
DRUKWERK
PRINTED MATTER

PORT BETAALD

PTT Post

VERENIGING VAN OUD-PERSONEEL

DER

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

Afz.: Redactie "RIL-Post"
Rozengaardseweg 34-03
7001 DP DOETINCHEM

Aan:

PAYS-BAS

-Post



Colofon

VERENIGING VAN OUD-PERSONEEL

DER

KONINKLIJKE JAVA-CHINA-PAKETVAART LIJNEN N.V.

(ROYAL INTEROCEAN LINES)

Nummer 3 - Juli  2001

Bestuur
J.M. Feringa(voorzitter)
J.G. Maijoor( vice-voorzitter)
M.J. Gooszen(secretaris-penningmeester)n
G.D.M. Boot
C. Dekker
J. Kalf
H.A. Slettenaar

Secretariaat
M.J. Gooszen

Redactiecommissie:

Hoofdredactie
H.A. Slettenaar

H.R. Bos
I.M.B. Bos
D.C.M. van der Kroft
J. de Rooy
H.A. Slettenaar

(eindredactie)



1

Van de voorzitter

De op zaterdag 12 mei gehouden reünie was, mede door het
traditioneel goede weer, weer een groot succes. Ook dit jaar
mochten we, behalve een groot aantal van onze Nederlandse leden
– al of niet vergezeld door hun partners – veel oude bekenden uit het
buitenland begroeten. Met een aantal oud-RIL-ers uit verre
windstreken als Australië, België, Canada, Nieuw Zeeland,
Verenigde Staten, Maagden Eilanden en Zuid-Afrika hebben we
weer oude, meestal zeer plezierige herinneringen opgehaald.

Daar per 1 januari 2002 de gulden wordt vervangen door de euro
was het noodzakelijk de contributie aan te passen. Tijdens de jaar-
vergadering werd unaniem besloten de jaarlijkse contributie van
vijftien gulden te wijzigen in zeven euro.

Tijdens deze jaarvergadering heb ik ook reeds een voormelding
gedaan dat ik het voornemen heb - na een tiental jaren voorzitter van
onze vereniging te zijn geweest - bij de volgende jaarvergadering de
voorzittershamer aan een ander over te dragen. Ger Boot, die sinds
vorig jaar lid van het bestuur is, is bereid zich kandidaat te stellen
voor het voorzitterschap. Voor de dan vrijkomende bestuursplaats wil
Jaap de Rooy - nu lid van de redactiecommissie van de RIL-Post –
zich kandidaat stellen. Vanzelfsprekend ontvangt u, geheel in
overeenstemming met onze statuten, omstreeks maart 2002 de
officiële kandidaatstellingen. Tevens ontvangt u dan de convocatie
voor de volgende reünie, te houden op 11 mei 2002.

Jaap Feringa
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Van de redactie:

Kapitein Steven Jochems
in 1957

Evenals in de vorige uitgave publiceren we ook deze keer weer een tweetal
anekdotes van stafleden, welke werden verzameld en gebundeld door de heer
Postuma.

De herkenning van de état-major van de TJIPANAS in 1956 was toch niet zo
eenvoudig als we in eerste instantie dachten. Op de stoel zat kapitein Eef
Drukker en op de eerste rij stonden v.l.n.r. tweede wtk Van der Hoek , hwtk
Spruyt, eerste stuurman Millaard en tweede stuurman Mieog. Tot zover waren
alle inzenders het met elkaar eens. Van de jongere officieren, die op de
achterste twee rijen stonden, werden – zonder eenduidigheid - de volgende
namen genoemd: derde stuurman Engel Vegter, vijfde wtk Koeman, vijfde wtk
Van Overbeke, vierde wtk Verbeek, vijfde wtk Zweegman en vijfde wtk
Monsma.

Sinds enige tijd heeft onze vereniging een eigen webpagina op het internet.
Deze homepage is te vinden op http://home.wxs.nl/~slettena. Het op deze
wijze meer naamsbekendheid geven aan onze vereniging heeft mede geleid
tot een grote toeloop van nieuwe leden.

Daar gebleken is dat er geen behoefte bestaat aan de rubriek Vraag en
Aanbod, komt deze te vervallen.

De op verzoek van De Blauwe Wimpel geplaatste
oproep heeft tot een positieve identificatie geleid.
De officier die tijdens de oorlogsjaren aan boord
van de TJITJALENGKA aanwijzingen aan winch-
lieden gaf, blijkt de toenmalige tweede stuurman
en latere RIL gezagvoerder S. Jochems te zijn.
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Nogmaals de TJIBANTJET

Naar aanleiding van het artikel over de TJIBANTJET in het laatste
novembernummer ontvingen we van Nico Kroone, Ger Sweijen en Henk
Meinen brieven met enige correcties. Niet de genoemde W.Z. Mulder bracht
de TJIBANTJET uit, maar kapitein H. Prins was de eerste gezagvoerder van
dit schip. W.Z. Mulder was een kapitein die op een later tijdstip het gezag over
de TJIBANTJET voerde. Zover de schrijvers zich herinnerden, waren -
behalve kapitein Prins - ook de volgende oud-RIL-ers aan boord tijdens de
maiden-trip: eerste stuurman Scheybeler, tweede stuurman Zonnevijle,
tweede stuurman (dienstdoend als derde stuurman) Kroone, hwtk Wouters,
tweede wtk H. Meijer, derde wtk Geurts, vierde wtk’s Van der Meijden en
Berendsen en vijfde wtk Meinen. Ger Sweijen, die voor het eerst naar het
vaargebied vertrok, was van Amsterdam tot Singapore aangemonsterd als
leerling-purser.
Na vertrek uit Sunderland lag de TJIBANTJET eerst een week in Amsterdam
en vervolgens een week in Antwerpen. In die tijd werd door walploegen hard
gewerkt om de elektrische installatie en de dekwerktuigen, die niet optimaal
functioneerden, te verbeteren. De reis naar het vaargebied werd onder charter
van de Stoomvaart Maatschappij Nederland gemaakt, waarbij de tocht naar
Indonesië via Southampton, Genua en het Suez kanaal ging. In de
havenplaats Jeddah, waar het snikheet was, werd leerling purser Sweijen ook
ingezet bij de loswerkzaamheden. Echter toen hij en Nico Kroone aan dek een
ijskoud biertje tot zich namen om de hitte te bestrijden, maakte kapitein Prins
juist op dat moment zijn rondje en kregen de heren de wind van voren omdat
zij in diensttijd een biertje dronken.

