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Van de voorzitter 

De goede verstandhouding 

·". De JCJL, In het geheele Verre Oosten, in iedere haven waar de JCJL
vlag van een eigen kantoor wappert, heeft den naam van goede 
verstandhouding. Kantoor onderling, vloot onderling, kantoor en vloot 
samen. En wij weten ook, dat anderen daar een tikkeltje jaloersch op zijn. 
Geen gedwongen bijéénzijn, uiterlijk vriendelijk maar inwendig met wrok of 
met vijandige gevoelens. Geen verlangen naar het einde van het samenzijn 
met geroddel achteraf over de menschen, die wij ontmoet hebben, maar 
een volkomen eerlijk gewenscht samenkomen, de feiten van de dag 
besprekend, onder gezonde kritiek, humor of ernst "." 

Het bovenstaande is een deel uit het voorwoord van het JCJL-Reünieboek 
(mei 1940-augustus 1945). Wat was het geval? Een negental JCJL-ers 
brachten de oorlog door in Nederland en besloten elkaar regelmatig ergens 
in het land te ontmoeten. Zo konden ze de vriendschap onderhouden, 
oorlogservaringen uitwisselen en elkaar - in deze moeilijke tijden - moed 
indrinken(!) 

Onder hen bevonden zich enkele, later prominente KJCPL-personages 
zoals bijvoorbeeld J.R. van Osselen (directeur) en W.Z. Mulder 
(gezagvoerder en sinoloog). 

De reden waarom ik dit ophaal is om te constateren dat - alhoewel er sinds 
1940-1945 heel veel veranderde bij de JCJL /KJCPL - iets toch bij het 
oude bleef. De goede onderlinge verstandhouding is er nog helemaal, 
zoals wij ook tijdens de bijeenkomst op 3 mei weer hebben ervaren. 

Ik hoop u allemaal weer te ontmoeten op 8 mei 2004 in Alphen aan de Rijn. 

Gert Boot 
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Van de redactie 
Een aantal leden hebben de fotoalbums uit hun vaarperiode onderZocht en 
ons een groot aantal foto's te leen gegeven, die wij mochten kopiêren. 
Hierdoor is ons RIL -Post archief nu uitgegroeid tot ongeveer 
zeventienhonderd afbeeldingen, waardoor wij in staat zijn ook toekomstige 
nummers van ons verenigingsblad aantrekkelijk te illustreren. Het fotoarchief 
geeft een steeds completer beeld van het voorbije RIL-tijdperk en heeft 
langzamerhand zo'n omvang en kwaliteit gekregen dat het zinvol is om deze 
collectie toe te voegen aan de database van memorabilia, die in de nadagen 
van onze vereniging aan de beide grote maritieme musea zal worden 
overgedragen. 
Ook deze database van memorabitia vertoont een regelmatige groei. 
Meerdere leden en ook erfgenamen van leden hebben souvenirs en 
documenten uit het RIL-tijdperk overgedragen of in het databestand laten 
opnemen, waardoor deze collectie nu reeds uit meer dan vierhonderd items 
bestaat. 

Rob van Wîlligenburg bleek alle bemanningsstaten van de schepen, waarop 
hij heeft gevaren, te hebben bewaard. Deze staten - samen met die van oud
purser Verkerk • geven voldoende materiaal om de rubriek Vlootlijsten 
gedurende een groot aantal jaren te kunnen verzorgen. 

Emile van der Ven heeft ons vanuit Nieuw Zeeland de drie ontbrekende 
exemplaren van de oorspronkelijke RIL-Post toegezonden, zodat alle 
jaargangen in het archief nu compleet zijn. 

In de vijftiger jaren had het KJCPL kantoor in het Scheepvaarthuis te 
Amsterdam een eigen personeelsblad, genaamd HAAL OP GELIJK Van de 
voormalige redacteur van dit blad, de nu 96-jarige Frits de Jong, ontvingen wij 
een groot aantal exemplaren. Wij nemen aan dat het merendeel van onze 
leden niet met dit blad bekend is; daarom hebben we het voornemen in 
toekomstige nummers van de RIL-Post enige artikelen hieruit opnieuw te 
publiceren. 

Dit jaar viert de Zeevaartschool Vlissingen, waar veel van onze leden 
gestudeerd hebben, haar honderdjarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan 
werd een gedenkboek , ' Terugblikken ', uitgegeven (ISBN 90-9016586-X). 
Naast dit boek bestaat een monsterrol waarop alle personen vermeld staan 
die in de archieven van de school een plekje hebben gekregen. De 
Vereniging van Oud-leerlingen (VOL), die nu vijftig jaar bestaat, organiseert 
in het weekend van 26, 27 en 28 september 2003 een reünie met allerlei 
activiteiten. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de vereniging 
via het correspondentieadres Boulevard Bankert 156, 4382 AC Vlissingen 
en kunnen verdere informatie vinden op de website 
www.zeevaartschoolvlissingen.nl. 
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Een van onze begunstigers, Willem Moojen, heeft een bundel verhalen 
samengesteld met een groot aantal zeemansherinneringen. In dit boek Voor 
en Achter genaamd, staan ook enige verhalen vermeld die wij enige tijd 
geleden in de RIL-Post hebben gepubliceerd. Het boek, uitgegeven door de 
Europese Bibliotheek - Zaltbommel (ISBN 90 288 3680 2), is in de 
boekhandel verkrijgbaar. 

Mensen die belang stellen in het reilen en zeilen van P & 0 Nedlloyd kunnen -
naast de informatie die in de Pensioenkrant wordt vermeld, uitgebreide 
mededelingen vinden op de website www.ponl.com. Op deze site worden niet 
alleen de financiêle resultaten vermeld, maar worden ook alle nieuwtjes 
betreffende deze scheepvaartmaatschappij aangegeven. Ook kan men er 
afbeeldingen van de nieuwste schepen en uitbreidingen en aanpassingen van 
het lijnennet vinden. 

