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Van de voorzitter 

Na een matig voorjaar hebben we van een prachtige zomer kunnen 

genieten. Hoewel er hier en daar geklaagd werd dat het ‘te warm’ zou zijn 

geweest.  Dit geldt natuurlijk niet voor onze leden die zich juist thuis voelen 

in het warme weer, dat mooie herinneringen oproept aan de tijd dat men 

werkte en woonde in de tropen.  

Met het herstel van de economie wil het maar niet opschieten, hoewel er 

de laatste maanden een aantal ‘lichtpuntjes’ worden vermeld zoals het in 

zicht zijn van een kentering in de neerwaartse spiraal in de woningmarkt. 

Nog even doorzetten en er komen weer betere tijden. 

We hebben in ieder geval kunnen genieten van een mooi lustrum aan 

boord van de Majesteit, met een vaartocht vanuit Rotterdam richting 

Dordrecht. Hartelijk dank aan de reünie organisator, Jaap de Rooij, en zijn 

team voor de uitstekende organisatie. Zoals we dat inmiddels van hen 

gewend zijn verliep alles op rolletjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur hoopt u daar te kunnen begroeten. 

Onno Laman Trip    

 

Dan nog een triest bericht: onze oud-

voorzitter en erelid Jaap Maijoor is vrij 

plotseling overleden. Bij de 

herdenkingdienst op 26 augustus gaven 

veel leden ‘acte de présence’, een mooi 

bewijs dat de vriendschapsband die wij 

met elkaar hebben geldt, in goede en 

slechte tijden. 

De eerstvolgende gelegenheid om oude 

banden aan en herinneringen op te halen 

is de jaarlijkse reünie op zaterdag 10 mei 

2014 in onze ‘thuishaven’ Avifauna in 

Alphen a.d. Rijn. 

 

slechte tijden. 
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Van de redactie 
RIL-filmpjes 

Roelof Corten berichtte dat op “You Tube”  een serie korte, oude filmpjes 
staan over Hong Kong, Singapore,  Malaysia en over verschillende RIL-
schepen. 
Wanneer men op "YouTube" zoekt met "Michael Rogge , Hans 
Brinckmann  of Evamullertv” vindt men de filmpjes,  die dan naar believen 
kunnen worden afgespeeld. 

Reünie 2013 
Van Ruud Brouwer ontvingen wij een verslag van de reünie, zoals deze 
door hem werd beleefd: 
Met veel plezier heb ik met mijn vrouw vele jaarlijkse bijeenkomsten 
bezocht. Wij verblijven nu veel  in Spanje en besloten na tien jaar ons in te 
schrijven voor de rondvaart door de Rotterdamse haven.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf de luchthaven reden wij met slagregens richting Rotterdam. Gelukkig  
werkte de huurauto met navigatiesysteem goed. De parkeerplaats bij een 
voormalig zwembad was prima . Wel rennen in de stromende regen naar 
“DE MAJESTEIT” .  Tafel gevonden voorin het schip . Natuurlijk, als oud 
stuurman, had ik op het internet het dekkenplan bestudeerd. Voor en 
achter, je zit, trossen los, maar helaas  de boot gaat niet naar zee maar 
landinwaarts. Teleurgesteld over de rondvaart langs gebouwen die niet 
meer werden gebruikt .(Zie ik dagelijks in Spanje).                                                           
Maar uiteindelijk varen wij - het was even droog - voorbij vrolijke mensen op 
een terras bij een leuke kerk of stadhuis, zij zwaaiden na de stoot op de  
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scheepshoorn. Misschien zo afgesproken. Nu wordt het leuk, jammer, de 
boot keerde direct om richting aanlegsteiger Maasboulevard. Ach wat geeft 
het Op het bovendek verscheen als afleiding nu wel een goed geklede kok 
met Indische schotels. Spijtig, de kroepoek was perfect, maar de rest niet. 
Saté met grote hompen vlees zonder smaak heb ik gedurende mijn hele 
vaartijd in de Tropen nooit gezien.  
Al met al, het was niet onze dag. Toch probeer ik het de volgende  jaren 
nog een paar keer. Zoveel vertrouwen heb ik nog wel in ons 
verenigingsbestuur. Alleen wat ik wel mis is de sfeer die er vroeger wel 
was. RIL stropdas met blazer of wit overhemd .Nu blijkt een camping 
smoking of trui in de mode te zijn. 
Groeten uit een zonnig Spanje. 
 

RIL historie 
Tijdens de afgelopen reünie hadden enige deelnemers vragen over de 
totstandkoming van de Koninklijke Java-China Paketvaart Lijnen N.V. c.q. 
Royal Interocean Lines. Om hierin wat meer duidelijkheid te verschaffen 
vindt u op pagina’s 3 t/m 6 de wordingsgeschiedenis van de RIL. 
In een volgend nummer van de RIL-Post zal Gert Boot het RIL 
succesverhaal in vijftien stappen beschrijven. 
                                                     

Vlootlijsten 
Het einde komt in zicht van de hoeveelheid bemanningslijsten die de 
redactie ter beschikking heeft voor de rubriek “Vlootlijsten”. Lezers, die nog 
over bemanningslijsten beschikken, worden vriendelijk verzocht deze aan 
de redactie toe te zenden zodat we nog een aantal jaren met deze rubriek 
door kunnen gaan. 
Vanzelfsprekend is ook andere kopij voor onze “RIL-Post” van harte 
welkom. 

