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Van de voorzitter 

Tijdens de jaarvergadering op 7 mei konden wij terloops memoreren dat 
het megaschlp, de P & O NEDllOYD MONDRIAAN, met een nominale 
capaciteit van 8450 TEU, als eerste van een serie van elf 8400 TEU-PlUS 
schepen, Rotterdam in maart had aangelopen. P & 0 Nedlloyd had toen 
zo'n 156 schepen in emplooi. 

Op 11 mei kwam het bericht dat het Deense A.P. M0llER-MAERSK AJS, 
met bijna vierhonderd schepen, een bod van € 2,3 miljard had uitgebracht 
op alle aandelen van Koninklijke P & 0 Nedlloyd. 

Als voordelen voor P & 0 Nedlloyd, Maersk, aandeelhouders, employees, 
afschepers, ontvangers, enz. werden ondermeer genoemd dat Maersk en 
P & O Nedlloyd zeer complementair zijn, zij hun voordeel kunnen doen met 
elkaars 'knowhow' en ervaring en zodoende afschepers betere service 
kunnen bieden. Het aantal werknemers zou met zo'n vijf percent kunnen 
verminderen. Duidelijk was dat Maersk wilde kopen teneinde zijn positie als 
'top market player' te verdedigen. De enige complicerende factor was in 
feite nog de Europese Commissie, die zich nog niet had uitgesproken over 
de overname, die van Maersk verreweg de grootste containerreder In de 
wereld zou maken met een marktaandeel van zo'n zeventien percent, ruim 
twee keer zo groot als het in Zwitserland gevestigde MSC. later werd 
bekend dat de Europese Commissie de overname goedkeurde. 

Nedlloyd Ó"~ 

Het overnamebericht kwam uiteraard als een verrassing, waarop zeer 
verschillende reacties van verenigingsleden te beluisteren waren. Deze 
varieerden van het wel wat kille: ·1k heb mijn dertigjarig dienstverband met 
de maatschappij jaren terug afgesloten en deze overname laat me koud. 
Tot mijn spijt heb ik geen aandelen meer" tot: •Hebben de Nedlloyd 
onderhandelaars wel het onderste uit de kan gehaald?" of het warmere: 
"De vroegere Ril diensten deden het nog altijd zeer goed, waar ik trots op 
was: Een speciale reactie, die het overdenken waard was, luidde: •Wij 
konden het zien aankomen, immers de Engelse en Nederlandse rederijen 
waren voor een zeker deel op de vroegere koloniên gebaseerd, terwijl de 
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Denen het zonder dat steuntje in de rug moesten klaren, wat ze uiteindelijk 
het sterkst maakter 
De actieve staf in het Verre Oosten - velen ex-RIL - reageerde geschokt 
immers voor een aantal staat hun carrière plotseling op het spel. ' 

I" D 

Vergane glorie! 'Het Scheepvaarthuis ' in Amsterdam met de vlaggen van 
de SMN, KNSM, KPM en KJCPL in top 

Hoe het ook zij, wij moeten met het verdwijnen van Koninklijke P & O 
Nedlloyd een streep zetten onder honderdvijftig jaar Nederlandse lijnvaart 
wereldwijd. Kopenhagen zal in het containertijdperk de lakens uitdelen, niet 
Londen en niet Rotterdam. 
Dat geeft te denken! 

Overigens, onze vereniging kan goed voort en wij zien de leden weer 
gaarne op de volgende jaarvergadering en reünie op zaterdag 6 mei 2006 
in Alphen aan de Rijn. 

Gert Boot. 
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Van de redactie 
De toenmalige voorzitter van de raad van bestuur 
van Nedlloyd, Groenendijk, verzocht Jacques van 
der Hidde, na zijn pensionering bij de VNS, als 
conservator van het cultureel erfgoed der Nedlloyd 
deze collectie te catalogiseren en te beheren. 
Jarenlang was van der Hidde in de weer om de 
erfstukken van de maatschappijen, waaruit de 
Nedlloyd was gevormd, op te sporen, te 
catalogiseren en, waar nodig, te laten restaureren. 
Mede door zijn zorgen zijn ook veel waardevolle 
stukken van de KJCPL, waaronder het glas-in-lood 
paneel uit de directiekamer van het Scheepvaarthuis 
en het boegbeeld van de STRAAT TOWA, voor het 
nageslacht bewaard gebleven. 

Nu de Nedlloyd collectie aan het Maritiem Museum in Rotterdam in bruikleen 
is gegeven en voor het publiek toegankelijk is., kan van der Hidde zijn taak als 
beêindigd beschouwen. Op 30 juni 2005 is hij nu definitief met volledig 
pensioen gegaan. 

Naar aanleiding van het in het vorige nummer van de RIL-Post (#11) door 
oud-purser Karel Verkerk geschreven artikel over de stranding van de 
T JIT JALENGKA, ontvingen we van Rob Koning een verslag dat deze keer de 
nautische kant van de stranding en berging van dit schip belicht. Ook stuurde 
hij ons - voor ons archief - een uitgebreide fotoreportage van de verschillende 
fasen van de berging. Een aantal van deze afbeeldingen illustreren zijn artikel 
in dit blad. 

De beide films 'Windows on the East' en 'RIL-Triggers', die deze zomer door 
onze vereniging op DVD en VHS videoband zijn uitgebracht, blijken een groot 
succes te zijn en hebben - gezien de vele positieve reacties die we ontvingen -
veel nostalgische herinneringen bij de kijkers losgemaakt. Wij danken John 
van Doornik voor het vele werk dat hij heeft verricht om deze films voor de 
leden beschikbaar te maken. Indien er nog meer voldoende goed materiaal 
aanwezig is en indien hiervoor belangstelling bestaat, zouden we wellicht 
kunnen overwegen John van Doornik te verzoeken een vervolg van 'RIL
Triggers' het licht te doen zien. 
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RIL-vloothistorie 

De stranding van de T JIT JALENGKA (2) 
(bijdrage Rob Koning) 

Het artikel van Karel Verkerk over de stranding van de T JIT JALENGKA 
heeft bij mij vele herinneringen los gemaakt. Ik deed indertijd dienst op de 
T JIT JALENGKA in de rang van eerste stuurman. Hieronder geef ik een 
verslag - voor zover alle bijzonderheden mij nog te binnen schieten - van 
wat er vooraf, tijdens en na de stranding speelde. 

