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Van de voorzitter:

Memorabilia

Bij gesprekken van één van onze bestuursleden - tijdens de reünie op
13 mei - met enige leden en echtgenotes van overleden leden, bleek
dat velen van hen in het bezit zijn van RIL- memorabilia en eigenlijk niet
goed weten wat ze hier mee aan moeten. Deze memorabilia kunnen
uit velerlei zaken bestaan zoals serviesgoed, bestekdelen, uniformen,
folders, menukaarten, allerlei documenten, RIL-relatiegeschenken,
foto’s, briefwisselingen, en dergelijke. Veelal staan deze dingen in een
verloren hoekje op zolder en heeft men er geen besef van dat deze
souvenirs historische waarde hebben of kunnen krijgen. Er is een grote
kans dat, als de eigenaar komt te overlijden of naar een
verzorgingshuis gaat, deze memorabilia vernietigd worden of - via
rommelmarkten of verzamelbeurzen - voor commerciële doeleinden
worden gebruikt.

Tijdens haar 75-jarig bestaan, eerst als JCJL en later als RIL,
ontwikkelde zij zich tot ‘s werelds grootste ‘crosstrader’. Alle andere
grote scheepvaartmaatschappijen hadden een thuisland van waaruit
werd geopereerd; de RIL leverde haar prestaties zonder een
bevoorrechte thuisbasis en zonder steun van handelshuizen van
Nederlandse structuur. Bij de V.O.C. heeft het enige eeuwen geduurd
voor men de historische waarde van deze multinational besefte. Allerlei
gebruiksvoorwerpen en documenten uit die tijd zijn verloren gegaan;
slechts een klein deel is in musea terechtgekomen. Hopelijk duurt het
niet zo’n lange tijd voordat men het unieke en historische karakter van
de RIL in de gaten heeft. Met het oog hierop dient ervoor gezorgd te
worden dat zoveel mogelijk RIL-memorabilia bewaard blijven en - ten
behoeve van onze nakomelingen - uiteindelijk ter beschikking komen
van daartoe geëigende musea.

Het bestuur van de Vereniging van Oud-Personeel der Koninklijke
Java-China-Paketvaart Lijnen N.V. schept nu de mogelijkheid om -
op geheel vrijwillige basis - RIL(ev. ook JCJL en KPM.)-memorabilia,
in een door de vereniging te beheren databestand op te laten
nemen.
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De spullen blijven, zover mogelijk, in het bezit van de eigenaar totdat op
lange termijn - als onze vereniging in haar nadagen verkeert - de
gehele collectie in één keer wordt overgedragen aan één van de twee
grote, Nederlandse maritieme musea.

Voor musea is het vrijwel ondoenlijk om - gedurende jaren -
druppelsgewijs allerlei ongesorteerde (groene en rijpe) goederen te
ontvangen en in de collectie in te passen. Wij denken dat - wat de RIL
betreft - hier een taak voor onze vereniging is weggelegd. Met
medewerking van de andere leden van de redactiecommissie zal Henk
Slettenaar de memorabilia uitzoeken, rubriceren, catalogiseren en het
databestand dusdanig beheren dat de verzameling, op lange termijn,
moeiteloos in een museumcollectie kan worden opgenomen. Het
databestand zal tevens regelmatig met de in de musea aanwezige
collecties worden vergeleken, met het oog op e ventuele overlap-
pingen.

De Amsterdamse en Rotterdamse maritieme musea.

Met de beide - nu gelukkig samenwerkende - musea zijn afspraken
gemaakt over onder meer de manier van beheren en catalogiseren en
het vermoedelijke jaar en de wijze van overdracht van de collectie door
onze vereniging.

Vanaf nu kunnen leden of nabestaanden van oud-RIL-ers naar
behoefte gebruik maken van de mogelijkheid hun memorabilia veilig te
stellen door hierover contact op te nemen met één van de leden van de
redactiecommissie.

De voorzitter, J.M. Feringa
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Van de redactie:

Naar aanleiding van de eerste uitgave van de nieuwe ‘RIL-Post’ ontvingen
we een groot aantal reacties waarvan we hieronder een selectie afdrukken:

….. heb genoten van de artikelen in de ‘RIL-Post’…..
….. chapeau mede voor de commissieleden voor het resultaat van de eerste

‘phoenix’ editie van de ‘RIL-Post’ …..
….. zou graag iedereen die aan de ‘RIL-Post’ heeft meegewerkt willen

feliciteren met het resultaat…..
….. gaarne wil ik het bestuur, de redactiecommissie en de redactie

complimenteren met het leuke initiatief om de ‘RIL-Post’ nieuw leven in
te blazen….

….. wil u feliciteren met de eerste hernieuwde uitgave van de ‘RIL-Post’…..
….. proficiat met de her-tewaterlating van de “Tji-RIL-Post”….
….. wat een erg leuk initiatief om de ‘RIL-Post’ in ere te herstellen ……

Deze veelheid aan positieve reacties is voor ons een teken dat de ‘RIL-Post’ in
een behoefte voorziet en een stimulans om op de ingeslagen weg voort te
varen.