Herdenking 

 
 

 

Op 4 mei werden, samen met de 
Vereniging van oud-employés’der 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, de  
slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog herdacht bij De Boeg in 
Rotterdam. Penningmeester Herman 
van Kapel vertegenwoordigde hier onze 
vereniging. 
 In de Prins Hendrik Stichting te Egmond 
aan Zee werden op 15 augustus de 
KPM en JCL oorlogsslachtoffers 
herdacht. Namens onze vereniging werd 
door bestuurslid Fred Broersma een 
bloemstuk gelegd bij de JCJL 
herdenkingsplaquette. 
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Het begin van Royal Interocean Lines 
(bijdrage Henk Slettenaar) 

 
Zowel de Koninklijke Paketvaart Maatschappij – de KPM – als de Java-
China Japan Lijn – de JCJL- waren, nadat de Tweede Wereldoorlog was 
geëindigd, zeer gehavend uit de strijd gekomen. De vloot van de JCJL 
bestond bij het begin van de oorlog nog uit elf schepen. Na het beëindigen 
van de vijandelijkheden waren er nog slechts vijf schepen over: de 
motorschepen TJITJALENGKA en TJISADANE en drie oudere 
stoomschepen: de TJIMANOEK, de TJIBESAR en de TJIBADAK. 
 
Het duurde nog geruime tijd voordat de schepen aan hun eigenaren 
werden teruggegeven. In mei 1945 werd de ‘United Maritime Authority’ 
ingesteld. Deze instantie moest er voor zorgen dat tot zes maanden na het 
einde van de oorlog met Japan de beschikbare tonnage zo efficiënt 
mogelijk zou worden gebruikt, zodat de bevrijde gebieden zo snel mogelijk 
weer konden worden bevoorraad. 
De TJITJALENGKA, die tijdens de oorlog als hospitaalschip had dienst 
gedaan, werd in maart 1946 als eerste vrijgegeven. Het schip werd in 
Amsterdam min of meer weer in de oorspronkelijke toestand teruggebracht 
en werd daarna ingezet op de oude JCJL dienst tussen China en wat toen 
nog Nederlands Indië heette.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De TJISADANE maakte, in dienst van de Nederlandse regering nog twee 
reizen met evacués van Indië naar Nederland en werd in augustus 1946 
teruggegeven aan de JCJL. Ook dit schip werd in de Chinadienst ingezet.  

 

Hospitaalschip TJITJALENGKA 
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Op deze dienst bleek een grote vraag naar passagiersruimte te bestaan. 
Na vrijgeving werd de TJIBADAK eveneens aan de Chinadienst 
toegevoegd maar werden de twee oude vrachtschepen TJIMANOEK en 
TJIBESAR, die niet over passagiersaccommodaties beschikten, aan de 
Nederlands-Indische regering verhuurd. 
 
Om de vloot weer een beetje op sterkte te brengen kocht de JCJL van de 
Nederlandse regering onder de ‘Regeling vlootreconstructie grote vaart 
1946’ in juli 1946 het Empire-schip VAN DER HELST dat werd omgedoopt 
tot TJIMENTENG (2). Vervolgens werden tegen het eind van 1946, door 
bemiddeling van de Nederlandse regering, twee  Victory-schepen 
aangekocht die TJIKAMPEK(2) en TJIPONDOK(2) werden genoemd. De 
vlootsterkte kwam door deze aankopen weliswaar op acht schepen, maar 
omdat de schepen eigenlijk min of meer ‘een bijeengeraapt zootje’ waren 
was een optimale bedrijfsvoering niet goed mogelijk. 
 
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog was het politieke klimaat in 
Nederlands Indië drastisch veranderd. Tijdens de Japanse bezetting was 
een sterke onafhankelijkheidsbeweging ontstaan, die zich ook na de oorlog 
danig bleef roeren. In regeringskringen waren er zowaar enigen met een 
vooruitziende blik en zij voorzagen problemen voor de KPM diensten. 
Zowel de Nederlandse regering als het Indische gouvernement vonden 
daarom dat er een nauwere samenwerking moest komen tussen KPM en 
JCJL zodat de lijndiensten buiten Indië gezamenlijk zouden kunnen worden 
geëxploiteerd.  
Vooral door de oudere bestuurders van beide maatschappijen werd dit 
voorstel in eerste instantie afgewezen. Toen de regering, bij monde van de 
directeur van economische zaken, de financiële afwikkeling in het kader 
van de “Regeling vlootreconstructie grote vaart 1946” als drukmiddel ging 
gebruiken, werd deze weerstand snel minder en werden serieuze 
onderhandelingen tussen KPM en JCJL gestart. Besloten werd dat de 
buitenlijnen van de KPM zouden worden samengevoegd met de gehele 
JCJL, waarbij de KPM negen schepen, waaronder de drie grote 
passagiersschepen BOISSEVAIN, RUYS en TEGELBERG, in de nieuw op 
te richten maatschappij zou inbrengen.  
 
Op 1 juli 1947 begon deze nieuwe scheepvaartmaatschappij haar 
werkzaamheden onder de naam Java- China- Paketvaart Lijnen N.V. 
(JCPL) en nadat in december 1947 het predicaat “Koninklijke” was 
ontvangen werd de naam Koninklijke Java- China, Paketvaart Lijnen N.V. 
(KJCPL). Deze naam was voor de meeste mensen binnen het vaargebied 
niet goed uit te spreken zodat de maatschappij hier onder de naam Royal 
Interocean Lines (RIL) opereerde. 
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Omdat de politieke toekomst van Nederlands Indië erg onzeker was vond 
men het niet verstandig het hoofdkantoor van de nieuwe maatschappij in 
Batavia te vestigen. Er werd besloten dat de directie, belast met de 
dagelijkse leiding, in Hong Kong zou zetelen. Dit hoofdkantoor werd 
ondergebracht in een tot kantoor omgebouwd, tamelijk vervallen Chinees 
restaurant aan Connaught Road West op Hong Kong Island. De raad van 
bestuur en één directeur hadden zitting in Het Scheepvaarthuis te 
Amsterdam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begin 1948 vertrok de directie en een deel van het kantoorpersoneel met 
de TJIBADAK van Batavia naar Hong Kong. Tijdens deze reis werden de 
kleuren van zowel de schoorsteen als de vlag vastgesteld. Toenmalig 5

e
 

wtk Alfons Vink, die van oorsprong technisch tekenaar was, werd gevraagd 
een kroon in deze vlag te tekenen. (Zie zijn verslag hiervan in RIL-Post #9). 
Enige tijd later kwam men tot de ontdekking dat de Royal Dutch Petroleum 
Company een soortgelijke vlag had, waarbij slechts details van de kroon 
anders waren. Deze maatschappij had er echter geen bezwaar tegen dat 
de RIL deze vlag evenals het schoorsteenmerk gebruikte.  
 
