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Van de voorzitter 

JAVA-CHINA.JAPAN LIJN "Just Come Just Left" 

De JCJL staat recentelijk nogal in de publiciteit van onze vereniging. Eerst 
de 2003 kalender ter gelegenheid van het feit dat de JCJL honderd jaar 
geleden werd opgericht. en nu is er een boekje in de maak, genaamd De 
Chinalijn in Oorlogstijd. 

Die honderd jaar was een goede gelegenheid u een heel jaar lang oude, 
kleurrijke JCJUKJCPL affiches te tonen. Met het verkrijgen van de unieke 
oorlogsmemoires van de heer F. de Jong - indertijd eerste stuurman bij de 
JCJL- kreeg het boekje gestalte. 

De algemene ledenvergadering op 3 mei ging unaniem akkoord met het 
voorstel deze memoires te publiceren en sindsdien kwamen ook nog de 
interessante oorlogsherinneringen van een aantal oud-JCJL wals taf leden 
boven water. Dit alles, plus een overzicht van de activiteiten van de JCJL 
vloot tijdens de oorlog, komt nu binnen het bereik van al onze leden voor 
€ 3,- (plus portokosten) . 

Het lijkt mij dat - voor deze vriendenprijs - deze publicatie niet mag 
ontbreken in de boekenkast van elke enthousiaste oud-KJCPL-er/ster. Het 
is immers duidelijk dat zonder de JCJL, in vredes- en oorlogstijd, er nooit 
een KJCPL I RIL, zoals u zich die thans kunt herinneren, geweest zou zijn. 

Overigens zouden wij natuurlijk ook wel weer eens wat speciale aandacht 
willen schenken aan het KJCPL I RIL verleden en mocht u daarvoor 
suggesties hebben, dan horen wij dat gaarne. Uw bestuur komt begin 
december weer bijeen en het is dan het moment voor het doorhakken van 
2004 knopen. 

Gert Boot 
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Van de redactie 

Ook deze keer zijn we er weer in geslaagd - naar wij hopen - een interessante 
RIL-Post samen te stellen. De portefeuille met artikelen voor volgende 
nummers wordt langzamerhand echter behoorlijk dun. Verhalen over de 
STRAAT-schepen uit de zestiger en zeventiger jaren ontbreken zelfs geheel, 
zodat we slechts artikelen uit nog vroegere tijden kunnen plaatsen. 
Om van onze RIL-Post een blijvend succes te maken is het noodzakelijk dat 
de redactie over voldoende kopij kan beschikken. Daarom worden alle leden -
zowel vrouwelijke als mannelijke - verzocht hun herinneringen op schrift te 
stellen en de redactie onder een stortvloed van verhalen te bedelven. 

In het vorige nummer van de RIL-Post (#7) vroegen we belangstellende leden 
om in te schrijven voor het boek De Chinalijn in Oorlogstijd met - onder meer -
de memoires over de ondergang van de T JISALAK door Frits de Jong. 
Tot nu toe mochten we - naar aanleiding hiervan - slechts bestellingen voor 
ruim honderd boeken noteren. Een dergelijk kleine oplage zou resulteren in 
een zeer hoge kostprijs per boek. Daarom hebben we besloten de uitgave van 
het boek uit te stellen tot begin 2004, waarbij we geïnteresseerden alsnog de 
mogelijkheid bieden om - door middel van het Invullen en opsturen van 
onderstaande bestelbon of het verzenden van een emailbericht - in het bezit 
van dit boek te komen. 
Vanzelfsprekend behoeven leden, die reeds op dit boek hebben 
ingeschreven, n.!§1 opnieuw een bestelbon in te sturen. Hun bestelling is reeds 
genoteerd. 

Hierlangs afknippen 

Bestelbon De Chlnall/n In Oorlogstijd 

Hierbij bestel ik: 

Één stuks De China lijn in Oorlogstijd voor de ledenprijs van € 3, -
+ verzendkosten 

..... stuks De Chinalijn in Oorlogstijd voor kostprijs (afh. v/d oplage) 
+ verzencl<.osten 

Datum: .......... ... . 

Op te sturen naar: 
Redactie RIL-Post 
Rozengaardseweg 34-03 
7001 OP DOETINCHEM 

Naam: .... ... ................ . 

Adres: ... .................... . 
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RIL-vloothlstorle 

De stranding van de VALERIUS 
(bijdrage D.C.M. van der Krolt en P.C. Paulussen) 

Om het nijpend gebrek aan scheepsruimte - kort na de Tweede 
Wereldoorlog - enigszins te verlichten, nam de RIL In 1947 twee door de 
Nederlandse Regering aangekochte Liberty schepen, de VALERIUS en de 
BERLAGE, in bareboatcharter. Deze eenvoudige schepen, die zelfs niet 
met radar waren uitgerust, bleken ongeschikt voor de veelsoortige lading 
die door de RIL werd vervoerd. Ook voor de vaart in de tropen waren deze 
schepen niet erg geschikt. Na beêlndiglng van het driejarig chartercontract 
werden beide schepen daarom In de tweede helft van 1949 aan de 
Nederlandse Regering teruggegeven. 
De In Amerika ontworpen Liberties, met een tonnage van ruim 7200 brt 
waren zeer stijve schepen met een grote stabiliteit. Ze waren stabiel maar 
geneigd tot hevig slingeren, vooral wanneer het schip leeg voer. Deze extra 
stabiliteit was bedoeld om het schip met lading - hoofdzakelijk 
oorlogsmateriaal - zo veilig mogelijk de oceanen over te laten steken. 

s.s. VALER/US langs de kade in Rotterdam, kort na aankoop door de 
Nederlandse Regering - Januari 1947 
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Op 14 november 1949 om 16.20 uur vertrok het s.s.VALERIUS in ballast, 
met 500 ton zand in de tussendekken van de ruimen IV en V. uit de haven 
van Hong Kong met voor1oplge bestemming Soerabaja. Behalve vierde 
stuurman Paulussen voeren de kapitein en alle andere stuur1ieden in 
zogenaamde dienstdoende rangen. 

