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Van de Voorzitter 

Onze zomer was - wat weer betreft- wederom wisselvallig, maar dit werd 

(in ieder geval voor de in sport geïnteresseerden) deels goedgemaakt door 

de zeer goede resultaten van de Nederlandse afvaardiging naar de 

Olympische spelen. 

 De ‘verkiezingsstrijd’ was hevig en resulteerde in een enigszins 

verrassende uitslag met de VVD en PvdA als grote winnaars en flinke 

verliezen voor de PVV, CDA en Groen Links. Inmiddels zijn de VVD en 

PvdA voortvarend begonnen aan het formatieproces (geen eenvoudige 

zaak als je bedenkt hoezeer de standpunten van deze partijen uit elkaar 

liggen met betrekking tot diverse belangrijke onderwerpen) maar waarbij 

beide partijen de intentie hebben er  uit te komen omdat ze inzien dat voor 

het oplossen van de huidige problemen het noodzakelijk is snel een 

daadkrachtige regering te hebben.  

Deze zomer vierde een van onze leden zijn 75-ste verjaardag met een (hoe 

kan het ook anders) boottocht op de Kaag. Het geheel was een soort mini 

RIL/ Hong Kong reünie met vele bekenden waarbij oude banden werden 

aangehaald in een relaxte sfeer. 

Onze eerstvolgende gelegenheid oude banden aan en herinneringen op te 

halen is het 13
de

 lustrum van de vereniging dat we op 11 mei 2013 vieren 

aan boord van de MAJESTEIT met een vaartocht richting Dordrecht.  

Het bestuur hoopt u dan aan boord te kunnen verwelkomen. 

Onno Laman Trip 
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Van de redactie 
 

Ledenlijst 
Zoals reeds in het vorige nummer van de RIL-Post (#25) werd aangegeven, 
werden in juli aan de leden, waarvan het e-mailadres bekend was, courante 
ledenlijsten per e-mail toegezonden. 
Na verzending bleken omstreeks 50 e-mailadressen niet juist te zijn en 
werd het e-mailbericht door de diverse providers geretourneerd. 
Vermoedelijk hebben deze leden hun e-mailadres gewijzigd zonder deze 
wijziging aan de redactie van de RIL-Post door te geven. 
Leden die over een e-mailadres beschikken, maar nog geen nieuwe 
ledenlijst hebben ontvangen, worden daarom verzocht hun nieuwe e-
mailadres te sturen naar slettena@wxs.nl zodat hun alsnog een courante 
ledenlijst kan worden toegezonden. 

 

Varen in Verleden Tijden 
(bijdrage Herman van Brussel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
periode zijn geschreven. Het boek is zodoende een autobiografisch verhaal 
geworden van ca. 230 bladzijden voorzien van 70 afbeeldingen. De titel is 
VAREN IN VERLEDEN TIJDEN.  
Het manuscript is gereed en ligt bij de uitgever. Zoals het er nu uitziet is de 
uitgave eind dit jaar of begin volgend jaar.  

 

‘Een oud-zeevarende blijft altijd een 
zeevarende in het diepst van zijn 
gedachten’ is wellicht een 
tegeltjeswijsheid maar wel waar. 
Waarom zou anders onze Vereniging 
van Oud-personeel der KJCPL zoveel 
leden tellen? 
Ook ik heb me nooit echt los kunnen 
maken van die twaalf jaren van mijn 
leven (1952 – 1964) dat ik aan de 
KJCPL was verbonden, eerst via de 
De Ruyterschool en later als 
scheepswerktuigkundige op diverse 
schepen van de maatschappij. Niet zo 
verwonderlijk dus dat ik het op latere 
leeftijd nodig vond mijn ervaringen uit 
die tijd op papier te zetten. Gelukkig 
hoefde ik niet alleen uit mijn geheugen 
te putten. In een van mijn oude 
hutkoffers vond ik nagenoeg alle 
brieven die aan mij en door mij in die 
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Mocht u belangstelling hebben voor dit boek of meer over de inhoud willen 
weten, laat me dit dan even weten.  
E-mail: herman.vanbrussel@online.nl  Tel.: 0165 541679 
 

Kopij voor de RIL-Post 
De hoeveelheid kopij die ter beschikking staat van de redactie begint erg 
mager te worden. Daarom roepen wij u allen op ons uw herinneringen en 
anekdotes toe te zenden. Om verwerking te vergemakkelijken heeft het 
onze voorkeur indien de kopij als e-mail aan de redactie wordt toegestuurd. 

 

Kapitein Steven Jochems 
De redactie is benaderd door Ton Jochems, zoon van oud-RIL gezagvoer-
der Steven Jochems, met de volgende vraag: 
“Zijn er nog lezers /oud medewerkers, die zich mijn vader herinneren of iets 
over hem weten te vertellen? Dit zou geweldig zijn!”  
Weet u iets te vertellen over kapitein Jochems dan kunt u dit per e-mail 
berichten aan Ton Jochems op zijn e-mailadres jochemst@xs4all.nl of door 
een bericht te sturen naar de redactie. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Kapitein Jochems ontvangt 
hostesses van de Melbourne 
Port Authority na aankomst van 
de TJILUWAH in augustus 1965. 
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Teamwork 
(bijdrage Hans Rudy Bos). 

