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Van de voorzitter 

Tijdens de algemene ledenvergadering in mei j.I. werd mij gevraagd naar 
het 'Elgersma Manuscript'. Ik kon antwoorden dat ik het recent in één 
adem had uitgelezen en het zowel intelligent, informatief als geestig had 
ervaren met een mooie woordkeus. 

Op de vraag of het manuscript door de vereniging zou kunnen worden 
gepubliceerd, moesten we ons uiteraard wel afvragen hoe groot de oplage 
zou kunnen zijn en - daarvan afhankelijk - de kosten. 

Ondermeer ex-Hong Kong woonachtige medewerkers en geraadpleegde 
bronnen zouden stellig geïnteresseerd zijn. Maar dat zouden slechts 
beperkte doelgroepen zijn en de vereniging wil uiteraard wel het algemeen 
belang van de meerderheid van de leden dienen en geen kosten maken 
voor een minderheid. 

Als altematief voor het publiceren van het gehele manuscript, heeft de 
hoofdredacteur van de RIL-Post aangeboden enige korte verhalen uit het 
schrijven te destilleren. Mevrouw Elgersma, een schoonzuster van Steffen, 
is hiermee akkoord gegaan en u kunt deze artikeltjes dus in deze en 
volgende RIL-Post-en tegemoet zien. 

Uw bestuur komt begin december weer bijeen en dan zal ondermeer 
besloten worden of de voorgestelde JCJL / RIL verjaardagskalender met 
kleurenafbeeldingen van de JCJL I RIL schepen van weleer, al dan niet zal 
worden uitgegeven. 

De volgende reünie zal plaats vinden in Avifauna te Alphen aan de Rijn op 
zaterdag 7 mei 2005. U doet uzelf en uw vrienden tekort indien u daar niet 
aanwezig zou zijn. Uw officiële uitnodiging volgt in maart. 

Gert Boot. 
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Van de redactie 

Ook buiten onze ledenkring blijkt de RIL-Post In de belangstelling te staan. 
Van de heer Bezuijen uit Hellevoetsluis ontvingen we een reactie naar 
aanleiding van het artikel van Ferry Kliphuis over de SAMBAS. 
Samen met een aantal andere vrijwilligers heeft Siemon Bezuijen het 
voonnalige lichtschip NOORD-HINDER weer in zijn oorspronkelijke staat 
teruggebracht. Ook het weerstation aan boord is weer gecompleteerd. De 
NOORD-HINDER is nu een museumschip en is zeker een bezoekje waard. 

De NOORD-HINDER 
langs de kant te 
Hellevoetsluis 

Siemon Bezuijen heeft als 18-jarige de proefvaart van de SAMBAS in 
december 1950 meegemaakt en heeft hierover een interessant artikel 
geschreven. Omdat In deze RIL-Post reeds het vervolg van de avonturen van 
Ferry Kliphuis met de SAMBAS is opgenomen, zullen de lezers tot een 
volgende uitgave moeten wachten, daar anders het 'SAMBAS-gehaJte' wat te 
hoog zou worden. 

Op de oproep om amateurfilms over het RIL vaargebied op te sturen is goed 
gereageerd. John van Doornik is nu druk In de weer interessante delen van 
deze films om te zetten en samen te voegen tot een collage die - naar wij 
verwachten • een groot aantal van onze leden zal aanspreken. Tijdens de 
bestuursvergadering in december zal besloten worden of en zo ja, in welke 
aantallen DVD's en/of video's hiervan zullen worden besteld. Bij een positief 
besluit zullen eventuele kostprijzen in de convocatie in maart 2005 worden 
venneld. 
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RIL-vloothlstorie 

Brand aan boord ven de RUYS 
(Bijdrage Henk vld Horik met medewerking van Jan v/d Vegte) 

De RUYS scheen iets met Zuid-Amerika te hebben. Bijna op de rotsen 
gelopen in Rio de Janeiro na het uitvallen van de generatoren, aanvaring 
op de Rio de la Plata en brand in Buenos Aires. Over de laatste 
gebeurtenis gaat dit vernaai. 

Bij aankomst in juni 1958 bleken de sleepdiensten in Buenos Aires in 
staking te zijn. De gezagvoerder besloot daarom op eigen kracht de haven 
binnen te lopen, hetgeen geen problemen opleverde en de RUYS kwam 
netjes voor de kant. De lading bestond onder andere uit natuurrubber uit 
Maleisië in de ruimen Il en 111. Op 17 juni werd er brandalarm gegeven. Er 
was brand uitgebroken in ruim 111 . Of dit iets te maken had met de staking 
is • naar ik weet • nooit duidelijk geworden maar het zat er dik in dat de 
brand was aangestoken. 
In korte tijd hing er een grote, zwarte wolk boven het voorschip. Natuur1ijk 
was het all hands on deck in een poging de brand onder controle te krijgen. 
De gewaarschuwde lokale brandweer was gelukkig snel ter plekke zodat 
de zaak professioneel aangepakt werd. De luiken lagen open, dus om met 
het Clayton apparaat SOi gas te vormen en dit in de ruimen toe te laten en 
zo het vuur te verstikken, was niet mogelijk. Water was het enige middel. 
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Ruim 111 was gesitueerd voor de hulpmachinekamer en daarVan 
gescheiden door een waterdicht schot. In ruim 111 bevonden zich ook aan 
b~- en .~tuurboordzijde brandstofbunkers: terwijl aan de hulp
machinekamerz11de van het waterdichte schot zich de dagtank van de 
hulpmotoren bevond. Alles bij elkaar een minder prettige gedachte te 
weten dat hier paJ naast een fikse brand aan de gang was. 
Na ver1oop van tijd begon het waterdichte schot zo heet te worden dat de 
verf begon te verkleuren en af te bladderen. Daarom werd gepoogd de boel 
met water te koelen. Een mooie klus voor de leer1ing-wtk's. 

De brand had zich ondertussen uitgebreid naar ruim Il ondanks aJle 
bluspogingen, daarom werd besloten tot drastischer maatregelen. Door de 
kleppen van de betreffende ruimen uit de klepkasten te haJen kon het 
buitenboordwater via de lenspomp naar de ruimen stromen. Dat bleek 
uiteindelijk samen met het andere bluswater effectief te zijn. 
Door aJ het bluswater was het schip steeds verder over bakboord gaan 
hangen. In de hulpmachinekamer had dit tot gevolg dat generator 4 in het 
water dreigde te gaan draaien omdat er capaciteit te kort was om de bilges 
leeg te pompen. Het koelen werd verminderd tot het waterpeil weer gezakt 
was en er werd een andere generator bijgezet. 

