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Van de voorzitter. 

De jaarlijkse reünie op 7 mei  in onze thuishaven Avifauna was wederom 

een groot succes! Een goede opkomst, geanimeerde gesprekken, het 

ophalen  van prettige herinneringen aan ‘goede oude tijden’ en – niet te 

vergeten - de prima ambiance en verzorging. Met dank aan de reünie 

organisator, Jaap de Rooij, die met zijn team alles tot in puntjes geregeld 

had.                                                                        

In overweging nemende dat sinds medio de 70-er jaren niemand meer in 

dienst is getreden van de RIL is onze vereniging nog steeds springlevend. 

Eind 2010 had de vereniging net als vorig jaar ongeveer 600 leden,  

ondanks  het overlijden van 12 leden gedurende 2010. 

Bezuinigingen staan momenteel in de politiek hoog op de prioriteitenlijst. 

Onze  vereniging gaat ook hier mee met de tijdgeest, echter anders dan in 

de politiek weten wij dit te doen zonder echte pijn. Voortaan zal de RIL-

Post  aan de leden in het buitenland (voor zover deze daarin hebben 

toegestemd) per e-mail worden verstuurd.  Door de medewerking van deze 

leden kan een jaarlijkse besparing van € 400 worden gerealiseerd. Een 

mooi resultaat, met dank aan de secretaris voor het vele werk dat hij hierin 

heeft gestoken.  

Gelukkig zijn er weer gelegenheden om naar uit te kijken, zoals de reünie 

van volgend jaar op zaterdag 12 mei 2012 in Avifauna in Alphen aan de 

Rijn en het lustrum in 2013. 

Het bestuur hoopt u daar weer te kunnen begroeten. 

Onno Laman Trip 
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Van de redactie 
 

RIL-Post per e-mail 
De laatste tijd zijn de tarieven van TNT-Post voor de verzending van ons 
verenigingsblad de RIL-Post flink gestegen. Voorheen bestond de 
mogelijkheid om per scheepspost, c.q.  'standard mail' te verzenden. Sinds 
vorig jaar heeft TNT-Post nog alleen de mogelijkheid overgelaten om per 
luchtpost ('priority') post naar het buitenland te versturen met de daarmee 
gepaard gaande hoge verzendkosten. Ook de proef om de RIL-
Post bestemd voor Australië per pakketpost (luchtvracht) naar ons lid Bram 
Dijkstra te zenden, die daarna tegen lokaal tarief de RIL-Post naar de leden 
in Australië en Nieuw Zeeland doorzond, heeft nauwelijks enige besparing 
opgeleverd. 
Tijdens de laatste bestuursvergadering werd afgesproken dat onderzocht 
zou worden of in het buitenland wonende leden van onze vereniging zouden 
kunnen instemmen met het toezenden van de RIL-Post per e-mail. 
90 leden en 2 donateurs werden aangeschreven. De leden waarvan het e-
mailadres bekend was werden per e-mail benaderd. Aan de andere 
‘buitenlandse’ leden werd een brief gezonden. Ook aan die leden waarvan 
het e-mailadres niet juist bleek te zijn, of die niet op de e-mail hadden 
gereageerd, werd alsnog een brief gezonden. 
Deze actie leverde tot nu toe het volgende resultaat op: 
2 leden bleken te zijn overleden. 
59 leden stemden in met toezending per e-mail. 
5 leden verzochten in de toekomst de RIL-Post naar een adres in 
Nederland te sturen. 
12 leden verzochten door te gaan met het toezenden van de RIL-Post per 
luchtpost. Het merendeel van deze groep heeft namelijk geen computer 
en/of kan er niet mee omgaan. 
Wel hebben enkelen gemeld dat zij eventueel de verzendkosten willen 
vergoeden. Gezien de transactiekosten die banken in rekening brengen 
brengt dit meer kosten dan baten met zich mee. We zullen dan ook geen 
gebruik maken van dit aanbod.. 
14 leden hebben niet gereageerd. Hiervan zijn 5 weduwen waarvan niet 
zeker is of zij nog in leven zijn. Van 5 van deze niet reagerende leden is het 
e-mailadres bekend. Aan hen zal de RIL-Post toch per e- mail kunnen 
worden verzonden. Van 3 leden en 1 donateur, die niet hebben gereageerd, 
is geen e-mailadres bekend. Aan hen zal nog eenmaal de RIL-Post, met 
een begeleidende brief, worden toegezonden.  
Tijdens de algemene ledenvergadering op 7 mei in Avifauna werd dit 
voorstel van het bestuur unaniem door de leden aangenomen. Het bestuur 
dankt de buitenlandse leden voor hun medewerking en hoopt hiermee een 
aanzienlijke besparing te hebben bereikt. 
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Memorabilia. 
Tijdens de afgelopen reünie waren in de ‘toko’ bij de ingang van de zaal 
weer allerlei spulletjes uit het voorbije RIL tijdperk te koop. Vooral de 
verkoop van een model van de NEDLLOYD TORRES bracht een stevig 
bedrag op. De opbrengst van de gehele verkoop bedroeg € 252,-. Dit 
bedrag werd gedoneerd aan de Hersenstichting. 
  
Vakantie op Bali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ons op Bali woonachtige lid Herman Veenhuysen wil zijn villa aan de 
noordkust van Bali - bij Singaraja -  in de periode van mei tot en met 
oktober voor kortere of langere tijd verhuren. Belangstellenden kunnen 
deze villa bekijken op www.villamelatibali.com.  
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RIL vloothistorie: 

De TJIPANAS, een bijzonder schip. 
(bijdrage Henk Slettenaar) 

