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Van de voorzitter 

 

Met de wederom zeer geslaagde reünie nog vers in het geheugen wil ik 

in de eerste plaats de reünie organisator, Jaap de Rooij, en zijn ‘team’ 

hartelijk danken voor de perfecte organisatie. Zo langzamerhand is 

‘Avifauna’ in Alphen aan de Rijn onze thuishaven geworden: voor  

iedereen goed bereikbaar, prima bediening, goede zalen en een 

uitstekend buffet – kortom een ideale reünie locatie. 

Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van  Cor Dekker als 

bestuurslid. Cor is 12 jaar  bestuurslid geweest, waarvan de laatste jaren 

penningmeester – Cor, nogmaals namens alle leden:  hartelijk dank voor 

je inzet en betrokkenheid gedurende je bestuursperiode. Tevens een 

hartelijk welkom aan ons nieuwe bestuurslid, Fred Broersma. 

De komende verkiezingen houden velen van ons bezig: de problemen 

waarvoor we met zijn allen staan zijn enorm, er zal bezuinigd moeten 

worden en dus moeten moeilijke (niet populaire) keuzes worden 

gemaakt. Dit alles maakt het ‘stemmen’ er voor de kiezer niet makkelijker 

op. 

Maar gelukkig zijn er ook lichtpuntjes en hebben we iets om naar uit te 

kijken:  de reünie van volgend jaar op zaterdag 7 mei in Avifauna te 

Alphen aan de Rijn. Ik hoop u daar weer  te kunnen begroeten. 

 

Onno Laman Trip 
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Van de redactie 

Vernieuwen paspoort 

Voor in het buitenland wonende Nederlanders schijnt het een moeizame en 
vaak kostbare zaak te zijn geworden om het Nederlands paspoort te 
vernieuwen. In het nieuwe paspoort moet sinds kort ook de vingerafdruk 
van de houder worden geplaatst.  
Een oud radio-officier, die op een klein eiland bij Kyushu in Japan woont, 
moest hiervoor tweemaal met  trein of vliegtuig de reis naar de ambassade 
in Tokio maken; éénmaal om zijn vingerafdrukken te laten nemen en drie 
weken later om het paspoort in ontvangst te nemen. Het hoeft geen betoog 
dat dit door de reis- en hotelkosten een zeer duur paspoort is geworden. De 
betreffende oud radio-officier heeft hierover een klacht met kostenopgave 
gedeponeerd bij de Nederlandse Ombudsman. 
Het is hem niet bekend of in landen als Australië, Zuid-Afrika en de U.S.A., 
waar veel van onze leden wonen, ook een bezoek aan de ambassade moet 
worden gebracht, of dat daar, zoals voorheen gebruikelijk was, de 
consulaten dit nog steeds kunnen afhandelen.  Mocht ook hier een bezoek 
aan de ambassade noodzakelijk zijn dan verzoekt hij om hem te 
ondersteunen door eveneens een klacht bij de Nederlandse Ombudsman in 
te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Zee & land lotgevallen” 
Piet Roskam heeft onder het 
pseudoniem J.A. Valijn, een 
verhalenbundel uitgegeven over zijn, 
vaak hilarische belevenissen bij de 
KJCPL en later als walslurp. Een 
aantal van deze verhalen werd reeds 
eerder gepubliceerd in Poseidon, het 
blad van de Vereniging van Oud-
leerlingen van de “Ruyterschool” in 
Vlissingen. 
De opbrengst van dit boek – ISBN 
978-90-484-1119-1 – is bestemd  
voor kinderen in de Obunga slum in 
Kisumu, Kenia. 
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Gerard Pieter Adolfs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een groot deel van zijn oeuvre ging echter verloren toen het SMN schip  

SIMALOER werd getorpedeerd. Een ander deel van zijn werk werd 
vernietigd tijdens het bombardement van Nijmegen in 1944. Hij overleed in 
1968 in s’Hertogenbosch. 

 

Naar aanleiding van de afbeelding op de 
achterzijde van RIL-Post (#19) 
verzochten enige lezers om meer door 
RIL en JCJL gesponsorde kunstuitingen 
te plaatsen. Aan dit verzoek voldoen we 
door op de achterzijde van dit nummer 
een pentekening te plaatsen van de 
bekende Indische kunstenaar Adolfs. 
Gerard Pieter Adolfs werd in 1898 in 
Semarang geboren en ontwikkelde zich 
als tekenaar en etser van tafereeltjes uit 
vooral Java en Bali. In opdracht van de 
Java- China- Japan Lijn maakte hij een 
tweetal boeken met pentekeningen, die 
door de JCJL aan relaties werden 
geschonken.Kort voor de oorlog in 1940 
keerde Adolfs terug naar Nederland.  
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FEWAS, enige herinneringen 
(bijdrage G.D.M. Boot) 