 
Het is al jaren geleden dat ik voor het eerst van die wervende advertenties 
zag, met de oproep om je in te schrijven voor een cursus teamwork. 
Hoewel het lang geleden is staat het me nog bij als de dag van gisteren dat 
die advertenties bij mij als een rode lap op een stier werkten. Ze riepen een 
vreemde agressie bij me op. Om de kosten van een therapeut uit te 
sparen, (zoals het een zuinige Hollander betaamt) heb ik me toen maar 
aan een soort zelfreflectie onderworpen. Het thema daarbij was hoe kon je 
nu cursussen organiseren in zoiets vanzelfsprekends als teamwork. Was 
dat nu niet het toppunt van flessentrekkerij, zoiets als humbug in het 
kwadraat? Daar trapt toch niemand in!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met die groep mensen zat je dus letterlijk en figuurlijk in hetzelfde schuitje, 
24 uur per dag en dat voor een lange tijd.  
Ik kijk met veel plezier terug op die periode, die toch ruim twaalf jaar heeft 
geduurd, en kan me eigenlijk géén echte conflicten herinneren. Er werd 
gewerkt en samengeleefd als een team, zonder dat dit als zodanig was 
benoemd, laat staan dat er een cursus voor gegeven was. 
In een periode daarna heb ik ook nog enkele jaren in een formatieteam 
gevlogen. Op verschillende vliegfeesten in binnen en buitenland werden er  

 

Nu moet ik erbij zeggen dat ik mijn carrière 
begonnen ben in de scheepvaart en wel bij een 
zogenaamde ‘uitzend rederij’, wat in die tijd 
betekende dat je voor twee jaar vertrok naar het 
vaargebied. Met Hong Kong als hoofdzetel had die 
maatschappij lijndiensten in het Verre Oosten, en 
vandaar naar en tussen Australië, Afrika en Zuid-
Amerika. Noord Amerika en Europa werden dus 
niet aangedaan. Eenmaal aangekomen in het 
vaargebied werd je op een schip geplaatst dat op 
één van die lijnen voer en als je tussentijds niet 
naar een ander schip werd overgeplaatst, ging je 
aan het einde van de uitzendtermijn vandaar dan 
weer terug naar huis voor een welverdiend 
Europees verlof. Afhankelijk van de grootte van 
het schip, bestond de bemanning van die schepen 
doorgaans uit een 20 tal Europese officieren en 
tussen de veertig en vijftig, afhankelijk van de 
specifieke lijn, Chinese-, Indiase- of Bantoe 
bemanningsleden. (Al met al aanmerkelijk méér 
dan, de vele malen grotere, containerschepen van 
tegenwoordig bemannen.) 
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demonstaties gegeven. Ook uit die periode kan ik me géén conflicten, 
ongelukken, noch een specifieke teamwork training herinneren.  
 
Me nog steeds afvragend waarom hier dan toch een markt voor was, ben ik 
vanuit dat referentie kader gaan analyseren welke factoren voor de 
bovengenoemde situaties kenmerkend waren. Daarbij vallen de volgende 
zaken op: Duidelijke hiërarchie met heldere taakomschrijving en de daarbij 
behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Een aan duidelijke 
regels en condities gerelateerd promotiebeleid, onderlinge afhankelijkheid 
en begrip maar vooral respect voor de cultuurverschillen. Met daarnaast als 
kernwoorden nog saamhorigheid, taak en doelgerichtheid. Waar in het 
formatieteam nog bijkwam een onvoorwaardelijk vertrouwen in elkaars 
vakmanschap. Wat wel een voorwaarde is als je op ’n halve meter van 
elkaar vliegt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoewel er ongetwijfeld meer zullen zijn, wil ik de bovenstaande punten als 
de randvoorwaarden voor teamwork beschouwen, om vervolgens na te 
gaan, welke er vaak blijken te ontbreken. 
 
De hiërarchie is er doorgaans wel, maar de duidelijkheid ontbreekt nogal 
eens. Dit vanwege de informele organisatie die naast de formele 
organisatie bestaat en waarbij het niet altijd helder is wáár de beslissingen 
nu écht genomen worden. De aanwezigheid van een heldere 
taakomschrijving is zeker niet altijd vanzelfsprekend, als die er al is, zijn de 
verantwoordelijkheden al te vaak minder expliciet gesteld om van de 
bevoegdheden maar te zwijgen. Hierdoor ontstaat vrij snel een zekere  
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vorm van naijver en ‘landpikkertje’. Doordat een helder promotiebeleid 
doorgaans ontbreekt, is er een vruchtbare grond voor ‘ellebogenwerk’ en 
‘haantjesgedrag’ aanwezig. De onderlinge afhankelijkheid wordt niet echt 
ervaren en de samenhorigheid beperkt zich tot de werktijd waardoor er niet 
een echte band kan ontstaan. Waar er al sprake is van cultuurverschillen 
wordt de noodzaak om zich in de overeenkomsten te verdiepen niet zo 
sterk ervaren en blijven er dus gemakkelijker verschillende werelden 
bestaan, met al de communicatie barrières van dien. Omdat dat lang een 
hype geweest is, tref je bij binnenkomst van ’n bedrijf nog vaak een fraai 
ingelijste opsomming van de doelstelling en goede voornemens. 
Aangeprezen als een soort geloofsbelijdenis beginnend met de toverspreuk 
“Our vision and our mission”. Om vervolgens te constateren dat de 
doelstellingen vooral worden bepaald door de urgentie van de lopende 
order en de daarmee samenhangende dagelijkse problemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zouden al die knelpunten nu echt weg te werken zijn door een snelle 
motiverende cursus? Of moeten voor het echte teamwork eerst de 
voorwaarden geschapen worden die essentieel zijn om te laten zien dat we 
echt in teamwork geloven?  
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Sjanghai 1958  

(bijdrage Jac. Spaans) 

In 1958 voer ik als derde stuurman op s.s. TJIBODAS onder Kapitein Baak 
en eerste stuurman Van der Spoel, in de Japan – Indonesia – Service 
(JIS). In verband met de Nieuw Guinea perikelen werd de toegang van 
Nederlandse schepen tot Indonesië verboden. We lagen in Yokohama toen 
we dit hoorden. Na enige tijd opgelegen te hebben, maakten we een wilde 
vaart reis naar de Filippijnen om daar boomstammen te laden voor Japan. 
Na gelost te hebben werd in de Filippijnen een volle lading kopra geladen 
voor Colombia, waarna met een volle lading suiker vanuit Cuba naar Japan 
werd teruggevaren.  