Bestelling boek over ondergang T JISALAK 

Tijdens de Tweede Wereldoortog voer Frits de Jong als eerste stuurman op 
de T JISALAK. Dit schip werd in 1944 door een Japanse onderzeeêr tot zinken 
gebracht, waama bijna alle opvarenden op gruwelijke wijze om het leven 
werden gebracht. Slechts vijf opvarenden, waaronder de zwaar gewonde Frits 
de Jong, wisten aan deze moordpartij te ontsnappen. Frits de Jong heeft In 
zijn memoires niet alleen deze gebeurtenis beschreven, maar vertelt ook op 
indringende wijze over zijn ervaringen tijdens de konvooivaarten op de 
Atlantische Oceaan en zijn lotgevallen na zijn redding. Deze memoires heeft 
hij aan onze vereniging ter beschikking gesteld. 

Op de onlangs gehouden ledenvergadering werd unaniem besloten dat onze 
vereniging van oud-personeel deze memoires als boek zal uitgeven. In dit 
boek zullen de ervaringen van 'Oom Frits' worden aangevuld met een 
beschrijving van de lotgevallen van de andere JCJL schepen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en ook zal er iets verteld worden over de ervaringen 
van het kantoorpersoneel in deze periode. Het formaat van het boek zal min of 
meer overeenkomen met het boekje De Oude Chinalijn, dat door onze 
vereniging in 1952 werd uitgegeven. 

Van de leden wordt een kleine bijdrage à € 3, - per boek verwacht, terwijl de 
verzendkosten ook voor rekening van de besteller komen. 
Om de grootte van de oplage te kunnen bepalen worden belangstellenden 
verzocht voor eind augustus 2003 hiervoor bij de redactie In te schrijven. 
Indien men meerdere exemplaren wenst te bestellen betaalt men hiervoor de 
kostprijs - afhankelijk van de oplage - vermeerderd met de verzendkosten. 
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RIL-vloothlstorle 

Bombardement In Ballkpapan 
(bijdrage Harm Wijma) 

Begin 1958 onderhielden de TJILUWAH en TJIWANGI nog steeds een 
dienst op lndonesiê. De aan de ketting gelegde KPM-vloot was inmiddels 
uit lndonesiê vertrokken en lag nu als een soort vergane glorie op de rede 
van Singapore. 
Het leven aan boord van de T JILUWAH was niet erg interessant. Misschien 
lag het aan het vaargebied. Het feit dat er een ruim tussen de 
accommodatie van de wtk's en de rest van de officieren zat, had er 
misschien ook iets mee te maken. Zo kon het gebeuren dat iemand in de 
messroom van de TJILUWAH, onder het genot van een kopje thee, de 
opmerking maakte: "Kijk daar vaart de T JIWANGI", ·waarop iemand 
anders, zonder naar buiten te kijken, erop reageerde: "Ik wist niet dat het al 
zeventien minuten over drie was." 
Beide schepen onderhielden, met de regelmaat van een goed Zwitsers 
uurwerk, een maandelijkse dienst tussen Hong Kong en Makassar via 
Singapore, Tandjong Priok, Semarang, Soerabaja en Bali" Maar die ene 
reis van de TJILUWAH in april 1958 was verre van eentonig. Alles was 
anders. 

• 

De TJILUWAH in haar oorspronkelijke zwarte uitmonstering 
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Kapitein Bast, die jarenlang het bevel had gevoerd, was met verlof en 
kapitein Velders had het commando overgenomen. We deden zelfs 
Balikpapan aan, wat normaal niet op het vaarschema stond. We hadden 
een detachement Indonesische militairen aan boord, die in Tandjong Priok 
waren ingescheept met bestemming Balikpapan. 
We waren inmiddels op de rede van Balikpapan aangekomen. De soldaten 
hadden het schip verlaten maar er moest vermoedelijk nog wat laadwerk 
verricht worden. Ik werd wakker van het lawaai aan dek en dacht dat er erg 
ruw werd omgesprongen met het laadgerei. 
Als telegrafist behoef je in een haven geen wacht te lopen (sorry fellows) 
maar om de een of andere reden kwam de cabin stewart mij waarschuwen 
dat het tijd werd om op te staan. Volgens mij was het nog veel te vroeg en 
terwijl ik hierover nadacht, kwam dezelfde cabin stewart weer binnen maar 
nu erg opgewonden: "You all the time sleep, plenty trouble outside". Ik 
realiseerde me toen pas dat er iets aan de hand was. Het lawaai dat ik had 
gehoord bleek iets heel anders te zijn. Chinezen interpreteren bepaalde 
dingen op een eigen manier. Ik herinner me nog een voorval op de 
TEGELBERG, waar we gedurende zwaar weer een stuk reling hadden 
verloren. Het loshangende stuk klapperde met een hoop lawaai tegen de 
huid van het schip. De kortste weg van de brug naar het voorschip was via 
het radiostation en toen de Chinese bootsman voorbij rende, vroeg ik wat 
er aan de hand was. Ik kreeg toen als antwoord: "Foreship no more". Vanaf 
die dag heb ik geleerd dat je die dingen met een korreltje zout moet nemen. 
Terug naar de TJILUWAH. Mijn hut was op het brugdek, dus ik was 
bijzonder snel op de brug. Ik had nog nooit zoveel mensen op de brug 
gezien en de kapitein probeerde uit te leggen wat ons verder nog te 
wachten stond. Het bleek dat een bommenwerper druk bezig was geweest 
om de olie-installaties, de haven en het vliegveld van Balikpapan in puin te 
gooien. Twee tankers de SAN FLAVIANO en de DARONIA werden 
geraakt" De SAN FLAVIANO was daarbij gezonken, maar de DARONIA 
had het geluk dat de bom op een ventilator terecht kwam en overboord viel. 
De schoorsteen van de SAN FLA VIANO stak in April 1993 (35 jaar later) 
nog boven water uit, maar is in die maand door een niet al te slimme 
kapitein overvaren en daarmee verdween het laatste stukje van de tanker 
voorgoed in de golven. 
Je had bij de KJCPL nogal wat officieren die het een en ander hadden 
meegemaakt gedurende de Tweede Wereldoorlog en kapitein Velders was 
daar geen uitzondering op. 
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Hij wist bijvoorbeeld hoeveel bommen dit type vliegtuig maximaal mee kon 
nemen en hij maakte toen de laconieke opmerking dat het nog één eitje 
kon laten vallen. 

