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Van de voorzitter 
 
 
 
Dinsdag (15 september) was ‘Prinsjesdag’, waarbij de koningin zoals ieder 
jaar in de Troonrede de  beleidsvoornemens van het kabinet voor de 
komende jaren bekend maakt. 
 
Door de gevolgen van de kredietcrisis geen al te prettige boodschap.De 
werkloosheid gaat omhoog, de economische groei daalt en als gevolg 
daarvan moeten wij de broekriem aantrekken. 
Wat tijdens de daarop volgende behandeling van de begroting in de 
Tweede Kamer vooral opviel was dat alle oppositiepartijen de 
beleidsvoornemens afkraakten zonder zelf met onderbouwde voorstellen te 
komen. Iedere partij ‘preekte voor eigen parochie’, een weinig 
bemoedigend signaal en zeker niet de manier waarop we uit de malaise 
komen. 
 
Hoe anders dan het er in mijn herinnering - werkend op het Hong Kong 
kantoor - indertijd bij de RIL aan toe ging. Een mentaliteit van ‘beide benen 
op de grond’ en de handen uit de mouwen steken. Het besef dat door 
samenwerking meer bereikt kan worden dan door individueel 
(haantjes)gedrag en een gevoel van saamhorigheid. 
 
Ik denk dat onze gemeenschappelijke noemer dit gevoel van 
saamhorigheid en kameraadschap is en dat dit ieder jaar weer de reden is 
van de grote opkomst bij en het succes van onze reünie. 
 
Hartelijke groeten,  
 
Onno Laman Trip          
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Van de redactie 

E-mail adres 

Regelmatig blijkt dat, als leden hun e-mail adres hebben gewijzigd, deze 
wijziging niet wordt doorgegeven aan het secretariaat.  Wenst de 
penningmeester of de secretaris contact op te nemen met één van deze 
leden dan worden ze genoodzaakt gebruik te maken van de diensten van 
TNT-Post, hetgeen onnodige extra kosten voor onze vereniging met zich 
mee brengt. Daarom wordt u nogmaals vriendelijk verzocht uw gewijzigde 
e-mail adres door te praaien naar onze secretaris. 

 

De Stork-HOTLO motor 
Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de firma Stork in het Twentse 
Hengelo, als opvolger van de dubbelwerkende tweetakt Stork-Hesselman 
motor, een enkelwerkende tweetakt motor. Dit werd de Stork-HOTLO – 

Hesselman Omkeerbare Tweetakt Langsspoeling Oplading. 
In een aantal RIL en KPM/RIL schepen werd deze hoofdmotor geplaatst. 
De STRAAT COOK, de STRAAT TORRES, de STRAAT MADURA en de 
STRAAT LOMBOK werden uitgerust met 8 cilinder motoren (630 x 1350) 
terwijl in de VAN HEEMSKERCK, de VAN DER HAGEN, de VAN 
LINSCHOTEN en de VAN SPILBERGEN – de latere STRAAT – L schepen 
– 6 cilinder motoren (ook 630 x 1350) werden geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Op de STRAAT LUANDA 
kwam de haat/liefde 

verhouding met de Stork-
HOTLO motor tot uiting in de 

opdrukken die de wtk’s op 
hun ketelpakken hadden laten 

aanbrengen. 
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Voor de werktuigkundigen waren dit echte werkschepen. Vooral de 
uitlaatkleppen – 4 per cilinder – gaven erg veel problemen doordat de 
klepzittingen erg snel verbrandden. Gedeeltelijk was dit terug te voeren tot 
de slechte kwaliteit van de verstuivers. Was een verstuiver niet in optimale 
conditie dan vond er onvolledige verbranding van de ingespoten brandstof 
plaatst met als gevolg verbrande uitlaatklepzittingen. Ook de vervangende 
en gerevideerde verstuivers uit Japan waren bepaald geen verbetering. 
Door ervaring wijs geworden werden nieuw in Yokohama aan boord 
gekomen verstuivers direct op de testbank gezet, waarna dikwijls een 
aantal direct werden geretourneerd. 
Om financiële en vermoedelijk ook logistieke redenen werden door de 
schepen afgegeven verbrande uitlaatkleppen niet vervangen door nieuwe 
door Stork vervaardigde kleppen maar werden de kleppen in Japan of Hong 
Kong met stelliet opgelast. De kwaliteit van dit laswerk was niet altijd even 
goed. Regelmatig werden aan boord slakinsluitingen in gerepareerde 
kleppen geconstateerd. Werd zo’n klep toch in de hoofdmotor gemonteerd 
dan duurde het maar een ogenblik voordat de klep weer lekte en moest 
worden vervangen. 
Een ander zwak punt van de Stork-HOTLO motor was de zeer snel 
vervuilende spoelluchtruimte, waardoor hierin nogal eens een brandje 
uitbrak. 
Ook de zuigerstangpakkingbussen functioneerden niet al te best waardoor 
de smeerolie snel vervuilde en het voor de machinekamerbemanning niet 
erg plezierig was om in zo’n smerige carterruimte te moeten werken.. 

Aan boord werd HOTLO dan ook wel eens vertaald met “ Het Onding Trilt 

en Lekt Ontzettend”.  
Door het zeer lage specifieke brandstofverbruik van deze Stork-HOTLO 
motoren waren deze voor de reder, ondanks de relatief hoge 
onderhoudskosten, zeer aantrekkelijk. 
 
De - zover bekend – nog als enige werkende Stork-HOTLO – een 6 cilinder 
(750 x 1600) van 7.500 r.p.k. - bevindt zich in de voormalige bulkcarrier 
SCHOUWEN. In 1976/77 werd dit schip door Mitsubishi Heavy Industries 
verbouwd tot boorschip NEDDRILL 2. Nu vaart dit boorschip als NOBEL 
ROGER EASON. De eigenaren hebben het voornemen deze Stork 
scheepsdiesel in 2010 of 2011 te vervangen door een nieuwe motor. Een 
aantal particulieren wil dit unieke stuk maritiem erfgoed redden van de 
sloop. Hun doel is deze Stork-HOTLO scheepsdiesel een prominente plek 
te geven in Hengelo, bij voorkeur in het Hart van Zuid, de plaats waar de 
motor oorspronkelijk vandaan komt. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in dit project of meer informatie wensen dan 
kunt u dit vinden op www.sos-hotlo.nl/ of door een e-mail te sturen naar 
info@sos-hotlo.nl.  
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KJCPL (RIL) in de zeventiger jaren 
Enkele notities 

(bijdrage Gert Boot) 
 

Na de algemeen consoliderende zestiger jaren kwamen voor de KJCPL 
een aantal externe invloeden de rust verstoren – als er ooit rust was in een 
relatief groot scheepvaartbedrijf dat het gehele zuidelijk halfrond als haar 
vaargebied zag. Er waren allereerst de UNCTAD 40-40-20 wetten die 
menens werden; de oprukkende containerisatie in de hoofdvervoeren 
tussen Europa, het Verre Oosten en de USA en de nodige wensen tot 
krachtenbundeling en schaalvergroting. 
De KJCPL voerde natuurlijk een bij het karakter van de maatschappij 
passend conservatief financieel beleid. Geen buitensporigheden en nieuwe 
schepen werden in principe alleen besteld als de benodigde fondsen 
beschikbaar waren. Wij konden dus ook wat tegenwind velen. 
Voorts werd het “vloot-doorschuif-principe” als een groot voordeel gezien, 
namelijk de mogelijkheid om de vlootallocatie steeds weer aan te passen 
aan de omvang van de groeiende handelsstromen. In dit verband herinner 
ik mij een directeur die – hij zal het mij vergeven – steeds weer met 
gewijzigde (lees: optimale) vlootallocaties kwam als het ware een oplossing 
van een continue kruiswoordpuzzel. 
 
