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Van de voorzitter 
Vele kleintjes maken een grote ... 

U hebt de JCJUKJCPL herinneringskalender voor 2003 nu al weer enige 
tijd in huis. Deze na-een-eeuw publicatie is - dacht ik - wel een mijlpaaltje 
in de halve eeuw geschiedenis van onze vereniging. 

Aanvankelijk waren er onvoldoende affiches voorhanden en was het plan 
ook kleurenfoto's van RIL schepen te gebruiken. Toen echter steeds meer 
aanplakbiljetten boven water kwamen, waaronder zeldzame die ook oudere 
oudgedienden nooit gezien hadden, kon het toch nog een kalender met elf 
affiches plus een reproductie van een Season's Greetings Card van P&O 
Nedlloyd worden. De ongebruikte foto's van de RIL schepen krijgt u 
ongetwijfeld in de komende jaren onder ogen. 

Vele kleintjes - in dit geval 24 - maken een grote. Dat zult u wellicht ook 
gedacht hebben toen u het decemberblad van de kalender zag. Die grote is 
dan natuurlijk P&O Nedlloyd, gemeten naar capaciteit de op een na 
grootste containerrederij ter wereld. Met 148 schepen in de vaart met een 
totale capaciteit van 386.000 TEU's, beschikt deze nakomer nu over een 
wereldwijd netwerk van 76 vaarroutes en 249 aanloophavens. Dit heb ik 
voor u overgeschreven uit het Koninklijke Nedlloyd n.v. jaarverslag 2001 . 
Laat ik hier nog aan toevoegen dat de nieuwe P&O NEDLLOYD 
HOUTMAN - onder Nederlandse vlag - met een lengte van driehonderd 
meter niet minder dan 6802 TEU mee kan nemen. Dit is een van de vier 
schepen in de zogenaamde Walvis-klasse, bouwjaar 2001 . 

Het leeuwenaandeel in het samenstellen, produceren en verzenden van de 
kalender - oplage zeshonderdvijftig stuks - is gedaan door Henk 
Slettenaar, bestuurslid en hoofdredacteur van RIL-Post. Namens alle leden 
wil ik hem gaarne bedanken voor zijn inzet. 

Uw bestuur komt begin december weer bijeen, waarna u nader van ons zult 
horen. 

Gert Boot 
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Van de redactie 

Van Ger Sweijen ontvingen wij een drietal artikelen over bijzondere brieven uit 
zijn unieke verzameling JCJL en RIL poststukken. Het eerste artikel vindt u op 
pagina 1 O en 11 van dit blad, de andere kunt u in volgende edities van onze 
RIL-Posttegemoet zien. 

Via Ab Kelder - een van de redacteuren van het bekende maritieme 
maandblad De Blauwe Wimpel - verkregen wij, uit de bibliotheek van de 
Koninklijke Nedlloyd Groep, een bijna compleet bestand van alle vroeger 
uitgegeven nummers van de originele RIL-Post. Door deze donatie zijn we nu 
veel beter gedocumenteerd. Wij missen nu nog slechts de originele nummers 
drie, vier en zes uit 1971 (vol. 18), waarvan we echter wel over kopieên 
beschikken. Mochten er leden zijn die deze nummers aan het memorabilia
bestand zouden willen schenken; graag! Dan is de collectie compleet. Het is 
de bedoeling - in de nadagen van onze vereniging, als we gestopt zijn met het 
publiceren van RIL-Post - ook deze verzameling te schenken aan de 
maritieme musea. 

Voor de nieuwe rubriek Vlootlijsten stuurde oud-purser Verkerk ons een groot 
aantal bemanningsstaten, in hoofdzaak van de T JIT JALENGKA, 
BOISSEV AIN, STRAAT BANKA en T JINEGARA, die wij graag in volgende 
nummers van RIL-Post zullen publiceren. In de vijftiger jaren werden in de 
originele RIL-Post, bemanningslijsten afgedrukt bij artikelen over Schip van de 
Week uitzendingen,. Hiermee werd later gestopt. Om geen al te eenzijdig 
beeld te geven zouden wij ook graag bemanningslijsten van de latere 
vrachtschepen willen geven. Zijn er nog leden die in het bezit zijn van 
bemanningsstaten van de nieuwere STRAAT-schepen? 

Zoals u op pagina 15 kunt lezen zijn wij een nieuwe rubriek Reisherinneringen 
begonnen waarin korte reisanekdotes uit het vaargebied zullen worden 
gepubliceerd. Daar veel van onze leden nogal reislustig zijn, verwachten wij 
dat een groot aantal korte reisimpressies aan de redactie zullen worden 
toegezonden. 
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RIL-vloothistorie 

De STRAAT TOWA, een buitenbeentje In de RIL-vloot 
(bijdrage Henk Slettenaar) 

Als, na 1947, de RIL het nodig achtte haar vloot uit te breiden of schepen te 
vervangen, gebeurde dit vrijwel altijd door middel van nieuwbouw. Tot de grote 
fusie in 1970 waren hierop slechts twee uitzonderingen. De eerste was de 
TJISONOARl(2), de in 1926 gebouwde SILVERASH die in 1955 werd 
aangekocht van de Engelse Silver Line. Reeds In juli 1957 werd dit schip aan 
een slopersbedrijf in Hang Kong verkocht 