 

 

Het ‘oude’ hoofdkantoor in Hong Kong 
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Vanaf haar oprichting worstelde de KJCPL met gebrek aan scheepsruimte. 
Daarom werd in oktober 1947, via de Nederlandse regering, een derde 
Victory aangekocht, die de naam TJIBODAS (2) kreeg. In 1948 werd, weer 
via de Nederlandse regering, een in 1939 in de USA  gebouwd C2-schip 
overgenomen dat TJIPANAS (2) werd gedoopt. Ook werden twee Liberty-
schepen, de VALERIUS en de BERLAGE, van de Nederlandse regering 
gehuurd. Dit scheepstype bleek echter ongeschikt te zijn voor de 
lijndiensten van de KJCPL zodat deze beide schepen reeds in de tweede 
helft van 1949 aan de verhuurder werden teruggegeven. 
Ook de uit 1911 stammende TJIMANOEK kon niet meer rendabel worden 
geëxploiteerd. Dit schip werd in januari 1948 voor de sloop verkocht aan de 
Gebr. Van Heyghen in Gent. 
 
In de loop van 1947 werden de drie ‘grote schepen’, de BOISSEVAIN, 
RUYS en TEGELBERG weer door de Nederlandse regering aan de KJCPL 
ter beschikking gesteld. De schepen werden bij Taikoo Dockyard te Hong 
Kong weer teruggebouwd van troepentransportschip naar passagiersschip, 
waarna de schepen werden ingezet op de Azië – Zuid- en Oost- Afrika – 
Zuid Amerika dienst, de ASAS. Doordat de schepen ook de Oost-
Afrikaanse havens aandeden duurde een rondreis zes maanden. 
Weliswaar werden ook enige vrachtschepen op deze dienst ingezet, maar 
voor passagiersvervoer konden slechts eens in de twee maanden 
afvaarten worden gegeven. Om het aantal afvaarten op de ASAS dienst op 
een aanvaardbaar niveau te brengen was het noodzakelijk minimaal twee 
passagiersschepen aan deze dienst toe te voegen. 
 
In 1948 werd begonnen met een uitgebreid nieuwbouwprogramma. Bij de 
werf van C. van der Giessen en Zonen te Krimpen aan de IJssel werden 
twee passagiersschepen, de TJIWANGI en de TJILUWAH, in opdracht 
gegeven. Deze schepen waren bestemd voor de Chinalijn zodat de 
TJITJALENGKA  en TJISADANE, nadat de nieuwe schepen waren 
afgeleverd, de ASAS dienst konden gaan versterken. Bij de werf van P. 
Smit Jr. in Rotterdam werden twee vracht/passagiersschepen besteld, de 
STRAAT MAKASSAR (40 passagiers) en de STRAAT BANKA (50 
passgiers). Ook werd bij Bartram & Sons in Sunderland een vrachtschip in 
opdracht gegeven, de TJIBANTJET, ter vervanging van de oude uit 1922 
stammende TJIBESAR, die eigenlijk alleen maar geschikt was voor het 
vervoer van bulkladingen. 
 
In de volgende jaren ontwikkelde de RIL zich erg snel tot één van 
Nederlands grootste scheepvaartmaatschappijen. Nieuwe lijndiensten 
werden geopend en de vloot werd door nieuwbouw steeds meer uitgebreid. 
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EEN KOUDE DOUCHE KAN HEEL VERFRISSEND ZIJN! 
Het helpt het Dagobert Duck gevoel te doen verdwijnen 

(Bijdrage Hans Rudy Bos) 
 

Echter wordt dat doorgaans alleen zo ervaren als het heel bewust en 
zelfgekozen wordt ondergaan. De economische crisis heeft hetzelfde 
effect, maar beantwoordt niet bepaald aan de criteria dat het bewust en 
zelfgekozen wordt ondergaan. Het is kommer en kwel, het is als een 
ontwaken uit een boze droom die nog blijft naspoken en je doet twijfelen of 
je nog in droomtoestand verkeert of dat dit de werkelijkheid is. Maar wees 
gerust, dit is de werkelijkheid! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toegegeven, het is even wennen, maar is dat werkelijk zo moeilijk? Was 
het geen idiote droom waarin we verkeerden? Bomen die tot in de hemel 
leken te groeien, dat moet toch op den duur verstikkend gaan werken. Op 
zijn minst heeft het voor voldoende verduistering gezorgd om het zicht op 
de realiteit totaal te vertroebelen. Op de beursen werden koerswinsten 
voorgespiegeld waardoor je toch wel een echte verliezer moest zijn als je 
daar niet voor zwichtte en gewoon bleef werken. Nog erger werd dat 
gevoel als je de wervende teksten en mogelijkheden las van de 
investeringsfondsen. Zij beloofden via time share of andere nog slimmere 
constructies, die afgekeken bleken te zijn van de oude Egyptische 
piramidebouwers, werkelijk een gouden toekomst. De vraag was alleen 
wanneer je het beste kon ‘instappen’ in al die verlokkende mogelijkheden, 
want voordat je het wist zou je de boot wel eens kunnen missen. Meedoen 
in de race naar de snelle rijkdom was het devies. Als de reserves voor al 
die verlokkende aanbiedingen niet voldoende waren, of het nodig was om  

 

