dagen.
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King’s Building - zetel van de Vertegenwoordiger voor Hong Kong, China &
Macau, die in het gebouw de beste ruimte inneemt, dat wil zeggen ground
floor (parterre) en mezzanine floor (entresol). De begane grond wordt door
balies in twee gedeelten gesplitst; de twee balies staan haaks op elkaar en
worden verbonden door een klaphekje; het klaphekje klapt voortdurend:
K.B. is een druk kantoor.

In de open ruimte bevinden zich vier open haarden, aan het hoge plafond
hangen grote fans; in de korte, waterkoude winter snorren de vuren, in de
lange, drukkende zomer zoeven de fans: K.B. is een kantoor met veel
sfeer.

K.B. is een druk, gezellig maar vooral roezemoezig kantoor: Terwijl het
zachte geklik van de abacus wordt overstemd door het gerinkel van
telefoons en het geratel van rekenmachines, is het een komen en gaan van
afschepers, ontvangers, kajuitpassagiers, loopjongens, logement-houders,
foki’s, iemand van A. Wing, van onze Chinese Agenten, het
krantenvrouwtje (dat haar stalletje, waar ze kranten en tabakswaren
verkoopt, vlak naast onze paraplubak heeft), het palingvrouwtje (die weet
wat Hollanders lekker vinden), vlootvrouwen, scheepsgezellen die naar de
dokter moeten, een kapitein met gevolg die naar het consulaat moet om
een scheepsverklaring af te leggen en, te gepasten tijde, als
standaardgrap, een wat oudere, slonzig geklede Chinese vrouw met een
baby op haar heup die, wijzend naar het laatst uitgekomen lid van de Home
Staff, ‘Papa’ roept.

In een hoek van het kantoor, aan de voorzijde en uitzicht biedend over de
haven, bevindt zich een tweede, door een hekje afgeschutte ruimte; binnen
die ruimte bevinden zich Sylvia da Silva, de secretaresse van de Baas, de
Tweede Man, de oude Lau Sang, de telegrammenboy, en een kamer, de
enige kamer in het kantoor, de kamer van de Baas.

Sylvia C. da Silva is één van de belangrijkste personages van het kantoor:
niet alleen is ze een beestachtig mooie meid van gemengde bloede, ze is
de vriendin van Boris Stroganov, een Witrussische jockey, met wie ze een
onstuimige relatie onderhoudt. Vanwege die relatie is ze vaak in het bezit
van goede tips voor de zaterdagse races te Happy Valley, tips die ze aan
haar intiemste vrienden, en die op hun beurt weer aan hun intiemste
vrienden doorgaf. K.B. is een gelukkig kantoor.
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Lau Sang, de telegrammenboy met gouden tanden, is gekleed in een vrij
hangend kleed van blauw katoen, zeg maar soepjurk; op zijn zwarte, vilten
pantoffels sloft hij door het kantoor en prikt telegrammen, inkomende met
rode hoekjes, uitgaande met blauwe hoekjes, op ijzeren staken.

De deur van de kamer in de hoek gaat open en in de deuropening
verschijnt een rijzige gestalte, de Baas. Met een heerszuchtige blik in zijn
koude vissenogen aanschouwt hij het kantoor.
Met waardige stap doorkruist hij het kantoor, door het eerste klaphekje,
door het tweede klaphekje. Hij slaat geen blik op de jonge Home Staff
leden die achter hun bureaus zitten aan zijn linkerzijde noch op de Chinese
klerken aan zijn rechterzijde.
Hij is gekleed in een wit tropenpak en draagt een bloem in het knoopsgat;
reebruine sluipers vormen zijn schoeisel; over zijn linkerarm draagt hij - op
waardige wijze - een handdoekje; in dat handdoekje is een tekst geweven,
de tekst die in alle handdoekjes in Hong Kong is geweven: ‘Good Morning’.
Wat de baas niet weet, terwijl hij daar statig als een keizer naar de toiletten
schrijdt, is dat hij nog geen week later zal worden overgeplaatst en worden
opgevolgd door iemand die elk kwartier een potlood breekt en bekend staat
als Gerrit Wervelwind. De gang nu van Gerrit naar de toiletten zou een
geheel ander beeld vertonen dan dat van zijn waardige voorganger: te
weten van een Baas die als een kogel uit zijn kamer schiet, met een helse
gang door de hekjes barst, en reeds op de terugweg is nog voordat de
hekjes zijn uitgeklapperd.

K.B. - Een boekhouder die Herman Brouwer heet maar die, tot intense
woede van zijn vrouw, Pieter wordt genoemd - en dat alleen maar omdat
tsaar Peter de Grote, toen die in Zaandam op een scheepstimmermans-
plaats het vak wilde leren, inwoonde bij de Weduwe Brouwer - een
veertigtal uiterst vakbekwame en ervaren Chinese klerken, een handvol
typistes met meer of minder Portugees bloed.

Hebben we iedereen gehad? Wel nee, we hebben de belangrijkste man
van het kantoor, wat zeg ik, van de Maatschappij, nog niet gehad: Mina!