 
Als de mogelijkheid zich voordeed was de RIL er gewoonlijk als de kippen 
bij een bestaande lijndienst uit te breiden of een nieuwe dienst te beginnen. 
Een voorbeeld van een opportune uitbreiding was de verlenging van de 
Oost Australië-Straits dienst (EAUS) naar Colombo en India zodra de 
Holland-Australië Lijn van de VNS de dienst op India gestaakt had. INDIAS 
was geboren.  
Een nieuwe dienst werd prompt begonnen tussen Oost/Zuid Afrika en 
Australië (ESAAS) toen Shaw-Savill daar in 1960 verstek liet gaan. Reeds 
voor de oorlog entameerde de KPM dit vervoer met overscheep in 
Singapore. 
Nadat er zich moeilijkheden voor de Nederlandse scheepvaart in Indonesië 
voordeden, werden vlot alle betrokken schepen elders ingezet en nimmer 
opgelegd. De Australië-Japan-Hong Kong-Australië dienst (AJHAS) stamde 
uit die tijd evenals de Verre Oosten-Nieuw Zeeland dienst. 
Een gevleugeld woord uit de vijftiger en zestiger jaren was dat gebrek aan 
(geschikte) tonnage de RIL niet kon weerhouden een nieuwe dienst te 
beginnen. 
In 1958 werd er ook een dienst begonnen die de RIL eigenlijk nog niet 
wilde.  
Het zat ongeveer zo. De lading van het Verre Oosten naar West Afrika 
werd aanvankelijk via Europa - merendeels het UK - gerouteerd. In 1954 
ging OSK rechtstreeks varen via Kaapstad, in 1957 gevolgd door 
Kawasaki. Dit deerde de RIL niet zozeer totdat begin 1958 via afschepers 
bekend werd dat ZIM Israël Navigation Company (Gold Star Line) plannen 
had – op weg naar Israël – een Far East-West Afrika dienst te beginnen via 
Zuid Afrika, terwijl Maersk Line zo´n dienst definitief aankondigde, te 
beginnen in mei 1958. Dit bracht verschillende Japanse Lijnen ertoe te 
reageren. Mitsui begon een West Afrika dienst via Suez, Kawasaki dreigde 
met haar West Afrika dienst Zuid Afrika lading te accepteren en tenslotte 
schermde NYK ook met een Zuid Afrika dienst. 
De RIL had haar huiswerk in West Afrika gedaan door een senior staflid het 
gehele gebied te laten bereizen. Het advies was echter niet bemoedigend 
en, mede gebaseerd op de matige resultaten van de Holland West Afrika 
Lijn (HWAL), concludeerde men dat de tijd voor de RIL niet opportuun was. 
Met de groeiende belangstelling van de verschillende lijnen voor West 
Afrika voorzag de RIL ook verwatering van het ladingaanbod naar Zuid 
Afrika en stelde een status quo voor, waarbij de nieuwe lijnen naar West 
Afrika geen lading naar Oost en Zuid Afrika zouden aannemen, terwijl de 
RIL niet naar West Afrika zou gaan varen. 
   



 5 

Tevergeefs; na maandenlange gesprekken in Tokio werd geen 
overeenstemming bereikt en besloot de RIL met tegenzin om dan ook maar 
van de partij te zijn ‘to protect our position’. De FEWAS was geboren. De 
eerste afvaart werd in juni 1958  vanuit Japan gegeven door de VAN 
WAERWIJCK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het begin was niet eenvoudig. Slechte afhandeling op de Westkust en 
weinig retourlading. Maar de RIL had een geoliede canvass organisatie in 
het Verre Oosten en gokte op ‘Fast Transit’ - alleen Kaapstad werd 
aangelopen - wat een juiste strategie bleek. Gelukkig kon doorgaans het 
hoge vrachten niveau worden gehandhaafd. Om de HWAL organisatie in 
West Afrika bij te staan en het contact met de handel beter te onderhouden 
- close to the customer - werd een eigen man aangesteld als inspecteur in 
West Afrika met standplaats Lagos, de meest belangrijke bestemming. Na 
de VAN WAERWIJCK-types en de grotere VAN DER HAGEN-types, 
konden met succes de nog grotere en snellere, nieuwe STRAAT 
FRANKLIN-types in 1964 worden ingezet.  
 
 
 
   

 

m.s. Van Waerwijck op de boei in Hong kong 
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Toen het containertijdperk zich ook langzaam op de secondaire RIL lijnen 
aandiende, konden deze schepen met een containerruim worden verlengd.  
Het is goed te weten dat de aanvankelijk minder gewenste dienst nog 
steeds floreert, maar nu natuurlijk met Royal P & O Nedlloyd volcontainer 
schepen die enige tijd geleden door de Maersk Line werden overgenomen!   

 

Tijdens een afschepersparty aan boord van de VAN DER HAGEN in 
1960. V.l.n.r. J. Prijs, hoofdagent HWAL voor West Afrika; J.F. 

Egberink; Mevr. N. Hansen; kapitein B.G. Bloemers; H. Hansen, agent 
HWAL te Lagos en J. Vroom  



7 

 

Waar begin je aan? 
(bijdrage Henk Bouwman) 

 
Er moet aan mij een flinke steek los zijn geweest, toen ik op zeventienjarige 
leeftijd voor het beroep van scheepswerktuigkundige koos. Een beroep met 
een prestigieuze naam, maar dat toen, in de vijftigerjaren van de vorige eeuw, 
moest worden uitgeoefend in de, op de ondergrondse kolenmijnen na, meest 
mensonvriendelijke omgeving die je je maar kunt indenken. Een 
machinekamer ligt altijd meters onder de waterlijn, de zon schijnt er nooit en je 
werkt dus altijd bij kunstlicht. In de tijden vóór de automatisering en de 
controlekamers, was het er, zeker als het schip voer, heet en van bijna alles 
wat je aanraakte kreeg je vieze vingers.  En geloof me, er kwam ook toen 
tijdens het werk nooit een aardige juffrouw met koffie langs.  
Wanneer je na de opleiding eindelijk op je eerste schip aanmonsterde wist 
iedereen je te vertellen dat je gekozen had voor het, statistisch gezien, meest 
gevaarlijke beroep dat er bestond. Ik prijs me daarom gelukkig dat ik in de 
vele jaren dat ik dat mooie beroep uitoefende, nooit ernstige ongelukken heb 
meegemaakt. Ik moet toegeven dat het niet veel gescheeld heeft en drie maal 
is het me in mijn loopbaan als wtk overkomen dat ik in een situatie terecht 
kwam die slecht  had kunnen aflopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het bovenbordes in de machinekamer van de TJIWANGI 
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De eerste keer deed zich voor op de TJIWANGI. Ik had er net mijn eerste reis 
op gemaakt en we kwamen ’s ochtends aan in een haven, waar we ’s avonds 
weer moesten vertrekken. Weinig tijd voor groot werk, maar wel kon het 
krukaslager van zeven bakboord voor survey worden aangeboden en werd er 
een algehele carterinspectie gehouden. Alle carterdeksels werden geopend 
en voor de lunch werd de onderhelft van het lager gedemonteerd en de 
kruiskop op de vang geplaatst, zodat we na de lunch alleen de krukpen onder 
de bovenhelft van het lager weg konden tornen. De surveyor, die bij de hwtk 
de lunch gebruikte, zou dan direct na de maaltijd het lager kunnen 
inspecteren. 
Na het eten had ik me er eerst van overtuigd dat de schroef nog vrij was, om 
daarna de krukpen onder het lager weg te tornen. De door een luchtmotor 
aangedreven tornmachine maakte veel lawaai zodat ik de kreten:’’Stop!”…. 
‘’Stop!’’ niet hoorde. Iemand rende, wild met de armen zwaaiend, op me af. Ik 
stopte de tornmachine en liep verschrikt naar poot twee. Daar zaten twee 
Chinezen gehurkt op de kruiskop met hun hoofd bijna tussen hun voeten en 
hun ruggen tegen de diafragmaplaat die het carter van de spoelluchtruimte 
scheidde. Ik had geen centimeter verder moeten tornen. Zij hadden na de 
middagpauze opdracht gekregen om de bouten van de leibanen na te trekken, 
zonder hen, noch mij, te informeren dat er elders aan die hoofdmotor gewerkt 
werd. “Joenia mo fa hai, joenia mo fa hai, joenia mo fa hai’’, klonk het  van 
boven die kruiskop, wat zoveel betekent als ‘’Potverdriedubbeltjes!’’ (vrij 
vertaald). 
Die kruiskop moest naar beneden en zelden heb ik met meer zorg en met  
knikkende knieën en trillende handen, het handel van de tornmachine in de 
goede stand geplaatst om die twee man uit hun benarde positie te bevrijden. 
Zij en ik waren met de schrik vrij gekomen. Het werk werd afgemaakt, de 
carterdeksels terug geplaatst en ’s avonds vertrokken we naar een volgende 
haven. 
 