Het Dagobert Duck 
gevoel 
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toch nog wat directe reserves te houden voor die nodige verbouwing of de 
studie van de kinderen, zou je dan echt de boot gaan missen? Een klein 
beetje was het nog te compenseren door je spaargeld niet meer op die 
rekening te laten staan bij die oude vertrouwde bank om de hoek, maar 
visie en durf te tonen, grenzen durven verleggen. Dus ook het 
familiekapitaal mee laten genieten van de globalisering en de spectaculaire 
groeimogelijkheden en het over te boeken naar een bank op IJsland. De 
rente die daar werd geboden, (was, gegarandeerd!) gaf een heel warm 
gevoel. Maar het Dagobert Duck gevoel dat iedereen in de ban leek te 
houden bleek toch ook een redelijk groot zeepbelgehalte te hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 En als die laatste niet meekon, dan werd hij gewoon opgeslokt door een 
nationale of multinationale ‘Super’. “Big is beautiful’ werd het motto 
waarvoor vele oude waarheden moesten wijken. Zo ook dat oude 
schoolhoofd of die vakdirecteur, die ná de fusie plaats moesten maken 
voor een echte manager die de scholengemeenschap, medisch centrum of 
vestiging van de multinational gingen ‘runnen’ op een economisch 
verantwoorde wijze. Lukte dat niet helemaal, dan waren er vier 
mogelijkheden; nog verdere schaalvergroting, sluiting van de betreffende 
locatie, uitbesteden van taken of productie verplaatsen naar lage lonen 
landen. Maar, hoe dan ook, resultaat moest er komen, liefst snel resultaat! 
Dat was een heilige doelstelling waar niet van afgeweken kon worden, een 
korte planningshorizon dat was noodzakelijk, want alleen dat kon tot 
succes leiden.  
En daarmee zijn dan in de afgelopen jaren diverse nationale industriële en 
financiële  kroonjuwelen met een lange en succesvolle geschiedenis 
overgegaan in buitenlandse handen of helemaal verdwenen. Met dank aan 
de snelle visionaire managers en hun kritiekloze supporters. 
 

 

De Euro wordt minder waard 

En dat is natuurlijk wel even 
wennen, niet alleen in de privésfeer, 
maar ook in de werkomgeving waar 
het virus had toegeslagen. Ook 
daar het Dagobert Duck gevoel dat 
de marges omhoog moesten en 
men uit dat gezapige sfeertje moest 
zien te raken. ‘World Class’ 
moesten we allemaal worden, of het 
nu die bekende multinational was of 
locale kruidenier. 
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Maar is het nu allemaal wel zo’n kommer en kwel? Jawel, zéker voor de 
medewerkers die machteloos hebben moeten toezien hoe het bedrijf, waar 
ze trots op waren, langzaam maar zeker naar de afgrond werd gedreven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar net zomin als dat de bomen tot aan de hemel konden blijven groeien, 
zal de ellende blijven doorgaan tot een volledige stilstand.  
Is het glas half leeg of half vol? De economische crisis is ook een bron van 
nieuwe mogelijkheden. Al was het alleen maar dat het een periode van 
bezinning inluidt die ons weer even met de beide benen op de grond zet en 
ons doet realiseren dat het ook anders kan. Ook al moeten we ons 
realiseren dat er ‘meerdere wegen zijn die naar Rome leiden’. Gezegd mag 
worden dat de Belgische oud Premier Yves Leterme in zijn boek “HET 
RIJNLANDMODEL voor een duurzame en sociale welvaart” een eerste 
aanzet heeft gegeven. voor de discussie, die naar nieuwe wegen moet 
leiden,  
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Nog meer smokkelen 
(bijdrage van Ronald de Mes) 

 
Zoals vele oud - KPM / KJCPL officieren weten, was er geen ontkomen aan 
het verschijnsel smokkel. Je leerde al snel de volgende basisregels: 
Meespelen, maar niet meewerken. De Chinezen begrepen dit best zolang 
je hen het smokkelen niet onmogelijk maakte.  
Niet laten smokkelen in ruimten waarvoor alleen jij verantwoordelijk was. 
Rekening houden met het verschijnsel ‘gezichtsverlies’, waarvoor de 
oosterling zeer gevoelig is. 
Ik noem een paar gevallen op de STRAAT FRANKLIN in de tijd in 1964-
1965 waarbij ik ongewild betrokken raakte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Case 1: 
Plaats van handeling: Kobe waar we die dag uit Hong Kong waren 
aangekomen. We lagen ten anker en vele collega’s waren de wal al op met 
het ferrybootje. Ik had nog geen plannen voor die avond want ons verblijf in 
Japan zou nog weken duren en weer een massa geld kosten. 
Tot Kees binnenkwam en vroeg of we samen een biertje gingen pakken 
aan de wal. We spraken af met het bootje van 20.00 u te gaan. Om kwart 
voor acht kwam hij al in pakean-deftig in mijn hut en koketteerde opvallend 
voor de spiegel. Om de een of andere reden zei ik: ‘Je ziet er niets van’. Hij 
verbleekte en vertelde dat hij een gordel goud om z’n buik had en eigenlijk 
niet alleen de wal op durfde. Ik vond zijn smokkelhandel niet mijn zaak en 
op tijd gingen we het bootje in, waar ‘toevallig’ ook nog vijftien Chinezen  

 

De STRAAT FRANKLIN voor haar verlenging 
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instapten die ook de wal op wilden. Op de steiger aangekomen liepen we 
naar de poort, die wagenwijd openstond op twee douaniers na, die ons 
vóórgingen het wachthuisje in (procedureel foutje), want we moesten 
allemaal gecontroleerd worden. Wij drongen met opengehouden jassen het 
huisje binnen en Kees die achterbleef en zo afgeschermd werd, nam een 
spurt door de poort en verdween in een taxi. Later dronken we nog een 
pilsje. 
Een tijd later op zee stond, na mijn platvoetwacht, een heerlijke Chinese 
maaltijd klaar i.p.v. de gebruikelijk hap, die overigens vrij goed was aan 
boord. Verwennerij (er zal wel iemand jarig zijn of zo); alles opgegeten. Dit 
hield een week aan, elke dag iets nieuws en erg lekker. Liggend in een 
haven stond ik te praten met de bootsman die vroeg of ik het eten lekker 
had gevonden. Ja, natuurlijk! Hij vertelde dat Kees aan mij kennelijk zijn 
mond voorbij had gepraat dus Kees kon niet meer gebruikt worden. Of ík 
zin had wat geld bij te verdienen door af en toe wat goud de wal op te 
brengen (voor ca. HK $ 600.-, oftewel ƒ 360). Ik heb heel vriendelijk voor 
het aanbod bedankt, maar neen, ik was daar de man niet voor. Je moet er 
in de Oost altijd rekening houden, dat je gesprekspartner zijn gezicht niet 
verliest.  
Op zee stond mijn Chinese lekkernij echter wéér te wachten en ook dat 
hield dagenlang stand. Tot ik werd benaderd door de chief steward. Hij 
deed mij hetzelfde aanbod en zei dat dit toch een geweldige kans voor mij 
was. Dat was ik natuurlijk met hem eens, maar ook dit aanbod sloeg ik met 
de nodige zorg af. Toen stopten de verwennerijen. 
 