/-....----:J---
De gestrande T JIT JALENGKA gezien vanaf de grote slibzuiger. 

Al een dag of tien werden aan boord van de T JIT JALENGKA met veel 
belangstelling en zorg de weerberichten over de typhoon Vera gevolgd. 
Vera was een stevige dame die, naar verwachting van de meteorologen, 
de Japanse kust zou raken in de Kansai (Kobe/Osaka}. 
De typhoon was dus geen directe bedreiging voor de omgeving van 
Nagoya. De T JIT JALENGKA lag eind september te lossen in die haven en 
moest daarna nog één traject afleggen tot het eindpunt van de reis in de 
ASAS (Zuid Amerika/Afrika/Verre Oosten). 
Vera was echter een wispelturige dame, die vrij onverwacht haar koers 
meer naar het noorden verlegde en tevens de sokken er in zette. Dit had 
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tot gevolg dat veel schepen in de baai van Nagoya een vluchtweg naar 
volle zee zagen afgesloten. Dit gold ook voor de T JIT JALENGKA. 
Na lossing van de voor Nagoya bestemde lading werd het schip verhaald 
naar een ankerplaats in het noordoosten van de baai. Alles werd klaar 
gemaakt voor zware storm. Dit hield o.a in dat het schip achter beide 
boegankers lag met negen shackles van iedere ketting te water - dit is de 
hele lengte van de ankerketting en een enorm gewicht waarachter het 
schip eigenlijk wel veilig moest liggen. 
De krachten van de natuur hebben wel eens een ander resultaat dan je 
verwacht. Het begon met een stevige bries, maar wakkerde al spoedig aan 
tot storm en zware storm. Toen de windkracht naar orkaansterkte neigde, 
draaide ook de hoofdmotor al enige tijd om de kracht van de kettingen af te 
houden. Op het laatst was het volle kracht met de hoofdmotor en toch ging 
het schip langzaam aan de haal. Op de bak werden de kettingen - stand en 
richting - continu in de gaten gehouden door een stuurman, bootsman en 
timmerman. De laatste beleefde nog een angstig avontuur toen de wind vat 
op hem kreeg. De goede man kon zich nog net vasthouden aan het 
ankerspil toen de wind hem van het dek lichtte - hij 'wapperde' horizontaal 
Aan de hand van radar waarnemingen konden we zien dat we naar lager 
wal afdreven, een andere manier van plaatsbepaling was er niet meer. Het 
zicht was nog maar een tiental meters De communicatie met de bak -
normaal met fluitsignalen en armseinen - was evenmin nog mogelijk en 
werd vervangen door seinen met de stoomfluit aan de schoorsteen. 

In de vroege ochtend werd de T JIT JALENGKA door een hoge golf, die 
ontstond toen het oog van de typhoon de baai van Nagoya op een afstand 
van circa tien zeemijl passeerde, netjes op een ondiepte gezet. Om met 
een bekende voetballer te spreken: "elk nadeel heb zijn voordeel", in dit 
geval het feit dat de zeebodem volkomen vlak was en er daardoor geen 
noemenswaardige schade aan de scheepsbodem onstond , er zat slechts 
een deuk van anderhalve voet doorsnede en slechts een paar inch diep in 
het vlak van tank 1. Een passagiersschip van Butterfield en Swire had 
minder geluk en belandde op de pier aan de ingang van de haven van 
Yokkaichi, enkele mijlen meer naar het zuiden. Er zijn toen meer schepen 
gestrand maar er zijn er ook die er goed van af kwamen. Dat waren 
voornamelijk afgeladen vrachtschepen en tankers zonder hoge opbouw. 
De hoge opbouw heeft de T JIT JALENGKA en de B & S'er de das 
omgedaan. Even terzijde: de stranding en het latere graafwerk om het 
schip weer vlot te krijgen heeft gezorgd voor een jarenlang juridisch 
gevecht bij Lloyds Londen over de vraag voor wiens rekening de schade 
aan de grond moest komen. Die grond was namelijk een kweekgebied van 
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zeewier - een ingrediënt in de Japanse keuken. De eigenaren van de grond 
dienden een eis tot schadevergoeding in. 

Enige dagen na de stranding werd de bemanning van het schip terug 
gebracht tot een skeleton crew. Er bleef alleen genoeg personeel over om 
het schip later naar Yokohama te varen. Alle nog aan boord zijnde 
passagiers werden met een motorboot uit Nagoya afgehaald, daaronder 
waren ook de echtgenotes van de gezagvoerder en een paar andere 
officieren. Toen de mannen het rijk weer alleen hadden begon het wachten 
op het vlot brengen van het schip, dat uiteindelijk zou oplopen tot circa drie 
maanden. Het benodigde materieel - slibzuigers en kranen werd eerst 
Ingezet voor reparatie van doorgeslagen zeedijken, dat had prioriteit. 

De nieuwe vaargeul nadert de TJITJALENGKA. 

Het eerste wat de bergers deden was het losmaken van de ankerkettingen. 
Die kettingen waren zo diep in de klei getrokken dat duikers nodig waren 
om er talies op te zetten en ze zo vadem voor vadem los te trekken. Pas 
toen konden de ankers weer thuis gehieuwd worden. Vrij spoedig kwam er 
een klein slibzuigertje dat een begin maakte met rond het schip een bassin 
te zuigen. Na verloop van tijd kwam er een drijvende kraan met lichters om 
de modder af te voeren. Nog later begon het echte werk toen een moderne 
slibzuiger arriveerde. Die zuiger spoot de opgezogen grond via een 
pijpleiding een paar honderd meter verderop weer in zee. Al snel ontstond 
daar een eilandje dat door de chef van de bergers werd omgedoopt tot 
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~Hoetjershima •. Met dit zware materiaal begon de zaak op te schieten, er 
kwam een bassin om het schip en een vaargeul naar dieper water. 
Japanse duikers met hogedrukspuiten werkten onder het schip om daar 
grond weg te spuiten, zodat het schip als het ware op blokken aarde kwam 
te staan en er bij het vlottrekken dus minder weerstand zou moeten worden 
overwonnen. 