Ook het tweede geval speelde zich af op de TJIWANGI. 
Er moest een cilindervoering worden getrokken. De kleppen werden 
verwijderd en het zware smeedstalen hijsoog werd op de cilinderkop over de 
tapeinden  van de in- en de uitlaatklep geplaatst. In dat hijsoog kwam een 
twee-duims dikke smeedstalen pen waar de hijshaak aan kon grijpen. In 
spreidstand boven dat hijsoog staand, zou ik die zware stalen pen daarin 
aanbrengen. Maar, ai, die glipte door mijn vette vingers en viel door een van 
de klepgaten in de cilinder. Dat zou normaal geen probleem hoeven te zijn, 
maar het vreemde was, dat ik die mop staal niet hoorde vallen. Foute bullen, 
dacht ik en rende naar beneden. Op het tussen- rooster ter hoogte van de 
cilindersmeertoestellen, zag ik wat er fout was. In de cilinder zat een olieman 
gehurkt op de bovenkant van de zuigerstang met een poetsdoek de  
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cilinderwand te poetsen en weer hoorde ik:’’joenia mo fa hai…….joenia…... 
joenia”. Ik gebood hem uit de cilinder te komen en zag onmiddellijk wat er aan 
de hand was. Zijn rechtervoet was gezwollen door naar later bleek, een 
ernstige kneuzing van een middenvoetsbeentje. Ik kon hem wel kussen van 
blijdschap dat hij nog leefde. Hij had het stuk staal op zijn schouder gekregen 
en vandaar was het op zijn voet terecht gekomen. Vraag me niet hoe het 
afgelopen zou zijn als zijn hoofd of zijn nek was geraakt. De cilindervoering 
werd verwisseld en we vervolgden onze reis. De olieman kon na een paar 
dagen weer aan het werk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het derde voorval is snel verteld. Ik was kort ervoor aangemonsterd op de 
STRAAT COOK en in een West-Australische haven zou ik samen met de hwtk 
proberen een door vet uit de pakkingbus van een brijnpomp verstopte 
brijnleiding, te klaren. 
De baas zou een afsluiter verwijderen en op zíjn teken zou ik de brijnpomp 
starten, om zo met brijndruk een prop vet uit de leiding te ’’blazen’’. Dat ging 
hopeloos mis en de hwtk kreeg de volle laag brijn in zijn gezicht en ogen. 
Ambulance en ziekenhuis in, waar hij moest blijven. 
Zelden ben ik in mijn leven blijer met een baas geweest dan toen we in 
Singapore aankwamen en de hwtk, met gezonde ogen, op de kade stond. 
Ook dat voorval had slechter af  kunnen lopen. 
 
Mijn geweten over de genoemde gebeurtenissen is gerust en ik kijk met 
voldoening en plezier terug op schitterende jaren, die zonder twijfel het 
fundament waren voor mijn verdere loopbaan aan de wal.  
Wel word ik, na overvloedig tafelen, nog geplaagd door nachtmerries, 
waarvan de afloop vaak niet zo fortuinlijk is. Maar daar komt na het schrijven 
van dit relaas een einde aan…,hoop ik.   

 

 
 
Plaquette met uitleg 
over betekenis van 
de scheepsnaam 

TJIWANGI. 
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Stoom op het Orgel 

(bijdrage Ton Roskam) 

