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Van de voorzitter 

In juni bereikte ons het welkome bericht dat Maersk Benelux b.v. de 
subsidie regeling van Koninklijke Nedlloyd N.V. aan onze Vereniging 
zonder wijziging had overgenomen met ingang van het jaar 2006. De 
bijdrage is, zoals bekend, gebaseerd op het aantal huidige leden die 
sinds 1991 lid zijn. 
Op 12 mei 2007 komen wij zoals gewoonlijk weer bijeen voor de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering en daaropvolgende reünie in 
AVIFAUNA te Alphen aan de Rijn. Er zal zoals gebruikelijk een 
uitgebreide Nederlandse kwaliteitslunch aangeboden worden, waar zelfs 
de culinair verwende Nederbelgen onder ons enthousiast over zijn. 
In de algemene ledenvergadering In mei van dit jaar werd besloten het 
60-jarig jubileum van onze Vereniging in 2008 passend te markeren met 
een boottocht in het Rotterdamse havengebied en, voor de verandering, 
een goed verzorgde Indische maaltijd aanboord. Dit mede ter 
herinnering aan het feit dat de JCJUKJCPL haar oorsprong had in het 
voormalige Nederlands lndiê. De RIL Post zal ter gelegenheid van het 
jubileum met een speciaal nummer uitkomen. 
Over lndonesiê gesproken, voor een recente nostalgische afscheidsreis 
(?) naar Bali pakte ik voor lectuur onderweg aoe stille kracht" van Louis 
Couperus. Het verhaal speelt weliswaar rond 1900 maar geeft toch wel 
een beetje een lokaal sfeeridee. 
Ik las ondermeer dat in de koloniale tijd gezaghebbers de inheemse 
bevolking bij speciale gebeurtenissen wel met een Nederlandse 
rijksdaalder (ringgit) beloonden. Het geven van een grote zilveren munt 
in lndiê valt wellicht te vergelijken met het gebruik van de grote zilveren 
dollar met de beeltenis van Sun Yat Sen destijds in China en de door de 
USA ingevoerde zilveren 'one peso Philipinas'.Gouverno, onze 
rijksdaalder had door de jaren heen een zilvergehalte van maar liefst 
945/1000, totaal gewicht 25 gram. Met het verhaal van Couperus nog in 
gedachten verbaasde het mij dan ook niet toen wij, na enige tijd, door de 
trouwe Balinese chauffeur gevraagd werden of wij mogelijk de waarde 
kenden van zijn "family treasure". Een gebatikt tasje met maar liefst een 
dozijn rijksdaalders kwam alras te voorschijn. De munten waren allemaal 
uit 1870 met de beeltenis van Koning Willem 111 (1849-1890). 
Een numanist in het thuisfront rapporteerde vlot dat een Willem 111 uit 
1870 in gebruikte conditie (slijtage en krasjes) voor de verzamelaar maar 
ongeveer € 20.- waard is, ook al omdat er in dat jaar alleen al 6.6 miljoen 
werden geslagen ... Onze Indonesische vriend was dus weliswaar 
multimiljonair maar slechts in Rupiah (€ 1.- = +!- R 11 ,500.-). De ringgits 
zullen uiteindelijk ook hun weg wel vinden naar de Balinese zilver 
industrie. 

Gert Boot 



Van de redactie 

Gedenkplaat 
Op 4 augustus werd door onze 
Australische zustervereniging, in 
samenwerking met de Federation 
Netherlands Societies, een 
gedenkplaat aangeboden aan het 
Australian National Maritime 
Museum, als dank voor het 
organiseren van evenementen t.g.v. 
de herdenking van het feit dat in 1606 
Nederlanders voor het eerst in 
Australiê voet aan wal zetten. 
Op de foto Marie-Louise Williams, 
directrice van het ANMM, en John 
Papenhuyzen. 

Van Slauerhoff tot containervaart 
Een van onze leden, oud radio-officier 
Durk Koopmans, stuurde ons het door 
hem geschreven boek ·Van Slauerhof1 
t~.t containe~aart '. In dit boek beschrijft 
hij eerst Zijn zeemansvisie op de 
dichter/ schrijver en oud-JCJL arts 
Slauerhoff om vervolgens uitgebreid 
verslag te doen van zijn reizen met de 
T JIBANT JET. In volgende hoofdstuk· 
ken vertelt hij over zijn reizen op een 
aantal Nedlloyd schepen. Het 235 
bladzijden tellende boek is 
geïllustreerd met een groot aantal 
foto's zowel in kleur als zwart/Wit. 
De prijs van dit boek bedraagt € 25 
inclusief verzendkosten en kan 
telefonisch worden besteld op nummer 
0341 -553538 of via e-mail op 
koopmans.sterk@planet.nl . 
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Dankbetuiging 
Muis Gooszen, die tijdens de afgelopen reünie haar bestuursfuncties 
beêindigde, verzocht ons het volgende dankwoord te plaatsen: 

Beste mensen, 

Na de vorige RIL Post ben ik nog een uitgebreider bedankje schuldig. Jullie 
h~~ben mij geweldig verwend met het ontvangen bedrag als dank voor 
m11~ lange" bestuursperi?cie. Het uiteindelijke bedrag (€ 1.009,50) stond in 
juni op mijn bankrekening! Heel hartelijk dank hiervoor. Het is nog niet 
?esteed: Ik denk h~rd aan een video camera, waarover ik nog wat 
informatie moet inwinnen. In oktober ga ik mij bekwamen in digitale 
fotografie (de bewerking op de PC etc.) bij een fotohandel. Het lesgeld 
wordt in ieder geval uit het "fonds" gehaald. 
De ~iverse bestuursfuncties in de afgelopen 32 jaar heb ik altijd met veel 
plezier uitgeoefend. Voorlopig is dat nog meer dan de helft van het bestaan 
van de Vereniging. Ik vond dat het tijd werd om op te stappen. Nu kunnen 
anderen zich in het bestuur uitleven. 

Mijn g~ote wens is dat ~ij nog lang als Vereniging zullen blijven bestaan 
ook al 1s de scheepvaart 1n Nederland exit. De herinneringen blijven. 
Tot ziens in 2007. 

Muis Gooszen. 

m.s. T JIBANT JET 
In september 2007 is het 50 jaren geleden dat de T JIBANT JET tijdens een 
taifoen bij Hong Kong schipbreuk leed. Hoewel de RIL-Post in november 
2000 reeds aandacht besteedde aan deze schipbreuk heeft de redactie 
gemeend de beschrijving hiervan door een drietal toenmalige opvarenden 
te moeten publiceren. Dit ooggetuigenverslag gaat veel dieper in op de 
gebeurtenissen dan toen in de RIL-Post (# 2) werd beschreven. 
In de rubriek 'Vlootlijsten ' hebben we een lijst opgenomen van de etat· 
major die op 22 september 1957 aan boord van de T JIBANT JET voer. 