Japanse acrobatiek om het 
hekanker te lossen 

Na het voltooien van het baggerwerk werd begonnen het schip zo licht 
mogelijk te maken en dat gebeurde door alle sloepen te water te laten en 
verderop voor anker te laten gaan, de boegankers met kettingen in lichters 
op te slaan en ook het hekanker werd van boord gehaald. Onder het 
achterschip werden twee kamelen vast gemaakt, die leeggepompt het 
achterschip vele tientallen tonnen opwaartse druk gaven. Op voor- en 
achterschip werden ankers uitgebracht, waarvan de trossen met zesschijfs 
'derde handjes' staaldraad op de dekwinches en het ankerspil werden 
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ingehaald. Bovendien werd er een tros uitgebracht naar een zeesleper die 
verderop in het diepe voor anker lag. 

Deze sleepbootjes trokken de TJITJALENGKA naar open water door 
het gebaggerde kanaal. 

Bij hoog water werden de trossen doorgehieuwd en ging de zeesleper er 
volle kracht tegenaan en het lukte het schip weer vlot te krijgen. Twee 
minuscule sleepbootjes trokken de T JIT JALENGKA vervolgens naar 
dieper water, waar alle sloepen en de ankers met kettingen weer aan boord 
werden genomen, de kamelen werden weer losgekoppeld en de 
T JIT JALENGKA vertrok naar Yokohama. 

Bij de inspectie in het Asano dok bleek dat de stormschade gering was. 
Een deuk in de bodem, wat weggewaaide sloepsbedekkingen en enkele 
gesneuvelde ramen. 

8 

De aanloop van de ASAS 
(bijdrage Gert Boot) 

Wij schreven eerder over het vervoer van Japanse emigranten met AIL's 
Aziê-Afrika-Zuid Amerika dienst, de ASAS (RIL-Post #4) en over de 
schepen op die dienst en het operationeel gebeuren (RIL-Post #5). 
Nu staan we nog even stil bij de aanloopgeschiedenis van de ASAS via 
JAMAL (KPM), ZAZ.A (NOL), OJAL (KPM) en SAL (KPM). De afkorting 
ZAZ.A hebben wij gemakshalve zelf bedacht. 

Begin dertiger jaren begon de KPM de Java-Mauritius-Afrika lijn (JAMAL). 
(De KPM sprak van 'lijnen', de All van 'diensten'). Lading van lndiê naar 
Zuid Amerika werd in Singapore overgescheept naar de Japanse 
maatschappij OSK. met wie de KPM een doorvoercontract had. 

In 1934 opende Norddeutscher Lloyd (NOL) een dienst van Zuid Amerika 
naar Zuid Afrika (ZAZ.A) met twee schepen. Doorvoerlading was belangrijk 
voor zowel JAWAL als ZAZ.A en werd door beide rederijen energiek 
gestimuleerd; onder meer door firma's, die in bepaalde producten 
geïnteresseerd waren, met elkaar in contact te brengen. 

In 1935 werd JAMAL, overigens een verliesgevende lijn, doorgetrokken 
naar Hong Kong en Shanghai. JAMAL werd OJAL. De JCJL werd in die 
plaatsen agent voor deze lijn. De OJAL route was in 1939: Shanghai, Hong 
Kong, Manila, Saigon, Bangkok, Singapore. Batavia, Durban. Maar liefst 
zeven havens in het Verre Oosten en een drie maanden durende rondreis. 

In september 1939 was, in verband met de oorlogstoestand, NOL 
genoodzaakt de ZAZ.A te staken. Door de KPM werd toen de voor Zuid 
Amerika bestemde doorvoerlading in Durban overgescheept naar OSK. De 
KPM zag echter in het terugtrekken van de NOL ook een mooie 
gelegenheid zelf te gaan varen naar Zuid Amerika. Getracht werd in 1939 
op vriendschappelijke wijze tot overeenstemming te komen met OSK, maar 
de Japanners voelden niets voor de KPM plannen en dreigden zelf op Java 
te gaan varen, wat gevoelige concurrentie zou betekenen. Toch besloot de 
KPM om door te zetten. Daar een doorlopen naar Zuid Amerika met de 
grote passagiersschepen RUYS, TEGELBERG en BOISSEVAIN en ook 
met de grotere vrachtschepen uit allerlei overwegingen toen niet raadzaam 
was, besloot men het traject Zuid Afrika - Zuid Amerika voorlopig 
afzonderlijk te beleggen met de BANTAM en de JAPARA (South Atlantic 
lijn, SAL). 
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Ontwerp voor een KPM reclamefolder uit 1939 

Toen kwam de oorlog en na afloop daarvan was de positie van zowel de 
OSK als de KPM drastisch aangetast. De buitenlandse KPM lijnen en 
schepen werden in 1947 om bekende redenen ondergebracht bij de JCJl I 
KJCPl, die met drie ex KPM schepen en twee JCJl schepen, de 
T JISADANE en de T JIT JAlENGKA, de Azië - Afrika - Zuid Amerika 
(ASAS) dienst in maart 1947 'hervatte' en in begin 1948 naar Japan 
doortrok. Dit zou vóór de oorlog niet denkbaar geweest zijn, maar na de 
oorlog kon OSK, met enorme vlootverliezen, geen vuist meer maken. Ze 
mocht aanvankelijk van de USA bezetter zelfs niet of slechts zeer beperkt 
zelfstandig varen. 