De hulpmotorenkamer van de RUYS 

4 

De koel- en vriesruimen in ruim Il over1eefden de brand ook niet. Volgens 
de verhaJen waren de deuren ervan met zo'n dreun opengeknaJd dat 
sommige lieden via de brandslangen naar de wal vluchtten(!?). 
Toen de brand geblust was en de ruimen weer watervrij waren kon de 
schade worden opgenomen en die was aanzienlijk. Om te beginnen was 
het een enorme troep door de verbrande en gesmolten rubber. Alles plakte 
en stonk. De dekken waren zo'n 60 cm doorgezakt en de deksteunen 
hadden de vorm van lampenglazen aangenomen. De koel- en vriesruimten 
waren ook zwaar beschadigd. Alles bij elkaar betekende het dat de RUYS 
nog een heel tijdje in Buenos Aires zou moeten blijven voor schoonmaak 
en noodreparaties, maar er zijn slechtere plaatsen om langer te moeten 
verblijven. Behalve het vele extra werk dat de brand opleverde, bleef er 
genoeg tijd over om eens goed rond te kijken in Buenos Aires en 
omgeving. Uiteindelijk was iedereen toch blij dat de brand in de haven was 
gebeurd en niet op zee. Wat de afloop dan geweest zou zijn ? 

De schoonmaakploegen bedongen vanzelfsprekend extra betaJing, maar 
gingen niet met meer geld naar huis want het werk werd over meer 
mensen verdeeld, die daardoor korter werkten. Mooie arbeidsverdeling. 
In de weken die volgden werd het schip zodanig opgelapt dat het weer 
zeewaardig was. Dekken verstevigd, gaten in de huid gedicht, etc. 
Er was even sprake van dat de definitieve reparaties in Neder1and zouden 
worden gedaan, wat natuur1ijk erg interessant leek, maar het werd toch 
Japan. De reis daarheen was een belevenis op zich. Doordat het schip zo 
goed aJs leeg was lag het hoog op het water. Dat, gecombineerd met 
slecht weer, maakte het een vermoeiende aangelegenheid. Het was in 
ieder gevaJ een mooie gelegenheid om zeebenen te kweken mocht je die aJ 
niet hebben, want het schip maakte flinke haJen; zo erg dat de 
maximumaanwijzing van de inclinator op de brug regelmatig werd 
overschreden en dat weken lang. 
De RUYS had de leuke gewoonte om bij het overstag gaan net een tikje na 
te geven zodat je op het verkeerde been werd gezet omdat je te vroeg je 
balans veranderde. 
Er kwamen ook wel leuke situaties voor zoals de steward, die 's avonds de 
koffte in de machinekamer kwam brengen. Om de een of andere reden lag 
de plaat open, net in het verlengde van de trap. Wel niet direct er voor, 
maar wel zodanig dat de goede man, na veel gemanoeuvreer van de trap 
gekomen, net op het moment dat het schip weer een haal maakte, 
doorschoot en onder de plaat verdween. Wonderbaar1ijk genoeg verdween 
het dienblad niet met hem onder de plaat, maar schoof bovenplaats verder. 
Gelukkig liep de steward geen schade op en overleefde de koffie de 
exercitie ook. 
Er sneuvelde natuurlijk ook veel aardewerk. Ik herinner me dat ik de pantry 
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naast de officiersmess binnen liep net op het moment dat de lat van het 
bordenrek het begaf. De deur maar weer gesloten tot het weer stil werd. 
Niet aJleen glas en aardewerk sneuvelde. Op een dag tijdens het eten gaf 
een van de stoelen in de messroom de geest Tot ieders stomme verbazing 
viel de stoel, toch een degelijk ouderwets geval, langzaam uit elkaar. 
Eten was een kwestie van opletten dat je bord op zijn plaats bleef ondanks 
de natte tafellakens en opstaande slingerranden, en jezelf goed schrap 
zetten. Soep werd opgediend in minimale hoeveelheden. 
Slapen ging goed, maar het was wel zaak jezelf goed Idem te zetten door 
middel van kussens en de goeling. Je stond wel voortdurend of rechtop of 
op je kop in je kooi. 
Voor de passagiers die in Kaapstad aan boord kwamen moet het geen 
bemoedigend gezicht geweest zijn dat al het meubilair vast gesjord stond. 
Maar geleidelijk werd het weer beter en het rollen dus ook minder, hoewel 
we daar in vergelijking met normaal toch meer last van hadden. 
Aangekomen in Hong Kong werd iedereen bedankt door de directie voor 
de Inzet en kreeg men een zilveren sigarettenkoker met inscriptie. Ook 
werd door de directie een gedenkplaat aangeboden die op het 
promenadedek werd bevestigd. 

De bemanning van de RUYS wordt door de directie toegesproken bij de 
overhandiging van de gedenkplaat 

Uiteindelijk arriveerden we in Yokoharna waar bij Asano Dockyard de 
definitieve reparaties uitgevoerd werden. Dit werd natuur1ijk een lange 
bedoening die - als ik me goed herinner - zo'n zes weken in beslag nam. 
Gelukkig was het niet alleen werk wat de klok sloeg. Er was genoeg 
plaatselijk vertier om na gedane arbeid te ontspannen, al was dat 
voornamelijk in de late uurtjes. Aan het eind van de doktijd was dan ook 
iedereen blut en toe aan een goede nachtrust. 
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SAMBA$ (vervolg) 
(bijdrage Ferry Kliphuis) 

