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Van de voorzitter. 
 
Voor u  heeft u  alweer de 22

ste
  editie van de RIL-Post met daarin allerlei 

wetenswaardigheden en verhalen over onze gemeenschappelijke ’goede 
 oude tijden’ bij de KJCPL/ RIL. Het is altijd weer verbazingwekkend  hoe 
de redactie, met hulp van inzendingen van een aantal trouwe 
contribuanten, iedere keer een stukje interessante ‘RIL geschiedenis’   
voor ons weet op te tekenen. Namens alle lezers bedank ik de redactie en  
al diegenen die meewerken aan de totstandkoming van de RIL-Post voor 
 het leesplezier dat zij ons verschaffen.  
 
Na de spannende verkiezingen van het voorjaar, een nek-aan-nek race 
tussen links (PVDA) en rechts (VVD), waarbij de VVD met het minimale 
verschil van 1 zetel  naar ik meen voor het eerst in de geschiedenis de 
grootste partij van het land werd, hebben we nu, meer dan vier maanden  
na de verkiezingsuitslag, nog steeds geen  nieuwe regering. En dat terwijl 
de problemen waarvoor we staan om  een daadkrachtige aanpak vragen. 
Als we daarnaast het huidige  ‘doemscenario’ van mogelijke  toekomstige 
tekorten bij (een aantal)  pensioenfondsen volgen zitten we voor je het 
weet in een negatieve spiraal. 
   
Gelukkig kenmerken de leden van onze vereniging zich door een positieve 
instelling en laten we ons het hoofd niet zo snel op hol brengen. Er zijn 
immers altijd de mooie herinneringen aan onze ‘RIL’  tijd en het vooruitzicht 
van de reünie in mei volgend jaar waar we deze weer met elkaar kunnen 
delen. 
 
Hartelijke groeten en ik hoop u op de reünie van 7 mei 2011  bij Avifauna in 
Alphen aan de Rijn weer te zien.  
 
Onno Laman Trip   
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Van de redactie 

Repatrianten 

Naar aanleiding van het artikel "Evacuaties uit Nederlands Indië" van Ger 
Sweijen in RIL-Post #21 attendeerde Roelof Corten ons op het volgende: 
 Voor collega's die hierin zijn geïnteresseerd is het wellicht aardig te weten 
dat de VPRO destijds een documentaire heeft gemaakt  van de eerste reis 
van het m.s. TEGELBERG met repatrianten vanuit Tandjong Priok naar 
Amsterdam (februari 1946).  
Deze documentaire duurt ongeveer een kwartier en is op het internet te 
vinden bij   http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/41093442/ . 
 

Muiterij op de STRAAT MALAKKA 
Gewoonlijk worden in de RIL-Post nostalgische verhalen en plezierige 
herinneringen gepubliceerd. Na enige aarzeling meent de redactie dat ook 
een minder prettige gebeurtenis als de muiterij op de STRAAT MALAKKA – 
die bij vrijwel iedere betrokkene  een bittere nasmaak heeft nagelaten - voor 
publicatie in aanmerking komt. Ook deze gebeurtenis is immers een deel 
van onze RIL geschiedenis! 
Van Jan Rab en Ari Tempel ontvingen wij een relaas  over hun ervaringen 
tijdens de muiterij op de STRAAT MALAKKA. Deze bijdrage - die u kunt 
vinden op pagina 4 t/m 8 - hebben wij gecombineerd met het verslag dat 
kapitein Panhuyzen van deze gebeurtenis maakte. 
 
 Naar aanleiding van het gebeuren op de STRAAT MALAKKA werd RIL 
directeur De Haan door de communistische vakbond gedwongen in het 
openbaar zijn verontschuldigingen aan te bieden. Een agressievere houding 
van een deel van de Chinese bemanningsleden ten opzichte van 
westerlingen vloeide eigenlijk voort uit de zogenaamde ‘culturele revolutie’. 
 
De culturele revolutie in de Volksrepubliek China veroorzaakte ook 
problemen in de Britse kroonkolonie Hong Kong en zorgde voor veel 
arbeidsonrust bij daar gevestigde westerse bedrijven. Uiteindelijk 
resulteerde dit in 1966 en 1967 tot onlusten en demonstraties – de “Hong 
Kong riots” – waarbij een aantal doden vielen.  
Ook werd het RIL hoofdkantoor in Hong Kong meerdere malen bezet door 
onruststokers. Hierover heeft Willem Bakker al eens een artikel in een 
vorige RIL-Post (#16) geschreven. 
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Een onbekende JCJL affiche 
Albert Kelder, redacteur van het bekende nautische maandblad “De Blauwe 
Wimpel”, attendeerde ons op het bestaan van een vrijwel onbekende JCJL 
afiiche. De zeer bekende Franse kunstenaar Mouron – beter bekend onder 
zijn pseudoniems Cassandre – ontwierp in 1929 en 1930 verschillende 
affiches voor Nederlandse rederijen als de Holland-Amerika Lijn, de 
Maatschappij Zeeland en ook voor de Java- China- Japan Lijn. 
In 1932 gaf Cassandre in het Leids museum de Lakenhal een grote oeuvre-
tentoonstelling nadat hij al eerder in Rotterdam en Amsterdam bij 
kunsthandelaren had geëxposeerd. Tijdens deze tentoonstellingen werd 
ook de JCJL affiche tentoongesteld. 
In een artikel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 13 juni 1931 wordt 
van dit affiche melding gemaakt. Volgens deze krant was het een 
„uitstekend‟ affiche van „een man in wit linnen pak over de witte 
verschansing geleund tegen een blauwe lucht‟. De Telegraaf van dezelfde 
dag had het over een over de reling leunende man „in wit sportkostuum‟. 
 
Niet alleen Albert Kelder maar ook wij zijn erg geïnteresseerd in een 
afbeelding van deze affiche. Mocht één van onze lezers deze nog in zijn 
bezit hebben, dan zouden wij hier graag een afdruk van willen maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Een andere JCJL affiche in 1926 gemaakt 
door Louis Raemaekers. 
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Muiterij op de STRAAT MALAKKA 
(door de redactie samengesteld uit bijdragen van Jan Rab en Ari Tempel 

met uittreksels uit het verslag van kapitein Panhuyzen) 