Leerling-purser Ger Sweijen
– met pet – als talleyman in
het ruim van de TJIBANTJET
tijdens het lossen van lading
op de rede van Jeddah

(foto collectie G.Th.M. Sweijen)
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RIL-vloothistorie:

De avontuurlijke loopbaan van deTJISADANE
(bijdrage H.A. Slettenaar)

De TJISADANE in JCJL kleuren
In januari 1929 – een half jaar voordat de grote economische crisis
wereldwijd een sterke daling in het vracht- en passagiersvervoer zou
veroorzaken – besloot de raad van bestuur van de JCJL twee
nieuwe schepen te bestellen. Om dit te financieren werd middels
een geslaagde emissie het aandelenkapitaal met twee miljoen
gulden vergroot.

De manoeuvreerstand in de machinekamer
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Deze nieuwe schepen, de TJINEGARA(1) en de TJISADANE, waren
de eerste motorschepen van de maatschappij. Beiden werden
voortgestuwd door een achtcilinder, door Werkspoor gebouwde,
tweetakt Sulzer hoofdmotor met luchtverstuiving. In 1931 – toen
beide schepen in dienst werden gesteld – deed de ernst van de crisis
zich steeds meer voelen, waardoor ook de JCJL met een
overcapaciteit werd geconfronteerd. Daarom werden in datzelfde jaar
een zestal oudere schepen van de vlootsterkte afgevoerd. De
TJISADANE en haar zusterschip bleven tot kort voor de Japanse
aanval op Pearl Harbor dienstdoen op de drie wekelijkse Java-
Filippijnen-China dienst.

Gevangenen
In januari 1942 kreeg de TJISADANE opdracht 146 geïnterneerde
NSB’ers naar Paramaribo te brengen. Hiertoe werd een
bewakingsdetachement van dertig mariniers aan boord geplaatst.
Het hoofddek bij ruim III werd als gevangenis ingericht, waarbij alle
toegangen tot dit dek met behulp van zware hekken werden
afgesloten. Daar de marineleiding vond dat de NSB’ers absoluut niet
in handen mochten vallen van de vijand, werden in het diepste
geheim twee torpedokoppen in de dieptanks geplaatst.

Eerste klas
passagebiljet
van de

TJISADANE
uit 1936
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Indien de TJISADANE zou worden aangehouden kon gezagvoerder
Burger een tijdmechanisme in werking stellen waardoor de
explosieven na twintig minuten zouden ontploffen, zodat er
voldoende tijd voor passagiers en bemanning was om het schip te
verlaten. Het was de bedoeling dat de gevangenen met het schip ten
onder zouden gaan! Gelukkig kwam men zonder problemen op 1
maart in Paramaribo aan waar de ‘landverraders’ werden
ontscheept.

Internationale bemanning
De TJISADANE werd onder beheer gebracht van de American War
Shipping Administration en vertrok naar New York waar het schip
eind maart 1942 arriveerde. Binnenliggend langs een kade in
Brooklyn droste het merendeel van de Chinese bemanningsleden,
zodat het schip van de ene op de andere dag vrijwel zonder
bemanning zat. Na veel moeite wist men een uit allerlei
nationaliteiten bestaand ratjetoe aan zeelieden bijeen te schrapen
om de TJISADANE te kunnen laten varen. Met deze bemanning, die
niet bepaald handzaam was, heeft men nogal wat te stellen gehad.
De avonturen met deze internationale bemanning heeft kapitein
Burger uitvoerig beschreven in het door Anthony van Kampen
geredigeerde boekje Scheepsverklaring. Gedurende de verdere
oorlogsjaren werden deze buitenbeentjes geleidelijk aan vervangen
door ervaren Nederlandse zeelieden.

De TJISADANE komt aan in Los Angeles op 23 september 1945
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Invasie op de Aleoeten
In de zomer van 1943 werd de TJISADANE ingedeeld bij het
Western Defence Command. Inmiddels was kapitein Burger afgelost
door kapitein Naerebout, die de verdere oorlogsjaren gezagvoerder
van dit schip zou blijven.
Op 27 juni vertrok de TJISADANE afgeladen met ca.

achtienhonderd man troepen en een grote hoeveelheid
oorlogsmateriaal uit San Francisco om – als enig niet-Amerikaans
schip - deel te nemen aan de invasie van het eiland Kiska, een van
de meest westelijke Aleoeten. Daar de vijand reeds bleek te zijn
vertrokken vond deze invasie zonder verdere oorlogshandelingen
plaats.