 
Het m.s.STRAAT COLOMBO vertrok vanuit Rotterdam in september 1962. 
Het kwam zelden voor dat een schip van de KJCPL uit Nederland vertrok. 
Van de gelegenheid werd dan ook meteen gebruik gemaakt om een tiental 
leerlingwerktuigkundigen mee te sturen naar het Verre Oosten. Een 
kosteneffectieve maatregel. De COLOMBO was nieuw gebouwd bij de werf 
‘Piet Smit’ in  Rotterdam. Het hoeft nauwelijks betoog dat de leerlingen 
danig in de weg liepen. De reguliere bemanning was namelijk zelf druk 
bezig om wegwijs te worden in het nieuwe technische doolhof. De 
leerlingen werden spaarzaam belast en zoveel mogelijk geweerd uit de 
machinekamer. Maatregelen die tot volle tevredenheid van alle partijen 
werkten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste zondag op zee leent zich altijd voor introspectie en de introductie 
van vernieuwingen.  ‘s Nachts op wacht werd er een convocatie 
geproduceerd waarin alle leerlingen verplicht werden zich om tien uur, in 
jas toetoep (gala uniform), in de salon te melden voor een korte maar 
plechtige godsdienstoefening. De dienst zou voorgegaan worden door de - 
van niets op de hoogte zijnde - hoofdwerktuigkundige, aan het orgel 
begeleid door mijn echtgenote. De uitnodiging hing keurig achter glas op 
het mededelingenbord bij de messroom. 
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De leerling die op zondagmorgen wacht liep, werd om ongeveer half tien 
op pad gestuurd om „stoom op het orgel‟ te gaan  zetten, keurig met de 
instructies om de registers goed af te tappen, sleutel te behalen bij de 
eerste stuurman. Dit was het begin van een tocht langs vele adressen, pas 
na de derde verwijzing begon het door te dringen dat er iets niet klopte en 
ging het schaap lachen. Stoom op het orgel was een van de klassiekers bij 
de koopvaardij om leerlingen te ontgroenen. 
De verzamelde leerlingen hadden wel het idee dat er meer aan de hand 
was en probeerden elkaar op te stoken om verstek te laten gaan. Maar kort 
voor tien uur was het laatste verzet gebroken en liepen ze allemaal keurig 
in toetoep. Er had in de convocatie gestaan dat ze de psalmboekjes op 
moesten halen bij de hoofdwerktuigkundige. Omdat ik de hut naast de 
„Baas‟ had, kon ik de helft van het gesprek volgen, de timide leerling was 
niet te verstaan, de „Baas‟ des te beter. 
Het ging ongeveer als volgt: Leerling:… klop,klop,klop.  
Baas :”Jahh!!!” 
Leerling:   onverstaanbaar gemompel 
Baas:  “ Gods-dienst-oe-fe-ning ??? “ 
Leerling:??? 
Baas: “„Psalm-boek-jes??? ”  
Leerling: mompelmompel. 
Baas:: “Laat maar eens zien.”  
Er viel even een pauze waarin de convocatie opgehaald werd. 
Baas:  “Kom maar eens mee” 
De Baas ging met de verzamelde jeugd naar de salon en begon „uit stand‟ 
een  absoluut ongekuiste seksuele voorlichtingsbijeenkomst te houden. In 
ieder geval een eerste zondag op zee waar nog lang over nagepraat werd.. 
Tot mijn grote vreugde zag ik ooit op TV, bij de aankomst van Sinterklaas 
in Ravensteijn, een sleepbootje met de Klaas en Pieten, voorzien van een 
origineel stoomorgel. Ze bestaan dus echt wel. 
 

 

 
 

Het stoomorgel van het 
partyschip s.s.SUCCES 
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Bezoek in Amoy 
(uit de nalatenschap van oud-directeur J.H. Warning) 

 
In de twintiger en dertiger jaren waren de omstandigheden in China heel 
anders dan tegenwoordig. 
Er waren in die tijd elkaar onderling bestrijdende generaals met hun legers, 
waarvan de soldaten gekleurde armbanden, vastgemaakt met veiligheids-
spelden, droegen om het “overlopen” te vereenvoudigen. Deze legers 
zorgden voor afpersing van de bevolking en vormden voor hen een 
voortdurende bedreiging evenals de grote natuurrampen, overstromingen 
en epidemieën van besmettelijke ziekten. In de zomermaanden stierven 
tallozen aan cholera, pest en pokken. Aan volksgezondheid en met name 
preventieve volksgezondheid werd vrijwel niets gedaan. Hierdoor was het 
gewone volk sterk fatalistisch ingesteld. Men aanvaarde deze bezoekingen, 
min of meer berustend, als onvermijdelijk. 
De “foreigners” leefden in hun concessies in een soort sprookjesachtige 
omstandigheden. Comfortabele behuizing, een overvloed aan bedienden 
tegen minimale gages verkrijgbaar, grote gemeenschapszin onderling, 
clubs, in ’t kort: wij leefden als God in Frankrijk. Omdat de Chinezen in het 
algemeen genomen zeer plezierige mensen bleken te zijn, trouw, intelligent, 
vlug van begrip, leergierig en met gevoel voor humor, was het werk- zowel 
als het woonklimaat daar bijzonder aangenaam. 
Na deze korte algemene beschouwing wil ik overgaan tot een voorbeeld uit 
eigen ervaring met betrekking tot deze karakteristieke eigenschappen van 
de Chinezen zoals ik dat hiervoor heb vermeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E.P. van Walree 

Onderstaand voorval speelde zich af 
in de twintiger jaren toen ik in Amoy 
gestationeerd was als agent van de 
Java- China- Japan Lijn.  
Eén van de oprichters van de 
Nederlandse Reünisten Vereniging 
China, de heer E.P. van Walree - de 
vader van de latere KJCPL 
onderdirecteur Erik van Walree – 
bracht als commissaris een bezoek 
aan de kantoren van de Neder-
landsch Indische Handelsbank in het 
Verre Oosten.  
Op weg naar Japan met een Javalijn 
schip zou hij een dag in Amoy 
verblijven.  
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Het was bekend dat de heer van Walree ten zeerste gesteld was op lekker 
eten. Het lag dus voor de hand dat ik – ik was toen nog vrijgezel – hem op 
die dag voor de lunch zou vragen. Ik beschikte over een uitstekend stel 
bedienden en een prima kok, zodat ik dit met vertrouwen kon entameren. 
Reeds dagen van tevoren had ik de bedienden voorbereid. `Number one 
big master come from Holland and have tiffin with me, so must have very 
special tai yit chow`. De heer van Walree werd verwelkomd door de 
bedienden met de bekende `broad smiles` en gebruikte een sherry. Even 
later kwam de No. 1 binnen en vroeg: “You likee one more sherry?”, waarop 
de heer van Walree reageerde met: “No, we have chow now”.  Dit had niet 
het gewenste effect, want onverstoord begaf de boy zich naar mijn glas en 
schonk voor mij een tweede “pink gin” in onder de mededeling: “My master 
alletime takee two”. Dit begin was dus niet al te best.  
Wij zaten aan tafel en kregen een bord soep, d.w.z. het zag eruit als heet 
water met een schijfje citroen. Hoewel ik, gezien dit eerste gerecht, mij in ’t 
geheel niet meer gerust gevoelde op hetgeen zou volgen, verwekte dit nog 
geen commentaar. De soep werd gevolgd door iets wat nauwelijks eetbaar 
was en wat moest doorgaan voor iets vissigs. Daarna kwam een aller-
wonderlijkste concoctie, waarvan de heer van Walree wilde weten wat dat 
was. Ik informeerde dus bij de No.1: “What thing belong this?” Hij wist het 
ook niet en pareerde met: “Me go askee cook”. Even later kwam hij terug 
met de verlossende uitspraak: “This belong chicken”, waarop de heer van 
Walree zijn bord wegschoof onder de mededeling: “Dit is geen kip”. 
Vermoedelijk heeft de heer van Walree nooit zo slecht gegeten terwijl ik, 
gezien de vele aanmaningen op  voorhand en het verkregen resultaat, nog 
nooit zo boos was geweest op deze bedienden. Zodra de heer van Walree 
weg was riep ik dus ziedend de bedienden ter verantwoording. Zelden heb 
ik deze zo verbaasd gezien: “You talkee plenty number one big master 
come, suppose you pay him very bad chow, bye and bye you catchee more 
pay”. 
 