 
Ook nadat de JCJL en de buitenlijnen van de KPM in 1947 waren 
samengevoegd tot de KJCPL was er nog steeds gebrek aan 
scheepsruimte.  
De Nederlandse regering kocht in het kader van de ‘Regeling 
Vlootreconstructie’ een in 1939 in de Verenigde Staten gebouwd 
vrachtschip van de C2-M-B1 klasse. Oorspronkelijk was het schip gebouwd 
als MORMACDOVE voor de Amerikaanse Moore-McCormack Lines. De 
voortstuwing geschiedde door een 4-cilinder enkelwerkende Sun-
Doxfordmotor van 6.000 r.p.k., waarmee een snelheid van circa 15 knopen 
kon worden bereikt. Deze motor was één van de eerste pogingen van de 
Amerikanen om een lange slag, langzaam lopende scheepsdiesel te 
bouwen en zou nog veel problemen voor zowel stuurlieden als wtk’s 
veroorzaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1941 werd het schip gevorderd door de Amerikaanse Marine, 
omgebouwd tot ‘Attack Supply Ship’ type AKA 6 en herdoopt tot ALCHIBA. 
Het schip werd ingezet bij verschillende acties in de Pacific en beleefde 
daar de nodige avonturen. Tijdens een landingsoperatie op Guadalcanal 
werd de ALCHIBA getorpedeerd. Er volgden meerdere explosies en er 
brak brand uit  waardoor men genoodzaakt was het schip op het strand te 
zetten. In het verdere verloop van de oorlog werd het schip nogmaals 
getorpedeerd, maar ook dit keer wist men zinken te voorkomen.  
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Toen de Nederlandse regering in 1948 het schip aankocht – waarschijnlijk 
voor een sterk gereduceerde prijs – lag het schip opgelegd in de James 
River bij Norfolk. Bij de Maryland Drydock Company in Baltimore werden 
uitgebreide verbouwingen uitgevoerd om het schip weer geschikt te maken 
als koopvaardijschip. Vervolgens vertrok het schip naar Nederland waar de 
laatste hand aan de verbouwingen werd gelegd. Op 29 juli 1948 werd de 
TJIPANAS (2) in dienst gesteld. Zij werd vernoemd naar het allereerste 
schip van de JCJL. Panas betekent zowel in het Soendanees als het 
Javaans heet. Dit niet  voor de tropen gebouwde schip deed – zonder een 
airconditioning – inderdaad haar naam eer aan! 
De eerste jaren deed de TJIPANAS dienst op de ASAS dienst van de RIL.  
 
Tjifi 
Met een wel heel fantastisch verhaal wist de TJIPANAS zowel bij enige 
Zuid-Afrikaanse kranten als de Hong Kong China Mail in het nieuws te 
komen.  Het was het verhaal van Tjifi, een kleine gele parkiet die het 
eigendom was van kapitein Drukker. Om te voorkomen dat hij zou 
wegvliegen had men de vogel gekortwiekt. Halverwege Kaapstad en Zuid 
Amerika ontsnapte Tjifi en werd, al fladderend,  door een windvlaag van het 
schip weggeblazen en verdween in de verte. Een half uurtje later waren er 
wat problemen in de machinekamer en moest er gestopt worden. Ruim een 
uur later landde een verfomfaaide en uitgeputte Tjifi op de reling en werd 
vlug weer in zijn kooi opgesloten.  
Enige dagen later, in de haven van Santos, wist Tjifi weer te ontsnappen. 
De parkiet vond een plaatsje op één van de walkranen waarna de eerste 
stuurman de wal op ging om de vogel weer terug te brengen. Maar Tjifi had 
andere plannen. De stuurman klom in de kraan maar de parkiet fladderde 
steeds verder de kraanarm op. Ook de kraandrijver klom uit zijn cabine en 
deed mee aan de jacht. Alles was echter tevergeefs, Tjifi wist steeds buiten 
bereik te blijven. Ten einde raad werd besloten dat de vierde stuurman in 
een bootsmansstoeltje door een andere kraan zou worden opgehesen. 
Uiteindelijk wist men op deze wijze de luid protesterende vogel te vangen. 
In Buenos Aires wist Tjifi voor de derde keer te ontsnappen waarna hij 
nooit meer werd gezien. 
 
Problemen met de hoofdmotor 
In 1956, weer onderweg van Kaapstad naar Zuid Amerika, moest de 
TJIPANAS terugkeren naar Kaapstad wegens schade aan de 
kruishoofdmetalen. Deze schade bleek niet eenvoudig te verhelpen want 
het duurde ruim vier maanden voor het schip Kaapstad weer kon verlaten. 
Uiteindelijk werd het witmetaal in de kruishoofden vervangen door 
‘endurance metal’, dat een hogere vlaktedruk kon verdragen. 
De zwakke lagering van de hoofdmotor was ook van invloed op het 
bedrijfsresultaat. In havens waar een aanzienlijke hoeveelheid lading werd  
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ingenomen, werd een pianosnaar gespannen in het carter van de 
hoofdmotor. Aan de hand van de ligging van de krukas ten opzichte van 
deze pianosnaar werd het schip beladen. Het hoeft geen betoog dat dit niet 
de meest economische manier was om een schip te beladen. 
 
Zeilkracht 
Kapitein Loek Westrate liet eens op het traject van Singapore naar 
Mombasa een aantal pressennings tussen de paalmasten spannen om de 
hoofdmotor een handje te helpen. Dit verhaal werd reeds in de 
jubileumuitgave van de RIL-Post in 1998 verteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkocht 
In 1967 werd de TJIPANAS (2) verkocht aan de Kie Hock Shipping Co. uit 
Singapore. Het schip werd herdoopt als TONG JIT en heeft nog tot 1973 
dienst gedaan. In maart van dat jaar werd het schip gesloopt in Whampoa. 

 

Kapitein Beynon verbrandt de RIL vlag bij de overdracht in 
Yokohama 



7 
 

Dromen over de goede oude tijd  
of verbazing en bewondering over de voortgang van de techniek. 

De combinatie is heel goed te doen. 
(Bijdrage Hans Rudy Bos) 

 
Enige tijd geleden heb ik een presentatie voor de Rotary moeten houden. 
Het onderwerp was een mix van teamwork en vliegen. Nou was mijn eerste 
kennismaking met de luchtvaart de vlucht die ik in 1962 maakte vanaf 
Schiphol naar Kaapstad. Dat gebeurde met een Lockheed Electra die een 
capaciteit had van 99 tot 127 passagiers. De reis, met een zevental 
tussenstops en één overstap, duurde totaal 27 uur.  
Eenmaal daar aangekomen begon mijn ruim twaalfjarige carrière in de 
scheepvaart met het aanmonsteren op ms. STRAAT SOENDA. Een 
vrachtschip met een passagiersaccommodatie voor 12 passagiers. Het 
schip had een grootte van 8.622 brt. en werd aangedreven door twee 8 
cilinder Werkspoor motoren met een totaal vermogen van 8000 pk. Deze 
zorgden voor een snelheid van 16,5 kn. of 30,6 km/uur. De bemanning 
bestond uit 14 Nederlandse Officieren en 48 Hong Kong Chinese 
bemanningsleden, totaal dus 62 personen. Behalve de nogal omvangrijke 
bemanning, was er het feit, dat het hier om een uitzendrederij ging, wat 
betekende dat men twee jaar onafgebroken aan boord van RIL-schepen 
voer en daarbij niet in Europa kwam. Ook één van de factoren die het 
teamwork als vanzelfsprekend maakte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  De STRAAT SOENDA op de rede van Luanda 
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De STRAAT SOENDA behoorde in die tijd tot de bovenklasse qua grootte 
van de general cargo type schepen. In mijn RIL periode heb ik ook nog op 
de TJITARUM gevaren, één van de drie, in de wandelgangen Dinky Toys 
genoemde, kleinste schepen van de RIL met een grootte van 3.674 brt 
maar desondanks met een bemanning van totaal 51 personen.  
 