Mina - majordomus, meer dan vijftig jaar trouwe dienst, drager van veel
eremetaal, liefhebber van dikke sigaren, dag en nacht op kantoor
aanwezig, immer alert, immer gekleed in een donkerblauw gewaad dat tot
zijn enkels reikt en waaronder hij een vetleren buidel draagt die voldoende
contanten bevat om de geldelijke noden van de jonge Hollandse staf, op
welk uur van de nacht die zich ook mogen voordoen, te lenigen.
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De jonge Hollandse staf - zij zitten achter grote teakhouten bureaus; op die
bureaus een ijzeren staak waarop telegrammen worden geprikt, een bel
waarop met de vlakke hand geslagen dient te worden, een houten bakje
waarop '‘in'’ staat, een houten bakje waarop '‘out'’ staat, een handdoekje
waarop ‘Good Morning!’ staat, en een gevernist, driehoekig, eikehouten
bordje, het naambordje, het eerste statussymbool.

Ja, dat is het wel zo’n beetje, mannetje of vijftig, inclusief Ah Poon de
chauffeur en de coxswain en crew van de TJILEKAS. Ach nee! Vergeet ik
daar bijna het beste paard van stal - Goudklokje, de switchboard operator!
Tja, Goudklokje, leuk meisje, mooi en sexy, moeilijk te beschrijven.
Bavinck, meestal toch niet op zijn mondje gevallen, heeft het eens
geprobeerd. Bavinck beweert…. Nee, dat is een verhaal voor een andere
keer.

De motorboten ‘Tjilekas’, ‘Interocean I’, ‘Interocean III’ en ‘Interocean 4’
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R.I.L. vloothistorie:

DE VICTORY-SCHEPEN VAN DE R.I.L.
(bijdrage H.A. Slettenaar)

De Java China Japan Lijn was erg geschonden uit de tweede
wereldoorlog gekomen. Van de elf schepen, waaruit de vloot in 1942
bestond, waren er slechts vijf bewaard gebleven. Van dit vijftal was het

uit 1911 stammend s.s "Tjimanoek"(1) nauwelijks meer rendabel te
exploiteren.

Nu de oorlog was afgelopen, was het zaak de vloot zo snel mogelijk
uit te breiden om tot een goede bedrijfsvoering te kunnen komen. In
het kader van het herstelplan der Nederlandse koopvaardij werd van

de Nederlandse regering het "Empire"-schip m.s. "Van der Helst"

overgenomen, dat werd herdoopt tot "Tjimenteng"(2).
In 1946 werd besloten twee "Victory"-schepen uit de Amerikaanse

mottenballenvloot aan te kopen. Het s.s."Hillsdale Victory" kreeg de

naam "Tjipondok"(2) terwijl het s.s. "Berry Victory" werd herdoopt

tot "Tjikampek"(2). Een jaar later - in 1947 - werd, door wat inmiddels
de Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen was geworden, nog een

derde "Victory"-schip, het s.s."Kokomo Victory" aangekocht. Deze
laatste vlootversterking voer daarna verder onder de naam

"Tjibodas"(2).

"Victory"- schepen.
Nadat door de automobielfabrikant Kaiser het zeer succesvol
bouwprogramma van "Liberty"- schepen op gang was gebracht, bleek
er behoefte te bestaan aan vaartuigen die meer taken konden
uitvoeren dan het in konvooi transporteren van goederen van de
Verenigde Staten naar Engeland. Hiertoe werd het "Victory"- schip
ontwikkeld. Uitgaande van één basisontwerp waren er verschillende
uitvoeringen. Afhankelijk van het voortstuwingsvermogen werden er
zogenaamde 'langzame' en 'snelle' Victory- schepen gebouwd. Een
aantal van deze laatsten werden uitgerust met aanvullende sanitaire-
en drinkwatervoorzieningen en gingen dienst doen als

troepentransportschip. De in ons land zeer bekende "Zuiderkruis",

"Grote Beer" en "Waterman" stamden uit dit type Victory- schip.
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De R.I.L.-Victories.
De door de R.I.L. gekochte schepen waren van het type VC2,
vrachtschepen met een dienstsnelheid van 16 knopen en een tonnage
van ongeveer 7800 BRT.

s.s.”Tjikampek (2)” op de boei te Hong Kong.

Voor het dekhuis bevonden zich drie laadruimen; er achter twee. Deze
laadruimen waren uitgevoerd met tussendekken, konden worden
bediend door elektrische laadlieren en de luikhoofden konden worden
afgesloten met stalen pontons. Om zwaardere stukken te kunnen
laden of lossen was ruim II voorzien van een 'zware spier'.
Voorzieningen en tanks voor het vervoer van vloeibare lading waren
niet aanwezig, terwijl er ook geen lading- koel- en vriesruimen waren
ingebouwd. Alle laadruimen waren aangesloten op een stoombrand-
blussysteem, waarbij de stoom werd opgewekt door de hoofdketels.

