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Van de voorzitter 

Veranderingen achter de groene tafel. Zoals U al hebt vernomen namen 
wij afscheid van mevr. M.J.Gooszen als penningmeester, na haar 
deelname in het bestuur van uw vereniging in meerdere functies sinds 
1974. Voorwaar een record periode en wij bedanken haar voor deze 
marathonloop en al het verzette werk. In de algemene vergadering op 6 
mei werd mevr. Gooszen unaniem tot erelid van de vereniging verkozen 
voor al haar verdiensten. Zie ook bladzijde 3 van dit blad. 
De heer C. Dekker nam de functie van penningmeester over en de heer J. 
de Rooy de functie van reünie-organisator. Wij wensen beide heren 
behouden vaart. De heer Nolthenius werd als bestuurslid gekozen en wij 
verwelkomen hem namens u allen. 

Gezien het aantal rederijen die Hong Kong als basis hebben voor 
hoofdkantoor, regionale vestiging of agentschap, kon het niet uitblijven dat 
ook Hong Kong een Martlem Museum (HKMM) zou krijgen. 
Het werd een aantrekkelijk, mooi ingericht en jeugdvriendelijk instituut, 
gefinancierd door de Hong Kong scheepvaartgemeenschap. Het is 
ondergebracht in het mooie Murray House in Stanley. Het 19e eeuws 
koloniale stijl gebouw, compleet met een imponerende granieten 
kolommen galerij rondom, telt maar drie verdiepingen en stond tot in de 
zeventiger jaren in Hong Kong centrum, waar het moest wijken voor een 
aantal twintig-plus-verdiepingen gebouwen. 
Het museum - dat werkelijk een bezoekje waard is - heeft een historische 
en een moderne galerij plus een museum winkel. De historische afdeling 
toont de ontwikkeling van de Chinese scheepvaart in vroeger tijden en de 
invloed daarop van Aziatische en westerse handelsnaties. Er is dan ook 
een bescheiden Nederlands hoekje. Een moderne galerij belicht het 
succes van de diverse grote Hong Kong rederijen met tal van 
scheepsmodellen van diverse tijden zomede een model van de P & 0 
NEDLLOYD KOWLOON (in bruikleen). 

In deze galerij trof ik ook een met een kleurrijke huisvlag versierde JCJL 
·am of Lading" (connossement) voor een verscheping per TJIKINI van 
Hong Kong naar Java in 1918. Zie afbeelding. 
Er moeten honderdduizenden van deze documenten geweest zijn in de 
halve eeuw dat de JCJL voer, maar zelfs uw vereniging, met een unieke 
verzameling van bijna zeshonderd JCJUKJCPL memorabilia. heeft dit 
document nog niet in bezit. Kan dit een aansporing zijn om uw archief of 
zolder nog eens te onderzoeken? 



-
Het logo van het 
JCJL connossement 
In het Maritiem 
Museum te Hong 
Kong 

Deze toevallige vondst herinnerde mij aan het Kobe kantoor van de 
RIL(KJCPL) in de vijftiger jaren. De ' letter of credit' van afschepers in 
Japan stipuleerde destijds - en wellicht nu nog - veelal verscheping voor 
het einde van een zekere maand. Dit werd doorgaans met kunst en 
vliegwerk van afscheper, forwarding agent (bevrachter) , schip en 
scheepvaartmaatschappij, gehaald, maar dan moest het bewijs van lading 
(bil/ of lading) natuurlijk ook spoedigst afgegeven worden. 
Een Victory-type van Kobe naar Indonesië met een volle lading 
merendeels kleine partijtjes stukgoed was goed voor honderden B/L's, die 
door home staff (HS) en regionale staf (RS) aan de lopende band 
gecontroleerd werden met het mate receipt (stuurmansreçu) en dan 
getekend werden, vaak tot laat in de avond. 
De moeilijke gevallen (afwijkende omschrijving van de inhoud, foutieve 
aantallen, merken enz.) werden doorgegeven aan de oudste Japanner 
Tomita, die in consultatie met de hoofd canvasser Yoshioka (wij zijn vijftig 
jaren terug!), besloten hoe of wat. Het was uiteraard zaak om een net over 
de streep getrokken afscheper met het nodige tact te benaderen over een 
verkeerde omschrijving van de inhoud van zijn eerste verscheping per RIL. 
Over Meiose to the customel' gesproken! 

Gert Boot 
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Van de redactie 

Muis Gooszen en Jaap Maijoor 
tijdens de huldiging 

Muis Gooszen 

Tijdens de jaarvergadering op 6 
mei in Avifauna zat Muis 
Gooszen voor de laatste keer 
achter de bestuurstafel. Nadat zij 
gedurende 32 jaren allerlei 
bestuursfuncties als secretaris, 
penningmeester en reünie
organisator met veel inzet en 
enthousiasme had vervuld, vond 
zij dat nu de tijd gekomen was 
om een stapje terug te doen. 
Tijdens de ledenvergadering 
dankte de voorzitter haar voor al 
dit werk en werd zij door de 
leden, onder luid applaus, 
unaniem tot erelid van de 
vereniging benoemd. 

Na de vergadering, in de grote zaal, werd Muis Gooszen vervolgens 
toegesproken door het oudste bestuurslid, vice-voorzitter Jaap Maijoor. In 
zijn speech noemde hij Muis ' het reddingsvest van de vereniging ·, hiermee 
verwijzend naar de in de passagiershutten aanwezige instructies voor het 
bevestigen van een 'life jacket' , waarvoor Muis in de vijftiger jaren model 
had gestaan. 
Namens alle leden, die hiervoor een vrijwillige bijdrage hadden gestort, 
bood Jaap Maijoor haar - vergezeld van een boeket bloemen - een cheque 
aan van € 959,50, die door haar naar vrije keuze kon worden besteed. 
Ook de directie van Avifauna dankte Muis Gooszen voor de prettige manier 
waarop gedurende een aantal jaren was samengewerkt en bood haar 
eveneens een bloemenboeket aan. 
In haar dankwoord stelde Muis Gooszen dat de 32 bestuursjaren in haar 
ogen slechts een korte tijd hadden geduurd en dat ze het werk altijd met 
erg veel plezier had gedaan. 
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Dankbetuiging Muis Gooszen 
Net terug van een drieweekse vakantie aan de overzijde van het Kanaal 
ontbreekt de tijd om u allen uitgebreid te bedanken. De RIL-Post inzendtijd 
is om. In het najaarsnummer zal ik graag terugkomen op de geweldige 
verwennerij, die u allen mij op 6 mei j.I. bereid hebt. Tot dan. Vriendelijke 
groeten, Muis Gooszen. 

Vierhonderd jaar Nederland • Australië 
Vierhonderd jaar geleden, in 1606, zette Willem Jansz, schipper van de 
DUYFKEN, als eerste Europeaan voet aan wal in Australië. Om dit te 
herdenken worden er veel officiële herdenkingen in zowel Australië als in 
Neder1and gehouden. Ook de redactie van de RIL-Post wil aan deze 
gebeurtenis aandacht besteden en heeft daarom gemeend - in plaats van 
de rubriek 'RIL-vloothistorie' - een artikel te plaatsen van de hand van 
John Papenhuyzen over de gemeenschappelijke maritieme geschiedenis 
van beide landen. 