De TOWA kort na de nieuwbouw 

De tweede vreemde aankoop was de STRAAT TOWA. Dit schip werd In 1957 
gebouwd bij P. Smit Jr. te Rotterdam - een werf waar ook veel RIL-schepen te 
water werden gelaten - in opdracht van de N.V. Maatschappij Vrachtvaart. De 
oorspronkelijke eigenaar van deze rederij, O.G. van Beuningen, gaf zijn 
schepen met een 'T' beginnende, vlerletterige, geheel bedachte namen, zoals 
TERO, TIBO, TOMA, TARA en TOWA. 
De laatste twee schepen kregen boegbeelden met een onderschrift dat 
gebaseerd was op de scheepsnaam. Bij de TARA werd een beeld van Sint 
Joris op de boeg bevestigd met daaronder het onderschrift True And Reliable 
Always. De TOWA werd uitgevoerd met een door de bekende beeldhouwer 
Hilda Krop vervaardigd beeld van een uil met gespreide vleugels. Hieronder 
was het onderschrift This Owf Watches Ahead aangebracht. 
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In oktober 1966 kocht de KJCPL dit schip aan en herdoopte het op 1 
november te Durban tot STRAAT TOWA. Het vaststellen van de nieuwe 
naam gaf eerst nogal wat problemen. Gelukkig vond iemand op de kaart een 
klein eilandje Towa nabij Ceram in de Indonesische Archipel, zodat STRAAT 
TOWA toch kon passen in het RIL naamgevingsbeleid. Vanuit Kobe berichtte 
Gert Boot enige maanden later dat in de Japanse taal het woord to 'oost' 
betekende en dat wa vertaald kon worden aJs 'vrede' of •samenwerking'. Towa 
zou dus staan"voor 'oosterse vrede' of 'oosterse samenwerking'. 
~edurende vnJWel haar hele loopbaan bij de RIL werd het schip ingezet op de 
dienst tussen het Verre Oosten en de Oost- en West-Afrikaanse havens. 

De imposante schoorsteen van de STRAAT TOWA 
in RIL uitmonsterina 

Oorspronkelijk was de TOWA uitgerust met een normale schoorsteen. Na 
enige tijd vond Maatschappij Vrachtvaart het nodig deze schoorsteen 
aanzienlijk te vergroten. Tijdens de overdracht aan de Ril was het schip 
nog steeds voorzien van deze zeer opvallende schoorsteen, doch na enige 
jaren besloot de RIL deze weer tot de oorspronkelijke afmetingen terug te 
brengen. (Zijn er misschien lezers die het hoe en waarom van deze 
wijzigingen kennen?) 
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In mei 19n werd de STRAAT TOWA veri<ocht aan Pacific International Unes 
uit Singapore. Onder de naam KOTA MAHA voer het schip voor deze 
maatschappij tot het jaar 1983, waarna ze te Gadani Beach werd gesloopt. 
Toen de beheerder van de Nedlloydcollectie - Jaoques van der Hidde - hoorde 
dat ook het boegbeeld zou worden gesloopt, wist hij net op tijd het grootste 
deel van de TOWA-uil te redden. Een van de vleugels was echter al 
v~rnietigd; hiervoor werd in Nederland een vervangende vleri< gefabriceerd. 
Dit boegbeeld van de STRAAT TOWA verfraait nu de entreehal van het 
Nedlloydgebouw in Rotterdam. 

Het boegbeeld van de STRAAT TOWA aan de wand van de 
entreehal van het Nedlloydgebouw te Rotterdam 

Eind januari 1969 deed zich een opmeri<elijk voorval voor op de STRAAT 
TOWA. De gezagvoerder kapitein F.W. Kaptijn vertelt in de RIL-Post van april 
1969 hierover het volgende: 

Op 28 januari, toen de STRAAT TOWA ten zuiden van Shimizu op weg 
was naar Nafloya, was mijn zoon Thomas op het passagiersdek aan het 
spelen en viel overboord. Waarom en hoe dit precies gebeurde weet 
Thomas niet meer. Hij kwam echter weer boven water en zag het schip 
snel uit zijn zicht verdwijnen. Gelukkig voor Thom had matroos Yeung Ah 
Shek hem voorbij zien drijven en direct alarm geslagen. Een andere 
matroos gooide meteen een reddingsboei overboord. Tweede stuurman 
Van den Ende waarschuwde de machinekamer en begon direct de 
zogenaamde William 's draal, om het schip weer te laten terugkeren naarde 
plaats waar de boel overboord was geworpen. 
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Ondertussen had vrijwel al het scheepspersoneel zich gemeld, sommigen 
als uitkijk terwijl anderen de moto"eddingsboot gereed maakten. 
Na enige tijd hadden scherpe ogen eerst het Ho/mes-licht en daarna het 
blonde hoofdje van de jongen in het water ontdekt. Het schip werd zo dicht 
mogelijk bij de drenkeling gemanoeuvreerd en de bemande motorboot werd 
te water gelaten. De sloepscommandant, derde stuurman Verwoerd, een 
g~ zwemmer, was inmiddels overboord gesprongen om de jongen te 
bereiken voor de boot. Thom had zich op zijn rug drijvende gehouden en 
zag tot zijn grote opluchting dat de redding nabij was. Toen de sloep hem 
had bereikt sprong ook kwartiermeester Tsui Yeu Cheung in het koude 
water (tlf'C) om de jongen aan boord te helpen tillen. Deze bibberde van 
de kou nadat hij 25 minuten had moeten zwemmen. De mannen in de sloep 
ontdeden hem daarom direct van zijn natte kleren en wikkelden hem in hun 
eigen jassen en overalls. 
Vanaf het schip zagen we een groep blootborstige mannen het kille weer 
trotseren om het jongetje warm te houden. Wij, zijn diep ontroerde ouders 
en drie kleine zusjes, begroetten Thom's terugkeer met vreugdetranen. In 
dekens gewikl<eld werd hij naar de hut gebracht, direct in een heet bad 
gestopt, gevoed met honing, thee en warme melk, gewreven tot zijn huid 
rood zag en tenslotte in zijn moeders armen naar bed gedragen. 

Thom met enigen van zijn redders 

Ondertussen was de reddings
boot weer op zijn plaats aan 
boord vastgelegd en precies 
31 minuten na de eerste 
manoeuvre was de STRAAT 
TOWA weer op volle snelhei<J 
onderweg naar Nagoya. Als 
erg dankbare vader en trotse 
gezagvoerder bedankte ik alle 
officieren en bemanningsleden 
voor hun schitterende presta
tie. 

