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Van de voorzitter 

In de RIL-Post van juli 2004 markeerden wij de honderdste verjaardag van 
A.H. Veltman, ex managing director Royal lnterocean Lines, op 9 juli van 
dat jaar. Nu moeten wij u helaas berichten dat hij overleed op 27 oktober 
2004. 
Op 22 november vond een plechtigheid plaats in The North Point funeral 
parlour, waar velen bijeenkwamen voor een laatste groet. Talrijke 
bloemstukken van familie en vrienden in Nederland en Hong Kong waren 
bijeengebracht. Namens onze vereniging werd een orchideetak op de kist 
geplaatst. De heer J.B.M. Litmaath, de langst aanwezige Nederlander in 
Hong Kong, sprak namens de Nederlandse gemeenschap en uw voorzitter 
las, namens E.A. Postuma, ook ex managing director Royal lnterocean 
lines, de volgende boodschap voor: "To family and friends and those who 
stood by him in his later years: a strong personality has gone, who was 
symbolic tor Royal lnterocean Lines' growth, strength and unity. He will be 
remembered with admiration and respect and - as the years wore on - with 
affection." 

A.H. Veltman thuis in 
Hong Kong ter 
gelegenheid van zijn 
honderdste verjaardag 
op 9 juni 2004 

Het leven van Veltman was duidelijk verweven met de geschiedenis van de 
JCJUKJCPL, op welke rederij hij, als geen ander, zijn stempel heeft 
gedrukt. Hij was in 1925 bij de JCJL gekomen en werkte achtereenvolgens 
in Batavia, Tandjong Perak, Sjanghai, Soerabaja, Amoy en Hong Kong. 
Tijdens de oorlog werd hij gevangen gezet in Stanley Prison Hong Kong en 
daarna in het Pootung kamp in Sjanghai. 
Na de oorlog werd hij general manager in Ojakarta, in die tijd · 1949 
soevereiniteitsoverdracht - een moeilijke post, waarna de benoeming op 



het hoofdkantoor volgde. Het was al snel geen geheim dat de enige grote 
toewijding in zijn leven de KJCPURIL of eigenlijk zijn KJCPlJRIL was; de 
organisa~~e, de zaken, de mensen en de schepen. HiJ slaagde erin zijn 
persoonh1ke aandacht te geven aan alle details en aan elk staflid in de 
organisatie. Tegelijkertijd was hij een echte doorzetter. alt11d scherp op de 
uitkijk naar nieuwe mogeliJkheden en uitbreiding van het h1nennetwerk. Hoe 
succesvol hiJ hierin was, behoeven wij niet verder over uit te wijden. 
Alhoewel in de vijftiger jaren de snelle opkomst van Japan als economische 
grootmacht natuurlijk een steuntje in de RIL-rug was. was de terugkeer in 
1951 van de Japanse lijnen in 'ons' vaargebied dat natuurhJk niet. 
Om voor Veltman te werken was fascinerend, maar niet makkelijk. 
Veeleisende opdrachten kwamen frequent voor en veelal met een korte 
tijdslimiet. Dat je je daaraan niet zou houden was ondenkbaar. Een echte 
fout maakte je maar één keer en dat gold zowel aan de wal als op de vloot. 
Veel, veel later zou hlJ uitleggen dat, door zelf keihard te werken en er alles 
voor de KJCPLJRIL uit te halen, hiJ dat ook had kunnen eisen van z11n staf. 
•Je denkt toch ook niet dat je een grote rederi1 op ie sloffen kunt runnen?• 
Ondanks z11n grote inzet voor de RIL had Veltman veel andere act1v1te1ten 
en kende h11 iedereen die hij moest of wilde kennen. B11voorbeeld de nu 
veel gevraagde kunstschilder Lee Man Fong was een goede vnend van 
Veltman uit D1akarta en h11 bestelde zijn werk voor de leeskamer van de 
TJILUWAH en de eetzaal van de TJITARUM. 

In 1961 ging de alom gerespecteerde reder met pensioen en verloor de RIL 
een van haar meest bekwame en toegewijde leiders. H11 was toen Officier 
in de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. 

De grote koopvaardijfusie van begin jaren zeventig, waarbij de 
Nederlandse rederijen SMN, VNS, KAL, RIL en tenslotte ook de KNSM de 
handen ineen sloegen, stond hem niet aan; immers, zijn RIL-staf, schepen 
en organisatie zouden daar voorgoed in opgaan ... I 

Gert Boot. 

2 

Van de redactie 

Van de Vlissingse kunstenaar Hein Naerebout ontvingen wij - als voorbeeld 
- enige afbeeldingen van door hem vervaardigde gouaches van de RIL
schepen RUYS en STRAAT CUMBERLAND en van het combinatieschip 
ROGGEVEEN. Ook schildert Hein schepen in opdracht. Mochten er lezers 
zijn die een schip van hun voorkeur door hem geportretteerd willen zien, 
dan kunnen zij een e-mail sturen naar pnaerebout@zeelandnet.nl of 
telefonisch contact met hem opnemen op nummer 0118-417295. 

m.s. ROGGEVEEN 
geschilderd door 
Hein Naerebout 
Afm. 70x90 cm 

Het werkelijke portret 
1s m kleur. 

De jaarli1kse reünie in Alphen aan de Rijn was ook deze keer weer een 
groot succes. Na de jaarvergadering vertoonde John van Doornik in de 
bovenzaal van Avifauna gedeelten van de RIL-films "Windows on the East" 
en ·RIL-Triggers·. Deze laatste film was een door John samengestelde 
collage van door oud-RIL-ers gemaakte 8 mm amateurfilms. Beide films 
riepen veel nostalgische herinneringen op en werden enthousiast bekeken. 
Beide producties waren - eenmalig - op DVD en/of VHS video te bestellen, 
van welke mogelijkheid door een groot aantal leden gebruik werd gemaakt. 