Volle Kracht Vooruit 
Een van onze leden, gewezen stuurman Anthony Elshove, heeft een boek 
geschreven over de meer vrolijke aspecten van zijn diensttijd bij de KJCPL. 
De meeste verhalen spelen zkh af op de BOISSEVAJN en de TJIPANAS. Een 
van deze verhalen - 'Zeelieden in de bergen' - hebben wij in dit nummer 
gepubliceerd. Dit boek, met de titel 'Volle Kracht Vooruit', wordt uitgegeven 
door Stegro Uitgeverij, p/a St Jozefstraat 4, 5248 AT te Rosmalen. De 
verkoopprijs bedraagt, inclusief verzendkosten, € 27,95. Leden van onze 
vereniging wordt een korting van€ 5,- aangeboden indien zij dit boek voor 1 
augustus bij de uitgever bestellen en dan € 2.2,95 overmaken op 
bankrekeningnummer 39.30.74.005 t.n.v. Stegro Papendrecht. 

Memorabilia 
Op 9 oktober 2005 over1eed, tijdens een vakantie in Neder1and, de in Durban 
woonachtige oud-hwtk A.J. Odink. Tot onze verrassing ontvingen we enige 
maanden later een doos met een aantal mooie memorabilia, o.a. van de 
STRAAT BANKA en de T JIT JALENGKA, die hij aan onze vereniging had 
nagelaten. Deze stukken zijn een welkome aanvulling voor de verzameling die 
onze vereniging beheert om later over te dragen aan de beide grote 
Neder1andse maritieme musea. 
Ook van ons lid A. Vink ontvingen we enige aanvullingen voor onze 
memorabilia collectie en wel een JCJL huisvlag en één van de eerste RIL 
huisvlaggen. 
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De ontdekking van Australië 
(bijdrage John Papenhuysen) 

De Portugezen waren de eerste Europeanen die onder Vasco de Gama de 
Indische Oceaan ontdekten en die sinds 1497 al handel dreven in Goa aan 
de Westkust van India en later in de Specerij eilanden. 
De specerijenhandel was geheel in de handen van de Portugezen. De 
Hollanders hadden wel een oogje op deze winstgevende onderneming en 
probeerden uit te vinden hoe men zelf de kostbare ladingen kon verkrijgen. 
Een zekere Jan Huygens van Linschoten, die vier jaren in Portugal and vijf 
jaren in Goa voor de Portugezen had gewer1<t, kwam in 1592 in Neder1and 
terug waar hij prompt zijn ondervindingen en kennis van de Portugese 
handel en zeevaart routes aan de kooplieden en reders in Holland doorgaf. 
Met deze kennis werd de Compagnie van Verre opgericht en werden 
onmiddellijk schepen uitgestuurd naar de Specerijen eilanden via de routes 
ontdekt door de Portugezen. 
Cornelis Houtman bezocht in 1596 voor het eerst Bantam aan de 
Noordkust van West Java. Meerdere schepen onder gezag van van 
Waerwijck, van Heemskerk en van Neck volgden de routes via Kaap de 
Goede Hoop, waarbij Mauritius ontdekt werd, of via Straat Magelhaen 
tussen Vuur1and en de zuidkust van Zuid Amerika. 
In 1602 vormden een aantal Handelshuizen, onder wie de Compagnie van 
Verre, de almachtige Verenigde Oost Indische Compagnie VOC. De Staten 
Generaal, het hoogste machtsbestuur in de Republiek der Verenigde 
Provinciën, ver1eende aan de VOC handelsmonopolie over een gebied 
tussen Kaap de Goede Hoop en Straat Magelhaen, eigenlijk het geheel 
van het zuidelijk halfrond! 

Replica van de 
DUYFKEN zeilend 
nabij Fremantle. 



De voornaamste handels nederzettingen van de VOC lagen op Java en in 
de Molukken, niet ver van het vermaarde Groote Zuidland oftewel Terra 
Australis Incognita. 
De VOC Opperkoopman in Bantam besliste dat het onbekende Groote 
Zuidland, waar men dacht dat de goudmijnen van Koning Solomon lagen 
en waar misschien ook wel handel te doen was, onderzocht moest worden. 
Het scheepje dat deze expeditie zou maken was de DUYFKEN, een klein 
jacht van zo'n 50 ton met geringe diepgang. 
Op 26 April 1606 zette Kapitein Willem Jansz voet aan land bij Weipa op 
de Noordkust van wat nu Queensland is. Hij bracht tijdens deze reis 300 
km van de Westkust van Cape York Peninsula tot Kaap Keer Weer in 
kaart. 
Dit was de eerste documentatie van een Europese landing op Terra 
Australis Incognito, in dit geval een Nederlandse landing. 

Er wordt door de Spanjaarden aanspraak gemaakt dat op 14 Mei 1606 
Kapitein Pedro Femandez de Quiros het onbekende Groote Zuidland 
ontdekt had. In feite ontdekte de Qulros het grootste eiland in de New 
Hebrides en noemde het land •Australia del Espiritu Santo". Alhoewel hij 
niet het Groote Zuidland gevonden had is de naam Australia toch blijven 
hangen. 
Ook is er bewijs gevonden dat handelaars en vissers van de nabije 
eilanden (nu Indonesië, maar wat Macassans genoemd werd in de boeken) 
voet aan wal gezet hadden lang voor de Europeanen arriveerden. 
Ook wordt er beweerd dat de Chinezen al handel dreven met de 
inboorlingen, maar zoals het geval is met de Macassans, er is geen 
schriftelijk bewijs; zij lieten geen kaarten en rapporten achter voor het 
nageslacht! 
Jarenlang voeren de VOC zeilschepen routes die de Portugezen ontdekt 
hadden; rond Kaap de Goede Hoop, langs de Oostkust van Madag~skar 
naar Mauritius, waar geproviandeerd werd. Vandaar werd de Indische 
Oceaan overgestoken richting Straat Soenda. Deze oversteek leverde vele 
moeilijkheden en vertraging op, veroorzaakt door tegenwind en lange tijden 
van windstilte. Als gevolg daarvan raakten het drinkwater en voedsel op en 
werd de bemanning ernstig ziek. 
Uiteindelijk werd meer zuidelijk van de Kaap een nieuwe route gevonden 
waarbij gebruik gemaakt kon worden van de bestendige westelijke wind. 
Kapitein Hendrik Brouwer voer Zuid rond de Kaap en werd door de 
westelijke wind tot 11 O graden Oost gevoerd. Vandaar werd een 
noordelijke koers gestuurd die hem tot Java bracht, waar zijn reis in 5 
maanden en 24 dagen eindigde, in record tijd! 
Meer schepen volgden deze route met succes en in 1616 werd er door de 
Heren Zeventien, de directeuren van de VOC in Amsterdam, een opdracht 
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gegeven dat alle VOC schepen op weg naar Java deze route langs de 
Westkust van het Groote Zuidland moesten volgen. 
Deze nieuwe route gaf weer andere problemen, in dit geval probleme~ 
veroorzaakt door onnauwkeurige navigatie instrumenten. Breedte kon vni 
nauwkeurig bepaald worden door middel van de zon en de sterren maar 
lengtebepaling was (toen) nog onnauwkeurig. Het resultaat was dat de 
positie, waar een noordelijke koers gestuurd moest worden om Java te 
bereiken, maar een gissing was. 
In hetzelfde jaar dat de VOC opdracht gaf om de zuidelijke route te gaan 
varen kwam de EENDRACHT onder bevel van Dirck Hartogsz bijna in 
moeilijkheden. Hartogsz kwam dicht bij een gr~p eilanden op ongevee~ 25 
graden Zuiderbreedte. Hij bracht de eilanden in kaart en noemde ze Dirck 
Hartogsz Eilanden en het nabije vaste land t;endrachtsland. Een tinn~n 
bord met de woorden "1616. Den 25 October is hier aengecomen het schip 
Eendracht van Amsterdam De Opper Kopman Gilles Miebais Van Luck . 
Schipper Dirck Hatichs van Amsterdam de 21 dito te ~eilgeghn na Bantu~ 
De Ondercoepman Jan Stins De Opperstuerman Pieter Doores van Bil 
Anno 1616" gegrift werd op een paal op een van de eilanden in de grond 
gedreven. 