Een zelfde type 
Douglas B-26 
lnvader als bij het 
bombardement werd 
gebruikt 

Het vliegtuig, een Douglas B-26 van het type lnvader, was zwart 
geschilderd en zonder kentekens. Later werd ons bekend dat de piloot een 
Amerikaan was die wat extra geld verdiende door voor de rebellen op 
Celebes te vliegen. Amerika was zich er inmiddels van bewust dat 
Soekarno steeds meer toenadering zocht met communistisch China. Was 
het laatste eitje bedoeld voor de TJILUWAH, dat door Soekarno als 
troepentransportschip werd gebruikt? Het juiste antwoord zullen we nooit 
weten. maar het geluk of ongeluk wilde dat een Indonesisch korvet, de 
HANG TUAH, dat vrij dicht bij ons ten anker lag, op het vliegtuig begon te 
schieten. Vermoedelijk vond de piloot van de bommenwerper dit niet leuk 
en veranderde van koers, richting korvet. Terwijl we allemaal stonden te 
kijken viel het laatste eitje in de schoorsteen van het korvet De ravage die 
daarop volgde is met geen pen te beschrijven. Met de bom ontplofte ook de 
ketel. Een aantal officieren van het korvet waren uitgerust met moderne 
zwemvesten en een aantal van hen sprongen reeds in het water voordat de 
bom het doel raakte. Een groot aantal van de 72 bemanningsleden, vooral 
degenen die in de machinekamer vertoefden, raakten gewond of hebben 
het niet overleefd. Twaalf bemanningsleden van de HANG TUAH liggen 
begraven op het kerkhof Taman Makam Dharma Bung in Balikpapan. 
Het was nu de taak van de TJILUWAH om de bemanning van de HANG 
TUAH uit het water te halen. Reddingboten werden te water gelaten en een 
groot aantal opvarenden werden op deze manier gered. De eerste klas 
salon lag vol met gewonden en onze Chinese scheepsdokter Chi Tah Chin 
had het er druk mee. 
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Het was 30 april en Koninginnedag. Na dit evenement hadden we allemaal 
wel trek in een drankje en alle officieren waren uitgenodigd in de eerste 
klas bar. Wat me al die jaren is bij gebleven is het feit dat de commandant 
van het Indonesisch korvet in keurig Nederlands een toast uitbracht op 
Hare Majesteit Koningin Juliana. Een rare wereld. 
De T JILUWAH zou na Balikpapan weer Makassar aandoen voor een 
nieuwe lading Indonesische militairen met bestemming Tandjong Priok. Ik 
kreeg opdracht van Kapitein Velders om Makassar Radio op de hoogte te 
houden dat we onderweg waren. In werkelijkheid hadden we instructies 
ontvangen van het hoofdkantoor om zo snel mogelijk het Indonesische 
vaargebied te verlaten en koers te zetten naar Hong Kong. De schepen zijn 
daarna nooit meer in lndonesiê geweest. 
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of thi• Jfhir. 

Vermoedelijk om de 
gespannen verhouding 
met lndonesiiJ niet nog 
verder te verslechteren 
schonk de RIL-Post van 
mei 1958 slechts 
summier aandacht aan 
deze gebeurtenis 

P.S. Men beweert dat een zekere Powell de piloot was van de B-26. Hij 
werd kort daarna neergeschoten en in Jakarta aan het publiek getoond met 
een strop om zijn nek. Het is de Amerikaanse regering onder President 
Kennedy gelukt om Soekarno over te halen hem vrij te laten. Dit zal wel 
een paar duitjes gekost hebben. 
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DeChineuHap 
(bijdrage Gert Boot) 

De atmosfeer heeft Iets van de vertrekhal op een vliegveld of in een station. 
Mensen lopen steeds rond en kinderen spelen luidruchtig. Er is continu 
achtergrondlawaai van stemmen, slaande deuren en het hardhandig 
neerzetten van borden, kommen en ander eetgerei op de tafels. 
We zijn beland in een Hong Kong Yam Cha (drink thee en eet dim sum) 
restaurant, een typisch traditioneel Zuid Chinese aangelegenheid, met zo'n 
twintig grote, ronde tafels voor elk tien personen, op een vuurrood, morsig 
kleed. Het rode tapijt lijkt standaard te zijn in dit soort gelegenheden, zoals 
ook de hete, vochtige handdoekjes. 
De bestelling gaat vlot. Vroeger door de gewenste eetwaar van een 
karretje te nemen, voortgeduwd door een oudere vrouw, die luikeels haar 
speciale koopwaar aanprees. De laatste jaren middels het invullen van een 
voorgedrukte bestelkaart, met als bijkomend voordeel dat het voedsel 
daarna pas bereid zal worden en dus verser is. 
Alle tafelgenoten maken hun voorkeur kenbaar, spring rolls met dit of dat, 
dumplings, hagau (gamalenballetje) of siu-mai (een soort vleesballetje), 
enz. enz. De keus loopt tot in de honderd verschillende gerechtjes. 
Zo'n tien minuten later staat de tafel vol met merendeels vers gestoomde 
hapjes in van rotan gemaakte bakjes of tegenwoordig ook op schoteltjes. 
Het is tijd om aan te vallen. Men dient er vlot bij te zijn want anders zijn de 
gerechten koud of weg. Hier geen beleefde tafelconversatie, geen op of om 
kijken; men eet snel en geconcentreerd. 

l 9 th April, 

"", n t '" ou • 
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Menu van een typisch 
Chinees diner. 
Dit etentje werd aan het 
RIL personeel te Hong 
Kong aangeboden t.g.v. 
het afscheid van de hr. 
E. van Walree 

Er zijn natuurlijk ook traditionele Yam Cha theehuizen in Hong Kong, zoals 
het Tak Wan Theehuis in Queen's Road Central, waar minder gehaaste, 
oudere Chinese heertjes komen met hun krantje onder de arm en een 
kunstig gemaakt, houten vogelkooitje met een doek erover, in de hand. 
Zij wassen hun theekopje, de eetstokjes en de kom zorgvuldig in hete thee 
en fluiten zachtjes, ter aanmoediging, tegen hun favoriete zangvogeltje. 
Als de prestatie goed is - en beter dan die van de andere vogeltjes -
beloont de trotse eigenaar zijn troeteltje met kruimeltjes eigeel. Ja, hier 
heerst een meer rustige atmosfeer, geschikt voor de oudere garde. 