Korte tijd daarna was Thorn weer op de been en kon hij zijn redders, zonder 
geleden te hebben onder deze unieke ervaring, persoonlijk bedanken. Van de 
bemanning kreeg hij de nieuwe naam Ho Choy Thom (Gelukkige Thorn). 
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West-Afrika, enige herinneringen 
(bijdrage Gert Boot) 

Mijn RIL baantje in West Afrika - begin zestiger jaren, standplaats Lagos -
was toezicht houden op en coördineren van de RIL agenten van Oouala tot 
en met Dakar, hoewel de RIL in feite slechts de havens tussen Port 
Harcourt en Freetown regelmatig en direct bediende. Voorts behoorde tot 
het takenpakket het in praktijk brengen van het bij de RIL vanouds bekende 
close to the customer zijn. Ook werd aan de area manager te Durban - met 
een kopie naar het hoofdkantoor te Heng Kong - gerapporteerd over 
politieke en economische zaken die voor de RIL van belang waren. Dit 
hield in dat er vrij veel moest worden gereisd, niet alleen langs de Westkust 
maar ook nog jaarlijks naar Birmingham, Manchester en Uverpool. In deze 
steden zetelden de zogenaamde Confirming Houses, die de lading vanuit 
het Verre Oosten naar hoofdzakelijk de voormalig Engelse gebieden op de 
Westkust controleerden. Daar werd ook de laatste mode voor West 
Afrikaanse katoentjes ontworpen, om in Japan te worden bedrukt. 
De Far-East-West-Africa-Service (FEWAS) begon in 1958, deels ter 
assistentie en bescherming van de South-Africa-Far-East-Service (SAFS), 
met allerhande schepen. 
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Deze schepen werden in 1964 vervangen door de vier in Nederland 
gebouwde STRAAT Ps (F voor Fastl). De Ril stelde met dit tonnage 
modem en snel materiaal in dienst en kon goed op tegen de concurrentie 
van onder andere de Japanse lijnen, de Maersk lijn en Goldstar. 
Westgaand werden de schepen doorgaans goed gevuld en waren de 
vrachtprijzen hoog. Voordat de rechtstreekse scheepsverbindingen tussen 
het Verre Oosten en West-Afrika tot stand kwamen, werd de West-Afrika 
lading via Groot Brittanniê gerouteerd. Deze doorvrachten werden later de 
directe vrachten. Oostgaand waren er weinig producten en werden de 
schepen in zuidelijk Afrika opgevuld. 
H~t .was de t~ak van de hoofdagent HWAL-Lagos om de schepen zo 
eff1c1ênt mogehJk langs de kust te routeren. Normaal zou dit niet zo moeilijk 
moeten zijn, maar de havens waren merendeels te klein en dus snel 
onderhevig aan congestie. Goede, betrouwbare informatie hierover was 
beperkt en communicatie moeizaam. Het rondkrijgen van de RIL- en 
HWAL-schepen op de kust was in die tijd de volledige dagtaak van een 
ervaren shipplngman in Lagos. Wawa (West Africa wins again) was daar 
dan ook een veel gehoorde kreet. 

Privé was de Westkust ook verre van ideaal. Lagos had weinig te bieden. 
De stroomvoorziening was onbetrouwbaar en omdat alles in de tropenflat 
op elektriciteit werkte, zat je zonder dat niet best. Voorts was toen voor 
bijna elk land op de Westkust een visum nodig, wat je niet zomaar kreeg en 
waaraan dus tijd en geld moest worden verspild. De bevolking was niet 
onvriendelijk maar maakte in het bijzonder in Lagos/Apapa (Yoruba's) 
zelden de indruk van grote betrouwbaarheid en eerlijkheid. 

Toch was het niet allemaal kommer en kwel. Ik herinner me een 
interessant bezoek aan Libanezen in Kano in Noord-Nigeria aan de 
zuidrand van de Sahara, waar trotse Hausa's in kleurige gewaden hun weg 
baanden op kamelen, met gesluierde vrouwen en kroost er te voet 
achteraan. Daar zag je ook de stalletjes van de voodoodokters, met 
vogelkoppen en andere dieronderdelen in de aanbieding. 
Bijzonder was ook een bezoek aan Libanese importeurs in Kumashi, de 
hoofdstad van het koninkrijk Ashantl. In Midden-Ghana, waar lokale 
opperhoofden - of die daarvoor doorgingen - nog op een soort gouden 
staatsiezetel door volgelingen onder luid tromgeroffel werden 
rondgedragen. 
Gore in Senegal was geen zakelijke bestemming meer. Dit in goede staat 
verkerende ex-slavenfort - door onze voorvaderen stevig neergezet - werd 
vernoemd naar het kleine, maar mooie stadje Goedereede op het Zuid
Hollandse eiland Goeree Overflakkee.Het was vanaf het verzamelpunt 
Goerdereede dat de Nederlandse schepen naar Afrika vertrokken. 
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Ik kan de lezer aanraden eens naar Goedereede te gaan en op het terrasje 
van hotel-restaurant De Gouden Leeuw neer te strijken. 
In mijn tijd was Freetown in Sierra Leone nog een vredig en gemoedelijk 
stadje. Van onveiligheid was geen sprake. Op straat werd je door de 
autochtonen begroet met Pak, hetgeen - meen ik - zoiets als vadertje 
betekende. De enige bezienswaardigheid in Freetown was de zogenaamde 
De Ruyter-steen, in de nabijheid waarvan de schepelingen van onze 
zeeheld vers water ingenomen zouden hebben. 

De Ruyter-steen met de 
inscriptie 
'M.A. Ruiter I.C. Meppel 

Vice-Admiralen 
Van Hollant en West Fries 
lant; AD 1664' 

Monrovia in Liberia was een heel ander oord en de enige goede 
herinnering die ik daaraan heb, was het eten bij Heinz und Maria, een 
redelijk goede Duitse keuken. 
Typisch in die tijd - en wellicht nu nog - was dat je eigenlijk weinig zakelijk 
contact had met de lokale bevolking. De handel was immers grotendeels in 
handen van Libanezen en Europeanen. Een uitzondering was de 
belangrijke Cocoa Board in Accra. Daar zat een slimme Ghanees aan de 
top die onder meer uitmaakte welke lijnen hoeveel cacaobonen en 
cacaoboter te vervoeren kregen. De export van deze producten was, naast 
boomstammen uit Takoradi, de enige van belang. Het close to the 
customer zijn werd bij de Board tot een ware kunst verheven, waarbij ook 
handgeslepen kristallen whiskyglazen een specifieke rol speelden. 

Een andere uitzondering vormden de importeurs 
in Port Harcourt, de aanvoerhaven voor Onitsha 
in Oost-Nigeria. Dit was lbo-land met veel kleine 
maar actieve importeurs uit het Verre Oosten. De 
RIL had daar speciaal een lbo canvasser - ik 
gebruik dit thans niet meer gangbare woord met 
opzet - voor aangetrokken. Dit in de wetenschap 
dat alleen een lbo in lbo-land het most close to 
the customers kon zijn. 