Ik heb dit altijd een duidelijk voorbeeld gevonden van het feit dat de 
Chinese gedachtegang wel iets afwijkt van de onze. In dit geval hadden zij, 
op hun manier, het beste met mij voor gehad en geen ogenblik aan een 
averechtse uitwerking gedacht. 
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Inspectie 
(bijdrage W. Bakker) 

 
Wind en weder dienende werden wekelijks inspecties aan boord gehouden 
door het gezag, op zijn wandeling  begeleid door de hwtk. Vooral pas 
beginnende gezagvoerders trokken daarbij een speciaal gezicht, zo van 
“nou zullen we dan maar”, waarbij de handen losjes op de rug werden 
gehouden. Er was er eentje die zijn handen demonstratief in de heupen 
zette, doch dat kwam waarschijnlijk vanwege het Gronings accent, dat hij in 
het spraakgebruik met zich meevoerde. 
Zo’n wandeling begon dan meestal bij de hut van de hwtk, die voor dit 
ceremonieel werd afgehaald. Dan de trap af en een rondje door de 
accommodatie van de bootsman, kassap, matrozen en kwartiermeesters. 
Vandaar trok het langs stuurboord naar het voorschip. Bij het ankerspil 
werd dan even gepauzeerd, omdat het uitzicht vanaf de boeg, die zich door 
het water klieft een aardig gezicht was en de midscheeps vandaar zo keurig 
uitkwam. Ook was het heerlijk stil op de bak, je hoorde zelfs de 
machinekamer amper. Vandaar trok het over de bakboord kant helemaal 
naar het achterschip, waar de ruimte waarin de stuurmachine was 
geplaatst, met een bezoek werd vereerd. Hier liep je als hwtk vaak tegen 
vragen op als: 
“Hoe hoog is de hydraulische druk als er bij volle vaart hard stuurboord 
wordt gegeven?”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De manoeuvreerstand van de 

TJIKAMPEK 

Je antwoordde dan:  
“Dicht bij de 400 atmosfeer,” omdat je 
weet dat bij 500 atm. de veiligheids-
kleppen lichten. Aandachtig werden de 
instructies gelezen, die op een koperen 
bord waren aangegeven en waarop 
voorgeschreven werd hoe men moest 
handelen als er lekkage is in één helft 
van het systeem was. 
 “Handig, hè?”  
“Ja, dat is nog uit de tijd van de oorlog, 
toen Victory-schepen door elk soort 
volk, dat maar voorhanden was, geva-
ren werden.” 
In deze ruimte was vaak ook de 
opslagruimte van reservedelen die, in 
kisten geborgen, in daarvoor aange-
maakte rekken waren geplaatst.  
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De machinekamer kon van hieruit ook worden bereikt door, via een trap, de 
vluchtkoker af te dalen. Velen geloofden dit wel en kwamen liever via de 
brede deur van de dienstgang de machinekamer binnen. Deze ruimte was 
altijd heet. Zeker op een Victory-schip dat twee Foster Wheeler ketels “pen 
uit” bij had staan op 31 atmosfeer. Elke ketel was voorzien van een eigen, 
door een turbine aangedreven ventilator, die een gierend geluid maakte. 
Tussen de ketels bevond zich altijd een stoker, die door kleine luikjes de 
“performance” van de branders in de gaten hield. Zodra zich een „mondje‟ 
van koolstof rond de brandertip vertoonde, werd de brander verwisseld voor 
een schoongemaakte, die al klaar hing. Bij het horizontale manoeuvreer-
wiel, waarbij een indrukwekkend bord met manometers was geplaatst, werd 
ook nog even gepauzeerd; ook omdat de grote luchtkoker hierboven 
uitkwam en de ijswaterketel daar was opgehangen. Daar werd één grote 
slok uit genomen en werd de rest van de dorst bewaard voor een koud 
glaasje bier. Vanuit de machinekamer ging het dan ook rechtstreeks naar 
de hut van het gezag, Kort na twaalven werd het gezelschap uitgebreid met 
de 2e wtk en de stuurman en werd van onderwerp veranderd. Dit draaide 
dan meestal toch uit op praten over het werk. Op dit schip duurde dat 
echter niet lang. Gitaar of accordeon werden erbij gehaald en de nodige 
liederen werden ten gehore gebracht. Pas als de steward voor de tweede 
keer had gewaarschuwd ging men naar de messroom voor de gebruikelijke 
snert en pannenkoeken. 
Van een inspectie steek je dus altijd wel wat op. 
 

 

De jazzband van de TJIKAMPEK. V.l.n.r. Herbig, Heupink, Bakker en 
Monsma. 
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Medische Administratie 
(bijdrage: Henk Slettenaar) 

(uit de aantekeningen van scheepsarts Henk Alberts) 
 

In onze RIL-Post werd tot nu toe vrijwel niets geschreven over de 
scheepsartsen die op passagiersschepen van de RIL dienst deden. De 
scheepsdokter was aan boord eigenlijk een beetje een ‘buitenbeentje’. Bij 
de meerderheid der andere bemanningsleden was over het algemeen 
weinig bekend over het functioneren en rapporteren van deze medicus. 
Daarom dit artikel dat iets meer inzicht moet geven in de wijze waarop een 
scheepsarts zijn werkzaamheden moest verantwoorden en rapport hierover 
uitbrengen. 
 