Ti).dens de eerstvolge~de reünie, op 12 mei 2007 in Avifauna te Alphen a/d 
R11n, hopen alle nog in leven zijnde oud-officieren van de T JIBANT JET 
samen met hun partners, de schipbreuk te herdenken. Voor hen zal op d~ 
reünie een speciale "Tjibantjet·tafer worden gereserveerd. 
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RIL-vloothistorie 
TJIBANTJET 

"Luctor et Emergo" 
(Bijdrage Mucl< van der Kroft, John Papenhuyzen en Ad Rammen) 

Op 18 september 1957 vertrok het ms. T JIBANT JET uit de haven van Moji 
(Japan) met 4000 ton verschillende soorten lading, bestemming Hong 
Kong, 1169 zeemijlen via Straat Formosa. 
De diepgang bij vertrek was voor 17' 09" en achter 22' 06" (resp. 5.41 en 
6.86 meter). 
De. bemanning be.stond, inclusief de gezagvoerder, uit 74 personen (60 
Chinezen en veertien Nederlanders) .Tevens zes passagiers waaronder de 
echtgenote van de gezagvoerder en de echtgenote en het zoontje Eric van 
de hoofdwerktuigkundige, Emiel Moen. 

Gedurende de reis werd er door de marconist een weerbericht van Hong 
Kong ontvangen dat een tropische depressie zich ten oosten van Luzon in 
een taifoen, genaamd Gloria, ontwikkeld had. Om op de hoogte van de 
situ~~ie te blijv~n ~arden via verschillende stations zoveel mogelijk de 
pos1t1e en nchting van taifoen Gloria doorgegeven. Zowel 
uurwaarnemingen als barometerstanden werden bijgehouden. 

Op 21 september te 23:36 u. werd nabij Kai Tai Ha, bij de ingang van Junk 
Bay, de loods aan boord genomen die waarschuwde dat de haven vol met 
schepen lag. Besloten werd zonder loods in Junk Bay ten anker te gaan. 
Te 23:53 u. werd het SB anker gepresenteerd met acht sluitingen te water 
(117m) Er werd zeewacht doorgelopen met de machinekamer op één uur 
not lee. 

Op 22 september te 04:00 u. nam de eerste stuurman de wacht van de 
tweede stuurman over. 
Om 04:45 u. kwam de kapitein op de brug en het bakboordsanker werd 
afgevierd met één sluiting te water. Tevens werden de luchtkokers van het 
voorschip gehaald. De kapitein bleef op de brug. 
In de loop van de middag nam de wind in hevigheid toe en omstreeks 
17:00 u. tot orkaankracht typhoon signa/ 3, windkracht 177-208 km/u. 
(Beaufort Schaal 12) met hoge vloed van + 2.6 tot + 3. 7 meter en een 
luchtdruk variabel 964-945 hPa. 

De eerste stuurman, de derde stuurman, bootsman en timmerman waren 
op de bak. De bootsman ging een duikersbril ophalen om de ogen te 
beschermen wanneer over de verschansing gekeken moest worden om de 
stand van de ankerkettingen door te geven. Het zicht was slecht door de 
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zeer zware regenbuien. 
Men merkte aan de uitlaat van de schoorsteen dat er gemanoeuvreerd 
werd. De ankerkettingen stonden dan over bakboord dan weer over 
stuurboord. 
De ankers gingen krabben, men zag dat het schip zeer snel de rots 
naderde en dat machinekamermanoeuvres niet konden verhinderen dat de 
BB kant van het schip omstreeks 18:47 u. de rots raakte; de eerste stoten 
werden gevoeld en men had moeite om op de been te blijven. De brug zat 
dicht tegen de rots gedrukt. 

De eerste stuurman kreeg toestemming van de kapitein om naar de 
passagiers te gaan kijken, hij hielp hen naar boven en zag dat zij de 
zwemvesten om hadden en ging daarna de Chinese bemanning 
controleren of ook zij de zwemvesten droegen. 

De marconist was om 18:30 u. Hong Kong tijd aan tafel gegaan toen hij 
plotseling door de ramen van de messroom de rotsige kust snel naast het 
schip te voorschijn zag komen. Hij sprong op om naar de radiohut te gaan 
toen er al van boven geschreeuwd werd - ·sparks ... sos·. 

Hij heeft toen de hoofdzender bijgezet en het alarmsignaal uitgezonden. 
Het was toen 09:45 of 09:46 GMT op de stationsklok. 
Direct nadat het alarmsignaal uitgezonden was stootte het schip hevig en 
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brak de hoofdantenne. Toen werd de hoofdzender op de noodantenne 
afgestemd - zover afstemmen mogelijk was - want later bleek dat een stuk 
hoofdantenne en het knikstag met de richtingzoeker sense antenne over de 
antennekoker in het water lag en er van de noodantenne dus bijna geen 
straling meer plaatsvond. Toch heeft de marconist nog het grootste 
gedeelte van het noodbericht op de hoofdzender kunnen uitzenden terwijl 
het schip met enorme dreunen op de rotsen beukte en hevig slingerde, 
waardoor hij verschillende malen onderuit ging en het noodbericht 
onderbroken werd. Het licht viel uit doordat de machinekamer volliep en de 
generatoren uitvielen. De netspanning op de zender viel eveneens weg, 
maar de noodomvormer was zeer snel gestart zodat de hoofdzender nog 
gebruikt kon worden. 
Plotseling sloegen vonken uit de zender en was het afgelopen met de 4-U 
Midden Golf Zender. De marconist is toen op de noodzender overgegaan 
en heeft verder het noodverkeer daarmee afgewerkt. 
De noodgenerator heeft slechts kort kunnen draaien onder 38 graden 
helling over bakboord en liet het vermoedelijk afweten op te lage 
smeeroliedruk. Later is deze noodgenerator horizontaal geplaatst en heeft 
nog menig draaiuurtje gemaakt. 

Het was een chaos in de radiohut geworden; boekwerken, stoelen en 
onderdelen lagen aan de lage kant in het water, dat door de ramen en 
vanuit de gang door diverse scheuren in het bovendek naar binnen kwam. 

In het begin van het noodgeval werden reeds enige telegrammen 
uitgezonden betreffende de toestand, later werden telegrammen ontvangen 
dat ieder uur de algemene toestand en de slagzij naar de maatschappij 
gezonden moest worden. 
Aldus werd gedaan, via de MYONIA, een Shell tanker onder Nederlandse 
vlag, die vlak bij om de hoek van Lyemun ten anker lag en de uitzendingen 
wel hoorde en waar de marconist de gehele nacht stand-by bleef om het 
noodverkeer door te zenden. 
Tegen de ochtend, omstreeks zes uur, lag het schip praktisch stil en lukte 
het de marconist om vanaf het schavotje het knikstag met aanhangsels en 
het stuk hoofdantenne van de antennekoker te krijgen, waardoor weer 
rechtstreeks met Hong Kong Radio gewerkt kon werken. 

Ten anker liggend in de Junk Bay nam de vijfde wtk de wacht 's nachts te 
vier uur over in de machine kamer. Dit was een normale stille wacht, 
waarin geen bijzonderheden voorkwamen. Wegens taifoengevaar moest 
de motor op temperatuur gehouden worden omdat ieder ogenblik 
manoeuvreren gegeven kon worden. 
Om acht uur in de ochtend werd de wacht overgegeven met geen. 
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bijzondere vermeldingen en nog steeds een uur notice. 