Sinds 1948 werd de ASAS de hoofddienst van de KJCPl I Ril, met tien en 
later acht schepen en veel 'staal charters'. en werd een echte 'money 
spinner'. Met de parallel diensten FEWAS • naar West Afrika · en later 
SAFS · naar Zuid Afrika • vormde het tientallen jaren een sterk blok. 
Vrachtzaken IV (VZ4) op het hoofdkantoor (later GMO) in Hong Kong 
behandelde die diensten en had er de handen vol aan. 
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Mijn moeder Is ziek 
(bijdrage Willem Bakker) 

De T JIPANAS vertrok uit Nagoya linea recta naar Hong Kong. lekker 
afgeladen doken we vrij onstuimig weer en de China Zee in. We 'ko· 
yangden' behoorlijk • wel 35 graden naar elke kant · en het ging gelukkig 
niet met van die rukken. Natte 'goenie zakken ' werden op de vloerplaat in 
de machinekamer neergelegd en als je dat ziet doen door de maten, die 
zelfs de MOcean Posr of het weerbericht niet kunnen lezen, berg je dan 
maar. 
Na een rondje door de machinekamer, waarbij ik extra aandacht schonk 
aan losse rommel, zijn we met een gerust hart gaan slapen. Twee 
stoelzittingen tussen matras en kooiplank, zodat je een nestje had waar je 
niet uit kon rollen. Zo nu en dan een plens groen water aan dek en als dat 
Mpletschhhhh" geluiden produceerde, dan kwam het zelfs op het dek waar 
het rotan zitje stond. Even de brug bellen en vragen of een kwartiermeester 
een en ander kon sjorren. Zou zonde zijn als dat heerlijke zitje in de Zuid 
Chinese Zee zou ronddrijven. 

De TJIPANAS in droogdok 
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De messroom was spaarzaam bezet; kliedernat laken op taf el en de 
slingerlatten omhoog. Goed voor het voedingscijfer zal de hofmeester wel 
gedacht hebben. Tijdens de lunch verscheen alleen het dochtertje van de 
dame die als 'bemanning' meevoer. Ze was de echtgenote van de cuisinier 
van een passagierschip dat in Yokohama in het dok zou gaan. "Waar is je 
ma?" werd er gevraagd. 
"Oh, die voelt zich niet zo lekker". 
Ah Wong, die ons bediende, had dit al begrepen en maakte een toastje 
klaar met een blaadje sla en een stukje tomaat en bracht dit naar haar ma. 
Ze knikte instemmend en at dapper verder, door niets of niemand gestoord. 

Toen daags erna het hevige rollen al aardig minder was geworden, dan 
wel, wij waren er aan gewend, kwam de jongedame weer aan de lunch met 
het bericht: 
"Mijn moeder is ziekt". 
Hierop leverde Ah Wong een glaasje lauwe melk en wat toastjes af. 
"Heeft je moeder koorts??" 
"Nee," kwam het antwoord. ·ze moest overgeven en ze ziet helemaal wir . 
We hebben de bruine bonen en piccalilly goed laten smaken en nog wat 
tijdschriften opgezocht voor de jonge jutter en haar zieke moeder, die 
dankbaar werden aanvaard. 
's Avonds, terug aan tafel, vertrouwde ze me toe dat haar moeder niet aan 
tafel durfde komen. Ze hield haar twee handen voor de mond en giechelde 
terwijl ze met een vinger naar haar voortanden wees. Een goed 
verstaander heeft maar een half woord nodig. 

De volgende morgen hebben we de 'pipefittet' uitgelegd wat er precies aan 
de hand was. Op discrete wijze heeft hij de zwanenhals verwijderd omdat 
er een ·verstopping' in de leiding zat. Hij vond de kleine prothese en gaf 
hem, keurig schoongemaakt, aan me terug. 

Die middag heb ik me suf gezocht naar een klein doosje van Wai Kee, de 
Hong Kong juwelier, dat ik meende gezien te hebben in een van mijn laden. 
Toen ik het gevonden had, hebben we de prothese keurig in de watten 
gelegd en het doosje van een leuk strikje voorzien. 's Middags tijdens 'yam 
cha ' het doosje aan de dochter gegeven met: "Dit is een cadeautje voor je 
moeder". 

Die avond verscheen ze aan het diner. Ze heeft lekker gegeten en daarna 
hebben we nog gescrabbeld ook, waarbij de dochter won. Haar dag kon 
niet meer kapot! 
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Nederlands-Engels 
(uit de nalatenschap van Steffen Elgersma) 

De vraag was: hoeveel schrijft een doorsnee shipping man? Met 
voorbijgaan aan hen, de zwakke broeders, die het adagium huldigen 'wie 
schrijft die blijft', luidt het antwoord: 

Een doorsnee shipping man schrijft grosso modo, alles bij elkaar geteld, vijf 
bladzijden per dag. Minstens! 

Het zal misschien opvallen dat mijn antwoord niet begint met de woorden: 
•volgens mij'. Reeds vroeg in mijn loopbaan heb ik vastgesteld dat als 
iemand een vraag beantwoordt en begint met "volgens mij', je hem beter 
onmiddellijk kunt afknijpen en terugsturen met het verzoek de zaak nu eerst 
maar eens echt uit te zoeken (before shooting his f/ipping mouth off, maar 
dat zeg je er meestal niet bij) . 

De werkplekken van de nautische en technische diensten In het 
hoofdkantoor te Hong Kong 
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Vijf bladzijden tekst in het Engels. In onze Compagnie geldt de praktische 
regel: alle schriftelijke communicatie wordt in de Engelse taal gesteld, zodat 
iedereen, ook zij die de Nederlandse taal niet beheersen - en zij vormen 
het leeuwendeel van het personeelsbestand - het kunnen lezen. Aan deze 
regel wordt strikt de hand gehouden; slechts bij hoge uitzondering wordt 
het Nederlands als geheimtaal gebruikt. 
Ook het spreken in het Nederlands in het bijzijn van lieden die niet 
bedreven zijn in deze taal, wordt als een grove inbreuk op de Compagnie
etiquette beschouwd en een ieder die zich daaraan schuldig maakt, wordt 
ten strengste berispt - eenmalig. 

Nederlands is mijn moedertaal. Ik spreek het beter, ik lees het beter, ik 
versta het beter dan enige andere taal, maar ik schrijf beter en vlotter en 
vooral vlugger in het Engels dan in het Nederlands. 

Als een Fries of een Twent of een Brabander Nederlands spreekt, hoor je 
meestal vrij snel dat de spreker uit Friesland of Twente of Brabant komt. 
Maar er zijn uitzonderingen op die regel en het accent slijt gewoonlijk weg 
bij langdurig verblijf bijvoorbeeld in het Gooi. 

Misschien trap ik iemand op zijn tenen, sorry, maar het moet gezegd 
worden: er zijn geen uitzonderingen op de regel dat elke Hollander Engels 
spreekt met een Hollandse tongval, soms zwaar - you can cut it with a knife 
- soms licht. Soms moet je wachten tot 'ie dronken door de mand valt, maar 
altijd ontdek je achter de Hollander die Engels spreekt het kind van 
Neerlands stam. Zulk een ontdekking verwekt, indien kenbaar gemaakt, 
gewoonlijk verbazing (aardige mensen) of wrevel (akelige mensen). 