Omdat we nog geen betalende adverteerders hebben kunnen werven,
hebben wij deze keer weer een paar oude JCJL / RIL advertenties op de
hiervoor gereserveerde plaatsen laten afdrukken. (Voor advertentie-tarieven
zie pagina 28).

Een aantal leden deed ons interessante en leuke kopij toekomen voor
volgende uitgaven van ons blad. Ook mochten we enige foto’s van
gebeurtenissen op RIL-schepen ontvangen. Tevens heeft één van onze
vrouwelijke leden een artikel ingezonden (zie pagina 10 - 12). Wellicht is dit
een stimulans voor andere vrouwelijke leden om hun herinneringen ook eens
op te schrijven en in te zenden?

Tot nu toe was er weinig belangstelling voor de rubriek ‘Vraag en Aanbod’.
We willen er nogmaals op wijzen dat ieder lid - geheel gratis - eens per jaar
een persoonlijke advertentie in dit blad kan plaatsen. Een bericht of telefoontje
aan de redactie is hiervoor voldoende.
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R.I.L. vloothistorie:

De TJIBANTJET
(bijdrage H.A. Slettenaar)

Op korte termijn hadden de aankopen uit de Amerikaanse motten-
ballenvloot voorzien in het tekort aan scheepsruimte dat na de Tweede
Wereldoorlog was ontstaan. De R.I.L. streefde echter naar een
homogene vloot, waarvan de schepen aangepast waren aan de eisen
van de uitgeoefende lijndiensten. Daarom werd - reeds in 1948 -
begonnen met het uitvoeren van een uitgebreid nieuwbouwprogramma.
De passagiersschepen TJIWANGI en TJILUWAH en de vracht-
schepen met accommodatie voor veertig passagiers, de STRAAT
MAKASSAR (later hernoemd als TJINEGARA) en de STRAAT BANKA
konden in opdracht worden gegeven aan Nederlandse scheepswerven.
De werven in Nederland hadden - zo kort na de oorlog - mede door
gebrek aan scheepsbouwstaal en voortstuwings-installaties slechts
een beperkte capaciteit. Daarom werd de TJIBANTJET reeds op 12
februari 1948 in Engeland besteld bij Bartram & Sons te Sunderland.

m.s. TJIBANTJET in de Straat Malakka
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De bouw van dit vrachtschip met accommodatie voor zes passagiers
ondervond nogal wat vertraging. Daar het schip op weg naar open zee
een nauwe sluis moest passeren, was het nodig om, nog vóór de
kiellegging, het ontwerp aan te passen en het schip iets minder breed te
maken. Hierdoor werden onder anderen de bilges in de machinekamer
minder diep dan gewoonlijk het geval was. De kiellegging vond, onder
meer hierdoor, op 25 juli 1950 plaats terwijl de TJIBANTJET pas op 14
juni 1952 aan de RIL werd overgedragen. De TJIBANTJET was het
enige naoorlogse RIL- schip dat geen zusterschip kende. Mede door
haar Doxford voortstuwingsmotor en Ruston hulpmotoren was het
schip een beetje een buitenbeentje binnen de vloot.

Ook de gezagvoerder, die de
TJIBANTJET uitbracht, was een
markant persoon. Kapitein W.Z.
Mulder was bij het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog met
verlof in Nederland en kon dus
niet meer naar het vaar-gebied
terugkeren. Gedurende de
oorlogsjaren studeerde hij Sinolo-
gie aan de universiteiten van
Leiden en Utrecht, waar hij zijn
doctoraal Kunstgeschiedenis
Verre Oosten behaalde. Van hem
was bekend dat hij beter Japans
sprak dan de meeste Japanners
en beter de Chinese taal en
geschiedenis beheerste dan het
merendeel der Chinezen.

Kapitein W.Z. Mulder Na het beëindigen van zijn
nautische loopbaan werd hij in 1955 conservator van het Museum voor
Land- en Volkenkunde te Rotterdam. In 1965 verhuisde hij naar
Australië en werd lector Oriental Studies aan de universiteit van
Sydney.

Op 22 september 1957, toen de TJIBANTJET in Hong Kong lag, werd
de stad getroffen door de tyfoon ‘Gloria’. Het schip probeerde te
schuilen in Hong Kong’s Junk Bay, maar werd door de orkaan tegen de
rotsen onder Devil’s Peak gedreven. ‘s Nachts om 24.00 uur ontving
HKHO het volgende telegram:
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LIGGENDE JUNK BAY VAN ANKERPLAATS VERDREVEN DOOR
TYPHOON EN TEGEN ROTSEN GEDREVEN STOP MACHINEKAMER
ONDER WATER RUIMEN VERMOEDELIJK EVENEENS ALLEN ONDER
WATER STOP DOOR ZWARE SLAGZIJ 34 GRADEN OVER BAKBOORD EN
STOOKOLIE OVER DEKKEN EN LUIKEN NIET MOGELIJK
POMPPEILINGEN TE VERRICHTEN STOP WAL GEVRAAGD MET WIPPER
TOESTEL OPVARENDEN VAN BOORD TE HALEN BENEVENS 6
PASSAGIERS STOP DOOR MIDDEL VAN TOUWLADDER EN GRYPLYNEN
VERBINDING MET WAL GEMAAKT MET BEHULP VAN HAVEN POLITIE 40
BEMANNING VAN BOORD STOP ZONDER WIPPER TOESTEL ZEER
LASTIG 4 VROUWELIJKE PASSAGIERS TE DEBARKEREN STOP GAARNE
ZO SPOEDIG MOGELIJK ASSISTENTIE VAN SLEEPBOOT BENEVENS
SLOEP OM PASSAGIERS EN VERDERE BEMANNING TE ONTSCHEPEN
VANAF HET ACHTERSCHIP TUSSEN WAL EN SCHIP NGS STOP
REVERTE STOP