 
De STRAAT MALAKKA voer in de lijndienst tussen Zuid- en Oost-
Afrika en Australië. Voor de Chinese bemanning was deze dienst 
niet erg aantrekkelijk daar er niet veel te handelen viel. Het 
uitbreken van de culturele revolutie in China ging gepaard met een 
agressievere houding van een deel van de bemanningen op de RIL 
schepen, in hoofdzaak op de schepen die Hong Kong niet 
aanliepen. Toen kapitein Panhuyzen op de Afrikakust het gezag 
over het schip overnam van zijn voorganger constateerde hij dat er 
enige potentiële probleemmakers tussen de bemanning zaten. 
Tijdens de oversteek naar Australië controleerde de gezagvoerder 
de vuurwapens in zijn brandkast. Daarbij stelde hij vast dat de 
aanwezige munitie niet in één van de pistolen paste. Hij vroeg 
daarom 5e wtk Ari Tempel, die zes jaren bij de Koninklijke Marine 
had gediend, of hij dit kon verhelpen. Deze probeerde de kogels 
passend te maken, maar later bleek dat de munitie en de wapens 
waren verwisseld. In de eerste haven die het schip in Australië 
aandeed liet de kapitein voor alle zekerheid de vuurwapens 
controleren door de havenpolitie die vaststelde dat alles naar 
behoren functioneerde. 
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In Brisbane werd de STRAAT MALAKKA uitgegast. Nadat het schip 
was ontlucht werd het vroeg in de morgen van 6 december 1966 
vrijgegeven. Eén van de matrozen was ongeoorloofd afwezig 
geweest en kreeg door de gezagvoerder een gagestraf opgelegd. 
Onder leiding van deze matroos werd door de bemanning de 
ladingklerk bedreigd, omdat hij als tolk had gefungeerd tijdens het 
opleggen van de gagestraf. Gezagvoerder en stuurlieden hadden - 
zonder succes - dit trachten te stoppen. Nadat deze bedreigingen 
ernstige vormen gingen  aannemen werd besloten de ladingklerk in 
een hotel aan de wal onder te brengen. In overleg met het 
agentschap te Brisbane werd besloten de opstandige matroos met 
de TJINEGARA via Sydney naar Hong Kong te repatriëren. De 
matroos weigerde vrijwillig van boord te gaan. Hij stelde als 
voorwaarden dat zijn gagestraf moest worden kwijtgescholden, dat 
hij tot aankomst Hong Kong zijn volle gage zou ontvangen en dat de 
gezagvoerder hem een vliegpassage bewijs voor Hong Kong moest 
overhandigen.. 
 
Na overleg met de vertegenwoordiger te Sydney en het agentschap 
te Brisbane werd besloten de politie te hulp te roepen. 
Te 16.00 werd de ladingklerk onder politiebescherming van boord 
gehaald. Anderhalf uur later werd de matroos met geweld door twee 
agenten van de waterpolitie van boord verwijderd. Ari Tempel, die 
havenwacht had, werd door een olieman met een lachend gezicht 
toegeroepen: “Look outside, police take crewmember”. Boven 
gekomen stond hij in zijn witte ketelpak tussen een groep Chinezen 
aan de reling toe te kijken hoe de politieagenten het bemanningslid 
meenamen naar hun auto. Een aantal leden van de dekbemanning 
en de elektricien trachtten de arrestatie te verhinderen door van 
boord te stormen,  voor de auto te gaan staan en door te proberen 
de auto te kantelen. De politie loste een waarschuwingsschot 
waarna de auto kon wegrijden. Het ene moment stond Ari Tempel 
tussen lachende Chinezen en het volgende moment veranderden ze 
in krijsende maniakken. 
 
De groep op de kade rende terug naar het schip en, met versterking 
van andere bemanningsleden, stormden ze gillend en schreeuwend, 
en gewapend met messen, bijlen en bikhamers de trappen op naar 
de brug. Ari Tempel werd eerst door de meute meegevoerd maar ter 
hoogte van de machinekamer wist hij naar binnen te glippen.  
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Hij rende meteen naar het hoofdschakelbord en stond klaar om de 
machinekamerverlichting uit te schakelen in het geval dat ze hem 
achterna zouden komen. Verschillende wtk’s probeerden de massa 
tegen te houden door de deuren te sluiten, doch zonder succes. 3e 
wtk Jan Rab, die op een hoger gelegen dek zat, kwam de meute 
tegen. Hij probeerde nog een elektricien aan te spreken, maar die 
was helemaal door het dolle. “One Chinaman, all Chinamen!” riep hij 
en ging door naar boven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De stuurlieden, die inmiddels gewaarschuwd waren, hadden zich op 
de bakboord brugvleugel verzameld, waar zich ook de echtgenote 
van de gezagvoerder met haar baby bevond. De naar schatting 
twintig bemanningsleden die op het brugdek stonden waren in een 
toestand van bloeddorstige razernij en waren niet voor rede vatbaar. 
Toen de massa verder opdrong trachtte de gezagvoerder ze tot 
staan te brengen door met een scheepsrevolver te dreigen. Dit had 
niet het verwachte effect, want plotseling sprongen zes man weer 
naar voren, waarvan er minstens drie gewapend waren met 
bikhamers, messen en schraapijzers, terwijl de rest van de massa 
op de voet volgde. De gezagvoerder stapte achteruit en dreigde 
nogmaals te zullen schieten. 

  

Medeauteurs oud-3
e
 wtk Jan Rab en oud-5

e
 wtk Ari Tempel 
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Inmiddels waren de Chinezen zover  opgedrongen dat het lossen 
van een waarschuwingsschot niet meer mogelijk was. De toestand 
was zo kritiek dat de gezagvoerder het nodig achtte uit lijfsbehoud 
een schot af te vuren op de benen van een der voorste Chinezen. 
Toen daarna de Chinezen nog verder naar voren drongen en de 
afstand tot drie voet was verminderd vuurde de gezagvoerder nog 
twee schoten af op de benen van één der voorste Chinezen. Hierna 
deinsden de Chinezen terug en gingen geleidelijk aan naar 
beneden. 
 
Jan Rab was na de stormloop naar boven naar zijn hut gegaan en 
hoorde daar de schoten. Even later kwam zijn steward aan de deur 
van de hut vragen: “Sam tsjè you have towel in messroom plenty 
blood”. Hij ging direct naar de messroom en probeerde, zo goed en 
zo kwaad als het ging, de drie gewonden die daar lagen te 
verbinden. Terwijl hij daarmee bezig was stond er al een kok achter 
hem met een groot mes. Die kok vond kennelijk dat er ook Hollands 
bloed moest vloeien. Gelukkig riep de gewonde tegen de kok: “Niet 
doen. Sam tsjè ho yan” (3e wtk goede man) waardoor de kok op 
andere gedachten werd gebracht.  
De politie, welke reeds gewaarschuwd was toen de Chinezen zich 
gereed maakten om naar boven te stormen, arriveerde kort daarna, 
bezette het schip en zette de kade af. Ongeveer veertig Chinezen 
van de TJINEGARA, welk schip voor de STRAAT MALAKKA lag 
afgemeerd, trachtten het schip te bestormen hetgeen door de politie 
werd verhinderd. 
Ter bescherming van de gezagvoerder en officieren bleven achttien 
politieagenten de wacht houden aan boord van de STRAAT 
MALAKKA.  
 