Henk Alberts was één van de laatste scheepsartsen in dienst van de RIL. In 
mei 1972 - kort voor de verkoop van de TJIWANGI – stuurde hij aan de 
medische dienst van  de RIL in Hong Kong een overzicht van de door hem 
gevoerde medische administratie. Hieronder volgen enige uittreksels uit dit 
schrijven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de brief van dokter Henk Alberts: 
Bijgesloten doe ik u mijn laatste inventarisboek toekomen dat tot de laatste 
dag is bijgehouden. De medische dienst in Hong Kong heeft hiervoor nooit 
enige belangstelling getoond, maar omdat ik scheepsarts van professie 
ben, vind ik dat er nu eenmaal een beetje orde moet zijn. Voor het volgend 
jaar heb ik een nieuw inventarisboek aangevraagd. Mij werd hierop 
meegedeeld dat deze niet meer geleverd werden en dat herdrukken veel te 
duur was voor slechts twee passagiersschepen. Overigens maakt dit het 
leven van de scheepsarts wel wat makkelijker.  Het halfjaarlijkse pillen  

 

 
 
Dokter Henk Alberts - toen 
scheepsarts op de TEGELBERG 
- na terugkeer van een vistochtje 
bij Durban hierbij geholpen door 
chief steward Lee Kwai. 
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tellen voor de ‘bi-annual summary’ was een ‘tedious affair’. Zover aan mij 
bekend hebben andere scheepsartsen deze instructies altijd aan hun laars 
gelapt! Vermoedelijk zal de RIL uiteindelijk hebben ingezien dat deze 
‘kostbare’ boekwerken niet nodig zijn. Immers de controle wordt toch 
uitgevoerd via rekeningen e.d.   
 
Aanvullingen voor de scheepsapotheek worden aangevraagd op een 
speciaal formulier dat, behalve door de scheepsarts, ook moet worden 
ondertekend door de gezagvoerder. De bevoorrading vindt in hoofdzaak 
plaats in Hong Kong. 
 
Verder worden de volgende formulieren ingevuld: 
Gen.D 751   Sickness Report Crew – dagelijks in te vullen. 
Gen.D 751a Sickness Report Passengers - dagelijks in te vullen. 
Gen.D 274 Accident Report – in 3-voud in te vullen bij belangrijke                           
ongevallen van passagiers of bemanningsleden. 
Gen.D 273  Sickness Report – in 3-voud in te vullen bij belangrijke ziekten 
van passagiers of bemanningsleden. 
Report Medical/Dental Shore Treatment – in 2-voud uit te schrijven voor 
ieder geval dat doorgezonden wordt naar een waldokter of tandarts. 
 
Voor simpele tandartsverwijzingen gebruik ik geen Sickness Report, maar 
alleen een Shore Treatment Form in 2-voud; één voor de gezagvoerder en 
één voor de medische dienst in Hong Kong. In alle andere gevallen, 
wanneer ik een Shore Treatment in 2-voud maak, schrijf ik tevens een 
Sickness resp. Accident Report in 3-voud. Vervolgens bevestig ik de Shore 
Treatment Forms aan de Sickness Reports, waarna ik één set aan de 
gezagvoerder en één set aan de medische dienst in Hong Kong stuur. 
Aan boord bevindt zich het boekje ‘Venereal Disease Centres’. In 
voorkomende gevallen stuur ik de patiënt echter naar de maatschappij-
dokter aan de wal. 
Het een en ander staat beschreven in het RIL Dienstreglement deel V 
Medical. Dit boek is tweetalig en is aanwezig op al onze schepen. Hopelijk 
kunt u nog de hand leggen op dit boekwerk. 
 
Tot zover het schrijven van dokter Alberts. 
 

N.B. Redactie: 
In de collectie memorabilia van onze vereniging – t.b.v. de beide grote 
maritieme musea – bevinden zich de meeste delen van het RIL Dienst-
reglement. De delen 5 (Geneeskundige Dienst) en 6 (Personeels-
aangelegenheden) ontbreken echter nog in de verzameling. Wellicht zijn er 
lezers die deze delen van het Dienstreglement aan de verzameling van de 
vereniging willen doneren? 
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Kromhout hulpmotoren 
(bijdrage H.A. Slettenaar) 

 
Over de Kromhout hulpmotoren van de STRAAT-H en STRAAT-A schepen 
doen allerlei -, soms wilde - verhalen de ronde.  Om deze verhalen tot hun 
juiste proporties terug te brengen wordt  hier in het kort beschreven wat de 
´Technische Instructies en Mededelingen´  - de bekende ´groene boeken´- 
hierover vermelden. 
 
De vier STRAAT-H en zes STRAAT-A schepen werden ieder uitgerust  met 
vier Kromhout 12 TVHD120 motoren, die gasolie als brandstof  gebruikten. 
Deze motoren waren oorspronkelijk ontworpen voor een toerental van 1500 
omw/min. Omdat de bedrijfsspanning op deze schepen 450 V AC was, bij 
een frequentie van 60 Hz, was het noodzakelijk  de motoren 1800 omw/min 
te laten maken, hetgeen volgens de leverancier zonder bezwaren mogelijk 
was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door gebrek aan voldoende smering zijn er zuigers vastgelopen in de 
cilindervoeringen. Meestal liep de zuiger vast in het bovenste deel van de 
voering, waardoor de zuiger om het zuigerpengat in twee stukken werd 
getrokken en de drijfstang in het carter rondzwaaide zolang de motor bleef 
draaien. Dit veroorzaakte grote schade. Diverse motoren werden hierdoor 
onherstelbaar vernield. 
 
Bij een hoge belasting bleek het olieverbruik aan de lage kant. Na enige 
jaren werd daarom besloten de motoren met een lagere belasting te laten 
werken waardoor het noodzakelijk werd onder de vaart drie units bij te  

 

De motoren benodigden, 
naast tussentijdse kleine 
revisies, na elke 18000 
draaiuren een groot 
overhaal. Hiervoor moest 
de betreffende motor in 
Durban worden afgegeven 
aan de fa. Sandock and 
Astral Engineering, die de 
service voor Kromhout/ 
Werkspoor verzorgde. Eén 
van de in Durban 
aanwezige reservemotoren 
werd dan weer aan boord 
geïnstalleerd. 
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houden. In de loop der jaren werd, om de cilindersmering te verbeteren, het 
verenpakket diverse malen gewijzigd. Het smeerolieverbruik liep hierdoor 
op van 0,14 l/uur tot 0,7 l/uur. 
Ondanks de verhoging van het smeerolieverbruik en het verlagen van de 
belasting bleef de cilindersmering een zeer kritiek punt bij deze motoren. 
Allerlei oorzaken konden de smering verstoren met vastlopen van de 
zuigers tot gevolg. Voorbeelden hiervan waren o.a. waterlekkage langs de 
cilinderkoppakking; waterlekkage in de gekoelde uitlaatgassenleidingen; 
een lekke luchtkoeler; slechte verstuiving en dus slechte verbranding van 
de gasolie, te lage oxidatiestabiliteit van de smeerolie en slecht afdichtende 
zuigerveren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast de hierboven genoemde problemen ondervonden een aantal van de 
Kromhout motoren ook grote schade door het breken van een of meer 
krukpenbouten. Na langdurig onderzoek kon dit worden toegewezen aan 
slijtage van de vertande sluitvlakken der krukpenlagerkappen waardoor de 
aanzetspanning van de krukpenbouten afnam. 
 