Onder de kwade demonen die het trouwe Java Lijn Godje belaagden was 
allereerst de UNCTAD-code. Deze gaf de nationale vervoerders het recht 
op 40 percent van de vrachtpenningen en de resterende 20 percent voor 
de crosstraders, waaronder natuurlijk de KJCPL. De actuele 
vervoerspercentages lagen voor de KJCPL veelal hoger dankzij de 
opgebouwde reputatie, de betrouwbare, regelmatige afvaarten (herinner de 
“Blocked Sailing Dates”) en effectieve canvassing. Boze tongen zullen 
hieraan toevoegen: het verstandig, selectief rabatteren. 
De vervoerspercentages moesten dus ondanks onze actieve 
tegenstribbelingen geleidelijk omlaag. Er waren nog wel enkele mazen in 
het UNCTAD-net want, daar bijvoorbeeld Paraguay geen eigen 
scheepvaart had, bleef de lading ex dat land ‘vrij’. De vertegenwoordiger in 
Buenos Aires maakte er een sport van een steeds hoger percentage van 
dit vervoer in te pikken. Voorts had de concurrentie veelal geen dieptanks 
en/of vriesruimen en was dus ook die lading ‘vrij’. Vandaar ook die enorme 
vrieskamers voor goed betalend paardenvlees op de N-schepen, de laatste 
KJCPL nieuwbouw.  
 
Die N-schepen waren in feite natuurlijk een noodzakelijke tussenoplossing 
voor het niet te stuiten containervervoer. Maar wat moet je als een in een 
hoek gedrukte crosstrader-reder als, bijvoorbeeld in het ASAS vervoer, de  
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nationale lijnen in Japan (NYK en MOL) zeggen dat ze prioriteit geven aan 
de kostbare containerisatie van de hoofdvervoeren van en naar de USA en 
Europa? De Zuid Amerikaanse lijnen – toentertijd ELMA, LB en FROTA – 
stelden ronduit niet thuis te zijn wegens gebrek aan geld en infrastructuur. 
Ex-gezagvoerder Frota zei onomwonden allereerst de leningen voor zijn 
conventionele vloot te moeten aflossen. In onze – secundaire – routes 
werd het zodoende ook improviseren door een extra containervriendelijk 
ruim in te bouwen - zoals bijvoorbeeld in de F’s – en/of gebruik te maken 
van het uiteraard beperkte lapmiddel van containervervoer aan dek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter van de principalenvergadering in Singapore was op dat 
moment de directeur van Neptune, Goh Chok Tong, de Harvard opgeleide 
latere minister-president van Singapore. Hij zei: “Please let me try”. Hij had 
geregeld dat een deel van de directie van Kawasaki Shipyard in Kobe 
gedurende dezelfde tijd bijeen was om eventuele vragen te pareren. Hij 
rapporteerde per telefoon dat de in Singapore aanwezigen de „special 
price‟ van de yard helaas niet meer goed genoeg vonden. Dus: “Please 
reconsider; we wait for your reply now”. Kawasaki – na zeg 15 minuten – 
OK, speciale consideratie…x% omlaag. Goh Chok Tong - 15 minuten later 
– Spijtens, nog te hoog. Denk er nog eens over na; wij houden onze 
vergadering aan. Kawasaki … x% zeer speciale consideratie. Dit herhaalde 
zich nog één keer en toen was het overduidelijk voor de 
Australische/Engelse/Nederlandse aanwezigen dat onderhandelen op zijn 
Singaporees glashard was, maar met resultaat! 

 

Mr. Goh Chok Tong 

Dan was er de krachtenbundeling, 
met als schoolvoorbeeld de 
transformatie van de nog uit de KPM 
tijd stammende ASTS – Australia-
Straits-Service / in ANRO. Dit stond 
voor `A` (Australian National Line) 1 
schip, `N` (Neptune Orient Line, de 
Singapore nationale lijn) 1 schip, `R` 
(Royal Interocean Lines’ ½ schip en 
`O` (Ocean) ½ schip. De volgorde 
van de letters was ook de rangorde 
van de maatschappijen in die tijd. 
Nog even ANRO. Toen het besluit 
genomen moest worden om de order 
voor drie nieuwe schepen definitief 
aan te besteden, waren de vier 
rederijen al akkoord over de prijs en 
voorwaarden. 



 6 

Een interessant detail: De drie schepen waren identiek, zij het dat het 
brughuis van de Australische eenheid beduidend groter moest zijn dan de 
Brits/Nederlandse volgens overdreven ‘union laws’ voor afmetingen van 
hutten en gangen. Het brughuis van het Singaporese schip was het 
kleinste; zogenaamde Victory stijl. 
 
Ook de NZUE – New Zealand Unit Express – een niet actieve dienst van 
CNC en MOL, was zo’n krachtenbundeling waartoe de RIL later toetrad 
omdat wij een geschikt schip hadden en CNC en MOL niet. De Engelsen, 
die de oudste vervoerder waren, bleven de dienst managen. Dit laatste 
klonk onschuldig maar was het nauwelijks omdat het altijd verleidelijk was 
– en dus ook niet aan onze Engelse vrienden van weleer was ontgaan – 
als manager allerlei kosten op samenwerking te boeken. De oude JCJL-ers 
zouden zeggen: “AWAS”. 
Wij leerden in die tijd wel om ons zeer wantrouwend op te stellen, 
realiserend dat de Engelsen in het algemeen wat doortrapter waren. 
Anders ook dan bijvoorbeeld de Japanners, met wie wij ook frequent rond 
de tafel zaten. Overigens leverde de deelname aan de NZUE – in plaats 
van bediening van de Nieuw Zeeland - Hong Kong trade met de NZEAS – 
de schriftelijke garantie op dat de Engelsen van de rechtgetrokken NZEAS 
trade af zouden blijven. Daarom waren wij – mag ik dat bevestigen? – vele 
jaren monopolisten in het vervoer, met ook nog relatief korte reizen, waar 
elke reder van droomt. De vertegenwoordiger in Nieuw Zeeland in die tijd 
heeft mij nog nauwelijks vergeven dat ik hem wel de melkboer noemde 
refererend aan het hoge percentage melkpoeder in het NZEAS 
ladingpakket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T.b.v. de samen met 
de China Navigation 
Company opgerichte 
Australian Express 
Service Ltd werden 
enige schepen 
herdoopt. Hier de 
voormalige STRAAT 
CLEMENT als 
ASIAN EXPRESS. 