In afwachting van een geheel nieuwe Chinese bemanning, die 
vanuit Hong Kong zou komen, moest de oude bemanning in haar 
kwartieren blijven en werd het schip door de officieren gaande 
gehouden. Daar er aan boord niet meer werd gekookt kwamen de 
maaltijden van de wal. Het duurde drie á vier weken voordat de 
nieuwe bemanning arriveerde. Aan dek werd niet meer gewerkt 
want de Australische bootwerkers hadden de STRAAT MALAKKA 
“besmet” verklaard.  Ook andere RIL-schepen in Australische 
havens werden door de wharfies “blacklisted 
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In Hong Kong greep de communistische Hongkong Seamen’s Union 
deze gebeurtenis aan om, met heel erg veel misbaar en een 
bezetting van het RIL hoofdkantoor, allerlei eisen op tafel te leggen. 
De directie moest haar verontschuldigingen aanbieden en de 
betreffende gezagvoerder moest worden gevraagd de dienst van de 
RIL te verlaten. De directie in Hong Kong zag geen andere 
mogelijkheden dan hierop in te gaan. 
In de nasleep van deze hele affaire moesten alle vuurwapens, die in 
de brandkasten van de gezagvoerders op de gehele RIL vloot 
aanwezig waren, worden vernietigd. Dit moest op alle schepen 
tegelijkertijd gebeuren en de positie waar de pistolen overboord 
waren gezet moest in het scheepsjournaal worden vermeld. 
 
Deze gebeurtenissen hebben bij vrijwel alle betrokkenen een bittere 
nasmaak gegeven. De officieren van de STRAAT MALAKKA 
vonden dat zij door hun directie in de steek waren gelaten en ook de 
leidinggevenden in Hong Kong, doordat zij bakzeil moesten halen bij 
de Seamen’s Union, hadden achteraf veel onaangename 
gevoelens. 
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Staking in Amoy 
(uit de nalatenschap van oud-directeur J.H. Warning) 

 
In de twintiger en dertiger jaren, toen ik agent was in Amoy - het 
tegenwoordige Xiamen - waren er veel anti-Engelse betogingen en  
boycots. Amoy was een ‘hotbed’ van opstandige geesten, aangevuurd of 
opgezet door zogenaamde ‘students’, opgeschoten jonge raddraaiers, die 
zich tot taak hadden gesteld onrust te stoken. Bij het minste of geringste 
hadden wij dan ook boycots te verwerken. Hoe dit kon toegaan zal ik met 
een voorbeeld duidelijk maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik had ingesteld dat als er moeilijkheden waren of dreigden te ontstaan aan 
boord, dat de Nederlandse vlag in de midscheeps zou worden gehesen.  
Van het kantoor uit konden wij dat zien en er op afgaan. 
Op een dag moest aan boord van één onzer schepen de luiken spoorslags 
worden afgedekt wegens een onverwacht opkomende stortbui. Dit 
gebeurde met zeildoeken, maar eerst moesten natuurlijk de 
stuwadoorkoelies en de tallylieden uit het ruim om diefstal te voorkomen. 
Toen het al vrij hard regende verloor een tallyman boven bij het luikhoofd 
zijn Chinese pantoffel. Hij wilde terug het ruim in. De matroos, die moest 
afsluiten, wilde dit niet toelaten. Er werd geduwd en geslagen en prompt 
was het zover. De tallylieden gingen naar de wal om de bond erbij te halen 
en het werk werd gestopt totdat deze zaak geregeld zou zijn. Dus werd de 
vlag in de midscheeps gehesen en ging ik zo vlug mogelijk aan boord. 

 Amoy omstreeks 1925 
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De gezagvoerder – bijgenaamd “de stampschaats”- was nu niet direct de 
meest geduldige en tactvolle onderhandelaar bij dit soort zaken, waarbij je 
alleen succes kon boeken als je erin slaagde de „heren‟ een slag voor te zijn 
en te blijven. De kans hierop en de mogelijkheid hiervan werd dus 
overwogen. Wij hadden tijd voor het beramen van de strategie omdat de 
heren tallylieden immers nog wel even op zich zouden laten wachten voor 
zij van de wal – per sampan – terugkeerden. Verwacht kon worden dat elke 
blauwe plek of schram, die de tallyman bij de plaats gehad hebbende 
schermutseling had opgelopen, aanleiding zou zijn tot een “eis tot 
schadevergoeding” en, volgens het principe van “suppose small ship hit big 
ship, big ship pay” een heel erg forse schadevergoeding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was dus duidelijk dat de te verwachten aanval van de Tallymen Union – 
een vereniging die er zich op toelegde – althans in die dagen – om bij het 
minste of geringste tot „acties‟ over te aan, alleen gepareerd zou kunnen 
worden indien wij een aanvaardbare tegenprestatie zouden kunnen leveren. 
Men zocht bewust en systematisch naar de conflictsituatie, en dat was 50 
jaar voor meneer Arie Groenevelt. Er werd dus overleg gepleegd met de 
compradore, die dit onmiddellijk begreep. De man van het schip, die 
geduwd en/of gevochten zou hebben, zou dus ook “beschadigd” te 
voorschijn gebracht moeten worden. Hoe goed hij dit begrepen had zou 
later blijken. In elk geval zei hij dat hij hiervoor zou zorgen. Gezagvoerder, 
compradore en ik wachtten dus op de dingen die komen zouden.  

 

De schrijver van dit artikel 
oud-direkteur J.H. Warning 
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Voorzichtigheidshalve vroeg ik de kapitein om zich buiten de discussie te 
houden want, hoe goed hij ook als gezagvoerder was, hij kon zich, als hij 
zich ergerde, gauw opwinden en dan hieraan, doorspekt met 
hartverscheurende „knopen‟, uitdrukking geven. 
 
Vrij gauw kwam de delegatie van de Union, met aan het hoofd een eerste 
klas oproerkraaier. Met groot misbaar werd het schandelijk agressieve 
karakter van de bemanning, en in het bijzonder van de grote vechtersbaas 
daaronder, uit de doeken gedaan. Ten bewijze van deze “slachting” werd 
het been van de betrokken tallyman getoond. Inderdaad bleek daarop een 
kleine schram te zitten. Of die er al was voor het incident of inderdaad 
daaraan moest worden toegeschreven, was natuurlijk niet meer na te gaan, 
maar de gehele predicatie van de oproerkraaier werd besloten met de eis 
voor schadevergoeding van – schrik niet – tienduizend dollar. De 
verontwaardiging van de kapitein bij het horen van dit bedrag was zo groot, 
dat hij onze afspraak vergat en in een paar donderende knopen ontlading 
zocht. Ik kwam dus onmiddellijk tussenbeiden en ik deed het voorkomen 
alsof ik zeer onder de indruk was van de getoonde verwonding. Ik gaf dan 
ook aan de compradore te kennen dat het schandelijk was dat één van de 
bemanningsleden aan boord van één van onze schepen iemand dermate 
had toegetakeld en nota bene nog wel iemand van onze klanten. En of de 
compradore maar eens even die vechtersbaas, die ons dit geleverd had, 
wilde roepen, dan zouden wij wel eens een hartig woordje met hem 
spreken. De gezichten van de leden van de delegatie van de bond 
begonnen al duidelijk op te klaren. Want de verwonding was erkend en 
hoogst ernstig opgevat en over het bedrag van de schadevergoeding was 
zelfs nog met geen woord gerept. 
Even later kwam het bemanningslid op de proppen of liever gezegd, hij 
werd, ondersteund door twee collega‟s, min of meer aangezeuld en zag 
eruit of hij het niet zo lang meer zou maken. Ik vestigde er de aandacht op 
dat wanneer wij deze beide gehavend uit het incident te voorschijn 
gekomen mannen nu vergeleken, ik huiverig was een bedrag te schatten 
dat dan, gebaseerd op hun claim van tienduizend dollar, aan ons slachtoffer 
toegekend zou moeten worden. Zij realiseerden zich prompt dat zij waren 
overbluft met een flink portie van hun eigen medicijn, terwijl zij geen gezicht 
hadden verloren. Dus was de enige oplossing de wederzijdse claims te 
laten vallen en weer aan het werk te gaan. Aldus geschiedde. 
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Tandarts 