Terug naar het mega resto.'s Avonds serveren ze in een, maar liever twee, 
zittingen een normaal Chinees diner van ongeveer vier à vijf gangen. De 
atmosfeer is dan wat rustiger, hoewel alles nog wel tegelijkertijd op tafel 
komt en het dus weer vlot eten is geblazen. De keuken ware beter niet te 
zien, de privé-gemakken • als het even kan - niet te bezoeken. 

Aan dit alles moest ik denken toen Ik nog weer eens een typisch jaarlijks 
maatschappij diner, in de stijl van een Chinees banket, met zo'n twaalf 
gangen, mocht bijwonen. Ik herinnerde me dat, toen In de zeventiger jaren 
het budget voor zo'n jaarlijks feest zwaar dreigde te worden overschreden, 
ik had voorgesteld dat die fles brandy op elke tafel er wel af kon. Een niet 
uitgesproken gedachte hierbij was ook dat het merendeel van de brandy 
toch maar gebruikt zou worden om de coca cola wat meer pit te geven. 

Het jaarlijkse maatschappij diner in 1970 te Hong Kong Op deze foto 
kunnen we o.a. onze leden Terwogt, Postuma en Ba/huizen 

herkennen 
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"Maar, mijnheer", was het wederwoord, "Die flessen vertegenwoordigen 
het prestige en de eer van onze Maatschappij .... r De kosten konden wel 
worden geknepen door sommige gangen wat goedkoper te maken . . . Om 
gezichtsverlies te voorkomen moest het aantal gangen rond de twaalf 
blijven ... 

Het standaard feestprogramma voorziet in eerst een paar uur mahjong, 
want welke Chinees wil zich niet amuseren - lees: gokken? Daarna alle 
staf, hoog en laag, jong en oud bij elkaar aan de ronde tafels. De baas 
opent met het traditionele welkom- en teamspirit speechje en spoedig 
volgen allerlei spelletjes en voorstellingen door de verschillende afdelingen, 
waarna de meest populaire Lucky Draw (tombola) volgt. Voor de prijzen 
werden gewoonlijk bevriende relaties zoals leveranciers, Ah Wing en de 
stuwadoors onder zachte druk gezet. Gekocht werden de prijzen in principe 
niet. 
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Zo'n samenzijn gaat gewoonlijk als een nachtkaars uit. Als na de noodles I 
gebakken rijst I overzoete red bean soup uiteindelijk een schaal 
sinaasappels als laatste versnapering op tafel komt, grist men er een weg 
en . . . vertrekt. Het is kennelijk wel stoer om met een sinaasappel in de 
hand op weg naar huis gezien te worden in bus of metro, immers het maakt 
duidelijk dat je van een grote party komt ... en dat is niet alledaags. 

Nu we het toch over eten in Hong Kong hebben, In het RIL hoofdkantoor -
later General Management Office (GMO) - waren drie messrooms voor de 
verschillende rangen stafleden. Hier werd zowel een gesubsidieerde 
Chinese als Europese lunch aangeboden. Het kantoor - direct aan de 
haven - was wat afgelegen en er waren weinig eetgelegenheden in de 
buurt. Lunchen op kantoor was dus aantrekkelijk, bevorderde het tijdig 
weer aan het werk zijn, zomede het onderlinge contact. Het hoofdpunt van 
discussie in de managers lunchroom was veelal het wel en wee van onze 
maatschappij en uiteraard de veelal levendige aandelenmarkt in Hong 
Kong. Wie wat wilde drinken deed dat en de directie was verstandig 
genoeg om daar niet moeilijk over te doen, zoals bij sommige andere 
rederijen. 
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Weekmenu in de 
HongKong 
messroom 
in 1984 

De maaltijden waren eenvoudig maar goed, zoals het 'bulletin' laat zien. Ik 
herinner me echter nog wel dat op een kwade maandag de menukaart, met 
de handtekeningen van alle aanwezigen, naar het hoofd van de civiele 
dienst werd gestuurd met ongeveer de volgende cijferwaardering: 

voorgerecht 3 - hoofdgerecht 4 - nagerecht (sinaasappel) 1 O; 
m.a.w. alleen het niet bereidde voedsel werd goed aangemerkt. Enige 
rebellie zorgt er doorgaans wel voor dat iedereen wakker blijft. 
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Chinese violen 
(bijdrage Frits de Jong) 

Hebt u wel eens op een Chinese viool horen spelen? Op zijn Chinees 
natuurlijk! Ja? Dan weet u dat het nachtelijk geklaag van een tiental krolse 
katten te verkiezen is boven het geluid van zulk een edel instrument, 
waarover het volgende - waar gebeurde verhaal - u iets wil vertellen. 

Die ouwe zure, zoals de officieren de T JISALAK noemen, baant zich - tot 
op haar merk afgeladen en met vijftienhonderd dekpassagiers aan boord
moeizaam een weg over de Zuid-Chinese Zee, op weg van Hong Kong 
naar Batavia. 
De hut van de eerste stuurman is slechts door een dun ijzeren schot 
afgescheiden van de dekruimte, die de passagiers tot verblijfplaats dient. 
De stuurman krijgt dan ook het volle pond van de doordringende geluiden 
en geuren, die gepaard gaan met het wonen aan dek in de tropen van een 
op een kleverige kluit geperst, groot aantal mensen. Dit alles is voor de 
stuurman, die als oud-Javalijner heel wat gewend is, nog te harden. "Kijk 
eens, je bent een flink zeeman, of je bent het niet!" Maar ... , dat een paar 
honderd passagiers menen het beroemde manneke van Brussel te moeten 
spelen en op die manier het schot des eersten stuurmans hut op hondse 
wijze besproeien, dat wordt zelfs een flinke stuurman te gortig. dat doet de 
deur dicht! Of liever gezegd, dat doet de poort dicht, want hier geldt het 
Franse spreekwoord: ·ce n'est pas la vue, mais c'est l'odeurl" 