Het "Hartogszbord~ 

Andere schepen die de VOC richtlijn volgden hadden minder geluk, namen 
zoals Dadels Land, Houtman Albrolhos, Kaap Leeuwin, Tortelduyffs eiland, 
Pieter Nuyts Land en De Witts land stonden op de VOC kaarten als 
waarschuwing om strandingen te voorkomen in deze wateren. 
In 1623 werd er door de VOC weer een expeditie met twee schepen, de 
PERA en de ARNHEM, vanuit Ambon onder bevel van Jan Carstensz 
uitgerust om verder naar het Groote Zuidland_ te ~oeken. De opdra~ht was 
de route te volgen die de DUYFKEN zeventien iaren eerder bezeild had. 
Zoals Willem Jansz op DUYFKEN, volgde Carstensz de zuidwest kust van 
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Os Papua, zo genoemd door de Portugezen als het land dat wij nu kennen 
als Nieuw Guinea of West lrian. 
In VOC opdracht werd het Groote Zuidland ook wel Nova Guinea (Nieuw 
Goud) genoemd omdat men dacht dat de legendarische goudmijnen van 
Koning Solomon daar misschien lagen. 
Willem Jansz en Carstensz volgden de kustlijn van Os Papua en zeilden 
voorbij de nauwe doorgang die in oktober 1606 door Louis Vaez De Torres 
ontdekt was. 
Volgens Jansz en Cartensz was er geen doorgang tussen Os Papua en 
Nova Guinea. Carstensz noemde de westelijke ingang naar de Torres 
Straat Drooge Bocht en bracht het land ten zuiden van Kaap Keer Weer in 
kaart. 
Anthony van Diemen, VOC gouverneur - generaal van 1636 tot 1 ~5, was 
niet tevreden met de uitslag van Carstensz rapport en gaf orders in 1636 
om de Noordkust en Westkust en een gedeelte van de Zuidkust van het 
Groote Zuidland te onderzoeken en in kaart te brengen. In 1642 vertrok 
een expeditie van twee schepen, de HEEMSKERCK en de ZEEHAEN, 
onder bevel van Abel Jansz Tasman met de opdracht om uit te vinden of 
het Groote Zuidland (nu Terra Australis genoemd) inderdaad tot Antarctica 
strekte, zoals nog aangegeven werd op oude kaarten of dat er open water 
tussen het vasteland en de Zuidpool lag. 

Abel Jansz Tasman 

Via Mauritius, waar proviand en water aan boord genomen werd, zeilde 
Tasman oostwaarts tussen 52 and 54 graden Zuid. Door slecht weer moest 
hij van koers veranderen en op 24 November 1642 bereikte Tasman de 
kust van een land dat hij van Diemensland noemde naar de Gouverneur
generaal van de VOC in Batavia. Tasman nam bezit van het land voor de 
VOC door een vlag met het monogram van de VOC te planten. De 
onderzoekingstocht werd vervolgd en het Zuid Eiland van Nieuw Zeeland 

8 

werd ontdekt, Tasman dacht dat het een deel van het vaste land van Terra 
Australis was. Op de terugreis naar Batavia, waar hij op 15 Juni 1643 
arriveerde, werd ook Fiji nog ontdekt. Tasman had door zijn 
ontdekkingstocht bewezen dat Terra Australis en Antarctica door een 
oceaan gescheiden waren. 
Een Nederlandse vlag werd voor de eerste maal op Australische bodem 
geplant op 3 December 1642 door een matroos, die door een zware 
branding naar de wal op van Diemensland zwom. 
Bij aankomst in Batavia ontving Tasman een nieuw bevel van de VOC o~ 
vast te stellen of Nova Guinea en van Diemensland aan Terra Austrahs 
verbonden waren. In geval er geen doorgang tussen Nova Guinea (Os 
Papua) en Terra Australis gevonden werd, waren zijn orders om rond te 
keren en westwaarts te zeilen; en dan de gehele noordkust en de westkust 
van het onbekende land tot het beruchte Houtman Abrolhos Rif in kaart te 
brengen. Met drie schepen, de LIMMEN, de ZEEMEEUW en de BRAC~ 
zeilde Tasman naar Nova Guinea, maar zoals Carstensz In 1623 kwam h11 
tot de conclusie dat de nauwe vaargeulen en zandbanken geen doorgang 
verleenden. Tasman noemde het gebied, waar hij dacht dat Nova Guinea 
en Terra Australis verbonden waren, Droog Hoeck. Vandaar zeilde de vloot 
naar het westen om de noord en westkust in kaart te brengen. 
In 1696 werd nogmaals een expeditie georganiseerd om naar een schip te 
zoeken dat verloren was gegaan op haar reis naar Batavia en tegelijkertijd 
de westkust van Nieuw Holland, zoals Terra Australis nu genoemd werd, te 
onderzoeken. 
Onder bevel van Willem de Vlamingh zeilden de GEELVINCK. de 
NIJPTANGH en de WESELTJE van Texel in Mei 1696. Volgens plan werd 
Kaap de Goede Hoop en een aantal eilanden in de Indische Oceaan 
aangedaan en de tocht voortgezet. 
Op 24 December kwam de kust van Nieuw Holland in zicht en zes dagen 
later werd er geankerd bij een eiland op 31 graden Zuid. Het eiland werd 
Rottenest genaamd en in kaart gebracht. Het eiland en de vaste wal 
werden bezocht en alhoewel er geen contact met inboorlingen werd 
gemaakt vond men toch levenstekens. 
Vlamingh ontdekte de mond van een rivier die hij Swanen Rivier noemde 
naar de zwarte zwanen die daar gevonden werden. 
Vlamingh zeilde noordwaarts en bereikte het Eendrachtsland, waar Dirck 
Hartogh in 1616 geland was. Aan de wal vond men het tinnen bord dat 
Dirck Hartogh daar achtergelaten had. De Vlamingh nam het tinnen bord 
van Dirck Hartogh mee naar Amsterdam en verving het door een nieuw 
tinnen bord waar de historie van zijn tocht in gegrift was. 
Gedurende de 1 a• Eeuw deed the VOC weinig of niets meer aan 
ontdekking of onderzoek met het gevolg dat de Hollanders nooit de 
Oostkust van Nieuw Holland bereikten. 
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Ontdekking van dat gedeelte van het Groote Zuidland, in 1 no beter 
bekend als Nieuw Holland, viel toe aan James Cook, de befaamde Britse 
zeevaarder en ontdekkingsreiziger. 