Ook tijdens deze reünie werden door enige deelnemers RIL memorabilia 
meegebracht als aanvulling op de memorabilia collectie van de vereniging. 
Deze verzameling bestaat op dit ogenblik uit 540 items. leder jaar wordt 
een catalogus van onze collectie aan de maritieme musea in Amsterdam 
en Rotterdam toegezonden, zodat deze musea hierop, indien gewenst, een 
beroep kunnen doen. Als onze vereniging in haar nadagen verkeert zal 
deze RIL verzameling gecatalogiseerd worden overgedragen aan beide 
musea. 
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Een aantal RIL memorabilia, waarvan reeds exemplaren in de verzameling 
van de vereniging aanwezig waren, werden door de heer en mevrouw van 
der Kroft beschikbaar gesteld voor verkoop tijdens de reünie. De 
opbrengst hiervan bedroeg € 11 O en werd geschonken aan de Hong Kong 
Student Aid Society (HKSAS). Mochten er leden zijn die - bijvoorbeeld door 
een verhuizing - afstand willen of moeten doen van hun RIL aandenkens, 
dan is dit wellicht iets dat navolging kan vinden. Aanmelding van artikelen 
kan bij het secretariaat geschieden. Om van onze reünie geen vlooienmarkt 
te maken zulten we ons echter wel moeten beperken tot RIL: memorabilia. 

Jammer genoeg was de nieuwe voorraad RIL-reversspeldjes tijdens de 
reünie nog niet beschikbaar. Inmiddels is onze bestelling gearriveerd en 
kunnen speldjes besteld worden bij het secretariaat. De prijs bedraagt € 3,
+ verzendkosten. 

Van John Papenhuyzen ontvingen wij het bericht dat ook onze Australische 
zustervereniging tot steeds grotere bloei komt. Voor hun reünie, die 
inmiddels op 28 mei in Sydney plaats vond, hadden zich ongeveer 
honderdveertig deelnemers gemeld. 
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RIL-vloothistorie 

Stranding van de T JIT JALENGKA 
(bijdrage Karel Verkerk) 

Hieronder volgt het ooggetuigenverslag van Karel Verkerk, destijds 
assistent purser aan boord van het m.s. TJITJALENGKA. 

Op 26 september 1959 beleefde ik aan boord van m.s. TJITJALENGKA het 
geweld van de rampzalige taifoen 'Vera'. Honderden andere .schep~n 
vergingen met man en muis, maar dit Nederlandse vrachVpassag1erssch1p 
strandde in deze Japanse wervelstorm. 

Een groot gedeelte van de passagiers was juist in Kobe en Nagoya aan 
land gezet, toen kapitein Hoetjer de wervelstormwaarschuwing ontving. Hij 
nam het besluit om, in plaats van uit te varen, met zijn schip en ongeveer 
dertig passagiers in de betrekkelijk veilige beschutting van de baai van 
Nagoya te blijven. We lagen in Nagoya's haven te lossen en ondertussen 
verlieten alle andere schepen de haven. Zaterdag middag om twee uur 
gingen ook wij van de kant om buiten de haven een ligplaats te zoeken. 
Daar er sedert enkele uren een zeer harde wind stond, liep het van de kant 
gaan niet zo erg vlot, maar het lukte en weldra waren we buiten in de 
lsebaai, waar menig schip reeds voor anker lag. Een ankerplaats zoeken 
ging wel, maar voor anker gaan kostte nogal enige moeite in verband met 
de steeds sterker wordende wind. Inmiddels was en werd alles taifoenvast 
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mijl per uur. Een ieder, dekofficieren, en machinisten, rende af en aan om 
peilingen te nemen. Koffie en sandwiches was het allerlaatste en om half 
vijf 's morgens kropen we onze kooi in om er twee uur later weer uit te 
komen en te aanschouwen waar we terecht waren gekomen. Het was al 
gauw duidelijk; we lagen op een zandbank en er was geen denken aan dat 
we er eenvoudig af konden komen. We lagen precies aan de overkant 
vanwaar we ten anker waren gegaan. We waren dus ongeveer vier en een 
halve mijl afgedreven. 

De gestrande 
TJIT JALENGKA 

Contact met de wal was onmogelijk. Om ons heen lagen nog zeven andere 
schepen. Vijf ervan waren bij hoogtij weer vlot gekomen, maar de twee 
overige schepen lagen nog hoger en droger dan wij. 
In de verte, bij Yokkaichi , lag een groot passagiersschip boven op de dijk, 
zonder nog enig water er omheen. De dijk was op minstens vijf plaatsen 
doorbroken. 
De eerste radioberichten waren verre van gunstig. Het bleek dat 'Vera' 
precies over Nagoya en omstreken, dus ook de baai, was heengegaan met 
een windkracht van 135 mijl/uur. Hele landstreken waren overstroomd en 
menig mens werd dood geacht. Een week later bedroeg het dodental reeds 
meer dan drieduizend personen. 
Inmiddels lag tegenover ons in de baai een Amerikaans vliegdekschip, 
vanwaar dagelijks veertig helikopters opstegen om voedsel en kleding naar 
daklozen te brengen. Alles bij elkaar was alle leed met geen pen te 
beschrijven. 
De hele week waren er besprekingen wat er moest gebeuren. Op 29 
september werden alle passagiers met een motorboot van boord gehaald. 
Op 1 oktober verlieten de meereizende vrouwen van vijf officieren het schip 
en een dag later werden 78 bemanningsleden van boord gehaald en naar 
Hong Kong gevlogen. Alle officieren bleven echter aan boord. 
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Het schip zou eruit worden gehaald door een speciale vaargeul te graven, 
maar wanneer ? De eerste berichten duidden op minstens zes weken en 
daarna het dok in om de schade te herstellen. 