De T JISALAK op de boei in Hong Kong op 17-11-1924 
nn rlP Rr.htArnrnnl'f c; c; T. llRnnA.C:: 111 
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Het is half acht 's avonds en onze eerste stuurman, die zich lekker heeft 
gemandied, zal zich in het poortdichte, smoorhete hutje naar kooi begeven, 
teneinde in een paar uur slaap de nodige kracht op te doen om van 
middernacht tot vier uur 's morgens de hondenwacht te kunnen lopen. 
Nauwelijks is hij ingedommeld of hij schrikt wakker van een ellendig, 
trommelvlies verscheurend gejammer. Recht overeind gesprongen en door 
het poortglas spiedend, ontdek1 hij een Chinees met opgestroopte 
broekspijpen, bloot bovenlijf, glimmend van vet, zweet en 
zelfingenomenheid, die op een meter van het gewraakte schot, op het 
bunkerluik zit en met forse halen een Chinese viool mishandelt, alsof hij 
hem wil doorzagen. Daar valt onmogelijk bij te slapen! Na een kwartier 
martelt de violist zijn instrument nog steeds. Inwendig kokend, maar 
volkomen doordrongen van de strenge principes van de maatschappij ten 
aanzien van de behandeling van dekpassagiers, is de stuurman ten einde 
raad. 
Plotseling veert hij op, schiet snel broek, toetoepjasje en pumps aan, 
vertrekt met moeite en pijn zijn gezichtsspieren tot een lach en gaat naar 
de muzikant toe. 
Bewonderend bekijkt hij viool en speler. Hoofdwiegend leeft hij met de 
muziek mee en dan uit zich zijn geveinsd enthousiasme in: "Bagoes 
betoell" ("Heel mooi!") 

I 

' 

(/ 

"Saja toehan", glundert de violist. 
"Brangkali saja bisa beli ini?" vraagt 
de stuurman dan, waarmee hij zijn 
kooplust voor het instrument 
voorzichtig kenbaar maakt. Even 
later verwisselen een gelijk 
overgestoken viool en een tientje van 
eigenaars. 
Een blijde stuurman schiet met zijn 
pas verworven bezit zijn hut in. Zijn 
lach maakt plaats voor een 
woedende grimas, die eerst verdwijnt 
nadat hij met sadistisch plezier de 
viool tot een hoopje spaanders heeft 
vertrapt. Onze zeeman zucht eens 
diep en kronkelt zich dan met 
welbehagen rond de goeling in zijn 
kooi. 
"Wel verdraaid!", daar hoort hij weer 
zo'n vervloekt jammerhout! 
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Schielijk opstaand, ontdekt hij dezelfde Chinees die, ogenschijnlijk met nog 
meer vuur dan daarstraks, een nieuw instrument bespeelt. De 
geschiedenis herhaalt zich en de stuurman vermorzelt, na opoffering van 
nog een biljet van tien gulden, een tweede viool. "Ziezo, de gehele verdere 
reis rust, dat is wel twintig pop waardr 
Als de stuurman ten derde male uit zijn kooi wordt 'gezaagd', vliegt hij, 
ziedend van woede, in zijn pendekje naar buiten en snauwt de Chinees 
toe: "Wat ben jij eigenlijk voor een vent?• • waarop de Chinees. wijzend op 
een geopende kist vol violen, minzaam lachend antwoordt: "Saja koopman 
violen toehan1· 

m.s. T JIT JALENGKA 
in de Zuid Chinese 

Zee 
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m.s. RUYSop 
de boei in 
Mauritius 

Vloot/Ij sten 

m.s. RUYS 
1957 

m.s. T JIT JALENGKA 
1961 

Gezagvoerder H. Prins 
Eerste stuurman P.A.J. v.d. Bergh 
Tweede stuurman A.J.M. Michielsen 
Derde stuurman K.J.B. Hoen 
Vierde stuurman E.J. Droste 
Vierde stuurman R.J. Piso 
Vierde stuurman B. v.d. Berg 
Hoofdwerktuigkundige G. Vischer 
Tweede wtk M.G. Beunder 
Derde wtk T. Bokhorst 
Electriciên H. v.d. Meulen 
Vierde wtk H. Stegeman 
Vierde wtk J.L. v.d. Werft 
Vierde wtk P.A. Zwart 
Vijfde wtk R. Philippi 
Vijfde wtk H.H. Post 
Vijfde wtk J.S. Muis 
Leerling wtk C.M. Severijn 
Leerling wtk G. Tomassen 
Eerste radiotelegrafist A.B.$. Comender 
Tweede radiotelegrafist A. Nardi 
Scheepsarts T.C.M. Herckenrath 
Purser J.A. Bremer 
Ass. Purser J.A.H. Br. v. Groenou 
Ass. Purser P.L.W. v. Onselen 
Chef de Cuisine F. Barink 
Stewardess C.C. v. Kempen 
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P. Hoetjer 
J. Pronk 
O.J. v.d. Baan 
E. v. Laren 
T.A.J. Gulmans 
B. Vogel 
P.H.W.O.Jongeleen 
P. v. Gameren 
J. Tamboer 
J. Ligtenberg 

W.M.J. Akkerman 

S. Tamboer 
A. Kramer 
B. Lievers 
A.C. Hulst 
C.M.A. v. Vugt 
Otto 
Poem 
Chi Ta Chin 
K.A.W.M. Verkerk 
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De INTEROCEAN 3 - Het Storebootje 
(bijdrage Willem Bakker) 