Captain Cook had de Oostkust van Nieuw 
Holland ontdekt en in kaart gebracht. De 
Britse Union vlag werd gehesen op 29 April 
1no in Stingray Harbour, later vernoemt 
als Botany Bay. Een paar maanden later 
op 22 Augustus 1 no. tijdens een 
ceremonie op Possession lsland bij Cape 
York, hees Cook de vlag nogmaals en 
maakte plechtstatig aanspraak op de 
Oostkust van het continent in de naam van 
Koning George 111. Hij noemde het land 
New South Wales. 

Het gebied van New South Wales strekte zich uit van Cape York in het 
noorden tot wat is nu bekend als Cape Wilson in het zuiden en al het land 
westwaarts to 135 graden Ooster lengte en alle eilanden in de Stille 
Oceaan tussen 10.37 en 43.39 graden Zuid. 
Het gebied ten westen van 135 Oost tot de Westkust van Nieuw Holland 
(een lijn van ongeveer Adelaide to Arnhem Land) bleef onbeheerd. 
De Nederlanders waren niet geïnteresseerd in het onbeheerde land en dit 
bleef zo tot 1828, toen de Colonial Secretary van Engeland verklaarde dat 
al het land van Nieuw Holland aan Engeland behoorde. 
Op 10 Maart 1829 zeilde HMS CHALLENGER van Kaap de Goede Hoop 
onder bevel van Captain Fremantle op weg naar Nieuw Holland, waar hij 
en zijn bemanning in de ochtend van 2 Mei 1829 landden en aanspraak 
maakten op het land in de naam van de Britse koning. Stirling en zijn groep 
van kolonisten arriveerden een paar weken later. 
Het Groote Zuidland, Terra Australis Incognito, Nieuw Holland was nu 
geheel in Britse handen en zou bekend worden als de Commonwealth of 
Australia. Het feit dat Neder1andse zeevaarders en ontdekkingsreizigers 
hun stempel op de kaart gezet hadden, maakte hen ook een deel van de 
geschiedenis van Australie. 
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Zeelieden In de bergen. 
(bijdrage Anthony Elshove) 

Een van mijn meest favoriete plaatsen in Indonesië was Soerabaja. De 
bevolking vonden wij wat gemoedelijker en vriendelijker dan in Jakarta en 
er was altijd leven in de brouwerij 

Met de T JIPANAS lagen we op de boeien in afwachting van een ligplaats 
aan de kade en we verveelden ons stierlijk. 

De TJIPANAS oo de boeien in sfwachtino van een liaolaats ann dP kndP 

Als we de wal op wilden, hadden we het probleem dat we maar maximaal 
duizend roepia per persoon mochten meenemen en absoluut geen 
buitenlands geld. Vond de douane dat tijdens het fouilleren toch, dan werd 
het onmiddellijk in beslag genomen (en in eigen zak gestoken). 
Men kon dus wel nagaan dat het fouilleren grondig gebeurde, want iedere 
vondst was voor de douanemannen een bijverdienste, een welkome 
aanvulling op hun magere salaris. 
Als ze iets vonden waren ze daarom ook beslist niet boos. In tegendeel, als 
ze niets vonden, dan werden ze pas echt chagrijnig en lastig. 
Dus hadden we altijd hier en daar een paar Singapore dollarcenten los in 
de zak gestopt om hen gunstig te stemmen. 
Aan duizend roepia had je natuur1ijk helemaal niets als je de wal op ging. 
Daarmee kon je net een biertje kopen en dan hield het wel op. 
Wist je echter buitenlands geld (bij voorkeur Singapore dollars) binnen te 
smokkelen, dan zat je wel goed. Voor één Singapore dollar 
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(toen circa fl. 3,50 of wel 1,60 Euro) kon je de bedjak (fietstaxi) betalen en 
ook nog uitgebreid eten en drinken zoveel je wilde. 

Met de mandoer, de voorman van de havenwerkers in Soerabaja, had ik 
een deal gesloten. Elke keer, dat wij in Soerabaja aankwamen voorzag hij 
mij van mijn lievelingsgerecht gadogado, dat zijn vrouw, die een warong 
(eetstalletje) op de pasar (markt) beheerde, zelf had gemaakt. 
In ruil daarvoor gaf ik hem een van mijn afgekeurde witte overhemden, die 
ik, als ik niet had geweten wat voor handelswaarde ze nog vertegenwoor
digden, al lang in de prullenmand zou hebben gekiept. 
Als de mandoer iets regelde kon je dat volkomen vertrouwen. Hij wist de 
weg. 
We verveelden ons en het was bloedheet in de haven. We snakten naar 
verkoeling. Maar hoe losten we dat op? Met duizend roepia op zak deed je 
aan de wal niets. Weer kwam de mandoer met de oplossing. Een groepje 
officieren verzamelde een handjevol Singapore dollars en gaf die aan de 
mandoer. Hoe die het geld de wal op wist te smokkelen zonder te worden 
betrapt was ons een raadsel. Wellicht had hij de dienstdoende 
douaneambtenaren omgekocht. De volgende dag kwam hij melden dat hij 
voor ons een weekeindje had geregeld in het befaamde mountain resort 
Tretes, hooggelegen op de helling van Mount Arjuna, ten zuiden van 
Soerabaja. Het reisje was 'all in', dat wil zeggen inclusief vervoer, 
hotelkosten, eten en entertainment, dus we hadden nergens zorgen over. 
Ons handjevol Singapore dollars had wonderen verricht. 
Met een groepje van tien man stapten we in een voor ons afgehuurde bus 
en reden de stad uit. Al gauw verlieten we de laagvlakte. Grommend en 
sputterend zwoegde de gammele oude bus langs de kronkelwegen van de 
berghellingen omhoog. 
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Schilderij van 
een Oost 
Javaans 
berglandschap 

Het luxueuze zij het wat versleten hotel in Tretes ademde de bekende oud 
Hollandse koloniale sfeer uit. Een en al vergane glorie, maar schoon en 
comfortabel. Per twee man kregen we een ruime kamer op de begane 
grond toegewezen. Direct buiten onze kamers bevond zich een zwembad, 
waar we natuurlijk als eerste insprongen om af te koelen van de warme 
reis. En afgekoeld werden we. Onze adem stokte in onze kelen. Het 
bergwater was ijskoud. Dat was wel even wennen na al die hete dagen in 
de laagvlakte. 
Na de eerste middag luieren aan de rand van het zwembad wachtte ons 
een uitgebreide Indische maaltijd met een keur van heerlijke gerechten, 
waar we urenlang van genoten terwijl een gamelan orkest doorlopend 
muziek op de achtergrond verzorgde. 

Gamelan 
orkest 

Af en toe werd de maaltijd onderbroken om een dansgroepje te 
·bewonderen die met hun gracieuze bewegingen op de gamelan muziek 
een sfeer van Oosterse mystiek wist te creëren. 
Na een heerlijke nachtrust in de koele berglucht, vrij van muskieten en 
ander ongedierte, ontwaakten we de volgende morgen en namen direct 
een duik in het koude water van het zwembad. 