Het werd steeds duidelijker dat de SAMBAS toch zou worden verkocht. 
Steeds meer bemanningsleden werden overgeplaatst of, in het geval van 
de Indonesische bemanning, naar huis gevlogen. Deze mensen werden 
keurig netjes uitgezwaaid door de achterblijvers. En dat op een typische 
KPM manier. We gingen met zijn allen naar het vtiegveld waar we, na het 
inchecken, linea recta naar de bar gingen. Daar kon de vertrekkende nog 
een laatste pilsje met ons drinken. Het vtiegtuig vertrok toch pas over een 
uur. Maar de man die moest vliegen dronk zijn biertje natuur1ijk veel te snel 
op, zodat er snel een tweede ronde werd besteld. En hier zat ik dan om elf 
uur 's morgens bier te drinken op Singapore Airport. Het was allemaal 
wennen. 
Toen kwam de oproep: "Passengers for flight so .. and so .. Please report at 
gate number so .. and so". De vtucht van onze man. Dat was het juiste 
moment om nog een rondje te bestellen. "Anders sta je maar in de rij te 
wachten .. .!" Ook bij de oproep "Second call for ... "werd gezegd: "Geen 
paniek, rustig je biertje opdrinken, je hebt nog genoeg tijd". Pas bij de 
oproep "Final call for passengers ... "werd de geplaagde afzwaaier 
losgelaten met het goede advies: "Je moet nu wel opschieten, hoor". 
Daarna gingen we naar de afzwaalpier en, jawel hoor, onze man was 
Inderdaad de aller1aatste die het vliegtuig instapte. Tevreden stelden we 
vast dat hij keurig netjes op tijd was. 

De 'Singapore River' in de zestiger jaren 
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Op een zekere zaterdag vond dit weer eens een keer plaats. Na de 
uitzwaaiceremonie vroegen wij ons af wat te doen met de rest van de dag. 
Het was nog vroeg en teruggaan naar de SAMBAS was geen optie. Daar 
werd het als maar stiller en er was eigenlijk niets te doen. Het was rond de 
middag en iemand kwam op het idee om naar de Engelse Swimming Club 
te gaan. De eerste stuunnan was lid en kon anderen introduceren. Je kon 
er eten, zwemmen en zonnen. Een schitterend idee. De kapitein, die in 
Singapore woonde, ging liever naar huis. 
Zo gezegd, zo gedaan. Die Engelse clubs waren schitterend maar je kreeg 
wel een beetje een koloniaal gevoel. Andere clubs zoals in Port 
Swettenham en Fremantte kan ik me nog goed voor de geest halen. Het 
was echt luxe. 
We lagen heertijk relaxed, het was al in de middag, toen we via de intercom 
hoorden dat er een telefoongesprek was voor de eerste stuurman. 
Verbaasd haastte deze zich naar de receptie en kwam na een minuut hard 
rennend terug met de uitroep: "Sparks, het is voor jou ... " 
"'Voor mij .. ? Wie kan dat nou zijn?" Dat wist de stuunnan ook niet maar het 
scheen dringend te zijn. Rennend achter de stuurman vond ik de receptie 
en nam de telefoon op. 
"Met Ferry Kliphuis". 
"Ja, met Walstra van Radio Holland. We hebben je de hele dag lopen 
zoeken". 
"Dat wist ik niet". 
"Je had je af moeten melden en vertellen waar je gedurende de dag 
bereikbaar zou zijn". 
"Maar jullie zijn op zaterdag toch gesloten?" 
"Niets mee te maken. We hebben ons rot gezocht. We hebben alle 
bordelen, nightclubs en bars en weten wij veel, gebeld om je te vinden. 
Gelukkig troffen we de kapitein thuis en die wist te vertellen dat jullie in de 
swimming club zaten." 
"Alle bordelen, nou ja zeg ... Maar wat is er eigenlijk aan de hand?" 
"Je bent afgemonsterd op de SAMBAS. Morgen vtieg je naar Japan om 
aan te monsteren op de STRAAT MOZAMBIQUE. Je komt nu direct naar 
het kantoor, je ticket ligt klaar en daama ga je meteen terug naar de 
SAMBAS om je koffers te pakken. Je blijft daar niet overnachten, want we 
hebben een kamer in het Connell House geboekt. Je moet je 
morgenochtend om tien uur op Singapore Airport melden. Kom nu zo snel 
mogelijk naar kantoor, dan krijg je meer informatie." "OK, ik kom zo snel 
mogelijk." Paniek .. .! 
Op kantoor kreeg ik opnieuw een uitbrander, en als dan het kantoor 
gesloten was, had ik me telefonisch moeten afmelden. Ze hadden zelfs 
collega RIO's, die in Singapore waren, geronseld om te helpen mij te 

8 

vinden. Die zeiden dat zij ook wel in aanmerking wilden komen voor de 
STRAAT MOZAMBIQUE. 
Ik moest de volgende dag met Japan Airtines naar Tokio vtiegen en ze 
vertelden ook dat ze een dringende telex naar Japan hadden gestuurd 
zodat ik op het vtiegveld zou worden opgehaald, want de STRAAT 
MOZAMBIQUE lag in het Asano Doek in Yokohama. 
Terug naar de SAMBAS. De eerste stuunnan trok meteen de conclusie dat 
de SAMBAS was verkocht. De Nedertandse vtag wapperde nog wel aan de 
achtersteven, maar de sparks vertrok. Niemand was blij. 
Op de SAMBAS had ik nog kleding In een emmer water met wasmiddel 
staan. Die kneep ik zo goed mogelijk uit en deed het in een plastic zak. 
Maar afwachten wat daarvan terecht zou komen. Ik had pas een nieuwe 
bandrecorder gekocht. Een Akai met een demo tape "This is the sound of a 
Japanese locomotive" en dat in stereo. Radio Holland had gezegd dat alles 
wat ik niet kon meenemen op de vtucht, ik in Singapore moest achterlaten. 
Zij zouden zorgen dat het werd nagestuurd. Door mijn collega's werd ik 
ontzettend goed geholpen om me klaar te stomen voor mijn vtucht de 
volgende ochtend. En toen naar het Connell House. 
De volgende ochtend werd ik uitgezwaaid vanaf Singapore Airport. Ik 
kende het protocol en ervoer hoe ongelukkig mijn voorgangers zich moeten 
hebben gevoeld. Ook ik kwam er niet onderuit, En eindelijk bij "Final call for 
passengers ... " werd ik losgelaten. "Sparks, je moet nu wel opschieten, 
hoor .. . " om zo snel mogelijk door de luchthaven naar de vertrek gate te 
rennen. En inderdaad, ik was de allerlaatste passagier die het vtiegtuig 
binnenstapte. Hijgend en met een volle blaas van al dat bier, vroeg ik of ik 
eerst naar het toilet mocht. Dat mocht niet want we gingen vertrekken. Hoe 
ik dat heb volgehouden snap Ik nog steeds niet. 
Tijdens de vtucht vroeg ik me af of ze in Japan gedurende het weekend wel 
werkten. Een dringende telex om mij af te halen . .. , ik was benieuwd. 
Aangekomen in Tokio kwam ik er al snel achter dat men ook in Japan in 
het weekend niet werkt, althans niet op kantoren. 
We arriveerden rond half twaalf in de avond en ik was echt duidelijk 
herkenbaar omdat ik een van de weinige witneuzen was die er rondliep. 
Niemand die naar mij toe kwam. Na een half uur klampte Ik enkele airport 
officials aan - mensen in uniform - om mijn verhaal te doen. Ze spraken 
praktisch geen woord Engels. Toch maar proberen. "Me - radio operator -
to ship - in Asano Doek - Yokohama - need agent of Royal lnterocean 
Unes .. . " Ze lachten, ze bogen, ze snapten er helemaal niets van. Ik vroeg 
toen: "Telephone book .. . ?" "Ah, yes."" In het dikke telefoonboek kon ik alle 
telefoonnummers lezen maar niet de namen die er bij stonden, die waren in 
Japans schrift. 
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m.s. STRAAT MOZAMBIQUE 