De TJISADANE wordt
aangevallen door twee
Japanse vliegtuigen bij
Okinawa
(naar een schilderij
van D. Monsma)

Okinawa
In mei 1945 – kort voor het einde van de oorlog – nam de
TJISADANE deel aan de bloedige landing op het eiland Okinawa.
Het schip moest troepen en materiaal afleveren bij Ie-shima, een
eilandje enkele mijlen noordwestelijk van Okinawa. Een dag nadat
de troepen waren gedebarkeerd en de TJISADANE bezig was haar
lading oorlogsmateriaal te lossen, werd het schip aangevallen door
twee Japanse torpedovliegtuigen. Een van de vliegtuigen werd door
het afweergeschut van de schepen neergeschoten. Hoewel ook
geraakt, wist het tweede toestel nog een torpedo te lanceren die het
achterschip van de TJISADANE rakelings miste. Het vliegtuig kwam
vervolgens brandend van
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stuurboordzijde over ruim II - waarbij het winchdek werd geraakt en
de 25 tons zware spier afknapte - en stortte aan bakboordzijde in
zee. De felle brand die ontstond werd door het kordate optreden van
de brandbestrijdingsploeg binnen tien minuten geblust. Een
Amerikaanse kanonnier, een soldaat en twee Laskaarse
bemanningsleden vonden de dood. Ook waren er meerdere
gewonden. Ter herinnering aan de vier slachtoffers werden hun
namen op een Japanse vliegtuigpropeller gegrift, die vervolgens aan
dek werd gemonteerd.
Na het beëindigen van de vijandelijkheden maakte de TJISADANE
nog twee reizen in dienst van de Nederlandse regering van
Amsterdam naar Tandjong Priok, waarbij op de heenreis
Nederlandse militairen werden vervoerd en op de terugreis evacués
naar Nederland werden gebracht.
Bij de N.S.M. te Amsterdam werd de TJISADANE weer min of meer
herbouwd tot haar oorspronkelijke staat als vracht- en
passagiersschip, waarna het schip in augustus 1946 weer aan de
eigenaren werd teruggegeven.

Het 25- jarig dienstjubileum van hwtk W. Schuurman wordt
gevierd op de TJISADANE in Buenos Aires op 14-10-1953
Wie weet zich de namen van de aanwezigen nog te herinneren?

(foto collectie W.A. van Baar van Slangenburgh)



9

Tristan da Cunha
De TJISADANE maakte enige reizen in de oude Chinadienst, maar
toen in maart 1947 de Azië-Afrika-Zuid-Amerikadienst (de latere
A.S.A.S.) werd hervat, voer het schip gedurende haar hele verdere
carrière – samen met de TJITJALENGKA en de drie BRT’s - op
deze route.
In 1961 werden de belevenissen van de TJISADANE nog eenmaal
wereldnieuws. Op 11 oktober werd het eiland Tristan da Cunha in de
Zuid-Atlantische Oceaan getroffen door zulke hevige vulkanische
uitbarstingen dat een verder verblijf van de bevolking op dit eiland
niet meer mogelijk was. Alle 291 bewoners werden geëvacueerd
naar Nightingale Island, een naburig, kaal rotseiland, waar een zeer
oncomfortabele nacht werd doorgebracht. Een dag later arriveerde
de TJISADANE en werd de gehele bevolking aan boord genomen en
naar Kaapstad vervoerd.

Op een trieste, regenachtige dag (12-05-1962) vertrekt de
TJISADANE voor haar laatste reis vanuit Yokohama naar de sloper
in Kure. V.l.n.r. mw. Spijker, eerste stuurman Spijker en kapitein
P. Algra (foto collectie J.G.M. Spijker)

Gesloopt
Ruim een half jaar later kwam een definitief einde aan de bewogen
loopbaan van de TJISADANE. Op 14 mei 1962 arriveerde het schip
in Kure om daar te worden gesloopt.
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Een zwarte bladzijde in de JCJL geschiedenis
(bijdrage G.Th.M. Sweijen)

(met dank aan W.A. Schreuder, die in 1929 als employé uitkwam)

Voor de ineenstorting van de beurs op Wallstreet in 1929 had de JCJL –
ten behoeve van vlootuitbreiding – voor twee miljoen gulden aan nieuwe
aandelen uitgegeven. Reeds voor de crisis in de jaren dertig was een van
de grootste pijlers van het bedrijf – het suikervervoer, dat zo’n driekwart
van de uitgaande ladingstroom van Java betrof – weggevallen. Bovendien
waren er op dat moment veel time- en reischarters afgesloten zodat men
tegelijkertijd werd geconfronteerd met vlootuitbreiding, opgenomen
charterschepen en weinig ladingaanbod. Verder was het een probleem dat
de schepen nu veel te groot waren voor het veel geringere ladingaanbod
en dat de concurrentie met de Japanse rederijen, de Osaka Shosen Kaisha
en de Nanyo Shosen Kaisha, steeds heviger werd en resulteerde in een
vrachtoorlog.
Dit had onder meer tot gevolg dat vele schepen, zoals bijvoorbeeld de
TJIBODAS, de TJIKINI en de TJITAROEM in 1931 voor de sloop werden
verkocht. Het jaar daarop gingen de TJIKAMPEK, de TJIMENTENG, de
TJIPANAS en de TJILIWONG dezelfde weg. Ook werden een aantal
lijndiensten opgeheven of ingekrompen. Uiteraard had dit ook gevolgen
voor het personeelsbestand. Bijna een kwart van de officieren werd
ontslagen met slechts weinig afstappersgeld. Het overcompleet aan
Chinese bemanningen werd eveneens afgedankt. Aan wal ging jaar na jaar
het basissalaris omlaag, een keer met tien procent en verschillende malen
met vijf procent. Tantièmes werden uiteraard niet verleend en dat werd
slechts zeer gedeeltelijk gecompenseerd met duurtetoeslagen.
Gezien de geschetste problematiek zal het geen verwondering meer
wekken dat in die moeilijke jaren de drie afgebeelde schepen werden
opgelegd.

De TJIKANDI,
TJIKARANG en
TJIBESAR opgelegd in
Soerabaya, gepavoiseerd
op koninginnedag 1932.