Op 21 april 1958 te 15.00 uur vertrokken we uit Santa Maria op Cuba en 
kwamen via het Panama Kanaal een maand later op 20 mei te 16.00 uur 
aan in Kawasaki. De suiker werd gelost in Kawasaki en Kobe. 
De agent vertelde ons dat we weer terug mochten in de JIS. In Kobe, 
Osaka en Moji werd geladen voor Indonesië, waarna op 3 juni te 14.00 uur 
werd vertrokken naar Sjanghai. Aan de mond van de Yangtze delta werd 
de loods op 6 juni overgenomen tezamen met een strenge ambtenaar die 
er op moest toezien dat alle verboden voorwerpen – waaronder camera’s - 
achter slot werden verzegeld. Onder loodsaanwijzing voeren we de 
Yangtze op en daarna de Huangpu River; ter hoogte van de Bund werd op 
6 juni om 10 uur vastgemaakt. 
 
Op de kade waren grote luidsprekers aangebracht waar revolutionaire 
liederen ten gehore werden gebracht. Het was geen pretje dit de hele dag 
te moeten aanhoren. De bootwerkers stonden al vroeg in gelid op de kade 
en deden met marsmuziek begeleide ochtendgymnastiek. De enige plaats 
waar we aan wal naar toe mochten was de Seamen’s Mission waar ook 
Chinese artikelen konden worden gekocht. Ik heb nog steeds een fraaie 
kamferkist en wat houtsnijwerk uit die tijd.  
Ik was zo ongehoorzaam geweest om mijn camera niet in te leveren. 
Tijdens aanloop en vertrek durfde ik geen foto’s te maken, bang om 
gesnapt te worden met mogelijk nare gevolgen voor mijzelf en de rederij. 
Voor de wal liggend was het fascinerend om te zien hoe een hele vloot 
sampans bij het wisselen van het tij losmaakte en gebruik makend van 
wrikriem en getijstroom de rivier opvoer. Stiekem heb ik daar enkele foto’s 
van gemaakt. Geen enkele sampan had een motor, alle voortstuwing ging 
met wrikriem en de stroom op de rivier, soms met een klein zeiltje. De 
gezinnen leefden aan boord  
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Sampans op Huangpu River in Sjanghai ter hoogte van de Bund na het 

wisselen van het getij. 

 
Gezinnen leefden aan boord. Voortstuwing en sturen met de wrikriem. 



9 
 

We vonden de sfeer benauwd in het China van Mao. Op 8 juni te 09.00 uur 
vertrokken we weer naar Hong Kong om de reis in de JIS te vervolgen. De 
onderstaande foto toont de TJIBODAS op de boei in Hong Kong; het was 
verplicht voor de vaart op Sjanghai om de naam in Chinese karakters op de 
zijde te hebben. De laatste foto toont het achterdek van de TJIBODAS 
tijdens de middagpauze van de bootwerkers in Hong Kong. De ruimen zijn 
afgesloten met regententen, de houten luiken liggen aan dek, de 
bootwerkers eten hun hapje aan dek. Op de achtergrond is het ‘clubhuis’ te 
zien dat de rederij voor de Chinese bemanning had laten bouwen op het 
Victory schip. Op de terugreis deden we 18 en 19 juli 1958 wederom 
Sjanghai aan. Op 1 augustus in Kobe werd ik overgeplaatst naar de 
STRAAT MOZAMBIQUE en keerde terug in de ASAS.  

 

 
 

TJIBODAS op de boei in Hong Kong 

 

Opmerking redactie:  

In 1930 werden  door de JCJL reeds Chinese karakters  geplaatst op de 

romp van de TJINEGARA (1) en TJISADANE. Nadien werden nog de 

TJITJALENGKA, TJIMENTENG, de drie Victories en de TASMAN van 

Chinese karakters op de romp voorzien. 
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Bootwerkers tijdens middagpauze aan dek van de TJIBODAS in          

Hong Kong. 
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Hoe vertel ik dit aan mijn baas. 
(bijdrage Henk Roos) 

 
In de vijftiger jaren was een auto in Japan een vrij grote luxe. Als employee 
had je dikwijls geen autootje, maar gebruikte je het uitstekende publieke 
transport systeem. Overal waren bussen en treinen en ook nog trams. Ook 
taxi’s - kleine Renaultjes - waren overal te krijgen en zeer goedkoop. De 
tram van Kobe naar Osaka werd  bijna het eind van de carrière voor een 
van onze collega’s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat was het geval? In Japan  waren er zeer strenge instructies dat  de 
kantoorauto’s niet door het ‘homestaff’ personeel mocht worden gebruikt,   
tenzij met zeer speciale toestemming van de agent of de 
vertegenwoordiger. Die werd echter vrijwel nooit gegeven want je moest 
van heel goede huize komen om aan je baas te verklaren dat je de 
kantoorauto nodig had. Deze was voor  vrijwel geheel in die tijd alleen in 
gebruik bij de agent/vertegenwoordiger en zijn vrouw en wij gebruikten  
taxi’s, die altijd beschikbaar waren. 
Onze collega in Osaka had van zijn baas - voordat die met vakantie ging - 
nog eens in duidelijk te verstaan gekregen dat de kantoorauto ALLEEN  
DOOR DE CHAUFFEUR MOCHT WORDEN GEBRUIKT. Alleen als de 
chauffeur beschikbaar was mocht  de kantoorauto  worden gebruikt om 
naar de haven te gaan. Onze collega moest op een avond overwerken en 
hij wist waar de sleutels van de auto lagen. Och dacht hij maar: “Zo, dat 
vindt toch niemand uit als ik die auto een keertje mee naar huis neem. 
Morgenochtend breng ik hem heel vroeg weer terug en geen haan kraait er 
naar”. 

