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Van de voorzitter 

Het in een databestand vermelden van JCJL- en RIL-memorabilia, 
die - ten behoeve van onze nakomelingen - uiteindelijk zullen 
worden overgedragen aan de beide grote, Nederlandse maritieme 
musea, heeft ertoe geleid dat er nu 165 verschillende artikelen door 
onze leden in het bestand werden aangemeld. 
Op deze wijze zorgen we ervoor dat souvenirs van het RIL-tijdperk 
niet verloren gaan als de eigenaar komt te overlijden of in een 
verzorgingshuis wordt opgenomen. En dat terwijl de eigenaar - zo 
lang hij dit zelf wil - toch in het bezit blijft van zijn herinneringen. 
In augustus werden kopieën van het databestand verzonden aan 
zowel het Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam als aan 
het Maritiem Museum Rotterdam. Van dit laatste museum ontvingen 
wij bericht dat men een tentoonstelling in voorbereiding heeft rondom 
het thema Varen in de Oost en dat voor deze tentoonstelling 
misschien wel een beroep zal worden gedaan op de aangemelde 
memorabilia. 

Verschillende leden verzochten ons om hen in het vervolg de RIL
Post per e-mail toe te zenden, daar dit een aanzienlijke besparing 
aan porto zou opleveren. Hoewel het aantal leden met een 
internetaansluiting toeneemt, is tot nu toe slechts ongeveer twintig 
percent van de,oud-RIL-ers per e-mail bereikbaar. Daarom zullen we 
de eerstkomende tijd toch maar doorgaan met de gebruikelijke, 
misschien wel ouderwetse, manier van verzending per post. 

Dit is vermoedelijk dé laatste Van de voorzitter die u van mij onder 
ogen zult krijgen. Na de voorzittershamer gedurende een tiental 
jaren te hebben gehanteerd zal ik deze, tijdens de volgende 
jaarvergadering op 11 mei 2002, overdragen aan een nieuwe, door u 
dan te kiezen voorzitter van onze vereniging. 

Jaap Feringa 
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Van de redactie 

Naar aanleiding van het artikel He/Is-be/Is 
van W. Bakker (#3) ontvingen we een 
schrijven van R. Broekhuis waarin hij 
meldde dat hij de oorspronkelijke eigenaar 
van de betreffende aap was. In 1957 had hij 
voor een Oost-Afrikaans pond het aapje in 
Mombasa gekocht. De aap, die Kees werd 
genoemd, at alles behalve bananen. In 
1958 ging Broekhuis met verlof en werd de 
verzorging van Kees overgedragen aan een 
van de andere officieren. -De aap Kees aan boord van 

de TJIMENTENG 
(foto R. Broelchuls) 

We ontvingen het boekje Bakker en Zeeman waarin een van onze leden 
Leen Venta, zijn carrière beschrijft. Meerdere hoofdstukken heeft hij gewiJd 
aan de periode dat hij instructeur-patissier was op een aantal schepen van 
de ~.IL D~ eerste, beperkte privé-uitgave heeft Leen reeds verspreid onder 
fam1he, vnenden en bekenden. Mocht er voldoende belangstelling voor dit 
boekje bestaan dan is Leen genegen eventueel een tweede uitgave het licht 
te doen zien. De prijs hiervan zal ongeveer €J {f 15,40) bedragen. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Leen. Zie hiervoor de in de 
ledenlijst vermelde adresgegevens. 

Het verhaal Wietse (#3) heeft ertoe geleid dat nog enige oud-RIL-ers een 
aantal anekdotes aan de redactie hebben gezonden over deze wel heel erg 
excentrieke stuurman. Deze anekdotes hebben we nu verwerkt tot het artikel 
Wietse (2). 

Wij proberen bij de selectie van artikelen naar een redelijk evenwicht te streven 
tu~ verhalen aan boord en aan de wal. Ook proberen wij er voor te zorgen 
dat biJ de natte artikelen zowel de nautici als de technici aan hun trekken 
kunnen komen. Vooral wat betreft verhalen van walpersoneel, hebben we nog 
maar weinig in portefeuille. Zijn er onder de voormalige walslurpen nog mensen 
die. ee~ aardig verhaal te vertellen hebben? Vanzelfsprekend blijven 
hennnenngen en anekdotes van oud-zeevarenden evengoed van harte welkom. 
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Wietse (2) 
(bijdrage H. Wijma) 

Op de dienst naar Zuid-Amerika gebeurde het vaak dat men walvissen kon 
observeren. De kapitein van de TEGELBERG had instructies ontvangen 
van het hoofdkantoor om een speciaal logboek bij te houden waarin alle 
walviswaarnemingen moesten worden geregistreerd. Aan de hand van een 
boek met foto's moest men proberen om ook het type walvis te 
identificeren. Alle stuurlui waren aanwezig in de kaartenkamer om met 
deze materie kennis te maken. Gedurende deze presentatie maakte 
Wietse de opmerking dat dit voor hem allemaal niet van belang was. De 
kapitein was zeer verontwaardigd en vroeg Wietse uit te leggen waarom hij 
dit niet hoefde te weten. Wietse, die alleen maar wacht liep als het donker 
was, reageerde hierop: MKapitein, die walvissen hebben toch geen rood 
lichtje aan hun staart 11· 

Er was grote opschudding op de brug van de TEGELBERG. De elektrische 
klokken door het hele schip waren stil blijven staan. Dit was midden in de 
nacht gebeurd en men had het niet nodig gevonden om dit ogenblikkelijk 
aan de kapitein te melden. De kapitein was zeer geîrriteerd en vroeg zich 
af hoe de passagiers zouden reageren. Het was Wietse die toen de 
opmerking maakte: MKapitein, waarom schilderen we de wijzerplaten van 
alle klokken niet zwart? Dan kunnen ook de passagiers niet meer zien hoe 
laat het is: 

Wietse was een geweldige jazzliefhebber en een fanatiek luisteraar van het 
jazzprogramma van The Voice of America. Soms viel zijn favoriete 
programma samen met zijn wacht, maar daar was een oplossing voor 
gevonden. Er bestond een vaste verbinding van het radiostation naar de 
kaartenkamer om tijdseinen door te geven. In plaats van het tijdsein werd 
een van de ontvangers op The Voice of America afgestemd. De 
telefoonkabel was wat verlengd zodat Wietse zonder probleem op de 
brugvleugel naar The Voice of America kon luisteren. Zo kon je Wietse 
midden in de nacht op de brug aantreffen met een koptelefoon op en een 
grote grijns op zijn gezicht. 