(foto E. Van Walree, uit
collectie G.Th.M.Sweijen)
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Hells-bells
(bijdrage W. Bakker)

Op de TJIMENTENG hadden ze een aap aan boord; wie de eigenaar was
wist niemand te vertellen. Hij had eerst een tijdje aan een ketting
vastgezeten, vlakbij een houten hokje dat zo te zien in een of andere
kampong was gefabriceerd.
Het beest at allerlei soorten fruit, dopte pinda's en at ook korstjes brood. De
vierde stuurman zag er op toe dat het de aap aan niets ontbrak.
Op een dag was-ie los. De ketting hing levenloos aan z'n hok en hij had de
bree veertien gekozen. Je zag hem op het voorschip, op het achterschip en
hij was ook al eens in de machinekamer gesignaleerd. De aap gedroeg
zich overigens netjes en maakte er geen beestenboel van. Een van zijn
geliefkoosde plekjes was de BB brugvleugel, waar een soort platformpje
tegen de achterste reling was gelast - waarschijnlijk een overblijfsel uit de
Tweede Wereldoorlog. De aap bracht daar uren op door en vermaakte zich
door zich dan weer links en dan weer rechts te krabben en zichzelf van
imaginaire vlooien te ontdoen. Een ieder weet dat op een schip waar
dieselolie als brandstof wordt gebruikt geen vlooien aanwezig zijn.

Eef Drukker was eerste stuurman en het is tijdens zijn wacht gebeurd. Hij
heeft het voor zijn eigen ogen zien afspelen. De aap ontdekte opeens een
koperdraadje dat aan het platform was vastgemaakt via een witte, gladde,
porseleinen isolator. De handjes, die de isolator maar net konden
omvatten, trokken er met alle macht aan. Zie daar! Er kwam speling in de
draad en een klein, bruin Philips radiootje verscheen in de ruimte van de
patrijspoort. Nog een haal aan de draad en de radio gleed sierlijk uit het
gat, maakte een reuze zwaai overzee om met een daverende klap tegen de
scheepshuid te belanden en vervolgens loodrecht in de plomp te

Een biertje drinken aan
dek van de
TJIMENTENG 1958
(foto collectie R. Broekhuis)



12

verdwijnen. Eef Drukker en de aap aanschouwden ditgebeuren als met
stomheid geslagen, totdat Eef Drukker besefte dat dit zijn eigen radio was.
Woedend riep hij uit: "Grijp die aap!!!" Dit was niet aan dovemansoren
gezegd. De uitkijk, die op de brug aanwezig was, zette direct de
achtervolging in, spoedig gevolgd door een aantal bemanningsleden die
juist van de dagdienst waren vrijgekomen. Het werd een ware klopjacht
waarbij de aap zelfs tot in de voormast achtervolgd werd. De aap klom
langs de antennedraad in de richting van de achtermast, toen hij ook daar
een matroos zag die, met het mes tussen de tanden, hem al dicht was
genaderd. De aap moet het hopeloze van zijn toestand hebben ingezien en
hebben begrepen dat hij een persona non grata was geworden. De
matroos in de voormast gaf de antennedraad een slingerende beweging en
zag tot zijn verbazing dat de aap met een sierlijke sprong, ter hoogte van
de schoorsteen, de antennedraad had verlaten en - centimeters vrij van het
sloependek - in zee was beland. Het werd stil aan boord en iedereen ging
weer aan het werk. Pas tijdens het avondmaal was het gebeurde het
middelpunt van het gesprek.
Twee dagen later produceerde marconist Piet Krab een tekeningetje van
een zwemmende aap, die in de richting van een zich aan de horizon
verdwijnend schip zwom. Eronder stond geschreven: "Hij haalt ons in !!!"

Het m.s. TJIMENTENG vertrekt uit Rotterdam op 04-06-1947
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Carrière Planning ?
(uit:Anekdotes Walpersoneel)

(verzameld en gebundeld door E.A. Postuma)

We lezen ergens begin zeventiger jaren. Hong Kong. Een weekend. Enkele
boten zij aan zij geankerd in een van de baaien buiten de Fragrant
Harbour. Een vredig, bijna domestic tafereel: wat lager volk op
scheepsbezoek bij een ‘almost Taipan’ in de RIL-familie, gewapend met
pinkgin op het achterdek, terwijl de RIL-Taipan in zijn dinghy een rondje
roeit….
Verlangend naar een versnapering - mogelijk een dry martini - legt de
vermoeide Taipan aan, aan de achtersteven van de geankerde jachten. Hij
staat op om aan boord te klimmen voor een welverdiende verfrissing en …
glijdt uit en valt overboord terwijl hij met zijn onderbenen in de dinghy blijft
hangen. Consternatie alom. Want met de benen in de dinghy en het hoofd
voornamelijk onder water dreigt er levensgevaar!
De verteller, aanwezig aan boord als pinkgin drinkend ‘lager volk’, ziet dit
in, reikt naar beneden, pakt Taipan onder de oksels en hijst hem in een
positie waarin hij zijn benen vrij krijgt en laat hem vervolgens in het water
zakken, zodat hij, zwemmend, de bootsladder kan bereiken en aan boord
kan klauteren.
“Had je niet moeten doen, sufferd!” sist de ‘almost Taipan’ de redder toe en
legt de verbaasd opkijkende aanwezigen ongeduldig uit: “We moeten toch
voor doorstroming zorgen!?”
“Dat is jouw carrière, maar what about de mijne?” werpt de redder tegen.
De RIL-Taipan klimt aan boord, droogt zich af, drinkt een dry martini met
zichtbaar genoegen en praat over koetjes en kalfjes. Goddank! De
discussie is aan hem voorbij gegaan.
Later horen we dat de Taipan, tijdens een raadsvergadering in Amsterdam,
de hele episode in alle details en praktisch verbatim heeft verhaald, tot
grote hilariteit van zijn toehoorders… en daar moesten we toch wel even bij
slikken.