Case 2: 
Aankomst uit Kaapstad ’s nachts om 01.00u bij de Nigeria’s Bonny River; 
onze bestemming Port Harcourt. Ik had de hondenwacht. 
We hadden verwacht een aantal dagen op de buitenrede te moeten 
wachten en er lagen al veel andere schepen. Bij  onze nadering kwam de 
loodsboot al op óns af, iets dat ons verbaasde, want voor het ankeren op 
de buitenrede hadden we hem echt niet nodig. Snel de loodsladder 
klaargemaakt en de loods aan boord verwelkomd.  ‘U kunt meteen door 
naar de binnenrede op de rivier!’. Mazzel dus. De immigratie en douane 
zouden ’s morgens vroeg aan boord komen. Toen we daar geankerd lagen 
liepen we zeewacht door, d.w.z. de hoofdmotor blijft stand-by en een 
stuurman en een kwartiermeester blijven op de brug. 
Nadat de meeste mensen naar bed waren kwamen er kleine bootjes aan 
SB langszij en er werd gecommuniceerd met de Chinezen. Dit is althans 
zoals ik dat vanaf de brug kon waarnemen. 
Om 4 uur de wacht overgedragen en naar bed. 
Tot 6 uur, want ik moest onmiddellijk opstaan. Paniek! 
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Immigratie, douane en politie en een burger-Nigeriaan die in alle staten 
was. Hij had ’s nachts om ca. 3.30 uur aan bakboord vele duizenden 
Nigeriaanse ponden in een mandje naar boven gestuurd, waar het geteld 
zou worden, voordat hij de smokkelwaar kon krijgen. De Chinees die het 
geld had opgehesen had niets meer van zich laten horen. Volgens eigen 
zeggen zou de huilende Nigeriaan dezelfde dag nog worden vermoord voor 
het kwijtraken van het geld. De Nigeriaanse douane en politie doorzochten 
alle hutten van de Chinese crew en konden natuurlijk niets vinden.  
Toen volgde een line-up van alle Chinezen en wie werd aangewezen? Mijn 
kwartiermeester, die voor het grootste deel bij mij op de brug was geweest. 
Hij had een alibi dat door mij werd ondersteund.  
Daarna weer een zoektocht waarbij alle kasten open moesten en ook in de 
machinekamer werd gekeken. De officieren verleenden op order van de 
gezagvoerder alle medewerking. Toen zei de baas van de politie, dat alle 
Chinese hoofden van dienst maar mee de wal op moesten voor 
ondervraging en eventuele opsluiting.  
Omdat ik als tweede stuurman al anderhalf jaar aan boord was en door de 
Chinezen werd vertrouwd, werd ik onopvallend benaderd door een Chinees 
die mij vroeg het probleem op te lossen en mij tevens vertelde waar het 
geld lag. De drie Chinezen verwachtten aan de wal mishandeld te worden 
en waren reeds bezig zich zeer dik te kleden om de stokslagen minder te 
voelen.  
Ik heb toen de Nigerianen gevraagd of ík hun zoektocht mocht leiden, want 
ik had meer ervaring aan boord en wist meer schuilplaatjes. Toen dat 
geaccepteerd was, heb ik ze flink laten werken van de bak tot het 
achterschip en zei steeds tot vervelends toe: ‘Kijk daar eens onder / achter 
/ in!’. Op het sloependek riep ik, op een stuk tarpaulin wijzend, waar we al 
voorbij waren: ‘Hebben jullie daar al onder gekeken?’.  
Grote vreugde alom. De huilende Nigeriaan werd een lachende en de 
daarop volgende inklaring was een peulenschilletje. 
 
Wat was er gebeurd? De grote partij (hoofdzakelijk sigaretten en sterke 
drank) was al snel na het ankeren aan SB verhandeld en afgevoerd. De 
BB-Nigeriaan kwam veel later en dacht dat hij de eerste handelaar zou zijn. 
Mijn kwartiermeester, die de volgende wacht moest gaan wekken, liep over 
dek en hoorde een Nigeriaan in een bootje aan BB roepen om handel. Na 
wat onderhandelingen zei hij: Stuur eerst je geld maar naar boven, dan 
kunnen we het tellen. De rest is reeds verteld. De loodsdienst kreeg voor 
de ‘vergissing’ een kistje whisky. 
 