MASTER

Gelukkig verliep de ontscheping zonder persoonlijke ongevallen.

De TJIBANTJET op de rotsen onder Devil’s Peak
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Directiemededeling n.a.v. de stranding van de TJIBANTJET
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Het duurde tot 5 juni 1958 voor de TJIBANTJET kon worden vlot
gebracht en naar het Hong Kong & Whampoa Dock Co. Ltd. in
Kowloon kon worden gesleept. De reparaties, die Kowloon Docks
samen met Taikoo Dockyard uitvoerde, duurden tot midden mei 1959
alvorens de TJIBANTJET haar dienst in de East Africa - Far East
Service (EAFS) kon hervatten. Hoewel tijdens de reparatie alle
werktuigen volledig waren gedemonteerd en gerevideerd en er
ongeveer vijfhonderd ton nieuw staal werd aangebracht, werd het schip
nooit meer helemaal de oude. Vooral de elektrische bedrading had erg
geleden door de langdurige onderdompeling in zeewater. Na de
heringebruikneming kwam het dan ook regelmatig voor dat elektrische
schakelkasten spontaan in brand vlogen.

De TJIBANTJET in Kowloon Dockyard voor definitieve reparaties aan
de scheepshuid
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Het volgende krantenartikel uit de Dar es Salaam Standard van 18 juli
1968 ontvingen wij van S. Brouwer:

Brazilian style football came to Dar es Salaam for the first time this
week. When the “Loide Brazil”, believed to be the first Brazilian ship to
dock in the capital, arrived this week the first question the crew
members asked was: “Where can we get a game of football?”
The answer was at the Mission to Seaman where a match against the
crew of the Dutch ship ‘Tjibonjet’ (!) was quickly arranged.
Our picture shows a Brazilian attack. The Dutch keeper managed to
stop this one but was beaten by two others and the ‘Loide Brazil’ men
finished 2-0 winners.

Tot 16 maart 1972 voer de TJIBANTJET binnen de RIL-lijndiensten.
Daarna werd het schip overgedaan aan Mercury Shipping Co. Ltd.
Deze maatschappij was in 1970 opgericht om overtollig tonnage op een
rendabele manier van de hand te doen. Onder de naam MERCURY
RIVER voer de TJIBANTJET voor deze maatschappij tot 4 december
1973, toen ze in Kaohsiung aankwam om te worden gesloopt.
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Herinneringen aan Tandjong Priok in 1952
(bijdrage E. van Hemmen - Stapel)

Voor Indonesië was 1952 een moeilijk jaar. Een te lage landbouwproductie
en tegelijkertijd dalende prijzen op de wereldmarkt zorgden voor grote
tekorten op de regeringsbegroting. Men zag zich dan ook genoodzaakt
over te gaan tot drastische invoerbeperkingen terwijl voor een groot aantal
luxe-artikelen de invoer praktisch onmogelijk werd gemaakt. Ook werden
maatregelen genomen om ‘overdreven luxe’ in de vorm van dienstauto’s en
dergelijke tegen te gaan. Deze maatregelen hadden vanzelfsprekend ook
gevolgen voor het dagelijks leven van in Tandjong Priok wonende gezinnen
van RIL- employés.

De TJIBADAK, de TEGELBERG en de TJITJALENGKA in de haven van
Tandjong Priok

De woning voor RIL-ers aan de Zeeboulevard in Priok werd bewoond door
drie families. Met de ene familie werden de mandikamer en he t toilet
gedeeld, met het andere gezin de keuken. De enige ijskast stond ter
beschikking aan alle drie gezinnen.
Vanwege de schaarste aan allerlei gebruiksgoederen in Indonesië konden
via de maatschappij aanvullende ‘supplies’ worden besteld. Daarom
werden maandelijks lange lijsten ingeleverd.
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De baboes kochten de dagelijkse eetwaren voor de gezinnen op de pasar
van de Unie-kampong (personeel van de haven).
Brood kon besteld worden bij een mevrouw die het van bakkerij ‘Bogerijen’
uit de stad liet komen. Als het meel schaars was kreeg men ook wel brood
van de binnenliggende schepen. Dit bracht weer andere problemen met
zich mee, want voor een bezoek aan boord van de schepen moest men
over een boordpas beschikken. Vooral voor de “China”-schepen was het
niet altijd gemakkelijk - in verband met de smokkelarij - deze pas te
verkrijgen.
Ook de financiële toestand was in die dagen niet al te florissant. Aan het
eind van de maand verkocht men daarom de lege flessen om de laatste
dagen van de maand rond te kunnen komen. Zo werden altijd alle flesjes
sodawater besteld die waren toegestaan, want de lege flesjes daarvan
leverden meer op dan de kostprijs van de volle flessen.