Detailfoto's van de 
gestrande 
T JIT JALENGKA 



Het was inmiddels bekend geworden dat 'Vera' de ergste taifoen in de 
Japanse geschiedenis was geweest en op zondag 4 oktober werd dat 
weergegeven door de volgende cijfers: 3945 doden, 1235 vermisten, 
30.000 huizen vernield en 95.000 huizen ernstig beschadigd. Het totale 
aantal mensen dat schade van 'Vera' had ondervonden, bedroeg meer dan 
anderhalf miljoen. 
De werkzaamheden rondom het schip waren reeds in volle gang. Eerst 
waren ze begonnen met het plaatsen van twee extra ankers; je kon immers 
nooit weten. 
Het beste nieuws was dat de eerste baggermolen in aantocht was, want 
gegraven moest er worden, een heel privé kanaal van minstens 500 meter 
lengte, maar ja, misschien kwam er nog een extra springvloed. Dat was 
immers de grote boosdoener geweest, een springvloed van negen meter, 
die de T JIT JALENGKA op een zandbank plaatste. 
Op 16 december 1959 werden de baggerwerkzaamheden succesvol 
beêindigd en om 06.50 uur kwam het schip weer vlot. Ze werd door het 
eerder aangelegde kanaal naar dieper water getrokken en, na de machines 
geprobeerd te hebben, voer het schip op 17 december de haven van 
Nagoya binnen. Na een inspectie door Lloyd 's Surveyors vervolgde de 
TJITJALENGKA op eigen kracht haar reis naar Yokohama, waar ze op 19 
december aankwam en het droogdok inging. Er werd geen 
noemenswaardige averij geconstateerd. 

Een passagieres, die dit alles had meebeleefd, schreef vanuit Hong Kong 
de volgende brief aan de directie: 

"Alvorens Hong Kong te verlaten, wil ik mijn grootste waardering uitspreken 
voor de aandacht en zorg waarmee ik werd omgeven sinds mijn vertrek uit 
Kaapstad, door uw vertegenwoordigers van uw maatschappij, maar vooral 
sinds de tragedie van 26 september. Bij mijn komst aan boord werd Ik 
ontvangen door een lachende, gelukkige staf van medewerkers, het eten 
was fantastisch en van kapitein tot jongste bediende werd het onmogelijke 
gedaan om het de passagiers zo geriefelijk mogelijk te maken en tevreden 
te stemmen. 
Maar na de taifoen heb ik geen woorden genoeg om uit te drukken hoe er 
voor de passagiers werd gezorgd. Aan hun kleinste wens werd tegemoet 
gekomen. 
Mijn gedwongen verblijf in een fantastisch goed en rustig hotel in 
Yokohama was genoegzaam, waarvoor mijn hartelijke dank. 
Ik spreek de hoop uit dat de T JIT JALENGKA nog menig jaar normaal 
dienst kan doen onder beheer van dezelfde goede bemanning, want ze is 
een zeer comfortabel schip". 
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Royal-des 
(bijdrage Gert Boot) 

In de aanvangsjaren bezat de JCJL nergens eigen kantoren. behalve 
dan in Hong Kong. waar de hoofdagent zetelde. In 191 O kwam er een 
eigen kantoor(tje) in Kobe en in de navolgende jaren in Osaka, Nagoya 
en Tokio. In Yokohama werden nog lange tijd agenten aangehouden. 
In dit artikeltje staan we even stil bij een aantal Japan kantoren na de 
oorlog en hun managers, dit naar aanleiding van bijgaande foto - uit het 
archief van wijlen Stephen Elgersma - die werd gemaakt toen agent 
Nagoya J. Milne op 1 september 1957 zijn veertigjarig dienstjubileum 
vierde. 

Veertigjarig dienstjubileum van J. Milne, agent Nagoya, in 1957. 
Zittend v.l.n.r.Masseur, Okazaki, dochter Okazaki (?), Kruijt, Consul 
Generaal Kobe de Roos en echtgenote (met witte hoed), Milne en 
echtgenote, Guterres, kapitein Backer, van Heusden (opvolger Guterres). 
Tweede rij, rechts hwtk Moen en eerste stuurman v/d Kroft van m.s. 
TJIBANTJET. 
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De foto toont, naast de volledige staf van het kantoor in Nagoya, de 
vertegenwoordiger in Japan - met zetel in Tokio - T.C. Kruyt (gep. 1958) 
en de manager Kobe - het operationeel centrum - A.A.J.B. Masseur 
(gep. 1960). Ook staan afgebeeld de drie lokale managers van Osaka, 
Nagoya en Tokio, respectievelijk J.F. Guterres, J. Milne en T. Okazaki . 
Dit trio was in de twintiger jaren bij de JCJl gekomen, overleefde de 
Tweede wereldoorlog, om daarna als ervaren krachten beschikbaar te 
zijn voor de opbouw van de JCJl - er waren slechts vijf schepen over na 
de oorlog - en daarna de KJCPl I Ril, in het kort 'Royal-des·. 
Guterres, Osaka en Milne, Nagoya, waren de oertypische, door de wol 
geverfde scheepvaartagenten, die het allemaal al eens hadden 
meegemaakt en die rustig bleven als schepen te laat aankwamen maar 
op tijd moesten vertrekken. of overboekt bleken. maar de lading niet 
mocht worden uitgesloten. Zij wisten ook het juiste woord te vinden voor 
de stuurman, gezagvoerder, de afscheper, ontvanger en ... het 
hoofdkantoor in Tokio. 
Zij waren eveneens de mensen die hun markt door en door kenden en 
van oudsher 'close to the customer' waren, omdat ze dat als 
vanzelfsprekend ervoeren. 
Nagoya was bekend, of berucht, om de grote partijen goed betalend 
glas, die heel overgenomen en zo heel mogelijk op de bestemming -
toentertijd hoofdzakelijk lndonesiê - gelost moesten worden. De 
nauwkeurig bijgehouden breukpercentages, waar de afschepers de 
scheepvaartlijnen mee om de oren sloegen, waren een regelmatig 
bespreekpunt. Hogere brekage cijfers betekenden minder glasaanbod, 
zo simpel was het. 
In Osaka moesten de schepen net op tijd vertrekken naar Kobe om daar 
nog de vereiste eind van de maand cognossementen uit te kunnen 
geven. In geval van uiterste nood werd de lading, die niet meer op tijd 
geladen kon worden, dan op onze kosten van Osaka naar Kobe 
gebracht; een dure oplossing. 
Jan Guterres ging in 1955 met pensioen. Het werd toen usance dat hij 
een keer per week naar Kobe kwam voor 'tiffin ' in 'The Kobe Club". Er 
werd dan bijgepraat en hij vertelde sterke verhalen over zijn ervaringen 
onder het genot van de onafscheidelijke pink gin. 
Okazaki - met één typiste - was sinds 1929 de JCJl-man in de 
hoofdstad. Hij boekte export en import lading - veelal bulkparti1en Java 
melasse en Riouw bauxiet - en hij onderhield ook contact met Japanse 
rederijen en regeringsinstanties. Na de oorlog in 1946 vervolgde hij zijn 
carrière bij de JCJl / KJCPl I All. Okazaki had toen niet alleen 
uitstekende toegang tot de Japanse regeringsinstanties, directies van de 
grote Japanse rederijen en immigratie autoriteiten, maar bemoeide zich 
ook met alle (over)plaatsingen, promoties, salarissen, enz. van de 
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Japanse Ril staf in heel Japan. Speciaal de jonge stafleden hadden zijn 
belangstelling. Hij vervulde ook een soort wijze vaderrol voor jonge 
Nederlandse employees - zoals schrijver dezes - die na de oorlog groen 
als gras in Tokio werden geplaatst om het scheepvaartvak te leren. 
Deze drie managers hadden uiteraard verschillende karakters, maar 
allen een groot plichtsbesef, loyaliteit en enthousiasme voor hun 
maatschappij gemeen. Zij ontvingen alle drie de koninklijke 
onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor hun 
langdurige diensten bewezen aan MRoyal-des ~. 