Onder de kundige leiding van Carel Dreverman was de Magazijn Dienst 
een bedrijf binnen een scheepvaartmaatschappij. Het was een bijenkorf, 
waar zeven dagen van de week mensen aan het werk waren. Er was een 
wasserij met linnenkamer en een reparatie atelier, een zilverpoets/opknap 
installatie voor het tafelbestek. Er werd koffie geroosterd en er waren koel
en vrieskamers. 
Bovendien was er een liftinstallatie die het transport tussen de begane 
grond en de twee verdiepingen regelde. Ook was er een machinekamertje 
voor de airconditioning in het gebouw. Die installatie was een heel 
bijzondere. In de zomer werd de uit het gebouw gehaalde warmte met het 
koelwater Kowloon Bay ingepompt en in de winter werd de warmte uit het 
water gehaald en het gebouw ingeblazen. 
Naarmate de vloot zich uitbreidde namen de diensten van het magazijn 
dermate toe dat lichters werden aangeschaft, waarin de bevoorrading voor 
de schepen tevoren konden worden geladen. Er was een eigen steigertje. 
Het slepen van de lichters werd door de T JILEKAS - de INTEROCEAN 4 
en een heel enkele keer door de T JI uitgevoerd. Voor dat laatste scheepje 
was het een peulenschilletje doch voor de andere twee was het flink 
aanpoten. Je zag het gewoon aankomen, er moest een storeboot komen 
met sleepcapaciteiten. Twee lichters, een aan elke kant of een bak er recht 
achter aan. De zoon van De Bolle, die harder kon schreeuwen dan zijn 
vader, werd de kapitein en twee bemanningsleden zorgden voor het af en 
aanmeren. 
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De INTEROCEAN 3 
onder constructie bij 
Taikoo Docl<yard 
(foto Willem Bakker) 

Het werd een degelijk schip, onder eigen regie gebouwd in een hoekje van 
Taikoo Dockyard. De inkt op de tekening was nog niet droog of de kiel was 
al gelegd. Een van de mannen van de tekenkamer had het lumineuze plan 
de boot in een schommel te plaatsen zodat men onder vrijwel alle 
omstandigheden onderhands kon lassen. Het was een probeersel dat 
zonder meerkosten en op verzoek van Taikoo werd uitgevoerd. 

De INTEROCEAN 3 tijdens de proefvaart, nog onder de vlag van 
Taikoo Dockyard (foto Willem Bakker) 

De bouw verliep zo vlot dat op de diesel moest worden gewacht voor het 
geheel afgeschilderd kon worden en te water gelaten Hierbij was de 
voltallige technische dienst aanwezig. De kraan, voorzien van een reuze 
unster, lichtte het gevaarte op en een Chinees, die met de haak en de 
unster mee omhoog was gehesen, kon de meter aflezen en riep naar het 
gezelschap: "Sixteen tons", waarop uw rapporteur zich niet kon bedwingen 
en verder zong: " And what did you get ... Another day older and deeper in 
debt ... - Oh father Romeo, cant you see ... Loading coal for the company ... 
Waarop het hoofd der technische dienst. de heer Koolhaas, zijn pijp uit de 
mond nam en mij boven zijn brillenglazen aankeek en een papier 
toevertrouwde, waarop ik de diepgang voor en achter in mocht vullen. En 
dit alles zonder een woord te zeggen. Ik voelde me bestraft. 
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We mochten vervolgens direct aan boord en er werd een heuse proefvaart 
gemaakt onder de vlag van Taikoo en zelfs de gemeten mijl werd gevaren. 
Het schip voldeed tot ieders tevredenheid en heeft heel wat jaren de stores 
aan boord van de schepen gebracht. She loaded sixteen tonsl 

De INTEROCEAN 3 brengt een RIL-stores lichter langszij van een in 
Hong Kong op de boei liggend schip 

YAU~TIES EM TltUIS· 
REIZE~ 1.A~G; "lllJWE 

AOIJTES 

JCJL advertenties uit 1932 
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Naar Holland 
via Si beriê 

Postverbinding van Nederland naar JCJL vaargebied 
Periode 1 O mei 1940 tot uitbreken oorlog met Japan 

(bijdrage Ger Sweijen) 

Deze brief werd op 24 juni 1941 in Loosduinen gepost en was bestemd 
voor Dhr. W.P. Tlmmers, p/a JCJL te Sjanghai. 

" 

Duitsland was toen niet in oorlog met China, vandaar dat de brief via 
Duitsland - zie censuurstrook - en Rusland met de Transsiberië spoorlijn 
werd vervoerd. Vervolgens ging de brief, zoals het aankomststempel op de 
achterzijde aangeeft, naar Sjanghai. 

Aangenomen mag worden dat de brief toen met een maatschappijschip -
als ship's post- naar Tandjong Priok is verstuurd - aankomst 6 oktober 
1941 - en daarna per post door naar Tandjong Perak - vertrekstempel 15-
10-41 - om tenslotte in het bijkantoor van de JCJL te Tandjong Perak, 
Soerabaja te worden afgeleverd. 

Gedurende deze periode werd deze manier van brieven verzenden ook 
gevolgd door de KPM, die post van Indië naar Holland via de JCJL 
kantoren regelde. 

Een prachtig postdocument uit deze oorlog. 
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Achterzijde van de brief (Collectie Ger Sweijen) 

Aanvulling van de redactie: 

De tweede geadresseerde, Willem Frederik van Oosterum, was in 1941 
tweede stuurman op het s.s. T JIBADAK. Gedurende de oorlogsjaren deed 
hij dienst op dit schip tot 1 september 1943. Op die datum werd hij - nog 
steeds als tweede stuurman - overgeplaatst naar het oude, in 1911 
gebouwde s.s. T JIMANOEK. Op 15 januari 1945 - dus nog tijdens de 
Tweede Wereldoorlog - verliet hij de dienst van de JCJL om Suez 
kanaalloods te worden. 
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Ontmoeting 
(bijdrage Pieter Kreb) 

Er was eens ... ja, heus .. . een tijd dat de twee zusterschepen TJILUWAH 
en T JIWANGI een dienst onderhielden Hong Kong - Singapore -
lndonesiê v.v. Twee handzame schepen, grote statueske jachten eigenlijk 
en populair bij toeristen die een cruise reisje maakten, maar ook wel bij 
zaken- mensen. 

Het was najaar 1954 toen we met de TJILUWAH onder kapitein Bast 
onderweg waren van Singapore naar Hong Kong en al halverwege de Zuid 
Chinese Zee. 