De Machine Installatie.
Ten behoeve van de werkelijke scheepsfanaten volgen hier enige
gegevens over de machine installatie der Victories.
De voortstuwing geschiedde door een enkele schroef die - door middel
van een dubbele tandwieloverbrenging - werd aangedreven door een
hogedruk en een lagedruk turbine. Om achteruit te kunnen slaan was
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op de voorzijde van het lagedruk turbinehuis een drietraps Curtiswiel
aangebracht. De oververhitte stoom, met een werkdruk van 32 bar,
werd opgewekt in twee stoomketels, gebouwd volgens het ééntreks
Babcock en Wilcox principe. Alle pompen in de machinekamer waren
dubbel uitgevoerd en wel zodanig dat er van een type één door stoom
en de andere door een elektromotor werd aangedreven. Voor de
stroomopwekking was de machinekamer uitgerust met een tweetal
turbogeneratoren die stroom opwekten volgens het Dobrovolsky-
principe, hetgeen resulteerde in een draaistroomnet van 440 V.AC en
een gelijkstroomnet van 110 V.DC.
De verschillende machinerieën werden gefabriceerd door meerdere
bedrijven. De voortstuwingsturbines konden bijvoorbeeld zijn
geproduceerd door Westinghouse, General Electric of Allen Chalmers,
terwijl de stoomketels konden zijn vervaardigd door Combustion
Engineering, Foster Wheeler of de Amerikaanse vestiging van
Babcock Wilcox. Het ontwerp was voor alle deelnemende bedrijven
hetzelfde; slechts in zeer kleine details onderscheidden de
samenwerkende firma's zich van elkaar.

De Accomodatie
Het midscheeps geplaatste dekhuis was, evenals de rest van het
schip, geheel in metaal uitgevoerd. Deze in hoofdzaak in de Verenigde
Staten toegepaste bouwwijze, waarbij - uit brandpreventie-
overwegingen - nauwelijks een stukje hout op zo'n schip was te vinden,
had tot gevolg dat de bemanningsruimten een onafgewerkte en
ongezellige indruk maakten. De scheepshutten en gangen waren
onbetimmerd, terwijl ook de leidingen onder de plafonds niet waren
weggewerkt. Omdat er geen airconditioning was ingebouwd, zal het
voor iedereen wel duidelijk zijn dat een dergelijke metalen opbouw -
vooral bij vaart in warmere streken - het verblijf in zo'n benauwde en
hete hut niet tot een pretje maakte. Bij vaart op zee was het nog wel
mogelijk door middel van 'windhappers' voor wat frisse lucht te zorgen,
maar binnenliggend in een tropenhaven was het meestal niet te
harden. Veel bemanningsleden namen het ongemak van muskieten en
andere insekten maar voor lief en deponeerden hun matras op het
schoorsteendek of in één van de reddingsloepen.

Lijndiensten.
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De drie door de R.I.L. aangekochte Victories werden ingezet op de
Japan-Indonesië dienst (J.I.S.). De snel op gang komende industrie in
Japan had grote behoefte aan grondstoffen, terwijl Indonesië allerlei
gebruiksgoederen zeer goed kon gebruiken. Vanuit Japan brachten de
schepen allerhande stukgoederen naar Indonesië, terwijl op de
terugreis vaak grote hoeveelheden bauxiet op het eiland Bintang
werden geladen.

s.s.”Tjikampek” tijdens het laden van bauxiet te Bintang.

Dit duurde voort tot 1956, toen de Indonesische havens voor

Nederlandse schepen werden gesloten. De "Tjibodas", "Tjipondok"

en "Tjikampek" vonden nu emplooi op de RIL- dienst tussen het Verre
Oosten en Oost Afrika (EAFS). Ook op deze lijndienst werden
gebruiksgoederen vanuit Japan en Hong Kong naar Oost Afrika
gebracht en werden grondstoffen vanuit Moçambique, Kenya en
Tanzania naar het Verre Oosten terug getransporteerd.
Daar veel carbid vanuit Mombasa werd vervoerd en dit goedje, in geval
van brand, absoluut niet mocht worden geblust met water of stoom,
werd ruim II aangesloten op de CO2 brandblusbatterij van de
machinekamer.
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Om aan de stijgende vraag naar vlees in Japan te kunnen voldoen
werden naast de luikhoofden van de ruimen IV en V een aantal
vriescontainers geplaatst. Erg grote vormen heeft dit vervoer van
diepvriesvlees van Mombasa naar Japan nooit aangenomen.

Verbetering leefomstandigheden
In de loop der jaren trachtte de RIL wat verbetering te brengen in de
leefomstandigheden aan boord van haar Victory- schepen. Zo werd de
officiersmessroom voorzien van een airconditioninginstallatie, zodat de
maaltijden op een aangenamer wijze konden worden genuttigd. Een
neveneffect hiervan was dat - binnenliggend in een tropenhaven - 's
avonds er vaak een run ontstond op de tafels in de messroom, waarop
men zijn matras kon neervlijen en zo gekoeld kon slapen.

Ook werden de schepen met een klein, opvouwbaar zwembadje

uitgerust. Op de "Tjipondok" had dit fatale gevolgen. Vrij kort na
elkaar verdronken op identieke wijze in dit badje een derde stuurman
en een vierde werktuigkundige. Zij oefenden beiden in het snorkelen
en hadden door hyperventilatie hun bewustzijn verloren.