Ik ben Wietse nog een keer tegengekomen op een RIL charter. Het was 
een Grieks schip en Wietse was supercargo. Ik geloof zeker dat er nog 
Griekse zeelui op deze aardbol rond lopen die ook een paar anekdotes 
over Wietse kunnen vertellen. 
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RIL-vloothlstorie 

De VAN HEUTSZ 
(bijdrage H.A Slettenaar) 

Een van de schepen die door de KPM bij de fusie tussen haar buitenlijnen en 
de JCJL in 1947 aan de nieuw gevormde maatschappij werd overgedragen 
was de VAN HEUTSZ. Dit schip was in 1926 bij De Schelde in Vlissingen 
gebouwd en was - samen met haar zusterschip de CREMER - bestemd voor 
de Deli-Straits-China-Ujn. Zij was ingericht voor het vervoeren van meer dan 
tweeduizend tussendekpassagiers en kon ook nog een beperkt aantal 
passagiers vervoeren in de eerste, tweede en derde klasse. De grote 
accommodatie voor tussendekpassagiers was bestemd voor de Chinese 
contractkoelies die tewerk werden gesteld op de tabaks- en rubberplantages 
van Sumatra. 

\ 

De VAN HEUTSZ op de boei in Hong Kong 
Men had nog wat moeite met de juiste maatschappijnaam 

De VAN HEUTSZ had twee schroeven en werd voortgestuwd door twee 
Sulzer motoren met luchtverstuiving, die een totaal vermogen leverden van 
3400 apk, waardoor dit schip een snelheid van 13,5 knopen kon bereiken. 
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In die tijd waren er nog geen goede 
verdampersystemen zodat, door het 
grote aantal dekpassagiers, zuinig 
moest worden omgegaan met het aan 
boord aanwezige drinkwater. 
Om drinkwater te besparen waren de 
hutten niet aangesloten op een 
centraal drinkwatersysteem doch 
waren ze uitgerust met klapwasbakken 
die allen voorzien waren van een 
boven- en ondertankje. Iedere dag 
leegde de hutbediende het onderste .__ ___________ _. 
tankje en vulde het bovenste tankje 
met vers water. Tweepersoons hut met de 

klapwasbak in gesloten stand 

Voordat de VAN HEUTSZ de gelederen van de RIL kwam versterken had het 
schip al het een en ander meegemaakt. In september 1937 lag de VAN 
HEUTSZ in de haven van Hong Kong toen een zeer zware tyfoon over deze 
stad raasde. Het epicentrum van de storm passeerde op slechts zeven mijl 
van het Royal Observatory. In de haven lagen op dat ogenblik 101 schepen 
waarvan er niet minder dan 28 lossloegen en aan de grond raakten. Ook de 
VAN HEUTSZ, met 1200 dekpassagiers aan boord, raakte op drift en werd 
tegen het Deense schip GERTRUDE MAERSK geslagen. Hierdoor ontstond 
aan stuurboordzijde een scheur in de scheepswand die van het hoofddek tot 
onder de waterlijn liep. Omdat men vreesde dat het schip zou kapseizen 
werden de passagiers overgebracht naar het Deense schip. Tenslotte 
strandde de VAN HEUTSZ, met zware slagzij naar stuurboord, op Green 
lsland. Ruim een week later werd het schip weer vlot getrokken, waarna het 
bij Talkoo Dockyards werd gerepareerd. 
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Toen de Japanners begin 1942 Nederlands-lndiê binnenvielen wist de VAN 
HEUTSZ naar Australiê te ontkomen. Al snel werd het schip, samen met 
een aantal andere KPM schepen, ingezet bij de strijd om Papua en de 
eilanden benoorden Australiê. Dit gebeurde onder zeer moeilijke 
omstandigheden. Er bestonden geen goede zeekaarten van het traject 
langs de noordoostkust van Papua en Japanse luchtaanvallen dreigden. 
De schepen, zwaar beladen met tanks, ammunitie en voorraden, moesten 
daarom 's nachts, heel voorzichtig dicht onder de kust hun weg zoeken 
naar de Milne Bay en later naar de Oro Bay. Op 9 januari 1943 liet het 
geluk de VAN HEUTSZ in de steek. Terwijl het schip In de Oro Bay lag te 
lossen verschenen er plotseling zes Japanse duikbommenwerpers. De 
KPM-er werd door een bom geraakt terwijl twee andere bommen rakelings 
misten. Ook werd het schip met mitrailleurs bestookt waarbij de aan dek 
liggende munitie ontplofte en er brand in een van de ruimen ontstond. Een 
elektricien en een roerganger vonden hierbij de dood, twee opvarenden 
raakten licht gewond en zes Australische soldaten, die als havenarbeiders 
dienst deden, werden zwaar verwond. Op eigen kracht wist de 
beschadigde VAN HEUTSZ Australiê te bereiken waar in Newcastle de 
nodige reparaties werden uitgevoerd. 

De opbouw van de VAN HEUTSZ tijdens een onderhoudsbeurt in 
het droogdok van Asano Docl<.yard 
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Kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 16 maart 1945, 
verging het KPM-schip SIBIGO tijdens een zware cycloon in de Koraal Zee. 
De VAN HEUTSZ, die in de haven van Cairns lag, voer uit en wist na .enige 
dagen zoeken twee vlotten met in totaal dertien overlevenden._op te pikken. 
De andere zeventig opvarenden van de SIBIGO waren b1J deze grote 
scheepsramp jammerlijk omgekomen. 

Nadat de VAN HEUTSZ naar de KJCPL was overgegaan werd ze weer 
ingezet op de vertrouwde Deli-Straits-China-Lijn. De dekbemanni~g kwam 
uit Amoy, de machinekamerbemanning had Hong Kong als. thu1sha~en, 
terwijl de bemanningsleden van de civiele dienst van het eiland H~man 
kwamen. Voor deze Chinezen was de scheepsnaam VAN HEUTSZ met uit 
te soreken: de naam werd al snel verbasterd tot MAN FOOK SI. 