Om kwart voor vijf ging de loods van boord. Kort daarna bleek het 
gyrokompas niet goed te functioneren, waarna op de magnetische 
kompassen verder werd gestuurd. De degaussing - een methode tot 
opheffing van het scheepsmagnetisch veld dat een magnetische mijn tot 
ontploffing zou kunnen brengen - stond bij. 
Om twintig over vijf werd Tathong Point gepasseerd en werd een koers 
122° gestuurd. 
Er stond een stormachtige ONO wind met een wilde zee en hoge deining, 
waardoor de koers steeds bijgestuurd moest worden om op voldoende 
afstand van N.E.Head te blijven. 
Het schip slingerde zwaar en het zicht werd steeds slechter. De vaart was 
slechts 2 mijl per uur. Er werd overwogen om terug te keren naar Hong 
Kong maar dat was te gevaar1ijk, het schip zou onbestuurbaar worden. 
Vanaf dat moment werd het pas echt raak! Windkracht ONO 9 en door de 
toenemende zee en deining, met een af en toe doorslaande schroef, was 
het moeilijk het schip op koers te houden; de drift werd op 4 streken 
geschat. De VALERIUS slingerde zwaar tot 35 graden met een slingertijd 
van 9 seconden. Op gegist bestek werd verder gevaren met een vaart van 
1 tot 1 1/2 mijl per uur. 

Het kommaliewant slingerde door de messroom en het kombuis. In de 
hutten werden de bureauladen en de laden onder de kooi op de grond klem 
gezet. In de messroom werden de maaltijden tussen de slingerlatten aan 
de tafel genuttigd. Soep kon je beter niet op het menu zetten. In de 
kaartenkamer stond je wijdbeens horizontaal te jongleren met schuivende 
kaartloodjes, potloden, kaartpasser, pleinschaal en wachtboekje, terwijl de 
lamp boven de kaartentafel af en toe een zwieper maakte. 
Fascinerend, soms beangstigend, was het op wacht. Vooral 's nachts 
wanneer je op een van de brugvleugels stond en het lege schip in een 
korte periode zware halen over stuurboord en bakboord maakte; dan leek 
het alsof het schip over een kant even bleef hangen. Op de clinometer in 
de kaartenkamer kon je zien hoe scheef het schip over een zijde had 
gelegen. 
In de machinekamer was het ook geen pretje. Daar had men de handen vol 
in de hitte en de lucht van olie en stoom om de zaak draaiende te houden. 
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De radiotelegrafist zorgde er voor zo lang mogelijk betrouwbare radio 
peilingen en weerberichten te ontvangen en tevens dat het echolood 
gaande bleef. . 
Voor de kwartiermeester was het een hels karwei om het schip op de 
magnetische koers te houden, vanwege de heen en weer slingerende 
kompasroos. 
De nightstewardbracht zonder morsen toch nog de koffie ~ven. Over.hoe 
hij dat voor elkaar kreeg, zijn toen in de messroom verschillende theoneên 
geweest. Deze toestand duurde zo'n dertig uur, je werd er op den duur 
doodziek van. 

In de namiddag van 15 november werd bericht ontvangen dat de 
VALERIUS misschien een lading rijst In de Filippijnen moest Innemen voor 
lndoneslê en er werd besloten de route door de Filippijnen te nemen. Op 
de achtermiddagwacht nam de wind af tot Oost kracht 7. De kapitein had 
opdracht gegeven zo mogelijk de 100-vademlijn nabij de N.Verekerbank 
aan te loden. Door het hevig slingeren wees het echolood niet goed aan. 

's Avonds op de eerste wacht stond het echolood ook bij. Af en toe gaf het 
een echo dan weer een tijdje niets. De diepten varieerden ster1<. 
Omstree~ tien uur was het 'bingo' en werd uit duidelijke echo's de 100-
vademlijn gemeten. 
Om drie uur op de hondenwacht werd door de tweede stuurman nog een 
sterbestek in het maanlicht genomen. Daarna bleef het echolood oplopen 
en gaf minder dan 35 vadem aan. Omstreeks twintig over vier was h.~t 
minder dan 1 O vadem. De kapitein werd direct gewaarschuwd en gaf geltJk 
de order •vol achteruit', maar zonder resultaat. 
De VALERIUS was met hoogwater op het Pratas Reef gelopen, op 170 mijl 
ten Z.O. van Hong Kong. Het lukte niet met machinemanoeuvres vlot te 
komen. . 
Met het handlood werd er door de derde en vierde stuurman rond het schip 
gelood daaruit bleek dat het schip geboeid zat van ruim 111 tot ruim IV. 
Gelukkig maakte de VALERIUS geen water. Bij hoog- en laagwater we~d 
regelmatig rond het schip gelood en de gegevens we.rden n~uwkeung 
opgeschreven. Met de reddingboot werden ook extra lodingen uitgevoerd, 
vooral In de buurt van het achterschip teneinde de beste richting te bepalen 
om het schip vlot te kunnen trekken. 
Bij daglicht kwam een motorboot langszij met een paar Kuomintang 
soldaten aan boord. Chlang Kai Shek was hier nog de baas. 
Na een rondje om het schip gevaren te hebben, gingen z~ terug ~.aar h~t 
weerstation dat op een klein eilandje stond. Vandaar uit hielden ZIJ ons in 
de gaten, Mao Tse Tung beheerste toen bijna geheel het vasteland van 
China. 
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Met veel moeite werd met behulp van twee reddingboten gepoogd het 
bakboordsanker zover mogelijk naar achteren uit te brengen. 