Te 16:00 u. werd de wacht overgenomen door de tweede en vijfde wtk daar 
nu de zeewacht ingepikt was. Te ongeveer 16:20 u. werd de eerste 
manoeuvre gegeven. Alle manoeuvres kwamen overeen, zowel 
opgetekend in het wachtboekje op de brug als in de machinekamer. Op 
verzoek van de brug werd omstreeks 16:30 u. begonnen met het opvullen 
van de stuurboord en bakboord nummer 2 tanks. Er werden nu 
manoeuvres gegeven tot 18:45 u. Afwisselend zeer langzaam en stop. De 
laatste manoeuvre was Stop. Het schip maakte constante flinke halen over 
stuurboord en bakboord. Vanaf de brug werd opgebeld om stuurboord en 
bakboord dieptanks op te vullen, alleen de achterste dieptanks. 
Terwijl hier voorbereidingen voor werden getroffen, werden de eerste 
schokken gevoeld. De brug belde op om eerst de dieptank stuurboord 
achter op te vullen. De hoofdwerktuigkundige was ondertussen naar boven 
gegaan om polshoogte te nemen. De vijfde wtk was in de tunnel gegaan 
om de afsluiter van de dieptank stuurboord achter te openen. De tweede 
wtk zette de pomp al bij en opende de combinatie afsluiters in de 
machinekamer. 
De ballastpomp stond ook nog steeds bij, waar de beide nummer 2 tanks 
mee werden opgevuld. Het schip stootte en slingerde geweldig. Toen de 
vijfde wtk voor de hoofdmotor langs liep zag hij het zeewater hoog boven 
de plaat spuiten, door een lek nabij de hoge zee inlaat. De machinekamer 
maakte snel water en omstreeks 18:50 u. viel het licht uit en stopten de 
generatoren. 
De tweede en vijfde wtk zijn toen naar boven gegaan. 

Boven werd nog de afsluiter van de bakboord dagtank gesloten waar 
dieselolie in zat en daarna hebben beide wtk's zich in veiligheid gebracht. 
De vijfde wtk is daarna nog tot nabij de nooddynamokamer gegaan maar 
moest toen opklimmen tot op het kapiteinsdek, omdat het water tot de 
ingang van de nooddynamokamer sloeg. Om 18:55 u. kregen de wtk's de 
nooddynamo aan de praat. Er werd wacht gehouden bij deze dynamo door 
een leerling wtk die hangend in de deuropening, met de trap naar het 
brugdek voor zijn neus, zich daar goed aan kon vast houden. 
De olie uit de dynamo motor spoot af en toe uit de peilpijp zo scheef lag het 
schip. 

Het moment dat taifoen Gloria ons bereikte was tijdens het diner. Degenen 
die niet op wacht waren zaten in de messroom, maar toen het schip stootte 
werden allen in de hoek van de eetzaal geworpen waar de inhoud van de 
boekenkast over hen heen viel. Ook was er tegelijkertijd water naar binnen 
gedrongen in de eetzaal. 
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De sloep, die parallel met de nooddynamo kamer hing, was ook zo maar 
weg. Eerst brak de voorste talie, de sloep beukte tegen de nooddynamo 
kamer en toen brak ook de achterste talie en zag men de sloep nog over 
de rotsen ver boven het hoofd verdwijnen. De sloep lag ondersteboven. Zo 
werd deze ook later op een strandje teruggevonden. 

Uiteindelijk stond bijna iedereen op de SB brugvleugel en zagen zij hoe de 
golven over het voor- en achterschip overkwamen totdat de deining en 
windkracht afnamen. Er was nergens paniek. 

Het schip slingerde nog steeds. Omstreeks 23:00 u., toen het schip vrij 
rustig lag en langzaam bewoog, werd er op maandagochtend om rond 
01 :00 u. een verbinding gemaakt met de wal met behulp van de 
havenpolitie. 
Via deze verbinding (een touwladder) verlieten 23 mensen het schip. De 
volgende morgen rond 11 :00 u. heeft de rest van de bemanning het schip 
verlaten op vijf officieren en de kapitein na. Waaronder de tweede 
stuurman, de vierde stuurman, de marconist, de tweede wtk en een vijfde 
wtk. 

Deze taifoen raasde voor veertien uren en onder bovengenoemde waarden 
over Hong Kong en de South China Sea. 
In de bovenbouw, o.a in de kapiteins hut, werden horizontale plankieren 
aangebracht om het de wachtdoende officieren het verblijf op het 
gestrande schip zo aangenaam mogelijk te maken. 

De duikers die de volgende dag de bodem inspecteerden, zagen dat de BB 
kant van de bodem op een richel rustte. Dat was een groot geluk, als dat 
niet het geval was geweest, was er grote kans dat het schip met man en 
muis was vergaan. 
Het thuisfront hoorde via de nieuwsberichten op de radio van de stranding. 
Op 23 september kregen zij van het Amsterdam kantoor de schriftelijke 
mededeling dat er geen gevaar voor de opvarenden aanwezig was. 
De postzegel op de schoorsteen moest zo snel mogelijk zwart geschilderd 
worden dit om negatieve reclame te voorkomen. 

Het schip was gestrand in Junk Bay, juiste positie 22° 17' 30· N, 
114° 14' 30· 0 , ten ZZO op de uitlopers van Devil's Peak, met de engte 
Lyemun Pass nabij. 
Devil's Peak was blijkbaar tijdens W02 gebruikt als verdedigingsbolwerk, 
te zien aan de nog aanwezige betonnen gebouwtjes en een gangenstelsel 
in de heuvel. Achter deze Devil's Peak ligt Lyemun village, een 
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visserplaatsje, nu een trekpleister voor toeristen, met topkwaliteit vis en 
schelpdieren, toentertijd was het nauwelijks bewoond en werden er Chow
Chow honden (blauwtongen) gefokt als lekkernij voor de Hong Kong 
restaurants. 
De kapot geslagen BB sloep werd ook teruggevonden op de flanken van 
deze heuvel. 

De TJIBANTJET wordt naar het droogdok gesleept 

Op 6 mei 1958 is het schip vlot getrokken en op één oor en iets rechter, 
van 38 graden naar 28 graden tilt weggesleept; op 20 juni 1958 in Doek 1 
bij de HKG & Whampoa Doek Co Ltd afgeleverd, die samen met Taikoo 
Dockyard & Engineering Co Ltd de reparatieklus gingen klaren. 
Het schip heeft slechts 31 dagen droog gelegen en in die tijd heeft men alle 
buitenreparaties volbracht, er werd o.a. 650 ton staal aangebracht. 
Op 12 en 13 mei 1959 werd de technische proeftocht gehouden en op 19 
mei 1959 vertrok het schip van Hongkong voor haar eerste reis op de 
Japan- Hong Kong - lndonesiê dienst. Volgens zeggen bleef het behelpen 
met dit schip. 