De VAN HEUTSZ in het Asano Doek te Yokohama 
Op 14 december 1947, korte tijd nadat de VAN HEUTSZ uit Hong Kong 
was vertrokken op weg naar Swatow, werd de brug plotseling bestormd 
door zo'n vijftien piraten, die als dekpassagiers aan boord hadde~ weten te 
komen. De overmacht was te groot om tegenstand te bieden en 
gezagvoerder Vliek werd gedwongen alle aan boord aan~~zige revolvers, 
geweren en ammunitie af te geven. Zowel de officieren als alle 
bemanningsleden werden onder bewaking gesteld en in hun verblijven 
opgesloten, waarna de zeerovers begonnen met het uitplunderen van de 
eerste klas, tweede klas en de dekpassagiers. 
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Kapitein Vliek werd gedwongen koers te zetten naar de Hong Hai Bay. 
Nadat de .zeerovers de volgende dag daar een mislukte poging deden 
vlssersjonken aan te houden. dwongen de piraten de kapitein hen met hun 
buit met een sloep aan wal af te zetten. 

In november 1948, toen de VAN HEUTSZ in de haven van Hoi How op het 
eiland Hainan lag, werd het schip bijna weer het slachtoffer van een zeer 
zware tyfoon. Deze keer was er geen structurele schade; slechts de 
opbouw aan bakboordzijde werd behoorlijk beschadigd. 
Door de veranderende politieke situatie in lndonesiê liep het vervoer van 
dekpassagiers tussen Sumatra en China sterk terug en was de Dell-Straits
China-Lijn niet langer rendabel. De VAN HEUTSZ maakte nog enige reizen 
in de East-Africa-Far-East Service, doch al snel bleek dat het schip 
absoluut niet geschikt was voor deze dienst. 
Vanaf september 1956 werd ze daarom vercharterd aan de KPM waarna 
deze oorspronkelijke eigenaar het schip op 22 januari 1957 terugkocht. De 
politieke spanningen in lndonesiê waren Inmiddels zodanig dat de KPM 
directie het verstandig vond de VAN HEUTSZ te herdopen in BARENTSZ 
(2). De lndonesiêrs zouden er immers weinig waardering voor hebben als 
een schip met de naam van de veroveraar van Atjeh binnen het 
eilandenrijk rondvoer. 
Op 5 december 1957 legde de Indonesische regering beslag op veertig 
KPM schepen die in verschillende Indonesische havens lagen. Ook de 
BARENTSZ (2), die in Soerabaya lag, werd vastgehouden. Pas op 27 
maart 1958 werden de veertig KPM schepen vrijgegeven en mochten ze 
naar Singapore vertrekken. 
Bijna een jaar lang maakte de BARENTSZ (2) deel uit van de in Singapore 
liggende opgelegde vloot. Op 18 februari 1959 kwam het schip In Hong 
Kong aan om daar te worden gesloopt. 

Model van de VAN HEUTSZ in de kantine van het Nedlloyd kantoor 
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Inspectie 
(bijdrage W. Bakker) 

van een inspectie steek je altijd wel iets opl Dit is dan ook de reden dat de 
directie van de KJCPL aardig op de hoogte is van wat er zich aan boord van 
de schepen zoal afspeelt. Bovendien krijgen ze eens per maand een file ter 
hand gesteld, waarin de meest belangrijke corre~pondentie van .~n ~aar de 
schepen is opgenomen. Hun leesvoer gaat dus niet alleen over hJnd1ensten, 
agentschappen en de havenkosten per ton geloste lading .. Op den duur zijn 
ze ook aardig ingeschoten op ketel- en koelwaterbehandehng. Ze weten dat 
de dieselmotor op een enorme fundatie staat en dat elke pomp die ze 
tegenkomen een eigen functie heeft. Zo'n directie-inspectie wordt meestal 
vooraf gegaan door een rapport dat is samengesteld door de assistent
superintendent die het schip behandelt. 

, 

Voor de inspectie van de TJIWANGI was duidelijk vermeld dat het t.rekken 
van zuiger 3-SB in volle gang zou zijn tijdens de rondgang. Tegen tien uur 
kwam de INTEROCEAN 1 met een indrukwekkende zwaai langszij het 
ponton, dat alleen bij passagiersschepen langs de gangway werd 
afgemeerd. Het gezelschap, begeleid door de superi~tendents van dek-, 
machine- en civiele dienst, wandelde eerst uitgebreid door de 
passagiersaccommodatie en de eetzaal, waarna de keuken ook m~t ~en 
bezoek werd vereerd. Hier liepen ze wat te snack.en op en vandaar uit ging 
het naar de accommodatie van de bemanning, gevolgd door een ronde 
over het dek. Pas toen was de machinekamer aan de beurt. De hwtk ging 
de heren voor. Doch voor hem stoof eerst nog een poetser razendsnel 
langs de leuningen met een doek. 
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Er werden nog witte handschoenen aangeboden, maar daar werd geen 
gebruik van gemaakt. De hoek, waarin de zuiger werd getrokken, kreeg 
alleen belangstelling van de heer Jeremiasse, die in de wandeling Ome 
Kees werd genoemd. De rest van het gezelschap zwaaide direct af naar de 
trap die tussen beide motoren naar de vloerplaat liep. Opeens stond de 
stoet stil; degene die voorop liep keek beteuterd naar zijn rechterhand, 
draaide zich om en wuifde met hangende armen van zich af. 
"Oké, Voor mij hoeft dit niet meerl" riep hij en verliet daarop direct de 
machinekamer. De hwtk mompelde nog excuses en bekeek het kostuum 
van de aangesprokene dat gelukkig geen sporen van vuil had opgelopen. 
Het gezelschap ging via de stuurboorddienstgang rechtstreeks ~aar de 
ponton. De ergernis was klaarblijkelijk van dien aard dat er geen t11d meer 
werd besteed aan een kop koffie met gebak. 

Tussen de twee 
Werkspoor KMWS 
motoren van de 
TJIWANGI 

•s Middags kwam er een brief voor de hwtk waarin hij werd verzocht de 
volgende ochtend om half elf op het hoofdkantoor te verschijnen. Je kon 
aan het gezicht van de hwtk zien dat hij zich liep op te vreten~ Bij dergelijke 
gevallen blijft dan ook niets onder het deksel van geborgenheid. 
Toen hij de volgende ochtend werd aangediend in de directiekamer, 
stevende de hwtk direct af op een groot schilderij van een zeegezicht met 
een zeilschip erop, haalde zijn vinger over de bovenkant van de lijst en 
stapte met een rol stof op zijn vinger naar het bureau en veegde het daarop 
af. 
•wij hoeven zeker nergens meer over te praten," dee~e hij ~ee. Opg~lucht 
stapte hij 't kantoor uit en ging snel naar moeders, die thuis met koffie op 
hem wachtte. 
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Japanse emigranten naar Brazilië per ASAS 

(bijdrage G.D.M. Boot) 

De emigratie van Japanners naar Braziliê, Peru en Paraguay - kwam op 
gang rond 1900. In die tijd was er veel armoede in Japan. ~~ deze te 
bestrijden en ook om de bevolkingstoename te beperken subs1d1eerde de 
regering in Tokyo de reiskosten, gaf tropische land- en tuinbouwtraining en 
assisteerde zelfs bij overzeese landaankopen. 
De grote Japanse rederij OSK bouwde speciale emigrantenschepen om de 
duizenden passagiers te vervoeren. 