Op 8 mei 1963 werd ~Royal-des ~ gehuldigd door het Japanse 
Keizerlijke hof. In aanwezigheid van Keizer Hirohito schonk de Keizerin 
- als voorzitster van het Japanse Rode Kruis - een ·dip/om of merir aan 
E.M. van Rhoon, de RIL vertegenwoordiger in Japan. 
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De geboorte van de SAMBAS 
(bijdrage Siemon Bezuijen) 

Zittend in de kapiteinshut van het voormalige en laatste originele complete 
lichtschip van ons land, waar ik een groot deel van mijn vrije tijd als 
beheerder doorbreng, las ik in RIL-Post (#9) het artikeltje van de 'sparks' 
van de SAMBAS. Daardoor dreef dit schip - toen het nog maar net bestond 

ook in mijn herinnering boven. Hoewel de hieronder beschreven 
gebeurtenissen bijna 55 jaar geleden plaats vonden, leek het me toch wel 
aardig ze op papier te zetten. 
In december 1950 was ik een van de gelukkigen die, via de bouwwerf 
Boete-Bolnes, de proefvaart van dit mooie, nieuwe schip mocht 
meemaken. Achttien jaar oud en totaal onervaren werd ik al op de werf 
ingedeeld bij de wacht van de tweede machinist, de hondenwacht. 
Daags voor de proefvaart vertrokken we al vroeg vanaf de bouwwerf naar 
Rotterdam om daar de wereldberoemde ploeg 'Drop·- van 'Drop knapt het 
voor u op·- aan boord te nemen voor een grondige schoonmaakbeurt, want 
het nieuwe schip moest er uiteraard piekfijn uitzien. 
De technische dienst maakte met de bouwers nog een laatste ronde om 
wat zaken af te werken. Een van de ontdekte tekortkomingen, een 
ongeschilderde, geïsoleerde leiding, bevond zich boven in de schoorsteen. 
Laat in de middag meldde zich een schilder met een grote pot witte verf. 
Met de nodige aanwijzingen verdween hij via de machinekamer de 
schoorsteen in. Even later klonk er een afgrijselijke brul vanuit de 
machinekamer en, jawel hoor, zoals te verwachten was, was de pot verf 
ondersteboven op de voorste cilinders van de hoofdmotor geland. Een 
verschrikkelijke ravage natuurlijk. Alles droop en was wit. Iedereen die zijn 
gezicht liet zien werd direct ingeschoren om mee te helpen die enorme 
massa verf op te dweilen, wat tot diep in de nacht duurde. 
• s Morgens vroeg vertrokken we vanuit de St. Jobshaven en begon het 
echte werk. We voeren richting Hoek van Holland waar de loods van boord 
ging. Hij werd afgehaald door een motorjol van het loodsvaartuig SIRIUS, 
dat enkele maanden tevoren op dezelfde bouwwerf was afgeleverd aan het 
Loodswezen. 
Nadat we op zee een eindje de noord waren ingestoomd en alles goed op 
temperatuur was gedraaid, werd er gestopt om de nodige manoeuvreer
proeven uit te voeren. Dit gebeurde op aanwijzing van Jan Jute, de 
Zweedse vertegenwoordiger van de Polar-fabriek, de leverancier van de 
hoofdmotor. De tweede, derde en vierde wtk's hadden het er om de beurt 
erg druk mee. De hwtk begon er niet aan, hij keek alleen maar toe. 
Niemand was echter in staat om, met flink vaart lopend schip, van 'vol 
vooruit', 'stoppen' en - na overzetten - direct 'achteruit' te draaien zonder 
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dat de motor toch weer stopte en vooruit ging draaien. Alleen die Zweed 
flikte het door met veel lucht en veel brandstof de zaak te dwingen. 
Alle handelingen werden door de leerling van de wacht keurig in het 
kladjournaal opgeschreven. Die leerling was een Menadonese jongen van 
mijn leef tijd. Op de volgende hondenwacht vroeg ik aan hem of hij voor mij 
van boven koffie wilde halen. Eerst deed hij voorkomen of hij me niet 
begreep maar na enig aandringen mijnerzijds verdween hij toch naar 
boven. Bij terugkomst drukte hij mij een grote mok in handen, die half 
gevuld was met koffiebonen. Hierbij keek hij me recht in de ogen met een 
blik waaruit ik kon opmaken: "Als jij zonodig koffie moet, snotneus, dan ga 
je daar zelf maar om!" Dat zijn lessen die je van je leven nooit meer 
vergeet. 
Na dit oponthoud gingen we weer de noord in en werden alle proeven 
verder af gewerkt. Aan boord waren ook twee monteurs van de firma 
Geveke uit Amsterdam, die een gedeelte van de technische installatie 
hadden ingebouwd. De jongste van de twee werd zo erg zeeziek dat de 
'brug' op de tweede dag na vertrek, via Scheveningen radio, medisch 
advies vroeg. De aangeroepen arts informeerde eerst of er een werkboot 
aan boord was, waarna hij adviseerde de zeezieke in deze boot vast te 
binden en hem tot zijn middel in het water te zetten, en dat in december in 
de noordelijke Noordzee. Het werkte echter want de patiênt knapte 
zienderogen op en ook het dreigen met overboord springen was er niet 
meer bij. 
Op de volgende hondenwacht beneden lopend, voelend en kijkend, 
temperaturen opnemend, en dergelijke, stapte plotseling de second op mij 
af, plaatste me bij de telegraaf en zei : "Je mag overal naar kijken, maar 
nergens aankomen" waarna hij de trappen naar het bovenbordes opliep en 
uit het zicht verdween. Ik stond daar nog maar net toen een geweldige 
dreun en een hoop geratel door het hele schip heen daverde, waarbij 
tegelijkertijd de telegraaf rinkelend op stop werd gezet. Daar stond ik dan te 
trillen in mijn slippers. maar ja, je weet dat de telegraaf geen verzoek 
indient maar een dwingende opdracht geeft, die onverwijld uitgevoerd dient 
te worden anders voelen de jongens op de 'bok' zich miskend en dat kun je 
niet maken. 
Dus, handelend in opdracht, haalde ik de telegraaf over, haalde de 
brandstof eraf en stopte de kar. Helaas ging de volgende opdracht gelijk 
door, 'achteruit half'. Alsof het de gewoonste zaak was zette ik hem in de 
achteruit en met veel lucht en veel brandstof startte ik de motor weer; zo 
deed die Zweed dat toch ook? Met een hoop lawaai draaide de Polar 
bonkend achteruit. Uit mijn ooghoeken zag ik de second langs de 
trapleuning naar benden glijden en struikelend over het bordes aan komen 
vliegen. Hij brulde naar mij: ·wat ben jij nou aan het doenr gevolgd door 
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de nodige krachttermen. Waarop ik, nog steeds rammelend in mijn 
verschoning, antwoordde: MManoeuvreren, meneer~. 