Teneinde raad heb ik toen een boot getekend met voordek, midscheeps en 
campagne, met rook uit de schoorsteen, de naam van de boot, de naam 
van de maatschappij, weer de locatie, Asano Doek in Yokohama, en weer 
met gebarentaal dat ik moest worden opgehaald. Dat werkte. Ze snapten 
het. "One moment, please." Na enkele minuten kwamen ze terug. "One 
hour",.!" En inderdaad, na een uur kwam een stomverbaasde agent van de 
RIL de inmiddels uitgestorven aankomsthal binnen. Hij wist van niets. Maar 
gelukkig sprak hij Engels. Wij reden door de nacht van Tokio naar 
Yokohama waar ik in het Silk hotel werd geparkeerd. Het was inmiddels 
drie uur • s nachts. 
De volgende ochtend werd ik door dezelfde agent opgehaald die 
bevestigde dat de telex inderdaad ontvangen was en - voor de maandag -
bovenop het stapeltje ·to do ' lag. 
Ik was voor het eerst van mijn leven in Japan en ik vond het geweldig. We 
kwamen aan bij de STRAAT MOZAMBIQUE waar ze ook niets wisten van 
mijn komst. Maar ik had het gehaald. Voor de komende twee jaar zou dit 
schip mijn nieuwe thuis zijn. 
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PavolMren 
(uit de nalatenschap van Steffen Elgersma) 

Na het nemen van de bocht aan het einde van de Java Road rijst voor ons 
het hoofdkantoor op, streng en vierkant in de wind. 
Boven de luifel van de hoofdingang prijkt het fraaie bronzen, blikvangende 
vignet. Recht daarboven waait de compagniesvlag uit, de gouden kroon en 
het rood, wit en blauw helder in de morgenzon. 

" Het hoofdkantoor aan de Java Road te Hong Kong 

Op het dak staan aan de westzijde drie vlaggenmasten. Op gewone 
werkdagen wordt de maatschappijvlag voorgehesen aan de middelste 
mast. Op zon- en feestdagen alsmede op verjaardagen van het 
Nedertandse en het Engelse vorstenhuis wordt een grote Nedertandse 
driekleur aan de mast aan de walkant gevoerd en, in dezelfde drie kleuren, 
een even grote Union Jack aan de waterkant. 
Bovendien wordt op hoogtijdagen op de ter rede liggende schepen de 
nationale vreugde geuit door het vlaggen van top - een halfkleeds 
Nedertandse vlag als geus, een driekleeds red ensign aan de voortop en 
de natievlag (van gelijke grootte en op gelijke hoogte) aan de achtertop, 
een vier-en-een-half-kleeds Nedertands doek aan de vlaggenstok achteruit. 
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Echt feestelijk wordt het als het schip ook gepavoiseerd wordt. Anders dan 
bij de Koninklijke Marine, wordt bij de koopvaardij onder pavoiseren 
verstaan het vlaggen van top tegelijk met het voeren der internationale 
seinvlaggen, aangebracht aan pavoiseertijnen die lopen van het voorschip 
over de toppen van de masten naar het achterschip, elke seinvlag 
aangeslagen op haar vaste plaats conform het pavoiseerplan, de wimpels 
op gelijke afstand tussen vlaggen en standaards. De maatschappijvlag 
wordt noch bij vlaggen van top noch bij pavoiseren gebezigd. Varende 
wordt nimmer van top gevlagd noch gepavoiseerd noch de geus gevoerd. 

-• ,,, ,,,, 
,.J' -. 

Is zo· n pavoiseerplan nu echt nodig? 

De TJIWANG/ 
pavoiseert 

Nou ja, nodig, nodig ... Maar er moet wel tegen gewaakt worden dat geen 
der seinvlaggen dusdanig bij de top gehesen wordt dat het voor een sein 
kan worden aangezien, bijvoorbeeld de letter P, de 8/ue Peter, de 
vertrekvlag, of de Q, de quarantainevlag, 'my ship is healthy and / request 
free pratique'. 
En het voorkomt geintjes, zoals destijds toen Dr. Floris Vlasvat - een 
hardvochtig en gevreesd man - oudste directeur was en een derde 
stuurman - de derde stuurman gaat over de vlaggen - ook eens leuk wilde 
zijn en de vlaggen zo schikte dat van voor- naar achterschip te lezen viel: 
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Tristan dll Cunhll 
{bijdrage H.G. Brandt) 

Op dinsdag 9 maart 2004, om circa 06.00 uur, kwam ons schip, de CLIPPER 
ADVENTURER, ten anker aan de NW kust van Tristan da Cunha, nabij de 
nederzetting Edinburgh-of-the-seven-seas. 
Geheel bewolkt; door de lage bewolking waren de toppen van de bergen niet 
te zien; regenachtig weer. 
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Tristan dll Cunhll (37°Z - 12°W) 

De eilandengroep waarvan 
Tristan da Cunha deel uit 
maakt. 