(bijdrage Henk Slettenaar) 

 

De tweede wtk – de second – van de STRAAT SOENDA had kort na vertrek uit 

Hong Kong kiespijn gekregen. Doordat hij de zieke kies met kruidnagelolie had 

behandeld  smaakten de maaltijden hem ook niet meer. Er waren momenten dat 

het hem speet dat hij zijn zieke kies met deze specerij had behandeld. Een 

zeurende kiespijn was wellicht beter te verdragen dan de misselijk makende 

lucht van de kruidnagelolie waarmee hij de zenuwen van zijn pijnlijke kies 

ongevoelig maakte als deze weer begon op te spelen. 

Gelukkig was het leed bijna geleden. De STRAAT SOENDA had die dag, vroeg 

in de ochtend, afgemeerd langszij de kade in Yokohama en hij had de 

vertegenwoordiger van het agentschap al verzocht zo spoedig mogelijk een 

afspraak voor hem te maken met een goede tandarts. Het was nog een 

meevaller dat de kiespijn hem had overvallen toen ze op weg waren naar een 

Japanse haven; daar waren tenminste competente tandartsen. Als dit hem was 

overkomen in één of andere obscure Afrikaanse haven zou het heel wat erger 

zijn geweest. Dan had hij de keus tussen behandeling door een soort 

medicijnman of een goedwillende, doch ondeskundige ingreep door de eerste 

stuurman. Geen van beide mogelijkheden trok hem erg aan. 

 

Om een uur of negen keerde de agent aan boord  terug met de boodschap dat 

de second nog diezelfde ochtend welkom was in de tandkliniek van dokter 

Tsurumi, één van de meest vooraanstaande tandheelkundigen in Yokohama.  

Toen de derde stuurman en een vijfde wtk hoorden dat de second nog diezelfde 

ochtend naar de tandarts zou gaan, gaven zij te kennen hem daarheen te willen 

vergezellen. Beiden waren al langer dan een  jaar niet bij een tandarts geweest 

en vonden, nu zich zo'n gunstige gelegenheid voordeed, dat het de hoogste tijd 

werd dat hun gebitten werden gecontroleerd. 

Een taxi werd besteld en gedrieën ging men op weg naar de tandkliniek van 

dokter Tsurumi. Deze tandheelkundige bleek zijn praktijk uit te oefenen op de 

zevende verdieping van een groot kantoorgebouw. 

Uit de lift gekomen zag het drietal een brede, glazen deur met, in goudverf, een 

groepje grote, voor hen onbegrijpelijke karaktertekens. Eronder, in een veel 

kleiner schrift, stond in het Engels "Dr. Tsurumi, Dental Clinic". Na door deze 

deur te zijn binnengestapt bleken zij in een ruimte te zijn terecht gekomen die 

meer weg had van een Europees kappersbedrijf dan van een kliniek waar de 

tandheelkunde serieus werd bedreven. Waar in een kapperszaak de stoelen 

gewoonlijk stonden opgesteld, bevonden zich hier - naast elkaar - een vijftal 

complete tandartsuitrustingen. 

Een aparte wachtruimte was niet aanwezig. Langs de wand stond een rij stoelen 

waarop de op hun beurt wachtenden konden gaan zitten en toeschouwen bij het  
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lijden van hun medeslachtoffers. De receptioniste, die tevens als caissière dienst 

deed - kennelijk verwachtte men boter bij de vis - verzocht, in gebroken Engels, 

de drie zeelieden op de toeschouwerstoelen plaats te nemen. Zij zouden over 

een paar minuten geholpen worden. Na zich voorzichtig te hebben neergezet op 

de breekbare, niet op grote, zware Europeanen berekende zetels, bekeken zij 

argwanend wat er zoal in deze kliniek plaats vond. 

Bij ieder der vijf tandartsstoelen behoorde een assistente die het voorbereidende 

werk deed; de patiënt op zijn gemak stelde en soms, tussen de verschillende 

fasen der behandeling door, zelfs zover ging dat ze nek en schouders van het 

slachtoffer masseerde om hem te doen ontspannen. 

De diagnoses werden door dokter Tsurumi zelf gesteld, een klein mannetje dat 

door een grote hoornen uilenbril gluurde en die, gezien de paar gouden tanden 

vóór in z'n mond, geen goede reclame voor zijn eigen handwerk was. 

Parmantig stapte hij van patiënt naar patiënt, aanschouwde met een peinzende 

blik de naar hem opgeheven mondholten om dan, in rad Japans, zijn instructies 

te geven aan een tweetal hulptandartsen, die waren aangenomen om de 

werkelijke arbeid te verrichten. Van zijn behandelingen maakte hij een echte 

show. Zelfs de wachtende toeschouwers werden er bij betrokken. Viel er iets 

belangwekkends te vertellen over het gebit van één der slachtoffers dan werd dit 

met een vloed aan woorden voor het met belangstelling luisterende en 

weetgierige publiek uitgebreid uit de doeken gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of deze doeken de functie hadden om de huid en de patiënt te ontspannen of 

dat de assistentes het nodig achtten dat ze eerst zouden worden gewassen, 

werd hen niet helemaal duidelijk. 

Na deze kalmerende behandeling schonken de meisjes pas aandacht aan de 

mondholte. Alle drie gebitten bleken te lijden aan een te grote hoeveelheid 

tandsteen. Met haakjes en andere wrede instrumenten werd direct begonnen 

met het verwijderen van deze aangroeiingen, waarbij het gehemelte nogal 

begonnen te bloeden. 

Na een half uurtje waren de drie 

Nederlanders tegelijkertijd aan 

de beurt. Het eerste deel van de 

behandeling had wederom veel 

weg van een kappersbedrijf. De 

patiënten werden gekleed in 

witte jasschorten die op de rug 

werden gesloten. Na te zijn 

neergevlijd in de tandartsstoelen 

werden hun gezichten bepakt 

met gloeiend hete handdoeken.  
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Na korte tijd kwam dokter Tsurumi het gebit aan een inspectie onderwerpen. 

Hierbij liet hij een eindeloze en voor de Nederlanders onverstaanbare monoloog 

op het publiek los. Hoewel dit de derde stuurman en de vijfde wtk het ergste 

deed vermoeden hadden zij nodeloos in zijn piepzak gezeten; hun gebitten 

verkeerden in uitmuntende conditie. De toespraak was vermoedelijk een les voor 

de andere patiënten om hen er op te wijzen tot welk een gaaf gebit goede 

verzorging en goede voeding - zelfs bij een westerse barbaar - kon leiden. Zij 

mochten zich weer bij de toeschouwerschare voegen. 