 

Een Japanse  
Renault  4CV taxi 
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Zo gezegd zo gedaan. Helaas verliep het niet zoals gepland. De tramrails 
tussen Osaka en het dorpje waar hij woonde, waren in reparatie en de 
stenen tussen de rails waren op een bepaalde plaats weg gehaald. En dat 
zie je niet op een regenachtige  avond. Dus landde hij in volle vaart met de 
kantoorauto op de opgebroken weg, grote schade veroorzakende aan de 
onderkant van de auto.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om elf uur s’avonds werd bij ons thuis gebeld. Een verregende en totaal  
teleurgestelde collega vroeg om een biertje om even bij te komen. Dat 
werd prompt geregeld en  toen kwam het hele verhaal op tafel. 
Grote vraag : “Wat nu te doen?” “Wat adviseren jullie.? Als ik hem precies 
vertel  wat er gebeurt is volgt wellicht ontslag”, vreesde hij. 
Wij kenden zijn baas als een fijne, recht door zee type en na lang overleg 
werd besloten dat hij, zodra  zijn baas terug zou zijn, maar ‘met de billen 
bloot’ moest  komen. Benadrukkend dat hij tot heel laat had  gewerkt en het 
erg moeilijk was om op een regenachtige avond een taxi te krijgen. 
Het liep met een forse waarschuwing  gelukkig nog goed voor hem af. 
Maar na die rit raakte hij de kantoorauto nooit meer aan. 
 

 

Plattegrond van Osaka Port 



13 

 

m.s JAPARA en s.s. JAPARA 
(bijdrage Tim Haitsma 

 
Nee dit is geen fout. Het is een aanduiding van twee gelijknamige schepen 
waarop ik heb mogen varen en, zoals ik denk, één van de heel weinigen 
die dat kan staven. 
Het m.s. was een motorschip van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd 1939-
1966  en het s.s. een echt stoomschip1939-1958  ex KPM, dat in dienst 
kwam van de KJCPL 
Over  dit wel bijzondere stoomschip gaat mijn verhaal en over de vaart in 
RIL verband en tevens mijn ervaring als bemanningslid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We kwamen in de nieuwe dienst van Oost- en Zuid - Afrika naar Australië, 
een wel heel bijzonder traject. Varend vanuit Durban naar Adelaide gaat 
mijn verhaal. 
Het was de eerste keer dat dit schip deze reis ondernam, maar eerst moet 
er wat verteld worden over het schip en de conditie waar het zich in 
bevond. 
Het schip was gebouwd voor de KPM  en ter leen/charter gegeven aan de 
KJCPL voor het openen van deze nieuwe lijn. 
Het had dienst gedaan in de tropen waar de KPM haar schepen op de 
diverse lijnen had ingezet en de JAPARA was hier één van. 
Het heel aparte was dat ik op een schip kwam met een voor mij zeer 
bijzondere voortstuwingsinstallatie waarvan ik het bestaan alleen had 
geleerd op de zeevaartschool in de lessen over scheepswerktuigkunde. 
Het was een triple expansie machine  en de leraar scheepswerktuigkunde 
op de zeevaartschool had er kennelijk in zijn zeedagen mee te maken 
gehad want hij had dat hoofdstuk zeer duidelijk weten in te prenten bij de  

 

s.s. JAPARA 
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leerlingen van zijn klas waar ik bij hoorde. En nu was ik op een schip met 
een echte stoommachine. Het kon niet beter! 
 
Na vertrek werd duidelijk dat dit soort voortstuwingsinstallaties wat aan 
bekendheid hadden ingeboet ten opzichte van de motorschepen want het 
was niet direct een heel snel schip, wel erg rustig en stil want de machine 
maakte weinig lawaai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een warme gezellige stoomlucht, een heel schone machinekamer waarin 
alles glom en gepoetst was. Vol met allerlei manometers, appendages en  
bewegende delen  en heren wtk’s en personeel van dit grootse gebeuren in 
redelijk wit gebleven overalls. Zij verrichtten een soort van gokspel  door 
handmatig de lagers te controleren of die niet warm liepen, dit was 
werkelijk iets unieks om te zien. Men moest de op en neer gaande 
bewegingen volgen  van het lager dat regelmatig ronddraaide en dus 
voorbij kwam. Men ging de snelheid van de beweging met de hand 
meemaken buiten de draaiende delen en dan ineens stak men zijn hand  
uit en raakte het lager aan om te bepalen of het warm liep. Dit was een 
circus act en een soort  van trotseren van ijzer tegen mens.  
 
De gezagvoerder, die het meest van zijn zeevarende dagen in de Oost had 
doorgebracht, kreeg nu eindelijk de gelegenheid om zijn zeevaartkundige 
lessen in de praktijk te gaan brengen wat betreft varen over een grote 
afstand in de open oceaan. 
Dus kwam het lesje over wat de kortste afstand  tussen twee punten op de 
globe was eindelijk tot zijn recht, namelijk een grootcirkel. En mede in acht 
genomen dat het schip een vrij beperkt vermogen over had gehouden na  

 

Ook een blik in de 
machinekamer, moet 
eigenlijk stoombedrijf  
zijn, was iets wat de 
gelukkigen die op dit 
schip hebben gevaren 
en/of gewerkt en de 
‘stoompik’ van de 
zeevaartschool, zich 
waarschijnlijk nooit 
voor konden stellen. 
Heel mooie gepoetste 
pijpen en leidingen van 
kwaliteitskoper en 
enorme moeren op de 
deksels van de drie  
zuigerhuizen,  
 