Een pagina uit de speciaal voor Japanse emigranten uitgegeven 
RIL- folder in de Japanse en Portugese taal - ca. 1953 
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Met de Tweede Wereldoorlog kwam aan dit vervoer natuurlijk een einde en 
ging - zoals bekend - de Japanse koopvaardijvloot grotendeels verlore~ .. 
Inmiddels was er in Braziliê een vrij welvarende kolonie ontstaan, terw1JI in 

het naoorlogse Japan de levenscondities weer miserabel waren. Veel 
Japanners in Braziliê nodigden toen hun famil(e in Japan uit om, geheel of 
gedeeltelijk, op hun kosten over te komen; ze stonden bekend als de 
zogenaamde call passengers. 

De bloemenprinses 
in Kobe begroet 
een geheel uit 
vrouwen bestaand 
reisgezelschap dat 
per m.s. RUYS 
vanuit BraziliiJ een 
bezoek aan Japan 
bracht 

De RIL, met een eigen organisatie in zowel Japan als Braziliê, spee~e 
hierop In door de vijf grote passagiersschepen op de ASAS-dienst geschikt 
te maken voor emigrantenvervoer. Op de BRT's werden de zogenaamde 
intermediate class en de derde klas voor dit vervoer ingericht; op de 
T JISADANE en de T JIT JALENGKA werden de tweede klas A en de derde 
klas hiervoor bestemd. De inrichting in de derde klassen was demontabel. 
Ook werd de keuken enigszins naar Japanse smaak aangepast en werd 
ervoor gezorgd dat er Japanse boeken, tijdschriften en spelen aan boord 
aanwezig waren. Om taalproblemen op te lossen werden een aantal 
Japanse stewardessen in dienst genomen. 
Het zal duidelijk zijn dat - zo kort na de oorlog - de meeste uit Hang Kong 
afkomstige Chinese bemanningsleden niet bijster gesteld waren op al die 
Japanners. Moeilijkheden hebben zich echter nauwelijks voorgedaan. 
De meeste Japanse emigranten kwamen van het eiland Kyushu en reisden 
per veerboot naar Kobe waar ze werden opgevangen in een speciaal 
centrum. Gedurende de periode dat wijlen dokter Koppes de leiding had 
over de HKHO Medische Dienst, bezocht hij dit centrum daags voor de 
embarkatie om mensen die aan de besmettelijke oogziekte trachoma leden 

12 

en daarom niet tot Braziliê zouden worden toegelaten, ertussenuit te halen. 
Lichte trachoma kon aan boord nog wel genezen worden, maar serieuze 
gevallen moesten achterblijven. Dit had soms tot gevolg dat de passage 
van halve of hele families kort voor vertrek geannuleerd moest worden. 

Vertrek van de TEGELBERG uit Kobe in 1960 

Het vertrek uit Kobe van aanzienlijke aantallen mensen was altijd een heel 
speciale gebeurtenis met veel kleurige, papieren streamers, massa's 
huilende afduwers met vlaggen en natuurlijk het emotionele Auld Lang 
Syne, dat bij het ontmeren van het schip werd gespeeld. . 
Ook vanuit Okinawa wilden na de oorlog veel mensen emigreren. 
Incidenteel liepen daarom de ASAS passagiersschepen de haven van 
Naha aan. Vooraf moest dit worden geregeld met het Amerikaanse leger. 
Aanvankelijk kregen de Japanse scheepvaartmaatschappijen hier geen 
toestemming voor, dus was Okinawa in die tijd een RIL exclusiviteit. 
Met het in 1968 van de vlootsterkte afvoeren van de vooroorlogse 
passagiersschepen kwam een einde aan het voor de RIL attractieve 
vervoer van emigranten. Dit vervoer had gedurende jaren goed bijgedragen 
aan de cashflow en had de naamsbekendheid van Royal-san in Japan 
aanzienlijk bevorderd. 
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Katten 
(bijdrage A. Steketee) 

Ik vraag me werkelijk wel eens af waarom iemand zo gek is om een kat in 
huis te nemen. Erg aanhankelijk zijn ze eigenlijk niet; ze springen niet blij 
tegen je op als je thuiskomt. Je huis bewaken doen ze ook niet en het 
enige waar ze belangstelling voor schijnen te hebben is eten en die 
slonzige kat van de buren. Maar ja, katten hebben iets, zeggen de mensen 
dan en ze hebben gelijk. 
Ik ben zelf in het twijfelachtige bezit van een vrij grote rode kater. Ik 
verdenk hem er sterk van dat hij lid is van de CIA (of, vanwege zijn kleur 
misschien van de KGB). Tegen de avond krijgt hij iets sluiperigs over zich, 
wordt dan uitgelaten en loopt als een dief langs allerlei randjes en muurtjes 
het duister in. Als het licht wordt tikt hij tegen het raam, wil naar binnen. 
Dan glipt hij weer ergens naar toe en verder die dag zie ik hem niet meer. 
Ik vermoed dat-ie dan rapporten zit uit te spinzen van wat er die nacht 
allemaal loos is geweest. 

Katten aan boord van schepen zijn nog 
merkwaardiger, omdat ze zich moeite
loos aanpassen aan het leven op zee. 
Of feitelijk moet ik zeggen dat de zeelui 
zich aanpassen aan zo'n scheepskat. 
Van een exemplaar wil ik iets meer 
vertellen, want die zag namelijk kans om 
een passagiersschip van ruim negen
duizend bruto register ton bijna op de 
zandige kust van Natal te laten lopen. 
Voordat ik echter tot het dramatische 
hoogtepunt van dit verhaal kom moet ik 
wat achtergrondinformatie geven. 
Het schip waar het hier om gaat, is de 
T JISADANE van de KJCPL. Deze 
T JISADANE had zelfs twee katten aan 
boord, elk met een scherp afgebakend 
werkterrein. 