Tristan da Cunha is het grootste eiland van de groep en het enige dat geheel 
is gekoloniseerd door mensen. Het eiland werd in 1506 ontdekt door de 
Portugese zeevaarder Tristao da Cunha. De andere eilanden zijn 
lnaccessible, Nightingale en Cough eiland. Allen zijn afhankelijk van St. 
Helena. Zij zijn van origine wlkanisch; Tristan is de enige die nog actief is. 
De laatste uitbarsting vond plaats in 1961 , toen alle eilanders moesten 
worden geêvacueerd naar Engeland voor de duur van twee jaren. Het m.s. 
T JISADANE, op haar reis van Zuid-Amerika naar Kaapstad, haalde de 
bewoners van het eiland af. Tristan heeft een doorsnede van achttien 
kilometer met de hoofdkegel rijzend tot 2060 meter en met steile klippen die 
zeshonderd meter hoog uit zee oprijzen .. 
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De eilanden genieten van een gematigd zeeklimaat, gekenmerkt door zware 
regenval, krachtige westelijke winden en gematigde temperaturen. Er zijn 
weinig bloeiende planten op het eiland, maar de niet-bloeiende planten 
hebben alle eilanden overgroeid, daarbij dikke lagen turf opgebouwd in 
sommige plaatsen. Er is een verscheidenheid aan klimplanten en andere 
soorten welke door de mensen zijn geïmporteerd en duidelijk zichtbaar zijn 
op het tafelland. 

Gezicht op de nederzetting 
Foto H.G. Brandt 

De enige nederzetting is Edinburgh-of -the-seven-seas, gelegen aan de 
noordzijde van het eiland. Het is genoemd naar de eerste hertog die het 
eiland in 1851 bezocht. De bevolking van ongeveer 285 (honderd gezinnen) 
deelt slechts acht namen. Het zijn meest nazaten van zeelieden die 
schipbreuk hadden geleden, met uitzondering van de Glass familie, die 
afstammelingen zijn van korporaal Glass, een deelnemer aan het Britse 
garnizoen dat naar het eiland was gezonden in 1816, toen Napoleon 
gevangen was gezet op St. Helena. 
De gesloten gemeenschap wordt bestuurd door een gekozen raad. Als 
voorzitter tijdens de vergaderingen fungeert de vertegenwoordiger van het 
Engelse gouvernement, de Administrateur. 
De nederzetting beschikt over een zeer kleine haven, recent uitgebreid ter 
verbetering van de faciliteiten voor de plaatselijke vissersboten. Zij vissen 
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hoofdzakelijk op Tristan rock lobster, die plaatselijk wordt verwerkt en 
daarna geëxporteerd. Het verschaft het hoofdinkomen van het eiland. 
Aan de westzijde van het dorp hebben de eilanders een weide waar hun 
koeien en schapen grazen en verder westwaarts stukken grond waar 
hoofdzakelijk aardappels worden verbouwd. 

Om circa kwart over acht gingen we met de Zodiac naar de wal. Er is maar 
een heel klein haventje, beschennd door stapels betonpalen, zodat men 
gemakkelijk op de wal kon stappen. We hadden de keuze uit enkele 
wandelingen en kozen de op een na zwaarste wandeling naar de kegel van 
de vulkaan die ongeveer vijfhonderd voet hoog is. We liepen door de 
nederzetting en door stukken weiland naar de voet van de kegel, waar het 
steile werk begon. De stukken weiland waren afgezet met muurtjes van 
brokken lava, los opgestapeld. Ook in het dorp zagen we overal 
lavamuurtjes. Een pad voerde steil omhoog, het laatste stuk over lava. Op 
de top hadden we een prachtig uitzicht over de nederzetting en de 
omgeving. Aan de kust was een brede strook land te zien, begroeid met 
gras, waar vee los rond liep. In de weg had men veeroosters aangebracht. 
Tussen de brokken lava van de kegel kwam wanne lucht naar buiten, 
hetgeen erop zou duiden dat de vulkaan toch niet helemaal dood was. 
Terug in het dorp bezochten we het kleine museum. Helaas was er geen 
foto van de TJISADANE, die in 1961 de bevolking had geëvacueerd na de 
uitbarsting van de vulkaan. Een van de dames in het museum had als 
negenjarig meisje de reis op de T JISADANE meegemaakt Om in het gemis 
te voorzien, beloofde ik dat ik zou proberen een foto van het schip aan het 
museum te sturen. ( Inmiddels heeh de redactie foto 's van de Tjisadane en 
Boissevain naar Tristan gezonden.) 
Langs de weg bij de haven lagen meerdere longboats opgeslagen. Die 
werden na gebruik altijd uit het water gehaald en gesjord. De boten hadden 
een houten geraamte waarover canvas was gespannen dat zodanig was 
behandeld dat het waterdicht was. Door deze constructie waren de boten 
niet te zwaar om te hanteren. 
In enkele winkels en in het museum waren wollen pull-overs te koop, 
gemaakt van de wol afkomstig van de schapen op Tristan. Het vee zag er 
goed uit. Er waren veel meer koeien dan men voor eigen consumptie nodig 
had. Desgevraagd werd venneld dat geen vee werd geëxporteerd. Men 
vertelde ons dat er inderdaad teveel vee rondliep en dat het nodig was de 
veestapel te venninderen voordat het land overbeweid zou worden. Het 
probleem was dat vee particulier bezit was, maar dat het grazen niet aan 
banden was gelegd. De weide was gemeenschappelijk goed. 
Circa drie en een halve mijl buiten de kern van de nederzetting heeft men 
het zogenaamde aardappelveld, waar men behalve het hoofdvoedsel, 
aardappels, ook wortelen en kool verbouwt. Het veld is verdeeld in 
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percelen, afgezet met muurtjes van lavabrokken. Bij sommige percelen heeft 
men een klein huisje gebouwd, waar men tijdens de weekends kan 
verblijven, wanneer er veel werk in de tuin te doen is. 
De weg bestaat uit een smal betonnen pad. Op zeker moment was er veel 
verkeer: enkele jeeps, twee tractoren en een paard en wagen! 
We waren met een busje naar het aardappelveld gereden en besloten de 
weg terug te voet af te leggen. Onderweg, op een beschutte plek, gebruikten 
we de lunch die we van het schip hadden meegekregen. We werden verrast 
door twee vrouwen die, ieder met een bezem gewapend, achter de koeien 
aanliepen om de uitwerpselen te verspreiden. Om het gras groen te houden, 
zoals zij het uitdrukten. 