Nee, het Hollandse accent valt nimmer, evenmin als een tatoeage op een 
meisjesborst, geheel te verwijderen. 

Is dat erg? Welnee, een Fransman heeft ook een accent (zeer grappig) en 
een Duitser heeft een nog zwaarder accent (zeer lelijk). En tenslotte zijn er 
op de gehele aardbol slechts dertien Japanners die het Engels beheersen. 

Maar Engels schrijven is andere koek, a different kettle of fish. 

Oefening baart kunst. Je hebt moeten leren om Engels te schrijven en je 
hebt moeten werken om het goed en correct te schrijven. Maar juist door al 
die krachtsinspanning haal je op den duur wel de spelfouten en de split 
infinitives uit teksten, geschreven door je Engelstalige collega's. 
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En het feit, the very tact, dat de parate woordkennis toch veelal beperkter is 
dan die van iemand die in een Angelsaksisch taalgebied is geboren, dat feit 
leidt tot een sobere bondige stijl, zakelijk en zonder veel franje. 

Een loopbaan overzee heeft voor- en nadelen. Uitgezonden personeel; de 
een noemt het Home Staff, de ander Expatriate Staff. Deze benamingen 
zijn equivalent en worden naar verkiezing gebruikt. Toch wijzen juist deze 
benamingen op een zekere ambivalentie, want home betekent 'thuis' en 
expatriate betekent 'niet thuis'. 

Een van de nadelen is dat je gevoel voor de Nederlandse taal, althans voor 
het schrijven in die taal, langzaam maar zeker verschrompelt. Zo wordt het 
schrijven in de landstaal een steeds grotere bezoeking; de woorden vloeien 
uit de pen als koude stroop, de hand van schrijven verstijft. Jammer! Of 
moet dit zijn: 'Da's dan jammer'. Je hoort deze uitdrukking 'da's dan 
jammer' elk volgend verlof vaker op momenten waarop je vroeger 'jammer' 
gehoord zou hebben. Duidt dit spraakgebruik op een steeds grotere mate 
van onverschilligheid, van apathie, of juist op een grotere mate van 
levenswijsheid, van savoir-vivre? l~zou het niet weten. 

Een deel van de postkamer 
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Herinneringen van een leerling werktuigkundige 
(bijdrage Herman Broersma) 

Zoals dat in die dagen gebruikelijk was, werd de plaats op de ranglijst van 
de leerlingen bepaald door het gemiddelde eindexamen cijfer. Degene met 
het hoogste cijfer werd het eerst aan boord van een schip geplaatst om met 
zijn memoriaal te beginnen. In ons geval gingen de twee leerlingen met het 
hoogste cijfer per vliegtuig en de volgende groep van acht ging per schip. 
De reis zou zo'n kleine vier weken duren. 
In Singapore werden we in het Saven Storey Hotel geplaatst. Mijn collega 
en ik waren de laatsten van de groep van acht en na vier dagen werden we 
's nachts naar Pulau Bukum gevaren, waar we via de touwladder aan 
boord van het s.s. T JIKAMPEK klommen. Het schip was zwaar geladen 
met o.a. bauxieterts. We maakten kennis met een paar bemanningsleden 
en werden naar onze leerlingenhut verwezen. Een hut met twee kooien 
boven elkaar. 
De T JIKAMPEK zou ons thuis worden voor de volgende respectievelijk 
anderhalf en twee jaar. 

De volgende ochtend acht uur scherp in de machinekamer. Dit was hel, dit 
was zo heet en vochtig, en dat geraas van de tandwielkast, we voelden ons 
erg ongemakkelijk. Ook waren we een beetje jaloers op de andere wtk's. 
Wij liepen met een hagelwitte overall en glimmende machinekamer 
pantoffels, zoals aanbevolen door de bekende Amsterdamse 
uitrustingsfirma. Onze nieuwe collega's echter hadden van die lekkere 
losse Hong Kee overalls met hier en daar wat zwarte oliestrepen en 
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vlekken. Het was duidelijk, ervaring uitte zich in de staat van het ketelpak, 
hoe vuiler hoe meer ervaring. Maar dan de hoofdwerktuigkundige, hoe zat 
het met zijn witte ketelpak? Had hij ook geen ervaring? Dit moesten we 
even verwerken. De conditie van ons ketelpak zou echter gauw 
veranderen, binnen een paar minuten waren we helemaal doorweekt van 
het zweet, de overall hing zo zwaar om het lichaam. Het was zo heet. 
Een paar weken later werden we aan het geweld van een typhoon 
blootgesteld. Het schip was vrijwel leeg en lag in de baai. De typhoon 
kwam akelig dicht langs met grote windsnelheden. Nog nooit zo'n harde 
wind meegemaakt en ik heb toch mijn hele leven aan de zee gewoond, in 
Harlingen en in Vlissingen. De tweede wtk, die op wacht stond, vroeg me 
om even naar boven te gaan om te kijken uit welke hoek de wind woei, 
maar er was geen wind, het was stil. Dit rapporteerde ik aan de tweede die 
me natuurlijk niet geloofde. Hij vroeg me iets eenvoudigs, niet eens 
technisch; slechts rapporteren hoe de wind woei en zelfs dat kon een 
leerling niet eens. 
Dit was de stilte voor de storm, het was de nabijheid van het oog van de 
typhoon dat ik had geobserveerd. Dit wist ik toen nog niet, maar even later 
begon de wind uit een andere windrichting te waaien met geweldige kracht. 
Als leerling hadden we altijd wel even de gelegenheid om boven aan dek te 
kijken. Dit was spannend, deze geweldig kracht van de elementen. 
Toen het ergste voorbij was, vertrokken we naar Kobe om een beetje 
lading in te nemen. Vervolgens op weg naar Hong Kong. Wat ging die lege 
Victory te keer. Toen we van wacht kwamen lagen alle laden in het midden 
van de hut, niets meer hing op z'n plaats, de grond lag bezaaid met 
boeken, foto's, tabak, bierviltjes en kapotte glazen. In de hut naast die van 
ons hoorden we gerinkel, we gingen kijken en vonden daar de 
overblijfselen van een radio toestel dat van de tafel was gevallen. Ook in de 
messroom was het een waar vermaak; messen, lepels en vorken zwierden 
over de tafel temidden van servetten, peper- en zoutstelletjes en de 
stewards waren zeeziek. In mijn bovenste kooi had ik mijn lichaam 
vastgeklemd door middel van een zwemvest. Zo kon ik niet uit de kooi 
rollen, maar ik heb een paar nachten niet geslapen, bang dat ik uit mijn 
kooi zou vallen. 
Ik ben later nog wel een paar maal bloot gesteld geweest aan typhoons 
maar nooit heeft het geweld zo'n intense indruk op me gemaakt als toen 
die keer. 
Later heb ik in een van de boeken van Joseph Conrad een prachtige 
beschrijving gelezen van een schip dat door de sterke winden en gepaard 
gaande hoge zeeên van een typhoon werd gebeukt, deze beschrijving 
komt nog het dichts bij de werkelijkheid. Maar grote verrassing, wij waren 
niet zeeziek, hoefden niet te braken, dit was een doo( braak·. We hadden 
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blijkbaar onze zeebenen verdiend nadat we zo ziek waren geweest bij het 
verlaten van de Rode zee. 