De ene kat was een schitterende zwarte met een bef en een hooghartig 
gezicht. Een soort hoofdkelner dus. Het zal geen verbazing wekken dat 
deze kat gedetacheerd was bij de civiele dienst. Aan dek kwam hij nooit. 
Dat was trouwens het territorium van de dekkat. Een vuilgrijze sloeber die 
hier de weg kende als geen ander. Ook de brug en omstreken behoorde tot 
zijn operatieterrein. 's Nachts kon je soms lelijk je poten breken als je aan 
het navigeren was en hij zich overal hinderlijk mee bemoeide. 
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Ging je naar het peilkompas, hij mee. Zette je een peiling in de kaart, hij 
mee. Soms was hij moe en ging hij lui op de kaart liggen, net waar jij 
toevallig moest zijn natuurlijk. Nu gaf hij er ook niet om als je hem in zijn 
geheel om de noord verschoof, maar lastig was het wel. Als er gelost en 
geladen werd liep hij daar tussendoor en controleerde alles wat bewoog. 
Ook op volle zee liep hij zijn rondjes. 
Op een dag kwamen we voor Durban en zouden voor anker gaan om de 
loods af te wachten. Ik neem aan dat u het hele ritueel kent: stuurman naar 
voren, timmerman aan het ankerspil, kapitein op de brug en langzaam 
opstomen in de peiling. Op een bepaald moment zaten we goed en gaf de 
kapitein de order: Mlekko ... I" Er was wel wat gescharrel daar vooruit, maar 
er gebeurde niets. Dat was vreemd. "Waarom donder je die spijker er niet 
In?" wilde die ouwe fijntjes weten. Toen kwam er een zacht stemmetje van 
de stuurman van de bak: Mlk kan het anker niet laten vallen want die rotkat 
zit onder de tandwielen: Een tijdje was het doodstil daar voor Durban. De 
kapitein werd nog een tintje roder dan normaal. Ik kon dat alles wel 
aanvoelen, hier was sprake van een groot probleem, want wat moet je? 
Twee mogelijkheden. Ten eerste: de ankerprocedure afbreken, een volle 
torn in de rondte maken en het nog eens proberen. Of ten tweede: toch ten 
anker gaan en die kat als tartaar in de ketting persen. Waarschijnlijk 
muiterij, want we hielden van dat beest. Je zag die ouwe nadenken. 
Ondertussen waren we al aardig naar de kust toe gedreven. Er moest nu 
iets gebeuren. •Kun je die kat niet wegjagen?• riep het gezag hoopvol. 
"Nee, hij wil niet. Ik denk dat-ie bang is," riep de derde terug. De spanning 
was intussen om te snijden. De baas timmerman gaf tenslotte de 
bevrijdende oplossing door heel even met de gereedliggende 
dekwaterslang een stootje water op de kat z'n bast te zetten. Nou, die wilde 
wel weg daar. We kwamen toch nog gewoon ten anker en de kat zat even 
later op de brug zijn natte vacht te likken. Bij het ankerspil heb ik hem nooit 
meer gezien. 

m.s. TJISADANE gaat ten anker 
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Wereldreis van de T JIMENTENG 
(bijdrage J. T. van Voorthuizen) 

Het was voor de directie van de RIL 
in 1953 al duidelijk dat lndonesiê 
voor onze vaart als verloren 
beschouwd moest worden en dat er 
gezocht moest worden naar 
uitbreiding van het vaargebied. 
Daarom werd de T JIMENTENG (2) 
op een oriêntatiereis gestuurd, die 
van 18 februari tot 24 augustus 
1953 duurde . Tijdens deze reis 
werden 32.624 mijlen afgelegd 
waarbij 27 verschillende havens in 
dertien landen werden aangedaan . 
In verschillende havens in de 
Filippijnen werd een volle lading 
kopra aan boord genomen, 
bestemd voor een aantal havens in 
Midden- en Zuid-Amerika. Daar de 
T JIMENTENG(2) niet over air
conditioning beschikte duurde het 
niet lang of het gehele schip zat 
onder de kopra-torretjes. 

-
SHIP ~~OG99 

ABT PIE(;E · 

Het ongedierte zat in het bedden~. verknoeide het eten en was zelfs in 
de soep terug te vinden. Pas nadat het schip In Santos was uitgegast, was 
men van deze plaag verlost. Tijdens de terugreis bestond de lading in 
hoofdzaak uit boomstammen die bestemd waren voor Zuid-Afrika en 
Australiê. Zij gaven aanmerkelijk minder problemen voor de opvarenden. 
De gezagvoerder tijdens de reis, A.J. van der Heijden, schetste de 
hoogtepunten van deze tocht rondom de aardbol op een groot vel papier. 
Op de naastliggende pagina hebben we een afdruk van dit getekende 
logboek geplaatst. 

Op 4 juni 2001 is kapitein Van der Heijden, op bijna 94-jarige leeftijd, in 
een rusthuis te Strand - in de nabijheid van Kaapstad - overleden. 
Dit artikel, samen met een afdruk van de tekening, werd ons toegezonden 
door zijn neef, J. T. van Voorthuizen. 
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Tyfoon 
(bijdrage W. Bakker) 

Als signa/ 5 of hoger werd gehesen sloot het kantoor in North Point de 
deuren. Personeel had dan nog de kans om met tram, bus of ferry thuis te 
komen .. Bewoners van lnterocean- en Mountain Court werden met busjes 
naar huis gebracht en, eenmaal thuis, konden ze zich bezighouden met het 
veiligstellen van hun boedel. Beplakken van ramen of het plaatsen van 
triplex schotten om zich te beschermen tegen glasscherven van ramen die 
uit elkaar konden spatten. 