Hong Kong in de
zestiger jaren
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Wietse
(bijdrage Henk Slettenaar)

Dit verhaal speelde zich af toen de TJINEGARA(2) nog STRAAT
MAKASSAR heette. Dit vrachtschip met accommodatie voor veertig
passagiers lag voor zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt in het Asano Droogdok
te Yokohama toen een nieuwe eerste stuurman, luisterend naar de
roepnaam Wietse, aan boord werd geplaatst.

De STRAAT MAKASSAR in Asano Dock te Yokohama.
(Foto J.G.M. Spijker)

Tijdens het uitpakken van zijn bagage vond Wietse onderin een bureaulade
een tweetal zogenaamde bodemproppen. Ter verduidelijking voor niet
zeevarenden: bodemproppen zijn stoppen die vanaf de buitenzijde in de
vullingen en tanks worden gedraaid. Zij dienen om – tijdens een
droogdokperiode – deze ruimten geheel te kunnen leegmaken en schoon
spoelen. Het verwijderen en vooral het weer aanbrengen van deze proppen
kreeg vanzelfsprekend de nodige aandacht. Zou een der proppen worden
vergeten of niet goed worden gemonteerd, dan zou het schip bij vullen van
het droogdok lek raken. In het dienstreglement van de RIL was hiervoor
een procedure opgesteld. Het was regel dat de eerste stuurman en de
tweede wtk samen de proppen verzorgden zodat zij elkaar konden
controleren. Tevens moest door beiden een controlelijst worden afgewerkt.
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Aan de door Wietse gevonden proppen was duidelijk te zien dat het hier
reserveproppen betrof; er was geen spoor van intering door zeewater waar
te nemen.
Op dat ogenblik was men juist begonnen met het vol laten lopen van het
droogdok. De gezagvoerder liep, een beetje zenuwachtig, op de brug heen
en weer te drentelen en maakte zich zorgen over de gewichtsverdeling van
het schip. Zou de STRAAT MAKASSAR, als ze los kwam van de blokken,
mooi recht blijven liggen of zou ze scheef vallen?
Wietse, een rasechte Amsterdammer die er een zeer eigen gevoel van
humor op na hield, koos juist dit moment uit om, met een stalen gezicht en
twee bodemproppen bengelend aan een touwtje, op de brug te verschijnen.
“Kapitein…. Kijk nu eens wat ik in mijn hut vind!”
Eerst werd de gezagvoerder doodsbleek, vervolgens knalrood en met
overslaande stem begon hij naar de bij de dokdeuren staande dokmeester
te roepen. “Stop flooding at once!!! Close dockgates immediately!!! Start
emptying drydock again as fast as possible…!!!”
Glimlachend zag Wietse de door hem veroorzaakte wanorde aan. Pas toen
men de bevelen van de kapitein had opgevolgd en was begonnen met het
weer leeg pompen van het droogdok vond hij dat het tijdstip was
aangebroken om de kapitein te vertellen dat dit reserveproppen waren. Na
deze mededeling leek het wel of de gezagvoerder zou ontploffen, zo
kwaad was hij.
Het behoeft geen verder betoog dat sindsdien de verstandhouding tussen
de kapitein en zijn eerste stuurman het een en ander te wensen overliet.

De naam wordt gewijzigd
van STRAAT MAKASSAR

naar TJINEGARA(2)
op 27-07-1956

(Foto J.G.M. Spijker)
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Koud of Warm?
(uit:“Anekdotes Walpersoneel)

(verzameld en gebundeld door E.A. Postuma)

Het hoofdkantoor van de RIL, gehuisvest in een eigen gebouw aan Java
Road, North Point, had regelingsproblemen met de temperatuur en de
vochtigheidsgraad. Hoogstwaarschijnlijk werd dat veroorzaakt doordat de
ontwerpers van de airconditioning installatie - uit Europa, heb ik me laten
vertellen - zich onvoldoende gerealiseerd hadden dat de vochtigheid in
Hong Kong kan oplopen tot meer dan negentig procent. Het gevolg was
dat, wanneer de airco op volle toeren draaide, het aan de noordzijde van
het gebouw ijskoud en aan de zuidzijde snikheet en vochtig.

Voordat er werkelijk iets aan gedaan werd door middel van het bijplaatsen
van talrijke losse raam-units, had de afdeling Interne Dienst, waar onze
onvolprezen Lommen de scepter zwaaide, een heel eigen oplossing voor
dit probleem wat voor veel klachten zorgde.
Op probleemdagen liep Lommen monter door het gehele gebouw en
zorgde ervoor dat hij het koude deel betrad in een shirt met korte mouwen,
uitroepend: “Waar hebben jullie het over? Het is hier helemaal niet koud.
Kijk naar mij; ik loop toch ook in mijn korte hemdsmouwtjes…!”
Daarna spoedde hij zich naar de andere helft, nadat hij onderweg eerst een
dikke wollen trui had aangetrokken: “Wat bedoel je nu? Het is hier helemaal
niet warm. Ik heb er zelfs een trui bij aangetrokken…!”
Zijn baas, die in de koele helft zat, was het met hem eens.