De T JIKAMPEK was ingezet op de FEWAS, de Far East West Africa 
Service. Het eerste RIL schip dat op deze dienst ging varen. voorgaande 
schepen waren kleinere. maar modernere KPM schepen. 
Van de JIS, Japan lndonesia Service, naar West en Zuid Afrika, dat was 
weer een avontuur, nieuwe gebieden ontdekken 
De TJIKAMPEK was een Victory, zonder lading hoog op het water. 
eigenlijk wel een lelijke toestand, met de opbouw als een blokkendoos en 
dat dunne schoorsteentje. Zeker vergeleken met de •jachten· van het type 
STRAAT JOHORE. Maar als je er maar lang genoeg op voer werd het 
silhouet steeds mooier. Als het schip tot op het plimsoll merk was 
afgeladen had het een mooi voorkomen. Ik heb altijd de mooie scherpe 
lijnen van het voorschip bewonderd met het verhoogde luik één. Je raakte 
werkelijk gehecht aan zo'n schip. 

In een stoot van Hang Kong naar Kaapstad met bunkeren in Pulau Bukum. 
Na Singapore de hoogste temperatuur ooit gemeten in de machinekamer, 
49,5 graden. Normaal was het in de tropen maximaal 45 graden en dit was 
op de manoeuvreerstand, niet eens het warmste gedeelte van de machine 
kamer. 
Van Kaapstad via Luanda naar Matadi 80 mijlen het binnenland in van 
Belgisch Congo 
Bij vertrek Luanda bleek het onmogelijk om de hoofdstoomafsluiter van een 
van de twee ketels open te krijgen, met vier man geprobeerd maar het ging 
niet. Dus met één ketel op weg naar de mond van de rivier de Congo. 
De volgende morgen, het was een zondag, zijn we de Congorivier op 
gevaren. de snelheid was niet hoog in verband met de tegenstroom en het 
beperkt beschikbare vermogen. Het was een machtig gezicht, in het begin 
niets dan oerwouden, later zagen we bergen met af en toe kleine bossen. 
Ook kwam er een drijvend eiland voorbij glijden, een stuk grasland met 
kleine bomen. Nabij Matadi werd de tegenstroom steeds sterker en voer 
het schip steeds langzamer, het leek wel of we centimeter voor centimeter 
vooruit kwamen. het had weinig gescheeld of we waren niet tegen de 
stroom opgekomen. We hebben het gehaald, alles heel spannend voor de 
twee leerlingen, die de hele dag aan dek waren om dit avontuur mee te 
maken. Heel spannend ook voor de mensen in de machinekamer en op de 
brug. 
West Afrika was warm, de machinekamer was warm en onze hutten waren 
warm, het schip had geen airconditioning. dit was zweten geblazen. 
(Opmerking redactie: De messroom werd in 1956 van airconditioning 
voorzien. Welk een luxe!) 
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De Kist 
(bijdrage Jaap Vijfhuize) 

Evenals voor andere opvarenden van RIL-schepen brak voor mij ook de tijd 
aan dat ik, na mijn eerste term van drie jaren, naar Nederland met verlof 
zou gaan. Ik zat toen als vierde wtk op de T JILUWAH, die op de 
regelmatige lijndienst Hang Kong-Makassar v.v. voer. 
In de loop der jaren had ik wat souvenirs voor het thuisfront gekocht, 
waaronder de geijkte kamferkist. Deze was heel mooi uitgesneden en ik 
wilde dan ook zien te voorkomen dat hij beschadigd zou worden. De 
afmeting van deze kist was ongeveer 100 x 50 x 50 cm. 
Ook was er nog een Garrett platenspeler die mee moest. Dit was ook een 
flinke bak. De rest van de zending bestond hoofdzakelijk uit klein spul, dat 
in de kamferkist verzonden kon worden. 
Daar we elke maand in Hang Kong kwamen vond ik het een goed idee om 
de 'Number One· eens te vragen of hij een houten (zal wel vurenhout 
geweest zijn) kist kon laten maken aan de wal. 
"No problem. Geef de maten maar op en het komt voor elkaar·, was het 
antwoord. Zo gezegd, zo gedaan. 

De TJILUWAH- met directeur en mevrouw Warning aan boord - vertrekt uit 
Hong Kong en wordt begeleid door de INTEROCEAN 2 en de T JILEKAS. 
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Een maand later waren we weer in Hong Kong en ik stond zo over de 
reling te kijken naar de bedrijvigheid op het water. Daar zag ik opeens een 
sampan naar ons schip toekomen met een hele grote kist aan boord, die 
aan beide zijden een eind overstak. Een tijdje later kwam de stuurman van 
de wacht vertellen dat er een kist voor mij was. Hij wilde weten waar hij 
heen moest. want hij was erg groot. 