4e stuurman Schaaf verzorgt een transport wilde dieren aan boord van
s.s. “Tjipondok”

Scheepshond

De drie Victory-schepen, samen met het m.s."Tjibantjet", gaven
iedere maand een afvaart. Kwam een schip in Mombasa, de eerste
aanloophaven van de Afrikaanse oostkust, aan dan vertrok enige
dagen later een ander schip van deze kust. Hierdoor lagen de

"Tjipondok" en "Tjibodas" iedere vier maanden een keer samen in
de haven van Mombasa. De schepen en de bemanningen leken

zoveel op elkaar dat Max, de scheepshond van de "Tjibodas" - een
hondje van onbestemd ras - zich tijdens een wandelingetje op de kade

vergiste en aan boord van de "Tjipondok" stapte in plaats van het
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schip waarop hij thuis hoorde. Na een rondreis van vier maanden op

de "Tjipondok" keerde hij, weer in Mombasa, terug op de "Tjibodas".
Het verhaal gaat dat Max de terugkeer uitvoerde zonder enige hulp
van wie dan ook, maar dit zal wel zijn toegevoegd om het verhaal nog
wat meer op te sieren.

Gesloopt
Aan het einde van de zestiger jaren bleek dat een rendabele
bedrijfsvoering voor de drie Victory- schepen nauwelijks meer haalbaar
was. De brandstofprijzen begonnen hun invloed meer en meer te doen
gelden waardoor het hoge brandstofverbruik van deze turbineschepen
hun concurrentiepositie ten opzichte van motorschepen steeds meer
verslechterde. Ook begon het ladingaanbod steeds meer specialisatie
en hiermee gepaard gaande voorzieningen te vragen. Iets waaraan de
eenvoudig gebouwde Victories niet konden voldoen.

Het jaar 1969 betekende het einde voor dit drietal. Ook zij beëindigden
hun loopbaan onder de slopershamers van Kaohsiung.

s.s.”Tjipondok”(2) vertrekt uit Port Swettenham.
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“Kerkbezoek”
(bijdrage H.A. Slettenaar)

Met zijn ogen nog dik van de slaap strompelde Tijs, slechts gekleed
in een ochtendjas, het sloependek op van de “Tjibodas”, waar hij zich
moeizaam in een dekstoel liet zakken. Het was nog vroeg in de
ochtend; de geluiden, waarmee het laden en lossen van schepen
gewoonlijk gepaard ging, waren verstild op deze zondag. Lourenço
Marques, de hoofdstad van de - toenmalige - Portugese kolonie
Mozambique, gedacht de zondagsrust en sliep uit.

s.s.”Tjibodas” te Hong Kong

Met diepe teugen ademde Tijs de frisse ochtendlucht in waardoor de
laatste restanten slaap werden weggeblazen. Juist begon hij
aanstalten te maken om weer naar zijn hut terug te keren toen de
deur van het dekhuis werd geopend en een tot in de puntjes geklede
jongeman aan dek verscheen.
‘Zo maar in je beste walpak. Wat is er met jou aan de hand?’ wilde

Tijs weten.
‘Het is zondag, meneer, dan moet ik als ik de kans krijg naar de

kerk’, antwoordde Teun, de leerlingwerktuigkundige, die, na een
paar minder aangename ervaringen, nu iedereen aan boord met
meneer aansprak.
‘Weet je waar de kerk is?’ vroeg Tijs, die wist dat Teun nooit eerder

in Lourenço Marques was geweest.
‘Nee, meneer, misschien kunt u me vertellen hoe ik daar moet

komen?’
‘Moeilijk uit te leggen. Weet je wat, ik ga met je mee’.
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‘U bent toch niet katholiek?’ klonk het verbaasd.
‘ Nee, dat ben ik niet. Maar het is schitterend weer en ik heb best

zin in een wandelingetje. Als je nog een half uurtje kunt wachten, ga
ik vlug even onder de douche. Ik zie je straks wel in de messroom bij
het ontbijt’.
‘Geen ontbijt, meneer. We moeten nuchter in de kerk komen’.

Dat mag voor jou - als katholiek - gelden; ik hoef daaraan toch zeker
niet mee te doen?’

Opvarenden s.s.”Tjibodas” sept.1957

Na een wandeltocht van een half uur kwamen beide RIL-ers in het
centrum van de stad aan.
‘Is dat de kerk, meneer?’ vroeg Teun, wijzend op een tamelijk groot,

verblindend wit geschilderd gebouw dat, op enige afstand van de
hoofdstraat, bovenop een kunstmatige heuvel was gebouwd.
‘Laat dat gemeneer nu maar. We zijn aan de wal en dan heet ik

Tijs! Jazeker, dat is de katholieke kerk, een prachtig bouwwerk, vind
je niet?’
Enigszins onder de indruk van de mooie strakke lijnen van het
godshuis, stapten de twee Nederlanders naar binnen en schuifelden
vlug, om geen aandacht te trekken, één van de eerste bankenrijen
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binnen die ze voorbijkwamen. Na te hebben plaats genomen op de
harde, ongemakkelijke banken keek Tijs eens om zich heen. De
kerk, waarin het heerlijk koel was, was maar zeer spaarzaam bezet
met gelovigen; slechts hier en daar zat een plukje kerkgangers stil te
wachten op het begin van de eredienst. Voor zijn voeten zag Tijs een
plank waarop vilten kussentjes lagen.
‘Is dat tegen koude voeten?’ vroeg Tijs, zachtjes fluisterend.
‘Nee, daarop moeten we knielen’, wist Teun.
‘Wanneer moet dat dan gebeuren?’
‘Dat zegt de priester wel!’
‘Versta jij dan soms Portugees?’
‘Nee, dat is waar; dat gaat zo niet’.
‘Als we nu eens die man, die daar voor ons zit, in de gaten houden’,