Interocean House gezien
vanaf het water



17

The Green Bottle
(bijdrage W.A.G. Verhulst)

Omstreeks juli 1969 werd ik als derde wtk aan boord geplaatst van de
TJILUWAH. De derde wtk die ik afloste verkocht mij meteen – voor een
stevige prijs - zijn tweedehands koelkastje.
De TJILUWAH liep op haar laatste benen en iedereen aan boord had daar
dan ook mee te maken. De gezagvoerder Jan Maan stond regelmatig
ingezeept onder zijn douche zonder dat er water uitkwam. Via een
telefoontje ‘verzocht’ hij dan om alles af te sluiten, als er maar water uit zijn
douche kwam om zijn zilveren haren uit te spoelen. Een gevolg van de
afsluiting was dat de lijn vervolgens volledig blokkeerde door alle
telefoontjes van de verontruste Civiele Dienst. De oorzaak van de ellende
bleek later een volledig dichtgeslibde hoofd waterleiding.
Ook de airco, een ‘chilled water’ systeem, had eenzelfde euvel. Wat een -
overigens terecht - continu geklaag van de passagiers opleverde.
Het plan van de Technische Dienst in Hong Kong, om het systeem
chemisch te reinigen, ging gelukkig niet door. Het leed was niet te overzien
want er was dan namelijk geen leiding heel gebleven!
Hwtk Frans Beckers had zich tot een olympisch kampioen trappenlopen
ontwikkeld. Want, in geval van nachtelijk alarm - en dat kwam nogal eens
voor - was hij steevast als eerste beneden om te zien wat er aan de hand
was. En voor de wtk's en stuurlui was het bij nacht en ontij sleutelen om
het bedrijf aan de gang te houden. Kortom, er was werk genoeg en dagen
van veertien uur waren eerder gewoonte dan uitzondering. Ondanks - of
beter gezegd door - al die ellende was de sfeer er bijzonder goed. Hard
werken, maar ook op zijn tijd een gezellig feestje.



18

De hut van de derde wtk was gelegen aan bakboordzijde en had een
aparte buiteningang. Men kon dus gemakkelijk, zonder dat iemand het zag,
in die hut komen, wat voor de jongere officieren natuurlijk ideaal was.
Bovendien stond er altijd een goed gevuld koelkastje waarop stond:"Let's
have a quicky”
’s Avonds liep ik de 8-12 en menigmaal was mijn hut bij het bovenkomen
na afloop van de wacht reeds goed gevuld met jongere officieren en enkele
Australische schonen.
Als ik dan mazzel had, zat er voor mij ook nog een biertje in. Naar
de schonen kon ik meestal fluiten!!! (Dat is later trouwens wel
goed gekomen, hoor!)
De kapitein nodigde nogal eens wat gasten uit in zijn verblijf, doch hij
kreeg vaak als antwoord: “Nee, ik kan niet, want ik moet naar de green
bottle bar”. Een voor kapitein Jan toen nog onbekende plaats.
U begrijpt het al. Ouwe Jan ging zoeken en op een nacht rond half twee
kwam hij met een brede grijns op zijn gezicht terecht in mijn hut; hij had de
green bottle bar gevonden.
Vanaf die nacht was ook het gezag een regelmatige, gezellige klant.
Dat deze hut enige populariteit genoot bleek wel uit het feit dat er
passagiers waren die, na een bezichtigstour in Sydney of Melbourne, tegen
de purser zeiden: “We hebben alles gezien behalve de nachtclub green
bottle.

Etat-major van de TJILUWAH in 1970.
V.l.n.r. Mw Kol, tweede stuurman Kol, scheepsarts Lewis, hwtk Becker,
eerste stuurman Kruk, tweede wtk Geerlings, kapitein Maan, Mw Lewis
en een passagier (foto collectie John Kol)
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Zelfs de Chinese purser wist niet dat er een nachtclub aan boord was!

M.s. TJILUWAH is reeds lang geleden gesloopt, maar het koelkastje staat
nu in mijn buitenhuisje te Lommel (België) en er wordt nog geregeld een
koud Heineken biertje uit gehaald door ex-RIL-ers. Uiteindelijk dus geen
duurkoop, maar goedkoop na meer dan 32 jaren dienst.

Dus bent u deze zomer in de buurt van Lommel; bel 06-53308148 en kom
eens een TJILUWAH biertje drinken.

Verenigingsartikelen

De volgende artikelen zijn nog in beperkte mate te bestellen bij het
secretariaat van onze vereniging:

RIL-stropdassen à 15,-

Reversspeldjes (RIL-vlag) à 5,-

Foto 18x24 glas-in-loodraam uit Scheepvaarthuis à 7,50

Jubileumnummer 1998 à 6,-

Alle prijzen zijn exclusief verzend kosten.

Ik en mijn TJILUWAH
koelkastje in mijn
zomerhuisje in
Lommel (B)
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A hotel is a funny place, especially in Asia
(bijdrage A.L.G. Rommen, bron Shelley Berman)

Een hotel waar men vreemde conversaties kan hebben. Een voorbeeld
hiervan is een telefoongesprek tussen een hotelgast en een van de
employés.

Morny, rune sore-bees
Oh, sorry I thought I dialed room service?!
Rye, rune sore-bees. Morny, jewish to odor sunteen?
Yes, I order something. This is room thirteen-oh-five. I want ……
Okay, torino-fi, yes plea?
I'd like some bacon and eggs.
Ow july then?
What?
Aches … Ow july then? Pry? Boy? Pooch…?
Oh, the eggs ! How do I like them! Sorry.
Scrambled, please.
Okay strangle aches. Ow july thee baycome? Crease?
Crisp will be fine.
Okay. An santos?
What?
Santos. July santos?
Uh ….I don't know … I don't think so.
No? Judo one toes?
Look I really feel bad about this, but I just don't know what ‘judo one toes’ means,
sorry ..
Toes! Toes! Why jew don juan toes?
Oh I have got it! Toast! You were saying toast! Fine all right.
We bother?
No just put the butter on the side
Wad?
I’m sorry, I meant butter apart in a tray,
I put the butter on the toast myself.
Copy?
I feel terrible about this, but …I…
Copy? Tea? Mill?
Coffee!! Yes, coffee please and that's all.
One minny. Fo rune torino-fi, strangle-aches, crease baycome,
santos we bother honey sigh and copy. Rye?
Whatever you say.
Okay. Tenjewberrymud.
You're welcome.
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Parkeren
(bijdrage W. Winkelman)

Parkeren is een probleem waar we bijna dagelijks mee te maken hebben.
Het begint met het vinden van een plaatsje. Vervolgens moet de gulzige
meter worden gevoed met munten die dikwijls niet beschikbaar zijn, of de
meter is defect… Mocht je denken dat je aan alle formaliteiten hebt
voldaan, dan kom je toch vaak bedrogen uit. Het kan voorkomen dat je
voor je boodschap een langere tijd nodig hebt dan je aan parkeertijd hebt
gekocht, of dat je niet hebt betaald op de overal wisselende koopavonden.
Kortom het is soms lastig een parkeerboete te vermijden!