Een Chinese kamferkist 

Aan dek gekomen zag ik dat het kraantje van het postruim was klaar 
gemaakt en, ja hoor, daar kwam de kist. Hij was zo groot dat hij aan dek 
moest blijven staan. Ik snapte er niets van. Er werd mij meegedeeld dat de 
kist precies gemaakt was volgens de maatschets die ik aan de Number 
One had meegegeven. Wij waren altijd gewend geweest te werken met 
tekeningen met millimeter aanduidingen. Ook had ik wel eens gehoord dat 
in de bouw met centimeters werd gewerkt, dus had ik de maatschets naar 
mijn mening professioneel uitgevoerd. Alleen had ik er nooit bij stil gestaan 
dat Hong Kong een Engelse kolonie was, daardoor kreeg ik een kist in 
inchmaten, die dus twee en een half keer zo lang, breed en hoog was als ik 
had bedoeld. Ik kon er wel een auto in kwijt. 
Daar we weer naar zee gingen zat er voor mij niets anders op dan, met 
behulp van de scheepstimmerman, van deze grote kist twee kleinere kisten 
te maken. Een voor mezelf en een voor een collega wtk. Deze nieuwe kist 
was echter nog steeds zo groot dat ik hem niet door de gang bij mijn hut 
kon krijgen. Daarom werd hij over het sloependek tot onder het raam van 
mijn hut gesleept. Daar heb ik hem gevuld en, om hem vol te krijgen, 
werden er ook allerlei spullen ingedaan die anders over de muur vrij gezet 
zouden zijn. 
In Singapore ging de KIST van boord en stapte ik op het vliegtuig naar 
Nederland. 

Kroket 
(bijdrage Frits de Jong) 

We waarschuwen u, lezers. Als u van soep of kroketten houdt, moet u dit 
verhaal beslist niet lezen! 

In de periode voor de Tweede Wereldoorlog bleven de meeste officieren 
van de JCJL vrijgezel tot een jaar of veertig. Het kwam toen sporadisch 
voor dat er een gehuwde man in de messroom zat. De taal in de mess was 
er dan ook naar. Wel gezellig hoor, maar toch ook zo af en toe wel eens 
een ietsewatsie onkuis. 
De hoge druk - kapitein, hoofdmachinist en eerste stuurman - aten in die 
dagen in de salon; daar werd natuurlijk - believe it or not - geen onvertogen 
woord gehoord. 

Het volgende verhaal speelt zich omstreeks 1928 af op het s.s. 
T JILEBOET. Op dit schip was de eigenaardige of beter gezegd 
onsmakelijke gewoonte ontstaan aan tafel te proberen elkaar onpasselijk te 
maken en de 'lol' steeg ten top als ze er in slaagden één van de 
aanzittenden zover te krijgen dat hij van tafel wegliep. Vooral met pas uit 
Holland gekomen jonge officieren had het wrede spelletje nogal eens 
succes. 

De eetsalon van de TJILEBOET 
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Piet, de derde stuurman, was ongelukkig genoeg gauw vies van iets te 
maken en zo kon het gebeuren dat ze, in de paar maanden dat hij aan 
boord was, al twee keer kans gezien hadden hem snel van taf el te laten 
weghollen. 
De eerste keer gebeurde dit toen de tweede stuurman een herinnering 
ophaalde uit zijn leerlingentijd bij de Hollandse vaart en aanschouwelijk 
voorstelde hoe de kok, na een flinke uitbrander van de kapitein te hebben 
gehad, tot driemaal toe flink in de soep spuwde en zei: "Dat isj nouwisj een 
fèèn tet soepie voor die ouwe donderkop." Piet ontvluchtte onder honend 
gelach van de anderen de messroom. 
De tweede poging werd gewaagd tijdens het eten van kroketten. De derde 
machinist vroeg hem toen of hij wist hoe het kwam dat de kroketten zo 
mooi rond waren en zo bijzonder van smaak. Op zijn ontkenning volgde het 
antwoord: "Die rolt kokki doewa onder zijn armen." Wat was die arme Piet 
snel van de tafel weg. 

Geen wonder dat Piet op wraak zon. En waarachtig , zijn kans kwam toen 
ze. in Priok liggend, aan tafel zaten voor het diner. Eerst werd de soep 
opgediend; heerlijke, pittige Mulligatawny soep. Het gesprek ging over 
koetjes en kalfjes. Toen kwamen de kroketten; als gebruikelijk 'one man 
two piecie '. Toen Piet zijn kroket in de lengte doorsneed, verbleekte hij 
even. Toen flitste de wraak in zijn gedachten. Dit was zijn kans. Met de 
grootste moeite wist hij - zij het doodsbleek - enige malen slikkend, zich te 
vermannen en een gewoon gezicht te trekken. Gelukkig voor hem had 
niemand iets in de gaten en voorzichtig plakte hij met vork en mes de twee 
helften weer op elkaar. Hij deed net of hij druk aan het eten was. 
Toen de anderen hun kroketten naar binnen hadden gewerkt, vroeg Piet 
met een zo onnozel mogelijke glimlach: "En heren, heeft het gesmaakt?" 
De heren, voelend dat er wat broeide, konden met moeite een benepen "ja" 
voortbrengen. Triomfantelijk, maar inwendig walgend, pulkte Piet de kroket 
weer open en duwde de heren zijn bord vlak onder de neus. In de 
blubberige inhoud zagen ze, vol afgrijzen, een vieze, vette, harige 
kakkerlak in zijn volle lengte van wel vier cm uitgespreid. 
De tweede stuurman, de derde machinist en de sparks verdwenen snel van 
tafel. 
Kokhalzend, maar met een voldaan gevoel en gesterkt door zijn triomf, 
beêindigde Piet, ogenschijnlijk rustig, de verdere maaltijd. 
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Argentinië 
(bijdrage Ger Sweijen uit: "Anekdotes Walpersoneel") 

Eind 1954 maakte de STRAAT MOZAMBIQUE een ballastreis van 
Rotterdam naar Buenos Aires teneinde in de "zwarte ASAS" dienst te 
worden ingevoegd. 
Mijn "handschoen bruid" lia was ook aan boord en in het ruim stond een 
flink uitgevallen liftvan met o.a. onze spulletjes. 
Deze liftvan was vele malen groter uitgevallen omdat mijn chef, de heer 
Dumas, had verzocht, tezamen met onze goederen, wat van zijn huisraad, 
achtergebleven in Nederland, mee te nemen. 
In die jaren was het namelijk heel moeilijk en bijna onmogelijk om je 
eigendommen te laten nakomen of in te voeren. 
Uiteraard stemde ik hiermee in, er van uitgaande dat de Argentijnse 
douane vol begrip zou zijn voor de spulletjes die de bruid aan boord zou 
hebben. 