Alles werd gestopt en er werd onderzocht wat er was gebeurd. Alles was in 
rep en roer. Volgens de 'bok' waren we over een blinde boei heen gevaren; 
een gasboei waarvan de verlichting niet werkte. Er werd nog een paar keer 
gestart en beproefd maar het bleek al snel dat we schroefschade hadden 
opgelopen. We gingen langzaam draaiend naar het zuiden richting 
Rotterdam. Geassisteerd door een te hulp gekomen sleepboot gingen we 
naar een van de gemeentedokken. Daar kwam de zwaar beschadigde 
schroef boven water, die werd gewisseld met de reserveschroef die al aan 
boord was. Nadat de schade was hersteld ging de volgende dag de 
SAMBAS weer te water. 
Over het voorval in de machinekamer heeft de second uiteraard met geen 
woord meer gesproken. Wel heb ik van onze eerste stuurman om mijn falie 
gehad toen bleek dat ik op het schavotje op de bovenbrug had gestaan 
tijdens het maken van de statiefoto. 

Siemon Bezuijen (zie pijl) op het schavotje van de SAMBAS tijdens 
de proefvaart. 
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Begrafenis 
(bijdrage Henk van Horik) 

Het schijnt zo te zijn dat zolang je werkt je vooruit kijkt. Dat heeft natuurlijk 
ook met de leeftijd te maken. Op jongere leeftijd maak je goede kans nog 
een heel leven voor de boeg te hebben, dus is de aandacht op de toekomst 
gericht. Tot je op een dag niet meer hoeft te werken. Dan komt de tijd om 
ook eens achterom te kijken en worden oude foto's en films weer 
opgedoken. Bij het zien daarvan komen dan de oude herinneringen, vaak 
onvolledig, vaak niet helemaal zoals het werkelijk was. 
Over het algemeen komen de leuke dingen het snelst boven drijven, maar 
het was natuurlijk niet altijd prettig wat je mee maakte. Zo ook het 
overlijden van een van de collega's. 

De STRAAT BANKA in 
Rio de Janeiro bij het 
aan boord nemen van 
het Circo Brasil. 