Het R.I.L. - kantoor in Djakarta

Water was er een paar uur per dag via een laag kraantje. Daar tapten de
bedienden dan om beurten een emmer water uit.
De afwas werd gedaan door alles goed af te poetsen met een dotje vezels
doordrenkt met zeep en dan af te spoelen met koud water. De was werd
ook met koud water gedaan, met een boender op een wasbord.
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In Hong Kong was er tijdens een waterschaarste in 1962 of 1963 een paar
uur water in de drie à vier dagen; verschillend per stadsdeel. Als je water
had, werd daar terdege rekening mee gehouden, ook met afspraken. Er
moest dan uitgebreid gebaad en gewassen worden en alle beschikbare
containers (ook de baden) moesten worden gevuld. Het doorspoelen van
het toilet met zo weinig mogelijk afvalwater werd bijna tot een kunst
verheven.

Twee maal per week was er een (kleine) auto - een Ford Prefect - met
chauffeur (Djuhri) die de vrouwelijke gezinsleden naar de stad bracht (o.a.
naar Pasar Baru) om boodschappen te doen. Voor andere “uitjes” in de
stad; bezoeken aan bazen en kennissen, etentjes, bioscoop, etcetera
waren er minibusjes die, behalve voor walpersoneel, ook voor de mensen
van de vloot beschikbaar waren. De ritten waren meestal bar gezellig. Daar
er een avondklok was, was het zaak om op tijd terug te zijn, anders kreeg
men moeilijkheden met de patrouilles.
Als nieuwkomer werd men al snel op de hoogte gebracht van zaken waar
men zich aan te houden had. Zo moesten bezoekjes bij de vrouwen van
superieuren - het zogenaamde ‘call-en’ - nog worden aangevraagd!.

Het was mogelijk een wandeling op de Zeeboulevard te maken naar de
Jachtclub en de straat erachter, waar ook een tennisbaan was. Met het oog
op de veiligheid was het niet raadzaam verdere wandelingen te maken.

Als er mutaties waren in het personeelsbestand werd meestal ook de
woonruimte opnieuw ingedeeld. Dat betekende dus nogal eens verhuizen.
Meestal hoorde men dat een paar dagen van tevoren. Mandoer Kapok
kwam dan met een vrachtauto en een paar koelies en dan werd de hele
zaak snel gefikst. Er woonden altijd meerdere families en/of vrijgezellen in
één huis, die dan ook weer badkamers en keukens deelden.

Bovenstaande herinneringen hebben weliswaar iets weg van een
klaagzang; dit is echter totaal niet de bedoeling van dit verhaal. De jaren in
Tandjong Priok leven in mijn herinnering voort als een ontzettend gezellige
tijd waar ik met veel plezier aan terugdenk !
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Sumo in Februari
(bijdrage K.B.S.R. Elgersma)

De compagnie geeft sinds jaar en dag een mooie kalender uit. Zo
mooi dat ie steevast mee naar huis wordt genomen. Wat de
bedoeling is: op kantoor onze stijlvolle wereldkaart, thuis onze
stijlvolle kalender.

Als je zo’n ding laat maken, kun je hem beter als eerste dan als
laatste aanbieden. Het is dan ook onze kalender die de klanten elk
jaar het eerst bereikt, zo rond Leidens Ontzet. Koud kunstje - kwestie
van deadline setting.

De datum dat ie persklaar moet zijn is 28 juni en vandaag is het al de
24

ste
. Maar gelukkig, Grosheide heeft zojuist finale goedkeuring

gekregen op de ontwerpen. Waarom zo laat? De kalender van dit
jaar, het jaar van de haan, heeft als thema populaire sporten in
landen van het vaargebied, zoals rugby in Nieuw-Zeeland, polo in
Argentinië, jai-alai in de Filipijnen, vliegeren in Thailand, paarden-
rennen in Hong Kong, sumo in Japan.

Boosdoener, oorzaak van de vertraging, blijkt de sumoworstelaar te
zijn.

Zoals elk jaar werd het artwork, voordat het naar de drukker ging,
aan de directie voorgelegd ter goedkeuring, een zuivere formaliteit.
Zoals elk jaar oogstten de platen veel lof. De poloplaat werd het
mooist bevonden: ruiter en paard, zijdelings hellend in een hoek van
45 graden met het gras, het paard met de neusgaten gesperd, de
ruiter met het mallet hoog geheven, gereed voor een backhand slag.
Veel bijval ook voor de andere platen, vooral voor de sumoplaat:
“Krachtig dat been!” “Prachtig die kop!” “Machtig dat lijf!” “Nog een
keer kijken.”

“Halt!”

Directeur Lap de Leeuw fronst de wenkbrauwen en wil graag de
sumoplaat nogmaals zien. Grosheide voelt nattigheid.
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Is er iets mis met de
regalia van de
yokozuna, the grand
champion? Iets met
het stalen smoel, het
zware lijf, het
geheven been?