stelde Tijs voor, wijzend op een Portugese militair die in de bank voor
hen zat.
‘Gaat hij staan, dan gaan wij staan; gaat hij zitten, dan gaan wij ook

zitten en gaat hij knielen, dan doen wij dat eveneens’.
Dit plan kreeg de volmondige instemming van Teun, die zijn
meerdere toch niet teveel durfde tegenspreken.
Nauwelijks had ons tweetal deze afspraak gemaakt of de kerkdienst
nam een aanvang. Hoewel door de priester deels in het Portugees
en deels in het Latijn werd gesproken en Tijs en Teun er geen woord
van begrepen, ging de dienst - wat hen betrof - van een leien dakje.
Stond de man voor hen op, dan gingen zij ook staan; knielde hij, dan
ging ons tweetal ook op de knieën liggen en ging hij zitten, dan lieten
zij zich ook weer op hun zitplaats zakken. Het ideetje van Tijs werkte
werkelijk feilloos!
Op een zeker moment las de geestelijke weer een onbegrijpelijk,
Portugees verhaal op van een stuk papier, waarop de man voor hen
ging staan. Volkomen automatisch volgden Tijs en Teun deze
beweging na en gingen eveneens staan. Rondom hen klonk een
onderdrukt gegrinnik op. Verschrikt keken de beide Nederlanders om
zich heen. Met uitzondering van de voor hen staande militair, zaten
alle kerkgangers en staarden het staande drietal, gniffelend en
heimelijk lachend aan. Nu zij zich, zo onverwachts, in het middelpunt
van de belangstelling vonden staan, en zij de reden hiervoor volstrekt
niet begrepen, lieten Tijs en Teun zich, met een paar knalrode
hoofden, vliegensvlug weer op hun zitplaatsen vallen.

Nadat de kerkdienst, zonder verdere vermeldenswaardige
voorvallen, ten einde was gelopen en de beide walgangers, temidden
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van de andere kerkgangers, naar de uitgang schuifelden, werden zij
aangesproken door een Portugees.
‘You don’t understand Portuguese, don’t you?’ vroeg de man in het

Engels.
‘Nee, dat verstaan we niet’, antwoordde Tijs in dezelfde taal.
‘Dat dacht ik al…..!’ merkte de man grinnikend op.
‘ Wat was er eigenlijk aan de hand? Waarom lachten jullie ons uit?

wilde Tijs weten.
‘Wel, dat zat zo! De priester las de doopaankondigingen voor de

volgende week voor en vroeg of de gelukkige vader even zou willen
opstaan. Toen stonden daar opeens drie vaders.!!!’
Nog naschuddend van het lachen bij deze herinnering liep de man
verder, ons tweetal verbijsterd achterlatend.

Advertenties in dagbladen te
Batavia en Hong Kong om
de eerste afvaart van een
JCJL schip aan te kondigen.
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“Porthole Navigation”
(bijdrage D.C.M. van der Kroft)

or - How The Black Gang Knows The Ship Is Where
She Ain’t

(from Marine Engine and Fire Room Guide)

With a pair of calipers and a twelve inch rule
The Chief climbed up on his stool
He glanced out the port at a bit of land
As he shifted six pencils from hand to hand.

He took a two finger bearing on God-knows-what
And hurriedly grabbed his morning tot;
He jumped down below the “revs” to take
To see what knots he ’d have to make.

He looked at the clock and yelled for steam,
Then wrote in the log: “Diamonds Head’s abeam;”
“Righto, Chief” - as the Aussies say -
Abeam twelve hundred miles away.

On an ancient chart of old Cathay
The course he marked with a corset stay;
His calipers slipped as a wave made her roll,
But he marked his fix with a piece of coal.

He added, deducted, divided by three,

And called to the Mate: “Dead ahead’s Flattery!”
Navigation to him is mere child’s play;
Yes, Flattery’s five hundred miles away.

He took the bilge soundings and added the log,
Deducted the draft, made allowance for fog,
Divided the tonnage by the pressure of steam,
Added her length to the maximum beam.

By the sea temperature, her speed multiplied,
Then threw all these figures over the side,
Blew the whistle three times, set his watch back an hour,
Tied the safety valve down with a half sack of flour.

“Another three days,” he told the Chief Mate,
“Will bring her in sight of the Golden gate!”
“Better grab something, Chief, and take a round turn,
We’re inside the Bay and the Gate is astern!”
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“Een Streven naar Volmaaktheid”
(bijdrage K.B.S.R. Elgersma)

Agent Kaapstad kan 650 ton rock lobster boeken van Walvisbaai
naar Yokohama. STRAAT BALI heeft ruimte maar geen tijd.

Wedden dat Stek zal antwoorden dat deze lading aangenomen moet
worden en dat STRAAT BALI stipt op datum moet varen?