Het gebeurde een paar dagen voor aankomst van de STRAAT BANKA in 
Rio de Janeiro. Een van de vijfde wtk's·, een altijd levendige vent, had 
nogal problemen met zijn gezondheid. Wat hij precies mankeerde weet ik 
niet meer, maar hij had de neiging op de vreemdste momenten bloed te 
verliezen. Als hij op wacht kwam ging hij dan ook altijd eerst door het 
ritueel van zijn benen te omzwachtelen. 
Dat was zo'n beetje de routine en iedereen was eraan gewend. Tot een 
paar dagen voor Rio. We waren aan dek bezig toen er ineens een hoop 
tumult van een aantal Chinezen was. Erop afgaande bleek de vijfde wtk op 
het dek te liggen, helemaal grijs en buiten bewustzijn. Na toepassing van 
de pas weer opgefriste EHBO-kennis werd hij (tot grote opluchting) weer 
bij de tijd gebracht. Zijn eerste reactie was eens flink uit te halen, want hij 
dacht dat er vreemde dingen met hem uitgehaald werden, maar dat liep 
gelukkig goed af. 
Een dag of wat later werd er een dansavond gegeven voor de passagiers, 
waarbij de officieren ook werden uitgenodigd. Degenen die niet op wacht 
waren zagen dat wel zitten. Zo ook onze vijfde, die zich weer helemaal fit -
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behalve z'n beperkingen dan - voelde. 
Helaas zou de avond niet zo plezierig eindigen.Tegen het eind van de 
avond zaten hij en een aardige jonge dame op een bank, toen hij plotseling 
in elkaar zakte en zijwaarts tegen het meisje aan viel. Die dacht eerst dat 
hij handtastelijk werd, maar kreeg de schrik van haar leven toen ze zag wat 
er werkelijk aan de hand was. Hoewel de aanwezige scheepsarts alles 
deed wat in zijn vermogen lag om zijn leven te redden, mocht het niet 
baten. 
Het gebeuren was natuurlijk een enorme schok, niet alleen voor de 
aanwezigen, maar vooral voor de collega's. De meesten van ons waren op 
een leeftijd dat sterven niet bepaald bovenaan de lijst van gedachten stond. 
Bovendien trok je met elkaar op, de een wat meer dan de ander, en dan 
komt het plotseling wegvallen van een ervan hard aan. 
Er werd contact opgenomen met de ouders en in overleg met hen werd 
besloten hem in Rio de Janeiro te begraven. Extra triest was het dat het 
niet hun eerste zoon was die zij hadden verloren. 
Met enige collega's werd het lichaam verschoond. Een minder prettig en 
emotioneel gebeuren, maar het moest nu eenmaal gedaan worden.Toen 
het lichaam daarna van het hospitaal naar de accommodatie terug 
gebracht werd over bakboord, maakten de Chinese bemanning zich uit de 
voeten naar stuurboord. Ze hadden het niet zo op met de dood. 
De begrafenis vond dus plaats in Rio. In mijn verdere leven heb ik nooit 
zo'n snelle uitvaartstoet meegemaakt. Het ging in hoge snelheid door de 
stad. waarbij we op alle kruispunten voorrang kregen van de 
verkeersagenten, die bij het passeren van de lijkwagen salueerden. Dat 
zal nu ook wel anders zijn. 
Het kerkhof lag in een van de buitenwijken en werd aan een kant begrensd 
door een soort klif waarop een van de vele ·shantytowns· van Rio gelegen 
was. Niet bepaald een Idyllische omgeving. Vervoer naar Nederland zal 
financieel wel niet haalbaar geweest zijn, dus moest deze mindere situatie 
wel geaccepteerd worden. 
Terug aan boord ging alles spoedig weer zijn normale gang. Er kwam 
vervanging en er moest nu eenmaal gevaren worden. 
In Hong Kong of Japan, dat weet ik niet meer precies. hebben we een 
gedenkplaat laten maken voor op het graf. Bij de volgende keer dat we Rio 
aandeden is de plaat op het graf geplaatst. Of hij er lang gezeten heeft 
weet ik niet, tenslotte is een plaat messing geld waard en als je straatarm 
bent, wie weet. 
Inderdaad, de tijd gaat door en je hebt het te druk met het dagelijkse leven, 
tot je jaren later die oude collega ineens in beeld ziet op een van je oude 
films en je je afvraagt of er ooit nog wel eens iemand bij zijn graf geweest 
is. 
• F.C.E.(Comells) van Haaren (Redactie) 
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Boontje komt om zijn loontje 
(bijdrage Herman van Brussel) 

Het moet eind jaren vijftig zijn geweest dat we met s.s. T JIPONDOK in 
Yokohama lagen. Aan boord heerste een goede sfeer. Nu was dat op de 
meeste schepen wel het geval maar de Victory's hadden klaarblijkelijk iets 
in zich dat op 'team-building' een stimulerende invloed uitoefende. Toch 
heerste er onder de werktuigkundigen een zekere onrust. Een aantal 
maanden geleden kregen we een leerling wtk aan boord, een serieuze en 
capabele vent waarmee iedereen het goed kon vinden. Dat leverde dus 
geen probleem op. Er was iets anders. Hoewel hij al bijna een jaar voer 
gedroeg hij zich nog steeds als geheelonthouder en dat zowel in vloeibare 
als in lichamelijke zin. De meeste leerlingen waren van deze kwaal toch 
binnen hooguit een paar maanden genezen! Met andere woorden: we 
maakten ons een beetje bezorgd. Wij die toch regelmatig, maar natuurlijk 
met mate, aan Bacchus en Venus offerden voelden ons echter vooral de 
mindere van iemand met zo'n sterk karakter. Dat stak. Het werd dus 
onvermijdelijk dat hieraan iets gedaan moest worden. In beperkte kring 
volgde vertrouwelijk overleg hoe dit varkentje te wassen. 
De leerling, laten we hem Jan noemen, werd door een drietal ervaren 
walgangers uitgenodigd om Yokohama te verkennen. Jan stribbelde wat 
tegen maar na het uitoefenen van enige hiêrarchische druk stemde hij toch 
toe. Het begon allemaal heel onschuldig met een bezoekje aan de 
bioscoop en een warenhuis. Dan echter sloeg volgens het drietal de dorst 
toe en moesten we maar eens een barretje zoeken. In een van de 
parallelstraatjes van lsezaki Street was heus wel een fatsoenlijk tentje te 
vinden. Ter geruststelling van Jan beloofden we alleen ergens binnen te 
gaan Indien naast de ingang een bord hing met 'Off Limits'. We legden Jan 
uit dat er dan geen vechtlustige en dronken Amerikaanse militairen waren 
te verwachten. Wat er dan wel was te verwachten lieten we wijselijk 
onbesproken. Na enig zogenaamd zoeken, want we wisten natuurlijk best 
waar we moesten zijn, ontdekten we het genoemde bord. De ontvangst 
door de mammasan en de andere vrouwelijke hulpverleensters was 
allerhartelijkst. Eerst keek Jan wat wantrouwig rond . vier stuks vrouwelijk 
personeel in zo'n kleine bar leek vreemd. We legden hem gedienstig uit dat 
dat kwam door de overbevolking van Japan en het streven van de regering 
om iedereen aan het werk te houden. De spanning was gebroken toen Jan 
van ons een colaatje kreeg en wij ieder een fikse fles Kirin bier namen. Dan 
werd het tijd tot actie over te gaan. Een van ons zei dat hij nodig zijn blaas 
moest ontspannen maar nam ondertussen de mammasan even apart 
zonder dat Jan het in de gaten had. Een paar honderd yen wisten de 
mammasan te overtuigen aan ons plan mee te werken. Zij zou er voor 
zorgen dat Jan door de meisjes wat werd afgeschermd zodat hij niet in de 
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gaten had dat wij één voor één door de deur ontsnapten. Zo gauw we 
buiten de voordeur stonden zouden de meisjes Jan ·een behandeling 
geven'. Wat ze direct met groot enthousiasme letterlijk ter hand namen. Het 
sprak vanzelf dat wij niets van het gebeuren wilden missen. Door elkaar te 
verdringen voor de ruit van de deur konden we alles redelijk goed zien. 
Daarmee maakten we een eerste grove inschattingsfout. Jan liet zich de 
handtastelijkheden van het vrouwelijk schoon namelijk niet welgevallen. Hij 
uitte dit door in grote paniek los te worstelen en spurtte naar de deur die 
echter geblokkeerd was door de drie nieuwsgierige maten. Nu was Jan een 
fors gebouwde jongeman en niet onder de indruk van een wat moeilijk te 
openen deur. Een flinke duw deed dan ook de ruit sneuvelen en ons 
ruggelings op straat belanden. De paniek was nu aan ons. Achtervolgd 
door een kwade Jan en een schreeuwende mammasan trokken we een 
spurt richting lsezaki Streel. Komende vanuit de zijstraat werden we door 
twee politieagenten heel rustig doorverwezen naar hun bureau dat juist 
tegenover die zijstraat was gelegen. Een tweede inschattingsfout dus. 
Gelukkig kon Jan nu zijn agressie tegenover ons in bedwang houden wat 
ook wel iets met de aanwezigheid van de twee politieagenten te maken kon 
hebben gehad. Ook de mammasan liet zich van haar beste kant zien en 
was bereid met een schikking van 3000 yen genoegen te nemen. Na de 
nodige excuses vertrokken we weer als vier goede vrienden naar boord. 
Later heb ik uit onbetrouwbare bron vernomen dat het met Jan toch nog is 
goedaekomen. 