Wanneer ik de vergelijking maak met de huidige situatie, dan kan 
vastgesteld worden, dat de reis van Schiphol met een Boeing 777, die een 
capaciteit heeft van 425 passagiers, naar Kaapstad, non-stop in 11.35 uur 
gedaan wordt. Zou daar dan toevallig het containerschip EMMA MAERSK 
op ons liggen wachten, dan kunnen we daar de volgende 
vergelijkingscijfers opplakken: Dat schip, met een grootte van 170.794 BRT 
(18x de STRAAT SOENDA en 47x de TJITARUM) en een capaciteit van 
15.000 containers wordt aangedreven door één 14 cilinder Wartsila – 
Sulzer motor van 108.920 pk. waarmee het schip een snelheid van 30,1 
n.m. (nautical miles) of 55,8 km/uur kan halen. De bemanning van het 
schip bestaat in zijn totaal uit 13 personen! 
Als we die cijfers bekijken mag gezegd worden dat de techniek in die 
afgelopen vijftig jaar toch wel een enorme vlucht heeft genomen, waardoor 
dit allemaal mogelijk is. Niet alleen de capaciteiten zijn enorm toegenomen, 
maar ook de betrouwbaarheid. Vooral door die factor is het aantal 
medewerkers spectaculair ingekrompen. Het mag overigens duidelijk zijn 
dat het sociale leven aan boord van zulke schepen met zo’n kleine 
bemanning aanzienlijk aan waarde heeft ingeboet, terwijl het teamwork ook 
niet echt uit de verf zal komen met slechts  13 man aan boord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  De EMMA MAERSK 
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Deze vergelijking is evenzeer te maken binnen de industrie. Als we kijken 
naar de omvang van een gemiddelde technisch dienst van een jaar of vijftig 
geleden, dan ligt die rond de 80 personen terwijl dat tegenwoordig eerder 
onder de 20, dan daarboven ligt. Vaak bestaat een deel van die bezetting 
dan nog uit ingeleende tijdelijke capaciteit. Door zowel de toenemende 
automatisering als de betrouwbaarheid blijkt dit allemaal goed 
realiseerbaar. Een geweldige sprong voorwaarts dus. Toch vraag ik me 
steeds vaker af of er in die ontwikkeling ook niet een groot risico schuilgaat.  
 
Er worden prachtige en krachtige onderhoudsbeheerssystemen 
aangeschaft met ongekende mogelijkheden, waar doorgaans maar ‘n 
fractie van benut wordt.. Maar daarnaast durf ik te beweren dat door de 
grote betrouwbaarheid van de installaties de parate praktische kennis 
aanzienlijk is teruggelopen. Het “hands on tools” percentage van de 
beschikbare tijd ligt doorgaans erg laag Men wordt zo weinig met storingen 
geconfronteerd dat de routine verloren blijkt te gaan. Grote delen van de 
installatie, vooral het ondersteunende deel, zijn dermate geautomatiseerd 
dat er nauwelijks meer onderhoud aan hoeft te worden gepleegd.  
 
Het afdekken van dat risico kan gebeuren door het werken met service 
contracten via de leverancier, maar dan moet er wel een korte responstijd 
gegarandeerd kunnen worden.  
Een optie die voor de scheepvaart niet echt voor de hand liggend is. Wel 
kan men vanuit de eigen bezetting zorgen dat de bekendheid met de 
functies van deze ‘betrouwbare’ installatiedelen door enkele eigen 
medewerkers up to date gehouden wordt. Dit zal tot een verhoging van de, 
nu minimale, mancapaciteit leiden.  
 
Het behoeft een gedegen afweging tussen de  kans op calamiteiten en de 
minimaal benodigde bezetting bij calamiteiten, de responstijd bij stilstand 
en de stilstandkosten, afgezet tegen de kosten van, het op die manier 
bepaalde operationeel minimum qua bemanning.  Waarbij tenslotte de 
vraag blijft of de zegen van toenemende technische betrouwbaarheid 
tevens ook een onderschatte risicofactor in zich draagt.  
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Een Droombeeld 

(bijdrage Cor Oudendijk) 

 

Beste RIL-Post lezers,   

 

De tijd vliegt, het is alweer 2011. 

We zijn gisteren in Aruba aangekomen en liggen nu gemeerd in 

Oranjestad.  Het langslopend volk kijkt hun ogen uit naar ons schip, puik in 

de verf, met  laadbomen en zonder containers aan dek. Je kunt ook zien 

dat het postzegel in de schoorsteen de aandacht van wat ouderen trekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons schip trekt  de laatste jaren vooral de aandacht van de jongeren  want 

de Chinezen hebben de handel  in drugs, horloges, radio´s, 

boomstammetjes  en geverfde papagaaien achter zich gelaten en verkopen 

nu namaak  I-Phones,  Black Berry computers en  I-Pads. Tijdens de reis 

heb ik ze de namaak  Apple stickers erop zien plakken. Ik heb ze laatst 

achteruit ook van die blauwe pilletjes in doosjes met een V erop zien doen. 

Op mijn vraag of dat drugs waren - we willen geen gedonder -   bezwoer de 

bootsman me dat dit niet het geval was; hij mompelde iets over elections, 

vreemd want zover ik weet zijn er nog steeds geen  verkiezingen in China.  

Er is dus niet zo veel veranderd, maar ze passen zich wel aan. 

We varen dan ook nog steeds in de lucratieve ASAS (Asia-Aruba-Service) 

en we hebben, mag ik wel zeggen, een behoorlijk lange reis achter de rug.  
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En als een RIL-er dat zegt dan is het echt een lange reis want we zijn wel 

wat gewend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrieskamers, deeptanks, kruitkamer, deckspace, you name it, we hebben 

het allemaal. Daarbij komt nog dat we ook de kleinere havens kunnen 

aanlopen omdat we met ons binnen/buiten takel zelf kunnen laden en 

lossen. Dat kunnen er nog maar weinig 

Onze lading bestaat nu dan ook uit natte huiden, vismeel, ingevroren tonijn 

( vrieskamer nr. 3 geeft helaas wat problemen), twee deeptanks met tallow  

en ruim 5 is volgestuwd  met blauwe asbest.  Lading waar Maersk zijn neus 

voor ophaalt maar wij floreren goed  in deze niche markt! 