Een Triple Expansie Machine 
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zijn diensten in de Oost en het al niet meer zo snel was als na  de 
oplevering door de scheepswerf  P. Smit Jr te Rotterdam. Toen was het 
maximum vermogen 10 knopen met 1700 ipk. Wat ik vertaalde in Indische 
paardenkrachten en dat waren heel kleine paardjes die men in Nederlands  
Indië had. 
Het nadeel van de grootcirkel vaart was dat we wat dicht bij de Zuidpool 
kwamen en dus ook wat koeler weer hadden met de grotere golven van de  
‘bree veertien’. 
Nu was het een schitterend gebouwd schip met ouderwets materiaal van 
zeer  bijzondere en goede kwaliteit wat o.a. tot uiting kwam in de 
aankleding van de officiershutten; erg mooi mahoniehout voor de kooi,  het 
bureau en het bijzondere wastafel gebeuren. Dit dient wat nadere 
toelichting . Stel u voor: een heel mooie mahoniehouten wandkast met een 
beweegbare spiegel in het deurtje op ooghoogte waarachter een kastje 
voor de toiletspullen en daar weer achter, goed verscholen, een tinnen 
waterhouder van flinke proporties, die dagelijks gevuld werd met schoon 
water door de bediende die de hut schoonmaakte. Dit behoorde ook tot 
één van zijn taken. 
Onder het spiegeldeurtje bevond zich een grote klep met koperen 
handgreep die, door dit naar buiten te trekken, een wastafel in de 
openbaarheid bracht als de klep volledig horizontaal was gebracht. De 
waskom had een tuit met daarboven een klein koperen kraantje dat het 
water uit de hierboven genoemde tinnen waterhouder kon laten lopen. Dit 
gaf dus de mogelijkheid van tanden poetsen, gezicht en handen wassen 
evenals ook scheren. 
Door de klep weer dicht te doen liep het gebruikte water via de tuit naar 
een even grote bak onder in de kast  en zodoende was het water weg ,de 
wasbak schoon en de hut  zag er weer uit als een mooie kamer zonder  
wastafel, met slechts een heel mooie mahoniehouten kast tegen het schot. 
Nu moet erbij vermeld worden dat de gebruikers van deze constructie 
regelmatig het dichtslaan van de klep volbrachten door er een knietje onder 
te geven. Dat werkte allemaal,schitterend tot  het punt dat de bedienden 
vergeten waren om de onderste bak leeg te maken want dan had het 
knietje tot gevolg dat je schoenen volstonden met vuil scheerwater e.d. ( dit 
uit eigen ervaring) 
 
Nu moet weer even aangehaald worden dat het schip gebouwd was voor 
de vaart in de tropen en dus ook zodanig uitgerust. Dit hield in dat de 
badkamer niet direct een douche had of warm water, daar dit absoluut niet 
nodig was in de Oost. 
Dus de gezamenlijke officierenbadkamer had een emaillen bak 
hangend/steunend op draagspanten  tegen een stalen schot waar water in 
kwam door een kraan open te draaien  In de Oost was de bak altijd gevuld, 
dat was om het water wat af te laten koelen zodat je in de Oost een lekker 
koel water gebruik had. Deze constructie heette mandikamer en er was - ja  
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echt waar - wederom een koperen emmertje met als handgreep een 
koperen buis  aan de boven kant die dwars over het midden van dit 
emmertje was vastgeklonken.. Je had nu een handgreep op een emmer 
die je vulde uit de mandibak en dan leeggoot over je hoofd en andere edele 
delen. Daarna inzepen en afspoelen door water te hozen/gieten/gooien via 
het emmertje Dit belangrijke koperen gebruiksvoorwerp heette gajong. U 
begrijpt al dat deze mandikamer niet direct uitnodigde voor een warme 
douche na stinkend koud en nat van de wacht af te komen. 
Maar nu kwam hier het vernuft van de heren uit de machinekamer volledig 
tot uiting. Hoe maak je koud water warm?. 
Er werd - echt waar - een koperen leiding gelegd van achteruit de 
machinekamer over het achterschipdek naar de midscheeps en naar de 
mandikamer. Dit was een open leiding en die werd in een soort spiraal  op 
de bodem van de emaillen mandibak gelegd  Vastschroeven had de bak 
lek gemaakt en lijm hield niet,  dus werd het een open losse spiraal. 
Met een afsluiter om de stoomtoevoer te regelen, want de stoom werd 
constant op de leiding gelaten om een ieder op elk uur van de dag of nacht  
een warm bad te kunnen laten nemen . 
Nu zijn de technische lezers onder u natuurlijk bekend met het fenomeen 
dat in een open stoomleiding, zonder isolatie, over een dek waar 
regelmatig grote hoeveelheden koud zeewater over kwamen, de stoom 
condenseert en zich water in de pijp vormt.  Als de afsluiter in de mandibak 
werd open gedraaid om de stoom in het water te krijgen voor een warme 
heerlijke gebeurtenis na een koude natte hondenwacht, was het resultaat: 
Bang  boem klap, nog grotere boem en bang klap  Hele grote klap en boem 
bang . 
Het gecondenseerde water werd door de stoom uit de leiding gedreven, 
over een lange afstand vanuit de machinekamer naar de midscheeps. De 
emaillen mandibak, waarin de spiraal op en neer danste, hing los tegen 
een stalen schot. Uiteindelijk kwam er stoom en was het water redelijk snel 
op temperatuur en kon men eindelijk gaan genieten van een warm bad. Als 
dit gebeurde na de hondenwacht, om ongeveer half vijf, was wel het hele 
schip wakker maar jij had je warme bad  
 
U kunt zich dus voorstellen dat deze reis onvergetelijk was. 
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“De kooi op dubbelwerk” 
(bijdrage W. Bakker) 