De gemeenschappelijke weide 
Foto H.G. Brandt 

De lage huizen in de nederzetting zagen er netjes uit, maar waren over het 
algemeen klein van formaat. Het huis van de administrateur stak af bij die 
van de andere inwoners; het had een keurig verzorgde tuin. We hebben het 
gastenboek getekend en werden daar begroet door iemand die regelmatig 
bij een vriendin in het Groningse Den Andel op bezoek ging. Wat een kleine 
wereld! 
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Plattegrond van de nederzetting 

In het centrum stond een bef welke werd geluid als de boten van de 
visvangst terug kwamen en alle hens nodig was. Tijdens ons bezoek waren 
de vissers niet uitgevaren. Verscheidene mannen deden dienst als gidsen. 
De hoof<l>ronnen van inkomsten zijn export van kreeft en postzegels. 
Vroeger kwam er eenmaal per jaar een schip met voorraden. Tegenwoordig 
heeft men elke drie maanden een verbinding. 
Om ongeveer kwart over twee 's middags waren we weer terug aan boord. 's 
Avonds kregen we bezoek van een groot aantal gasten, waaronder de 
administrateur en enkele gidsen voor het bezoek aan het onbewoonde 
Nightingale eiland de volgende dag. 
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Bwoe ... hl 
(bijdrage Ton Roskam) 

Het m.s. STRAAT COLOMBO was gebouwd in 1962 en uitgerust 
volgens de state of the art. De elektrische voorzjeningen waren 
weliswaar nog gebaseerd op gelijkstroom, maar de vooruitgang was niet 
te stoppen. De eerste generatie transistors deed z'n intrede bij de 
koopvaardij net als de TL vertichting en HPL dekvertichting. Nu is het zo 
met technische nieuwigheden dat ze aan de wal perfect kunnen werken 
maar de omstandigheden op een schip zijn anders 

STRAAT COLOMBO 
langs de kade 

Het eerste jaar op een nieuw schip bestaat altijd uit het verhelpen van de 
kinderziektes. Als dat niet gebeurt, dan gaan die geruisloos over in de 
ouderdomsverschijnselen. Gloeilampen op een schip hebben op de bol 
twee gekruiste hamertjes - net als in het spoort>oekje - alleen hier 
betekent het zoiets als 'extra stevig' en de lampen waren ook voorzien 
van een bajonet bevestiging. Voor de kenners, 822 In plaats van de E 
27. De eigentijdse TL buizen zaten keurig in monturen met een plastic 
kap , de kap was met perspex boutjes vastgezet. Een constructie die op 
de terra firma scheen te werken, maar op de aqua mobile gelden andere 
wetten. Na een dag of twee op zee kwamen de eerste kappen naar 
beneden zeilen, de perspex boutjes waren keurig recht afgebroken. Na 
nog een dag was het raining caps and bolts In de machinekamer, in 
plaats van de traditionele cats and clogs. De Chinese bankwerker-draaier 
maakte overuren om nieuwe bronzen boutjes te maken die wel heel 
bleven. 
Het volgende avontuur had betrekking op de transistors. Het bleek dat 
die slimme annootjes niet tegen een temperatuur van boven de dertig 
graden bestand waren. De accukamer, waar ze toegepast werden, 
haalde met gemak de vijftig graden toen we voor de kust van Dakar 
aankwamen. Einde van het transistor tijdperk - voortopig althans. De 
accu laadinrichting kreeg weer manuele therapie. 
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Even ter verduidelijking: annootjes zijn alle technische apparaten of 
onderdelen, die niet direct met een Nedertands woord of uitdrukking te 
vangen zijn. Een schip zat vol met annootjes. 
Bleef over de HPL vertichting (kwikdamplampen). Op zee werd die niet 
gebruikt, maar in Conakry werd er 's avonds aan dek doorgewerkt. 
Eindelijk kon de nieuwe feestvertichting getest worden. Bij het 
inschakelen begon het allemaal eerst te schemeren. Het waren lampen 
die pas langzaam op gang kwamen maar het daama perfect deden met 
een grote lichtopbrengst. Alleen bleek al snel een onhandigheidje in het 
gebruik te zitten. Je kon ze niet even aan en uit schakelen want dan 
sneuvelden er diverse lampjes. Aan de zaling van de mast tussen ruim Il 
en 111 waren er twee kapot gegaan. Na vertrek Conakry moesten die 
vervangen worden. Wie klimt er in de mast? De Chinese elektricien vond 
dat zoiets niet tot zijn taak gerekend kon worden, de dekdienst wees met 
grote nadruk naar de machinekamer. Kortom, ik kon als derde 
werktuigkundige de boom in. Goed voorbeeld doet goed volgen. De 
lampen zaten aan het uiteinde van de zaling aan een soort miniatuur 
lantaampaaltje, dat naar binnen gedraaid kon worden. Het was dus 
alleen zaak even naar de zaling te kJauteren. Gewapend met een lang 
touw om gereedschap en reserve lampen op te hijsen ging ik de 
kooiladder op. Als je boven komt is de zaling veel groter dan je beneden 
denkt. Je hebt een fantastisch uitzicht maar je staat wel een meter of 
vijfentwintig boven de zeespiegel. Het schip slingerde heel rustig maar 
bij elke slinger had ik het idee dat ik boven de oceaan uitkwam. 
Bovendien maakte je op die plaats ook de meeste meters. 
Aan stuurboord van de mast was een grote stalen kist van een halve bij 
een halve meter en een meter lang. De luchtfluit, misthoorn, 
scheepstoeter, kortom de claxon. Ik was daar voorzichtig overheen 
geklommen en had over de reling het gereedschap en nieuwe lampen 
omhoog gehesen. Lampen verwisselen ging probleemloos. Ik liet het 
gereedschap en de andere spullen weer afdalen naar het hoofddek en 
keek nog even neer op de brug, waar de tweede stuurman de wacht 
had. Eindelijk had ik een hogere positie. 
Voordat ik aan de terugweg kon beginnen moest ik weer over de fluit 
stappen. Op het moment dat ik over de stalen afscherming heen kJom 
klonk er een 130 decibel sterke: ... BWOEAAHllllll tussen mijn kuiten. 
Toen ik uitgerammeld was en nog steeds bleek te leven, kon ik over de 
terugtocht na gaan denken. Het feit, dat dit enige tijd duurde is 
waarschijnlijk de redding geweest van de stuurman van de wacht. Die 
riep nog even pesterig vanaf de brug :"Laat jij altijd van die harde 
scheten?" Geruime tijd later stond ik aan dek en moest wel - met kiespijn 
- meelachen met de rest van de bemanning. Tenslotte deed de Chinese 
elektricien de volgende uitspraak: "Sam tsjeh you tai for 
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DONNA 
(Bijdrage H. Bouwman) 

Na tien dagen met de TJIWANGI op zee kenden we haar allemaal. Een 
verrukkelijke meid van vijfentwintig die met haar stralende lach de hoofden 
van alle mannen op hol bracht. Ze had het speciaal op de wat oudere 
getrouwde heren gemunt en hun wensdroomblikken beantwoordde ze met 
een hoopgevende glimlach. De vrouwen van die mannen roddelden over 
'die ordinaire del'. Maar Donna was op vakantie en ze hield van een lolletje. 