Het hoofdkantoor was inmiddels direct na de stranding ingelicht. De 
TJIBADAK, die in de buurt was, werd ter assistentie naar de VALEAIUS 
gedirigeerd en arriveerde in de namiddag van 18 november, maar kon niet 
dicht bij ons komen om een sleepverbinding te maken en vertrok weer. 's 
Avonds arriveerde een sleepboot uit Hong Kong. 

Van 16 t/m 18 november moest er hard gewerkt worden om de 500 ton 
zandballast overboord te zetten. Dit zand was door het zware slingeren 
vanuit de tussendekken in de onderruimen terecht gekomen. Behalve de 
ballast werd ook een hoeveelheid stookolie overboord gepompt; dat kon 
toen nog! 
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Bij laagwater lag het schip bijna geheel droog en bij hoogwater weer 
omringd met mooi helder zeewater waarin de mooiste vissen, schildpadden 
en waterplanten te zien waren. 

Op 21 november om tien over zes 's avonds lukte het bij hoogwater 
springtij en met behulp van de sleepboot vlot te komen. Met de machine op 
'vol achteruit' en het roer in de richting die de hele week was opgemeten, 
kwam de VALERIUS in dieper water en werd de sleepboot losgegooid. Op 
eigen kracht ging het naar Hong Kong, de sleepboot bleef nog enige uren 
in de buurt en werd daarna bedankt. Het schip voer 1 O mijl per uur en trilde 
hevig. In het droogdok bleek de schroef beschadigd te zijn. 
Op 22 november om kwart over een 's middags meerde de VALEAIUS af 
langszij de Kowloon Dockyard in Hong Kong, na een verblijf van vijf dagen 
op het Pratas Reef. 

Officieren van de VALER/US bij de Kowloon Dockyard te Hong Kong 
2' van links P.C. Paulussen, 2' van rechts (in burger)D.C.M. v/d Kroft 
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Een Schilderijtje met een Verhaaltje 
(bijdrage G. D. M. Boot) 

~it tafereeltje van de Engelse en Nederlandse factorijen (handelskantoren) 
rn Kanton brengt ons terug naar het begin van de negentiende eeuw. De 
Westerse handel met China concentreerde zich op Kanton, toen al de 
gr~tste. haven en economisch en cultureel de meest belangrijke stad in 
Zurd Chrna. Kanton als haven had een monopoliepositie sinds 1755, want 
alle andere Chinese havens waren tijdens de regering van Qianlong (1736-
1795) gesloten. 
Kanton lag ook vlakbij Macau, een belangrijk Westers steunpunt. De 
Portugezen mochten Macau sinds 1557 huren als dank voor hun anti 
piraten activiteiten. 

Aan Chinese zijde was de handel in Kanton in handen van de zogenaamde 
Co·Hong, een associatie van dertien Chinese handelslieden, die het 
alleenrecht om met het Westen handel te drijven hadden gekocht van de 
keizer, maar ook de verantwoordelijkheid droegen voor de buitenlanders. 
Naast Engelsen en Nederlanders waren er ook Fransen, Denen, Zweden 
en later ook Amerikanen. Dit had tot gevolg dat de Fan Kwae (foreign 
devils) allerlei beperkingen werden opgelegd. Zo mochten zij alleen in het 
ongeveer zes maanden durende geen-moeson-handels-seizoen in het hun 
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toegewezen gebiedje buiten de stad aan de Parel Rivier zijn, geen gebruik 
maken van draagstoelen, welke in die tijd 'het' vervoermiddel waren, geen 
Chinese bedienden hebben, terwijl ook hun vrouwen niet werden 
toegelaten en maar in Macau moesten blijven. Het leren van Kantonees 
werd ook niet aangemoedigd; alleen Chinezen werden als vertalers bij 
onderhandelingen toegestaan. 
Het zal de lezer duidelijk zijn dat deze situatie zich niet lang kon 
bestendigen. De toen machtige Engelsen wilden hun eigen basis en 
konden uiteindelijk - na de opiumoorlog van 1841 - met het Verdrag van 
Nanking bedingen zich in Hang Kong te mogen vestigen. Zomede dat de 
havens van Sjanghai, Amay, Foochow en Ningpo geopend werden, 
hetgeen de opkomst van de grote, snelle teaclippers bevorderde. 

De ingang van het JCJL kantoor en 
tegelijkertijd Nederlands Consulaat in 
Kanton - 1939 

De grote glorieperiode van Kanton was toen even voorbij. Er bleven slechts 
de zogenaamde China Trade artikelen, als lakwaar, ivoor, meubelen en 
natuurlijk water- en olieverf schilderijen, gemaakt voor de buitenlanders 
door Kantonese artiesten als Tingqua en Langua (een student van de 
bekende George Chinnery) aan de Westerse aanwezigheid herinneren. Dit 
brengt ons terug bij het hier afgebeelde schilderijtje uit het eerste kwart van 
de negentiende eeuw en dat helaas slechts geschilderd is naar een van de 
bovengenoemde grote namen. Het is verleidelijk om op te merken dat de 
Engelse en Nederlandse vlag naast elkaar de huidige nauwe 
samenwerking van P & 0 - Nedlloyd symboliseren, maar dat was in de 
negentiende eeuw wel anders. Het ondeugende in het plaatje is uiteraard 
niet het kereltje dat links omhoog klimt, maar de grote huisboot rechts, met 
wat later In Hang Kong wel de gouden ploeg zou worden genoemd. 