De RIL-flat 
lnterocean Court 
op Hong Kong Is/and 

Onze flat in Mountain Court keek uit op de haven vanuit een kamer, en de 
overige kamers hadden zicht op Pok Fu Lam - Lama lsland - en natuurlijk 
Lan Tao en op heldere dagen was zelfs Macao aan de horizon zichtbaar. 
We zaten dan ook knap hoogt Alhoewel er toentertijd dapper geroepen 
werd hoe hoger hoe droger, was je er vrijwel zeker van tenminste tweemaal 
per week in de wolken te verkeren. Thuis noemden we het cloud number 
nine; als je in je handen klapte ontstonden er spontaan druppels. De flat 
was voorzien van stalen buitenramen die onderin een gootje en een 
afvoergaatje hadden. De meeste van die ramen hadden we met een soort 
dunne schuimstrip tocht- en luchtdicht en dus ook waterdicht gemaakt. 
Tijdens tyfoons kwam de regen horizontaal op de flat af en probeerde 
overal waar dit maar mogelijk was naar binnen te dringen. Bij Signa/ 8 of 
hoger werd daarbij ook het gras van de heuvel geschoren en als een soort 
groene drab tegen muur en ramen gedeponeerd. Bij minder sterke 
winddruk werd dit er dan wel weer afgespoeld, doch verstopte prompt het 
afvoerputje van het balkon. Hiertegen hadden we van gaas een eivormig 
roostertje gemaakt waarbij, bij verstopping, het waterpeil tot het maximaal 
toelaatbare kon stijgen. 
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Het wee"adar
station op 
Tate's Cairn 

Alle schilderijen en snuisterijen werden van de muur gehaald en 
opgeborgen. Door de matrassen van de kinderen in de gang te leggen 
maakten we er een kampeeravondje van. Na brood met pindakaas bij 
kaarslicht te hebben gegeten en nadat iedereen in het bezit was van een 
zaklamp, gingen de kinderen die avond met een gerust hart slapen. De 
wind bulderde rond de flat en ging later in gieren en fluiten over terwijl de 
regen in vlagen tegen de ramen aan kletste. De avond kroop voorbij. Zo nu 
en dan maakte ik vlug een rondje waarbij ik zo snel mogelijk weer 
terugkeerde naar het kuis etui. Het zal bijna middernacht zijn geweest toen 
er werd gebeld. Buurman Max, keurig in het pak en met natte broekspijpen, 
keek me met verwilderde ogen aan. 
•Bij ons is de toestand amper houdbaar. Zouden jullie de baby onder je 
hoede willen nemen?" 
•Maar natuurlijk,• antwoordde ik en hij ging terug naar zijn flat om enige 
minuten later terug te komen met het afneembare gedeelte van een 
kinderwagen, waarin de baby vredig lag te sfapen. We hebben het hele 
spul aan het voeteneind van ons bed gezet. Plotseling herinnerde ik me dat 
ik water had zien lopen vanuit zijn deuropening zomaar de gang in. Opeens 
realiseerde ik me dat als er water een flat uit komt lopen, het er dan van 
binnen ook wel vreselijk uit zou moeten zien. Rap trok ik een korte broek en 
een T-shirt aan en vertelde mijn vrouw dat ik even bij de buren ging kijken 
wat er zoal loos was. Bij zijn voordeur gekomen zag ik dat er inderdaad 
water vanuit zijn flat de gang instroomde. Ik belde aan en werd 
binnengelaten in een huis dat compleet blank stond. De buurvrouw lag op 
de bank en de amah stond ernaast. Beiden keken hulpeloos naar het naar 
binnen spuitende water. De wind en de regen stonden loodrecht op de 
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ramen aan de havenkant. Ik vertelde ze dat ze alle deuren dicht moesten 
laten, behalve de deur van de badkamer en de keuken. 
Vervolgens drukte ik Max een bezem In zijn handen met het verzoek het 
~at~r naar de badka'!ler te vegen. De matjes op de grond hadden 
inmiddels het afvoerputje verstopt, doch dit was gauw verholpen. Met een 
handvol kleurpotloodjes stopten we de gaatjes onder de ramen af en de 
ramen die nog doorlekten werden voorzien van een handdoek die in een 
emmer eindigde. De amah werd verzocht de volle emmers In de badkuip te 
legen en tussen de bedrijven door het water uit de kamer naar de keuken 
te veg?n, ~anwaar het naar het buitengangetje kon weglopen. Dit gangetje 
stond inm1d~els ook al bla~k, maar we durfden de deur niet open te doen 
omdat de wind brulde en gierde in die holle nis, waar bovendien een paar 
d~oogrekken als wilden heen en weer dansten. Toen we na een uurtje het 
binnenstromen van het water hadden bedwongen en we in het stadium 
waren gekomen dat we de vloer konden gaan dweilen, werd er gebeld. De 
benedenbuurman stond aan de deur met de mededeling dat er water door 
het plafond van zijn woonkamer en slaapkamers kwam. 

De plaats waar vroeger de RIL-flat Mountain Court stond {oktober 2000) 
(foto's J. W. AhUIS / W. Bald<er) 

20 

Hij was verbaasd mij te zien. Ik liet hem binnen en vertelde hem dat het 
probleem onder controle was en dat de lekkage wel vlug zou verminderen 
en ophouden. Met zijn drieên hebben we de toestand verder besproken, 
waarbij Max, goed gastheer als hij was, ons allen van een flink glas whisky 
had voorzien. Aldus gesterkt zagen we de problemen wat minder ernstig in, 
zodat ik na een kleine twee uur voorstelde dat iedereen weer naar zijn 
eigen huis en haard zou gaan. Bij Max was de schrik inmiddels uit zijn ogen 
verdwenen en ook de buurvrouw was ondertussen aan het redderen 
geslagen. Thuisgekomen vond ik iedereen in diepe rust, zelfs de baby lag 
er nog steeds vredig bij. 
Lekkage bij de airconditioner werd, middels handdoeken, muisstil 
verholpen en In een emmer gedraind. Met behulp van de zaklamp zag ik 
dat de ramen met gras waren bepleisterd. 
Ook het balkon stond vol. Na alle deuren te hebben gesloten, ging ik snel 
door de zijdeur het balkon op. Het roostertje werd met zeef en al verwijderd 
waarna het water slurpend de afvoerpijp in kon lopen. Na het rooster en de 
zeef weer te hebben schoongemaakt, kon ik weer naar binnen. Gekleed en 
wel ben ik op de bank in de zitkamer gaan liggen luisteren naar de storm 
waarvan de geluiden steeds veranderden al naar gelang de richting van de 
wind. Het moet rond zes uur zijn geweest toen ik in de grauwe ochtend 
wakker werd. De wind stond nu op onze kant, doch was lang zo sterk niet 
meer. Ook de amah kwam tevoorschijn uit haar kamer die, in de nis, goed 
beschermd was tegen wind en regen. Ze maakte, al mopperend over de 
ravage in het huis, koffie en begon de kleren voor de kinderen klaar te 
leggen. De matrassen legde ze weer terug in de bedden. Het ontbijt werd 
klaargemaakt en de radio werd aangezet. We hadden het ergste achter de 
rug. Aangekleed voor kantoor en prompt om half acht stond het blauwe 
busje voor de flat. Het regende nog steeds maar dat deed het wel vaker. 
Net als ik kroop ook Max in de bus, als heer gekleed, en viel prompt op de 
achterbank in slaap toen we de Plantation Road afreden. 