“Kijk es naar die
touwrok.”

Iedereen kijkt naar de
touwrok, versiert met
kwasten.
“Het schijnt mij toe
dat er iets onder die
touwrok uitpiept!”

Grosheide aarzelt, fout natuurlijk, maar De Leeuw heeft gebruld, wie
zou niet vrezen? Mompelt tenslotte: “Ja, nu u het zegt.”

De directie is van oordeel dat de steen des aanstoots terug moet
naar de artiest om bijgewerkt te worden. Grosheide waagt een
zwakke poging om de directie van gedachten te doen veranderen,
zich beroepend op Leidens Ontzet, maar faalt.

Hedenochtend heeft Grosheide de worstelaar nogmaals ter keuring
voorgelegd.
“Ja, veel beter nu. Maar toch, als je heel, heel goed…. Ja, een
ietsepietsie….”
Grosheide wijst erop dat als de plaat nogmaals terug moet Leidens
Ontzet zeker niet gehaald zal worden maar strijkt, fed up, de vlag.
Een telefoontje van daarnet bevatte de mededeling dat de directie,
na ampele overweging, tot een besluit was gekomen.
Wel een moeilijke beslissing, maar de oudste directeur had tenslotte
de kogel door de kerk gejaagd en gezegd:
“Plaatsen. Maar op de kortste maand.”
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De TJIPANAS
(bijdrage W. Bakker)

Als er ooit een schip in de vloot van de RIL is geweest dat z’n naam
eer aandeed, dan was het wel dit schip. Het was verschrikkelijk warm
aan boord van dit schip, dat helemaal niet voor de tropen was
gebouwd. Oneerbiedig werd er van gezegd dat als je langer dan een
uur aan boord verbleef, de reuzel je bilnaad uitbraaide. Het was,
zoals in die dagen te verwachten was, niet ‘airconditioned’ en tot
overmaat van ramp voer het nog op West-Afrika ook!

Geen openslaande ramen, in plaats daarvan pietepeuterige
patrijspoorten waarin je een windhapper kon plaatsen, als er
tenminste wat te happen was. Je kent ze wel, die dingen waartegen
je je kop behoorlijk kon stoten als je via de boordgangen je weg naar
voor- of achterschip zocht. Het schip was dan ook rijkelijk voorzien
van hutventilatoren, die dapper de broeierige lucht door je hut
circuleerden. Mijn hut was aan stuurboord op het ‘raised quarter
deck’ en de gangway was juist op die hoogte op het dek geplaatst.
Om naar het dek op het voorschip te komen moest je dan, juist waar
zich een patrijspoort in het voorste bulkhead bevond, weer de trap af.

De TJIPANAS in het Asano Dock te Yokohama
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De vroege ochtenduren waren de beste uren als je wat aan de
administratie te doen had. Hiervoor werden enorm grote formulieren
gebruikt, waar alle bijzonderheden van een traject in een ellenlange
regel werden vermeld. ‘s Morgens was dan ook de tijd dat de
werklieden aan boord kwamen om het schip te lossen. Met de
gangway ‘uit’ aan stuurboord was dit een ramp. Elke keer als er een
kop verscheen die naar binnen wilde kijken, werd het donker op m’n
bureau - en ze waren allemaal zo nieuwsgierig als de ‘pieten’.
Eigenlijk hoef ik niemand te vertellen dat dit vreselijk op je zenuwen
gaat werken dus verzon ik een middel om hier snel vanaf te komen.
Dit meende ik te hebben gevonden in het optuigen van een Javaans
masker, kleurrijk beschilderd en met uitpuilende ogen en een
vervaarlijke bek met tanden waaruit een roodleren lap tong hing.
Twee staaldraadjes werden opgetuigd tussen dek en plafond,
waartussen het geval op en neer moest kunnen bewegen. Een nylon
vislijntje werd zodanig gespannen dat het masker juist in de opening
sprong als ik een soort gaspedaal onder mijn bureau intrapte.

We hadden succes! De eerste
‘naar binnen kijkers’ schrokken
zich een pukkel en renden
lijkbleek en schreeuwend de trap
af. Dit had weer tot gevolg dat het
doorstromen van werkers op de
gangway ernstig werd
belemmerd. De voorman wrong
zich langs de meute en zou wel
even poolshoogte gaan nemen.
Ook hij kon het natuurlijk niet
laten om naar binnen te kijken en
‘wrrrrrammmmm’ schoot het
masker weer omhoog en met het

beoogde effect. Aan de klap te horen ging de voorman horizontaal
tegen het dek en schreeuwde hij zijn mannen toe om via het
achterschip en langs de andere kant naar het voorschip te komen.
De gemoederen waren knap verhit. Volgens de stuurlieden had het
zelfs invloed op de werkprestaties - zelfs het ritmisch rammen met
een stuk ijzer op de sporten van de ruimladder had niet meer het
gewenste effect.
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Er zat een spook aan boord! Zelfs de grote pot met milies en bruine
bonen voor de middaghap werd helemaal om de accommodatie
heen gesleept. Terwijl er gegeten werd hielden angstig grote ogen,
waarin het wit heen en weer flikkerde, de gewraakte patrijspoort in
de gaten. In overleg met de stuurman werd besloten het masker
weer te demonteren en de administratieve werkzaamheden maar
elders uit te voeren.
Zij, die op de West-Afrikaanse kust nogal grauw uitziende
bootwerkers tegenkomen, kunnen er welhaast zeker van zijn dat ze
op de TJIPANAS hebben gewerkt!