Mooie lading, die kreeft. Hoge vracht! Gelukkig willen de afschepers
uitsluitend met ons verschepen. Waarom? Ach, om een zee van
redenen. Laat ik zeggen dat ons devies nu eenmaal is ‘to do one
better’. Eentje beter qua betrouwbaarheid, regelmaat, frequentie,
overtochtsduur, dienstverlening, documentatie, claimsafwikkeling,
enzovoort, maar vooral vanwege onze nauwgezette en zorgvuldige
ladingbehandeling, want er mag niets mis gaan met deze dure
vrieslading.

Zoals een speenvarken bij
een Chinese bruiloft
behoort, zo behoort een
kreeft bij een Japanse. De
kreeft is traditioneel
onderdeel van de bruidsprijs
en wordt op de dag van de
huwelijkssluiting
tentoongesteld. Natuurlijk
dient het dier mooi en rood
en gaaf te zijn. Gaaf, met
antennes en al want
Japanners zijn
perfectionisten. In bevroren
toestand zijn de antennes
bros en breekbaar. Daarom
gaat elke verscheping van
rock lobster vergezeld van

een paar kistjes met extra antennes.

Reservedelen. Om op te plakken. Want het zou toch jammer
zijn als op de Grote Dag zo’n antenne, grijporgaan voor de
copulatie, zou ontbreken?
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“Black Star Hotel”
(bijdrage W. Bakker)

Daags na onze eerste aankomst in Hong Kong werden we door Jan
Dekker van personeelszaken van de BOISSEVAIN gehaald en met onze
bagage naar het Black Star Hotel gebracht. “Bestemming wachtend” heette
dat. Een van breed naar smal waaierende, stenen trap bracht ons van het
trottoir op de verdieping waar de receptie was gevestigd.
Wim van der Kemp en ik kregen één en dezelfde kamer op de derde
verdieping. We kregen ook zakgeld, waarvoor we ontvangstbewijzen
moesten tekenen, en ons werd verteld dat we de maaltijden in het
restaurant van het hotel konden gebruiken.
Een oudere Chinees bracht ons, met onze koffers, in een griezelig
rammelende kooi en in een dito schacht naar de derde verdieping. Hij
‘ching-chang-chowde’ wat tegen een andere Chinees, die in een soort
biechtstoel de wacht over de hele gang hield. Hij opende twee
monumentale deuren, waarvan de binnenste was voorzien van tocht
doorlatende latjes. Een roterende ventilator in het vrij hoge plafond werd
door hem in beweging gezet en we werden, met een brede grijns, in het
bijna lege appartement aan ons lot overgelaten. Er was zelfs geen stoel om
op te zitten! Er was een wasbak, gemonteerd tussen twee van tralies
voorziene ramen en tegen elke muur stond een simpel bed met twee
kussens en een keurig opgevouwen lakentje op het voeteneind. Zelfs een
wild paard kon daar geen schade aanrichten.

Hong Kong zoals het vroeger was
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Het zal omstreeks elf uur geweest zijn toen we geïnstalleerd waren, d.w.z.
onze koffertjes stonden tegen de kale muur waarin de monumentale deuren
waren ondergebracht. We waren gauw uitgekeken; de ramen gaven uitzicht
op een binnenplaats, waar vrouwen de was deden en tegen elkaar aan het
schreeuwen waren alsof ze ruzie met elkaar hadden,
De wasbak werd door Wim van der Kemp, die tropenervaring had, met
‘Dettol’ ontsmet. We maakten plannen iets te gaan doen en we besloten
gewoon vakantie te gaan houden. Terloops merkte ik nog een klein bordje
op dat boven mijn bed hing. Er stond, in het Engels, op te lezen dat ik HK $
5,- per nacht moest betalen voor een extra bed. Haalde nog mijn schouders
daarvoor op! Wie heeft er nu midden in de nacht een extra bed nodig?
We gingen de middagmaaltijd gebruiken. Kregen zaken voorgeschoteld die
mijn moeder nog nimmer voor me had klaargemaakt. Een slijmerige
vissoep die we, met een aardewerk lepeltje, uit een kom moesten
scheppen. Wim probeerde er nog wat smaak aan te brengen door de
bruine saus uit een schoteltje erin te roeren. Hij schudde zijn hoofd en we
lieten de soep de soep. Het hoofdgerecht bestond uit een schep witte rijst
en wat bakjes met groenten, die erg veel op postelein leken; alleen de
worteltjes werden herkend. De bitterkoekjes pudding, of wat daar voor
doorging, hebben we helemaal opgegeten.
We waren eigenlijk nog te groen en onervaren om in zo’n grote en wilde
stad losgelaten te worden. Edoch, we gingen op stap om de omgeving te
verkennen. We waren niet ver van de Kowloon ferry af. Schuin tegenover
het hotel waren een Chinees filmtheater, een Russische bakkerij en een
zaak die mooi gepolitoerde meubels verkocht. Het moet ongeveer in de
buurt geweest zijn van Henderson Road en ver achter het Peninsular Hotel.
We geraakten bijna als vanzelf op de Nathan Road en keken onze ogen uit
wat er zoal te koop was. Het Nederland, dat we in augustus 1948 hadden
verlaten, was bij lange na nog niet voorzien van zoveel moois. Vooral de
horloges trokken mijn aandacht en het zakgeld brandde bijna een gat in
mijn broekzak. We kwamen echter ‘s avonds tegen zes uur, moe van het
slenteren, bij het hotel aan. We sjouwden een mooie tros bananen mee, die
we op een onwel riekende en erg rommelige markt hadden gekocht.
Bananen hadden we sinds lange tijd niet gezien, laat staan geproefd. Als
diner hebben we dan ook een flink aantal van die vruchten gegeten. We
hadden ook een Engelse krant gekocht en begonnen die, elk een deel, uit
te spellen tot de slaap ons overmande.
Hoe laat het precies was weet ik niet, toen de van tochtlatjes voorziene
deur krakend langzaam open ging. Een mooi been en later een hoofd met
zwart gelakt haar verscheen in de opening.
“Are you sleeping alone tonight?” kwam er uit het rode mondje. Opeens
wist ik waar die vijf dollar en het extra bed voor waren.
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Twee dagen later hebben we een polshorloge gekocht van het zakgeld. Het
is goed te weten op welk moment van de dag je leeft. Kort daarna werden
we overgeplaatst naar het s.s. TJIBESAR, dat in Kowloon Bay lag te
repareren. Daar hebben we bijna alle afsluiters in het lens systeem
overhaald.