Ook ik vond wel eens een fles whisky naast mijn kussen en die dronk ik 
zonder schuldgevoel op. 
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GROOTS AFSCHEID ZEEVAARTSCHOOL BOULEVARD 
BANKERT 156 te Vlissingen  

(Bijdrage Enny Mulder) 

 

Op 28 juni 2013 hebben ruim 1200 mensen afscheid genomen van het 
karakteristieke gebouw met het torentje. Dit afscheid van het pand 
gebeurde met het maken van een historische foto, met als doel om zoveel 
mogelijk mensen, die ooit te maken hebben gehad met de Zeevaartschool, 
op de huidige locatie te vereeuwigen met het gebouw.  In september zal de 
Zeevaartschool het monumentale pand op de Boulevard Bankert verlaten 
hebben.. 
De actie was een initiatief van de Vereniging van Oud-Leerlingen en De 
Ruyter Academy van HZ University of Applied Sciences. 
Het Rijksmonument,  waar Hogeschool Zeeland niet meer voor zegt te 
kunnen zorgen en dat gekocht is door Van Koeveringe Beheer, van 
Roompot, wordt dit najaar verbouwd tot zorghotel. 
De Vereniging van Oud-Leerlingen,  die  730 leden telt,  riep iedereen op 
om samen afscheid te komen  nemen.  Oud-leerlingen, leerlingen, oud-
docenten en docenten, oud-personeel en personeel. Zeker 1200 mensen 
hebben daar gehoor aan gegeven. Het was ongelofelijk te zien, waar 
vandaan mensen naar Vlissingen kwamen om hierbij aanwezig te zijn. Uit 
het hele land en ook vanuit het buitenland, o.a. uit Belgie, Zwitserland,  
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Ierland, Spanje, Nederlandse Antillen en Australië. Een van hen was 
Gerard Veldkamp, die als loods werkt in Melbourne, Australië. 
Het ticket kostte tweeduizend dollar, het is veertig jaar geleden dat hij op 
school zat. Maar Veldkamp moest en zou naar Vlissingen. 
Het was een school waar iedereen een band had met de zee, met 
Vlissingen en vooral met elkaar. 
Dat gemeenschappelijke gevoel van toen kwam tijdens deze historische 
dag weer boven. 
Het Scheldeloodsenkoor en The Saints, een band van oud-leerlingen van 
de Zeevaartschool,  zorgde voor de muzikale omlijsting van het programma 
deze dag. 
Er waren toespraken van de Burgemeester van Vlissingen, de heer 
drs.R.H. Roep, van de voorzitter van de Vereniging van Oud-leerlingen 
Alex Flinkerbusch en van de opleidingscoördinator Maritiem Officier, De 
Ruyter Academy, Bart Bosma. Deze speeches hebben we online gezet. 
Op 28 juni had de Vereniging Oud Leerlingen (V.O.L.) eigenlijk haar 
jaarlijkse haringhap-soos gepland. In plaats van deze bijeenkomst hadden 
we dan nu dit sensationele evenement. De V.O.L. organiseert vaak op de 
laatste vrijdag van de maand een soos in het Arion hotel. 60 tot 70 man 
ervaren dan een leuke, gezellige, bijeenkomst. Regelmatig is tijdens zo’n 
soos een spreker aanwezig, die interessante onderwerpen uitdiept. 
Gedurende het hele jaar vinden verder excursies, uitjes, een vaartocht en 
andere bijeenkomsten, ook in reüniesfeer plaats. Behalve gezelligheid 
heeft de V.O.L. tegenwoordig ook veel aandacht voor werk en carrière. 
Viermaal per jaar organiseert de V.O.L. een Zeeland Maritiem.Netwerk 
bijeenkomst (www.zeelandmaritiem.net).  Mensen die actief zijn in de 
brede maritieme sector in zuidwestelijk Nederland en de Vlaamse havens, 
ontmoeten elkaar dan. ZeelandMaritiem.NET is vrij toegankelijk voor V.O.L. 
leden en ondertussen een vaste waarde in Zeeland. 

 In verband met een terugkomst van de H.B.O. zeevaartschool naar de 
Boulevard en de continuïteit van het H.B.O. zeevaartonderwijs in 
Vlissingen, is een sterke Vereniging Oud Leerlingen (V.O.L.) van belang. 
Het is daarom goed dat de vereniging nog harder groeit dan ze het laatste 
jaar deed. Is uw interesse gewekt en wilt u ook (weer) lid worden van een 
actieve V.O.L.?  Neem dan contact op met: 

secretaris@zeevaartschoolvlissingen.nl . (kosten € 30 per jaar). 

Tot slot de historische foto, deze kunt u bestellen bij foto Verschoore via: 
url: www.flitsenfun.nl  user: 17071; password: hi9ju2ni4. 

 

http://www.zeelandmaritiem.net/
mailto:secretaris@zeevaartschoolvlissingen.nl
http://www.flitsenfun.nl/
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m.s. TJILUWAH.  1960 – 1961 
 
Eind September 1960  werd ik in de haven van Kobe overgeplaatst op het 
passagiersschip TJILUWAH. 
De TJILUWAH maakte een twee maandelijkse rondreis tussen Japan, 
Hong Kong en Australië. Het schip werd oorspronkelijk gebouwd voor het 
vervoer van passagiers en lading tussen de Indonesische eilanden, maar 
werd later op andere diensten ingezet toen de Nederlandse rederijen  niet 
langer meer het inter-eiland verkeer mochten verzorgen. 
Hoewel het een betrekkelijk klein schip was met een lengte van ca 146 
meter, had het toch een behoorlijke passagierscapaciteit van 98  eerste 
klas , 170  tweede klas en 1700 tussendek passagiers. 
De voortstuwing bestond uit twee Werkspoor 8 cilinder 4 takt 
hoofdmotoren. Elke motor had een vermogen van 3350 apk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tussendek passagiers verbleven op de met teakhout beklede 
tussendekken, die achter de machinekamer waren gelegen en die met 
brede trappen met elkaar waren verbonden. 
Ze konden hun maaltijden betrekken bij een grote centrale keuken, waar 
ook vaste tafels en banken waren om aan te eten. 