 
Het stoomschip TJIBADAK was qua bezetting zijn tijd ver vooruit. Naast 
hwtk Leen van Hulst en de tweede wtk, Ben Kracht, was er nog Willem 
Koning als derde, Willem Bakker als vierde en Chris Muller, de assistent 
met zijn bodybuilding een succes in het Singapoorse Cathay theater,. 
Het was een, voor de tropen, goed gebouwd schip! Punkah louvres in de 
deuren, openslaande ramen in de hut. Alle hutten waren gebouwd rond een 
royale machinekamer schacht op het sloependek. Ook de gang had een 
‘skylight’. Kortom we woonden licht en luchtig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De brug was al even spaarzaam bezet en de stuurlui woonden aan de 
stuurboordkant. 
De badkamers en toiletten waren helemaal achter in de gang en sloten aan 
op een verkleedruimte waar de schone ketelpakken lagen, de 
machinekamer schoenen keurig in vakjes stonden en het vuile goed in een 
ruime bak kon worden gedeponeerd. 
De hutten waren ouderwets ‘gezellig’. De kooi was zestig cm. breed en 
tweemaal drie laden hoog en was van mooi gepolitoerd hout gebouwd. Een 
ruim bureau en een stevige, van armleuningen voorziene stoel 
completeerden het geheel. Naast de hangkast was er ook nog een bank 
met een opklapbare zitting, die van een gevlochten ‘matting’ was voorzien, 
waaronder je een hoop ‘spul’ kwijt kon. We woonden in zo’n hut in de ware 
zin des woords. Dit vanwege het feit dat je, soms jaren achtereen, aan 
boord van hetzelfde schip zat.  
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De leefgemeenschap was derhalve bijzonder hecht. We voeren van 
Maleisië, via Singapore en wat havens op Java, naar Australische havens. 
De top van de état-major woonde in Australië. Geen wonder dus dat het 
meevaren van hun vrouwen op de kustreis zijn intrede deed, ook al was het 
schip daar, qua voorzieningen, niet geheel op ingericht. Zo liet ‘Ome Leen’, 
in de wandeling ook wel ‘De Baas’ genoemd, door de Chinese tumbalow 
zijn kooi ombouwen, zodat deze op dubbelwerk gezet kon worden. Een 
bodemplank vast aan de wand en de ernaast liggende vast aan de 
beddenplank, enzovoort, zodat het geheel uitschuifbaar was geworden. 
Twee losse poten, die in de uithoeken gezet konden worden, 
completeerden het geheel. Een aanvullend matrasje was al in Singapore 
aangemaakt. 
Het was bijzonder stil aan boord de avond van de aankomstdag in Sydney. 
Ben Kracht was naar zijn boerderij, Jan Willem was naar zijn ‘lief’ en Willem 
Bakker had de wacht. Hij las de ontvangen post terwijl hij met één oor 
luisterde naar het ‘gemauw’ van de ketelvoedingpomp ‘up’ en het 
brommerige ‘down’ met daartussen een ‘thudd’ van de horizontale 
stoomschuif. Zolang dat ritme niet verstoord werd ging alles naar wens op 
de stookplaat. 
Chris Muller was naar zijn vriendin en zou pas tegen middernacht aan 
boord zijn, in plaats van om tien uur, om de wacht over te nemen. Hij was 
keurig op tijd, een pak tijdschriften onder zijn arm en een plak Cadbury 
hazelnoten in melkchocolade in zijn rechterhand, die hij met een ‘Dank je 
Willem’ op de bank deponeerde. Hij hees zich in een ketelpak en gleed kort 
daarop langs de lange trap de machinekamer in. Op zijn terugweg haalde 
hij de ‘helder/duister’ schakelaar over en het schip was daarmee, tot zes 
uur in de ochtend, ‘naar bed’. 
In één van zijn tijdschriften moet beslist iets heel grappigs hebben gestaan. 
Chris Muller begon zo aanstekelijk te lachen dat ook ik, ‘om niets’ mee 
begon te snikkeren, kort daarop gevolgd door de vrouw van de hwtk, die 
het ‘giechelen’ in ‘gieren van de lach’ omzette. Op het hoogtepunt hiervan 
begaf de kooi het onder luid gekraak, gevolgd door een doffe bons op het 
teakhouten dek. Het gelach verstomde meteen en het werd akelig stil. 
Alleen de havenvoedingpomp was nog hoorbaar; mauwend omhoog en 
brommend omlaag met een ‘thudd’ daar tussen in. 
Toen ik de ‘baas’ om zes uur ‘s ochtends bij de toiletten tegen kwam, keken 
zijn ogen me zo vernietigend aan dat niemand ooit meer het voorval durfde 
te memoreren. 
Tot vandaag dan ………. 
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Verlofreis 

(bijdrage Henk Slettenaar) 
 
Na een verblijf van bijna drie jaren aan boord van de BOISSEVAIN ontving 
ik plotseling, een paar dagen voor aankomst Hong Kong, een telegram van 
P.Z. dat ik vanuit deze haven met Europees verlof zou gaan. Ook onze 
stewardess, Miss Summers, had eveneens bericht ontvangen dat zij met 
Europees verlof mocht gaan. 
Nadat we een afscheidsparty hadden gehouden werden de koffers uit de 
kofferbergplaats - achter de schoorsteen – gehaald en, met behulp van de 
“maten” , werd er gepakt. Toen, geruime tijd later, de hutkoffer in Nederland 
arriveerde, bleken ook enige lege bierflesjes te zijn mee ingepakt. 
 