Zoals te verwachten was kwam de second er niet zo gemakkelijk af. Met veel 

gebaren - de dokter sprak kennelijk geen Engels - werd aan hem duidelijk 

gemaakt dat door de behandeling met kruidnagelolie de zenuw van de ontstoken 

kies was doodgebeten. Hierdoor was deze niet meer te redden en moest worden 

getrokken.  

Nadat de inmiddels toegebrachte verdoving was begonnen te werken nam één 

van de hulptandartsen een tang en begon de aanstootgevende kies te trekken. 

Of het nu kwam door de behandeling met kruidnagelolie of dat de tandarts 

onhandig met zijn gereedschap manoeuvreerde, het bovenstuk van de kies brak 

af en de wortel bleef in de kaak achter. Een volgende inspectie door dokter 

Tsurumi maakte aan alle omstanders duidelijk dat de achtergebleven wortel zou 

moeten worden uitgehakt. De tandarts vond deze ingreep zo belangwekkend dat 

hij zich er persoonlijk mee bemoeide. Niet dat hij zover ging om zelf de handen 

uit de mouwen te steken - daar was hij te belangrijk voor - doch iedere klap die 

de assistente gaf op de door de hulptandarts vastgehouden beitel, geschiedde 

op zijn aanwijzingen. Het was een gedrang van jewelste rondom de stoel waarin 

de second deze behandeling gelaten over zich heen liet gaan. Hoewel zijn kaak 

was verdoofd dreunden de klappen die op de beitel werden gegeven vreselijk 

door in zijn hoofd. Hij had het gevoel alsof de beitel niet in zijn kaak maar met 

iedere slag, als van een heimachine, dieper rechtstreeks in zijn hersenpan werd 

gedreven. In het begin was dit nog wel te verdragen maar hoe langer hij werd 

gebruikt als een soort kop van jut des te radelozer hij werd. Toen de marteling zo 

erg werd dat de second dacht dat hij het niet verder kon doorstaan, verklaarde 

de kleine tandarts zich eindelijk tevreden. Triomfantelijk toonde hij het schaaltje 

met de bloederige stukjes wortel aan zijn toeschouwers alsof het zojuist 

behaalde medailles waren. Met gebaren werd de second verzocht zijn mond te 

spoelen en kreeg hij toestemming de tandartsstoel te verlaten. Verdwaasd en 

met een barstende koppijn werd hij door zijn twee scheepsmaten ondersteund. 

Via de receptioniste, waar de brief van de agent moest worden afgegeven, 

stapten zij in de wachtende lift om na dit oordeel de frisse buitenlucht op te 

zoeken. 
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“Hollander” Imari porselein 
(bijdrage G.D.M. Boot) 

 
Het verblijf van de Hollanders in Japan sinds 1609 is genoegzaam bekend. 
Eerst in Hirado, een haventje ten noorden van Nagasaki en sinds 1641 op 
Deshima, een klein kunstmatig eilandje in de baai van Nagasaki. Daar 
hadden de Portugezen al gezeten maar die waren in ongenade gevallen 
door hun missiedrang. Het ging de protestantse Hollanders uitsluitend om 
een handelsmissie. Twee eeuwen lang was de handelspost het Japanse 
venster op de westerse wereld en omgekeerd. De Japanners waren 
uitermate nieuwsgierig naar de “Roodharige Barbaren” en hun VOC 
schepen die Nagasaki aanliepen. Ze waren dan gepavoiseerd en vuurden 
saluutschoten af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

De kooplieden – alleen 
mannen want vrouwen 
werden niet toegelaten 
op Deshima – en de 
schepen waren veel-
vuldig onderwerp op 
Nagasaki houtsnede 
prenten en Japans 
Imari porselein voor 
lokaal gebruik en 
natuurlijk voor de export 
(hoofdkleuren rood/ 
blauw/goud). 

 

Het hier getoonde “Hollander” Imari 
porselein, een bord (d=23,5 cm) en een 
rijstkom met deksel (d=12,3 cm) zijn uit 
het einde van de 19

e
 eeuw en nu vrij 

zeldzaam. U zult al gauw ongeveer € 
1.000,- voor het bord en nog iets meer 
voor de kom met deksel moeten betalen. 
Maar dan hebt u ook een tastbare 
herinnering aan onze glorieuze 
zeventiende eeuwse voorvaderen in huis!  
Tenslotte, niemand minder dan wijlen 
gezagvoerder W.Z. Mulder (sinoloog) 
stelde voor één van de Straat-H schepen 
STRAAT HIRADO te noemen, maar dat 
werd STRAAT HONSHU naar het 
grootste Japanse eiland  
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Hong Kong 
(uit de nalatenschap van Steffen Elgersma) 

 
Een mooie dag, ja dat mag je wel zeggen. Toen de redetijger die middag de 
TJITARUM naderde, kon hij nauwelijks een stukje van haar huid ontwaren, 
omringd als ze was door een mastenbos, een haag van jonken, drie tot vier 
rijen dik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als hij zijn rondje aan dek maakt, mag hij graag even over de verschansing 
leunen om te kijken naar het leven dat zich onder hem afspeelt. 
 
De jonk, gebouwd naar een traditie die eeuwen teruggaat, bevat een heel 
huisgezin. Zij allen zijn op het water geboren, zij leven en werken op het 
water; wanneer zij de weg van alle vlees gaan, dan zal dit op het water zijn. 
 
Moeder en de doorgaans door haarzelf voortgebrachte zonen en dochters 
slepen onder veel geschreeuw - Chinezen houden van lawaai bij het werk - 
de kisten aan. Papa-san legt de laatste hand aan de hijs, snel en secuur. 
Grootmoeder, gelooid en gerimpeld, past op de kleintjes, kookt rijst of 
slacht een kip - bootmensen eten er goed van. 
In het dekhuis, aan bakboord, beschenen door een rood lichtje, het 
huisaltaar, dat van Tin Hau, Koningin des Hemels, een godin van duistere 
afkomst, bij wie waterchinezen in een bijzonder goed blaadje staan. Uit een 
kooitje steekt de slanke hals van een eend; het beest blikt waardig in het  
…  
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rond en houdt haar snavel, een geheel ander gedrag dan dat van de 
magere hond die, op de voorplecht, op het uiterste puntje, schuin naar 
voren staat gestrekt en blaft bij het leven. 
 
Zodra de laatste hijs is overgedraaid, begeeft de lichterbaas zich aan boord 
om het Mates Receipt, de doorslag van de Shipping Order, te laten 
aftekenen door de stuurman. Vaak echter, vooral als er met het maximale 
aantal ploegen wordt gewerkt en de prauwen in dikke trossen om het schip 
liggen gemeerd, zal hij niet zelf gaan maar, slim, zijn dochter sturen. 
 