Op 16 maart 1972 werd het schip overgedragen te Buenos Aires aan 
Mercury Shipping Co Ltd Panama onder de naam MERCURY RIVER. 
Aankomst te Kaoshiung Taiwan op 4 december 1973; aanvang sloop bij 
Yuh Shen Steel & Iron Works op 4 april 1974. 
Het einde van een mooi schip met veel Luctor en uiteindelijk zonder 
Emergo. 
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HERINNERINGEN AAN MIJN TIJD IN HET VAARGEBIED VAN 
DE KJCPL 

Ten geleide : 

(uit de nalatenschap van Kees Dirkzwager) 
(met een inleiding van Gert Boot) 

Mlaat ons een sluier over dit toneel werpen" zijn mooie woorden van 
wijlen Kees Dirkzwager In de hieronder volgende 'Herinneringen' d.d. 
Kobe 13 februari 1965, gericht aan KJCPL Amsterdam. 
Maar het is wellicht goed om, voordat wij die sluier werpen, nog eens 
even stil te staan bij wat het kon betekenen uitgezonden te worden 
door de KJCPURIL voor een aan-de-wal functie in de vroegere, zeg 
vijftiger jaren. 
RIL was alleszins een eerste klas rederij, die zich heel goed 
ontwikkelde in het zuidelijk halfrond met een eigen Mcan do" mentaliteit. 
Maar het was natuurlijk ook een rederij met groeitekortkomingen, 
gedeeltelijk gevolg van de oorlog, zoals gebrekkige huisvestiging in 
veel landen in het vaargebied. 
Werd je op de wal in het ene land ruim betaald (b.v. Japan}, in het 
andere land moest je op een houtje bijten (b.v. lndonesiê), waar 
natuurlijk ook een soort reden voor werd gegeven (de in die tijd grote 
broer KPM zou salarisaanpassing niet toestaan). Je kon je inderdaad 
ook toeleggen op een overplaatsing, maar volgens HKHO moest je dat 
zien in het licht van het "'totaal pakket". 
Wij kunnen er nu om glimlachen en zouden het avontuur niet hebben 
willen missen. Ook, denk ik, Kees Dirkzwager niet. 

Mevr. Dirkzwager gaf toestemming tot publicatie van de volgende brief 
die Kees Dirkzwager in februari 1965 naar het KJCPL hoofdkantoor te 
Amsterdam stuurde: 

Het moet omstreeks september 194 7 zijn geweest dat ik een 
psychotechnische test in Utrecht aflegde om te kunnen aantonen dat ik 
aan de eisen zou voldoen om te worden uitgezonden door de 
toenmalige JCJL. Kort nadat ik deze test had ondergaan werd ik in 
Rotterdam geopereerd aan nierstenen, die zich, waarschijnlijk onder 
druk van de oorlog, hadden ontwikkeld. Enige dagen na deze operatie 
ontving ik van het hoofdkantoor in Amsterdam een brief dat ik was 
aangenomen, behoudens medische goedkeuring. Niet lang na deze 
operatie meldde ik mij op het kantoor in Amsterdam om de medische 
keuring te ondergaan, maar mijn algemeen voorkomen maakte 
blijkbaar een dusdanig onderkomen indruk dat mij werd aangeraden 
om nog veertien dagen met de medische keuring te wachten, 
aangezien ik waarschijnlijk zou worden afgekeurd indien ik op die dag 
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zou worden onderzocht. De keuring vond overeenkomstig plaats en ik 
werd goedgekeurd voor dienst in het Verre Oosten. 
Voor uitzending werd ik op het Amsterdam kantoor geplaatst om 
vervolgens tussen Kerstmis en Nieuwjaar 1947, met bestemming Hong 
Kong, per Braathen's DC-4 te vertrekken. Op het in oprichting zijnde 
hoofdkantoor werd ik tewerkgesteld als 'employé AZ buitendienst', in 
welke functie ik zeer uiteenlopende werkzaamheden heb verricht. Na 
ongeveer vijf maanden, in mei 1948, werd mij meegedeeld dat ik was 
overgeplaatst naar Shanghai en dat ik zelf voor de nodige 'entry' 
papieren diende zorg te dragen, alsmede scheepsgelegenheid naar 
Shanghal. De papieren waren snel geregeld doch passage was 
moeilijk te verkrijgen, maar tenslotte was er een mogelijkheid om per 
s.s. MARIEKERK naar Shanghai te reizen. Het bleek echter dat aan 
boord van dit schip twaalf Chinezen van Rotterdam waren geboekt. die 
als ongewenste vreemdelingen uit Nederland waren gezet. Het hing 
dus van de kapitein af of ik aangemonsterd mee zou kunnen gaan. 
Vlak voor aankomst van de MARIEKERK te Hong Kong wilde men 
terugkomen op mijn plaatsing naar Shanghai, aangezien Batavia had 
gevraagd om versterking van personeel op het etablissement T g. Priok. 
De heer Veugelers, zojuist uit Amsterdam te Hong Kong gearriveerd, 
werd opgedragen na te gaan welke van de twee plaatsen de meeste 
schepen behandelde, om te kunnen bepalen of ik naar Shanghai dan 
wel naar Tg. Priok zou worden gestuurd. De heer De Haan, toenmaals 
procuratiehouder van King's Building, ontfermde zich over mij en 
overreedde kapitein F. Maas van de MARIEKERK om mij aan te 
monsteren naar Shanghai. Dit was mijn eerste bewuste ervaring dat 
beslissingen op het gebied van personeel wel zeer van onverwachte 
situaties afhankelijk zijn. 
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De VNS (HOAL) 
Victory 

MARIE KERK 



Ik was in die tijd nog vrijgezel en ik leidde een betrekkelijk 
onbekommerd bestaan. De communisten veroverden Shanghai en, 
aangezien het vrij snel bleek dat er voor de l tschappij geen 
toekomst in zat om een eigen kantoor in Shanghd• Jn te houden, werd 
ik met de GENERAL GORDON, in het onderruim van luik 111, in 
september 1949 van Shanghai naar Hong Kong geêvacueerd. 

Het Amerikaanse 
troepentransports
schip GENERAL 

WALTERH. 
GOR DON 

Ik werd op de afdeling boekhouding geplaatst en in december van dat 
jaar trad ik in het huwelijk. Bij wijze van hoge uitzondering kreeg ik toen 
vijf dagen vakantie om een huwelijksreis naar Macao te maken. Enige 
weken na mijn huwelijk kreeg ik twee kamers in het huis 'Shouson Hill 
nr. 7' toegewezen, een accommodatie die gedeeltelijk door de 
maatschappij was gemeubileerd. Ik werd evenwel min of meer 
gedwongen enig meubilair van de maatschappij te kopen, aangezien 
het toen was besloten om in de toekomst geen gemeubileerde 
accommodatie voor geëmployeerden ter beschikking te stellen en men 
daarom van duurzaam meubilair af wilde. 
Na enige maanden - het moet mei 1950 zijn geweest - werd ik in de 
kamer van de heer Zwan geroepen, waarin de heer Witkamp, 
toenmalig chef PZ, mij meedeelde dat ik was overgeplaatst en dat ik de 
keus had tussen Djakarta en Sydney. Toen ik Sydney koos vertelde de 
heer Wltkamp mij - als een geslaagde grap - dat het Djakarta zou 
worden. Er werd mij speciaal meegedeeld dat ik in een volledig 
gemeubileerde accommodatie zou worden ondergebracht. 
Op de dag dat het Koreaanse conflict uitbrak, vertrokken mijn vrouw en 
ik per s.s. TASMAN uit Hong Kong met bestemming Djakarta. Kapitein 
Vrolijk en zijn vrouw reisden op hetzelfde schip op hun huwelijksreis. 
De aankomst te Tg. Priok viel samen met de embarkatie van een 'hadji 
schip en een staking van het personeel van de KJCPL, zowel op 
kantoor als op het etablissement. Er was niemand van kantoor om me 
af te halen en de janboel was onbeschrijfelijk. Door de staking voer de 
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TASMAN meteen door naar Semarang met medeneming van mijn 
ruimbagage. Op de een of andere manier ben ik op kantoor gekomen, 
waarna men mijn vrouw en mij afzette in een leegstaand, 
ongemeubileerd huis, gelegen naast het huis van de inmiddels 
overleden kapitein Evelaar. 