Na het ontbijt werd ons verteld dat er een rit van drie uur te paard door de 
bergen voor ons was geregeld. Buiten gekomen bleek dat er inderdaad tien 
bergpaardjes al geheel opgezadeld op ons stonden te wachten. De baas 
van het spul lachte en knikte ons vriendelijk toe en verdeelde de paardjes 
met een deskundig oog onder ons, rekening houdend met het verschil in 
grootte tussen ons. 
Tweede wtk Kalma, de grootste en meest forse van ons, kreeg uiteraard 
het grootste paardje, maar zelfs daarop leek hij boven de maat. Zijn voeten 
sleepten bijna over de grond. Ik had meteen medelijden met zijn paardje, 
maar die scheen het doodnormaal te vinden. IJzersterk zijn die 
bergpaardjes. 
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Toen we allemaal te paard zaten viel het ons op dat er geen over was voor 
de baas van het spul. Hij bleef lachen en vriendelijk knikken, maar 
gebaarde dat hij niet van plan was mee te gaan. 
"Nou, dan gaan we maar alleen", besloot Kalma resoluut en gaf zijn 
paardje de sporen. De rest volgde onmiddellijk zonder enige aansporing 
nodig te hebben, echter zo onverwachts, dat een paar van ons bijna 
achterover tuimelden en nog maar net in het zadel bleven zitten. 
"Laten we maar stuurboord uit gaan•, riep Kalma over zijn schouders en 
trok aan zijn rechterteugel. Allemaal volgden wij zijn voorbeeld en trokken 
ook aan de rechterteugel. 
Alle paardenhoofden stonden nu naar rechts, maar de benen wilden niet 
mee en bleven bakboord uit gaan. Het gevolg was dat het hele spul zich 
als een groepje krabben zijwaarts in de, naar onze mening, verkeerde 
richting bewoog. 
De baas van het spul wuifde ons vriendelijk lachend na, maar greep niet in. 
"Nou ja, wat maakt het uit, dan gaan we maar die kant op", besloot Kalma. 

Dát was een kardinale fout. Iedereen die maar enig verstand van 
paardrijden heeft, weet dat je een paard direct moet laten voelen wie de 
baas is. Geef je toe dan kun je het verder wel schudden. want dan maakt 
het paard wel uit wat er gebeurt. 
Direct nadat alle paardenhoofden weer recht stonden gingen de paarden 
(weer ongevraagd) over in draf. 
Niemand van ons had ooit rijles gehad, dus hadden we geen idee wat 
'lichtrijden' of 'doorzitten' was. Als zoutzakken zaten we in het zadel en 
werden zo door elkaar geschud dat ons ontbijt weer dezelfde weg opging 
als eerder die ochtend, maar dan in omgekeerde richting. 
Net voordat ons ontbijt onze mond had bereikt, maakten de paardjes 
(gelukkig, maar wel weer ongevraagd) een overgang naar de stap. De weg 
begon al flink steiler te worden en de paardjes hadden kennelijk besloten 
het wat rustiger aan te doen. Wij vonden dat best en begonnen nu zowaar 
te genieten van de rit en het uitzicht over de bergachtige omgeving, totdat 
we bij een erg steil en heel nauw weggetje kwamen en het duidelijk werd, 
dat de paardjes die wilden inslaan. 
"Nee, dat doen we niet hoor", riep de tweede stuurman. "dat is te link". 
Uiteraard luisterden de paardjes niet; die strijd hadden we allang verloren. 
Ze stapten driftig het bergpaadje op. De tweede stuurman riep nog: "Ik ga 
niet mee, ik wil erar, maar daarvoor was hij te laat. 
Aan stuurboord afstappen ging niet, want tussen zijn rechterknie en de 
steile bergwand was hooguit twee centimeter ruimte. Aan bakboord had 
wel gekund, maar dan was hij in het diepe ravijn verdwenen, dus zag hij er 
maar vanaf. Nu is het merkwaardige bij zeelui, dat ze zelfs bij slingerend 
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schip fluitend een hoge mast inklimmen om een klus te klaren. maar aan 
de wal hebben de meesten flink hoogtevrees. 
Daarbij komt nog dat wij Nederlanders (in de meest letterlijke zin van het 
woord) zijn en geen Zwitsers die hoog in de bergen al jodelend en zonder 
vrees van het ene op het andere rotsblok springen. Voor ons 
vertegenwoordigt een vluchtheuvel bij een tramhalte in Amsterdam al een 
flinke hoogte en in onze blonde duinen kunnen we nog wel redelijk uit de 
voeten, maar veel hoger moet het toch echt niet worden. 

Verstijfd van angst hielden we ons vast aan de manen van het paard. Ik 
keek naar mijn handen; mijn knokkels waren wit door de kracht waarmee ik 
me aan de manen klemde. Het was me al opgevallen dat het paardje hele 
plukken miste uit zijn manen. Nu begreep ik waarom. Eerdere ruiters 
hadden kennelijk hetzelfde ervaren. Overigens kwam het feit, dat wij 
doodstil en star voor ons uitkijkend in het zadel zaten, de paardjes goed uit, 
want op deze weggetjes konden zij ook geen onverhoedse bewegingen 
van hun ruiter velen. 
Op een gegeven ogenblik ging het door mijn hoofd: "Ik mis iets", en toen 
wist ik het "Kal ma; het is Kalma. Hij zegt niets". Normaal gesproken hoorde 
je hem altijd; of hij lachte bulderend of hij praatte honderd uit, maar nu was 
hij zowaar stil. Behoedzaam stapten onze paardjes steeds verder omhoog 
de berg op. Eindelijk, het leek wel een eeuwigheid later, bereikten wij het 
hoogste punt waar de paardjes, tot onze opluchting, op een open plek even 
halt hielden. Voor het eerst durfden we even om ons heen te kijken en 
inderdaad het was zeer de moeite waard. 

In de diepte de tropische dalen van het weelderi,.qe Indische landschap 
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Vanaf de berg keken we neer op een eindeloos weelderig tropisch 
landschap van een ongekende schoonheid en konden we ons goed 
indenken waarom onze ouders altijd zo lyrisch spraken over 'Ons lndiê'. 
Toen onze paardjes besloten (zelf hadden we er geen enkele controle 
meer over), dat we nu wel genoeg hadden gezien, zetten ze zichzelf weer 
in gang om aan de andere kant van de berg de tocht omlaag te 
aanvaarden. Dat was eigenlijk nog angstiger. Mensen met hoogtevrees 
wordt altijd voorgehouden: •Niet naar beneden kijken. Voor je uit kijken", 
maar toen we omlaag gingen moesten we wel naar beneden kijken. Je kon 
moeilijk, als een soort Dik Trom, achterstevoren in het zadel gaan zitten. 
Daar kwam nog bij, dat de paardjes, door hun eigen gewicht en dat van de 
ruiter samen, af en toe een beetje wegslipten over losse steentjes, maar 
telkens herstelden ze zich, op wonderbaarlijke wijze, weer. 
We lieten een zucht van verlichting toen we onderaan de berg weer op 
minder steile en bredere weggetjes terecht kwamen en ook Kalma liet zich 
weer horen. 
Als op commando (maar niet van ons) gingen ze ineens weer in draf en 
draafden met hun zoutzakken op de rug Tretes weer in. 
We wisten nog niet precies waar we waren, totdat we op een gegeven 
ogenblik een hoek omsloegen en ons hotel zagen, waar we op de stoep de 
vriendelijk lachende en knikkende baas van het spul ontwaarden. 
Klokslag één uur, precies drie uur na ons vertrek hielden de paarden uit 
zichzelf stil voor het hotel. We deden net alsof we het hele gebeuren 
volledig in de hand hadden en riepen, geheel overbodig, in koor: •Ho 
paard"!!! Vervolgens stegen wij stijf en met een zere kont, maar opgelucht, 
af. De baas van het spul bleef maar vriendelijk knikken en lachen, maar in 
zijn ogen zag ik ook enige spot twinkelen. 