Met de promotie is het wat minder gesteld want ja, een RIL-officier staat er 

om bekend dat ze door hun sobere en ascetische levenswijze over het 

algemeen een zeer hoge leeftijd halen. De kapitein is dan ook 89 en ik ben 

nu 67 en pas tien jaar geleden aangesteld als dienstdoend eerste 

stuurman. Maar alles op zijn tijd, want de kapitein begint al wat slijtage te 

vertonen,  zijn borrel smaakt hem niet meer zo goed  

Je zult begrijpen dat we niet veel op hebben met die nieuwlichterij als 

satelliet navigatie en communicatie. Onze sparks van 91 seint nog steeds 

met de sleutel, maar dan wel met zo´n moderne semi automatische . Het  

 

We zouden in 1979 verkocht 

worden aan een Chinese rederij 

maar daar hadden we toch niet 

veel zin in. Het schip zag en ziet er 

nog uitstekend uit  en het was een 

mooie gelegenheid om van die 

oranje band in de schoorsteen en 

die vlag met die steeds strakker 

gedraaide Nedlloyd knoop af te 

komen.  We zijn dan ook voor ons 

zelf begonnen met wat financiële 

hulp van Ah-Wing uit Hong Kong 

en  Dusty Miller uit Durban. Via 

ons oude RIL-netwerk (zoals Joop 

Wis in Singapore en Joe West in 

Durban)  is er lading genoeg voor 

een multi-purposeschip als de 

STRAAT RIO. 
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contact met Scheveningen radio loopt niet goed. Waarschijnlijk een wat 

langer tijdperk van veel zonnevlekken. Wel jammer want ik kan nu niet via 

het cadeauboek van Radio Holland een kerstroos naar mijn 92 jarige 

moeder sturen. Dokter Steensma  van de radiomedische dienst krijgen we 

ook al een tijd niet meer te pakken, die zal wel met pensioen zijn. Maar we 

redden ons wel. We hebben onlangs in Zanzibar een paar gallon 

kruidnagelolie  ingeslagen .…hét middel tegen kiespijn! 

O ja, we hebben een paar confrontaties gehad met waarschijnlijk  

Somalische piraten ter hoogte van Socotra. We kunnen niet in konvooi 

varen want daar zijn we met onze veertien knopen (we hebben nogal wat 

aangroei) te langzaam voor. Dus solitair varend leken we blijkbaar een 

ideale target. Maar na twee keer benaderd te zijn door potentiële piraten 

durven ze niet meer in de buurt te komen.  Onder leiding van onze ship- 

security officer, onze 57 jarige vierde stuurman zijn de aanvallers al uit het 

water geschoten nog vóórdat ze de naam van ons schip konden lezen. De 

reguliere  vissers beginnen hier wat moeite mee te krijgen maar ja,  zo valt 

er altijd wel wat te zeuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zoals jullie nog wel zullen weten , varen we al vanaf de nieuwbouw met 

een 10 cilinder B&W. Het komt waarschijnlijk omdat de  baas vóór 1979 

hoofdzakelijk op de  TJILIWONG heeft gevaren. 

 

We hebben nogal wat slecht weer 

ondervonden  en zijn  in de buurt 

van East London in een aantal  

freak-waves terecht gekomen. We 

hebben toen een paar enorme 

halen gemaakt waarbij de rollator 

van onze  85 jarige hwtk op de brug 

aan gruzelementen is geslagen. 

Daar zit hij nl. altijd want de baas is 

de laatste acht jaar niet meer in de 

machinekamer geweest. Maar dat 

hoeft ook niet met een ervaren 

tweede wtk van 78. De baas wordt 

wel wat vergeetachtig want  hij geeft 

steeds vaker ongevraagd  advies 

aan de second over het onderhoud 

van de Werkspoor Lugt motor in de 

machinekamer, maar ja, 
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Zo heeft iedereen zijn sterke punten. Ook in de kombuis. Het eten is nog 

steeds zoals we het gewend zijn.  Maar vanwege de gekke koeienziekte 

hebben we de oxbrain  uit het ontbijtmenu gehaald  Maar de kippered 

herring, hash brown patatoes,  welsh  rarebit , cromesquis en de rijsttafel 

zijn nog steeds favoriet.  Af en toe wordt er nog wel eens een party 

gegeven maar wel rustiger dan vroeger. De meeste nurses, die we uit het 

ziekenhuis van Durban kennen, zijn ook al weer een ruim  aantal jaren met 

pensioen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wel lezers, ik zie een paar blauwe zwaailichten de kade op rijden, en ga 

eens kijken wat er is. Zoals altijd, never  a dull moment. Maar we zouden 

ook niet anders willen. Met een pensioentje thuis zitten lokt niet erg. 

Vanuit Aruba wensen wij jullie nog veel voorspoedige jaren. Tot ziens 

 

Cor Oudendijk 

d.d. Eerste stuurman 

STRAAT RIO 
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   Een Scheepvaartfusie. 
(bijdrage Willem Bakker) 