De staf van het RIL kantoor te Buenos Aires in oktober 1955. 
Zittend v.l.n.r. de heren Terwogt, Dumas, Hendriks Jansen en 

Dirkzwager.Staand v.l.n.r. de heren Dashwood, Kuiken, de dames 
Lynch, Sewell, Barrera en Verschoor en de heren Sweijen en Zerbinati. 
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Toen de liftvan enkele dagen na aankomst in ons beider aanwezigheid 
werd open gemaakt in de douaneloods, kwam er onder meer een piano, 
kamferkist. Chinese kleden. etc. etc. van de heer Dumas te voorschijn. 
Gezien deze wdure" spullen bleek al snel dat de toegestane limieten fors 
werden overschreden. Dat betekende niet alleen dat er een enorm bedrag 
aan invoerrechten moest worden betaald, doch dat o.a. verschillende van 
onze elektrische artikelen en een nieuw tapijt niet mochten worden 
ingevoerd. 

Maandenlang heb ik toen o.a. via agenten Dodero getracht een oplossing 
te vinden en tientallen keren ben ik naar de douaneloods gegaan om te 
bepleiten om onze spulletjes vrij te geven. Het mocht allemaal niet baten 
en het kwam zelfs zover dat alles verbeurd werd verklaard en openbaar 
zou worden verkocht. 

Op 16 september 1955 ondernam ik een laatste poging om een oplossing 
te vinden en was reeds heel vroeg in de haven. 
Plotseling ontstond er geweldig veel commotie; iedereen verliet zijn 
werkplek, kantoren stroomden leeg, gangen liepen van boord en het werd 
heel stil. Het gerucht ging dat er weer een revolutie was. Aangezien de 
vorige Guni 1955) met luchtbombardementen gepaard was gegaan, waarbij 
veel doden waren gevallen op de Plaza de Mayo, was deze leegloop in de 
haven heel verklaarbaar. 
Opeens bevond ik mij dus alleen in de loods en vlakbij een niet afgesloten 
gedeelte waar mijn eigendom - verbeurd verklaard buiten mijn schuld -
was opgeslagen. Ik slaagde erin om een bestelwagentje te charteren en 
heb mijn spullen ingeladen en langszij gebracht bij de T JJIT JALENGKA, 
die in de haven lag. Helaas voelde gezagvoerder Gosseling er niets voor, 
om na mijn uitleg (was ook niet zo handig), mijn spulletjes "tree of freight 
and claims" aan boord te nemen zonder de normale Mdelivery order". 
Gelukkig kende ik de Chinese purser van een vroegere reis op de 
TEGELBERG en die bleek geen bezwaar te hebben met de toezegging om 
e.e.a. in Durban te lossen en te laten opslaan. 

Toen wij in 1956 naar Hong Kong werden overgeplaatst was het uitpakken 
van de Durban kist een aangename verrassing. 

Van de Argentijnse douane heb ik nooit meer iets vernomen, misschien 
ook wel omdat deze septemberrevolutie het einde betekende van het 
bewind onder Peron. 
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Correspondentie 
(bijdrage Jac. Boone) 

In de oude dossiers van Jac. Boone vonden we onderstaande brief, die in 
januari 1965 door een textielexporteur aan ons hoofdkantoor in Hong Kong 
werd gezonden. 

Dear Sirs: 

Last 1963 in December we made a shipment of 100 doz. Brassieres to a 
regular Norwegian customer by the name of Norsk Import Als, Bergen. 

Of these. 60 doz. White were accepted and taken delivery of; but rejected 
the balance 40 doz. in Blue and Green Colors, because our manufacturer, 
mistakenly, supplied the wrong shades. These 40 doz. were returned us by 
the m.v. wTiber" 11/10/64 and are now lying in our office. 

We had intended to hand to Lammert Bros. to auction off this stock; then it 
occurred to us that some Dutch ladies' members of your staff might be 
interested in taking over, hence we are taking this opportunity of sending 
you 2 samples, one of each color, for your consideration. 

We should like to draw your attention that this stock is entirely new and 
unused. In fact all the boxes are intact; none soiled or effected by mildew, 
or the effects of the voyage or storage. 

Their sizes are ideally suitable tor Dutch women whose chest 
measurements are same in size as Norwegian ladies. Additionally, these 
are supplied 3 inches wider between the busts. We don't think even the 
lmported makes retailed locally are suitable for Dutch ladies' use. Our 
stock, we think, will fit your ladies' members very comfortably. 

Rather than let the Auctioneers have the benefit by its sales, we are 
prepared to let your European staff have the entire stock valued at roughly 
~ 38.0.0 at half this price. 

Enclosed is a copy of the original invoice of shipment tor your information. 
lf interested, your ladies staff can call and inspect the goods before buying. 

Apologising for bringing this personal matter to your attention. 

Yours faithfully, 
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Vlootlijsten 

" 

TJILUWAH - 1955 

Gezagvoerder 
Eerste stuurman 
Tweede stuurman 
Derde stuurman 
Vierde stuurman 
Vierde stuurman 
Hoofdwerktuigkundige 
Tweede wtk 
Derde wtk 
Vierde wtk 
Vierde wtk 
Vijfde wtk 
Vijfde wtk 
Leerling wtk 
Leerling wtk 
Eerste radiotelegrafist 
Tweede radiotelegrafist 
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J.E. Bast 
J. Jacobs 
G. v.d. Spoel 
G. Potharst 
J. Kalf 
O.W. Gemier 
M. Kasseier 
P.C. Spuybroek 
W. Bakker 
J.H. Steenhagen 
J. Kooiman 
D. Coppoolse 
H. Bennis 
M. Schilt 
A.G. Splinter 
P.D. Kreb 
B. Oosthuizen 
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E-mail adressen toevoegen of wijzigen: 

Een JCJL affiche omstreeks 1939 (uit de collectie van Th. W.J. SWeiJenJ 
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