Lunchpauze aan boord van de T JIPONDOK in dok te Yokohama, maart 
1958. Van links naar rechts: van Brussel. Zandstra, v.d. Lely, Schaap, van 
Ge/der en Hoeke. 
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Een veeg uit de pan van Nan 
(b1ïdrage John Papenhuyzen) 

Een aantal vroegere opvarenden van de T JIBANT JET overweegt om in 
2007 een reünie in Nederland te houden voor oud-bemanningsleden ter 
herdenking van de stranding van de T JIBANT JET op 22 September 1957 
vijftig jaar geleden, in Junk Bay, Hong Kong gedurende de taifoen MGlona·. ' 
Oud~ herinneringen komen natuurlijk weer naar boven. sommigen minder 
prettig, maar anderen van een vrolijker karakter. 

Na de stranding lag het schip vast op de rotsen beneden de Devil's Peak 
bij Lyemun Pass. Gelukkig waren er geen slachtoffers gevallen onder de 
zes passagiers en zij en een gedeelte van de bemanning werden de 
volgende morgen door de Hong Kong Marine Police van boord gehaald. 
Zes leden van de état major bleven aan boord voor bewaking, beveiliging 
en wacht looen. 

V.l.n.r. eerste 
stuurman van 
der Kroft; chef 
kok/instructeur 
Zegers en radio
telegrafist 
Papenhuyzen 

Ik was de enige marconist en bleef ook aan boord voor eventuele 
noodgevallen. De noodzender, ontvanger en batterijen werkten nog en ik 
had na een paar klimtochten ook de noodantenne vrij kunnen krijgen, dus 
we hadden wel weer ~erbinding•. 
Het schip maakte 45 graden slagzij en alhoewel er de volgende morgen 
geen beweging meer was, op de been blijven was een probleem. Eten en 
drinken was er niet en •plat gaan• ging ook niet zo best. En we zullen maar 
niet verder ingaan op de normale dagelijkse hygiëne en lichaamsfuncties. 
Er werd besloten om een houten horizontale bevloering op het bakboord 
sloependek naast de radiohut te bouwen zodat er wat comfort was voor de 
mensen die aan boord moesten blijven. 
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Het "kantoor· kwam langs in de launch, proviand en materialen werden 
besteld en maatregelen werden getroffen om de vloer te bouwen. 
De stranding was voor de directie en het walpersoneel in Hong Kong ook 
een onaangename verrassing. Iets wat zij waarschijnlijk nooit hadden 
meegemaakt, en zodoende moest er dus wat voor de •jongens" aan boord 
gedaan worden. 
Liefde gaat door de maag wordt er gezegd. Dus de echtgenotes van de 
directieleden spanden hun krachten in en sloegen aan het werk. Er moest 
iets speciaals voor die hongerige jonge kerels gekookt worden. Wat beter 
dan ouderwetse Hollandse stamppot? De dames hadden echt wel de 
grootste kook.pot in Hong Kong gevonden, want toen de company launch 
de volgende dag arriveerde stonden wij met open mond te kijken toen de 
stamppot aan boord gehesen werd. 
Er werd geen tijd verspild en de manier waarop hongerige jonge kerels 
korte metten maakten met de stamppot zou een trotse glimlach op de 
gezichten van de dames gebracht hebben. 
Guus Keessen. de eeuwige grappenmaker, had z'n beschrijving gelijk 
klaart 
"Nou", zei hij, Mdat is me een veeg uit de pan van Nanr (Nan was de 
echtgenote van een van de directieleden). 
Ja, Nan, wij zijn je nog altijd dankbaar. Niet alleen voor de stamppot maar 
vooral voor het medeleven. 
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Correspondentie 
(bijdrage Jac. Boone) 

Tijdens het opruimen van oude dossiers kwam Jac. Boone een aantal van 
het normale patroon afwijkende brieven tegen, met soms een min of meer 
humoristische inhoud, die - naar zowel zijn als onze mening - voor 
publikatie in de RIL-Post in aanmerking kwamen. 