Jack, ook een tourist class passagier, was in de vijftig, maar oud voelde hij 
zich niet. De meisjes vielen immers nog op hem. Zijn vrouw moest hem 
vaak tot de orde roepen. •stel je niet zo aan Jackt•, klonk het dan te luid. 
Die avond, het moet 28 of 29 november 1963 geweest zijn, waren we op 
de rede van Yokkaïchi voor anker gegaan en Donna was als één van de 
eersten na het eten aan dek. Ze hing over de reling om naar de 
staattabrieken in de verte te kijken en ze genoot van de zachte herfstavond 
en de oliegladde zee. Jack stevende op haar rondste rondingen af en 
omvatte onverwachts met beide handen haar slanke taille. Van schrik 
gooide ze haar armen uiteen en riep: •My bagt• 
Jack keek over de reling en zag Donna's tasje zo'n tien meter lager in het 
water liggen. Snel dreef het weg. Hij aarzelde geen moment, trok zijn hemd 
en broek uit en klom op de reling. 
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•Are you mad?• schalde zijn vrouw, toen ze Jack's onderbroek boven het 
hoofd van Donna in de peiling kreeg. Maar te laat! Met wat een 
indrukmakende zweefduik had moeten worden, stortte Jack in de diepte en 
sloeg als een plank op het water. Van dek klonk gegil.Jack zwom als een 
bezetene om niet ook, zoals het tasje, door de stroom meegevoerd te 
worden. De gladde scheepshuid bood geen enkel houvast. 
De tweede stuurman zag het dreigende gevaar van uitputting en liet met 
klepperend geraas de touwladder van lifeboat 1 O langs het schip neer. 

Sloep no. 1 O van de 
TJIWANGI 

Jack greep hem vast en begon te klimmen, hijgend, zijn gezicht van pijn 
vertrokken en zijn borst zo rood als een kreeft. Om de drie treden moest hij 
stoppen om zijn doorweekte onderbroek voor verder af zakken te 
behoeden. De toeschouwers aan dek lagen dubbel. Behalve Jack's vrouw. 
Die wachtte hem, met een handdoek als een zweep in de hand, briesend 
op. 
·vou bloody tool•, riep ze hem toe, toen hij uitgeput op het dek stapte. Een 
daverend gejuich brak los. Zegevierend hief hij de armen omhoog en zijn 
gezicht vertrok in een brede grijns. Zijn vrouw slaakte een kreet van 
ontzetting. Zijn opengesperde mond was een groot tandeloos gat. Bij de 
klap op het water was zijn kunstgebit uit zijn mond gevtogen en naar de 
bodem van de oceaan verdwenen. 
Kwade tongen beweerden dat de geldinzameling onder de passagiers, om 
Donna's vakantie niet al te zeer te bederven, een veelvoud van de inhoud 
van het tasje opbracht. 
Donna kwam niet meer bij. 
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Enkele Indrukken uit Spanje. 
(bijdrage Ruud Brouwer) 

Na bij de KJCPL een fijne vaartijd te hebben doorgebracht en daama nog 
vele jaren aan de wal gewerkt te hebben, ben ik na mijn pensionering in 
Spanje gaan wonen. Dat bevalt uitstekend! 

Wel werd merkbaar dat de grijze hersenmassa niet veel meer te doen heeft 
gehad. Spaans leren valt niet mee. Het is zwoegen en er blijft helaas weinig 
hangen. Ik onthoud wel korte woorden die niet echt belangrijk zijn. 
Bijvoorbeeld: rode wijn = " ... ""? 
Dingen die harder nodig zijn om Spaans te spreken, zoals vervoegingen 
van de werkwoorden, worden niet in mijn brein opgenomen. Gelukkig ben 
ik niet de enige.Veel van mijn kennissen hier worstelen met hetzelfde 
probleem. Om het leed te verzachten maak in nu maar een fles vino tinto 
Oawell) open. 

Het is opvallend dat in dit land In iedere bar een televisie aanstaat waar 
niemand naar kijkt. Ook staat er nog een radio aan die boven het TV
geluid tracht uit te komen. Het lijkt erop dat niemand luistert. Daar weer 
boven schetteren de mensenstemmen. Het lijkt net of iedereen praat 
zonder iets te vertellen, maar deze indruk kan ook door mijn slechte kennis 
van de Spaanse taal komen. Wel is zeker dat zwijgen tegen de natuur van 
een Spanjaard Is. 

De Spanjaard drinkt in de bar 's morgens vroeg zijn koffie, om elf uur snel 
een drankje en rond zes uur nog even een aperitief met een snack (taps). 
De aankleding van de Spaanse bar is voor ons Hollanders ongezellig; 
neonlicht met formica tafels en stoelen op een stenen vloer. Gezelligheid 
wordt hier niet gemaakt door het interieur maar door de mensen, die er 
aanwezig zijn. Ik heb vele gezellige uren doorgebracht in een 'ongezellige' 
Spaans bar en veel ongezellige uren in een 'gezellige' intemationale bar. 

De Spanjaarden bekijken onze Hollandse 'broodje mee' cultuur met 
wantrouwen. Zelf stromen ze rond twee uur 's middags één van de vele 
eethuisjes binnen. Hier worden goedkope, dagelijks wisselende menu's 
geserveerd, met drie of vier gangen. Die zijn zeer smaakvol en veelal 
voedzaam. Wie In de veronderstelling leeft dat een Spanjaard niet eet en 
alles rustig aandoet is nog nooit in een Spaans eethuis geweest. Vaak 
staat het volgende gerecht al op tafel naast het vorige. 