 

De TJILUWAH in haar oorspronkelijke uitmonstering 
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Vluchtelingen vervoer. 
Op deze reis was ik in Kobe in Japan aan boord gekomen en het schip was 
op z’n zuid-gaande reis naar Hong Kong en Australië. 
Op het traject naar Hong Kong werden er op de tussendekken kleine 
ruimtes met stapelbedden opgetuigd door de bemanning. Die hokjes met 
hun stalen buizen structuur werden door canvas kleden van elkaar 
gescheiden, zodat hun  toekomstige bewoners nog een klein beetje privacy 
zouden kunnen bewaren in de komende weken. 
Omdat het voor mij de eerste keer was dat ik met tussendek passagiers 
zou varen, informeerde ik wat voor soort mensen er mee zouden gaan. 
Dat bleken Witrussen te zijn die in vluchtelingenkampen in Hong Kong 
verbleven en nu in Australië werden toegelaten. 
Deze mensen waren soms al tientallen jaren op de vlucht, want 
oorspronkelijk  waren zij tijdens de Russische revolutie naar China 
gevlucht, maar toen in 1949 ook China door de communisten werd 
overgenomen, waren ze daar ook niet langer welkom en moesten ze China  
wederom verlaten en kwamen in Hong Kong terecht. 
Hong Kong was in die tijd nog een Britse Kroonkolonie, waar China geen 
zeggenschap over had. 

 
De bemanning van de TJILUWAH in 1960 
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Hong Kong was in die tijd nog een Britse Kroonkolonie, waar China geen 
zeggenschap over had. 
Via het Hoge Commissariaat voor de vluchtelingen werd er geregeld dat zij 
per schip naar Australië konden verhuizen. 
 
En zo kwamen op de laatste binnenligdag van de TJILUWAH in Hong 
Kong, enkele honderden van deze vluchtelingen aanboord. Hun beperkte 
bezittingen droegen ze in koffers, tassen en wikkeldoeken zelf aan boord 
en werden in hun tentjes weggeborgen. 
Dit gezelschap mensen was van allerlei leeftijden. Er waren oude mannen 
en vrouwen bij, maar ook kinderen van enkele maanden oud. Sommigen 
waren alleen, anderen met hun gehele gezin of familie. 
Nadat iedereen een slaapplaats had toegewezen gekregen en alle 
formaliteiten waren afgehandeld kon de TJILUWAH z’n ankerketting van de 
meerboei in Victoria Harbour los laten koppelen en verlieten we via de Lai 
Moon de sprookjesachtig verlichte haven van Hong Kong. 
 
Het was eind november en er stond  een stevige moessonwind. Met z’n 
betrekkelijk geringe diepgang, die ontworpen was voor de vaart in de 
Indonesische wateren, lag de TJILUWAH vrij licht op het water en begon al 
gauw flink te slingeren en stampen op de lange oceaandeining. 
 
Hoewel er verse lucht door de ventilatiekanalen naar de tussendekken 
werd geblazen en er ook veel van de grote ramen in de scheepszijden 
openstonden, was het  toch benauwd warm en de lucht doortrokken met 
een mengeling van geuren. 
Die varieerden van wat vettig warme dampen die uit de openstaande 
machinekamerdeuren kwamen tot de etensluchtjes en de zurige 
lichaamsgeuren van de mensen zelf. 
Al gauw begon de combinatie van  scheepsbeweging, warme lucht en 
geuren, z’n uitwerking te hebben op een aantal mensen en gingen al 
spoedig de eerste passagiers via de openslaande ramen hun maaginhoud 
in de oceaan legen. Door de penetrant zure braaksellucht in die bedompte 
ruimte werden binnen de kortste keren ook een aantal anderen zeeziek en 
waren er diversen niet eens meer bij machte om de toiletten of de railing te 
halen, zodat de dekken vervuild werden met braaksel. 
Hoewel ik als werktuigkundige geen directe bemoeienis had met de 
passagiers, moest ik wel op m’n wacht over hun dekken om in de 
stuurmachinekamer te kunnen komen voor het controleren van de 
stuurmachines. 
Het was bepaald geen lolletje om over zo’n glibberig dek en  die penetrante 
stank je weg te vinden tussen al die zieke en overgevende mensen. 
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Het was bepaald geen lolletje om over zo’n glibberig dek en  die penetrante 
stank je weg te vinden tussen al die zieke en overgevende mensen. 
Hulp kon je ook niet geven, want zeeziekte valt nauwelijks te bestrijden en 
ieder moet daar maar doorheen zien te komen. 
Gelukkig lag het schip de volgende dag weer wat rustiger en begon de 
bemanning ‘s morgens vroeg direct met het schoonspuiten van de dekken. 
Door het wat hoger optrekken van de canvas afscheidingen  konden ze 
met flinke stralen zeewater uit de dekwasslangen  ook de dekken onder de 
stapelbedden schoonspuiten, zodat alles weer wat frisser begon te ruiken. 
Maar toch zijn die geur, de geluiden en dat tafereel van al die zeezieke 
mensen op die schemerig verlichte scheepsdekken mij nog lang 
bijgebleven. 
 
De kracht van de moesson en  de deining namen af naarmate we 
zuidelijker kwamen, waardoor ook het aantal zeezieke passagiers  snel 
verminderde en iedereen spoedig in het dagelijkse ritme kwam. 
Toch was deze overtocht van circa drie weken niet een cruise waar we nu 
van kunnen dromen. 
Met het passeren van de windstille gebieden rond de evenaar nam de 
temperatuur en de luchtvochtigheid op die tussendekken flink toe en was 
het vertoeven in die ruimten geen pretje. Van de spaarzame ruimte op het 
open dek werd  na zonsondergang dan ook een dankbaar gebruik gemaakt 
om te profiteren van de betrekkelijke koelte van de tropennacht  
Iedereen was dan ook erg blij en leefde weer helemaal op toen we de 
tropen achter ons lieten en de wat koelere wateren rond Australië 
bereikten. 
Ondanks deze ongemakken hebben we toch steeds al die aan ons 
toevertrouwde mensen veilig en gezond op Australische bodem kunnen 
afzetten, waar ze aan een betere toekomst konden beginnen. 
 