In 1974 werden de vier Kromhout hulpmotoren van de STRAAT ALGOA 
vervangen door vier Daihatsu 4 tact 6 cilinder motoren die ieder, bij 900 
omw/min, 300 kW konden leveren. 
Het is de schrijver niet bekend of naderhand nog meer Kromhout motoren 
door een ander fabrikaat werden vervangen. 

 

Een Kromhout hulpmotor van de STRAAT HONGKONG wordt in 
Durban uitgewisseld. 
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Evacuaties uit Nederlands Indië 
(bijdrage Ger Sweijen) 

 
De afgebeelde foto vertoont de TEGELBERG bij aankomst in IJmuiden, 
varend tussen de pieren in 1946 of 1947. In die jaren vond een grote 
repatriëring plaats van Nederlanders die uit Nederlands Indië naar 
Nederland terugkeerden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het hierna volgend overzicht geeft een beeld van schepen die vanaf 1947 
tot de KJCPL vloot mochten worden gerekend en die onder meer voor 
deze repatriatie werden ingezet. 
Uit dit overzicht blijkt dat, ondanks de zes reizen van de NIEUW HOLLAND 
tegen vier van de TEGELBERG, het laatstgenoemde schip het grootste 
aantal repatrianten vervoerde, namelijk 6374 tegen 5935 met de NIEUW 
HOLLAND. 
 
Tot slot nog een tekening uit ‘Rampokan’ waarop de TEGELBERG is 
afgebeeld in de haven van Tandjong Priok in 1946. 
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 Vertrek Uit Aank.Ned. Passagiers 
Boissevain 19-01-46 Tg.Priok/Colombo 16-02-46 1835 
Tegelberg 15-02-46 Tg.Priok 11-03-46 1733 
Tjisadane 01-03-46 Tg.Priok 01-04-46 979 
Ruys 07-04-46 Medan/Colombo 03-05-46 1896 
Nieuw Holland 26-04-46 Singapore 23-05-46 1056 
Boissevain 04-05-46 Tg.Priok 30-05-46 1902 
Tegelberg 23-05-46 Tg.Priok 17-06-46 1852 
Tjisadane 06-06-46 Tg.Priok 09-07-46 1058 
Ruys 06-07-46 Tg.Priok/Bangkok 13-08-46 1777 
Tegelberg 03-08-46 Tg.Priok 29-08-46 1489 
Nieuw Holland 27-08-46 Tg.Priok 23-09-46 1020 
Tegelberg 01-11-46 Tg.Priok 16-12-46 1300 
Boissevain 03-11-46 Tg.Priok 18-12-46 1400 
Nieuw Holland 18-12-46 Tg.Priok 17-01-47 982 
Boissevain 01-03-47 Tg.Priok 25-03-47 1044 
Maetsuycker 13-05-47 Tg.Priok 13-06-47 80 
Nieuw Holland 23-05-47 Tg.Priok 20-06-47 922 
Nieuw Holland 21-08-47 Tg.Priok 20-09-47 724 
Nieuw Holland 11-12-47 Tg.Priok 14-01-48 1231 
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Tailor made 
(Bijdrage Cor Oudendijk) 