Nadat de BOISSEVAIN op de boei in Hong Kong was afgemeerd hoorden 
we waaraan we dit plotselinge verlof hadden te danken. De nieuwgebouwde 
STRAAT LOMBOK was bijna gereed voor aflevering en een Chinese 
bemanning voor dit schip moest naar Nederland worden gevlogen. Hiervoor 
had de RIL een vliegtuig gecharterd bij de Engelse luchtvaartmaatschappij 
BOAC. Deze maatschappij had op zijn beurt de vlucht weer uitbesteed aan 
de Amerikaanse Flying Tiger Line. Daar er, naast de bemanning voor de 
STRAAT LOMBOK, nog enige plaatsen over waren, werden nog negen 
scheepsofficieren en stewardess Summers aan de vlucht toegevoegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De DC-4 Skymaster van Flying Tiger Line 
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Flying Tiger Line was een luchtvaartmaatschappij die na de Tweede 
Wereldoorlog werd opgericht door een aantal piloten van de Flying Tigers. 
Dit waren Amerikaanse piloten die vanuit Birma en China tegen de 
Japanners hadden gevochten. Zij hadden een aantal vrachtvliegtuigen van 
de Amerikaanse regering overgenomen en zich in hoofdzaak toegelegd op 
het vervoer van vracht. Het door de RIL gecharterde vliegtuig was een DC-
4 Skymaster vrachtvliegtuig waarin een aantal stoelen op rails op de vloer 
waren vastgezet. Er was geen aparte ruimte voor de bagage, die werd voor 
in de cabine gestouwd. Daar ik een stoel op de eerste rij kreeg toegewezen, 
heb ik de hele reis met mijn benen op de bagage moeten zitten. Daar Flying 
Tiger Line geen cabinepersoneel had werden twee stewardessen door  de 
BOAC ter beschikking gesteld. De verdere bemanning bestond uit vier 
Amerikaanse piloten, die bij toerbeurt sliepen en het vliegtuig bestuurden. 
 
We vertrokken vanaf het oude Kai Tak vliegveld. In die tijd – 1957 – was de 
landingsbaan in Kowloon Bay nog in aanbouw, zodat gebruik gemaakt 
moest worden van een erg korte startbaan. Deze start- en landingsbaan 
was zo kort dat veel luchtvaartmaatschappijen - waaronder de KLM - Hong 
Kong nog niet in hun dienstregeling hadden opgenomen.   
Omdat het vliegbereik van de DC-4 niet zo erg groot was werden een groot 
aantal tussenstops gemaakt. De reis ging van Hong Kong via stops in  
Bangkok, Calcutta, Karachi, Bahrein, Cairo en Rome, voordat we eindelijk, 
na een reis van twee en een halve dag, in Amsterdam arriveerden. In het 
vliegtuig werden geen maaltijden geserveerd. Ook waren er geen drankjes 
verkrijgbaar, behoudens een glaasje water, zodat de twee BOAC 
stewardessen niet veel te doen hadden. Onze maaltijden kregen we tijdens 
de over het algemeen vrij lange tussenstops voorgeschoteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In het vliegtuig 
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Van verplichte rusttijden voor piloten scheen men nooit gehoord te hebben. 
De vier vliegers hadden de DC-4, via een aantal tussenstops, vanuit de 
Verenigde Staten naar Manilla gevlogen, waar de lading gelost werd. Leeg 
vlogen ze daarna door naar Hong Kong, waar wij aan boord kwamen. 
Dezelfde bemanning vloog, nadat ze ons in Amsterdam hadden afgeleverd, 
meteen door naar Frankfurt om een lading emigranten op te halen, die naar 
de Verenigde Staten moest worden vervoerd. Al met al waren deze vier 
bemanningsleden ongeveer veertien dagen achtereen in touw. Hun rust 
kregen ze kennelijk door bij toerbeurt tijdens de vlucht te slapen. 
 
Deze Skymaster beschikte niet over een drukcabine. Tijdens het traject 
Rome – Amsterdam , toen over de Alpen moest worden gevlogen, gaf dit 
wat problemen. Door de lage luchtdruk kregen veel Chinezen bloedneuzen. 
Wonderlijk genoeg hadden de Europeanen hier geen last van.  
In Hong Kong had men ons beloofd dat we in Cairo bij onze bagage zouden 
kunnen komen en  dan warmere kleding zouden kunnen aantrekken. 
Natuurlijk kwam van deze belofte niets terecht zodat we ’s ochtends om half 
zes, op een koude dag in maart, in tropenkleren, al bibberend op Schiphol 
aankwamen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terwijl wij op het oude Schiphol – nu Schiphol Oost – bij de douane 
stonden te wachten, steeg ‘onze’ DC-4 al weer op. Eén van de 
douanebeambten merkte op dat, gedurende  al de jaren die hij op Schiphol 
had gewerkt, dit het zevende toestel van Flying Tiger Line was dat hij had 
meegemaakt en het eerste dat geen startverbod opgelegd had gekregen. 
 

 

Bij de douane 
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Tophit 
(bijdrage Ton Roskam) 

 
Het motorschip STRAAT COLOMBO was in september1962 op haar 
‘maiden voyage’ van Rotterdam naar het Verre Oosten, geheel volgens de 
oude VOC route ‘om de Kaap’. Enkele dagen voor aankomst Kaapstad was 
de ‘hoge druk’ ‘s middags aan een aperitiefje begonnen voor de lunch. De 
‘hoge druk’ bestond uit de gezagvoerder ( de Ouwe), de hoofdwerktuig-
kundige ( de Baas), de eerste stuurman en de tweede wtk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het werd een zeer geanimeerd gebeuren. Het samenzijn vond plaats in de 
hut van de Ouwe en deze was vergezeld van zijn echtgenote. Met z’n 
vijven werd het keilproces bedreven, waarbij de aanwezige dame enigszins 
afstand probeerde te bewaren. Toen de festiviteiten uit de hand begonnen 
te lopen besloot de vrouw van de Ouwe een frisse neus te gaan halen en 
verliet het gezelschap. Haar afwezigheid werd niet direct opgemerkt en de 
harde kern consumeerde nog even verder. Na een kwartiertje werd de 
‘kapiteinse’ als vermist gesignaleerd en begon het grote zoeken. Zoals van 
hem verwacht mocht worden nam de Ouwe de leiding. Eerst werd de 
slaaphut van de gezagvoerder uitgekamd, zeer grondig, tot onder de 
matrassen. 
Daarna volgden de voor de hand liggende locaties zoals: brug-
kaartenkamer-sloependek-messroom-rooksalon. Het gezelschap daalde  
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verder af in  de scheepskrochten en marcheerde door de dienstgang naar 
het achterschip. Door de voorgaande consumpties gebruikte de zoekploeg 
‘veel ijs’. Ze schaatsten door de verblijven en daalden zelfs af tot in de 
machinekamer. Nog steeds geen spoor van de vermiste. Terug naar de 
brug en daar gaf de Ouwe het sein aan de machinekamer om stand-by te 
zijn en klaar te maken voor manoeuvreren, voor ‘man over boord’. Alles 
werd in paraatheid gebracht, afslacken  ( vaart minderen) van de 
hoofdmotor, overgaan van zware olie op dieselolie enz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tijdens deze handelingen zag 
de dienstdoende vierde 
stuurman, de vrouw van de 
Ouwe op de bak staan . Hij riep: 
“Daar staat ze, op de bak!!”.  
In Nederland was op dat 
moment Peter Koelewijn 
wereldberoemd met het lied: 
“Kom van dat dak af”. Het 
coveren van deze kraker tot 
Zuid-Atlantische tophit duurde 
slechts enkele minuten.  Met 
veel overgave bracht het 
scheepskoor ‘s avonds de 
première van “Kom van die bak 
af ”. Het lied werd ondersteund 
door een vocale backing groep 
in ketelpak. De verdere 
begeleiding bestond uit een 
ensemble van blazers, op 
kammetjes met vloeitjes.  Een 
percussiegroep op prullen-
bakken zorgde voor het 
opzwepende ritme. De hit heeft 
onafgebroken twee weken op de 
eerste plaats gestaan.    
 