Het s.s. TASMAN 

Wij hadden alleen onze handbagage en wij vroegen ons af hoe wij 
kwartier zouden kunnen maken zonder de meest elementaire 
benodigdheden, zoals lakens en een klamboe. Om een uur of negen 
werden wij plotseling afgehaald met de mededeling dat wij konden 
overnachten in Hotel des lndes. in de kamer die voor kapitein Vrolijk 
was gereserveerd. maar die was doorgevaren met de TASMAN. Twee 
dagen Hotel des lndes. drie weken Hotel der Nederlanden en toen 
werd ons het paviljoen van het huis aan de Djocjaweg toegewezen. De 
bagage was inmiddels ook gedeeltelijk aangekomen. De staking op 
kantoor was afgelopen waardoor mijn vrouw ook niet meer naar 
kantoor hoefde te komen en op een goede morgen konden wij met de 
uitpak van de bagage beginnen. Halverwege die morgen kwam een 
urgent bericht dat de plannen waren veranderd en dat wij aan het huis 
aan de Bontiusweg zouden worden ondergebracht. Weliswaar woonde 
daar op dat moment nog de familie Pauw. maar d ie zouden overijld hun 
twee kamers ontruimen. De heer Pauw was toch maar ontslagen, dus 
speciale égards waren niet nodig. Het was vanzelfsprekend dat we de 
verplichting op ons namen de heer Le Poole, als inwonend 
commensaal van het huis Bontiusweg. over te nemen. Later kwam 
daar de heer Boevé voor in de plaats. Zowel Le Poole als Boevé zijn 
allerplezierigste commensaals geweest, waarmee we de karige 
maaltijden hebben gedeeld - en de bol staande blikjes gecondenseerde 
melk die HKCD naar Djakarta had gezonden omdat ze daar •alles 
vraten". Maar op den duur was het een ongezonde toestand als een 
pas getrouwd echtpaar altijd een inwonende employé in huis had, hoe 
aardig die ook was. Dat werd ingezien en na een kleine twee jaar werd 
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besloten dat we zouden verhuizen naar een huis aan de Dureauweg. 
Daar zouden we weliswaar ook een medebewoner hebben, maar dat 
was de heer Overbeek Bloem, en die zorgde voor z.ichzelf. Er werd 
positief beloofd dat we verder geen inwoners zouden hebben zodra 
Boevé met verlof was vertrokken. Boevé vertrok met verlof en zijn 
kamertje was net ingericht voor baby Dirkzwager, die inmiddels was 
geboren, of het bericht kwam af dat Thesen Ender het kamertje zou 
betrekken. Laat ons een sluier over dit toneel werpen. 
Na veel weifelingen en veranderingen werd ons eerste verlof tenslotte 
vastgesteld, in te gaan in november 1952. In de loop der jaren hadden 
we veel van ons meubilair moeten verkopen om in ons noodzakelijk 
levensonderhoud te voorzien. Er viel dus weinig in te pakken. Tijdens 
ons verlof werd ons meegedeeld dat we in Manila zouden worden 
geplaatst en, na de gebruikelijke privé-correspondentie, kwam ik te 
weten dat we in ongemeubileerde accommodatie terecht zouden 
komen en dat alles in Manila schreeuwend duur was. We kochten dus 
in Holland de meest elementaire stukken meubilair, lieten dat inpakken 
en per HOAL verschepen naar Manila, waarvoor we alle kosten zelf 
droegen. De transportkosten schip - huis van deze bagage en ook van 
de schamele restanten van onze stukken uit Djakarta, overtroffen de 
overplaatsingstoelage bij verre en, ofschoon agent Manila aan Hong 
Kong PZ om speciale consideratie vroeg, werd dat geweigerd en ik 
moest toen, voor de eerste keer, een aanzienlijk bedrag betalen voor 
vervoer en verpakking van mijn meubilair. 
Twee jaar later - augustus 1955 - werden we overgeplaatst naar 
Buenos Aires en de gebruikelijke inlichtingen werden wederom 
ingewonnen per privé-correspondentie. Hieruit bleek dat nog niet 
bekend was of ik in gemeubileerde dan wel ongemeubileerde 
accommodatie zou worden ondergebracht. Aldus werd ik gedwongen 
veel meubilair naar Buenos Aires mee te nemen. Edoch, vlak na 
aankomst daar, bleek dat het huis, waarin we werden ondergebracht, 
vrijwel volledig was gemeubileerd. Ook deze keer overtroffen de 
werkelijke kosten verre de overplaatsingstoelage. Wederom schreef 
vertegenwoordiger Buenos Aires voor consideratie, maar wederom 
was het antwoord uit Hong Kong negatief en zo betaalde ik weer een 
groot bedrag aan overplaatsingskosten. 
Twee jaar later ging ik met verlof en werd me meegedeeld dat ik in 
Hong Kong zou worden geplaatst. Aldus verkocht ik een vrij groot deel 
van mijn meubilair, in de wetenschap dat tweedehands meubilair in 
Hong Kong redelijk goed was te krijgen. Mijn plaatsing werd echter 
gewijzigd in Durban, waar ik wederom in een totaal ongemeubileerd 
huis zou komen te wonen. Bij aankomst Durban hadden we dus 
wederom het genoegen grote sommen geld uit te geven aan nieuw 
meubilair en ook het bedrag dat ik voor inpakken/vervoer Buenos Aires 
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en vervoer Durban voor mijn bagage moest betalen overschreed weer 
verre de bestaande toelage. Ik had tegen die tijd geleerd dat men beter 
zijn mond kon houden en ik heb toen niet naar Hong Kong geschreven 
voor consideratie. Later vernam ik mondeling dat, zou ik wel 
geschreven hebben, de maatschappij mij dan wel tegemoet gekomen 
was, omdat juist in die tijd de overplaatsingsvergoeding onder de loep 
werd genomen en zou worden gewijzigd per 1 januari 1958. Mijn 
aankomst in Durban was medio 1957. 
Mijn volgend verlof ving eind 1961 aan zonder dat mijn volgende 
bestemming bekend was en, aangezien we toen reeds wisten dat we 
de kinderen in Nederland zouden achterlaten, verkochten we een groot 
deel van ons meubilair en, toen de restanten van onze bezittingen 
werden ingepakt en naar Kobe werden verscheept, bleef ik voor de 
eerste keer binnen de bestaande toelage. 
In Japan heb ik de ontwikkeling van de vakvereniging vanaf het eerste 
begin uit de eerste hand meegemaakt. Ik heb toen geleerd dat prompte 
en systematische behandeling van zaken het personeel betreffende 
van het grootste belang is. Beslissingen op deze wijze behandeld 
worden door het personeel geaccepteerd, ook al zijn die niet gunstig 
voor de personeelsleden. 