Mr. Blghead 
{bijdrage J. de Rooy) 

Durban's Indiase chauffeur, Kris Pillay (wie kent hem niet?) was een 
markant figuur. Ik heb lang het genoegen gehad hem in mijn afdeling te 
hebben. Op een morgen kwam ik op kantoor, het oude Mansion House 
nog, en vond hem in een slechte conditie met een flink opgezet hoofd. Na 
enig aandringen kwam het hoge woord eruit: Kris vond dat hij te oud begon 
te worden voor zijn mooie en jonge vrouw Dolly. Dus had hij zijn grijzende 
haar weer zwart gemaakt. Maar ocharm, Kris bleek allergisch te zijn voor 
de verf en zijn hoofd zwol op als een meloen. Hij heeft me daar op zijn 
tabernakel gehad van Dollyll 
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Klska • Aleoeten 
(bijdrage H.G. Brandt) 

Naar aanleiding van een artikel in de RIL-Post (#3) over het aanlopen van 
het eiland Kiska door de T JISADANE, is het wellicht een goede gelegenheid 
iets meer te vertellen over dat thans onbewoonde eiland. 
Kiska eiland, 51° - 57' N en 178° - 13' W, 24 mijl lang, is een van de drie 
grote eilanden van de groep Rat Eilanden. De eilanden worden zo genoemd 
door de aanwezigheid van grote aantallen Noorse ratten. Ratten, afkomstig 
van een gestrande Japanse schoener, kwamen aan land in 1780. Ratten, 
thans aanwezig op tenminste 22 eilanden in de Aleoeten, betekenen de 
ondergang van de op de grond nestende vogels. Zij vernietigen de eieren en 
kuikens, beschadigen het woongebied van de vogels en, omdat zij klein zijn, 
kunnen zij zich in de kleinste openingen wringen naar de holletjes van de 
zeevogels. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd dit eiland, tijdens een verrassende 
aanval op het personeel van het weerstation, bezet door de Japanners. Het 
personeel werd als krijgsgevangene naar Japan overgebracht. Het eiland 
werd vrijwel dagelijks door de Amerikanen gebombardeerd. Op 28 juli 1943 
arriveerde een Japanse vloot van zestien schepen, begeleid door 
vliegtuigen. Alle gebouwen werden opgeblazen en binnen een uur tijd 
werden alle 5183 bezetters geêvacueerd. De schepen vertrokken in de mist 
en voeren naar Japan. 
Twee dagen na de geheime evacuatie van de Japanners begonnen de 
Amerikanen met een twee weken durende volledige aanval, zich niet 
realiserend dat er niemand meer aanwezig was. Honderd schepen, 
waaronder de T JISADANE, en bijna vijfendertigduizend man namen deel 
aan dit fiasco. Gedurende een week werd de toendra uitgekamd, maar 
alleen rondzwervende honden werden aangetroffen. 313 Amerikanen 
vonden de dood als gevolg van eigen vuur en het trappen op landmijnen. 
Uiteraard zaten de Amerikanen daarmee in hun maag. 
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Restanten van een Japanse 
geschutsopstelling 

(foto H.G. Brandt) 

Aan mijn verslag over de reis van Alaska naar het Russische schier~iland 
Kamchatka die mijn vrouw en ik in juni 1999 maakten, ontleen 1k het 
volgende: 

17 juni 1999. Bewolkt met regenbuien, enige wind, mistig, temperatuur 6° C. 
Om 09.00 uur met de Zodiac naar de wal voor een wandeling onder het 
hoofd Survival of the fittest hike. Bij de landingsplaats restanten van enkele 
lange, tot ver in zee uitlopende steigers. Natte landing . . Na het zwarte strand 
werd over een circa tweehonderd meter lang plankier gelopen, waarna 
geleidelijk omhoog over het toendraland. Het toendragras vormde een twee 
voet dikke laag. Overal bomkraters als blijvende herinnering aan de zware 
bombardementen van de Amerikanen op de Japanse bezetting. 
Op een plateau hadden de Japanners een vliegveld aangelegd; men was 
bezig de grond verder te verhogen voor een langere landingsbaan. Het 
project werd echter niet voltooid. Ook hadden de Japanners ~ele 
onderaardse verblijfplaatsen ingericht met tunnels voor onderlinge 
verbinding. Op een plaats stonden nog vier stuks afweergeschut opgesteld. 
Op een ander punt, ergens in de mist en te ver om naar toe te lopen, 
stonden nog enkele 15 cm kanonnen. 

De Japanse en Amerikaanse 
gedenktekens op Kiska 
(foto's H.G. Brandl) 

Na de oorlog hebben de Japanners ter naged~htenis aan de ~esneuvelden 
een schrijn op een heuvel geplaatst. Daarvan z11n nog twee verticale en twee 
horizontale balken over. De Amerikanen hebben een kleine gedenkplaat 
geplaatst. 
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We zagen hier en daar nog wat patronen liggen. Er was ook gewaarschuwd 
om alleen op de paden te lopen wegens de aanwezigheid van levende 
ammunitie. 
Tijdens het klimmen werd de kleding steeds aangepast door lagen uit en aan 
te doen, al naar gelang de omstandigheden; de ene keer waren we in de 
luwte, dan weer hadden we een frisse wind. 
Na de wandeling voeren we met de Zodiac naar een plaats waar een 
tweemans mini-onderzeeboot lag. Er was daar een soort scheepshelling 
gemaakt tussen opgeworpen aardhoogten, alwaar die boten op de wal 
werden getrokken voor het opladen van de batterijen. De plaats kon worden 
afgedekt voor camouflage. 