 7 

Een ander onderwerp was natuurlijk de schaalvergroting/samenvoeging 
van bijvoorbeeld alle grote Nederlandse lijnrederijen. Vooropgesteld dat de 
schrijver hier niet direct bij betrokken was en slechts bij gelegenheid ‘een 
been kreeg toegeworpen’. 
Van wat ik opving en mij herinner was het zo dat de Mails begerige ogen 
sloegen op de gestage cashflow, de goed onderhouden, moderne vloot en 
de gesmeerde organisatie van de KJCPL. Deze belangstelling werd groter 
naarmate de resultaten van de Mails daalden en de SMN het water aan de 
lippen stond. Van KJCPL zijde was er ook wel een zeker begrip voor 
samenwerking en krachtenbundeling, maar overheerste de vrees om als 
enige ‘buitenlandse’ rederij opgeslokt te worden tenzij wij samen met de 
KNSM – waarmee wij betere relaties hadden – zouden staan (“united we 
stand, divided we fall”). Maar, curieus genoeg, zouden volgens de Mails de 
KNSM lijnen toen niet passen in een nieuw bestel. Later kennelijk wel! Hoe 
het zij, wie het ware verhaal weet mag het vertellen.  
De grote vraag blijft voor mij tot op heden of de uiteindelijke fusieoplossing, 
die Nedlloyd was geheten, wel de optimale was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenslotte. Dit zijn slechts ‘enkele notities’, welke niet pretenderen compleet 
en het laatste woord te zijn. Een vorm van rapporteren die wij van onze 
Engelse vrienden leerden. 

       RAAD VAN BESTUUR NSU 
Stafafdelingen: Interne Accountantsdienst 
          Concern administratie 
          Financiën/Belastingen 
          Verzekeringen 
          Pensioenfondsen-coördinatie 
          Secretariaat/Juridische zaken 
          Public relations 
          Lange termijn planning 
          Sociale zaken 
          Management Development 
          Deelnemingen/pandenbeheer 

Koninklijke 
Java-China-
Paketvaart 
Lijnen (Royal 
Interocean 
Lines) 

Nedlloyd Holland Bulk 
Transport 

Landbedrijven Reis- en 
Toerismegroep 

De organisatie 
van de NSU in 

1970 
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Motivatie 
(uit de nalatenschap van Steffen Elgersma) 

 
En motivatie!  Motivatie! Hoe kun je het zeggen! De Compagnie blaakt van 
de motivatie, de RIL is doortrokken van de motivatie. Iedereen, van hoog tot 
laag, oud en jong, aan de wal en op de vloot, iedereen is tot de tanden 
gemotiveerd. 
 
Esprit de corps en laaiend enthousiasme, het is de kracht van onze kracht, 
krachtiger dan dat van enig Japans bedrijf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En meer schepen betekent een versnelde promotie op de vloot - onze 
jongste gezagvoerder is nauwelijks dertig - en aan de wal. En promotie 
levert niet alleen meer status, meer salaris, een hogere gage, een betere 
bonus op - dat is een plezierige bijkomstigheid - het betekent vooral meer 
verantwoordelijkheid en de daaraan gekoppelde bevoegdheid en 
zeggenschap. En meer bevoegdheid, en vooral het overschrijden daarvan, 
is - net als seks - heerlijk en opwindend! 
 
Versnelde promotie binnen een stelsel dat op zichzelf al een snelle 
promotie verzekert. Want op vijftig- of vijvenvijftigjarige leeftijd gaat 
iedereen eruit; met vol pensioen en een appeltje voor de dorst. 
 
Voorts waarborgt dit systeem dat de leiding in de sterke handen ligt van 
mensen in de kracht van hun leven, bijgestaan door een jonge staf met de 
pushing power van de jeugd. In plaats van in de wrakke handen van dorre  

 

Geestdrift, met man en macht 
er tegenaan, met z’n allen in de 
zeilen, dat moet, dat kan niet 
anders - daarvan is onze 
Compagnie vrucht en bewijs - 
wel leiden tot uitbreiding, 
expansie, wasdom, groei.  
 
En groei betekent meer 
schepen, grotere schepen, 
snellere schepen, een verfijnde 
verscherving, een verhoogde 
afvaartfrequentie, een 
fijnmaziger lijnennet, een 
grotere geografische spreiding. 
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grijsaards met als stok en staf een stelletje gefrustreerde, uitgebluste, in 
hun job verzuurde stakkers. 
 
Maar niet alleen de Compagnie plukt de vruchten van dit stelsel; ook de 
man zelf trekt er zijn voordeel van. 
 
Scheepvaart is mooi, scheepvaart is prachtig, scheepvaart moet. Maar niet 
tot het bittere einde. Want je leeft, zoals men zegt, maar eenmaal en om je 
in dit vergankelijk leven in te zetten voor maar een ding, of dat nu 
scheepvaart is of iets anders, is - hoe je het ook wendt of keert - toch wel 
wat aan de magere, eenzijdige kant. En een levensloop aldus uitgezet, 
getuigt van een zekere armoede van geest en is, zou je haast zeggen, een 
testimonium paupertatis, om een uitdrukking te gebruiken die ik zo vaak 
van mijn vader heb moeten aanhoren. 
 
Nee, een snelle loopbaan, een bruisend leven vol vaart en kruitdamp en 
afnokken als je nog jong genoeg bent om geheel nieuwe wegen te 
bewandelen en geheel andere spieren te spannen – variety is the spice of 
life. 
 
Goed, enthousiasme baart expansie; geestdrift baart groei, de boom wordt 
steeds dikker. Nu deze elementen nog enten op een goede 
bedrijfsstrategie. 
 
Onze strategie bestaat uit twee hoofdlijnen, is uiterst eenvoudig en voor de 
hand liggend, maar daarom niet minder uitgekookt, want je zou ze de kost 
moeten geven die … 
 
1. Onder alle omstandigheden een service bieden die net iets beter is dan 
die van de concurrent. Dit is het eerste en het grote gebod want, zoals we 
van Stephen Potter weten: “If you’re not one up you’re one down”.  
 
2. En het tweede, daaraan gelijk, is varen op landen met groei als Japan, 
Hong Kong, Taiwan, Korea, Singapore. 
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Hommage aan de Baas 
(bijdrage Henk Bouwman) 

 
In het verhaal “De Ondergang van de Tjisalak”, uit het boek “De Chinalijn in 
Oorlogstijd” van Frits de Jong en Henk Slettenaar, hebben we  kunnen 
lezen welk een heldenrol Cees Spuybroek daarin vervulde. Hoe diezelfde 
Cees Spuybroek achttien jaar daarna als hoofdwerktuigkundige op het m.s. 
TJIWANGI, dat schip van de ondergang redde weten maar weinigen. De 
held van mijn verhaal, dat zich afspeelde in februari 1962, is niet meer 
onder ons, maar toch wil ik het voorval aan de vergetelheid onttrekken. Ik 
spreek met opzet over “een verhaal”, want het speelde zich  zesenveertig 
jaar geleden af en de tijd deed veel details vervagen en er kan dus 
onmogelijk sprake zijn van „‟een verslag‟‟. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In verband met de feestelijkheden aan de wal bleef er gedurende het 
weekend maar een handjevol mensen aan boord. De “hoge druk” was 
getrouwd en die waren dus thuis bij hun echtgenotes. De tweede stuurman 
en de derde wtk hadden de wacht en er waren twee kwartiermeesters aan 
boord voor de brandwacht, die zaterdag. 