Afscheidsreceptie voor 
afschepers 

alb m.s. RUYS. 
V.l.n.r. Sakurai

manager Osaka; 
Dirkzwager- manager 

Kobe(aftredend) ; 
kapitein Drukker en 
Boot-manager Kobe 

(aankomend) 

Ik was daarom verbaasd dat, voor een bepaald verzoek om assistentie, 
dat ik in Amsterdam op 2 februari 1965 indiende toen ik daar op privé 
verlof was, op 9 februari nog geen beslissing was gevallen toen ik een 
bezoek aan het kantoor bracht. Pas op 10 februari , enige uren voor 
mijn terugreis naar Japan, kon ik opbellen om de uitslag te horen, die 
toen bleek te liggen op een hoogst incidentele basis, die bovendien 
strikt vertrouwelijk was en niet eens naar Hong Kong zou worden 
doorgegeven. 
Het is eveneens hoogst merkwaardig dat nog steeds niet bekend is wat 
mijn salaris in Amsterdam zal worden, ofschoon het reeds vanaf 
augustus 1964 bekend is dat ik in Amsterdam tewerk zal worden 
gesteld. 
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De T JIWANGI revisited 
(Bijdrage: Henk Bouwman) 

Onbeschrijfelijk waren mijn gevoelens, toen ik haar terug zag, nadat ik 
vijftien jaar geleden als tweede wtk. van boord was gegaan. Als verkoper 
van Ups Scheepsschroeven vond ik de TJIWANGI terug op de plek waar 
ze haar glorierijke bestaan begon: bij de receptie van Scheepswerf Van der 
Giessen-De Noord in Krimpen aan den IJssel. Daar stond ze, in een vitrine, 
tot in ieder detail nauwkeurig nagebouwd. 
De machinekamer, waar ik als vierde, derde en tweede wtk. in het vette 
pak had rondgesprongen, was natuurlijk niet te zien, maar kijk, daar, achter 
die patrijspoort daar woonde ik. En daar, onder "Lifeboat No:4" ontmoette ik 
mijn vrouw. Zie je die trap, daar bij het zwembad: ik zie nog de hwtk. naar 
beneden gaan. Appeltje etend, uit het vuistje, op weg naar zijn dagelijkse 
ronde door de vetloods. Wat een herinneringen. Ik heb er toen, bij dat 
eerste weerzien wel een kwartier omheen gelopen. 

Telkens als de scheepswerf weer een order voor een nieuw schip had 
geboekt en ik moest opdraven om de voortstuwing ervan te bespreken, 
zorgde ik ruim vóór de afgesproken tijd aanwezig te zijn, zodat ik mijn 
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herinneringen aan die prachtige jaren op dat schip in alle rust kon 
opfrissen. 
Geschokt was ik dan ook toen ik uit de krant vernam dat de werf zou 
ophouden te bestaan en mijn eerste gedachte was: wat gaat er met dat 
prachtige model van de T JIWANGI gebeuren? 
Lang heb ik met de curator contact onderhouden, om telkens weer een 
a~d~r v~~haal te horen. Ze zou verloot worden, ze zou geveild worden, om 
u1temdehJk te vernemen dat ze wellicht tezamen met andere modellen aan 
een maritiem museum geschonken zou worden. 
Pas toen ik zelf in de ruststand was gezet en de werf inmiddels was 
ontmanteld, pakte ik de draad weer op. Als een ware Sherlock Holmes ben 
ik te werk moeten gaan om er achter te komen waar het model was 
gebleven. Via het Maritiem Museum in Rotterdam, het Medisch Centrum in 
Krimpen aan den IJssel en uiteindelijk de heer Van der Giessen zelf, kwam 
ik terecht in het magazijn van het streekmuseum voor de Krimpenerwaard 
~Crimpenerhof" in Krimpen aan den IJssel. Eigenlijk de laatste plaats waar 
J~ ~en scheepsmodel zou zoeken, maar daar stond zij, wel nog in die 
v1tnne, maar op de grond tussen allerlei decormateriaal dat in een magazijn 
van een museum nou eenmaal thuishoort. 
Contact met Henk de Keizer, wiens hart sneller gaat kloppen door alles wat 
met schepen en scheepsbouw te maken heeft, was snel gelegd. Hij 
vertelde dat, omdat de scheepswerf Van der Giessen-De Noord voor de 
Krimpenerwaard van groot economisch en maatschappelijk belang is 
geweest, het streekmuseum voor de Krimpenerwaard "Crimpenerhof" een 
scheepsbouwindustrieafdeling wilde inrichten met daarin het model van de 
T JIWANGI als middelpunt. 
Dat was twee jaar geleden en nu is het zover. Iedereen die, zoals ik, mooie 
herinnerin.gen heeft aan .~ijn leven en werk op dat schip, kan er nu met zijn 
hele familie naar gaan kijken. De T JIWANGI staat er in al haar glorie, maar 
ook de rest van het museum is zeer de moeite waard en leerzaam voor de 
kleinkinderen, dus: Gaat dat zien in Krimpen aan den IJssel! 

Streekmuseum voor de Krimpenerwaard "Crimpenerhor 
IJsseldijk 312 
2922 BM Krimpen aan den IJssel 
Tel : 0180 514866 
Email: info@streekmuseumkrimoenerwaard.nl 
Website: www.streekmuseumkrimoenerwaard.nl 
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Het Stuwplan 
(uit de nalatenschap van Steffen Elgersma) 

Men kan niet zeggen dat het met de stuwage op de Far East _ West- en 
South-Africa Service de spuigaten uitloopt - zover laten we het niet komen -
maar eenvoudig is anders: 

Vismeel, kwalijk riekend en onderhevig aan zelfontbranding; carbid, dat 
ontploft als er bluswater bij zou komen en dat - desnoods geworpen -. ov.er 
de muur gezet moet kunnen worden; thee, dat reuk- en vochtgevoehg is; 
koffie, die niet naar thee mag ruiken en nog minder naar vismeel; partijen 
erts, chroom, mangaan, vloeispaat, in bulk en voor verschillende 
ontvangers, waardoor het gesepareerd gestuwd moet worden: ferrosilico~, 
dat vanwege haar giftige gassen speciale ventilatie behoeft; tabak ~n 
okshoofden die niet geknepen mogen worden, bundels lang staal die 
geschoten moeten worden; balen sisal: ~chuitj~s ~in, die vanwege ~e 
dekbelasting uitgevloerd moeten worden; uien, die met samen met vee 1n 
de tussendekken gestuwd mogen worden want dan sterven de dieren de 
verstikkingsdood: klei in bulk; grote blokken graniet, die met de zware spier 
overgenomen moeten worden; bevroren vis (kabeljau~), vanuit de l~~tste 
haven zodat de kamers tot het laatst toegankeh1k moeten bh1ven; 
kustlading; optielading; overscheeplading; ad valorem lading; 
kruitkamerlading; eigen lading; stukgoed; bagage; contrabande; 
postzakken: nou ja, noem maar op. 