De état-major van de TJIPANAS in 1956.
Wie weet nog de namen van deze oud-collega’s?
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Mrs Little
(bijdrage H. Slettenaar)

In de vijftiger en zestiger jaren waren de RIL-passagiersschepen op de
ASAS dienst erg populair bij, over het algemeen behoorlijk welgestelde,
Zuid-Afrikaners en Rhodesiërs die met één van deze schepen een
vakantiereis naar het Verre Oosten of naar Zuid Amerika maakten. Deze
vakanties bevielen vaak zo goed dat verschillende passagiers het volgende
jaar weer een reis boekten op een RIL-schip. Een van deze passagiers had
het zelfs zo naar haar zin aan boord van de TEGELBERG dat ze besloot
het schip niet meer te verlaten.

Luxe ‘Mimosa’ hut
aan boord van de
TEGELBERG

Mrs Little was een lief, ongeveer 65 jaar oud, Zuid-Afrikaans dametje, die
zo goed in de slappe was zat dat ze het zich kon permitteren op de
TEGELBERG een Cabin de Luxe voor meerdere jaren te huren. Haar
echtgenoot was een aantal jaren geleden overleden en haar kinderen, die
allen een eigen leven leidden, wilde zij niet tot last zijn. Ook voelde zij er
niets voor een kamer te huren in een ouden van dagen hotel in één van de
kustplaatsen van Zuid-Afrika.

Zij vond dat zij op de TEGELBERG goed werd verzorgd en er bestond voor
haar de mogelijkheid steeds andere mensen uit verschillende landen en
culturen te ontmoeten. Op zee zorgde de purser ervoor dat er iedere avond
wel iets te doen was. Al met al vond zij dit een ideale manier om van haar
oude dag te genieten.
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Chinees diner op
het 1e klas
tussendek van de
TEGELBERG

Na een paar jaar werd de ze gang van zaken wreed verstoord. Toen de
TEGELBERG op weg was van Santos naar Montevideo kwam het schip in
slecht weer terecht. Juist toen Mrs Little de trap naar de eetzaal afdaalde
nam het schip een plotselinge haal waardoor zij van de trap viel en haar
heup brak. Vanzelfsprekend ging een gebroken heup ver boven de
mogelijkheden die de scheepsarts aan boord kon bieden, zodat Mrs Little
moest worden achtergelaten in het ziekenhuis van Montevideo.

De RIL wist een dergelijke trouwe klant te waarderen en liet, nadat haar
heup was genezen, de STRAAT BANKA - speciaal voor haar - Montevideo
aanlopen. Toen de STRAAT BANKA en de TEGELBERG tegelijkertijd in de
haven van Durban lagen, werd Mrs Little weer naar haar oude schip
overgeplaatst, waar zij tot de TEGELBERG in 1968 werd gesloopt naar
volle tevredenheid verbleef. I n totaal heeft zij zeven jaar op het schip

vertoefd.

De TEGELBERG
vertrekt uit Kobe

Foto R. Broekhuis
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Feodalisme
(uit ‘Anekdotes Walpersoneel’)

Luchtfoto van het hoofdkantoor aan de Java Road.

Feodalisme vierde nog steeds hoogtij in het midden van de twintigste eeuw
- in de late vijftiger jaren - bij de RIL in Hong Kong.
De RIL had een nieuw hoofdkantoor betrokken aan het eind van de Java
Road, in Hong Kong.
Op een gegeven morgen, aan de late kant zijnde, haastte ik mij met spoed
naar kantoor daarbij met gezwinde vaart een andere auto, die naar mijn
mening uiterst traag voortbewoog, voorbij schietend.
Achter mijn bureau gezeten en klaar om mijn dagtaak te beginnen, kwam
de “office boy” - zo werd die jongen toentertijd nu eenmaal genoemd - naar
mij toe en zei: “Mr. Zwart  wants you”.
Als de “P” van PCT had ik weinig contacten met de financieel directeur,
maar desalniettemin spoedde ik mij naar de heer Zwart. Daar aangekomen
sprak ik, met enige verwondering in mijn stem en enigszins vragend
kijkend: “U heeft mij geroepen, meneer?” Waarop de heer Zwart
antwoordde: “Ja, jongeman, weet je niet dat het zeer onwelvoeglijk is hoger
geplaatsten met harde vaart voorbij te rijden. Ik zou je een goede raad
willen geven dat niet nogmaals te doen, omdat dat wel eens een
onwelkome aantekening op je conduitestaat zou kunnen veroorzaken met
alle gevolgen van dien.” Met stomheid geslagen bracht ik uit: “Ja, meneer”,
waarop mij werd aangeduid dat het onderhoud was afgelopen en ik het
vertrek kon verlaten.
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Warning
(bijdragen van meerdere voormalige stafleden)

Johannes Herman Warning was directeur - eerst van de JCJL en daarna
van de KJCPL - van 1939 tot 1958. Hij stond mede aan de basis van de
opmerkelijke groei die de RIL tot aan de fusie in 1970 doormaakte.
Over het doen en laten van directieleden doen - daar zij in de schijnwerpers
der belangstelling staan - nogal wat verhalen de ronde. Vooral over de
markante persoonlijkheid Warning weten oud-RIL-ers veel anekdotes te
vertellen.  Hieronder volgen enige herinneringen.