 

Cees Spuybroek bij zijn 
pensionering in 1966 

We lagen met de TJIWANGI bij Taikoo 
Dockyard in Hong Kong waar het schip 
zijn jaarlijkse dokbeurt had ondergaan. 
Het was een slechte tijd voor de 
scheepsreparatiesector en we waren 
dan ook het enige schip aan de kade 
van de werf. Van de werfdirectie mocht 
er door de werknemers geen overwerk 
meer gemaakt worden, wat door de 
Chinese arbeiders als een regelrechte 
ramp werd ervaren. Het was Chinees 
nieuwjaar en we zouden een aantal 
dagen later de werf verlaten om aan 
een nieuwe reis naar Australië te 
beginnen. De dokking was succesvol 
afgesloten en we lagen weer te water, 
maar we hadden nog stroom en water 
van de wal. Ook de sprinklerinstallatie, 
die voor survey was geweest, maar nog 
niet bedrijfsklaar was, was door middel 
van een brandslang met het 
brandblussysteem aan de wal 
verbonden. 
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Ik was met een collega de wal op geweest en toen we ’s avonds om elf uur 
weer aan boord kwamen, was er bij de tweede stuurman nog volop leven, 
want daar werd gekaart. Drank was er ook nog en er werd een gezellig 
biertje gedronken met, als ik me goed herinner, alle zes of zeven officieren 
die aan boord waren. Om half één braken we op en ging iedereen plat.  
Een keiharde bonk op mijn deur en het geschreeuw:’’BRAND! BRAND! 
deed me wakker schrikken. Half twee, nauwelijks een uur geslapen. Broek 
aan en op slippers naar buiten. De tweede stuurman holde door de gang 
waar hij op ieders deur had gebonkt.’’De eerste klas staat in brand, ik werd 
wakker door het geluid en de vlammen staan voor mijn patrijspoort!’’, 
schreeuwde hij in het voorbijgaan. Ik stoof de diensttrap af  en rende de 
eerste klas accommodatie in, naar voren. De derde wtk was er al en samen 
namen we de enorme vuurzee in ogenschouw. De vierde wtk rolde al een 
brandslang uit en we riepen:’’water, water, water”. De brandspuiten hingen 
er niet. Uit voorzorg tegen diefstal waren ze in het lijkenhuis opgeborgen en 
de sleutel daarvan was in beheer bij de derde stuurman, die uitgerekend 
die nacht bij zijn tante aan de wal sliep. Nu kunnen we erom lachen, maar 
toen was de situatie beangstigend. Waterdruk was er niet, want de slang 
naar de wal bleek losgekoppeld. De derde wtk  rende de wal op en 
koppelde die weer aan. De vierde wtk vloog naar beneden de 
machinekamer in en plaatste de zekeringen weer in de Sprinkler pomp. Nu 
was er eindelijk water. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De passagiersaccommodatie na de brand 
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 Wij, de derde wtk en ik hebben nog een poging gedaan om te blussen, 
maar zonder brandspuit kom je met het water niet verder dan een paar 
meter en zeker niet een dek hoger waar de vuurhaard zich bevond. 
Inmiddels had het vuur zo om zich heen gegrepen dat er brandend 
materiaal van boven bijna op ons viel. We besloten ons uit 
veiligheidsoverwegingen  terug te trekken om ons elders verdienstelijk te 
maken. Eenmaal aan dek zagen we in de verte de gealarmeerde 
brandweer met grote snelheid naar ons opstomen met de krachtigste 
brandblusboot die ze hadden. Die lag nog niet goed en wel langszij of ze 
begonnen  met het waterkanon de grote ramen op het eersteklas 
promenadedek kapot te blazen en zo tonnen water naar binnen te spuiten. 
Wij verleenden hand- en spandiensten door brandweerlieden de weg te 
wijzen of met een bijl deuren van hutten of kasten open te hakken. 
Toen we even op adem moesten komen en bij het zwembad stonden, 
zagen we baas Spuybroek als een razende van de hoofdingang van de 
werf de berg af, naar beneden hollen. Bij de gangway gekomen rende hij 
met drie, vier treden tegelijk naar boven en riep: „’Stop! Stop! Stop the 
water supply!” Helemaal buiten adem boven bij de 
stuurliedenaccommodatie gekomen, greep hij de Britse 
brandweercommandant bij de revers  en schreeuwde: “You have to stop 
pouring water into the ship!” Waarop die commandant schreeuwde:”I am 
the boss here! Who are you?’’ 
In de scheepswand van de TJIWANGI, die voor de vaart in de 
Indonesische Archipel gebouwd was, zaten patrijspoorten die met 
gietstalen deksels werden afgesloten en bij vervoer van 
tussendekpassagiers geopend konden worden om ook daar wat frisse lucht 
te krijgen. Door het zeewater corrodeerden de afdichtingsranden van die 
deksels en werd de jaarlijkse dokking gebruikt om die op te zuiveren zodat 
ze weer goed zouden afdichten. Die deksels lagen nog in de 
machinefabriek van de werf en er bevonden zich dus grote openingen in de 
scheepshuid niet ver boven de waterlijn. Door de enorme hoeveelheid 
water die de brandweer in het schip had gespoten, maakte het schip al 
zoveel slagzij dat het wateroppervlak nog slechts één centimeter onder die 
openingen stond. Nog even en het schip zou vollopen en kapseizen. 
“I am the Chief Engineer!” zei de hwtk en een beetje op adem gekomen 
wist hij de brandweercommandant  ervan te overtuigen dat er onmiddellijk 
met blussen gestopt moest worden. In één adem door werden wij naar 
beneden gestuurd om met alle mogelijke middelen en volle kracht lens te 
pompen, ook uit de ruimen. 
Toen de brand eindelijk geblust was en alle gevaar was geweken, kregen 
we op het dek zittend in onze doorweekte ketelpakken, met de rug tegen 
de hut van de hwtk geleund, een heerlijke fles bier en een bord curry met 
rijst. “Moe maar gelukkig”, zeiden we toen. We waren de hele nacht in touw  
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geweest na slechts één uur slaap. Hwtk Spuybroek kwam langs. Hij was 
zichtbaar aangedaan. ‘’Jullie hebben goed werk gedaan, mannen! 
Bedankt!’’ Wat een Baas!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende dag kwam de directie aan boord om de ravage in 
ogenschouw te nemen. Ook zij spraken lovend over onze inzet voor een 
onbegonnen taak. 
Uit onderzoeken van diverse autoriteiten werd vastgesteld dat de brand 
waarschijnlijk was aangestoken en snel om zich heen had gegrepen door 
het niet functioneren van de sprinklerinstallatie. Voor die laatste bevinding 
werden we allemaal gestraft. Een overplaatsing voor de kapitein en 
terugzetting op de ranglijst en ontevredenheidsbetuigingen voor anderen.  
Dat zonder het doortastende optreden van hwtk Cees Spuybroek de 
TJIWANGI op zijn kant op de bodem van Hong Kong Harbour was komen 
te liggen, daar heeft hij vast nooit met iemand over gesproken. Want zo’n 
man was het. 
 