De volgende correspondentie - uit december 1961 - werd gevoerd tussen 
de hwtk van de VAN CLOON en het store-department van de KPM in 
Singapore. 

Aanvraag verbruiksartikelen. 

Naar aanleiding van de op 14-12-1961 ontvangen aanvraag verbruiks
artikelen, vraag ik Uw aandacht voor het volgende: 
Er werd door ons aangevraagd drie paar werkhandschoenen. Abusievelijk 
werd aangenomen dat deze omschrijving voldoende was. Dit is echter 
onjuist gebleken, ontvangen werden namelijk vier linkse en twee rechtse 
handschoenen. 
De veronderstelling dat er hier aan boord ook mensen zijn met enkel linkse 
handen is niet correct. 
Ik verzoek U daarom bij de eerstvolgende call een linkse handschoen te 
ruilen voor een rechtse. 

De Gezagvoerder, De Hoofdwerktuigkundige, 

Hierop werd het volgende geantwoord: 

Correspondentie. 

Wij erkennen de ontvangst van bovengenoemd aan ons gericht schrijven. 
Hoewel U vaststelt dat op het m.s. VAN CLOON geen mensen met twee 
linkse handen zijn, hetgeen onzerzijds nimmer in twijfel is getrokken, 
behoeft de juiste wijze van correspondentie blijkbaar wel enige toelichting. 
De aanvraag waar het in dit geval om gaat was een door de B.T.O. 
goedgekeurde en door de P .S.O. geleverde aanvraag verbruiksartikelen. 
Uw brief met de klacht omtrent de foutieve levering had derhalve aan de 
betreffende afdeling, n.l. P.S.O., gericht moeten zijn, de B.T.O. had door 
middel van copie op de hoogte gesteld moeten worden. 
Teneinde de B.T.O. alsnog van Uw moeilijkheden op de hoogte te stellen, 
zenden wij, middels copie van dit schrijven, de B.T.O. een fotocopie van 
Uw brief No.5. 
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Zo maar een brief ... 
(bijdrage Ger Sweijen) 

OY L rm oc u ES 

217 GPO 

Y 0 N ( V •• Au1tr••i. 

Deze enveloppe - zonder afzender - werd aan kapitein W.Z. Mulder van de 
T JIBODAS verzonden p/a KPM-Sydney en afgestempeld door het 
postkantoor Batavia Centrum op 31 -12-1949. Beide zegels, zelfs de zegel 
van de Koningin met opdruk 'lndonesia', waren na 31 -12-1949 ongeldig 
verklaard. 
Waarschijnlijk dacht de afzender dat het nog zou lukken, doch de brief 
werd voorzien van de aantekening ·niet geldig' en pas op 01 -02-1950 terug 
ontvangen op het KPM kantoor in Djakarta. 
Daar werd het poststuk voorzien van twee 20 sen postzegels van 
lndonesiê en vervolgens naar Sydney verzonden met afstempeling 
Djakarta-kota 09-02-1950. 
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Gratificatie 1 
(uit "Haal op Gelijk", het personeelsblad van KJCPL Amsterdam) 

De uitkering van de jaarlijkse gratificatie deed de dichtaderen op het 
hoofdkantoor in Amsterdam rijkelijk vloeien. Hieronder enige van deze 
gedichtjes. 

Gratificatie juni 1954 
In d 'eerste maanden van dit jaar 

sprak men van dividend 
en de berichten waren naar: 
·we krijgen vast geen cent/" 

"Het gaat beroerd, het gaat zo slecht, 
de vrachten zijn zo laag, 

eerst leek de markt nog wel wat hecht, 
nu is zij véél te traagr 

Wij, horend dit naargeestig lied, 
bereidden ons toen voor: 

"Dit jaar een dikke vette niet; 
volgend jaar beter hoor/" 

Maar ... heel erg vroeg en onverwacht 
heeft plotseling de krant 

ons 't eerste blijde nieuws gebracht. 
·war was er aan de hand?" 

Negen procent, wat een festijn! 
Wij voelen ons weer rijk 

en mogen best tevreden zijn. 
· vooruit ... haal op gelijkW 

Gratificatie juni 1956 
Het gaat de Javalijn zeer goed! 
We wisten het, het gaf moed! 
En zo begon al vroeg dit jaar 
fluist'rend gegis onder elkaar. 

Men dacht zo, tien wordt het wel weer. 
"Fijn zeg, net de laatste keer!" 

Eén sprak van elf, met schor geluid. 
We lachten hem eens heerlijk wt! 

"Och man, wat zeg je nu toch daar, 
dat kan toch immers nooit zeg/" ... maar 

Wat zijn we toch weer bar verwend, 
't is ongekend, ·r werd elf procent!! 
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Vlootlijsten 

STRAAT FREETOWN • 1966 

Gezagvoerder 
Eerste stuurman 
Tweede stuurman 
Derde stuurman 
Vierde stuurman 
Vierde stuurman 
Hoofdwerktuigkundige 
Tweede wtk 
Derde wtk 
Vierde wtk 
Vijfde wtk 
Vijfde wtk 
Vijfde wtk 
Radiotelegrafist 
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J.G. ten Bhömer 
K. Römelingh 
H.J. Minderhoud 
G. Kolkman 
F.A. Schetter 
E.O. Sigrist (Zwitser) 
A.E. Saman 
A.J. Odink 
H.W. Nieuwenhuysen 
N.1.P. van der Meuten 
J.W. Derks 
M. Hukom 
G. Prins 
W.F. Baidenmann 
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