In de periode dat ik de RIL mocht vertegenwoordigen in Oost-Afrika, kreeg
ik op een zaterdagmorgen een telefoontje met het verzoek op weg naar
huis een pakje boter mee te brengen uit de (mini)supermarkt in Mombasa.
Bij het passeren van deze winkel constateerde ik dat er geen gelegenheid
was om mijn vervoermiddel daar te parkeren. Er was slechts een vrij plekje
in een zijstraat langs een gele trottoirband. Ik besloot het maar te riskeren.
Het aanschaffen van een pakje boter zou niet lang in beslag nemen en het
risico leek me daarom aanvaardbaar.
Het kopen van het benodigde artikel verliep inderdaad vlot en met het
vooruitzicht van een vrij weekend stapte ik welgemoed terug naar mijn
auto.
Tijdens de korte periode van mijn afwezigheid waren daar de problemen
echter al begonnen. Een forse politieagent was druk bezig mijn
autonummer te noteren. Ik maakte mij bekend als de eigenaar. Mijn
verontschuldiging dat het foute parkeren hooguit vijf minuten had geduurd
werd niet geaccepteerd.

W. Winkelman tijdens een
‘deep sea fishing trip’ in de
Indische Oceaan voor de kust
van Mombasa.
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De agent vertelde dat hij de tow-away wagen al had besteld en daarom nu
genoodzaakt was de kwestie officieel af te handelen.
Mijn rijbewijs werd gevraagd. Maar omdat het formaat van een Kenyaans
rijbewijs zodanig was dat het niet in een borstzakje paste had ik het in de
kofferbak laten liggen. Gezien de formele houding van de agent voelde ik
ook geen enkele behoefte tot medewerking en daarom toonde ik hem mijn
Singaporees rijbewijs.
Na afgifte van dit document kreeg ik echter spijt, want ik voorzag nu
verdere moeilijkheden. Ik liet echter de zaak nog even op zijn beloop en
wachtte de reactie van de agent af. Deze stond het rijbewijs uitvoerig te
bestuderen maar gaf geen enkel commentaar. Dit alles duurde geruime tijd
en mij bleef niets anders over dan maar rustig af te wachten.
Wie schetste mijn verbazing toen de agent plotseling in de houding sprong,
salueerde en me mijn rijbewijs terug gaf. “I am very sorry sir, excuse me!”
Ik begreep niets van deze ontwikkeling en besloot het spel maar mee te
spelen: “That’s allright officer. Can I go now?” “Of course sir and I am very
sorry!”
Als de bliksem ben ik toen vertrokken, mij onderweg afvragend welke
speciale magie dit Singaporees rijbewijs had. Het vooruitzicht van een duur
pakje boter was echter verdwenen!
Thuis gekomen heb ik het magische kaartje nog eens uitvoerig bestudeerd.
Er stond niets bijzonders op - afgezien van de normale gegevens. Als
adres stond echter vermeld Dunearn Court en ik vermoedde dat de
gezagsdrager door het woord ‘court’ was geïmponeerd en de indruk had
gekregen dat hij met iemand van de rechterlijke macht van doen had.
Zo kun je bij het parkeren ook wel eens prettige problemen tegenkomen!

Gelukkige Garnaal
(bijdrage J. de Rooy)

Hongkong, begin jaren zestig. Een afscheidsreceptie op Interocean House
ter gelegenheid van het vertrek van de heer Veltman. Zoiets is voor
vrijgezellen altijd wel een aantrekkelijk geheel.
Ik heb telegrammenwacht. Verdikkeme, mis ik toch die lekkere hap. En je
moet als vliegende kraai wel steeds iets proberen te vangen.
Het zij dan maar zo.
De volgende dag moet bijna het gehele RIL personeel vanwege het feest
continu in looppas naar het toilet; een aantal komt niet eens meer naar het
kantoor.
Was ik even een gelukkige garnaal. Je weet maar nooit wat goed voor je is!
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Verjongingsreis
(bijdrage H.R. Bos)

Begin maart vertrokken mijn vrouw en ik voor een reis naar Australië en
Nieuw Zeeland om onze jongste dochter Aster te bezoeken. Op de
heenweg zouden we een tussenstop maken in Hong Kong en op de
terugweg in Singapore. “Veel plezier op je verjongingsreis,” zei een collega,
die ook gevaren heeft, tegen me voor ons vertrek. Helemaal begreep ik
hem niet. Maar dat duurde maar totdat we in Hong Kong waren en ik daar
als een razende Roeland van hot naar haar rende om in die paar dagen
toch maar zoveel mogelijk te zien, om alles van vroeger weer te
herbeleven. Op naar de Peak, naar Repulse Bay, naar Aberdeen, een paar
maal met de Star Ferry naar Kowloon en terug, met het trammetje naar
Happy Valley. Het is veranderd in die bijna dertig jaar, dat wel, maar de
hectiek is er nog, evenals de sfeer en de geuren. Ook even gekeken op
Java Road. Nummer 191 was niet meer het vertrouwde RIL kantoor, maar
een groot gebouw met een Kodak lichtreclame . Het had allemaal iets
melancholieks maar toch ook, ondanks de veranderingen, dat gevoel van
herkenning; het gevoel weer terug te zijn in mijn late ‘twenties’.