Na de lunch spendeerden we de rest van de middag op het terras, 
uitkijkend over de dalen, met een koel glas bier voor onze neus, om bij te 
komen van ons avontuur in de bergen én hadden we weer praatjes. De 
volgende ochtend moesten we tot onze spijt weer terugkeren naar de hete 
laaglanden. De gammele bus had op de terugtocht uiteraard wat minder 
moeite om vooruit te komen, omdat de weg voornamelijk bergafwaarts 
was. Af en toe vroegen we ons wel af of de remmen het zouden houden en 
hadden we het gevoel dat de wielen hier en daar wat slipten op de 
onverharde weg. We dachten nog even terug aan de bergpaardjes, die ook 
al glibberend de bergpaadjes afliepen met hun lading zoutzakken op hun 
ruggen. Maar evenals de paardjes dat in de bergen deden, wist ook de bus 
haar weg te vervolgen zonder in het ravijn te storten. Toen wij de haven 
van Soerabaja bereikten, zagen we dat 'good old' TJIPANAS nog steeds 
op de boeien lag alsof zij rustig op onze terugkeer van ons uitstapje naar 
Tretes in de bergen ten zuiden van Soerabaja, lag te wachten. 
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Ontmoeting met een Amsterdamse taxichauffeur 
(bijdrage Herman en Janny Broersma) 

Het was een prachtige augustusdag in 1964, toen ik op Schiphol werd 
opgewacht door mijn verloofde. Ik had twee jaren achtereen als vierde 
werkt~igkundige gevaren op de STAAA T COLOMBO en nu was het tijd om 
te gemeten van de welverdiende vrije tijd in Zeeland en in Friesland. 
Ik had een lange reis achter de rug. Eerst van Hong Kong met de Japan 
Airtines naar Bangkok en vervolgens met de KLM naar Amsterdam en mijn 
verloofde kwam helemaal uit Vlissingen. 
De gedachte om met mijn zware koffer nog eens met de trein naar Alkmaar 
en vervolgens met de bus over de Afsluitdijk naar Harlingen te reizen was 
niet aantrekkelijk en we kregen het idee om een auto te gaan huren. Ik had 
weliswaar in twee jaar niet gereden maar zo iets verteer je niet zomaar, 
redeneerden wij. Echter, geld was het probleem, want waar haalden wij het 
geld voor een deposito vandaan? 
Ik had niet veel guldens op zak en mijn verloofde had niet op grote 
uitgaven gerekend en we liepen toen nog niet met creditcards op zak. We 
besloten het idee te vergeten en dan toch maar het openbaar vervoer te 
gebruiken. 
Wij naar een geparkeerde taxi toe met het verzoek om ons naar het 
Centraal Station te rijden. 
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Naar de taxi's op 
Schiphol 



De chauffeur was een echte Amsterdammer en wilde wel eens weten waa.~ 
wij dan wel vandaan kwamen. Uitgelegd dat ik twee jaar zonder ~~rlof b•J 
de Grote Vaart had gevaren en dit vond hij bijzonder inte~essant. H•J ken~e 
veel zeelieden maar twee jaar was toch wel ~rg lang. En wat va.~ m1Jn 
verloofde, had zij zo lang op mij gewacht?" D1t .. ~ze~de hem bhJ~baar 
vertrouwen in want toen wij hem vertelden dat WIJ e1genhJk een auto walden 
huren maar d~t wij geen geld voor een deposito hadden, bood hij ons aan 
om ons dat bedrag te lenen zonder dat we iets hoefden te geven als 
onderpand. , 
Men moet zich voorstellen, nog geen uur in het land en dan heeft zo n .~an 
het vertrouwen om je een relatief groot bedrag te lenen zonder dat h•J JOU 
kent. Wij waren verbaasd en verrast. 
Hij reed ons naar een verhuurbedrijf en wij krege~ e~~ ~uto !"ee. We 
beloofden dat wij over vijf dagen het bedrag persoonhJk b1J z11n huis zouden 
terugbrengen. 
Dit gebeurde dan ook, samen met een flinke bedrag er ~ven op als 
beloning voor het vertrouwen dat hij in ons had ges~eld .. W1J konden nog 
steeds niet geloven dat iemand zo maar een stelletie wildvreemden kon 
vertrouwen. 
Wij kwamen aan bij zijn woning in de Amsterdamse binnenstad, een pa.~r 
verdiepingen hoog en daar stond hij ons op te wachten, samen met ZJJn 
vrouw. Wij dronken een kopje koffie en zijn vrouw vertelde ons ~at ze ec~t 
kwaad was geweest op haar man dat hij zo maar aan vreemd~hn"gen zo n 
groot bedrag hadden kunnen geven. •Nou, daar ken je naar flu1te • had ze 
hem verteld. .. 
Hij was echter in het geheel niet bezorgd ge~~est want met ZIJ~ 
mensenkennis had hij deze twee jonge mensen pos1t1ef beoordeeld en h1J 
was niet teleurgesteld. 

Mijn vrouw en ik zijn de daad van deze Amst~rdamse taxic.hauffeur nooit 
vergeten, dit vertrouwen in de mens heeft alt11? een grote indruk op on~ 
nagelaten en heeft in ons latere leven diverse malen een besluit 
beïnvloed, waar we echt vertrouwen moesten hebben in de mens. 
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Het Is groen en ligt op je bord 
(bijdrage Ton Roskam) 

Het runnen van een rederij is een complexe zaak. Op heel veel fronten 
moet strijd gevoerd worden tegen de concurrentie. Vracht zien te boeken, 
scheepsruimte reserveren. Er moeten heel wat logistieke hoogstandjes 
opgevoerd worden voordat er een profijtelijk systeem draaiende is. De 
vloot vervult binnen een rederij een sleutelrol. Lading verwerken, stuwen, 
laden. vervoeren, lossen. Alles moet als een raderwerk in elkaar grijpen 
om succesvol te zijn. De scheepsbemanning heeft tot taak om de schepen 
veilig van A naar B te brengen. Uiteraard met behoud van schip en lading. 
In de hele keten van activiteiten moet natuurlijk scherp op de kosten gelet 
worden. Alleen als er ' lean and mean' gewerkt wordt kan de noodzakelijke 
positieve cashflow ontstaan. Iedereen draagt zijn steentje bij. 