 
De eerste man die belangrijk was voor de fusie kwam in Hong Kong  
kennismaken met de directie. Hij was nog niet op Kai Tak geland of hij had 
al de naam Barend de koppensneller en dit nog wel na een zeer 
verdienstelijke loopbaan bij de Shell. 
Na twee dagen kwam hij op een middag onze afdeling dienstensector 
binnenstappen, begeleid door de toenmalige algemene superintendent, die 
Barend tijdens het handen schudden en namen noemen, toefluisterde: "Hij 
doet schepen". Toen ik dit al een keer of wat had aangehoord, nam ik mij 
voor mijn klus bij de technische dienst toch wat beter te verkopen. 
Ongevraagd voegde ik daaraan toe: “Wij verzamelen eveneens de 
maandelijkse onkosten van de vloot en stellen met deze gegevens het 
budget voor het komende jaar vast. Daarnaast worden claims en averijen 
bestudeerd en met assurantie op snelle wijze afgehandeld. Bovendien 
stellen we rapporten samen voor de directie aan de hand van binnen 
gekomen post en dit alles onder het toeziend oog van mijn directe chef Ir. 
Van ’t Sant”. 
De man keek me nog eens aan, van top tot teen, of ik mijn schoenen wel 
goed gepoetst had en geen rouwrandjes onder mijn nagels had. Tijdens de 
inspectie nam ik hem ook op en vroeg me al kijkend af of hij onder dat 
mooie pak met vest soms een lange Jansen en Tilanus droeg of een 
tropische pendek. Hij heeft het beslist doorgehad want, met een glimlach in 
zijn ogen en een hoofs knikje, mocht ik weer gaan zitten en was hij alweer 
op weg naar de volgende klant: "Die ook schepen deed".  Jammer dacht ik 
nog: "Niks van geleerd" 
Doch het heeft wel zijn uitwerking gehad, want na enkele weken, toen al de 
onderhoudscijfers van de diverse rederijen onder de loep genomen waren, 
kregen we het verzoek op te stomen naar het bolwerk van de fusie op de 
Scheepstimmermanslaan in Rotterdam. Opdracht was het verzamelen en 
samenstellen van het budget toe te lichten en te laten zien op welke manier 
het krooncijfer, uitgedrukt in centen per ton vervoerde lading en gevaren 
mijl, werd verkregen. 
Inmiddels hadden we allang gehoord dat ons cijfer - 9 cent - ernstig in 
twijfel werd getrokken, daar de allergoedkoopste firma in Rotterdam - de 
VNS - er altijd nog 17 cent voor had staan, terwijl de KRL daar nog eens 
een dubbeltje boven op deed en, tot mijn grote schrik de SMN, die de 
naam had een Heren Maatschappij te zijn, de 32 cent haalde. 
Geen wonder dus dat ze wel erg benieuwd waren. “Goedkope Chinezen” 
kreeg ik op weg naar Rotterdam op mijn bord mee en had dus alvast iets 
om over na te denken. 
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Na aankomst Schiphol huurde ik een auto, bracht het weekeinde bij mijn 
ouders door en kwam uitgerust aan voor de parkeerslurf van de 
keldergarage: "Wat is het nummer van uw auto en wie wenst u te spreken 
?” werd er indringend gevraagd. Daarvoor moest ik dus eerst de huurauto 
uit en bij het openrollen van de stalen wand kreeg ik nog de boodschap 
mee mijn auto te stallen op de laagste parkeerlaag. Toen ik helemaal geen 
‘visitor’ plaats tegenkwam, heb ik die auto maar in een NSU plekje gedrukt, 
want uiteindelijk waren wij doende dat te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nergens was een bordje „uitgang‟ te bekennen. Toen heb ik maar een 
aantal deuren geprobeerd die in een grote ronde kolom waren opgenomen. 
Dweilen, emmers en bezems. Schoonmaakartikelen, een kast met 
werkkleding kwamen we tegen en uiteindelijk een trap die omhoog ging en 
een hoop deuren had die van binnenuit niet te openen waren. 
En opeens had ik er één die me in een felverlichte ruimte bracht waar een 
lichtgele vloerbedekking me bijna verblindde. Er zaten een aantal dames 
achter bureaus die me stomverbaasd aankeken wat ik alzo kwam doen. “Ik 
zoek de heer van de Ban”. “ Oh,meneer dan moet u op de vierde 
verdieping zijn, ik zal u even naar de lift brengen”. 
Ik was op 1, dat zag ik direct en bestudeerde de pui van de liftkoker voor 
de bedieningsknoppen omhoog of omlaag en zag niets wat daar ook maar 
op leek. Juist toen ik met een sprongetje een tik op het rode pijltje omhoog 
wilde geven, kwam er een rondborstige dame aanstappen met een karretje 
vol post. "Hé, broer" riep ze behulpzaam in onvervalst Rotterdams, “as je 
omhoog mot dan mot je daaro opdrukken" en ze wees naar een paal die 
achter me stond. 
Sindsdien heb ik bij alles wat ik deed in het kantoor van de Nieuwe Firma 
achterom gekeken, want je weet maar nooit wat daar gebeurt. 

 

Het Nedlloyd 
kantoor 

Willemswerf 
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Ongelukszwembad 
(bijdrage Thonus Moerland) 

 
Surfend op het internet kwam ik onlangs de site  varenisfijner.nl   tegen. 
Op deze mooie site van oud-RIL-er, Robert Bersma, worden allerlei zaken 
betreffende schepen en opvarenden van de toenmalige RIL op treffende 
wijze gememoreerd. 
Bijzonder interessant zijn de diverse jaargangen van de oude RILPost-en 
Bladerend in de gedownloade RIL-Post van augustus 1963 kwam ik een 
foto met bijschrift tegen van vijfde wtk Van Vugt, die aan boord van het s.s. 
TJIPONDOK op 20 juli 1963 op jammerlijke wijze in het 
scheepszwembad(je) was verdronken.  
Bij het zien van deze foto gingen mijn gedachten weer uit naar dit ongeval 
en kwamen de beelden weer boven van wat zich deze dag en enkele 
maanden daarvoor had afgespeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na mijn verlof werd ik in april 1963 in Mombassa aan boord van het 
ss.TJIPONDOK geplaatst als vierde wtk. Het schip had wat vertraging, dus 
wachtte ik op het schip in een hotel aan de welbekende Kilindini Road. 
Aan boord komend viel het me op dat, samen met mij, diverse instanties, 
waaronder politie en medici, aan boord kwamen, die je normaal niet 
verwacht. Op de kade ontwaarde ik ook een lijkwagen. 
   

 

De TJIPONDOK vertrekt uit Port Swettenham 
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Al snel werd het me duidelijk dat het ging om een op zee omgekomen 
vierde stuurman, wiens lichaam werd bewaard in een aan dek geplaatste 
vriescontainer. De stuurman was tijdens het zwemmen in het 
scheepsbad(je) jammerlijk door deze of gene oorzaak op zee omgekomen. 
De stemming aan boord was uiteraard door dit voorval in het begin bedrukt, 
doch van lieverlee kreeg het leven de verdere reis weer zijn normale 
gangetje, alhoewel het badje op het voorschip naast luik II voorlopig niet 
meer opgetuigd werd. 
Tijdens de reis daarop, van Japan weer naar de oostkust van Afrika, werd 
na vertrek Penang  besloten op open zee het badje weer op te tuigen. Het 
standaard scheepsbadje voor vrachtschepen bestond uit een aantal houten 
schotten, met daarin een waterdicht zeildoek. Via de dekwas werd hierin 
zeewater gepompt. De afmetingen waren minimaal en de diepte zeker niet 
meer dan anderhalve meter. 
Na ingebruikname van het badje, een dag na vertrek Penang, liep het 
wederom ernstig fout. Na de dagwacht, samen met vijfde wtk Van Vugt en 
s’middags werkend aan een van de vriescontainers op het achterdek, werd 
ik gewaarschuwd dat het mis ging bij het badje. Aangekomen op het 
voordek lag Van Vugt op het luikhoofd en was men bezig hem te 
reanimeren met kunstmatige ademhaling. Helaas zonder succes. 
Paniek aan boord en in simpel Engels gezegd “how can?” 
Besloten werd terug te varen naar Penang en de ongelukkige daar te 
ontschepen. Weer allerlei instanties aan boord en weer een verslagen 
bemanning. 
De Chinese bemanning maakte na dit tweede voorval later op zee korte 
metten met het badje. Binnen de kortst mogelijke tijd werd alles overboord 
gezet en voer de TJIPONDOK zonder zwembad. 
Naar later bleek, waren beide ongelukkigen omgekomen door zeer 
onzorgvuldig het ademritme te regelen bij het onderwater gaan. Zij raakten 
buiten bewustzijn en verdronken, mede door een riem met loodblokjes om 
hun middel. Meermalen diep en snel ademhalen (hyperventilatie) vooraf 
was hun beiden noodlottig geworden. Beiden waren fervente 
amateurduikers die vooral bij de Seychellen, waar de TJIPONDOK 
regelmatig kwam, bij de koraalriffen doken. Ter training en verlenging van 
de duiktijd zonder ademhalen gebruikten zij het badje aan boord. 
Was de TJIPONDOK überhaupt  een ongelukkig schip? 
Ondanks de blijvende indruk van de drama’s en mede door het gezegde 
tijd heelt alle wonden was de TJIPONDOK voor mij een onvergetelijk fijn 
schip.  
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Het Eerste Schip 
(bijdrage Willem Bakker) 