Ik mag op dit punt noemen dat de twee zussen elkaar hier plachten te 
passeren - de een op de thuisreis, de ander op de uitreis - soms binnen 
zichtafstand, soms ook niet. Wel, ditmaal in 't geheel geen kans op 
zakdoekgezwaai want, wat helemaal niet ongewoon was in die tijd van het 
jaar, we kwamen terecht in een mistgebied, een ware peasouper. 
En dat betekende voor mij een veelvuldig bezoek aan het stuurhuis om te 
zien of de radar optimaal functioneerde. De gezagvoerder, toch altijd al 
kien dat de bioscoop perfect was afgesteld, zou onder de gegeven 
omstandigheden geen excuus accepteren over een minder goede werking. 
Dus met schroevendraaiertje paraat om eventueel dit of dat een ietsje bij te 
stellen. 

Iets na het middaguur - als ik me goed herinner - werd een echo 
waargenomen die, op parallelkoers, ons angstvallig vlug opliep. 
Klaarblijkelijk een groot schip, dat aanzienlijk sneller liep dan wij, toch ook 
geen slak. Een oorlogsschip misschien? Inderdaad, na korte tijd doemde 
op een driehonderd meter aan bakboord een silhouet op uit de mist dat 
duidelijk toebehoorde aan een vliegtuigmoederschip, Amerikaan, 
ongetwijfeld. 
En zoals een oorlogsschip gegeven Is - onder welke vlag dan ook - kwam 
de seinlamp in actie. Ze willen altijd weten: naam, laatste haven, 
bestemmingshaven. Daar ik toch aanwezig was en de stuurman van de 
wacht het radarscherm in het oog hield, mocht ik de aldislamp hanteren. 
Nu moeten we ons bedenken dat een marineseiner een toestel hanteert 
dat cardanisch is opgehangen, uitermate precies kan worden gericht en 
een zeer sterke lamp heeft, terwijl wij - arme koopvaarders - slechts over 
een aldislamp beschikken, die ook nog in de hand moet worden genomen. 
Maargoedl 
En jawel, de geijkte vragen. Daar gaan we dan: t j i 1 u w a h; komt er een 
"begrepen• teken? Neen! Dan nog maar eens: t j i 1 u w a h. Je kunt het een 
marineseiner eigenlijk niet kwalijk nemen dat hij een voor hem onmogelijke 
naam niet onmiddellijk goed heeft. Wel, een derde maal dan en ... ja, na 
enige aarzeling "., ja, Mbegrepen" okay; van Singapore naar Hong Kong. 
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Dat ging beter. Heb je een plaatsnaam niet onmiddellijk correct, dan kun je 
een gemiste of verminkte letter toch wel raden. Prachtig. Carrier weg. 

Wie schetst echter onze verbazing toen een goed halfuur later de carrier 
opnieuw van achteren naderde en hetzelfde tafereel zich weer ging 
afspelen . . . Deze keer onze naam tot twee keer toe herhaald eer het 
•begrepen· teken kwam en hij opnieuw in de mist oploste. 

En toen drong tot ons door wat er in de tussentijd moest zijn gebeurd, en 
wat later door onze collega's op de T JIWANGI werd bevestigd. Toen de 
Yank voor de eerste maal onze gegevens had genoteerd - of meende 
deze goed te hebben - stoomde hij weg, en wie was zijn volgende doelwit? 
Natuurlijk, de TJIWANGI 1 Toen moet er op de brug van de Yank wel enige 
verwondering zijn uitgebroken. Zelfde schip, zelfde havens, alleen de naam 
van de een klopte niet helemaal met die van de ander. Seinfout? Wie houdt 
er wie voor de gek? Terug naar T JILUWAH en dan nogmaals T JIWANGI. 

Helaas vermeldt de geschiedenis niet of ze er ooit achter zijn gekomen, 
maar het zou mij niet verbazen indien de arme seiner zich nog dagenlang 
heeft afgevraagd of er misschien met zijn coca cola was gesjoemeld ... 

De TJIWANGI en de TJILUWAH samen in Hong Kong langs de kade 
in maart 1966. Beide schepen waren toen al geruime tijd wit geschilderd 
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Begrafenis 
(uit •Brieven van een Sparksj 

(door Durk Koopmans) 

In Dar es Salaam, een paar dagen voor vertrek van de T JIBANT JET, 
overleed een Chinees die in de machinekamer werkte. De man was ziek, 
ging langzamerhand in gezondheid achteruit en was na een paar dagen 
dood. Niemand wist wat hem had gemankeerd. Onze Chinese 
bemanningsleden waren kwetsbaar en hadden vaak weinig weerstand 
opgebouwd omdat ze in Hong Kong onder de meest povere 
omstandigheden waren opgegroeid. 
Toen de man was overleden begonnen de problemen pas echt. De blanken 
wilden hem niet op hun kerkhof hebben en de mohammedanen evenmin 
vanwege godsdienstige bezwaren. Ook de negers konden geen Chinees 
bij hun doden dulden want die zouden dan allemaal 'weglopen'. Je kon de 
man ook niet zomaar wegstoppen en iedereen ging piekeren hoe dat nu 
verder moest. 

De TJIBANTJET 
langs de kade 

Dar es Salaam was tot 1915 een Duitse koloniale stad geweest en ergens 
bestond nog een Duits kerkhof uit die tijd. De doden daar hadden er geen 
bezwaar tegen dat er een Chinees bij kwam liggen, dacht men en aldus 
werd besloten. Op dat Duitse kerkhof vond de begrafenis plaats onder veel 
belangstelling van collega's aan boord. 
We dachten dat iedereen wel tevreden was, behalve de agent, die bleef 
mopperen over een kist van drie honderd shillings. Maar we hadden het 
mis, want na enige dagen kregen we bericht van de echtgenote van de 
overledene dat haar man moest worden gecremeerd en de as moest 
worden meegenomen naar Hong Kong. Ons bemanningslid werd toen 
weer opgegraven en naar een Brits lndiêr gebracht, die tot een sekte 
behoorde waar men de doden verbrandde. Of deze lndiêr het met zijn god 
kon overeenkomen om een Chinees te verbranden, is ons niet bekend, wel 
dat wij na enige tijd vertrokken met de as van de dode. 
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KJCPL kantoor Amsterdam - afd. P.Z. 
(bijdrage Ger Sweijen) 

Na de Tweede Wereldoorlog werd meteen aangevangen om zowel de 
walstaf overzee als het bestand van vlootofficieren te versterken met nieuw 
uit te zenden personeel. 