De heer en mevrouw Warning bij de legging van de
eerste steen voor het Interocean House te Hong Kong.

In de kantlijn
In 1949 (?) kreeg ik op Head Office (West Point) een onaangename,
beschuldigende brief van de vertegenwoordiger voor China (King’s
Building). Inhoudelijk was die brief beslist onterecht. Daarop concipieerde ik
een door de heer Warning te tekenen antwoord. Die brief kreeg ik echter
ongetekend van hem terug, met twee typische Warniaanse annotaties:
- bij de beschuldiging (die ik voor de leesbaarheid had herhaald) stond in
de kantlijn: “nu scheurt mijn sarong” en
- bij mijn verweer stond: “men gelieve elkaar op de hoek van de straat niet
met messen op te wachten”.
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Warning was er een meester in om met zulke korte opmerkingen zaken
weer in het gareel te brengen.

Ontvoering
Eén der stafmedewerkers stond eens achter de heer Warning. Zij lazen en
bespraken samen een brief. Op dat moment kwam er een map met rode
rug (dus spoed) binnen. Warning legde de brief neer, opende de rode map
en las het telegram (de medewerker las mee) van de vertegenwoordiger
van Jakarta, inhoudende dat een kind van een employé was gekidnapt,
waarvoor losgeld werd geëist. De vertegenwoordiger voor Indonesië vroeg
hoeveel hij mocht betalen. Warning greep onverwijld zijn pen en zette op
het telegram: “Any amount”, dit met een zwierige handtekening
bezegelend, waarna de rode map meteen werd teruggezonden. Vervolgens
vroeg hij: “Waar waren we met die brief gebleven?”

Tailor
Het was in de dagen dat vooral de jonge employés op Kowloon woonden
en per TJILEKAS overvoeren naar het hoofdkantoor op West Point. In de
zomer een hete, zweterige tocht, die in hemdsmouwen werd afgelegd. Ook
op kantoor was dit ‘s zomers de gangbare dracht. Er was echter één
maar……. In de directiekamers was het tenue, tenminste voor de
bezoeker, lange mouwen, jasje, das.
Aangezien het maar zelden voorkwam dat employés rechtstreeks contact
met directeuren hadden, werd door hen (de employés dus) besloten zo
nodig gebruik te maken van een daartoe op het kantoor klaar hangend
jasje, waardoor de eigen jasjes konden worden thuis gelaten.

De motorboot TJILEKAS
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Daar de lichaamsbouw van de employés zeer verschilde, werd het grootste
jasje, toebehorend aan een bijna twee meter lange employé op
vrachtzaken, beschikbaar gesteld. En zo geschiedde.
Nu wilde het toeval dat naast het geheel open geventileerde kantoor zich
een kolen gestookte elektriciteitscentrale bevond. Honderden koelies
droegen dagelijks duizenden mandjes kolengruis van de afgemeerde
jonken de centrale in. Het stof had vrij toegang tot onze kantoren en
spaarde ook het geduldig hangende linnen gemeenschapsjasje niet. Het
stof zette zich af als twee zwarte epauletten op de schouders; het was niet
anders.

De lunchkamer van de directie in het Interocean House te Hong Kong.

Op een kwade dag werd uw kroniekschrijver bij de oudste directeur
geroepen. Een licht paniek werd onderdrukt door de wetenschap dat aan
het kledingvoorschrift (jasje aan bij bezoek aan de directie) kon worden
voldaan. De mouwen bleken veel te lang maar werden ijlings naar binnen
geslagen. Pasvorm, ho maar, de rug van het jasje bevond zich vrijwel ter
hoogte van de knieholte, maar ja, “one does the best one can”.
En als u nu denkt dat de aantredende clowneske verschijning in de
directiekamer tot woede of een schaterlach van directiewege aanleiding gaf
dan, lieve lezer, vergist u zich. Uiterst zakelijk werd een bepaalde opdracht
om iets te doen of te regelen gegeven en aangenomen.
Daarna schreef de oudste directeur iets op een papiertje (wat op gebruik
had liggen wachten in een precies passend vakje in de linker bovenla van
het bureau) en zei: “Hier heeft u het adres van mijn kleermaker. Wie weet
kan die iets voor u betekenen.”
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Chinees leren
(bijdrage B.H. Verbeek)