 
De reis op de ORANJE, augustus 1948, met vijf andere leerlingen, was 
doorregen met feesten. Koningin Wilhelmina deed afstand van de troon en 
Juliana besteeg de troon! Er was elke week wel iets. En opeens was dat 
allemaal afgelopen. In Singapore werden we door het agentschap van boord 
gehaald met al onze bagage en voor enige tijd in het kantoor op Finlayson 
Green geparkeerd. Pas in de middag met een bootje van de Clifford Pier 
naar een groot wit schip gebracht, dat de BOISSEVAIN bleek te zijn. We 
hebben de bagage afgegeven bij het purser’s office en zijn ons daarop gaan 
voorstellen eerst bij het gezag en daarna bij de hoofdwerktuigkundige. E.e.a. 
zoals ons dat bij verlaten van de school op ons hart was gedrukt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pet onder de linker arm. Voeten gesloten. Rechter pink op de naad van de 
broek. We kwamen helemaal boven in het schip terecht, waar een korte, 
dikke man, achter een bureau gezeten, ons door samengeknepen ogen 
van top tot teen opnam. Ik noemde mijn naam en vermeldde erbij dat ik 
leerling wtk was. Hij keek naar mijn pet, waar in de kleine lauwertak slechts 
JCJL te lezen was, en merkte op: “Zo, dan hebben we daar de eerste  
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verspieders!” Hij schreef onze namen op en belde de hwtk van achter zijn 
bureau met de mededeling: “Ik stuur je vijf nieuwe leerlingen.” 
 
De hwtk, waarvan ik óók de naam vergeten ben - hij had rossig haar - keek 
ons heel wat vriendelijker door een goud gemontuurd brilletje aan. Ook hij 
liet ons staan en noteerde onze namen, had een kort gesprek met de 
purser over accommodatie, waarop we door een klerk van het purser‟s 
office opgehaald werden en langs vele nauwe trappen naar het hoofddek 
werden gebracht. In het portaal van een opening in de scheepshuid, aan 
stuurboord kant, was een vierpersoons hut. Ladingklerken stond er op het 
koperen bordje te lezen. Het rook er muf en zelfs de sterke geur van 
kruidnagels kon die lucht niet verdrijven. De patrijspoorten werden open 
gemaakt en de opmerking geplaatst dat we met ons vijven waren. “Geen 
nood”, werd er bezworen. “We brengen linnengoed en een „stretcher‟.” En 
dat kwam er. Binnen tien minuten waren we bedden aan „t opmaken, 
verdeelden de leg- en hangkastruimte op democratische wijze en spraken 
af dat we bij toerbeurt de stretcher zouden beslapen. 
 
Om zes uur werden we in de messroom verwacht en aan de overige 
bemanning voorgesteld, die ons broederlijk in hun gelederen opnamen. 
Tegen die tijd stierven we van de honger! Twee bemanningsleden, Nico 
Buis en Piet Reuvers, maakten ons wegwijs in de gewoonten en gebruiken 
aan boord. Het bonboekje - de waslijst - en er werd een rondje over het 
schip gelopen, tot die twee nieuwe maten op wacht moesten. Diezelfde 
avond werd nog vertrokken naar Manilla. Niet ver van onze hut was de 
ingang naar de machinekamer, waar wel drie Sulzer motoren een hels 
kabaal maakten. Ik heb slecht of - beter gezegd - bijna helemaal niet 
geslapen. Mijn hoofd vol met al die indrukken, de scherpe lucht van die 
kruidnagels en al die namen, die we moesten gaan onthouden en 
bovendien werd het nog slecht weer ook! De deur in de scheepshuid werd 
met veel kabaal gesloten en het werd benauwd warm in die hut, 
 
Lieve mensen, waar waren we aan begonnen?! 
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Dierenvervoer 
(bijdrage Tim Haitsma) 