Het meisje klimt als een kat omhoog en zwaait zich over de muur. Ze 
draagt een champignonvormige hoed, een nauwsluitend jakje en een broek 
van dun, vrijwel doorzichtig katoen. Haar gladde gezicht, onberoerd door de 
verfkwast, heeft de kleur van brons en al haar tanden zijn wit. Op haar rug 
draagt ze een dikke vlecht die minstens tot haar stuitje reikt. 
 
Evenals haar identiek geklede zusters is ze klein, sterk en welgeschapen. 
Eenkennig kan ze niet worden genoemd, althans zolang ze nog niet 
getrouwd is. Ze kijkt de stuurman aan met onbevangen ogen en port hem in 
de ribben. Als ze niet gauw wordt geholpen, slaakt ze kreetjes op de 
halfverontwaardigde, halfbeschuldigende toon die zo kenmerkend is voor 
Chinese meisjes, te land en te water. 
 
De stuurman tekent het ladingdocument en staart het blootsvoetse meisje 
na.  Haar blauwzwarte staart, versierd met een rood strikje, danst op haar 
rug.  Haar hoed heeft ze naar voren geschoven. Zou zo’n meisje, terwijl ze 
zich zo tegen het zonlicht beweegt, nu eigenlijk in de gaten hebben in welke 
richting de gedachten van de stuurman …  
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“Sokken of Commissie?” 
(uit “Anekdotes Walpersoneel”) 

 
Onze organisatie vertegenwoordigde ter plaatse - unbeknownst to those 
concerned - niet één, maar twee Nederlandse sleepvaartbedrijven. 
En dat terwijl die twee bedrijven elkaar thuis, in het gewone leven, al zeker 
honderd jaar in de meest letterlijke zin naar het leven stonden! 
 Zo kon het gebeuren dat je, als redetijger (want dat was je toch, ongeacht 
de veelheid van echte en geheel andere functies welke je terzelfder tijd voor 
hetzelfde - ietwat schamele - inkomen geacht werd te behartigen) „s avonds 
naar zo‟n minuscuul klein aandoende sleepboot van de ene eigenaar, 
afgemeerd ergens onder kade, “afdaalde”, terwijl er een dergelijk produkt 
van vaderlandse trots, maar wel van de concurrent, om de hoek, voor 
vertrek op de volgende ochtend vroeg, lag. 
Aan boord van zo‟n sleepboot werd je dan door hen, die maanden lang 
sleepten zonder iets anders dan af en toe wat zeemeeuwen te hebben 
gezien, tot ver na middernacht onthaald op (enkele flessen!!) jenever en 
een paar onderweg zelf gebreide kousen, waarvan je de herkomst de 
volgende ochtend met geen mogelijkheid kon herinneren. Vooral niet omdat 
je je had laten verleiden om, in het holst van de nacht, de état major nog 
even „mee de wal op‟ te nemen, waar je - hoe kon het ook anders - al gauw 
hun collegae van de andere „tug’ tegenkwam, hetgeen leidde tot een 
spontane en rijkelijk besproeide sessie van verbroedering! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het leven van een sleepvaartbedrijf vertegenwoordigende agent gaat echter 
niet altijd over rozen. Behalve de dienstverlening aan sporadisch 
binnenlopende sleepboten en het onvermijdelijk daaraan verbonden 
aanhoren van de sterke verhalen van de stoere, doch ook vaak erg 
eenzame opvarenden, tegen een bijna verwaarloosbaar bedrag aan 
agentschapvergoeding, wil je ook wel eens een sleepreis aanbrengen. 
Want daarin - zo heb je geleerd - zit het „grote geld‟ aan commissies. Met 
dat in gedachte houd je al maanden lang contact met alle relaties die ook 
maar ooit iets van doen zouden kunnen hebben met iets dat ooit de wereld 
over gesleept zou moeten kunnen worden.  
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Eén van die relaties is het  M.S.T.S., de Amerikaanse legerorganisatie, die 
verantwoordelijk is voor o.m. het regelen van alle militaire transporten. Je 
ontwikkelt een persoonlijke band met de ‘hoogste officier’ ter plaatse en je 
positie voor wat betreft het ééns verkrijgen van een sleepcontract kan niet 
kapot! 
Eindelijk is het zover. Je krijgt - gebaseerd op je zorgvuldig ontwikkelde 
relatie met hen die beslissen - zeer vertrouwelijk voorinformatie van een 
uiterst interessante sleepmogelijkheid, de halve wereld over! Je vraagt je 
principa(a)l(en) een quote en je bereidt een formele aanbieding voor. Het 
zal er om spannen want er is ook een Amerikaanse en een Japanse sleper 
in de markt. Van één van je principalen krijg je een „sorry, no can do‟ en van 
de ander, het meest gerenommeerde sleepvaartbedrijf ter wereld, een 
beschikbaarheiddatum en - wat in jouw ogen lijkt te zijn - een schandalig 
hoge prijs, samen met de standaard contracttermen en een ferm aantal 
escapeclausules, allen ten behoeve van de sleper. Met geslonken 
vertrouwen prepareer je de offerte en zorgt dat die, op het laatste moment - 
zoals dat hoort - in handen van de beslisser (die eigenlijk een goede vriend 
geworden is) komt. Je vertelt hem het bedrag dat in de enveloppe genoemd 
wordt. Hij fronst zijn wenkbrauwen. Ook de anderen hebben hem in 
vertrouwen gezegd wat in de offerte stond en de onze is niet de hoogste, 
maar ook niet de laagste! Er zal iets af moeten en wel vóór die-of-die 
datum, want dan vindt de beslissende interne bespreking plaats! Je gaat 
terug naar je principaal met je verhaal. Maar die komt laat, eigenlijk te laat 
en geeft geen krimp. Ze moeten blij zijn - zo lees je tussen de regels door - 
dat ze bereid zijn die sleepreis ‘in te passen’! Wat nu? Je ziet een kans op 
succes en een (vette?) commissie in rook opgaan. Maar nee, je trekt - na 
rijp beraad - de stoute schoenen aan en je besluit, wetende dat je principaal 
een voor het werk geschikte boot in de buurt heeft omstreeks het bewuste 
moment en niet wetende van enig ander, mogelijk op handen zijnd emplooi, 
om een laatste kans te wagen. Maar haast is geboden, want de kantoren 
zijn al gesloten en de ‘deadline’ is formeel al voorbij! 
Je tijgt naar de stamkroeg van de beslisser en ziet hem, temidden van vele 
anderen in uniform, door de rook van de rumoerige bar, drankje in de hand, 
kennelijk met collegae iets vieren. Je schrijft op een bierviltje “last offer = 
formal offer minus $ 100.000” en vraagt de barkeeper om dit snel aan de 
geüniformeerde meneer te geven en wacht…De vriend pakt het bierviltje 
aan, leest het opschrift, kijkt om zich heen totdat hij je vindt, grijnst, leest 
het bierviltje nog eens en steekt zijn duim omhoog. 
Het contract wordt getekend. Je principaal klaagt niet over het gewijzigde 
bedrag (hebben ze het wel gemerkt?). Wel laten ze je weten dat je kantoor 
géén commissie krijgt, want principaal ‘had van deze contractmogelijkheid 
al geweten…’ De frustratie van een sleepvaartagent ‘ter plaatse’ kent geen 
grenzen! Na een robbertje vechten toucheert hij - met enige hulp van zijn 
home-organisatie - voor zijn kantoor uiteindelijk wel de commissie, maar is 
ook een aanzienlijk stuk wijzer geworden! 
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Leerlingen op s.s. NIEUW HOLLAND 
(bijdrage W. Bakker) 