Bronnen: Hong Kong Annual Report 1953, uit collectie wijlen S.R. 
Elgersma 
The China Trade, door Carl L. Crossman. 
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Koppl Toehan 
{bijdrage Frits de Jong) 

We noemen de d~rde stuurman Neus. Kan het anders met zo'n rare gok? 't 
Is net ~n ~us die aan een stuk door iets kwalijk-geurends ruikt. 
Hume~ng 1s de derde ook, wat wel een gevolg van zijn maag zal zijn die, 
naar hij beweert, als een bak kokend lood aan zijn zwevende ribben hangt. 
De dj~ngos moeten het vaak bij de Neus ontgelden en Assin, de 
nachtdjongos, staat er al heel slecht bij hem op. 

s.s. T JIKANDI langs de kade in Japan 

Iedere avond loopt Neus de eerste wacht en Assm brengt hem dan om 
negen en om elf uur een kop koffie. Dat brengen is vaak een hele toer 
want de djongos moet een heel stuk open dek over, waar de wind he~ 
parten ~lt: Het is dan ook strijk en zet dat er koffie op het schoteltje is 
gemorst. Dit 1s voor de derde stuurman een prachtige gelegenheid om wat 
van zijn teveel aan maagzuur te neutraliseren in een serie bijtende Maleise 
uitdrukkingen aan het adres van Assin. ' 
Het is Neus echter al een paar avonden opgevallen dat Assin de koffie 
heeft gebracht, merkwaardig genoeg, zonder dat er een druppel is gemorst. 
Het ontbreken van een reden om zijn gal te spuien is hem een doorn in het 
oog en hij vertrouwt de situatie voor geen cent. 
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Vanavond is hij vast van plan te ontdekken wat voor zwarte kunst Assln 
toepast om de koffie zo netjes over te brengen. 
Mopperend over de regen, de wind, het beroerde zicht en zijn slechte 
maag, loopt Neus over de brug heen en weer. 't Is nu zowat tijd voor de 
koffie en telkens als hij de kaartenkamer passeert loert hij naar binnen. Hij 
verheugt er zich al op die cacaoboon eens lekker te kunnen uitkafferen. 
Assin komt meestal de kaartenkamer door en loopt dan naar het stuurhuis, 
waar hij de koffie in de kaartenbak zet. Doordat hij op zijn tocht naar de 
kaartenkamer de schotel boven op de kop geklemd houdt, wordt de schotel 
met koffie besmeurd. 

Verdraaid, daar ziet Neus net dat Assin de kaartenkamer binnenkomt. 
Neus blijft staan kijken in het donker van de brug: ·verrek, wat een rare 
snuit heeft die vent, helemaal opgeblazen!", denkt hij. Dan ziet hij dat de 
djongos voorzichtig over de kop heen buigt en zijn bolle wangen met een 
fijn bruin straaltje uit zijn gespitste lippen in de kop leegt. Boordevol wordt 
de kop en er is geen druppeltje gemorst. Als met een toverstaf beroerd 
staat Neus daar. Hij is van afgrijzen vervuld en eer hij weer bij zijn 
positieven is, heeft Assin triomfantelijk de koffie neergezet en is met een 
•koppi toehanl" verdwenen. 
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Haaien. 
(bijdrage Henk van Horik) 

Na een termijn op de ASAS en verlof in Nederland, was het weer tijd om 
aan .. het werk te gaan. De volgende bestemming bleek de STRAAT COOK 
te z11n en de INDIAS. In eerste instantie even slikken, want de ASAS was 
nu eenmaal de ASAS en de andere lijnen stonden in de ogen van de 
ASAS-gangers op een ander niveau.Volgens de verhalen had je wel meer 
kans om geld over te houden, wat op een gegeven moment ook wel handig 
kon zijn. Dus van de Hollandse sneeuw naar de warmte van Singapore. 
Even wennenl 

m.s. STRAAT COOK 

Het varen op Australiê was inderdaad een andere belevenis. Nieuwe 
wateren, n.ieuwe havens en een andere manier van ontspanning.Dat je op 
de Australische kust aan boord belasting op je drank moest betalen was 
minder interessant. Zoals gezegd: een andere manier van ontspannen. Die 
was voorheen voornamelijk op de wal gericht, hier bleek dat er in de 
havens aan b?.<>rd het nodig~ georganiseerd werd. Niet dat er niet •gestapt• 
werd.Toentertijd golden er in Australiê echter nog wat vreemde wetten 
waardoor je zes uur 's avonds al buiten de deur van de pub gezet werd~ 
later werd dat negen uur. Of het feit dat je in een nachtclub officieel geen 
sterke drank kon krijgen. 'Under the counter' waren er natuurlijk wel 
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mogelijkheden. Ja, er is heel veel veranderd sinds die tijd en nu is het goed 
uitgaan in Australiê. 
Aan boord bleek men echter de nodige contacten te hebben, zodat er altijd 
wel een feestje werd gebouwd, hetzij aan boord, hetzij aan de wal. Ze 
bleken bepalend te zijn voor de rest van mijn leven. 
Mijn plaatsing op de COOK was echter geen lang leven beschoren want 
van Penang was het vliegen geblazen (met een DC-3, wat een belevenis 
op zich was) naar Singapore, waar de STRAAT BANKA wachtte. 
De Straat COOK was echter nog niet uit mijn leven verdwenen, want mijn 
laatste reis voor de RIL bleek ook op de COOK te zijn. Deze keer naar 
Zuid-Amerika. En hier komt de titel van dit verhaaltje in beeld. 