 
Dit is een verhaal van dieren en de menselijke kant van het vervoer en wat 
er verder bij van pas kwam. 
Met een vol geladen  schip op weg van Durban naar Australië hadden we 
een speciaal vervoer en wel een heel aparte stamboek Jersey koe. Het 
beest was geelachtig wit en leek wel wat op de koeien die op de straat 
liggen en het verkeer belemmeren in India. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er was een prachtige plaats gevonden voor het beest  bij ruim IV in de 
ruimte die normaal bestemd was voor de rolluiken. Hier was ook de plaats 
waar de deuren van de machinekamer uitkwamen op het hoofddek, dus 
lekker warm en veel aandacht van  de bemanning. 
Er was voldoende voer meegegeven voor de gehele reis en water was er 
aan boord dus het beest was goed verzorgd en had een mooie ruimte om 
zich te bewegen en zelfs te rusten op daarvoor speciaal dagelijks ververst 
stro. Met andere woorden, het dier werd verwend. Als het waar was wat  
men in India gelooft over koeien dan zaten wij aan boord ook op een 
fluwelen kussen.  
Of het was uit dank of dat de verscheper geld wilde uitsparen of dat het zo 
besteld was door de ontvanger, op een goede dag merkten we  dat er wat 
vreemds aan de hand  was met het goede dier. 
Nu hadden we het fantastische geluk dat de derde wtk, geboren en 
getogen in Zeeland op een ouderwetse boerderij met echte koeien en 
andere dieren, om de een of andere reden had besloten het leven van boer  
te verruilen voor de technische kant van het varen en bij ons aan boord 
was. 
Op de dag dat wij de koe vreemd vonden doen kwam zijn expertise erg 
goed van pas en nadat we hem als  een soort orakel hadden geraadpleegd  
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was het antwoord heel eenvoudig: “De koe is drachtig en het kalf zal wel 
snel komen.” 
Er werden dus helemaal geen doekjes om gewonden, het was een feit. Nu 
had onze eerste stuurman ook zijn EHBO cursus gevolgd met daaraan 
volgend enkele maanden werken in een hospitaal voor verdere kennis 
verrijking op het gebied van  ziekenboeg  beheersing en om de eerste hulp 
op een waardige manier uit te voeren zodat het hospitaal aan boord  niet 
direct een kast met wondermiddelen was. Helaas had de stuurman geen 
opleiding om zwangere koeien te helpen bij de geboorte van hun 
nakomeling. 
Hier kwam dus de derde wtk weer heel erg van pas. En toen de koe aangaf 
dat het tijd werd was de hwtk bereid in het belang van de lading  en de 
goede naam van de maatschappij om de derde wtk  vrijaf te geven voor 
zijn taak als veearts in de dop en om de koe in ieder geval wat hulp te 
bieden en te proberen haar levend af te leveren in Australië. 
De geboorte verliep zonder problemen, waarschijnlijk mede geholpen door 
niet alleen de derde wtk maar ook het wiegen van het schip op de lange 
deining. Het kalf was zelfs na enkele uren in staat om op eigen benen te 
staan, mede geholpen door de veearts. Deze veearts raakte helemaal in 
zijn rol van goede verzorger en kwam  met het blijde  nieuws dat we 
allemaal mochten drinken van de biest. Dit is geen verbastering van beest 
maar de eerste melk na de geboorte van een kalf dat kennelijk in Zeeuwse 
contreien en andere agrarische delen van Europa als een bijzondere 
lekkernij wordt gezien en uiteindelijk bedoeld is om het kalf een eerste zet 
in de juiste richting te geven om later het leven verder aan te kunnen met 
alleen gras en andere soortgelijke lekkernijen voor koeien en hun 
nakomelingen. 
Het enthousiasme werd niet gedeeld door de rest van de bemanning  en de 
wtk kon ook niet geheel alleen al de melk verwerken. Het kalf kreeg 
uiteindelijk de goede start voor zijn prille leven. 
De melk werd nog wel een paar keer aangeboden en gedronken toen de 
biest stage voorbij was maar het biertje ging er toch beter in dan de verse, 
nogal vette melk. 
Verder was te vermelden dat de Australische autoriteiten weer een 
probleem zagen omdat één koe op het manifest stond en er twee werden 
afgeleverd waarvan één zonder de nodige gezondheidspapieren. Maar dat 
hebben we aan de agent over gelaten om op te lossen. De ontvanger was 
wel erg gecharmeerd van de toegift die hem werd bezorgd. Of hij extra 
vracht heeft betaald, zal wel in de agent zijn boeken vermeld zijn Wel werd 
de derde wtk nog persoonlijk bedankt voor de goede verzorging en het 
levend afleveren van moeder en kind. Dit werd allemaal vermeld in het 
logboek. 
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Willem Gerard Hofker 
Schilder van varende kunst. 

(bijdrage Seline Hofker) 
Voor een nieuwe publicatie en tentoonstelling van het werk en leven van 
mijn oom, de kunstschilder Willem Gerard Hofker, ben ik op zoek naar het 
schilderij dat bij de tewaterlating van de STRAAT BALI door de doopster, 
mevrouw L. Backer-Esser, aan het schip werd geschonken. 
Dit schilderij, dat het kroontje op zijn Indische oeuvre is, heeft sinds de 
indienststelling van de STRAAT BALI in 1953 in de salon van het schip aan 
de wand gehangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willem Hofker, in 1902 geboren in Den Haag als tweede zoon van Gerrit 
Jan Hofker, een hoge ambtenaar bij de PTT, die zelf in zijn jonge jaren als 
literair criticus en schrijver van korte verhalen verbonden was aan de kring 
van Tachtigers en hun literair tijdschrift ‘De Nieuwe Gids’. Hij had vrienden 
die zich niet zozeer met het schrijven dan wel met kunst in de vorm van 
schilderen en tekenen bezig hielden. 
Het talent van Willem om te schilderen werd dan ook al vroeg opgemerkt 
door de beste vriend van zijn vader, Willem Witsen, die erop aanstuurde de 
jongen naar de kunstacademie te laten gaan. Zijn zoon bleek het vermogen 
tot het vastleggen van de realiteit op papier te hebben, zoals ook zijn 
grootvader Jan Hofker (1823-1893) de zeekapitein dat deed door in de 
vorm van aquarellen de schepen waarop hij voer, vast te leggen. Het was 
duidelijk dat het penseel door de grootvader was doorgegeven aan Willem. 
De kleine stukjes papier met daarop krachtige zeezeilende taferelen, die 
later door de volwassen Willem  verzameld werden in een map, zijn wellicht 
de reden dat Willem zijn opdrachten van de KPM en KJCPL met beide 
handen aannam. 
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Hofker was in 1935 al door de KPM benaderd om een nieuw staatsieportret 
te maken van H.M. Koningin Wilhelmina voor het hoofdkantoor van de 
KPM te Batavia. Willem Hofker en zijn vrouw Maria Hofker-Rueter hoefden 
niet lang na te denken over het aanbod in 1938 van de KPM om het 
staatsieportret eigenhandig op de plaats van bestemming af te leveren. 
Door de KPM werd hij vervolgens op een vijf maanden durende rondreis 
door het vaargebied gestuurd om daar tekeningen te vervaardigen waarvan 
reproducties door de maatschappij dan als promotiemateriaal zouden 
worden gebruikt. Dat dit verblijf in de tropen een periode van acht jaren zou 
duren kon niemand bij het vertrek van het echtpaar voorspellen. De 
Tweede Wereldoorlog was ook hier oorzaak van. 
 