De schrijver samen met lbo 
canvasser Okoroafor en 
eniae afschepers 
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Post van Nederlands lndli naar Noord Amerika - eerste helft 1940 
(bijdrage Ger Sweijen met mederwerking van M. Verkuil)) 

Begin 1940 besloot de KNILM chartervluchten van Batavia naar Manila te 
gaan uitvoeren in aansluiting op de Pan American Airways die met Boeing 
314-vliegboten een regelmatige dienst onderhield van San Francisco naar 
Manila en Hong Kong. 

Een PAA vliegboot boven de Golden Gate (foto coll8ctie M. Verl<uil) 

De eerste twee vluchten van de KNILM namen echter alleen passagiers 
mee en geen post met bestemmingen verder dan Manila. Deze vluchten 
werden uitgevoerd op 22 mei en 26 juni 1940. Vandaar dat in die periode 
deze poststukken, zoals op de couverts is aangegeven, per JCJL-schip 
werden vervoerd. 
Overigens werden deze chartervluchten uitgevoerd om op de terugvlucht 
uit Manila passagiers naar Java over te brengen. 

De T JINEGARA en T JISADANE werden als zusterschepen in de eerste 
helft van 1931 door de NSM. aan de JCJL overgedragen. De TJINEGARA 
werd in de Verenigde Staten verbouwd tot troepenschip en in juli 1942 door 
een Japanse onderzeeboot getorpedeerd. De T JISADANE, eveneens tot 
troepenschip verbouwd, overleefde de oorlog en was tot 1962 in de vaart. 

De afgebeelde poststukken met verschillende routerings-aanduidingen zijn 
bijzonder. 
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De brief van de firma Winner naar San Francisco werd te Batavia gepost 
op 2.2 april 1940 en ging per KNILM vliegtuig naar Soerabaja en vervolgens 
met de driewekelijkse dienst van lijn 2 (Nederlands lndiê • Manila - Hong 
Kong - Amoy - Swatow - Hong Kong - Nederlands lndiê) per T JISADANE 
naar Manila. 

IUAVUI • 1&....a 
111.a.1;•· uuwae. 

...,, • • "1. 1. 

1111.er•. 'JatlH' lll"otllen 
!sport lM~rtM'ld 

'"9ont Sh M t 

"5!!.ru!il~.:!la..!&!a!: 

De brief van Borsumy naar Detroit werd te Soerabaja gepost op 14 juni 
1940 en door de postambtenaar voorzien van de stempel: Per JCJL boot 
tot Manila vandaar per luchtpost naar Amerika. Toegevoegde aanduiding: 
Per s.s (1) T JINEGARA tot Manila. 

n aaunero11uo co • . 
• :> 
:> ... 
% ... 
v 
• 
0 

• 0 

-----~li!M!- Q 
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Het posttarief in Ne· 
derlands lndi~ was In 
die tijd f 0,90 per vijl 
gram luchtrecht en j 
0, 15 porto buitenlana 
tot twintig gram . 
Vandaar de / 1,05 op 
de ene enveloppe en 
f 1,95 op de andere 
enveloppe, die dus 
zwaarder was dan vijl 
gram. 



Black out 
(bijdrage Henk Slettenaar) 

Traag slingerend op de flauwe deining van de Indische Oceaan stoomde de 
T JIBODAS met een vaart van veertien knopen richting Maleisië. Het was 
vroeg op de achtermiddagwacht en erg stil op deze zondag in de tropen. De 
bemanningsleden die vrij van wacht waren, deden een dutje om de 
uitgebreide nasi maaltijd, die traditioneel op de gehele Nederlandse 
koopvaardijvloot als zondagsmaal werd genuttigd, te laten verteren. 
Slechts gekleed in een dun, wit katoenen ketelpak en met een klein 
handdoekje als zweetdoek om zijn nek, stond de derde wtk - we zullen hem 
maar Tijs noemen - in de gloeiend hete machinekamer naar de verschillende 
meters op de manoeuvreerstand te staren. .Qjn assistent was voor een 
controlerondje vertrokken en Tijs voelde zich, als gevolg van het copieuze 
maal dat hij had genoten, langzaam wegdoezelen. Zo'n achtermiddagwacht in 
het weekend op zee was wel heel erg rustig. 
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Derde wtJc 
Geistdorfer op de 
manoeuvreerstand van de 
TJIBODAS 
{foto L.J. Botzen) 

Terwijl hij een slok lauwe thee nam om zijn dorst te lessen, zag hij zijn 
kennelijk opgewonden assistent luisterde, aan komen lopen. 
"Wat is er aan de hanen Iets niet in orde?" 
•De aap is losl" 
•Aap ..... ? Los .... ?" 
•Ja, de aap van de kok heeft zijn ketting weten los te krijgen en is verdwenen. 
Volgens een paar matrozen zou het beest zich in de machinekamer hebben 
verstopt.• 
•Je moet maar eens goed rondkijken of hij zich hier ergens verstopt heeft,· 
instrueerde Tijs. 

In een van de havens in Oost-Afrika, die de T JIBODAS deze reis had 
aangelopen, had Lam Fat, de kok, de hand weten te leggen op een aap. Met 
het oogmerk het beest voor goed geld in het Verre Oosten te verkopen, 
trachtte hij de nog jonge baviaan aan een lange ketting aan dek in leven te 
houden. Veel plezier was er met dit dier niet te beleven. Meestal zat het 
ineengedoken in een hoekje stil voor zich uit te staren. 