De STRAAT COOK had als voortstuwingsinstallatie een 8-cilinder Stork 
diesel. 
Een mooi ontwerp met vier uitlaatkleppen per cilinder, wat wel inhield dat 
het nogal druk op de koppen was. Door sommigen aangeduid als 
spaghetti. Of het ontwerp de beschikbare materialen van die tijd vooruit 
was weet ik niet. Wel dat er nogal wat problemen met die uitlaatkleppen 
waren, met gevolg dat de COOK nog wel eens lag te drijven. De verbrande 
kleppen vervangen was al zo'n routine geworden dat dit drijven nooit echt 
lang duurde. Echter lang genoeg voor degenen die geen werkzaamheden 
hadden om een lijntje uit te gooien. Na een tijdje hing er dan ook aardig wat 
vis te drogen op het achterschip. 
Bij zo'n gelegenheid doken er ineens een stel haaien op langszij. Een 
pracht gezicht om deze dieren door het water te zien schieten, vooral vanaf 
het veilige dek. 
De Chinese bemanning had echter minder oog voor de fraaie bewegingen 
en meer voor de culinaire aspecten, dus gingen er al snel de nodige 
vislijnen met aas over de muur. Het duurde niet lang voor men beet had. 
Nu weet iedere visser dat het moeilijkste deel van het vissen ligt tussen het 
moment dat de vis boven water komt en het veilig binnenboord hebben 
ervan. Dat was ook hier het geval. Een paar flink formaat haaien haal je 
niet zomaar aan een lijntje aan boord. Besloten werd om in de werkplaats 
een haak te maken van flinke afmetingen met aan de andere kant een oog 
waar een stevig touw door heen kon. Vervolgens werd een boom 
buitenboord gezet zodat de haaien met de winch aan dek gehaald konden 
worden. Voordat het zover was moesten de haaien echter eerst aan de 
nieuwe haak geslagen worden. 
Een van de kwartiermeesters meldde zich voor die taak en vervolgens ging 
een touwladder buitenboord. De hele procedure verliep vlot en weldra was 
een van de haaien aangehaakt. Vol enthousiasme werd daarna de haai 
aan boord gehesen, waarbij hij flink te keer ging en rake klappen met z'n 
staart uitdeelde. In de opwinding werd echter over het hoofd gezien dat de 
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kwartiermeester nog steeds op de touwladder stond en de spartelende haai 
rakelings langs zich zag gaan. Hij liep dan ook wel wat klappen op, maar 
was zo verstandig de touwladder niet los te laten. Erg gelukkig met de 
situatie zal hij wel niet geweest zijn en of hij daarna verschoning nodig had 
is mij niet bekend. 

Bemanningsleden van de 
STRAAT COOK met een van 
de gevangen haaien 

(foto Henk van Honk ) 

Toen de haaien eenmaal aan dek lagen moesten ze nog afgemaakt 
worden, wat geen sinecure was aangezien ze nog flink te keer gingen. 
Uiteindelijk lukte dat wel, ook omdat de dieren natuurlijk uitgeput raakten. 
Dat het allemaal op een niet bepaald diervriendelijke manier gebeurde, lag 
voor de hand. 
Inmiddels was het vervangen van de kleppen klaar en kon weer verder 
gevaren worden. 
De haaien werden onder de Chinese bemanning verdeeld en stonden 
daarna natuurlijk op het menu. Of er teveel van was gegeten, of dat de 
haaien minder voor consumptie geschikt waren weet ik niet, maar in de 
dagen erop waren er nogal wat meldingen van zieken. 
Een stel van de haaientanden, vlijmscherpe driehoeken met "zaagjes" op 
de zijkant, heb ik nog jaren gehad, maar zijn - als zoveel dingen uit die tijd -
in de loop der jaren verdwenen. 
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Muiterij op de BOISSEVAIN? 
(gedeeltelijk overgenomen uit "De Opmaat) 

In de periode tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en mei 1947 
voeren de BOISSEVAIN, RUYS en TEGELBERG, samen met de NIEUW 
HOLLAND (1 ), onder directie van de Nederlandse Regering tussen het 
toenmalige Nederlands-lndiê en Nederland heen en weer. De schepen 
waren nog ingericht als troepentransportschip. Vanuit Nederland werden 
legereenheden naar lndiê vervoerd, terwijl op de terugreis veelal 
repatrianten naar Nederland werden teruggebracht. 

De BOISSEVAIN als Nederlands troepentransportschip 

In het veteranenblad "De Opmaat" van februari 2000 verhaalt oud-marinier 
Bart Monster over een van deze reizen. Het zal de lezer duidelijk worden 
dat veel herinneringen van deze oud-marinier niet met de werkelijkheid 
overeenkomen. 

• Aan boord van de BOISSEVAIN liep in januari 1948 (deze datering is 
onjuist, red.) een 'grap' zodanig uit de hand dat er volgens sommigen 
sprake was van 'muiterij'. De BOISSEVAIN was gebouwd om tabak van 
Sumatra naar Duitsland te vervoeren (zo komen geruchten in der wereld Il 
red.) De bemanning begon te murmureren toen het koopvaardijschip werd 
bewapend, waardoor het de status van oorlogsschip kreeg. De onvrede 
hierover werd gevoed en aangeblazen door de communistische Eenheids 
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Vak Centrale. Het schip vervoerde die reis naar lndiê terugkerende 
refugiés, particulieren en mariniers. 
De mariniers sliepen in hangmatten in het ruim, waar het zeewater op de 
vloer klotste(?). De refugiés verbleven op het middenschip, de particulieren 
hadden hutten. 's Avonds mochten de mariniers naar de verwarmde salons 
van de refugiés, waar een orkest speelde. Onder de passagiers bevonden 
zich veel jonge vrouwen, die met 'de handschoen' waren getrouwd en naar 
hun echtgenoten in lndiê reisden. De vrouwen dansten elke avond met de 
mariniers. Het werd een vrolijke boel. De gezagvoerder A. van Luin vond 
het beter dat de mariniers teruggingen naar hun eigen verblijven. Hij en 
enkele scheepsofficieren werden daarop door enkele bemanningsleden 
gegijzeld. Het leek op een 'operette' maar het Korps Mariniers was te 
schande gezet. Tweehonderd man hadden de eerste de beste gelegenheid 
waar genomen om te 'muiten'. •Alleen maar omdat ze niet meer elke nacht 
met de 'handschoentjes' in de koffer konden duiken," zo verklaarde 
commandant Meerdink destijds. Maar het verschil in leefomstandigheden 
op zo'n relatief klein schip was enorm. Zondag 26 januari w~rd de wacht, 
die de jongens op het voorschip moest houden, overlopen en iedereen ging 
naar het recreatiegedeelte. Het was daar rumoerig en er werd een piano 
omver gegooid. De troepencommandant kon de zaak niet de baas. De 
marconist seinde naar Den Haag dat mariniers en bemanning aan het 
muiten waren. Den Haag vermoedde dat de communisten er de hand in 
hadden. Men stuurde luitenant-kolonel J .A.J. de Bruyn met zes 
zwaarbewapende adelborsten per vliegtuig naar Suez. Toen zij op 31 
januari met hulp van een Egyptische patrouilleboot aan boord kwamen, 
zetten ze drie raddraaiers vast. 
De oud-marinier vindt dat de zaak destijds zwaar Is overtrokken. ·1k geloof 
niet dat er koopvaardijofficieren zijn opgesloten. Het schip is steeds onder 
controle geweest. We dreven niet stuurloos rond, maar lagen voor anker". 
De BOISSEVAIN legde op 17 februari in Tandjong Priok aan. De 'muiterij' 
was met een sisser afgelopen. 