     

 

Brandschade in de cocktailbar 
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Nieuwe start en kennismaken met oude sferen 
(bijdrage Hans Rudy Bos) 

 
Niet zo lang geleden, bij een opruimactie, kwam ik een kleine kartonnen 
koker tegen van de KLM uit 1962, voor 24 cent verstuurd naar mijn 
ouderlijk huis. In die koker bleek een oorkonde te zitten met de fraaie 
openingstekst: “Hiermee wordt ter algemene kennis gebracht dat Hans 
Rudy Bos reizende met de PH-LLK, een Vliegende Hollander van de 
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij de evenaar passeerde.” Als datum van 
de overschrijding van de evenaar wordt aangegeven: 10 september 1962 
en als traject van Amsterdam naar Johannesburg. Het was mijn eerste 
vlucht, op weg naar Kaapstad, waar ik zou kennismaken met mijn eerste 
RIL schip de STRAAT SOENDA en het leven aan boord voor tenminste de 
komende twee jaar. Het is bijna niet meer voor te stellen dat je na zo’n 
vliegreis zo’n fraaie oorkonde toegestuurd zou krijgen. Weer een teken dat 
de tijden toch echt veranderd zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We vertrokken ’s middags om 18.00 van Schiphol–Oost met een Lockheed 
L-188 Electra turbo prop. Alleen de start maakte al een geweldige indruk 
op me. Uit het raam kijkend zag je bij het vaart maken op de startbaan, de 
vleugels behoorlijk op en neer gaan alsof ze elk moment echt zouden 
moeten gaan meeklapperen. Keek je voor je uit de cabine in, dan zag je de 
koker die de bekleding van de romp vormde, vrolijk alle kanten op 
schudden. Het geheel gaf nu niet meteen een echt solide indruk, maar de 
eventuele zorg daarover werd bij mij onderdrukt door de sensatie van de 
enorme acceleratie om de opstijgsnelheid te bereiken. Mijn eerste 
spontane opwelling was dan ook: ”Dit is het helemaal, ik moet piloot  
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worden...!” Me vervolgens realiserend dat ik dat dan iets eerder had 
moeten bedenken, want ik had al een beroep gekozen en was immers op 
weg naar de eerste stap op die loopbaan.  
Het per vliegtuig naar en van het vaargebied te reizen was in 1962 nog 
betrekkelijk nieuw. Slechts enkele jaren daarvoor ging dat nog per schip en 
duurde de reis als passagier aanmerkelijk langer. Het moet een aardige 
vorm van reizen geweest zijn, die je langzaam liet acclimatiseren aan de 
nieuwe omgeving. Vergeleken bij nú was mijn eerste vliegreis overigens 
ook zeer ontspannen. Nauwelijks vertrokken van Schiphol, was er een 
tussenlanding in Frankfurt, dan Rome, Cairo, Kano tenslotte 22 uur later in 
Johannesburg. Daar moest worden overgestapt op een toestel van de 
South African Airways waarmee de reis naar Kaapstad werd voortgezet. 
Maar dat dan niet zonder ook nog een tussenlanding te maken op 
Kimberley, waar de landingsbaan was gemarkeerd met olie lampen wat wel 
heel bijzonder was. Maar uiteindelijk werd er dan geland op Kaapstad ruim 
27 uur ná vertrek, terwijl een non-stopvlucht Amsterdam – Kaapstad nu 
slechts 11 uur en 40 minuten kost. 
Daar aangekomen werd ik afgehaald door de agent van de RIL in 
Kaapstad, die me naar het ‘Oranjezicht hotel’ in de gelijknamige wijk van 
Kaapstad bracht. De STRAAT SOENDA zou pas een dag of drie later 
aankomen, dus dat was een mooie gelegenheid om de stad te leren 
kennen. 
De volgende dag liep ik, samen met Jan Coenders, een collega leerling wtk 
waarmee ik de reis had gemaakt en de ervaring van de eerste maanden op 
de STRAAT SOENDA zou delen, op de Herengracht, bewonderde het 
beeld van Jan van Riebeeck, genoot van het zicht op de Tafelberg en 
verbaasde me over de ‘Apartheid’. Lichamelijk was ik echt in Zuid Afrika, 
aan de andere kant van de wereld, maar geestelijk moest het nog even 
wennen, het was alsof het bewustzijn nog onderweg was, niet gewend aan 
deze snelle en grote verplaatsing. Dus wat dat betreft waren de paar extra 
dagen voor het acclimatiseren wel heel welkom.  
Het aantal nieuwe ervaringen dat in die korte tijd werd opgedaan was dan 
ook overweldigend. Het beluisteren van het wat zangerig klinkend Zuid 
Afrikaans klonk zo vertrouwd dat het leek alsof je nog een beetje thuis was. 
Alsof de Unie van Zuid Afrika nog bestond en de Boerenoorlog van Paul 
Krüger nog maar net voorbij was. Terwijl het aan de poort van ‘The Castle 
of Good Hope’ leek of de tijden van de VOC nog maar net voorbij waren. 
Met de aankomst van de STRAAT SOENDA in Kaapstad werden de dagen 
van sightseeing in en rond de stad ingewisseld voor nieuwe indrukken op 
het schip dat ruim twee jaar mijn thuis zou zijn. Het vertrek uit Kaapstad 
met het langzaam verdwijnende zicht op de Tafelberg was een belevenis 
op zich. Maar dat was ook die eerste zeereis naar Port Elizabeth. Allemaal 
prachtig, hiervoor had ik gekozen voor dit beroep dat de mogelijkheid bood  
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om wat van de wereld te zien. Des te moeilijker was het om daar in Port 
Elizabeth de realiteit onder ogen te zien.  
Het ontdekken van de wereld zou gedoseerd dienen te worden, omdat ik 
niet als passagier maar als leerling wtk was aangemonsterd en daar 
worden andere zaken van verlangd dan van ’n passagier. Toch bleef de 
eerste kennismaking met de Oost Afrikaanse kust en het bezoek aan 
plaatsen als East London, Durban en Lourenço Marques een niet te 
missen beleving. 
En dat zelfde gold voor de eerste wat langere oversteek van Lourenço 
Marques naar Penang, het kennismaken met het leven aan boord tijdens 
zo’n lange zeereis. Wachtlopen, zwemmen, zonnen  dekgolfen en ook het 
werken aan het memoriaal dat uiteindelijk echt het diploma zou opleveren. 
Aan boord werd ik trouwens nog geconfronteerd met een ander nieuw 
fenomeen namelijk dat je als officier ten opzichte van de Chinese 
bemanning blijkbaar een bijzondere plaats innam. Je had een ruime hut 
voor jezelf, terwijl zij doorgaans met tweeën of meer één hut deelden. Er 
was een civiele dienst aan boord die zorgde voor het schoonhouden van je 
hut, het wassen en strijken van je kleding, de bediening aan tafel en zelfs in 
je hut. Hoewel ik moet toegeven dat je aan die luxe snel gewend raakt. 
Toch bleef ik het vreemd vinden dat ik zittend in mijn hut maar op een 
knopje behoefde te drukken of er kwam een bediende vragen wat meneer 
wel gehad had willen hebben. Omdat ik in die tijd alcoholische dranken nog 
niet als iets lekkers had ervaren bleef de bestelling beperkt tot een flesje 
Orange. De man moest daarvoor naar een dek hoger, om dat in de pantry 
te gaan halen, maar kwam met een vriendelijke smile op zijn gezicht het 
bestelde overhandigen. Als ik dan even later in mijn hut bezoek kreeg van 
één van de collega’s, die ook wel zin in wat te drinken hadden, herhaalde 
het ritueel zich. Slechts één druk op een knopje door een jongen van net 
19 jaar was voldoende om dat allemaal in beweging te zetten. Het was 
wonderlijk en het waren dan ook andere tijden. Wat onder andere blijkt als 
je het totaal aantal bemanningsleden van toen vergelijkt met die welke nu 
zorgen voor het uiterst efficiënt opereren van containerschepen die velen 
malen groter zijn als onze ‘grote’ schepen van toen. 
 