 
We waren net aangekomen in Singapore - crossroads of the world - en een 
zwerm kleine bumboats stevende vanaf de Clifford Pier naar de gangway  
van de eerste klas. Er werd nog een tweede gangway neergelaten die 
uitkwam op het tussendek en die gebruikt werd  door het werkvolk dat de 
luiken openmaakte en de lading ging verzorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Net van wacht en juist ontbeten, kreeg ik het verzoek bij de kapitein te 
komen. In de met donker hout gelambriseerde hut zat al een van de 
hofmeesters. Ook de agent zat met een open aktetas op zijn knieën en had  
een telexbericht waarin werd aangekondigd dat het Amsterdam kantoor 
een blik met kersverse leerlingen voor dek- en machinedienst had open 
getrokken en dat deze in de middag met de KLM zouden arriveren. Ze 
zouden worden ondergebracht in de tweede klas accommodatie.De civiele 
dienst zou de hutten in orde maken en mij werd de taak toebedeeld de 
jongelui te ontvangen. Gezien de grote groep, ruim twintig man, moest er 
voorgegeten worden en vanwege de verbroedering zouden er twee in één 
hut worden ondergebracht. 
De intocht die kort na ‘jam cha’ plaats vond, gaf een drukte van belang bij 
het purserskantoor. Daar werden ze geregistreerd, moesten paspoort en 
monsterboekje alsmede inentingsboekje worden achtergelaten en kregen  
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ze een gloednieuw  salarisdocument uitgereikt, waar de handtekening op 
kwam en dat weer teruggegeven moest worden. Ze kregen het nummer 
van de hut op alsmede de sleutel en konden zo stuk voor stuk afzakken 
naar het lager gelegen dek. Ze kregen de boodschap mee hun hut in te 
richten en in uniform op het sloependek aanwezig te zijn voor een 
rondgang over het schip.  
 
Op de banken en de stoelen van het sloependek werd in het kort uiteen 
gezet wat de bedoeling zou zijn van hun aanwezigheid. Er werd gewerkt 
aan dek of in de machinekamer van acht tot half twaalf. Ontbijt om zeven 
uur, lunch om twaalf uur en het diner om half zes.  Na de avondmaaltijd 
zou de rondgang plaats vinden en rond zeven uur zouden ze worden 
voorgesteld aan het gezag en de hwtk. De organisatie liep op rolletjes. Er 
was voorlopig geen passagieren bij. Dat zou later ook georganiseerd 
gebeuren. De rondgang over het schip, dat zich inmiddels in een 
tropenavond had gehuld, was een gezellige bijeenkomst. We hadden 
intussen versterking gekregen van de derde stuurman, die de dekdienst 
leerlingen voor het werk onder zijn hoede zou nemen. De eerste dagen 
bestond dit uit instructies met betrekking tot de veiligheidszaken die aan 
boord waren. Alles moest keurig genoteerd worden in het takenboek. 
We gingen van het schoorsteendek tot aan de stuurmachines en ook  de 
bak werd niet vergeten. De noodgenerator werd getest alsmede een 
vreemdsoortig apparaat dat stikstof kon verpompen naar de ruimen. 
 
In Tandjong  Priok aangekomen werd de eerste excursie georganiseerd en 
werd een bezoek aan  Kampong Kodja gebracht. Het was hier rijkelijk van 
barretjes voorzien met een twijfelachtig karakter, doch er waren ook enkele 
goede waar je ongehinderd een koud biertje kon drinken en zelfs iets kon 
eten, al was het zeemanshuis, dat vlak bij de ingang van de derde haven 
lag,  de aangewezen plaats. Duidelijk werd gemaakt  welke  barretjes je 
beter kon vermijden en welke acceptabel waren. 
 
Bij een zaak waar souvenirs werden verkocht werd onderricht gegeven in 
‘tawarren’. Het was nu eenmaal zo dat een verkoper eruit probeerde te 
halen wat erin zat en hij liever niets verkocht zonder daar uitgebreid over 
gemarchandeerd te hebben. Dus werd er braaf geoefend in deze schone 
kunst bij vrijwel elk stukje houtsnijwerk. De aanval tot het ‘tawarren’ werd 
ingezet door met opgeheven handen te roepen:"Allah.....Orang ini 
mentjoeri", waarop de eerder ingezette duizend roepia's tot zevenhonderd 
daalden. Het klaarblijkelijk te lage bedrag van vier honderd werd met vijftig 
verhoogd en na tien minuten touwtrekken verklaarde de verkoper dat hij 
van verder gemarchandeer afzag en zette de koopwaar weer op de plank.  
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Bij het weglopen kwam de verkoper de bieder achterop met een:" Hier 
neem maar mee voor vijf honderd". 
 
Bij andere zaakjes waar mooi gebatikte sarongs werden verkocht 
herhaalde het proces zich wederom en de hele meute genoot van het 
schouwspel. Er werd nog wat Nederlands geld omgewisseld tegen roepia's 
en de stoet trok naar het zeemanshuis voor de koude toeter die in het 
vooruitzicht was gesteld. Daar werd tevens kennis gemaakt met de 
volprezen ‘nasi goreng sapoen dapoer‟  en ze waren het er allemaal over 
eens dat dit heel anders was dan rijst met boter en suiker. Ik prees me 
gelukkig toen ik tegen acht uur in de avond de hele handel weer zonder 
kleerscheuren aan boord had afgeleverd. 
In Soerabaya herhaalden zich dezelfde taferelen, alleen was hier het 
zeemanshuis niet bij de hand en werd Toko Oen als afzakkertje gekozen. 
De uitjes bleken  erg populair en daar werd aan boord vaak over 
nagepraat. 
In Sydney aangekomen. Heel andere wereld. Geen „bedjaks‟ doch met de 
tram naar de stad, waar één van de jongens een  elektrisch 
scheerapparaat wilde kopen. Met de hele meute trokken we naar de 
Woolworth Department Store, waar op de tweede verdieping een afdeling 
was die zich bezig hield met  Man's Toiletries. Met enige schroom stapte de 
aspirant-koper op de hoogblonde verkoopster, die wel twee keer "Ja !" 
geroepen moest hebben toen ze werden uitgedeeld, want ze kwam er 
aardig rondborstig vanaf. Na een blik in de glazen uitstalkast geworpen te 
hebben waagde hij het een blik in de lichtblauwe ogen te werpen, wees het 
voorwerp van zijn wens aan en vroeg:  " How much is this?" De 
verkoopster glimlachte en bleek zelfs kuiltjes in haar wangen te hebben en 
zei: "For you mate... eightyfive Australian pounds”. Waarop de handjes 
weer ten hemel werden geheven en in onvervalst Amsterdams te kennen 
werd gegeven aan Allah dat hij zich bestolen voelde. De Australische 
schone liet zich niet uit het veld slaan en gaf te kennen: “Hey mate you're 
not in Indonesia. We have a one price system here!”  Het werd stil in de 
groep en de aspirant koper probeerde het nog een keer en terwijl hij 
aanstalten maakte om weg te lopen, zei hij: " How much are you prepared 
to take off if I pay you cash?”  Waarop toen onverbloemd geantwoord werd:  
"Everything darling, except my earrings!!" 
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Uit de collectie van Ger Sweijen 
(bijdrage Ger Sweijen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze keer een couvert van onze vooroorlogse walorganisatie en wel een 
brief van Batavia naar het kantoor in Semarang. 
Dat kantoor was gevestigd in de Hoofdwachtstraat maar blijkbaar vond de 
postkamer het niet nodig dit te vermelden. 
 