In een volgend nummer van MDe Opmaar lazen wij het commentaar van de 
heer F.F. Meerdink hierop: 

•Na meer dan vijftig jaar gaan halve waarheden, gebrekkige informatie, 
geruchten en vage herinneringen een eigen leven leiden. De toen jeugdige 
marinier beoordeelt de gebeurtenissen op de BOISSEVAIN als een uit de 
hand gelopen grap. Lijnrecht daartegenover staat de mening van de 
ervaren gezagvoerder van het schip. Hij schatte de situatie z.o . em~tig en 
bedreigend in dat hij in een dringend telegram aan het Min1stene van 
Marine om onmiddellijke militaire bijstand verzocht. Enige correcties zijn op 
zijn plaats. 
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1 . Ik (Meerdink) was geen commandant, maar een van de zes 
adelborsten/AAO's. De marinlers-detachements-commandant was de 
eerste luitenant Landwehr. De onderofficier van politie was korporaal der 
mariniers Max Bosch. 

2. De kapitein was wel degelijk opgesloten (gegijzeld) in zijn hut en werd 
bewaakt door twee met oude geweren bewapende matrozen (leden van de 
communistische EVC). In opdracht van overste de Bruyn hebben sergeant 
Wim Beekink en ik de matrozen ontwapend. Zij gingen de confrontatie niet 
aan en lieten zich gewillig ontwapenen. Via de microfoon in de hut van de 
kapitein heeft overste de Bruyn de mariniers opdracht gegeven zich 
onmiddellijk te verzamelen in hun eigen verblijven. De bemanning beval hij 
de opdrachten van de kapitein op te volgen. De passagiers werden 
dringend verzocht zich koest te houden en zich nergens mee te bemoeien. 
Tevens deelde hij mee dat hij met machtiging van de Minister van Marine 
het commando over het schip had overgenomen en dat verzet niet zou 
worden getolereerd. 

3. Wij zijn niet aan boord gekomen met een Egyptische patrouilleboot maar 
met een Britse torpedoboot. De pro-Soekarno autoriteiten van Egypte 
waren ons niet vriendelijk gezind. Na aankomst op het vliegveld van Caïro 
kregen we zeHs een reisverbod en we mochten de Britse officiersmess niet 
verlaten. Pas na ingrijpen van de Nederlandse ambassadeur en een Britse 
generaal mochten wij doorreizen naar Attaka, waar de boot klaar lag om 
ons naar de BOISSEVAIN te vervoeren. Deze lag niet ten anker, maar 
dreef ten zuiden van Suez met afgezette motoren. Het schip was vanuit de 
kust zeHs niet te zien. Dat de rellerige sfeer niet verder is geêscaleerd is 
vooral te danken aan het feit dat de mariniers, maar ook de paar 
raddraaiers, onmiddellijk en correct de bevelen van hun meerderen hebben 
opgevolgd. 

4. Hoe en waarom kon dit gebeuren? In het kort. In Amsterdam 
protesteerde de communistische Eenheids Vak Centrale tegen het feit dat 
er nog twee Oerlikons op het schip stonden. Het was dus een 
'oorlogsschip'. Ze eisten extra gevarengeld. Met uren vertraging vertrok het 
schip met een mopperende en geïrriteerde bemanning. Vanwege extreme 
kou en de slecht verwarmde legering van de mariniers verruimde de 
kapitein de mogelijkheden voor het verblijf in de passagierssalons. Met de 
vele jonge vrouwen aan boord liep dat al snel aardig uit de hand (Meerdink: 
•Geef ze ongelijk.!). Toen na het Suez-kanaal de temperatuur weer 
dragelijk werd, beperkte de kapitein weer de toegang tot de salons. 
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De raddraaiers werden door de Zeekrijgsraad veroordeeld tot zes maanden 
(?) cel. Een voor die tijd relatief milde straf, maar dat was te danken aan 
overste de Bruyn die een aantal verzachtende omstandigheden naar voren 
bracht. 

P R O G R MM 
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Tijdens de volgende 
reis van Nederland naar 
lndiiJ was de stemming 
aan boord een stuk 
aangenamer. Er voer 
ook een groep artiesten 
mee die regelmatig 
voorstellingen W>Or de 
troepen gaven. Zie het 
hiernaast afgedrukte 
programma. 

De volgende reis was tevens de laatste van de BOISSEVAIN als 
troepentransportschip. Eind mei 1947 vertrok het schip naar Hong Kong om bij 
Taikoo Dockyard te worden verbouwd tot RIL passagiersschip. 
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Zomaar een brief van Hwtk L. van Hulst 
(bijdrage Ger Sweijen) 

Op 17 januari 1954 vierde hoofdwerktuigkundige van Hulst zijn 25 jarig 
dienstjubileum aan boord van de T JIBADAK te Sydney. 

Vandaar dat geconcludeerd mag worden dat hij op een volgende reis, 
vanuit Melbourne, een Application for Supply indiende bij het stores 
department in Hongkong. 