Rudy was weer verdwenen op zijn speurtocht naar de zoekgeraakte aap 
tussen de ketels, pompen, verdampers en andere werktuigen in de 
machinekamer. Reeds na vijf minuten keerde hij terug. 
•Hij zit, geloof ik, achter die luchtcompressor. Even een stuk canvas pakken 

om over hem heen te gooien." 
Voorzichtig sloop Rudy, de lap canvas voor zich uit houdend, naar de 
compressor. Weggekropen onder de elektromotor zat inderdaad een 
angstig kijkend aapje. Rudy greep de doek steviger vast en wierp dit met 
een sprong over het arme beest. Vliegensvlug dook het dier opzij en 
verdween met een sprong tussen een bundel pijpleidingen, waardoor Rudy 
zich gevoelig stootte. Mopperend en vloekend zette hij de achtervolging 
weer in. De aap slingerde zich met groot gemak van de ene leiding naar de 
andere en had geen moeite buiten het bereik van zijn jager te blijven. 
Tussen al die pijpen bevonden zich ook een aantal stoomleidingen, die 
gloeiend heet waren. Het duurde dan ook maar even voor de aap naar een 
van deze leidingen slingerde, zijn handjes brandde en met een gil dadelijk 
doorsprong naar een volgende plek. Vanaf de manoeuvreerstand stond Tijs 
het schouwspel te bekijken en bescheurde zich van het lachen bij het zien 
van zijn assistent die, hoe langer hoe wilder, de jacht voortzette. Ook de 
aap geraakte, nu hij zich meermalen aan allerlei leidingen had verbrand, in 
een staat van steeds grotere opwinding en raakte meer en meer over zijn 
toeren. 
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Wilder en wilder werd de achtervolging tot beiden de uitputting nabij waren. 
Op een gegeven moment greep de aap weer eens een hete pijp vast, sprong 
meteen verder en landde nu op een rode, erg in het oog springende knop die 
met een klap dicht sloeg. 
Deze knop was een veiligheidsschakelaar waarmee met een klap de 
stoomtoevoer kon worden afgesloten naar de turbine die de gehele elektrische 
stroomvoorziening van het schip verzorgde. Ook deze keer werkte de 
beveiliging uitstekend. Het toerental van de turbo-generator liep meteen terug, 
alle lichten gingen langzaam uit en ook allerlei elektromotoren, die pompen en 
ventilatoren aandreven, stopten, waardoor ook de hoofdaandrijving zichzelf 
uitschakelde. 

Een van de twee 
turbo-generators 
van de 
TJIBODAS 

met de 
·trip-schakelaar' 

(foto L J. Botzsn) 

Binnen enkele ogenblikken stond alles stil. Verschillende alarmbellen 
begonnen te rinkelen en de noodgenerator liep automatisch aan waardoor, na 
een korte onderbreking, de machinekamer weer door een paar zwakke 
lampjes werd ver1icht 
De andere werktuigkundigen werden ruw gewekt door de snerpende alarmen 
en haastten zich naar de machinekamer. Nu de ventilatie was weggevallen 
vertoonde deze ruimte veel gelijkenis met een Turks bad. 
De aap maakte van al deze verwarring gebruik om naar het dek te 
ontsnappen. Vrijwel dadelijk werd hij door zijn eigenaar gevangen en weer 
aan de ketting gelegd. 
Gezamenlijk met zijn collega's startte Tijs het bedrijf weer op en werden alle 
werktuigen opnieuw ingeregeld. Dit nam zoveel tijd in beslag dat de wacht van 
Tijs reeds was afgelopen voor alles weer op orde en regel was en zijn aflosser 
de taak van hem had overgenomen. 
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Alvorens Tijs wat verkoeling kon gaan zoeken onder de douche moest hij 
eerst nog op het matje komen bij de hoofdwerktuigkundige, een opdracht die 
hij met plezier aan een ander zou hebben overgedaan. 
Deze baas was een oudere, reeds kalende man die de laatste jaren voor zijn 
pensionering zo rustig mogelijk trachtte door te brengen en die niet bepaald 
welwillend zou staan tegenover de taak rapporten te moeten schrijven over de 
gebeurtenissen van deze middag. 
·zo jongen," klonk het Tijs tegemoet toen deze de hut van de baas 
binnenstapte. "Heb je er weer een miskraam van weten te maken? Vertel me 
maar eens waarom het ook deze keer je schuld niet wast" 
In geuren en kleuren deed Tijs uit de doeken dat de aap van de kok de 
oorzaak van alles was. 
De hwtk vond de verklaring erg ongeloofwaardig klinken en besloot: 
"Als ik er al moeite mee heb te geloven dat een aap deze black-out zou 
hebben veroorzaakt, wat zat het hoofd van de Technische Dienst op zijn 
kantoor in Hong Kong er dan wel niet van denken? Als we dit noteren krijg ik 
later veel te veel lastige vragen die ik dan weer schriftelijk moet beantwoorden. 
Dat is toch veel te veel papierwerk, vind je niet? Verzin daarom maar een 
technisch mankement als oorzaak en beschrijf dat kort in het machine
logboek." 
En met deze boodschap kon Tijs inrukken. 

Reisherinneringen 

Bali, Tampak Slrlng 
(bijdrage Gert Boot) 

Wij staan voor een tempeltje in Tampak Siring, waar jongelui blokken 
vulkanische steen aan het bewerken zijn. De gids legt uit dat diegenen die 
talent hebben, dit beeldhouwwerk van kinds af aan doen en de rest van 
hun teven. Zij die geen talent hebben worden geacht dom te zijn en moeten 
naar school. 

Ook in Bali, bij een visrestaurant van een viersterren hotel aan het Sanur 
strand. Vraag: "Is deze vis vers?" Antwoord: "Nee mijnheer, at deze vis is 
twee tot drie dagen oud." 
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Gat in mijn klauwen 
(bijdrage Care/ Herbig) 

Wat een herinneringen wellen er toch altijd op als je je oude vrienden en 
oud-collega's op de jaarlijkse reünie ontmoet. Men zegt wel eens dat de 
verhalen en herinneringen met de jaren sterker worden, maar je wordt al 
gauw afgestraft als je de f antasieên teveel de vrije loop laat. 
Het volgende voorval berust echter niet op fantasie, is ook niet aangedikt in 
de loop der jaren maar is werkelijk gebeurd. 
Ik was eerste stuurman op de STRAAT FREETOWN gedurende de eerste 
helft van 1967. Op reis van de West-Afrikaanse kust naar Zuid-Afrika werd 
Walvisbaai aangedaan voor vis!"eel en wat vrieslading. In dezelfde haven 
lag ook een Duits schip, de KRUGERLAND, dat op weg was naar Europa. 
Door het zeemanshuis werd aan belde schepen gevraagd of er interesse 
bestond om een voetbalwedstrijd te spelen. Daar de animo altijd groot was 
voor een partijtje werd hierop ingegaan en werd de wedstrijd in de middag 
gehouden. Wat de eindstand is geworden kan ik me niet zo goed meer 
herinneren, maar ik meen dat wij van de Duitsers wonnen. 