s.s.”Tjibesar” in 1948 te Yokohama kort na het samengaan van de JCJL en
de buitenlijnen van de KPM. Aan boord verkeerde men toen nog in de

veronderstelling dat de uitmonstering van de nieuwe maatschappij een gele
schoorsteen (KPM) met de “JCJL-postzegel” zou zijn.
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“De Verster-schilderijen”
(bijdrage H.A. Slettenaar)

De ‘Unieschakel’ - het toenmalige personeelsblad van de N.S.U. - plaatste
in december 1975 een artikel over een groot schilderij, een bloemstuk
voorstellend, dat op een prominente plaats in het N.S.U. hoofdkantoor hing.

Het schilderij dat, na de brand in 1962,
het trappenhuis van de “Tjiwangi” sierde.

In 1950 had de Vereniging van oud-personeel der Koninklijke Java-

China-Paketvaart Lijnen N.V. aan mevrouw R. de Balbian Verster-
Bolderhey de opdracht verstrekt om dit schilderij te maken. Als herinnering
aan de eerste nieuwbouw die de KJCPL na de tweede wereldoorlog liet

uitvoeren, werd het schilderij door de ‘Vereniging’ aan de “Tjiwangi”
aangeboden.

In december 1962, toen de “Tjiwangi” in Hong Kong in droogdok lag,
verwoestte een brand een groot deel van de passagiers-accommodatie.
Ook het schilderij liep onherstelbare schade op. De directie van de R.I.L.
verzocht daarom mevrouw Verster een vervangend schilderij te maken. Dit

doek heeft in het trappenhuis van de “Tjiwangi” gehangen tot het schip in
1974  naar Singapore werd verkocht. Het schilderij maakt nu deel uit van
de uitgebreide verzameling kunstwerken van de Nedlloyd.

Op 28 juli 1959 liet mevrouw C.M.C. van der Schalk- de Balbian Verster in

Flensburg de “Straat Clement” te water. Als herinnering aan deze doop
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schonk zij een door haar moeder geschilderd doek - voorstellend een tak

met appelbloesems - aan het schip. Tot de verkoop van de “Nedlloyd

Clement” in 1979 hing dit schilderij aan boord in de salon; daarna werd het
aan mevrouw van der Schalk geretourneerd.

Het Verster-schilderij van de “Straat Clement”

Op 3 augustus 1968 liet mevrouw
van der Schalk nogmaals een schip
te water. Ditmaal doopte zij, bij de
Verolme Scheepswerf in

Alblasserdam, de “Straat

Auckland”. Ook dit schip ontving
een door haar moeder vervaardigd
schilderij, dat een vaas met
bloemen toonde.
Na verkoop van het schip werd ook
dit doek naar mevrouw van der
Schalk teruggezonden.

Het doek dat de “Straat Auckland” sierde.
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Uit de 5,/ SRVW

In de RIL Post van oktober 1957 lazen
we het volgende bericht:

Ninety-one year old lady travelling R.I.L.

Captain A.J. van der Heijden of m.s. ‘Tegelberg’ sent this picture of
what he considers to be one of the oldest ladies who ever travelled
R.I.L. from Okinawa to Brazil. She is Mrs. Kama Kushioyada and she
was persuaded by her son, Mr. Muto Kushioyada who, with his sixty-
five years is not quite a youngster either, to return with him to Brazil,
where he had been living for the past forty years.

After consultations with Dr.
J.A. Slot, the ship’s surgeon

of m.s. ‘Tegelberg’, and
some correspondence with
the agents at Okinawa, it
was decided to take this
aged passenger and her
son to Santos, where they
disembarked on August
12

th
, happy and cheerful

and none the worse after a
sea voyage that lasted
almost two months. This
just goes tp show that sea
voyages are good for young
and old alike.