Een boer maakt een plan, een stuurman maakt een stuwplan. Niet zomaar 
een stuurman, maar de eerste stuurman, strieman satoe. 

Een stuwplan, waarbij alle lading overgenomen kan worden - met daartoe 
geschikt gerei zoals kimhaken, ramshoornhaken, manillastroppen, 
vierlingstroppen, eindloze stroppen, plank-, rol-, band-, broek-, bal- en 
netslengen, manden, bakken, laadborden, stalen netten - waar en wanneer 
het langszij komt. . . 
En waarbij de lading zodanig over de luiken verdeeld 1s dat zowel in laad-
als loshavens met een maximaal aantal gangen gewerkt kan worden 
teneinde een snelle expeditie te verkrijgen. 
En waarbij het vlot, zonder vershiften, gelost kan worden, daar waar het 
gelost moet worden. 
En waarbij rekening gehouden is met de beperkingen die de aard van de 
lading oplegt. 
En waarbij vocht- reuk- zweet- druip- roest- knijp- kneus- breuk- vlek- stot-
en schimmelschade voorkomen wordt. 
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F •• belangrijker dan alles - zodanig dat de stabiliteit en trim binnen 
toelaatbare grenzen blijven. Te allen tijdel In welke beladingstoestand dan 
ook, op de laad- en op de losreis. 

• u aoc1u• U--1 \ ra 
• 

Een stuwplan van het m.s. RUYS 

Het maken van een stuwplan kost bloed, zweet en tranen. Maar eindelijk, 
na veel wikken en wegen, passen en meten, is het klaar, mooi ingekleurd 
met bruin en groen en blauw en geel, enkel en dubbel gearceerd. 
En dan? 
Dan komen de wijzigingen. Nog meer vismeel! En die partij die juist zo 
goed van pas kwam voor de stabiliteit, is afgeboekt, en ". 

Is het een wonder dat, als straks in de laatste haven het schip vol is, de 
lading naar goed zeemansgebruik geventileerd, gesepareerd, gegarneerd 
en gestuwd is, de luiken geschalkt zijn en de sjorringen stijf staan, de 
stuurman blij is wanneer het schip 'gaaf, dicht, hecht en sterk, volkomen 
zeewaardig en alleszins in staat de voorgenomen reis te aanvaarden en te 
volbrengen' slaags ligt en zee kiest? 

De Far East - West- en South-Africa Service moet gesplitst worden! 

De directie is vierkant tegen: ·oon't change a winning team; zeggen ze, de 
bonus in het achterhoofd. 
Zeker, de lijn betaalt goed en dat is op zichzelf wel aardig. Want deze 
dienst werd vanouds onderhouden door een grote, roemruchte Engelse 
maatschappij. De verbinding onderhouden tussen gebieden die, toen nog, 
behoorden tot het Gemenebest, mooier kan haast niet. Maar de lijn werd 
geleid vanuit Europa en verloor geld als water. 
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Op de dag dat de Britten hun harp aan de wilgen hingen en aankondigden 
dat zij het bijltje erbij neerlegden, kondigde de RIL aan dat zij de 
handschoen opnam en stapte er quick smart in. In een vloek en een zucht 
hadden we de lijn gezond en rendabel. 

m.s. TJIMANUK 
laadt cacao in de 
Ghanese haven 
Tema 

Jaren later, toen de Britten zagen welk een mooie dienst wij hadden 
opgebouwd, claimden ze 'historische rechten' en poogden een comeback. 
Maar dat hebben ze geweten want lang nam het ons niet om, in gespierde 
taal van J.P. Coen, 'onse geveynsde vrunden van de banck te schuyven 
ende doot te varen '. Hetgeen maar weer eens bewijst dat de 
dienstknechten der Compagnie geen bloemenmeisjes zijn. Toen niet en nu 
niet. 

De dienst betaalt. Maar er valt meer uit te halen, financieel en strategisch. 
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De TREVESSA cup 
(bijdrage H. van Putten en Henk Slettenaar) 

Op 4 juni 1923 verging tijdens een zware storm het vrachtschip 
TAEVESSA. Het ongeveer 3000 ton metende vrachtschip was in Duitsland 
gebouwd en na de Eerste Wereldoorlog door de Engelsen overgenomen. 
Met een volle lading in Port Pirie geladen ijzererts, bestemd voor 
Antwerpen, op de Indische Oceaan halverwege tussen Fremantle en 
Mauritius, zonk het schip en moest de bemanning haar heil zoeken in de 
twee nog resterende reddingsloepen. Nog een etmaal bleven beide 
sloepen in de buurt wachten, in de hoop dat het door de marconist 
uitgezonden noodsignaal door een of meerdere schepen was gehoord. 
Daarna begon men aan de 1728 mijl lange zeiltocht naar Mauritius. Na 23 
dagen bereikte de sloep onder commando van kapitein Forster het eiland 
Rodriguez, 344 mijl oostelijk van Mauritius. De tweede sloep, onder het 
bevel van eerste stuurman Smith, bereikte na 25 dagen Mauritius. Tijdens 
deze barre tocht overleden twee bemanningsleden van de kapiteinssloep 
en zes man uit de sloep van de eerste stuurman. 

Ter herdenking van deze uitzonderlijke zware tocht van de twee 
reddingsloepen organiseerde de Royal Hang Kong Vacht Club vanaf april 
1924, eerst tweemaal per jaar en na de Tweede Wereldoorlog jaarlijks, een 
wedstrijd voor reddingsboten van op dat moment in de haven van Hang 
Kong liggende zeeschepen. De sloepen moesten eerst vanaf de schepen 
te water worden gelaten - wat meteen een goede oefening was voor de 
bemanningsleden - waarna over een uitgezet havenparcours, vanaf 
Channel Rock naar de Vacht Club, Qezeild en tevens geroeid werd. 

De sloep van de 
BOISSEVAIN 
komtin 1962 als 
winnaar over de 
finish. 

Vanaf het allereerste begin waren JCJL-, en later All-schepen, zeer 
succesvol bij dit evenement. De allereerste wedstrijd, in april 1924, werd 
zelfs gewonnen door een sloep van het eerste schip van de JCJL, de 
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TJIPANAS (1) . De onderstaande tabel geeft een (onvolledig) overzicht van 
de winnaars door de jaren heen. 
Tijdens de wedstrijden in 1961 en de allerlaatste in 1962, die beiden met 
grote overmacht door de BOISSEVAIN werden gewonnen, bleek dat 
sloepen die waren uitgerust met het 'Fleming-patent' toch wel enig 
voordeel hadden. 