D? ~fdeling die dit verzorgde, P.Z. (personeelszaken) geheten, stond onder 
leiding van de heren H.E. Rouffaer (wal) en voormalig eerste stuurman F. 
de Jong (vloot). Omstreeks 1948 bestond deze afdeling verder uit de heren 
Heltzel en Hommes en de dames Morsink, Hondius en v/d Heuvel. 

Dit team regelde onder meer de visumaanvragen voor o.a. Hong Kong en 
vele andere bestemmingen en ook vliegpassages, die toen veelal met de 
Noorse luchtlijn Braathens werden gemaakt. 

V.l.n.r. hr. Sinl<e, 
Henny Morsink, 
Frans Heltzel, 
Rita v/d Heuvel 

en An Hondius 

Voor en na uitzending werd dikwijls contact gezocht door familieleden en 
werden ook kledingadviezen verstrekt. Ook werd alles gedaan om de 
nieuwe KJCPL functionaris zonder problemen op de plaats - of schip - van 
bestemming te doen aankomen. 

Weer enige jaren later werd door deze bemanning heel veel werk verzet 
om te regelen dat de Radio Nederland programma's 'Het Schip van de 
Week' in veilige haven belandden. 
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Dankbetuiging 
(ingezonden door Muis Gooszen) 

Zeer geacht bestuur en leden, 

10 mei 2003 

De vorige week hadden we onze reünie - ons elfde lustrum. Nu is het tijd u 
allen langs deze weg nog eens hartelijk te bedanken voor de cadeaus en 
bloemen die mij op 3 mei j.I. werden aangeboden uit erkentelijkheid voor 
vele werkzaamheden. 

Helaas was de microfoon dusdanig slecht, dat praktisch niemand onze 
voorzitter's vriendelijke woorden aan mijn adres heeft kunnen verstaan. 
Een kleine toelichting is daarom wel gewenst. 

Zoals aangekondigd was in de laatste RIL-Post, heb ik per 1 januari 2003 
een deel van mijn secretariêle taak aan de heer Slettenaar mogen 
overdragen. Voor de tien jaar, waarin ik zowel secretaris als 
penningmeester was, bedankte onze voorzitter mij. Hij bood een koffertje 
met inhoud aan. Die bestond uit vijf flessen overheerlijke, rode Beaujolais 
wijn en een doos met vijf RIL glazen. Mevrouw Feringa overhandigde 
daarna nog een bos prachtige bloemen, waardoor ik letterlijk en figuurlijk 'in 
de bloemetjes gezet' was. 

Mijn dankwoord - ook onverstaanbaar - gaf aan dat ik het allemaal met 
~eel plezier g~aan heb, maar blij ben dat een stuk van mijn werk nu bij 
iemand. an~ers 1s ondergebracht. De penningen beheren zal ik met plezier 
nog enige Jaren doen, evenals het organiseren van de reünie. Wellicht bij 
ons zestigjarig bestaan zal ik mij geheel terugtrekken, maar zover is het 
nog niet. 

Nogmaals hartelijk dank aan iedereen en tot ziens op 8 mei 2004 in 
Avifauna, naar ik hoop. 
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Klaglllld van een oepenslo,..,,rde 
(bijdrage John Johann) 

Ik heb veertig jaar geploeterd, ik heb moeten werken als een paardt 
Ik heb nu een leuk pensioentje en we hebben wat gespaard. 

We wonen in een aardig huisje met als voortuin een plantsoen. 
Ik dacht: nu ga ik lekker rusten, omdat ik niets meer hoef te doen. 

Ik werk wel door, zei moe venijnig, ik word nooit gepensioneerd. 
Het is niet meer dan recht en billijk dat je mij wat assisteert. 

Ik houd van netjes en gezellig en mijn huisje in fatsoen. 
Goed, zei ik, ik zal wel helpen omdat ik toch niets heb te doen. 

s 'Morgens moet ik si beginnen sis stofzuigermachinist. 
Ik zuig van boven naar beneden, geen hoekje wordt door mij gemist. 

Ik kan nu ook al koffie zetten en ik was, ik strijk en boen. 
Ik dek de tafel, was de kopjes omdat ik toch niets heb te doen. 

We hebben achter ook een moestuin die moet worden uitgebuit. 
Dat kan je zelf wel, zei mijn eega, dat scheelt ons een hele duit. 

En nu sta ik maar te spitten, poot andijvie, sla en meloen. 
Ik heb blaren in mijn handen omdat ik toch niets heb te doen. 

Mijn vrouw heeft ook twee grote poezen, die zijn zo lief, zegt ze, en mak. 
Ze geven kopjes en ze spinnen, maar ik zit met de kattenbak. 

En die krengen kunnen mauwen, maar dat ligt aan het seizoen. 
Dan komt de kater van de buren, omdat die ook niets heeft te doen. 

Is mijn kleinzoon wat knorrig, doet hij niets dan kattenkwaad. 
Dan zegt mijn dochter, ga naar opa, die weet met zijn tijd geen raad. 
Zij en oma gaan dan winkelen en in 't restaurant een bakkie doen. 

En ik? Ik speel met kleinzoon indiaantje omdat ik toch niets heb te doen. 

Mijn vrouw gaat vaak op theevisite, zij vermaakt zich opperbest. 
En als ze dan voldaan weer thuis komt vindt zij het opgemaakte nest. 

Eigenlijk ben ik een doetje, maar wat kun je daaraan doen? 
Oma heeft het heft in handen omdat ik toch niets heb te doen. 

Ik ben dienstmeid, ik ben tuinman en ik dweil en poets en schrob. 
En mijn vrouw doet of ze het druk heeft, want ze houdt er toezicht op. 

Ik loop te zwoegen en te zweten met een hoofd als een pioen. 
Ik raak verdraaid nog overspannen, omdat ik toch niets heb te doen. 
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