In the photograph we see Mrs. Kushioyada between nurse Nasu
Toku and her son Muto with behind them Captain van der Heijden
(left) and Dr. Slot.
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“Motorschip TJIMENTENG ”
(bijdrage W. Bakker)

Alsof het gisteren gebeurde staat me nog de reis als leerling wtk met de
“Tjimenteng” naar Kaapstad - bij economische snelheid - voor ogen. Dit
trage tempo hield tevens in dat je met je ‘fikken’ van het brandstofhandel
moest afblijven! Zelfs als “wind tegen” of “stroom mee” invloed uitoefenden
op de geproduceerde toeren, dan nog ‘afblijven’.

m.s.”Tjimenteng” (2) ten anker in de baai van Hong Kong.

We hadden heel mooi weer, de boot gleed en het meer spiegelde.
Vanwege de warmte hadden we een brandslang opgetuigd, die
functioneerde als een verfrissende zeewater douche. Met drinkwater
moesten we op die lange reizen erg zuinig omspringen. Evert Helleman,
die toen vierde stuurman was, moet daar nog foto’s van hebben, die op
een vrije zondag werden genomen. Door de week kwam je aan dit soort
frivoliteiten niet toe. Er was heel veel werk op dit schip, zowel voor de
stuurlieden als voor ons. De langzame gang van de hoofdmotor
beïnvloedde je humeur, omdat het lopen vaak op de cadans van de
hoofdmotor gebeurde, werd je gewoon “niet goed” van dat gedrentel. Niet
alleen de mens doch ook de machine bleek zich helemaal te hebben
ingeslingerd op de 72 klapjes van de schroef. Het was me al eens eerder
opgevallen, als je op een reserve cilinderdeksel zat en keek naar de
hoofdmotor - een 6 cilinder door Harland & Wolff gebouwde 4tact B & W -,
dat de cilinders ten opzichte van elkaar bewogen. Met een “dat hoort zo”
werd het fenomeen afgedaan. Omdat we met daglicht in Kaapstad aan
wilden komen werden de toeren nog even naar “volle kracht” opgevoerd en
werd de gouden regel verbroken. “Draait de motor gelijk ook mooi schoon”,
was het commentaar, hetgeen ook bleek uit de vele ‘roetjes’ aan dek.
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Tegen daglicht kwam de Tafelberg in zicht en werd er geminderd naar
“volle kracht manoeuvreren”. Later gevolgd door “halve kracht” en met
“zeer langzaam” werd de loods overgenomen. Met “halve kracht”
stevenden we op de haveningang af, kort daarop gevolgd door “langzaam”
en “zeer langzaam vooruit”. Pas bij “stop” barstte de bom; het
brandstofhandel wilde niet terug en in het omzethandel was geen beweging
te krijgen. Met zo’n 24 klapjes hijgde de motor verder. De conversatie
tussen brug en machinekamer kan hier niet herhaald worden. Ik moet
hebben staan kijken of ik snot zag branden. “Doe verdomme wat”, werd me
toegesnauwd, waarop ik met een kwieke slag van de klepsleutel de
aftapkraan van de lage druk brandstofpomp opensloeg. De kraan proestte
een golf dieselolie uit over een ieder die in de buurt van de
manoeuvreerstand stond. De motor stopte en met een laatste zucht stond
ie stil. Toen pas hoorden we dat beide ankerkettingen met daverend
geraas door de kluisgaten gingen. Met een enorme zwaai gooide het schip
zich achter zijn ankers en peilde net het havenhoofd vrij!
Ik had me ijlings uit de voeten gemaakt - je weet maar nooit -; kwam
schoorvoetend weer te voorschijn en begon ijverig met het schoon poetsen
van de rommel die mijn actie te weeg had gebracht. Ik mocht zelfs helpen
met het lichten van de omkeeras en het wegvijlen van de moeten die
gesleten lagers daarin hadden aangebracht. Toen het spul weer werkte zijn
we naar binnen gevaren. Een rapport erover heb ik nimmer onder ogen
gehad en een lintje heb ik er ook niet voor gekregen!

Het demontabele zwembad van de “Tjimenteng” in jan.1961 met v.l.n.r. de
opvarenden van Os, Bismeyer, Spiering en de Klerk.
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Vraag en Aanbod
Ieder lid van de Vereniging van Oud-Personeel der Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen
N.V. wordt in de gelegenheid gesteld eenmaal per jaar een gratis advertentie in dit blad te
plaatsen. Advertentieteksten  kunnen schriftelijk  aan de redactie worden gezonden.

Aangeboden:
Wegens ruimtegebrek te koop

ingebonden jaargangen van “De

Blauwe Wimpel” van 1948 t/m
1996. Tel.: 0314-345973

Aangeboden ingebonden jaargangen

van het zeevaartkundig tijdschrift “De

Zee” van 1951 t/m 1964.
Tel.: 0314-345973

Gezocht:
Wie kan mij, ter verdere uitbreiding
van mijn RIL-verzameling, helpen

aan één of meer RIL bierglazen
(met de deukjes). E.v. ook ruilen
voor andere RIL of KPM artikelen,
Tel.: 0314-345973

Ter completering van mijn

verzameling RIL-Post ’s zoek ik nog,
ter overname, of e.v. te kopiëren,  de
nummers 7,8, 9,11 en 12 uit 1959
(Volume VI).
Tel.:010-4151089.
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