" 

De STRAAT FREETOWN na de verlenging in 1972 
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Bij de tergkeer naar het schip, wat gebeurde met een pick-up truck 
(bakkie), zaten onze spelers met zijn allen achter in de laadbak. Bij het 
schip gekomen kon men er dan makkelijk uitspringen. Zo ook vierde wtk 
Willem Westerhof, die er met een luchtige sprong uit wilde springen en zich 
daarbij ondersteunde met zijn hand op de opstaande rand van de pick-up. 
Toen hij zijn hand wilde losmaken bleef hij met zijn verlovingsring achter de 
scherpe rand steken. Door het momentum van zijn sprong en zijn gewicht 
sneed de ring zodanig in zijn vinger dat deze ter plaatse werd afgerukt en 
in de laadbak viel. Het eerste wat Willem zei was: •Nou heb ik helemaal 
een gat in mijn klauwen," waarop hij naast de ~uto op ~e kade flau.w viel. . 
Een ambulance werd gebeld en Willem werd in allerijl naar het z1ekenhu1s 
vervoerd nadat zijn hand verbonden was om het bloeden te stelpen. De 
vinger werd door vijfde wtk Wegereef(?) in een papieren zakdoek 
gewikkeld en aan mij gegeven. 
Willem werd geopereerd in het ziekenhuis en moest daar enkele dagen 
verblijven voordat hij gerepatrieerd kon worden. . . 
Na het avondeten gingen we met een paar man naar het z1ekenhu1s om 
Willem te bezoeken en een hart onder de riem te steken. De bewuste 
vinger - nog steeds in de papieren zakdoek - hadden we bij ons, maar we 
wisten eigenlijk niet wat er mee te doen. Bij het ziekenhuis aangekomen 
stelde tweede wtk Ton van der Avert voor om de vinger te begraven bij de 
hoofdingang. De daad bij het woord voegende, hebben we toen met onze 
handen een gat gegraven links van de hoofdingang en daar de vinger 
plechtig ingelegd. Willem stelden wij hiervan in kennis en ondanks. de pijn 
moest hij hierom smakelijk lachen. Zijn verlovingsring hebben we uiteraard 
die avond aan hem teruggegeven. 
Een avond later waren opvarenden van de KRÛGERLAND en de STRAAT 
FREETOWN gezamenlijk op bezoek en hebben ze geprobeerd Willem met 
bed en al mee te nemen, maar deze ontvoeringspoging werd bij de 
hoofdingang gestopt. 
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Uitreis 
(bijdrage Henk van Horik) 

Het was tweede helft jaren vijftig. Na jaren van theorie en slenteren langs 
de boule, werd het tijd om het geleerde in de praktijk te brengen en de 
schuld bij de maatschappij in te lossen. 
We werden. echter niet gelijk in ~et diepe gegooid want, aangezien vliegen 
toen nog minder gewoon was, gingen we per schip naar het vaargebied. In 
ons geval met de JAGERSFONTEIN van de VNS. Een mooie manier om 
aan de zee te wennen, waarbij je rustig zeeziek kon worden zonder erbij te 
moeten werken. 

Het VNS-schip JAGERSFONTEIN 

Je keek er natuurlijk wel 'n beetje tegenop, want het was tenslotte iets 
anders dan de oversteek naar Breskens. 
Uiteindelijk viel het allemaal wel mee, ondanks de verhalen over de Golf 
van Biskaje, tot op 'n goeie morgen • de Golf hadden we toen al achter de 
rug • je vrolijk opstond en je even later niet wist hoe vlug je op het toilet 
moest komen. 
Gelukkig duurde het niet lang, maar lang genoeg om te weten hoe het 
voelde en de rest van je leven begrip te hebben voor degenen die er last 
van hebben. 
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De reis verliep verder voorspoedig en ik en de andere jongmaatjes genoten 
ervan, hoewel er natuurlijk geen uitspattingen bij waren, daarvoor waren de 
kasmiddelen te beperkt. 
Maar aan alle goede dingen komt een eind. Op een avond lag de 
JAGERSFONTEIN op de rede van Kaapstad, met een aanblik van 
duizenden lichtjes opklimmend tegen de Tafelberg en Uon's Head die je 
altijd zou bijblijven. Voor ons uit het vlakke Nederland was het iets 
ongeziens. 

De volgende dag ging de JAGERSFONTEIN voor de kant en kregen we 
het eerste RIL-schip in het vaargebied te zien. 
Het was de TEGELBERG, die klaar lag voor vertrek naar de oostelijke 
route van de ASAS. 
We ontscheepten ons van de JAGERSFONTEIN en werden met z'n allen 
overgebracht naar de TEGELBERG, waar we ondergebracht werden in de 
tweede klasse. Eten deden we echter gewoon in de mess. Daar maakten 
we kennis met een iets andere bediening dan we op de JAGERSFONTEIN 
gewend waren. Maar ja, daar waren we klant, hier stonden we onderaan de 
ladder. 
Allemaal geen punt, wat wel even wennen was, was de communicatie. Het 
schoolengels dat we tot nu toe gebezigd hadden, bleek nu toch iets anders 
te zijn dan wat aan boord gebruikt werd. Dat bleek al spoedig als de 
steward wilde weten of je 'n wat in je ongetrainde oren klonk als flying wilde 
hebben. Na wat heen en weer gepraat bleek hiermee een fried egg 
bedoeld te worden. Onze eerste les zat erop. Er viel nog heel wat te leren. 