De restanten van een van de Japanse minl-onderze~rs 
(foto H.G. Brandt) 

Er waren vier van deze boten op het eiland gestationeerd. Deze 
onderzeeboten waren vrij lang en hadden twee schroeven om beter te 
kunnen manoeuvreren. De toren was smal, alleen geschikt voor magere 
mensen. De meeste ruimte werd ingenomen door de batterijen, die nog 
aanwezig waren, maar door de tand des tijds waren aangetast. De 
bewapening bestond uit twee torpedo's van circa 25 à 30 cm diameter. De 
boten konden gedurende een uur met een snelheid van twintig mijl varen en 
zeker wel twintig uur met een snelheid van tien mijl. De meeste boten 
werden in Japan gebouwd voor zelfmoordacties. · 

24 

Koempoelan - HK / HO / TO 
(bijdrage W. Bakker) 

Terwijl op 18 juli 2001 de regen met bakken uit de loodgrijze lucht viel, 
waren een aantal voormalige medewerkers van de Technische Dienst 
bijeen om herinneringen aan hun Hang Kong tijd op te halen. 
Gelukkig bleef het droog onder het rieten dak van de tweehonderd jaar 
oude boerderij Het Kalkoentje in Rhenen, terwijl de feestvreugde samen 
met het water in de Neder Rijn bleef stijgen. 
Toen het na vier uur even droog was werd onderstaande foto gemaakt. 

Aanwezig waren Evert van 't Sant, Ton van den Avert, Hans en Antoinette 
Naborn, Karel Dreverman, Frans en Helen Gemke, Nico en Hillie Stijve, 
Leo en Anouk Warmenhaven, Simon en Ellenor Heijkoop en Willem en 
Yvonne Bakker, die de bijeenkomst hadden georganiseerd. 
Een aantal collega's kon wegens verblijf in het buitenland niet aanwezig 
zijn, zoals Jan van Krieken (AUS), Jack van Dyck (AUS), Bert Krikke 
(AUS), Jaap Mazereeuw (J), Hans Pasman (Al), Willem Berends (SGP), 
Jack Boone (GB), Henk Kers (ZA), Otto Kamstra (CON), als ook enkelen 
waarvan het adres niet bekend was. 
Bij het verlaten van de parkeerplaats ontstonden er wat moeilijkheden 
doordat de nodige uit de sloot gehaalde ouwe koeien de uitgang 
versperden. 
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Oorsprong RIL penningen 

Enige numismaten, zowel leden als niet-leden van onze vereniging, 
verzochten ons in dit blad een oproep aan oud-RIL-ers te plaatsen om 
meer duidelijkheid te verschaffen over de oorsprong van een serie van 
twee penningen die door de KJCPL werden uitgegeven. 

De twee hierboven afgebeelde penningen, met een diameter van 80 mm, 
werden uitgegeven naar aanleiding van het in de vaart komen van de in 
Nedertand gebouwde STRAAT F-schepen en de zogenaamde Japanse 
STRAAT F-schepen' respectievelijk in 1964 en 1965. 
Wij zouden graag antwoord ontvangen op de volgende vragen: 
1. Weet iemand waar deze penningen zijn geslagen? 
2. Kent iemand de medailleur, de kunstenaar die ze heeft ontworpen? 
3. Is het bij afslagen in brons gebleven of zijn er misschien ook zilveren 

afslagen gemaakt? 
4. Is/Was er nog correspondentie over deze gebeurtenis en over de 

wijziging van de tekst in het ontwerp van de tweede penning? 

Lezers die meer weten van de uitgifte van deze penningen worden 
verzocht hun reactie aan de redactie van dit blad te zenden. 
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Overpeinzingen van een gepensioneerde bij hel vllftlgl8rlg.......,. der KJCPL 
(op 15 ....... 1952) 

Ik ben een oudgediende van de KJCPL 
Waarom Ik dus mijn stem V81h81, dat voelt u wel 

Het is om nog 88nS opsnJijk te zeggen op dit f88sl 
Hoe schó6n die jaren ginds voor ons, oudroBsters zijn OfMNSt 

Lig ik des nachts In mijn kooi op een oor 
Is 'tof ik zachtjes de woorden weet' hoor 

Die ik zo vaak heb gehoord In die tijd: 
"Allight, me sabbie, me fixum, allight" 

Ik was als kind In huls, zowel in Priolc als Kob8 
Ik kende elke SB""8fl uit de Zuid-Chinese Zee 

Verlang soms naar mijn koelies uit 't vooronder en het ruim 
En naar die compradores met hun altijd goeie luim 

Wanneer ik met de krant zit en iets over Hong Kong lees 
Dan denk ik weer aan Mina, da's geen griet maar een Chinees 

Die veertig jaar de office heeft gediend in lief en leed 
En vooral voor de dames heel wat akkefietjes deed 

Dan zie ik ook Ah Wtng met zijn bedrijvig gedoe 
Die zorgde voor de lading, voor de makan en de crew 

Er kon dan ook geen moeilijkheid zijn of er werd gezegd: 
•Je spreekt toch met Ah Wing, dan komt het zaakie best terechtr 

De voorman van Ah Wing was onze dierbare Ah Fook 
Een man met stalen leesbril en afgezakte broek 

Hij had een soort closetrol bij zich, dar stond alles in 
En als de zaak oké bleek vroeg ie: "Have got smalloe gin?" 
Dan had je saucie-saucie, 'n vrouwtje dat voor weinig geld 
Kwam zorgen dat }8 kleding weer gestopt werd of hersteld 

Ze was een tikje kleurenblind en lapte blauw met groen 
Of naald' In je kapotte sok een keurig stuk katoen/ 

Zie ook weer Schneider-Müller en vooral zijn vriend Lat Cheong 
Die maakte mooie pakkians voor oud zowel als jong 
En had ie voor je l<leurverlangens niet altijd begrip 

Toch kwam 't in orde mits }8 zei: ••t Moet net zijn als dat schip!" 
Ook was er een hoofd-tallyklerlc, diens naam was minder fraai 

Want daar hij hees was, noemde elkeen hem •De Kraal' 
Toch was 't voor onze lijn een vent van 't allerbeste slag 

Die elke ruzie suste met zijn permanente lach 
Zo mis ik ook mijn TJSn, die stuwadoor was in Shanghai 

Wanneer je 'm naar de Yates Road meenam had Ie pas zijn draai 
Daar kocht ie voor je In, want hij wist zonder dat ie 't vroeg 

Precies de pantaJonkleur die je vrouw het liefste droeg/ 
Dat alles Is herinnering, 'k ben nu gepensioneerd 

Ik woon in mijn eigen huisje dat ik altijd heb begeerd 
Maar als de kruidBnlsr belt roep I<: -Vrouwlief draai eens bij, 

De bumboat van de Bale 8tothers lelt voor jou langszi/r 
De tijden zijn veranderd. oolc voor onze maatschappij 

Maar 'n zeeman weet: "De zwaarste storm va.t toch eenmaal llOOfbljr 
Ze gooit nu voor de tweede halve eeuw de trosBBn las 

Ik wens haar ook voor deze reis veel slamat en veel qbs. 
27 
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