De tijden van toen zijn niet meer, de scheepvaart zoals wij die toen gekend 
hebben ook niet, het wás mooi en het is aardig om er nog over te kunnen 
meepraten. We hebben het staartje van de Koloniale tijd mogen 
meemaken, Tempo Doeloe is niet meer, het leeftempo is enorm 
opgevoerd, de globalisering heeft toegeslagen. Moeten we daar blij om 
zijn? In elk geval wél voor het feit dat we nog iets van die oude sferen 
hebben mogen proeven. 
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Schuld en boete 
(bijdrage Anton Steketee) 

 
Toen ik eens iemand afloste op de TJISADANE kreeg ik behalve een 
rondleiding over het schip ook de zorg overgedragen over een parkiet in 
een kooitje. Een blikje zaadjes en wat summiere aanwijzingen en dat was 
dat. Het beestje was ongeveer tien centimeter groot en had een zeer 
opvallende lichtblauw verenpakje. Veel geluid maakte hij (of zij? ) 
aanvankelijk niet . Na een paar dagen veranderde dat. Behalve een soort 
binnensmond gemompel gaf hij af en toe ook luide kreten. Nog later 
begreep ik dat hij in zo’n geval uit zijn kooitje wilde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andere trompettisten zoals Louis Armstrong of Roy Eldridge lieten hem 
volkomen koud. Ik heb enige moeite om dit verhaal af te maken maar 
vooruit, het moet. Tijdens een dokbeurt moest de TJISADANE worden 
uitgegast. Een proces waarbij het schip als het ware hermetisch werd 
dichtgeplakt en waar men dan met blauwzuurgas alle eventuele ongedierte 
trachtte uit te roeien. En ja u begrijpt het al, ik vergat het vogeltje mee van 
boord te nemen!Bij terugkomst in mijn hut hing hij ondersteboven aan zijn 
stokje. Zo dood als een pier. Bij het uitgassen waren zijn pootjes om dat 
stokje verkrampt .Ik zal u het helse commentaar van mijn mede 
opvarenden besparen maar moeilijk heb ik het er wel mee gehad. En 
zonder schuldgevoelens heb ik nooit meer naar Miles Davis kunnen 
luisteren. Bovendien heb ik, al is dit alles al lang geleden, het unheimische 
gevoel dat ik ooit, misschien in een ander universum, verantwoording zal 
moeten afleggen en moeten boeten voor deze fatale vergissing. Geen 
prettig vooruitzicht.                                                                            

 

Buiten zijn kooi hipte hij vrolijk rond 
en vooral als er lui een biertje 
kwamen drinken had ie het erg naar 
zijn zin. Hij mekkerde dan mee met 
onze gesprekken en nam 
ondertussen af en toe een hapje van 
de “small chow”, de borrelhapjes. 
Een merkwaardige afwijking was de 
adoratie die het vogeltje had voor de 
muziek van de beroemde 
jazztrompettist Miles Davis. Als ik 
die plaat uit de hoes haalde werd hij 
al opgewonden. En hoewel hij 
weinig herkenbare woordjes kende 
had ik toch sterk de indruk dat hij 
tijdens de muziek van Davis af en 
toe een langgerekt “YEAHH”liet 
horen. 
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Dierenvervoer 
(bijdrage Tim Haitsma) 

 
Met de STRAAT JOHORE maakten we enige reizen van Australië via de 
Filippijnen naar Hong Kong en vervolgens weer terug naar Australië. 
De laatste haven was altijd de aangewezen haven voor de verscheping van 
levende have want het was niet toegestaan  langs de Australische kust te 
varen met vee of wat voor dieren dan ook aan boord. Dit gold niet voor de 
scheepskat, hond en vissen en misschien de papagaai van de timmerman, 
waarvoor de agent bij aankomst in de eerste Australische haven een grote 
borgsom moest storten, maar dat is een ander verhaal.. 
We kregen deze keer heel mooie renpaarden en een aantal speciale 
varkens aan boord, die voor de verbetering van het varkensras voor de 
teelt  werden verscheept en evenals de paarden naar  de Filippijnen voor 
vervoer werden aangeboden. 
 
Helaas waren tijdens het laden van de paarden in hun speciale broek  de 
Australische bootwerkers niet bepaald voorzichtig en één van de paarden 
werd met zijn linkervoorbeen tegen de reling van het schip gesmakt en 
beschadigde zijn enkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paarden laden op 
de STRAAT 

JOHORE 
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Hoewel we als schip er op stonden dat het paard niet mee kon, waren de 
Australische reglementen zodanig dat het paard, omdat het in aanraking 
was geweest met het schip en dus besmet kon zijn,  niet meer terug mocht 
op Australisch land. Ik heb me vaak afgevraagd of de bootwerkers ook aan 
het einde van hun werkdag geheel ontsmet werden, want die waren op het 
schip geweest en konden dus ook besmet zijn. Ik ben er nooit achter 
gekomen; misschien weet één van de lezers  de juiste maatregelen die in 
deze genomen werden. 
Er werd een veearts opgetrommeld om de schade en aard van de wond te 
bekijken. Het resultaat was dat er geen botbreuk geconstateerd werd. De 
wond werd verbonden en het paard kreeg een injectie om eventuele 
infecties tegen te gaan. 
Het werd mij duidelijk gemaakt hoe het paard verder moest worden 
verzorgd en regelmatig van injecties worden voorzien. Paard rustig 
benaderen, zachtjes kloppen op de hals, dan wat sneller en harder en dan 
de injectie naald erin en het paard was wederom voor de gek gehouden. 
Verder iedere dag drie keer met koud zeewater de benen spoelen van alle 
paarden en ook van het gewonde dier,  om de bloedsomloop van de benen 
te bevorderen want we konden moeilijk met de paarden over het dek gaan 
rennen. Na een aantal dagen van injecties kreeg het paard het door en 
toen ik hem weer benaderde voor het zachtjes kloppen en dan injecteren, 
zag het paard het voor gezien, trok zijn hoofd uit de halster en weigerde 
dan ook  elke manier van verdere benadering, laat staan dat we een 
injectie konden geven of zijn halster weer om  doen. 
Nu bleek ook dat na enkele keren zijn verband te hebben vernieuwd dat de 
wond goed genas en het schone zuivere zeewater deed ook zijn werk. We 
lieten het dier voor wat het was en gaven het alleen te eten en te drinken 
en spoelden de benen. 
 