Deze aanvraag werd per BOAC Constellation vervoerd. Het vliegtuig, dat 
onderweg was van Sydney naar Londen, verongelukte bij de landing op 13 
maart 1954 op de luchthaven Kallang van Singapore. 
De ramp, waarbij alle passagiers plus de stewardess om het leven 
kwamen, kostte 33 mensenlevens. 
Omdat de neus van het toestel afbrak overleefden de overige 
bemanningsleden de ramp. In de neus bevonden zich ook enkele zakken 
met post, waaronder deze brief. 

VAL INTEROCEAN LINES ." ... ~ ..... -..·~·· 
-....u... ",.... .... "..,....." ~· • .- ." .... ". 
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The Great Royal Circus 
(bijdrage Henk Slettenaar) 

Toen het eiland Mauritius aan het einde van de zestiger jaren haar 
onafhankelijkheid van Groot-Brittannië verwierf, ging dit heuglijke feit 
gepaard met een aantal feestelijkheden. Ter verhoging van de 
feestvreugde was 'Professor Walavalkar's Great Royal Circus' • één van de 
grootste Indiase circussen • gevraagd zijn tenten op te slaan in Port Louis 
en hier een aantal voorstellingen te verzorgen. Het circus dat juist een 
tournee door Oost Afrika had beëindigd, werd met de CAMPHUYS van 
Mombasa naar Mauritius vervoerd. 

Omdat dit schip was uitgerust met zowel stallen • waarin gewoonlijk vee 
werd vervoerd • en een uitgebreide accommodatie voor dekpassagiers 
bezat, was de CAMPHUYS uitermate geschikt voor het vervoer van dit 
grote circus. De wagens met leeuwen, tijgers en 'ligers' • een kruising 
tussen deze twee roofdiersoorten • werden langs de luikhoofden van de 
ruimen Il en 111 vastgesjord, de drie olifanten werden op het dek bij ruim IV 
geparkeerd, de paarden, ezels, lama's, beren en chimpansees werden in 
de stallen gehuisvest en het circuspersoneel vond een onderkomen in de 
ruimten voor dekpassagiers. 
Zowel voor de passagiers als voor de bemanning was de enige dagen 
durende zeereis een prettige afwisseling. 
Om wat aardige plaatjes te schieten voor de RIL ·Post werd de verzorger 
van de chimpansees verzocht met één van zijn meer tamme dieren naar de 
brug te komen. Eerst liet het dier zich rustig achter het stuurwiel plaatsen, 
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maar toen de chimpansee - het was een groot vrouwtjesdier · eer~te 
stuurman den Braber in het oog kreeg, was het gedaan met de fotosessie. 
De met een volle, zwarte baard getooide stuurman maakte zo'n indruk op 
de chimpansee dat het dier hem tot zijn grote schrik in de armen sloot, 
begon te knuffelen en te kussen. Het kostte de verzorger de grootste 
moeite om de stuurman uit de armen van zijn niet bepaald stille aanbidster 
te bevrijden. 
Om het binnenlopen in de haven van Port Louis extra luister bij te zetten 
had kapitein Boeree het circusorkest verzocht op de bovenbrug plaats te 
nemen en vandaar te zorgen voor een muzikale omlijsting van de 
aankomst. Gewoonlijk lagen RIL schepen in Port Louis altijd aan de boei 
maar, om de dieren te kunnen lossen, mocht de CAMPHUYS als grote 
uitzondering langszij komen. Ook voor de bevolking van Mauritius was de 
aankomst van het circus een speciale gebeurtenis zodat het op de kade 
zwart zag van de mensen. Vooraan stonden een aantal kennelijke 
hoogwaardigheidsbekleders, zodat het langszij komen van de CAMPHUYS 
zelfs een officieel tintje kreeg. Het orkest had de hele tijd allerlei muziek ten 
gehore gebracht en begon er steeds meer plezier in te krijgen. Op het 
moment dat de trossen werden uitgebracht vond de orkestleider dat het tijd 
was voor het grote finalenummer en liet hij zijn orkest het 'God save the 
Oueen' inzetten, niet beseffend dat Mauritius juist feest vierde omdat ze 
onder het juk van Engeland vandaan was gekomen. Behalve een 
opmerking van de agent over deze ietwat vreemde muziekkeus had deze 
miskleun gelukkig geen verdere consequenties. 
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De olifanten bekijken 
argwanend de loopbrug 
in Mauritius. Na veel 
aandringen ging het 
mannetje via de loopbrug 
naar de kade. De twee 
vrouwtjes, die beiden 
zwanger waren, weiger· 
den en moesten in een 
'broek' naar de vaste wal 
worden gehesen 



Zeiltocht In de Carlbbean 
(bijdrage H.G. Brandt) 

Tijdens een recente zeiltocht in de Caribbean van Antigua naar St. Lucia 
bezocht een van onze leden - de 89-jarige H.G. Brandt - ook de eilanden 
Guadeloupe, Dominica en Martinique. Hieronder volgen enige notities die hij 
betreffende deze reis maakte. 

Antigua. 

Eila~ met.een oppervlak van 108 vierkante mijlen, bevolking 70.000, in het 
!oenstens~1zoen oplopend tot 100.000 personen. Lijkt op overbevolking. Dit 
Jaar geteisterd door grootste droogte sinds jaren, waardoor de 
waterreservoirs leeg zijn. Drinkwater, ook gewonnen uit zeewater, was 
gedurende de dag beperkt tot twee perioden van drie uur. Water kan worden 
gekocht tegen betaling van USS 0,05 per gallon. 
Veel verkeer; smalle, bochtige wegen met veel drempels om te snel rijden 
tegen te gaan. 
De welvaart is grotendeels gebaseerd op toerisme met daarnaast wat 
industrie, zoals textiel en elektronische apparatuur. 
~ oude Engelse marinebasis, Nelson Dockyard, eens bescherming 
biedend aan de Britse vloot in een prachtige, natuurlijke baai, biedt thans 
ligplaats aan veel plezierjachten, zowel van particulieren als charters. 
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Guadeloupe 

Hemelvaartsdag: kantoren en de meeste winkels gesloten. 
IJs in blokjes is verkrijgbaar, maar men moet wel een container of zak 
meenemen om het Ijs te vervoeren. 
Op Terre-de-Haut (Les Saintes eiland) zijn scooters het middel van vervoer. 
Omdat die lawaai maken en stinken, werd eens een wet aangenomen welke 
inhield dat scooters uit de straten werden verbannen, behalve tijdens 
lunchtijd. De scootereigenaren brachten deze aangelegenheid voor het 
gerecht en wonnen. 
Bij een restaurant hing het menu buiten met de mededeling dat een twee 
gangen maaltijd€ 19,- en een drie gangen maaltijd€ 25,- kostte. 