Aan het begin van mijn loopbaan bij de KJCPL besloot ik Chinees te gaan
leren. Immers, 'n carrière bij een maatschappij met Chinese bemanning, en
de gedachte dat daar weinig verandering in zou komen, was voor mij
stimulans genoeg om te beginnen. Bij mijn studie werd ik bijgestaan door
een van de stewards. Ik werd door de wat meer ervaren collega's
voorgelicht dat mijn studie niet door de scheepsleiding zou worden
geapprecieerd en mij werd dan ook aangeraden discretie te betrachten.
Op een dag werd ik door de kwartiermeester verwittigd dat de kapitein mij
wilde spreken. Zo'n uitnodiging betekende meestal niet veel goeds en met
lood in m'n schoenen begaf ik me naar zijn hut. Hij liet me eerst geruime
tijd wachten en mijn onrust steeg naarmate de wachttijd verstreek. Op het
psychologisch juiste moment viel hij hard uit en werd me duidelijk gemaakt
dat van Chinees leren geen sprake kon zijn. Met de bemanning sprak je
‘pidginengels’ en daarmee basta. In die tijd was de kapitein van een schip
bij de RIL een bijna keizerlijke figuur, zijn woord was wet en diende zonder
tegenspraak te worden opgevolgd. Na enige tijd besloot ik toch door te
gaan. Ik was van mijn goede bedoelingen overtuigd en meende dat een
dergelijk verbod mijn persoonlijke vrijheid in de weg stond.

Niet lang daarna gingen we op
een nacht voor anker op de
rede van Semarang en was ik
naar de bak gestuurd voor de
ankermanoeuvre. Toen de order
" vallen anker " werd gegeven
gaf ik dit door aan de bootsman.
Ik deed dit in het Chinees,
althans wat ik voor Chinees
hield en sprak daarbij één of
andere sisklank verkeerd uit met
als gevolg dat de bootsman

verstond dat " het paard de zee in moest".
Groot en luidruchtig vermaak bij de Chinese bemanning; hun lachen
galmde in de stille nacht over de verlaten rede van Semarang. Even later
stond ik op het matje. De kapitein, in vol ornaat, gaf me te kennen dat ik
mijn koffers kon pakken en in Singapore van boord moest. Het dreigement
werd uiteindelijk niet uitgevoerd maar ik ben vanaf toen in ‘pidginengels’
doorgegaan; jammer eigenlijk!
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Binnengekomen brieven:

De redactie van DE BLAUWE WIMPEL vroeg ons de oproep, die
geplaatst was in haar mei-nummer 2000, onder de aandacht te
brengen van onze leden.  Hieronder volgt het betreffende artikel:

Oproep
Hieronder reproduceren wij een foto die in een van de oorlogsjaren
1942-1945 genomen is aan boord van HM Hospitalship No.3
TJITJALENGKA, terwijl op zee gewonden worden overgenomen van
de ‘sloop’ HMS “Crane”. De meeste personen op de foto zijn
Engelse verplegers waarvan er bijna honderd aan boord zaten,
onder wie de vader van captain J.W. Martin FNI uit Dover, die ons
deze foto stuurde. De vader van captain Martin vertelde dat de
Chinees rechts onder op de foto bootsman Lam Tok is. Wij zijn
benieuwd of iemand de officier die rechtsachter staat herkent, die
met gebaren de winchlieden leidt bij het overnemen van de
gewonden van het oorlogsschip. De 1e stuurman wellicht?

Opmerking redactie RIL-Post:
In de periode dat de “Tjitjalengka” tijdens WO II hospitaalschip was,
deden - voor zover bekend - de volgende stuurlieden dienst aan
boord van het schip: 1e stuurman Algra, 2e stuurman Jochems, 3e
stuurman Rose en - vanaf januari ’45 - 4e stuurman Vos. Indien u de
betreffende stuurman herkent wordt u vriendelijk verzocht dit aan de
redactie te melden.
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Uit de 5,/ Post:

In de RIL-Post van juni 1958 vond Muck
van der Kroft de volgende ‘pidgin’ vertaling
van de welbekende Lorelei ballade:

The Hong Kong Lorelei

Oh, me belong too muchee solly
But me no savy what kind
Hag got an old piece stoly
No wantchee go outside my mind.
The night belong dark and coolow
And the Rhine makee flow allight
Topside the stars velly oolow
Shine down in the evening night.

A small piece girlee is sitting
on a Rock velly culious topside
Her golden hair she is fitting
and her jewels belong plenty blight.
A golden comb she is using
and she makes a pletty sing song.
That sound so nice and amusing,
so nice, nice all the same gong.

Fishcatching men in small piece sampan
Hag got velly culious inside.
They too muchee likee that sing song
of the pletty Lorelei maid
Maskee small piecee sampan go downside
Inside the water tsop tsop
That Lorelei makee too muchee singsong
and all the time no wantchee stop.
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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:
Er zijn nog een aantal exemplaren
van het “Jubileum-nummer 1998”
voorradig. Belangstellenden kunnen
deze bestellen bij het secretariaat of
de redactie à 6,- + verzend-kosten.

Gezocht:
Adverteerders voor de laatste twee
pagina’s van de “RIL-Post”

Tarieven: ¼ pagina 25,-

½ pagina 40,-

1/1 pagina 75,-
(langer lopende contracten n.o.t.k.)



J.C.J.L.  advertentie uit 1935
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