












5

RIL-vloothistorie

s.s. TJIMAHI

(bijdrage Henk Slettenaar)

Bij de oprichting van de Java- China- Japan Lijn in 19 erd besloten20 w
opdracht te verstrekken voor de nieuwbouw van drie stoomschepen. Twee
schepen werden besteld bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij
en een schip zou gebouwd worden in de Engelse plaats Middlesborough.

Tijdens de tweede vergadering van de Raad van Bestuu   r p 20 oktoberr o
1902 stond in de notulen over de naamgeving van nde schepen het
volgende vermeld:
“De Voorzitter (de heer L.P.D. Op ten Noort) stelt r in aanbouwvoor de
zijnde stoomschepen te noemen TJILATJAP, TJIPANAS en TJIMAHI
alle verder te bouwen schepen namen te geven van plaatsen en
landstreken op Java die met “TJI” beginnen. Aldus werd besloten”.

In eerste instantie leek dit een eenvoudige en goede anier vanm
naamgeving, waarbij de scheepsnamen ook goed in het ge oor van deh
hoofdzakelijk Chinese klanten zou liggen. Bij het aandui den van de
scheepsnamen in Chinese karakters – zoals in de in 1906 door de JCJL
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uitgegeven kalender gebeurde – kwamen echter soms heel andere
betekenissen voor de dag. In het geval van de TJIMAHI -genoemd naar
een plaats ten westen van Bandoeng - bleek dat het karakter voor de klank
“MA” ín het Chinees de betekenis had van ‘begrafenis ’.Bij de over het.
algemeen vrij bijgelovige Chinese afschepers was dit schi p niet bepaald
populair. Velen wachtten liever op een volgend schip om hun goederen
mee te verzenden.

Gedurende een aantal jaren bleek niets van een slecht gesternte en deed
de TJIMAHI zonder al te veel problemen dienst op de tussen Java,dienst
China en Japan. Na de splitsing van de lijnen in 1908deed het schip dienst
op de Java- China Lijn.
Tijdens haar laatste jaren in JCJL dienst werden toch een aantal problemen
ondervonden. In oktober 1914 wist op een gegeven ogenblik niemand meer
waar de TJIMAHI was gebleven. Nadat het schip vertrokken was uit
Tandjong Pandan op het toen nog Nederlands-Indische ei Billiton,land
moest het de volgende dag aankomen in Muntok op het eiland Banka. Er
verscheen echter geen TJIMAHI. In die tijd waren schepen nog niet met
een radio-installatie uitgerust en begon de plaatselijke agent
langzamerhand steeds ongeruster te worden. Na nog een t ijdje gewacht te
hebben verzocht hij twee binnenliggende KPM schepen uit te varen en het

Machinisten in de machinekamer van de TJIMAHI – jan.1915
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