 

De ‘bak’ van de STRAAT COLOMBO 
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WIE WEET HET NOG? 
(Vragen rubriek) 

 
Omtrent een vraag over het maken van luchtfoto’s van RIL-schepen, 
ontving de redactie een aantal reacties. 
 Hugo Labrie schreef: “Veel weet ik er niet meer van, maar ik geloof dat er 
wel VHF contact was. Ik heb nog een foto van de STRAAT FREMANTLE. 
Deze werd genomen door de firma Airfoto, P.O. Box 159, Malacca. De kiek 
moet genomen zijn in 1978 toen ik eerste stuurman aan boord was. 
Ook heb ik zo'n foto van de STRAAT CUMBERLAND uit 1969, maar daar 
staat niet bij wie die genomen heeft. 
Dan heb ik een foto van de STRAAT LUZON uit 1975, en van de 
SAFOCEAN ALBANY uit 1976. Beiden genomen door J.K. de Vries Jr, 
Marine Photographer, Federal Building, Foreshore, Cape Town. 
En natuurlijk foto’s van diverse schepen, genomen in de haven van Sydney 
door Marine Photography, 134a Victoria Road, Rozelle, Sydney  2039, 
Australia”. 
Deze info maakt het wat duidelijker hoe die foto’s tot stand kwamen. 
Het lijkt erop dat de Vries, schepen liet poseren voor de Tafelberg, terwijl in 
de Straat van Malakka  actiefoto’s werden gemaakt. 
 
Meer informatie blijft uiteraard welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Beide foto’s van de STRAAT AGULHAS zijn kort na elkaar, tijdens 
dezelfde vlucht, gemaakt 
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Braathens. 
Henk Roos had de volgende vraag: 
Toen ik bij de KJCPL in dienst kwam in 1952 werd er ook gebruik gemaakt 
van vluchten met de Noorse Luchtvaart Maatschappij BRAATHENS. 
Zijn er nog oudjes die daar wat meer over kunnen vertellen. Van waar 
vloog Braathens in het Verre Oosten en met welke vliegtuig type 
werd er gevlogen? Waar werd er overnacht en hoe lang duurde zo'n reis.? 
Hoeveel  passagiers konden er mee op zo'n vlucht ?” 
 
TJIPANAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit zijn weer veel vragen waarvan de meesten  ongetwijfeld beantwoord 
kunnen worden. 
Vragenstellers en reageerders bedankt. 

Van Hugo Huiskamp 
werden afdrukken van 
de achterzijde van 
foto’s  ontvangen. 

 

Bij de overdracht aan de 
nieuwe eigenaren in Yoko-
hama in 1967 werd, onder 
leiding van kapitein 
Beynon, de RIL vlag 
verbrand. 
Wie weet iets meer te 
vertellen over deze 
ceremonie en was dit een 
bekend gebruik? 
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Uit de collectie van Ger Sweijen 
(bijdrage Ger Sweijen) 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande brief voor de heer J.C. Lokker werd vanuit Scheveningen 
naar de Technische Dienst van de JCJL te Tandjong Priok verzonden op 
19-12-1934. 
Dit was de Uivervlucht met kerstpost voor Ned. Indië. 
De plakzegel “Sein via Radio Holland” in fel rode kleur is een waardevolle 
toevoeging aan dit poststuk. 
De brief werd op 29-12-34 afgestempeld te Tandjong Priok en dezelfde dag 
ontvangen door afd. N.D. Tandjong Priok, doch pas op 5-1-1935 
afgestempeld door afd. T.D. Tandjong Priok. Vreemd dat e.e.a. bijna net zo 
lang duurde als de vlucht van de Uiver. 
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Vlootlijsten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRAAT JOHORE Augustus 1977 
 

  
Gezagvoerder D. van Hekken 
Eerste stuurman R. van Willigenburg 
Tweede stuurman P.J. van Kempen 
Derde stuurman J. Rijpstra 
Radiotelegrafist G.C.E. Poker 
Hoofdwerktuigkundige J.E. Hartsuiker 
Tweede werktuigkundige J.P.H.M. Smets 
Derde werktuigkundige A.J.M. Claessen 
Vierde werktuigkundige M.J. Warnaar 
Vijfde werktuigkundige M.D. Kodde 
Vijfde werktuigkundige A.J. van Mourik 
Stewardess P.C. van Kempen-Lijbers 
Stewardess T. Rijpstra-Nieuwhof 
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