De brief is voorzien van een aantekenstrookje no. 862, tweemaal zegel 161 
en eenmaal 113, om zodoende het toenmalige posttarief van 32½ cent te 
voldoen. 
Afstempeling Batavia 30-10-1935 en aankomststempel Semarang 31-10-
1935. 
 
Een schitterend poststuk. 
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Circus 
(bijdrage Tim Haitsma) 

 
Het leven aan boord was soms een circus maar er is ook enige keren een 
heel echt circus vervoerd op de schepen van de KJCPL. 
Bij aankomst Mauritius had de agent de blijde boodschap dat buiten de 
normale lading dit keer een circus vervoerd moest worden naar Durban, 
Zuid Afrika.. 
Het vervoer bestond buiten de circus attributen ook uit alle dieren van het 
circus zoals apen, olifanten en zelfs een lijger. De gezagvoerder, die als 
eerste deze boodschap kreeg, was wat verbaasd en geloofde niet in de 
zogenaamde lijger, hetgeen een kruising tussen een leeuw uit Afrika en 
een tijger uit India moest zijn en - ja hoor - tijdens de belading kwam ook 
een lijger aan boord. Het hoofd van de mannetjesleeuw en de strepen van  
moedertijger  en daar was de lijger. Het verhaal vertelt niet waar hij 
geboren en getogen was maar een sterke verdenking rustte op het  circus 
dat de dieren waarschijnlijk niet altijd apart had gehouden. 
De begeleiders van het circus zelf verzorgden de  dieren, wat het iets 
makkelijker maakte voor de bemanning, die dan ook niet direct behoefde te 
weten wie  wat en op welke tijd moest eten of een schoon hok moest 
hebben, laat staan wat voor dagelijkse gymnastiekoefeningen het 
betreffende dier moest doen om in goede conditie te blijven voor de 
volgende opening van het circus in de haven van bestemming. 
Als bijzonderheid dient vermeld te worden dat bijvoorbeeld de apen, 
dagelijks na de wandeling over het dek, ook de brug bezochten, al sigaret 
rokend, om daar een kijkje te nemen. Ook hier vertelt de story niet wat 
precies de bedoeling was van het roken. Het zal wel een imitatie van een 
rokend mens zijn geweest bij zijn optreden in de grote tent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De olifanten 
verlaten het schip 

in Durban 
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De olifanten hebben de gehele reis gestaan en zijn nooit eens gaan liggen 
om te slapen of verder te doen wat olifanten doen in hun normale leven. 
Wel dient een zeer uitzonderlijk gedrag vermeld te worden. Hoewel het 
schip nog enkele honderden mijlen uit de kust van Afrika was staken de 
olifanten al hun slurven op en begonnen te snuiven. Duidelijk een 
herkenning van land en misschien wel een bepaalde  lekkere geur die aan 
vroeger herinnerde. 
De mooie circuspaarden waren echter achtergebleven op het eiland van de 
dodo want er was een bepaalde paardenziekte uitgebroken, de 
zogenaamde “African Horses Sicknes”. Naderhand  waren er allerlei 
twijfels wat er met de paarden zou gaan gebeuren na vertrek, maar daar 
laten we ons niet verder over uit. 
Wel dient vermeld te worden dat er ‘s avonds op het schip een concert 
werd gegeven door de aanwezige dieren. Of dit was uit dank voor het 
aangenaam verpozen of een oeroud gebruik voor het slapen gaan uit de 
dagen dat de beesten nog wild  rondstapten in hun diverse  rimboes, weet 
en wist men niet, maar de apen krijste de olifanten trompetterden en de 
lijger wist niet precies wat hij voor geluid moest maken maar deed zijn best. 
Maar deze ware kakofonie was een gebruik waar je langzamerhand aan 
begon te wennen en dat je, na de veilige lossing van alle in goede staat 
verkerende beesten in Durban, ongemerkt het avondorkest miste. 
 
Het is een feit dat levende lading altijd een bijzondere plaats heeft 
ingenomen bij het vervoer per KJCPL schip. 
Een voorbeeld hiervan was het vervoer van Oost Afrika naar Japan voor de 
dierentuinen aldaar. Eén van deze transporten bestond uit een groot aantal 
diverse dieren. Onder andere waren er zebra’s , giraffen en er was zelfs 
een neushoorn bij. 
Op deze reis kwamen we ongewild in een nogal zware storm terecht met 
grote hoeveelheden water aan dek. Eén zo’n grote golf sloeg  wat hokken 
kapot van diverse dieren en ook dat van de neushoorn. Nu hadden de 
officieren zich wat gehecht aan dit schitterende exemplaar. Het was bij hen 
bekend dat de neushoorn appeltjes erg lekker vond dus  ‘s avonds na het 
eten werden de appels bewaard en naar de neushoorn gebracht, die ze 
smakelijk verorberde. Tijdens de storm was dit onze redding want een 
loslopende neushoorn op een vrij glad dek met regelmatig overkomend 
water, maakte het niet eenvoudig om het dier naar een kooi te duwen. Het 
was een soort tank met een fors wapen aan de voorkant. 
De scheepstimmerman met enkele matrozen hadden onder hoogspanning 
het hok gerepareerd. De neushoorn kreeg, onder het genot van appeltjes -
dank zij een volle kist  door de chef hofmeester beschikbaar gesteld - zijn 
kooi terug. Ook de andere schade werd hersteld en  buiten een giraffe die 
helaas zijn nek had gebroken, was alles weer veilig en wel en alle dieren – 
vaak nat  – op hun plaats.. 
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Wie herkent ze nog …..? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ari Tempel stuurde ons bovenstaande kaart die in december 1965 aan 
boord van de RUYS werd vervaardigd. 
 
Ari zelf is één van de bedieners van de lenspomp. 
 
De redactie herkent kapitein J.H.W. Voigt en hwtk Th. Kuiken. 
Maar wie kan ons vertellen wie de andere opvarenden op deze foto waren? 
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             Gezagvoerder   G.J. van der Baan 
 Eerste stuurman  R. van Willigenburg 
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