In Spanje worden strenge wetten gemaakt. Niet om ze direct toe te passen, 
maar om ze te kunnen gebruiken als het echt niet anders kan. Nergens zijn 
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zoveel wetten als hier en nergens worden ze zo weinig nageleefd. Maar ik 
heb begrepen dat Nederland in dat opzicht at aardig op Spanje begint te 
lijken. Wetten genoeg, maar handhaven is het probleem. 
Neem het autorijden op de mooie geasfalteerde wegen. Men denkt dat 
hierop alleen maar snel kan worden gereden.Vaak wordt bij afstaan geen 
richting aangegeven. Rij je - in hun ogen - iets te langzaam, word je 
meteen ingehaald en drukken ze langdurig op de claxon tijdens het voorbij 
komen. Even later zie je ze, midden op de weg, stoppen om met een 
kennis een praatje te maken. 

Als echte Hollander in het buitenland nog even een paar prijzen: 
loodvrije superbenzine 89 cent per liter 
een tapbiertje (cafá) 1 
een dagmenu, 4 gangen inclusief flesje landwijn 7 
de wegenbelasting voor een middelgrote auto bedraagt 70 per 
jaar. 

Denk nu niet dat mijn leven hier alleen zou bestaan uit autorijden en bar of 
restaurantbezoek.Vele uren breng ik door op de prachtige golfbanen die 
Spanje rijk is. Als lid van de club Los Hollandeses biljart ik twee ochtenden 
per week. 
Groot verschil met Holland is dat ik acht maanden per jaar een korte broek 
draag en in plaats van sokken vele zwembroeken verslijt. Het kan aan mij 
liggen, maar het lijkt net of Ik hier alleen maar mensen tegenkom met een 
goed humeur. Eigenlijk wel logisch als je weet dat ik met mijn auto nooit 
meer in een file vast sta. 

Nadat ik hier In Spanje enkele oude kennissen van de vaart was 
tegengekomen, kwam bij mij de gedachte op in de buurt van Alicante een 
kleine Spaanse KJCPL bijeenkomst te organiseren; dit is echter tot op 
heden niet gelukt. Misschien iets voor de toekomst? 

Tot slot wil ik hierbij mijn 'oud'-collega's van de KJCPL en overige 
bekenden, die de moeite hebben genomen dit te lezen, de groeten doen. 
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Een brlefu.t uit Japan 

Van ons lid van Randwyck ontvingen wij onderstaande briefkaart uit 1950. 

/Q&5AA) r<.o YAL r K!Tcëeocc,tJAf 

.f.1 ~tl;:> L /NEf:. 1 

Cr~J/T{_e;JGJ ~ -

I tJT'ë-fl-OCEAI/ L~"'"IL 
!l"'ç fLCqpç/l__.t"flK 

I S" V' '' 
{«M'n• !Se lf. ro 

7~ P L- v-L tll ~/\'f f S ,AM~~•CA 
f""" Mf'rl'N, Co/1tp'V1 ~r oP 'l'Wl~l.f 
"-••JJY '"fHMJ( ·~ "VHl- r-_tc: PvASE ywn < 
6'11~,X.al.t.T 'TH"' A P-Jc_A , Sf'>vî8 AM~ICA 
A\\~ ~)(l. tflC:-ftrc:S; i$coATS ~) - !'4A)<. 

l\.,.ç. " rtuE.. ECZ.<i •· Al'L~ '" ~l(fry 
«.A~ltJ OF VÎC.L"S ;',..~ s-CfJl~ ~S 

Ofschoon deze briefkaart slechts geadresseerd was aan 'Royal 
lnterocean Uner', wisten de Japanse posterijen de kaart toch -
hoewel het vijf maanden tijd in beslag nam - op het juiste adres te 
bezorgen. Een knappe prestatie! 
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TheMate 
(uit de RIL-Post april 1956) 

lf the ship begins to roll, call the mate, 
lf the cool< runs short of coal, call the mate, 

lf the Old Man goes to bed, if you see a squall ahead, 
lf you need a sounding of the lead, call the mate. 

lf the running lights are out, call the mate, 
lf your latitude is in doubt, call the mate, 

lf the wind begins to howl, if the sailors start to growl, 
lf the whistlestrings get foul, call the mate. 

lf you are coming into port, call the mate, 
lf the midnight show runs short, call the mate, 

lf the cargo goes to shift, if the worlcboat goes adrift, 
lf the fog begins to lift, call the mate. 

lf you want to drop the hook, call the mate, 
lf you are looking for the cool<, call the mate, 

lf you run a light abeam, if the chief can give no steam, 
lf the messboy has no cream, call the mate. 

lf you need the crew on deck, call the mate, 
lf the gangway is awreclc, call the mate, 

lf the Captain's on the blink, if a sling fa/Is in thct drink, 
lf you don 't have time to think, call thct mate. 

Yes, that's who thct suclcer is, lt's thct mate, 
All thct grlefs are his, aslc thct mate, 

And that poor old bird never gels a pleasant word, 
Thank the Lord l'm just the agent, not the mate. 

Unknown Author. 
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Vlootlljsten 

• 

TEGELBERG • 1958 
Gezagvoerder 
Eerste stuurman 
Tweede stuurman 
Derde stuurman 
Vierde stuurman 
Vierde stuurman 
Scheepsarts 
Hoofdwerktuigkundige 
Tweedewtk 
Derde wtk 
Derde wtk 
Vierde wtk 
Vierde wtk 
Vijfde wtk 
Vijfde wtk 
Vijfde wtk 
Vijfde wtk 
Leerting wtk 
Eerste radiotelegrafist 
Tweede radiotelegrafist 
Purser 
Purser (extra) 
Ass. Purser 
Chef kok 
Stewardess 
Kapper 
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A.J. v.d. Heyden 
0 . Kuiken 
J .H. Mak 
W.H. Dopheide 
C.J. Hondius 
e.c. Faase 
J . Slot 
J. Damstra 
J . Birza 
R. W. Sijtsma 
J . Kooiman 
H. Hoekstein 
H.A. Klazema 
H.F. Kroon 
O.G. Meyer 
P.J. Rutgers 
J.A.M. Kooltjes 
H.J.M. Peters 
H.A. Dijkstra 
H.J. Hoonings 
J. Nanninga 
F. Kummer 
K.A.W.M. Verkerk 
G. Slaager 
C.C. van Kempen 
J.F. van Dam 
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