Het bovenbordes van de drie hoofdmotoren van de RUYS 
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De machinekamer met drie ka"en maakte natuurlijk de meeste indruk op 
ons groentjes. Of de second erg blij was met z'n nieuwe aanwinsten? We 
betwijfelden het. Gelukkig was er het memoriaal en waren er hoopjes 
leidingen die nagelopen dienden te worden, dus binnen de kortste keren 
krioelde het van de figuren in gloednieuwe, degelijke Hollandse 
ketelpakken, die boven en onder de plaat hun weg zochten. 
Na werktijd was er gelegenheid kennis op te doen van onze nieuwe, rijk 
ervaren collega's. Vooral van de walervaring en dan wel speciaal die van 
het gebied waar we naar op weg waren. Wij als jongmaatjes waren 
natuurlijk erg onder de indruk. 
Dan waren we in Singapore en de eerste kennismaking met wat we eerder 
allemaal hadden gehoord begon. Het was nieuw en machtig interessant, 
maar het bleef voornamelijk bij kijken en zwemmen natuurlijk, in Connell 
House. 
Volgende stop was Hong Kong, waar op het RIL-kantoor ons verteld werd 
dat het tijd werd dat we geld gingen verdienen voor de maatschappij en dat 
er niet diende neergekeken te worden op de Chinese bemanning met hun 
cultuur die - met zesduizend jaar - al iets langer meedraaide dan de onze. 
Natuurlijk waren we het overal mee eens. 
Heel belangrijk was dat je bij Lat Chong en collega's echte ketelpakken 
kon bestellen. Zoals gezegd waren de Hollandse ketelpakken zeer degelijk 
maar minder prettig in de tropen. 
In Singapore en Hong Kong werden de eersten van onze groep op andere 
schepen geplaatst. De rest ging mee naar Japan waar de TEGELBERG in 
Yokohama het dok in ging. Daar betekende het ook het afscheid van de 
TEGELBERG, want we werden overgeplaatst naar de RUYS. Dat 
betekende een reisje met de trein, want de RUYS lag in Nagoya. 
Eerst naar Tokyo en dan met de nachttrein - niks bullettrain - verder. Het 
was 'n lange zit, maar de volgende ochtend waren we dan toch in Nagoya. 
Op de RUYS hoorden we er dan eindelijk echt bij en kregen we een eigen 
hut: een van de duiventillen op het schoorsteendek. Alleenstaand, met vrij 
uitzicht over het achterdek en goede verbindingen! 
Voor de rest van je uitzendtermijn van drie jaar zou de RUYS dan je thuis 
zijn. 

De accommodatie was nog vooroorlogs. dus niet al te ruim bemeten, met 
opklapwasbak en hoge kooien. Aangezien er nog geen airco was, was het 
vooral in de warme gebieden een open gebeuren met open deuren en 
ramen, wat goed was voor de onderlinge contacten. Nadeel was dat je 
door de hoge kooien op raamniveau zo naar buiten getrokken kon worden, 
zo het sloependek op. de ideale plek om gezamenlijk een pilsje te pakken. 
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Aan werk geen gebrek met drie motoren en 24 cilinders in een tijd dat op 
zwaardere brandstof was overgegaan en cilindersmeerolie nog van 
mindere kwaliteit was. 

De RUYS in de Straat van Malakka 

Gezweet werd er flink, vooral door degenen die na het 'machinekamer 
gereed' gelijk in rubberpak het carter in mochten voor metingen en er na 
niet te lange tijd als roze puddingen weer uitkwamen, heet en glibberig van 
de nadruipende olie. 
Maar dat probleem had je nog niet, want zover was je nog nietl Jouw taak 
was wachten draaien en de boel aan de praat houden wat niet altijd lukte. 
De generatoren wilden nog wel eens kuren hebben, vooral bij vertrek of 
aankomst. In de haven was dit minder een probleem dan op zee. Het 
gebeurde een keer bij binnenlopen van Rio de Janeiro. Alles ~lat .en .de 
brug kon niets anders doen dan gelaten toezien hoe het schip richting 
rotsen dreef. 
Gelukkig stond alles op het nippertje weer bij en kon dat heugelijke feit die 
avond gevierd worden. 
Bij de brand aan boord in Buenos Aires liep het minder goed af. De schade 
was behoorlijk nadat brand was ontstaan (of aangestoken) in een lading 
rubber. Doorgezakte dekken, gaten in de romp en 'n enorme smeerboel. 
Het kostte weken om het schip weer zeewaardig te krijgen, zodat de reis 
naar Japan - waar de definitieve reparaties uitgevoerd zouden worden -
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veilig kon worden aanvaard. De reis op zich was al bijzonder door het 
slechte weer en doordat de RUYS door de weinige lading hoog op het 
water lag, dus goed voor het kweken van zeebenen, maar ook vermoeiend. 
Met de reparaties in Yokohama waren heel wat weken gemoeid en 
derhalve werd een zware wissel getrokken op de financiên van iedereen 
aan boord. 

Dit soort gebeurtenissen en natuurlijk ook de leuke dingen komen weer bij 
je op als je jaren later met je zoon, die je wat Interesse voor schepen 
probeert bij te brengen, in het Maritiem Museum in Rotterdam, Ineens voor 
een model van de RUYS staat. 
Als je dan bij de gegevens teest dat het schip in 1968 gesloopt is, gaat er 
toch iets door je heen. 

Mijn oudste zoon Mark bij het model van de RUYS 
in het Maritiem Museum te Rotterdam (Foto Henk van Horic) 
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Kerstlmpressies 
(bijdrage Anton Steketee) 

Het is eigenlijk wet een goede gewoonte om in de periode di~ men. 'de 
donkere dagen voor Kerstmis' pleeg1 te noemen, In kranten en .tijdschriften 
verhalen te publiceren met een tot nadenken stemmende strekking. In deze 
verhalen speten weggelopen en niet geheel deugende ~one~ en dochter~, 
die dan toch nog op tijd de spaarzaam verwarmde womng binnenvallen in 
de armen van een huilende moeder, een grote rol. 
De grote moeilijkheid bij maritieme kerstverhalen is het feit dat aan boord 
van de meeste schepen een chronisch gebrek is aan huilende vrouwen, 
om over niet deugende dochters maar geheel te zwijgen. Een kerstdag aan 
boord voltrekt zich dan ook meestal in een totaal andere sfeer. 
Om de zeeman toch iets te laten proeven van de oorspronkelijke 
kerstgedachte kreeg men • althans in die tijd • bij langer~ reizen een 
zogenaamde kerstkist mee aan boord. Ik heb dat verschillende keren 
meegemaakt en ik wil over een geval wel iets vertellen. 