In Australië aangekomen troffen we dochter Aster in Melbourne. Na enkele
dagen vertrokken we naar Sydney waar we maar een paar dagen bleven.
Ik was terug in de tijd en herhaalde de race met de klok. Het
karakteristieke, oude RIL-kantoor in George Street stond er nog, al was
het nu een winkel geworden, dus toch nog maar even een fotootje
schieten.

De NIEUW HOLLAND onder de in aanbouw zijnde Sydney
Harbour Bridge – april 1932
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En dan een tocht door de haven en op naar de brug. Aan de voet van de
brug in The Rocks, ben ik nog even in een antiek zaakje geweest,
gespecialiseerd in Nautical Antiques. En geloof het of niet: ik heb daar een
RIL-asbak gekocht. U kent ze wel; die driehoekige. Prijs Aus. $ 96,_…,
maar ja, je moet wat overhebben om je nostalgische honger te stillen. Ze
hadden ook nog een compleet zesdelig RIL-servies in de aanbieding, prijs
Aus. $ 995,-, maar daarvoor was mijn honger niet sterk genoeg..
Dus nu op naar de brug. Tegenwoordig kun je wandeltochten over de boog
maken, maar wij hebben ons beperkt tot het bezoek aan een van de torens.
En vervolgens heb ik op de brug een foto van mijn dochter gemaakt, naar
ik dacht op ongeveer dezelfde plaats als dat ook ik enkele jaren daarvoor
was gefotografeerd en waarvan ook een foto van mijn vader (G.E. Bos, wtk
bij de KPM) bestond.

Thuisgekomen ben ik gaan zoeken in mijn archief en het resultaat was een
collage van drie generaties van de familie Bos op de Sydney Harbour
Bridge. Mijn vader (28) in 1933, ikzelf (23) 33 jaar later in 1966 en nu mijn
dochter (20) weer 35 jaar later in 2001. Al met al dus niet alleen een
verjongingsreis, maar ook een reis terug in de tijd. Een geweldige tijd. En
dat geldt waarschijnlijk niet alleen voor mij, gezien onze jaarlijkse reünie,
waar we weer even aan die periode proeven.

Drie generaties Bos op de Sydney Harbour Bridge
juli 1933, maart 1966 en maart 2001
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The Shipowner’s Cargo Liabilities
(uit RIL-Post april 1955 / bijdrage D.C.M. van der Kroft)

It is much to be regretted
That your goods are slightly wetted.

But our lack of liability is plain
For our latest bill of lading

Which is proof against evading
Bears exception for seawater, rust and rain.

Also sweat, contamination
Fire and all depreciation

That we’ve ever seen or heard of on a ship,
And our due examination

Which we made at destination
Shows your cargo much improved by the trip.

Furthermore, the protest shows
That the Master blew his nose

And the hatches were demolished by the gale
Oh, we’ll all stick together

To prove it’s heavy weather
For we’ve got the cargo owner by the tail.

So reserving all defences
Alibis and false pretences

We suggest that your underwriter man
Is the guy that’s out of luck
We always pass the buck

Yes, we always duck the issue if we can.
‘Tis a cause of grief sincere
And we almost weep to hear

You are claiming for your cargo wet by rain
It really is a crime

That you’re wasting all your time
For our bill of lading clauses make it plain.

That from ullage, rust or seepage
Water, sweat or just plain leakage

Act of God, restraint of princes, theft or war
Loss, damage or detention

Lock-out, strike or circumvention
Blockade, interdict or loss twixt ship and shore

Quarantine or heavy weather
Fog and rain or both together

We’re protected from all these and many more,
And it’s very plain to see that our liability
As regards your claim is absolutely nil.

So try your underwriter
He’s a friendly sort of blighter

And is pretty sure to grin and foot the bill.

Unknown Author.
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De Vereniging van Oud-employés der Koninklijke Paketvaart Maatschappij
verzocht ons het volgende bericht te plaatsen:

OPROEP KPM.-REÜNIE

Op zaterdag 1 september a.s. organiseert de Ver. van Oud-employés der
Koninklijke Paketvaart Maatschappij haar jaarlijkse reünie in Arnhem
(Bronbeek).
De vereniging, die al meer dan 75 jaar bestaat, is nog zeer actief (er is
reeds een begin gemaakt met de voorbereiding van het tachtigjarig
jubileum in 2004).
Behalve bovengenoemde reünie wordt ook elk voorjaar een bijeenkomst
georganiseerd.
Bovendien zijn z.g. ledenkringen actief in verschillende regio’s in
Nederland. Vanwege de kortere afstanden komen de leden van een kring
frequenter bij elkaar. Hedendaagse zaken, maar uiteraard ook die van
‘tempo doeloe’, worden besproken onder het genot van een kopje koffie of
iets sterkers.
Weliswaar telt het huidige ledenbestand ruim vierhonderd leden, toch
missen we nog veel oud-collega’s. Ook mensen die niet in dienst zijn
geweest van de KPM of aan haar gelieerde maatschappijen maar wel op
haar schepen hebben gevaren, dan wel anderszins de KPM een warm hart
toedragen zijn als donateur van harte welkom.
Mocht u dus een aantal van uw vroegere collega’s willen ontmoeten, geeft
u zich dan op als lid (of donateur) en wij ontmoeten elkaar op 1 september
in Arnhem.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

H. Schoolkate (vz)
H. Nakken
T. v.d. Linde (secr.)
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