Een bepaalde groep wordt vaak vergeten als het gaat om een specifieke 
inbreng. Zo is daar de hofmeester die voor de voedselverstrekking aan 
boord zorg draagt. Voornoemde functionaris staat in de wandelgangen te 
boek als de "hofjood". Op diverse plaatsen langs de scheepsroute wordt 
geproviandeerd, uiteraard tegen zo scherp mogelijke prijzen. De 
leveranciers van de voedingswaren zijn de shipchandlers. Volgens veel 
zeevarenden zijn het schimmige handelaren die regelmatig de hand lichten 
met de uiterste verkoopdatum en andere kleinigheden. De vrije vertaling 
luidt dan ook: •scheepszwendelaar". 

De Victoryschepen werden in Singapore van noodzakelijke victualiën 
voorzien. Onder de artikelen die aan boord gebracht werden waren houten 
vaatjes met een onbekende substantie. Er was alleen bekend dat het 
goedkoop was. Een bijdrage aan het profijtelijk opereren van de kongsi. Bij 
geheime inspecties vanuit de machinekamer in de - van zeven sloten 
voorziene - proviandkamers, werd geprobeerd klaarheid te krijgen over de 
inhoud van de vaten. De ontdekkingstochten leerden dat in de vaatjes 
grote groene ballen zaten. Het leek nog het meeste op ingemaakte kool. 
Alleen het inmaken was gebeurd met een glutonachtige materie die ervoor 
zorgde dat het geheel enigszins slijmerig overkwam. Vaten met slijmballen 
dus. Onze kombuisbrigade kon echter toveren met de inhoud van de 
vaten. Het bleek echt een soort culinaire obat matjan te zijn. Uit de vaten 
konden verschillende soorten groenten geproduceerd worden Eén keer 
door de keukenmachine en het groenvoer kwam op het menu als endives, 
twee keer door de blender en het werd purslane en nog een keer door de 
hakselaar leverde spinach. Natuurlijk kon het ook nog opgediend worden 
als cabbage in season 
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In de kombuis 

Een andere mogelijkheid was dat het toegevoegd werd als glijmiddel aan 
de chicken à la king, kortom de mogelijkheden waren bijna onbeperkt. Ook 
in vloeibare vorm stond het aan de basis van veel gebonden soepen zoals 
de high/and broth of de diverse chowders en potages. Natuurlijk ontbrak 
het ook niet in de zaterdagse erwtensoep. Restantjes konden altijd nog in 
een quiche verwerkt worden. De enige manier om dit voedsel eetbaar te 
krijgen bestond uit het toevoegen van de juiste hoeveelheid sambal. Onze 
stewards vroegen dan ook nooit: "sambal bij ? " We aten dit enkel en 
alleen om een positieve bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van de 
firma en met een vaag idee dat het misschien hielp tegen een eventuele 
uitbraak van scheurbuik. Creativiteit stond hoog in het vaandel van onze 
cateraars. Dat wij het niet altijd lekker vonden kwam omdat we verwend 
waren en te veeleisend. 
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Een reünie als zo velen? 
{bijdrage Jaap Maijoor) 

Zeven jaar geleden kwamen een aantal werktuigkundige 'Straat Fiji
gan~ers', die samen het technisch vernuft van de STRAAT FIJI in de jaren 
zestig vormden, elkaar bij toeval tegen. Een afspraak werd gemaakt om 
eens bij te praten. 
Een aantal "".eken. later stond de koffie klaar in Putten. Het 'klikte' zogezegd 
meteen. Hennnenngen werden opgehaald en 'boeiende' verhalen gingen 
over en weer over de tafel. Vragen kwamen er ook. Hoe zou het andere 
niet aa~wezige collega officieren-werktuigkundigen vergaan zijn? De basi~ 
was hiermee gelegd om meer speurwerk te verrichten naar de nog 
ontbrekende collega's uit die tijd. Het mooiste zou zijn om het hele arsenaal 
a:in ~k's bij elkaar te krijgen, van Baas tot leerling. Na naarstig zoeken, 
v1a-v1a en ~et behulp van het internet is de hele 'rang' bijna compleet! 
Alleen de v11fde wtk ontbreekt nog. K.B. van der Wielen, waar is hij? 

Afgelopen augustus kwamen de 'Fiji-reünisten' voor de zevende keer 
bijeen, ditmaal was Zeeland aan de beurt. Het was weer een fantastisch 
gebeuren. De verhalen worden per keer interessanter (sterker) en langer 
lijkt het wel. Geuren en kleuren werden nagenoeg voelbaar. Zou de leeftijd 
van de heren hier ook iets mee te maken hebben? Ook de creativiteit 
ontbrak hierbij niet. Zo werd 's morgens, bij de koffie, al door verschillende 
aanwezigen spontaan proza gedeclameerd, hetgeen veel hilariteit 
opleverde. Het jaarlijks terugkerend poêtisch verhaal over de kwabbeldras 
willen we u hier niet onthouden. 

De kwabbe/dras zat op zijn rots en voelde zich een pluisje Gods. 
O'! een dag zei hij: ~oag Papa en dag Mamoe, ik ga naar Canadada toe". 
H11 zw~m .~en dag, hij zwom een week maar niets dat op Canadada leek. 
Toen 1s h11 maar weeromgezwommen en terug op zijn rots geklommen. 

Er werden op een dergelijke dag trouwens niet alleen maar 'sterke' 
ve.rh~len v~rteld. D.eze keer had het middagprogramma veel te bieden. 
Vhssmgen 1s voor iedereen, die zich met zee en alles wat zich daarop 
afspeelt verbo~den. ~oelt, zeer .de moeite waard. De Hogere 
Zeevaartschool in Vhssmgen was en 1s voor menig zeevarende een basis 
v?or maritiem-technische en nautische kennis. Water en scheepvaart zijn 
hier met elkaar verweven. Het is dus niet zo vreemd dat 'Kleintje Sail' hier 
georganiseerd wordt en toevallig ook nog op de dag van de 'STRAAT FIJI 
reünie'. Wel was bijzonder dat in de Jacobskerk een maritieme expositie 
gehouden werd. Het toeval wilde dat bij de ingang van de kerk een 
schaalmodel van, jawel, m.v. STRAAT FIJI stond tentoongesteld! Groot 
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was de verbazing van de 'Fiji-gangers' toen zij hiermee g~onfr~nteerd 
werden. Dan wordt nog weer eens duidelijk wat een der~ehJk schtp voor 
zijn bemanning betekend heeft en misschien de -~emanntng ~.oor ~tk~ar? 
MOh, ja, dat tuik en die kraan, die hut en daar ... , ktJk, daar zat JIJ en 1k .~1er". 
Het enthousiasme van de STAAA T FIJI officieren werkte aanstekeh1k en 
sloeg zelfs over op de organisatie en de andere bezoekers van deze 
tentoonstelling, die van alles wilden weten. 

Fiji-reünisten bij 
het model van de 
STRAAT FIJI. 

Knielend vlnr: 
van Apeldoorn, 
Smit en Pleizier. 
Staand vlnr: 
Maijoor, Sikkes 
en van den Avert 
{toto Sam Smit). 