 
Het was op een mooie zonnige dag in maart begin jaren 70 dat we met de 
STRAAT RIO Hong Kong naderden. Ik  was er als tweede stuurman  trots op 
om op dit fraaie schip te varen. Een van de grootste en op zomerdiepgang 
liggend  mooist gelijnde schepen van de RIL,  een scheepstype nog zonder  
hydraulische luiken en dekkranen.   
Het was altijd weer thuiskomen toen we door  Lei Yue Mun passage voeren 
met aan bakboord het huis met het smetteloze glooiend grasgazon waar 
vroeger RIL directeur Veltman woonde en iets verder aan stuurboord de 
sloopwerf Fuji Marden & Co waar we onze oude TJIKAMPEK in april 1970 
hebben heengebracht. Hoe zal het daar  onze scheepshond Whisky vergaan 
zijn? 
Het was onrustig aan boord want de Chinese bemanning zou straks naar huis 
gaan en wij keken uit naar de post die aan boord zou komen terwijl we ten 
anker lagen op de immigration anchorage naast het fantastische Kai Tak 
schouwspel.  
De Boeings 707 en DC-8’s die zomaar tussen de flats, rond de Walled City,  
met bulderende motoren scherp draaiend gretig naar het juiste vliegpad 
zochten. Altijd spannend om te zien bij aankomst in deze exotisch en 
dynamische wereld haven.....onze (operationele) thuishaven. 
Na de Immigration Anchorage koersten we in westelijke richting met aan 
stuurboord eerst langs de Hong Kong & Whampoa Dock Company, gevolgd 
door de  Holt’s Wharf waar de klassieke Blauwpijpers, waar ik als stuurmans 
leerling had gevaren, hun vaste ligplaats hadden. Vervolgens kwamen de  
Clock Tower, de Star Ferry en Ocean Terminal in zicht.  Als ware het een 
intocht van Sail Amsterdam behielden we langzaam onze koers en pasten de 
wallah wallah’s, de karakteristieke wit/groene Star Ferries, sleepboten, 
pontons en ontelbare jonken en sampans zich hierop aan.  
Om te laten zien dat we hier thuis hoorden zagen we in de verte het silhouet 
van een van onze dinky toys, de TJILIWONG. Zoals gewoonlijk een drukte 
van belang en het duurde niet lang voordat onze ankerketting op de A 12 boei 
gestoken was. Nu begon het pas. 
Nauwelijks was de gangway omlaag of de eerste bekende gezichten van de 
structurele ambulante handel doemden op vanuit de diepte. Port security had 
(gelukkig) haar intrede nog niet gedaan. 
De “Shoemaker”. Hij kwam goed van pas om twee paar verkalkte witte 
uniform schoenen te verzolen. Vakmanschap, snel en tegen een billijke prijs.  
Dan de man met de slogan: You likey ammumimimum casy?  Op de juiste 
uitspraak van het woord aluminium hebben we hem nooit kunnen betrappen 
zodat we de neiging hadden hem vijf  keer naar de aard van zijn handel te 
vragen om nog eens van zijn versie van aluminium te kunnen genieten.  
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Er zullen vast nog wel de nodige ammumimimum kisten ergens in Hollandse 
schuurtjes staan, want ze konden wel tegen een stootje.. 
Hierna kwam Saucy Saucy naar boven geklauterd. Die kreeg altijd in groot 
vertrouwen je hutsleutel. Dat vertrouwen had ze door de jaren heen verdiend 
door in alle laden van je hut te zoeken naar kleding stukken die naald en 
draad behoefden, dit keurig repareerde tegen een pijnloze vergoeding in Hong 
Kong dollars. Nog nooit is er melding geweest dat iemand hierdoor iets uit zijn 
hut miste. 
Na deze Oostelijke variant van Ida de Leeuw - van Rees verrees Graaf  Porno 
aan dek. Een uitgemergeld heerschap die zich niet op zijn adellijke titel liet 
voorstaan maar wel enige gelijkenis vertoonde met het Veen-lijk. Hij had een 
zeildoekse tas over  zijn schouder waarop bovenaan een aantal Donald Ducks 
de eronder liggende Travellers Companions en Deense jaren 60 erotiek aan 
het oog onttrokken. Zijn raspende stem tussen de hoestbuien verstevigde zijn 
branche uitstraling. Hij hoorde bij het meubilair. 
Op het sloependek aan stuurboord was de firma de “Bolle & Sons” al bezig 
om de verkoopartikelen aan dek te hijsen en uit te stallen. Het was toch maar 
mooi makkelijk om even aan dek te kunnen winkelen want de keuze was 
groot. Toiletartikelen, scharen, messen, t-shirts,  amerikaans model 
lichtblauwe underpants , zaklampen, zweetdoekjes met Good Morning er op,  
pajongs….you name it. In de herfst kreeg je als vaste klant een karakteristieke 
de Bolle kalender. Die was zo  intens chinees dat hij bij mij altijd opgerold 
bleef liggen omdat de Pieter Schoen kalender bij mij jarenlang de voorkeur 
genoot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het winkeltje van De Bolle 
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Zo terloops kwam ook het oude gilde aan boord, de “Gouden Ploeg”. Waar het 
woord ‘goud’ in deze context vandaan kwam heb ik nooit goed begrepen. 
Zeker niet toen de kapitein mij vertelde dat hij een van de dames  met een iets 
geprononceerde kin al kende toen hij leerling was. Oud goud dus! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Terwijl dit alles gaande was en er die  avond niet gewerkt werd was het naar 
het geluid te oordelen  mooi tijd om de reis af te sluiten in de hut van de derde  
wtk.  
Vijf collega’s in van die korte, een handpalm boven de knie broeken, 
bonnenboekjes, groene Heineken export flesjes, small chow, de nieuwste Akai 
band recorder met de luide klanken van de Creedence Clearwater Revival een 
drukknopje voor de bel  en witgejaste stewards bepaalden de ambiance, In de 
toenemende gezelligheid kregen we bezoek van de kleermaker. Het was niet 
Hong Kee maar de concurrent Lat Chong the Tailor die kwam kijken of er nog 
wat te verdienen viel. Ja, hij kwam op het juiste moment. Op de reis had ik me 
voorgenomen om me in Hong Kong een safaripak aan te laten meten. Blij met 
de nieuwe order begon de man de maat te nemen. Hij vroeg me hierbij te 
staan maar ik was in gesprek met de sparks dus dat ging niet, ik zei hem dat 
dit zittend ook wel kon…… Hij heeft me toen inderdaad zittend de maat 
genomen. De gezelligheid nam toe en de avond begon te vallen. In het 
schemerlicht kreeg ik toen het stalenboek onder m’n neus om de stof en de  
kleur uit te zoeken. Ik dacht het zo wel te kunnen zien en maakte een wat 
ongeïnteresseerde keus waarna de man mompelend verdween. 
Snel als ze zijn kwam hij de volgende middag met zijn creatie aan boord. Ik 
moest wel even slikken de stof bleek vaalgroen met een bijna zacht 
lichtgevende tint te zijn, je ziet dit wel eens in oude maffia films. Nadat ik de 
pantalon had aangetrokken bleek hij als gegoten te zitten als ik …..zat! Toen 
ik de man staande in die wat vreemd trekkende broek betaalde vertrok hij 
geen spier van zijn gezicht, een oosterling waardig,  maar hij en ik waren een 
ervaring en verhaal rijker.    
  

 

 
 
 

Cor Oudendijk met de 
‘Shoemaker’ en een 

kwartiermeester 
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Uit de collectie van Ger Sweijen 
(bijdrage Ger Sweijen) 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onlangs verkreeg ik een prachtig poststuk uit 1934. Deze brief werd door 
één van de officieren van de TJINEGARA (1) vanuit Amoy verzonden. Per 
TJISALAK ging de brief naar Tandjong Priok waarna hij vervolgens per 
reguliere post naar Soerabaja werd doorgezonden.  
De naam van de afzender is niet duidelijk leesbaar maar mocht één van de 
lezers hier wat meer licht op kunnen doen schijnen dan zou ik dit heel 
graag vernemen. 
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Vlootlijsten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRAAT FLORIDA augustus 1978 
 

 Gezagvoerder   G.E. Kaersenhout 
 Eerste stuurman  L.J.B. Lagendijk 
 Tweede stuurman  F.C. Leliard 
 Derde stuurman   A. van der Klauw 
 Hoofdwerktuigkundige  N.M. Meinsma 
 Tweede wtk   U.C. van Baal 
 Derde wtk   A.T. Nienhuis 
 Vierde wtk   R. Weerman 
 Vijfde wtk   A. Terpstra 
 Radiotelegrafist   F. Dekker 
 Stewardess   M. Nakatsuka 
 Stewardess   S. Stienstra 
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