De varkens gaven minder problemen. We  moesten ze echter goed in de 
gaten houden want de Chinese kok was al een paar keer komen kijken of 
er wat verse karbonades te halen waren. 
Toen we de Indonesische wateren hadden bereikt en de temperatuur een 
tropisch karakter kreeg, bleek één van de varkens – de grootste, de 
kleintjes deden het beter - wat eetlust problemen te hebben.        Toen de 
bootsman kwam melden dat het varken was gaan liggen en niet wilde 
drinken of eten  en de kok al vrijwillig aangaf het dier uit zijn lijden te willen 
helpen, werd het tijd om de zaak wat drastischer aan te gaan pakken. 
Nu hadden we geen instructies voor de varkens buiten eten en drinken en 
dus ook geen medicijnen om eventueel wat ongemak van het dier te 
verzachten of te verbeteren.. 
Het was het niet in mijn boek om de bemanning van lekker eten af te 
houden maar de lading ging voor alles want dat was wat de maatschappij 
groot gemaakt had. 
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Aangezien het woord ‘paardenmiddel’ in ons taalgebruik paste, werd 
besloten dat de dokter aan boord - dus de eerste stuurman - naast het 
paard ook maar het varken moest behandelen. Als we niets deden zag het 
er slecht uit voor het varken en aangezien ik nog injecties voor het paard 
over had - de veearts had ruim voldoende meegegeven - besloot ik het 
varken ook maar een injectie geven. Nu was de kwestie waar en hoe. De 
ham leek me de beste positie en na in het hok te zijn geklommen en met 
behulp van de bootsman de andere varkens een beetje te hebben 
afgehouden, besloot het varken zich te verplaatsen. Door de gladheid van 
de vloer, die bedekt was met de uitwerpselen van de varkens, gleed ik uit 
en kwam ten val. 
Nu ik toch op de grond lag en het witte uniform er wat smoezelig uit ging 
zien en het varken van zijde was veranderd, besloot ik  maar om het 
varken tussen de benen vast te klemmen, voor zover mogelijk de ham 
weer te ontsmetten en de naald erin te jagen. 
Dit gebeurde tijdens de ochtendwacht  en al tijdens de middagwacht kwam 
er weer leven in het beest en ’s avonds  dronk het weer. De volgende 
morgen na nog een injectie in de ham - dit keer zonder vallen en opstaan - 
bleek het paardenmiddel zijn werk te hebben gedaan en alhoewel de kok 
en de bemanning mij dit niet wilden aanrekenen hadden ze toch liever op 
hun manier het varken uit zijn lijden willen verlossen. 
De dieren werden zonder verdere problemen afgeleverd in de Filippijnen. 
Rest me nog te vermelden dat ik ook leerde een halster om een onwillig 
paard te doen. 
De ontvanger had een speciale manier, namelijk een halster om zijn arm 
doen, het paard een wortel of ander stuk etenswaar voorhouden en, als het 
naderbij komt en zijn mond opent om toe te happen, zeer snel zijn tong 
beet pakken gedeeltelijk draaien, dan de halster van de arm over het hoofd 
schuiven en klaar is het paard voor verder vervoer met halster. Ik heb dit 
nog niet geprobeerd  want daarvoor  moet men wel snel zijn. 
De verdere reis werd zonder problemen afgelegd. 
 
Ter afsluiting wil ik nog een kleine anekdote toevoegen over scheepsdieren 
en de borgsom van de agent in Australië. 
Bij het vertrek uit de laatste haven uit Australië bleek dat de dieren allemaal 
getoond dienden te worden alvorens de agent de gestorte borgsom terug 
kreeg op zijn bankrekening. 
Het was vlak voor vertrek. De hond was er, de vissen van de matroos in de 
kom en de papegaai van de timmerman waren present maar de 
scheepskat was nergens te vinden. 
Hoewel er ijverig werd gezocht en de loods en sleepboten klaar lagen voor 
vertrek, was er geen poes te bekennen. De kwartiermeester werd erop 
aangesproken en kwam na enige tijd met de mededeling dat de kat in het 
verfhok op de voorplecht zat  en niet vanachter de blikken en kannen wilde  
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komen. Of de quarantaineofficier maar even mee wilde gaan naar het 
vooronder. De loods had haast en de sleepboten werden ongeduldig. De 
douane had de zegels al verbroken dus werd er een alcoholische 
versnapering geserveerd voor de agent en andere officiële aanwezigen. De 
quarantaineofficier nam toen maar aan dat de kat aanwezig was en na zijn 
glas whisky geleegd te hebben, werden de laatste papieren getekend en 
kon het schip vertrekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kat is nooit meer gezien en bij aankomst Hong Kong  in januari - wat  
koud voor de tijd van het jaar - liep de Chinese kok van boord met een 
nieuwe bontmuts die een sterke gelijkenis had met de bonte pels van de 
eerder genoemde kater. In antwoord op de vraag waar die muts vandaan 
kwam zei de kok, wijzend op zijn maag: “Inside makee chow, outside 
makee topside”. 
 
De kat was dus niet achtergebleven in Australië 
 

 

De schrijver van dit artikel 
met de scheepshond van 

de STRAAT JOHORE 
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‘Never come back’ medicijn 
(bijdrage Frits de Jong) 

 
Op de meeste vrachtschepen neemt de eerste stuurman tevens het baantje 
van dokter waar.  De ene stuurman maakt veel werk van het voor Pil – 
scheepsuitdrukking voor dokter – spelen, de andere gelooft het wel. 
 
Jan Hart, de eerste stuurman van de TJIKANDI, is erg precies zodat het 
niemand aan boord verbaast dat hij voor zijn medicijnenstudie heel wat 
dure boeken koopt, die er zwaar en gewichtig uitzien. De behandeling van 
zijn patiënten neemt hij zeer serieus op. 
In de diverse havens in Japan weten de koelies al dat Jan een goede 
dokter is, met als gevolg dat er hoe langer hoe meer misbruik van zijn 
goedheid wordt gemaakt. Voor elk schrammetje of blauw plekje komen ze 
bij hem en hij doet dan steeds de juiste medicijn op het wondje en legt een 
voorbeeldig verband aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is een merkwaardig feit dat de Japanners, uit godsdienstige 
overwegingen of vaderlandsliefde, zichzelf zo kunnen opzwepen dat zij, 
zonder een spier te vertrekken, de hevigste pijnen kunnen verdragen, terwijl 
zij in het dagelijkse leven abnormaal kleinzerig zijn. Dit laatste spreekt des 
te meer omdat zij door hun ruwe manier van werken voortdurend kleine 
verwondingen oplopen. Dit bezorgt de eerste stuurman, die het langs de  