Nadat de officieren met 'hun' schip vereeuwigd waren werd nog een 
bezoek gebracht aan de expositie 'Werk in uitvoering' v.~ de bekend~ 
'Sigma' tekenaar Jan Sanders. Deze tekeni~ge~ waren b_11 velen beke~d , 
vooral de technische humor die Jan Sanders 1n z11n werk wist te leggen n~p 
bij de heren wtk's de nodige associaties op. De dag werd toepassehJk 
afgestoten met een heerlijk diner in een restaurant op d~ boulevard met 
uitzicht op de zee met zijn bedrijvigheid, hetgeen nostalgische gevoelens 
bij de reünisten opriep. 
Zondagmorgen werd, onder een stralende zon en onder het geno~ van een 
kopje koffie op de boulevard van Vlissingen, nog even teruggeblikt op de 

reünie. 

De vraag blijft staan: Is dit een reünie a_ts zo _ve~en? Wat bi_ndt deze groep 
mensen? Wat maakt juist die ene penode in ie leven, uit vaak langere 
carrières, zo speciaal? Voelt de 'Baas' zich misschien weer ev_en 'Baas' en 
de 'Leerling' zich weer even 'Leraar'? Vragen met vaak uiteenlopende 
antwoorden. Maar wat vast staat is: er is IETS dat deze gr.?E:p .mensen 
bindt. Er worden alweer plannen gemaakt voor de volgende reunte in 2006. 
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Uit de collectie van Ger Sweljen 
(bijdrage Ger Sweijen) 

Deze brief - naar mijn mening een heel bijzondere - brengt in beeld hoe 
gruwelijk de omstandigheden waren voor de koopvaardij tijdens de 
oorlogsperiode in de jaren 1940-1945. De geadresseerde, 4' stuurman 
W.A. Koning, ontving deze brief in New Orleans in mei 1942. De brief was 
afkomstig uit Wellington, gecensureerd door de Nieuw Zeelandse 
autoriteiten en op de achterzijde staat een Amerikaans douanestempel 
(district nr. 20, 23 May 1942) en restanten van twee zwarte lakstempels, 
waarbij de woorden 'New Orleans' duidelijk zijn. De T JINEGARA (1 ), met 
gezagvoerder J. Naerebout en o.a. 4' wtk L.J. van Duivendijk, vertrok uit 
New Orleans naar Noumea op 1 juni 1942. Het schip werd getorpedeerd 
door de Japanse onderzeeër 1-169 op 23 juli 1942, doch alle 116 
opvarenden werden gered. Zoals bekend werd de T JISALAK door de 
Japanse onderzeeër 1-8 tot zinken gebracht op 26 maart 1944 en werden 
de opvarenden op beestachtige wijze vermoord en afgeslacht door de 
Japanse bemanning. Een van hen was W.A. Koning, die als 3' stuurman 
dienst deed. 
Op de hieronder afgebeelde personeelskaart van de MShipping" tijdens de 
Tweede Wereldoor1og blijkt dat vierde stuurman Koning bij het uitbreken 
van de oorlog op de T JIMANOEK (1) voer en vervolgens dienst deed op de 
T JISAROEA, T JINEGARA (1) en T JIBADAK, voordat hij zijn leven verloor 
bij de ondergang van de T JISALAK. 
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Wat uiteraard ook een groot vraagteken oproept is het feit hoe deze brief in 
mijn verzameling terecht kon komen, omdat hij duidelijk niet meer in het 
bezit was van de geadresseerde in 1944. 

Misschien dat dit artikel bij nabestaanden of familie nog aanleiding geeft 
om verdere bijzonderheden over deze gesneuvelde stuurman mee te 
delen. 
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De Wlmpie Bakker Song 
(ingezonden door Jaap Maijoor) 

Parodie op de 'Voetbalwedstrijd' van Louis Davids door R. Edsen. 

Wimpie Bakker had ons zondag uitgenooijigd 
Voor een happie en een drankie op de Peak. 

Nou, die slome het er eer mee ingelege 
Want alles was waarachtig even sjiek. 

Ik heb nooit geweten dat ik zo kon eten 
Want, nou ja, dat doe je heus niet iedre dag. 
Maar zo nou en dan docht ik dat ik het allee 

Bij al dat lekkers dat er op tafel lag. 

Alle mensen van TJIWANGI en NIEUW HOLLAND 
Liepen los in 't midden van de kamer rond. 

Er lag zoveel fijns om even in te bijten 
Af en toe liep het water in mijn mond. 

Ik stond zonder erg dat heerlijks aan te kijken 
En 'k wist niet dat het al begonnen was. 

Eensklaps riep Wim Bakker "Proostr en van emotie 
Drupten tranen op zijn zondag 's beste das. 

Al dat lekkers werd ons netjes voorgeschoteld 
Er lag keurig op een soortement buffet 

Ik zei "waarom gaan die lui niet aan de kant staan 
Als 'k wat pakken wil vis'k telkens achter het net~· 

.. . "Wi"!pie heb me toen de regels uitgelege 
HIJ zei als Je wat pakken kan dan pak je 't, want dat mot 

Als niemand kijkt dan pak je van mijn part tweemaal 
En wie de meeste happies pakt die wint de pot~. 

Een kalkoen was't pronkstuk van de feestdis 
Die was zó groot en dat was lang niet mis 

En toen mosten we van vooraf aan beginnen 
Ik zeg "Dat beesie mag der weze, da's gewisr 
Als Moe Bakker nog meer eten durft te geven 

Nou, dan nok ik, maar dan ook absoluut 
Want als je vol bent ben je vol, wat heus een feit is 
Ook al klinkt het dan misschien een beeUe bruut. 
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Na een kwartiertje wordt het feestje reuze spannend 
En de hele klit kroelde in het rond 

Wim riep "Jam Sengr (dat is een muftik uit een glaassie) 
En toen kwam er wat beweging in het front 
Wimpie heeft zijn trekharmonica genomen 

En Moe Bakker droeg braaf drankies in het rond 
Toen is er leven in de brouwerij gekomen 

En de party kwam toen pas goed van de grond. 

't Was luidkeels ga/lemen en zingen vanjewelste 
De trekharmonica die gaf ons veel jolijt 

Toen gaf de Sparks nog's impersonificatie 
Dat veroorzaakte heel wat hilariteit 

Jaap Maijoor zei toen dat grapje is wel aardig 
Al was 't niet net en kwam het niet te pas 

Toen zei de Sparks 'Jij hebt mij er toe bewogen· 
En hij greep uit louter wanhoop naar zijn glas. 

Ik hoorde niets meer als 'Hup Wim!' of 'Hup Moe Bakker/' 
En de feestvreugde die steeg toen wel ten top 
Ook al was een enkeling soms al in de lorem 

En had menigeen een slokje teveel op 
En Moe Bakker hield de zaak goed in de peiling 

En ze gaf ons nog een laatste stuk kalkoen 
Ik weet heus niet meer hoe 't feest is afgelopen 

Maar mijn Wimpie is voor mij de kampioen! 
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E-mail adressen toevoegen of wijzigen: 

28 


	RILPost-13-01
	RILPost-13-02
	RILPost-13-03
	RILPost-13-04
	RILPost-13-05
	RILPost-13-06
	RILPost-13-07
	RILPost-13-08
	RILPost-13-09
	RILPost-13-10
	RILPost-13-11
	RILPost-13-12
	RILPost-13-13
	RILPost-13-14
	RILPost-13-15
	RILPost-13-16