Na terugkomst uit het voormalig Nederlands Indië kreeg Willem in 1948 de 
eerste opdracht voor het maken van een wanddecoratie voor enige 
schepen van de KPM en in 1953 van de KJCPL om een schilderij te 
vervaardigen voor de STRAAT BALI. Het lag voor de hand dat, zeven jaar 
na terugkomst in Nederland, dit werk een Indische voorstelling zou worden, 
een samensmelting van eerdere werken uit Java en Bali. Zijn geliefde 
Indië, waar hij de beste werken uit zijn leven had vervaardigd met 
schitterende tropenkleuren, zou nogmaals op dit doek worden getoond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het schilderij, waarvan in het familiearchief een zwart/wit afbeelding 
bewaard is gebleven, heeft een afmeting van 130 x 60 cm. Het toont een 
tempelpoort (Poeroe Dalam in Batoeboelan) in het midden van het 
schilderij, omringd door twee grote waringinbomen. Aan de rechterkant 
staat een groepje van drie personen onder de boom. De man, die in een 
eerder portret van Hofker zijn portret tot leven heeft zien komen, draagt de 
titel “Boer van Batoeboelan”. Hij heeft een goudkleurige bewerkte 
hoofddoek om het hoofd met achter zijn oor een hibiscusbloem. De vrouw 
die achter hem zit is Goesti Agoeng Ngoerah. Haar beeltenis is al op één 
van de twee affiches, die door Hofker voor het KPM Bali Hotel in Den  
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Pasar gemaakt werden, verschenen, waar zij ook onder een parasol zit. De 
vrouw met de godenzetel op het hoofd komt zowel voor in een schilderij als 
in een tekening die Hofker maakte tijdens zijn internering in Makassar. De 
titel van dat werk is Melis. “Op het feest Melis zullen de goden van Den 
Pasar naar Sanoer aan ’t strand gebracht worden”. Aan de linkerkant van 
het schilderij, onder een parasol, knielt een meisje met een witte hoofddoek 
dat een offer brandt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewoonlijk werd door de RIL het tewaterlatingsgeschenk bij verkoop van 
het schip aan de doopster teruggegeven. Op 1 mei 1977 werd het RIL 
hoofdkantoor in Hong Kong opgeheven en werden de schepen 
rechtstreeks behandeld door het Nedlloyd hoofdkantoor in Rotterdam. 
Twee maanden later, op 1 juli 1977, werd de STRAAT BALI in Durban 
overgedragen aan Mercury Shipping. Misschien is zo kort na de overdracht 
naar de Nedlloyd afgeweken van de standaard procedure? . 
  
Ik hoop dat het schilderij ooit zijn kleuren mag prijsgeven. Niet alleen aan 
mijn ogen maar aan velen die het werk van Willem Hofker een warm hart 
toedragen. Daarvoor wil ik u vragen of er iemand is die informatie heeft dat 
kan leiden tot de vondst van dit STRAAT BALI schilderij van W.G. Hofker. 
U kunt mij bereiken op info@willemgerardhofker.com. 

 

De STRAAT BALI in de haven van Tokyo - 1955 
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“Tailor” 
(uit “Anekdotes Walpersoneel”) 

 
Het was in de dagen dat vooral de jonge employées op Kowloon woonden 
en per TJILEKAS overvoeren naar het hoofdkantoor op West Point. In de 
zomer een hete, zweterige tocht, die in hemdsmouwen werd afgelegd. Ook 
in kantoor was dit zomers de gangbare dracht. Er was echter één maar… In 
de directiekamers was het tenue, tenminste voor de bezoeker, lange 
mouwen, jasje, das. 
 
Aangezien het maar zelden voorkwam dat employées rechtstreeks contact 
met directeuren hadden, werd door de eersten (de employées dus) 
besloten zo nodig gebruik te maken van een daartoe op het kantoor klaar 
hangend jasje, waardoor de eigen jasjes konden worden thuis gelaten. 
Daar de lichaamsbouw van de employées zeer verschilde, werd het 
grootste jasje, toebehorend aan een bijna twee meter lange employé op 
vrachtzaken, beschikbaar gesteld. En zo geschiedde. 
Nu wilde het toeval dat naast het geheel open geventileerde kantoor zich 
een kolen gestookte elektriciteitscentrale bevond. Honderden koelies 
droegen dagelijks duizenden mandjes kolengruis van de afgemeerde 
jonken de centrale in. Het kolenstof had vrij toegang tot onze kantoren en 
spaarde ook het geduldig hangende Saigon linnen gemeenschapsjasje niet. 
Het stof zette zich af als twee zwarte epauletten op de schouders; het was 
niet anders. 
 
Op een kwade dag werd uw kroniekschrijver bij de oudste directeur 
geroepen. Een lichte paniek werd onderdrukt door de wetenschap dat aan 
het kledingvoorschrift (jasje aan bij bezoek aan de directie) kon worden 
voldaan. De mouwen bleken veel te lang maar werden ijlings naar binnen 
geslagen. Pasvorm, ho maar, de rug van het jasje bevond zich vrijwel ter 
hoogte van de knieholte, maar ja, one does the best one can. 
En als u nu denkt dat de aantredende clowneske verschijning in de 
directiekamer tot woede of een schaterlach van directiewege aanleiding gaf 
dan, lieve lezer, vergist u zich. Uiterst zakelijk werd een bepaalde opdracht 
om iets te doen of te regelen gegeven en ontvangen. 
Daarna schreef de oudste directeur iets op een papiertje (wat op gebruik 
had liggen wachten in een precies passend vakje in de linker bovenla van 
het directiebureau) en zei: “Hier heeft u het adres van mijn kleermaker. Wie 
weet kan die iets voor u betekenen”. 
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Uit de collectie van Ger Sweijen 
(bijdrage Ger Sweijen) 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een attente vader besloot zijn zoon, vierde stuurman op het s.s. 
TJIKARANG, te verrassen met een briefkaart uit Arnhem (12 augustus 
1929), die met het luchtschip Graf Zeppelin – op zijn wereldreis – tot Tokio 
zou worden vervoerd. Vandaar de stempels Friedrichshafen (15 augustus) 
en Tokio (19 augustus). 
Op de achterzijde staat een rood, vierkant stempel “ontvangen op 10 
september 1929 afd. inspectie JCJL” en werd voorzien (voorzijde) van het 
scheepsstempel “TJIKARANG” en 13 september afgeleverd. 
Dit soort wereldrondvaart Zeppelin stukken zijn tamelijk zeldzaam. Vandaar 
dat het jammer is dat er twee perforatiegaten in zijn geslagen. 
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Vlootlijsten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TJITJALENGKA mei 1966 
 

  
Gezagvoerder J.D.Jelijs 
Eerste

e
 stuurman T.van den DooL 

Tweede stuurman L.Huyding 
Derde stuurman R.G.A.Steenvoorde 
Vierde stuurman L.H.Veenenbos 
Vierde stuurman C.Oudendijk 
Eerste radiotelegrafist H. Viervant Tukker 
Tweede radiotelegrafist J. Wondergem 
Hoofdwerktuigkundige G.J.C. Bevelander 
Tweede werktuigkundige F.K.A.L. Vliegenthart 
Derde werktuigkundige A.M.P. van der Avert 
Vierde werktuigkundige W.A.M. Snel 
Vierde werktuigkundige  S.B.Groen 
Vijfde werktuigkundige R.J.Pieneman 
Vijfde werktuigkundige P.C.van Bodegom 
Leerling werktuigkundige G.J.Nijland 
Leerling werktuigkundige H. Fokkema 
Leerling werktuigkundige J. van der Pol 
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