Dominica 
Prachtig eiland met veel bergen en dalen en een weelderige vegetatie dat 
zichzelf aanprijst als: ' 

het natuureiland van de Caribbean 
het eiland met de vele rivieren (365) 
het eiland met de regenbogen 
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Prince Rupert Bay wordt aangekondigd als de woonplaats van de oudste 
inwoonster van de wereld, Elizabeth Pampo, 127 jaar. Zij is geboren in 1875, 
echter een schriftelijke geboorteakte is niet aanwezig. 
Kokosnoten en bananen zijn de belangrijkste exportartikelen. Mango's, zo 
van de boom, waren de meest zoete en sappigste ooit geproefd. Een reden 
alleen al om eens terug te keren. 
Er zijn meerdere natuurparken die een bezoek waard zijn, o.a. de Indian 
River, die op sommige plaatsen geheel overdekt is met gebladerte. 

Martinique 

Op dit eiland meerdere distilleerderijen, die rum produceren dankzij de vele 
suikerrietplantages. Men kon proeven uit drie soorten: 12 maanden oud, 6 
jaar oud (als cognac) en 12 jaar oud (potent!). 
In St. Pierre kan men alleen in de ochtenduren vreemd geld wisselen. Taxi's 
moeten ook 's ochtends worden besteld, want 's middags lukt dat niet. 
In de hoofdstad Fort-de-France was het een drukte van belang. Op de 
vierbaans hoofdweg bumper aan bumper verkeer, terwijl het in de 
hoofdstraten krioelt van de voetgangers. Men kan zich afvragen waarop de 
economie berust. 
Een diner in een echt Frans restaurant in het plaatsje Let Trois llets was een 
verademing. Een evenement dat men in Amerika maar zelden tegenkomt. 
Men kan aan tafel zitten zonder te worden opgejaagd om plaats te maken 
voor de volgende gasten. het is niet alleen een culinair genot, maar ook een 
feest voor het oog. 
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Vlootlijsten 

m.s. STRAAT BANKA 

Gezagvoerder 
Eerste stuurman 
Tweede stuurman 
Derde stuurman 
Vierde stuurman 
Vierde stuurman 
Leerling stuurman 
Hoofdwerktuigkundige 
Tweede wtk 
Tweedewtk 
Derde wtk 
Vierde wtk 
Vijfde wtk 
Vijfde wtk 
Leerling wtk 
Leerling wtk 
Radiotelegrafist 
Scheepsarts 
Purser 
Ass. Purser 
Stewardess 

STRAAT BANKA 
1958 

C. de Wolft 
A.J. Zonnevijlle 
F .. Panhuyzen 
H. de Meyer 
H.K. Labrie 

G.J. Doves 
J. Overbeek 
M. de Wever 
G.B. Hordijk 
G. van Beek 
C. Gielis 
H. Brinkman 
F. Huizinga 
J. Homan 
W. Rombouts 
P. Ie Cocq d'Armandville 
R.J.Jonkhoff 
K.A.W.M. Verkerk 
J. Pater 

STRAAT FRANKLIN 
1968 

S.Tj. Doornbos 
M.l. van den Arend 
R. van Willigenburg 
P.J. Wesselman 
L.A.J. te Boekhorst 
J.W. Clarijs 
M. Gotjé 
G.J.C. Bevelander 
R. Teulings 

A.E. Boom 
A.W. Noort 
F.R.M. Kousbroek 

H.W. Braam 
A.H.N. Kerstend 
R. Bakker 

m.s. STRAAT FRANKLIN voor 
de verlenging in 1973 
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Oedjan 11 
(bijdrage Frits de Jong) 

Ik lopen wand/en eens één keer 
Op Bodjongweg zo heen en weer 

Ik lopen vrolijk, mijn gevoel 
Hij was zo lekker, heus betoel! 

Ik lopen zo, ziwar ziwier. 
Ik kijken ron naar daar naar hier 
Terwijl mijn wandelstok voor pret 
Ik laat maar sleep, slèrèt slèrètl 

Ik draaien deftig ron mijn kop 
Met achterop mijn strooie dop 

Mijn boord omhoog met rooie das 
en dari Blanda zwarte jas! 

Mijn broek hij wit met zoom zoveel 
Mijn sokken groen. mijn spatoes geel 

Die dag het was al middag laat 
/ster veel ramen op die straat! 

Ik zie maar oto's, kreta 's daar 
al rèntèng rèntèng aan elkaar 
En dan nog dames heren veel 

En meisjes wah, ik kijk haast scheel! 

Ik worden werk/ijk maloe heus 
Als er die parfum raak mijn neus 

En ik so bingoen daarvan seg 
Ik niet gesien tó: alle weg! 

/ster opeens één donder knalt 
die oed1an klèttèr op mij valt 

Ik kan niet weg, ik sta met schrik 
die réglm slaat ketik ketikl 

Mijn jas druip zwart. mijn das druip rood 
Mijn sokken groen. betoel wat nood! 

Ik loop. mijn schoen sèlèt sèlàt! 
Wah sajang, ik verzopen kat. 
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