Het achterdek van de STRAAT BALI 
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C?P ~en bep~alde kerstdag voeren we op een strak blauwe tropische zee 
richting Manila. Ik verr:neld dat 'tropische' er maar even bij, want de 
samensteller~ van de kist hadden wel iets anders voor ogen gehad. Wie 
waren nu die samenstellers? Wel, dat waren In dit specifieke geval 
Rotterdamse huisvrouwen die zich in clubverband het lot van de 
varensman in den vreemde hadden aangetrokken. En hoe! Daar was me 
wat af gebreid en afgeknutseld rond het Feyenoordstadlon. Dat bleek al 
direct bij het feestelijk uitpakken van die kist. Bovenop lag een 
gram!'lofoonplaatje van het Urker vrouwenkoor. Op zich niet zo erg, ware 
het met dat het nog moest worden gedraaid ookl Enfin, het leek een beetje 
op het Scheldeloodsenkoor, maar dan uit Iets voller borst, zal ik maar 
zeggen. Trouwens, de teksten van de shanties waren ook Iets vromer. 
En toen kreeg iedereen een geschenkje uit de kerstklst. De vierde 
stuurman kreeg een fel oranje bivakmuts. Tegenwoordig zie je die niet 
meer zoveel, maar toen werden ze in de winter wel gedragen. Deze muts 
was eigent.ijk meer een ietwat ruimvallende zak met een vrij klein kijkgaatje. 
Toen de vierde hem op had leek het geheel wel op iets trom outer space 
maar goed, het gaat om het idee. ' 
De eerste S!uurman kreeg een in paarse wol uitgevoerde lap met wat 
lussen, waann - zoals een begeleidend briefje vermeldde - zijn schoenen 
konden worden opgehangen. 
v.oor mij ~rs~nlijk bl~ek ~en dingetje gereserveerd te zijn dat na 
uitpakken met direct te identificeren viel. Iemand dacht zelfs aan een 
gebreide schoenlepel. Na enige studie kwam ik op het idee van een 
boekenlegger .• weliswaar een vrij dikke en ook wel wat stijf gebreide, maar 
toch .. " ~u wilde het toeval dat ik in die tijd een boek had, zodat het wel 
e~n nuttig geschenk leek. Het was alleen jammer dat het ding bij gebruik 
ging werken als een hefboom tweede soort (zie: leerboek der Mechanica 
voor de Zeevaartschool van Kortmulder, bladzijde 111 ), zodat het boek in 
tweeên spleet. Een nogal definitieve wijze van bladaanwijzing. 
Ik weet niet of er nog wel eens kerstkisten worden meegegeven 
tegenwoordig, maar toentertijd werd dit, ondanks alles, erg op prijs gesteld 
door mensen die een kerstdag niet thuis konden vieren. 
Iedereen interpreteert de kerstgedachte natuurlijk op zijn eigen manier en 
de bel~vlng hiervan Is bij iedereen anders. Ik ervoer een kerstgevoel op 
een reis naar Dairen, Noord-China, tijdens de kerstdagen van '59. Lang 
geleden dus, maar de gebeurtenissen staan me nog haarscherp voor de 
geest. Om te beginnen was het steen- en steenkoud. Daglicht zag je bijna 
niet en het wachtlopen op de brug was een bezoeking (had ik toen maar 
een bivakmuts!). 
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Bij het binnenlopen van de territoriale wateren van China kreeg je in die tijd 
een groot aantal lieden aan boord. Het gehele schip werd onderzocht op 
kapitalistisch propagandamateriaal, vreemd geld moest worden ingeleverd, 
fototoestellen werden verzegeld, enzovoort, enzovoort. Het ergste vonden 
wij dat het piepkleine kerstboompje uit de messroom moest worden 
verwijderd als zijnde een reactionair symbool. 

De begeleidende militairen 
droegen machinegeweren en 
waren absoluut onbereikbaar 
voor elke vorm van 
communicatie. Zelden heb ik 
zo'n unheimische sfeer 
meegemaakt. Toen we na veel 
vijven en zessen waren 
afgemeerd, begonnen we direct 
met het lossen van de lading. 
Het was nota bene zowat één 
uur 's nachts en ik was de klos 
aan dek. Onbeschrijfelijk koud. 
Snijdende wind over de luiken. 
Bootwerkers die je niet kon 
verstaan. Militairen overal. 
Enfin, het was me de 
kPr~tn~rht wPI 

Om een uur of vier kwam de kwartiermeester met een kan hete kottie, een 
zeer welkome onderbreking. Ik zocht een oppertje om daar eens op mijn 
gemak van te genieten toen bleek dat zich daar ook een Chinese militair 
ophield die, zo te zien ook verrekte van de kou. Op mijn eerste vraag of hij 
ook koffie wilde, gaf ie geen antwoord, maar toen ik met die dampend 
warme mok nog eens vragend naar hem knikte, keek hij snel om zich heen 
of er geen anderen in de buurt waren, pakte een mok, liet zich inschenken 
en zei: "Thank you velly much· En zowaar, er verscheen zoiets als een 
glimlach op dat stuurse oosterse gezicht. Samen hebben we, zonder 
verder iets te zeggen, nog een bak koffie gedronken. En ja, de situatie was 
achteraf gezien tamelijk onbenullig, maar toen was er even een gevoel 
waarvan ik denk dat dat de bedoeling Is bij de kerstgedachte, namelijk een 
vreedzaam bestaan van alle mensen op deze wereld, ongeacht ras, 
ideologie, religie of taal. 
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m.s. STRAAT RIO 

1971 
J.J.E.M. Bruyn 
LP. Vink 
R. Zwenk 
W.J. de Wolf 
M. Bakker 
H.A. Klazema 
J.C.M. Noordermeer 
H.S.J. Vellinga 
D. van der Pol 
K.B. van der Wielen 
J. van Lare 
F.J.J. Berting 

B.I. Swibben 

26 

m.s. STRAAT VAN 
DIEMEN 

m.s. STRAAT RIO 
1962 

W.A. Giel 
J.L. van Schoondrager 
J. Veeneman 
J.J. Kol 
A. Steer 
J. Pronk 
C.H.A. v.d.Boogert 
H.C. van Maurik 
L. van der Knoop 
F.W.M. van Vliet 
H.B. Wiersma 

C. van Spronsen 
0 .J.B. Brouwer 
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