 

s.s. TJIKANDI langs de kade in Japan. 
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kust van Japan toch al zo druk heeft, heel wat last. Hij moet dag en nacht 
het laden en lossen in de gaten houden, voor vrijwel elk kistje of baaltje 
shipping orders (stuurman’s reçu’s) aftekenen, het stuwplan opstellen en 
bijhouden, de overige stuurlieden en crew laten werken en talloze mensen 
te woord staan. Er blijft haast geen tijd over om rustig te eten. 
Vandaag is het ook weer een gekkenhuis. Ze gunnen Jan geen ogenblik tijd 
en dan die verdraaide koelies er steeds tussendoor met een schrammetje 
van niets, waar ze nog over kermen ook. Hij wordt er kriegel van. 
Jan zit diep over het stuwplan gebogen, waarin hij met een rood hoofd voor 
de zoveelste maal een verandering aanbrengt, omdat er om de haverklap  
een wijziging in de ladinglijst komt. Plotseling staat er een Japanner voor de 
open deur van het kantoortje te buigen en tussen zijn tanden te sissen, 
zoals alleen deze mensen dat doen als ze beleefd zijn. Jan kijkt op. De Jap 
trekt al buigend een pijnlijk gezicht en houdt angstig zijn rechterduim met 
zijn linkerhand vast. “Itai, itai!” (pijn, pijn) klaagt hij. Jan bekijkt de duim eens 
en ziet een kleine ontvelling. Inwendig wordt hij woest, maar hij weet zich te 
beheersen. “Chotto matte kudasaij!” (even wachten, alsjeblieft), zegt hij dan. 
De koelie hurkt neer en gaat zitten wachten. Jan loopt naar de pantry 
(aanrechtkamer), haalt er het mosterd- en azijnstel weg, pikt en passant 
een fles Worcestershire (scherpe Engelse saus) mee en loopt naar de 
apotheek. “Die verrekte kerels”, zegt hij geïrriteerd binnensmonds. “Ik zal ze 
leren itai-en!” 
Hij pakt een schoon flesje met wijde hals, doet er een grote kwak mosterd 
in, een scheut azijn, een plens Worcestershire saus, een flinke hoeveelheid 
peper en dan giet hij er nog een straal jodium bij. De kriegelige trek om zijn 
mond heeft plaats gemaakt voor een zonnige lach. Even goed roeren. “Zie 
zo!” Hij grijpt een etiket en plakt die op het flesje, nadat hij er met sierlijke 
letters opgeschreven heeft “NEVER COME BACK MEDICIJN. 
“Hééj!” roept hij de koelie toe en wenkt hem naar binnen. Jan trekt een 
ernstig gezicht, kijkt naar het wondje en schudt meewarig het hoofd. Dan 
neemt hij een stevig kwastje, doopt dat in het rood gekleurde, drabbige 
mengsel en smeert met een forse haal een flinke hoeveelheid daarvan op 
het beschadigde plekje. Even kijkt de Japanner hem stomverbaasd aan; 
plotseling rukt hij zich los en vliegt brullend weg met de snelheid van een 
straaljager. 
Jan lacht zich slap en slaat zich op de dijen van plezier. “Eindelijk rust!” 
zucht hij dan. 
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Klein wereldje 
(bijdrage Harry van Twillert) 

 
Mijn vrouw komt thuis van een bezoekje aan een klassiek 
homeopaat in Nijkerk en vertelt dat er in de spreekkamer een 
schilderij hangt van het KJCPL passagiersschip de TEGELBERG. 
Ze had uiteraard gevraagd wat hij met schepen had, waarna hij 
vertelde dat hij als stuurman gevaren had op diezelfde 
TEGELBERG. 
“Dat is toevallig, mijn man heeft ook gevaren bij de KJCPL”, had 
mijn vrouw gezegd. 
Om een lang verhaal kort te houden, contact opgenomen met Jan 
Kedde en een afspraak - geen medische - gemaakt. 
Er volgden geanimeerde gesprekken, waarin de herinneringen aan 
het varen bij de KJCPL weer volop tot leven kwamen. 
Jan bleek als vierde stuurman te hebben gevaren op de 
TEGELBERG. In zijn tweejarige uitzendtermijn was de 
TEGELBERG eerste schip; de STRAAT HONGKONG en de VAN 
RIEBEECK - ook wel Straat Cementkist genoemd - zouden nog 
volgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de VAN RIEBEECK had hij sparks van Weele leren 
kennen.Hierna mocht hij met verlof voor zijn tweede rang. Helaas, in 
dit verlof (1969) kreeg hij samen met sparks van Weele een zeer 
ernstig auto ongeluk. Jan overleefde de crash hoewel hij met 
verbrijzelde benen en een verlamde linkerschouder in het ziekenhuis 
belandde. Na jaren revalidatie en verpleging kwam hij er weer aardig 
bovenop dankzij - jawel, het lijkt een dokters roman - één van de 
verpleegsters. Het varen kon hij wel vergeten. Maar wat dan wel?  
 

 

Zonnetje schieten 
op de 

TEGELBERG 
V.ln.r. de 

stuurlieden Snel, 
Versteeg, Kedde 

en Hoogland. 
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Na diverse baantjes en bijbehorende studies besloot hij  de 
zesjarige studie voor klassieke homeopathie te volgen. Deze studie 
werd min of meer ingegeven door een groeiende afkeer van 
chemische medicijnen. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het prachtige schilderij van de TEGELBERG in de spreekkamer van 
Jan Kedde – dat wij jammer genoeg niet in kleur kunnen afdrukken – 
werd vervaardigd door de kunstschilder Waterlanders te Edam. 
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Uit de collectie van Ger Sweijen 
(bijdrage Ger Sweijen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De beide afgebeelde couverts, verstuurd uit Port Louis en Takoradi, zijn 
wat men noemt ‘maakwerk’, getuige het feit dat ze beiden geadresseerd 
zijn aan BM/HTOM in Engeland. 
In die jaren kwam het vaak voor dat verzamelaars en ook 
postzegelhandelaars - lukraak - een opvarende of gezagvoerder 
aanschreven met het verzoek bijgesloten couverts te verzenden voorzien 
van het scheepsstempel. Vermoedelijk werden er wat dollarbiljetten bij het 
verzoek ingesloten. 
Deze twee enveloppen van resp. STRAAT MALAKKA en TJIKAMPEK zijn 
volgens mij door dezelfde persoon geretourneerd, omdat in beide gevallen 
een strook van drie zegels werd gekocht, hetgeen toch wel ongebruikelijk 
is. 
Misschien is onder de lezers van dit artikel de persoon die indertijd deze 
brieven heeft verzonden. 
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 Gezagvoerder   J.H. Mak 
 Eerste stuurman  G.J. van der Heiden 
 Tweede stuurman  R. van Willigenburg 
 Tweede stuurman  J.F. van Santen 
 Derde stuurman   E.J. Kleinjan 
 Vierde stuurman  J.C. Roelse 
 Leerling stuurman  Ph.P.J. Romeyn 
 Hoofdwerktuigkundige  M.G. Beunder 
 Tweede wtk   W. Westerhof 
 Derde wtk   P.A. Alstede 
 Vierde wtk   E. de Buijzer 
 Vierde wtk   W.M. Heus 
 Vijfde wtk   A. Eijgenraam 
 Leerling wtk   J.E. Wijnans 
 Radiotelegrafist   J. van der Laan 
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