Datum Schip Datum Schio 
04-1924 Tiioanas (1) (JCJL) 04-1935 Kiana Su 
10-1924 HaiHong 10-1935 Tiisondari (1) (JCJL) 
04-1925 Hai China 04-1936 Liana Chow 
10-1925 Hai Mina 10-1936 Him Sana 
04-1926 Tiisondari (1) (JCJL) 04-1937 Mau Sana 
10-1926 Tiisaroea (JCJL) 12-1946 Empire Wvndham 
04-1927 Tiisaroea (JCJU 12-1947 Anchises 
10-1927 Tiisalak (JCJL) 12-1948 Hin Sang 
04-1928 Hai Yana 12-1949 HM Hoso.schio Maine 
10-1928 Hai China 12-1950 Tiisadane (RIL) 
03-1929 HaiYana 12-1951 Tliluwah CRIU 
10-1929 Cremer (KPM) 12-1952 Pentakota 
03-1930 Mau Sana 12-1953 HM.Hoso.schio Maine 
09-1930 Mau Sana 12-1954 HM.Hoso.schip Maine 
03-1931 Hang Sang 12-1955 RFA Fort Charlotte 
09-1931 Cremer (KPM) 12-1956 Hew Sana 
03-1932 Mau Sang 
10-1932 Mau Sana 
03-1933 Kwai Sana 02-1961 Boissevain CRIU 
10-1933 Emoress of Asla 04-1962 Boissevaln (RIL) 
03-1934 Tiisaroea (JCJL) (laatste wedstrijd) 
10-1934 Kiana Su 

Derde stuurman van Putten van de TJILUWAH, die in 1951 aan deze 
wedstrijd deelnam, vertelt hierover het volgende: 
In Hong Kong gevestigde scheepvaartmaatschappijen zagen graag dat hun 
binnen liggende schepen hieraan mee deden. Op verzoek van de kapitein 
trainde ik toen een reddingsboot bemanning van Chinese matrozen. Hierbij 
moest ik mijzelf nog zeilen aanleren, want dat had ik hoofdzakelijk uit een 
theorieboek op de zeevaartschool - en vrijwel zonder praktijkopleiding -
geleerd. Die moeizame omgang met de zeilen werd gezien door de zoon 
van de KJCPL-arts van het hoofdkantoor in Amsterdam, dr. De Priester, die 
als passagier aan boord aanwezig was. Nadat hij me eerst wat 
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~~nwijzlngen had" gegev~n, besloten we al gauw dat het beter was dat hij 
tijdens de wedstrijd ook in de sloep aanwezig zou zijn. De wedstrijd vond 
plaats bij flauwe windsterkte, met mij als commandant aan het roer en aan 
de zeilen gesteund door constant zeiladvies van De Priester. De crew van 
Hong Kong Chineze~ tr~k met groot fanatisme aan de riemen daar zij • kost 
wat kost, de wedstnjd 1n hun thuishaven wilden winnen. De zeilkunst van 
Priester, die elk zuchtje wind wist uit te buiten, deed mij direct na de start al 
inzien dat De ~rie~ter aan het roer moest zitten met die zeilen in zijn 
handen, dus ruilde 1k van plaats met hem. Hij aan het roer en ik aan een 
van de riemen trekkend, onderwijl commando's brullend naar de Chinezen. 
Op deze manier wonnen ~ij de Trevessa race en kwam mijn naam, als 
commandant van de reddingsboot op de Trevessa Cup, die in de Royal 
Hong Kong Vacht Club tentoongesteld staat. Nadat ik mijn triomfrede had 
gehouden ~oor de aanwezige ~acht Club leden, rederijvertegenwoordigers 
en bemanningsleden en De Pnester daarin had bedankt voor zijn kundige 
hulp, kregen wij een feestelijk afsluitinkje van een leuke wedstrijd 
a~ngeboden en we~d mi~ de belofte gedaan dat mijn naam voor altijd op die 
bittere zeemanshennnenng aan de kunde van kapitein, officieren en doden 
van de TREVESSA zal zijn vermeld. De Trevessa trofee heb ik alleen maar 
gezien zonder mijn naam. Nadien ben ik nooit meer in Hong Kong terug 
geweest. 

De TREVESSA trofee. 
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Uit de collectie van Ger Sweljen 
(bijdrage Ger Sweijen) 

Mijn collectie van poststukken betrekking hebbende op de JCJL-KJCPL
RIL. doch vooral met betrekking tot de schepen, werd onlangs uitgebreid 
met de afgebeelde briefkaart aan het eerste schip van de JCJL, het s.s. 
TJIPANAS (1903-1932). 

De briefkaart, afzender J.O. Buisman, was bestemd voor de radiotelegrafist 
J.(?) v. Geytenbeek. Gefrankeerd is met de luchtpostzegel van 40 cent met 
de afbeelding van KLM gezagvoerder G.A. Koppen, die de eerste 
passagiersvlucht naar en van Nederlands lndiê verrichtte in 1927. Het 
vliegtuig was een drie motorige Fokker VII B, registratie H-NAEA en 
genaamd de "POSTDUIF*. 

De afstempeling in Zwolle was op 27-10-1930 en de kaart bereikte de 
geadresseerde pas in Kobe op 27-02-1931 na vele omzwervingen in o.a 
Weltevreden, Tandjong Priok, Sandakan en Hong Kong. 

Deze fraaie kaart werd gestuurd vanwege de postzegel met het verzoek de 
kaart in een envelop te retourneren en dan liefst beplakt met postzegels 
van Nederlands lndiê. 
Een prachtstuk in mijn verzameling! 
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Dieet 
(ingezonden door Ton van der Avert) 

Als je 65 bent en je gaat echt met pensioen 
Ben je vrij om te beslissen, wat je met je tijd zult doen 

's Ochtends op je gemak het krantje en een lekker ontbijt 
Voordat je er erg in hebt is het alweer koffietijd. 

't Kan voor jou nog jaren doorgaan, want wie wordt DIT nou zat 
Maar ineens komen er kwalen, waar je niet op gerekend had Il 

Je krijgt last van 'n beetje suiker en teveel cholesterol 
Je kijkt nieuwsgierig naar de dokter.die schrijft puur zijn briefje vol. 

Je houdt van een snee brood met kaantjes.een speklap en een karbonaad 
Maar je weet heel zeker,dat zoiets niet op het lijstje staat 

Geen klontje boter in de groente, waar het zo smakelijk van wordt 
Je vindt het nu niet half zo lekker.zo uit het water op je bord 
Een snee tarwebrood,dat mag nog met een schrapie Becel 
Ook geen slagroom in de koffie.maar een scheutje halvamel 

Geen plak ham meer en geen bloedworst, 't dieet is nou de baas 
't Enige wat er nou nog op ligt is een plakje magere kaas. 
Maar wat is het dan toch jammer.dat je op je OUDE DAG 

Nu je 't makkelijk kan betalen, LANG NIET ALLES ETEN MAG. 
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Vlootlijsten 

TJIBANTJET 
22 september 1957 

Gezagvoerder 
Eerste stuurman 
Tweede stuurman 
Derde stuurman 
Vierde stuurman 
Hoofdwerktuigkundige 
Tweede wtk 
Derde wtk 
Vierde wtk 
Vijfde wtk 
Vijfde wtk 
Leerling wtk 
Radiotelegrafist 
Ch. Kok/Instructeur 
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C.A. Backer t 
D.C.M. van der Kroft 
G. Keessen t 
B. Hummel 
J. J. Duit t 
E.F. Moen t 
J. F. Abas 
R. Mouthaan 
H. Noort t 
T. Kwak 
A.L.G. Rommen 
L. Swiers 
J.C. Papenhuyzen 
G. Slaager. t 
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E-mail adressen toevoegen of wijzigen: 
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