_ _ _ _ _ _ 
 

CONTRIBUTIE. 
(Noodkreet van de penningmeester) 

Ieder jaar is onze penningmeester genoodzaakt circa 30% van de leden 
een aanmaning te sturen om hun jaarlijkse contributie te betalen. Om deze 
onnodige werkzaamheden en kosten te voorkomen verzoekt hij die leden 
ook om een doorlopende betaalopdracht bij hun bank te plaatsen zodat de 
jaarlijkse contributie automatisch wordt betaald. 
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Het dagelijkse leven van een Leerling Werktuigkundige. (1960) 
(Bijdrage Koos Noordermeer) 

 
Het eerste jaar van m’n zeevarend bestaan heb ik grotendeels 
doorgebracht als leerling werktuigkundige. Twee maanden voordat  deze 
periode afgesloten kon worden, werd ik als dienstdoend 5

e
 wtk 

overgeplaatst naar het m.s. STRAAT SOENDA. Maar daarover later wat 
meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als leerling verdiende ik  198 gulden per maand. Omdat ik me uit 
Nederland  had laten uitschrijven naar Hong Kong, waar de rederij een 
hoofdkantoor had, betaalde ik in Nederland geen belasting of sociale 
lasten. 
In Hong Kong trouwens ook niet, dus dat was een goedkope regeling voor 
me. 
Voordat ik naar het vaargebied uitvloog, had ik van de KJCPL een 
voorschot van .fl. 500,- gehad om te besteden aan de uniformen en kleding 
die ik nodig zou hebben. 
Maar er was wel een overeenkomst met de rederij dat ze elke maand 25% 
van m’n salaris in mochten houden als terugbetaling van dat voorschot 
“Eerste Uitrusting”. 
Dus hield ik elke maand  146 gulden over om zelf te kunnen besteden . 
De kost en inwoning waren natuurlijk gratis, alleen gekochte frisdrank en 
sterke drank werd aan het eind van de maand via de barrekening en de 
gage afrekening verrekend. 
Uniformkleding en werkkleding werden gratis door de scheepswasserij 
gewassen, alleen voor privé kleding werd er een klein bedrag gerekend. 
Gemiddeld was ik zo’n fl. 60,- aan de bar kwijt en ca  fl. 10,- aan de 
wasserij. 
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Om een beetje een idee te hebben wat toen drank aanboord kostte, de 
volgende prijzen: Een flesje cola of lemonade 30 cent. Een flesje bier 40 
cent en een fles sterke drank circa 6 gulden. Ook rookwaren waren toen 
nog erg goedkoop aanboord, want een slof met tien pakjes sigaretten 
kostte slechts fl. 4,50. Zelf rookte ik niet, maar in diverse havens waren 
sigaretten een gewild ruilmiddel om souvenirs of fruit te kopen. 
Als leerling liep ik niet structureel in de wachten mee, maar was het meer 
de bedoeling dat ik zoveel mogelijk praktijkervaring opdeed bij het 
onderhoud van de machinekamerinstallaties en verdere 
scheepsapparatuur. 
Om  toch ook alle leidingsystemen voor koelwater, smeerolie, brandstof, 
ballast, lenssystemen, stoom en lucht goed te leren kennen, moesten al die 
leidingsystemen met hun afsluiters, pompen, warmtewisselaars en verdere 
apparatuur nagelopen en in kloppende schema’s  opgetekend worden. Dat 
hield in dat je die leidingen naliep van onder de vloerplaten in de 
machinekamer tot soms boven in de schoorsteen. 
Het was een doodzonde als je het lef had om een bestaande 
scheepstekening te raadplegen, want volgens de toen heersende opvatting 
leerde je daar niets van. 
 
In 1960 had deze rederij al een normale werkdag van 8 uur. Op zaterdag 
werd er s’ morgens van 8 tot 12 gewerkt. Deze werktijden waren alleen 
voor de “Algemene Dienst”, want de mensen in de wacht werkten alle 
dagen van de week in een schema van 4 uur wacht en 8 uur vrij. 
Als leerling werd je wel geacht om s’a vonds aan het memoriaal te werken. 
Het memoriaal was een  soort dagboek met blanco bladzijden, die door de 
examencommissie werd voorgeschreven en waarin elke dag de 
werkzaamheden dienden te worden genoteerd die waren uitgevoerd,  waar 
nodig aangevuld met schema’s en tekeningen. 
In die tijd had niemand nog gehoord van computers of kopieermachines, 
dus alles diende met de hand geschreven te worden. 
Om het memoriaal er verzorgd uit te laten zien, werd eerst alle tekst in het 
klad opgeschreven  en aan de mentor ter goedkeuring voorgelegd. Als 
deze de tekst had  beoordeeld en goedgekeurd, dan kon je die netjes in het 
memoriaal overschrijven. 
Na 360 vaardagen kon het memoriaal afgesloten worden en voorzien van 
de handtekening van de hoofdwerktuigkundige en kapitein, werd dit boek 
dan toegestuurd aan de examencommissie. Deze commissie beoordeelde  
de inhoud en verstrekte na goedkeuring het “Voorlopig Diploma als 
Scheepswerktuigkundige”. 
Dit diploma gaf  een vaarbevoegdheid. Deze vaarbevoegdheid was 
natuurlijk wel afhankelijk van de grootte van het schip en de rang die je 
wilde bekleden. 
 



 

 

22 
 

De KJCPL voer in die periode met een scheepsbezetting die uit een 
Nederlandse kapitein en officieren bestond en een Chinese bemanning 
voor de lagere rangen. 
 
Omdat er nog helemaal geen automatisering in de machinekamer werd 
toegepast, werd er continue wachtgelopen. Op zee was er een chef van de 
wacht, de 2

de
, 3

de
 of 4

de
 wtk. 

Naast deze chef van de wacht was er dan ook nog een  5
de

 wtk, plus een 
Chinese olieman en stoker in de machinekamer. 
In de haven werd er door de 5

de
 wtk  wachtgelopen plus een stoker. 

 
Inclusief de bankwerkers, elektriciens en een aantal poetsers, bestond de 
totale machinekamer bemanning dan al gauw uit zo’n twintig personen. 
Voor hedendaagse begrippen onvoorstelbaar, maar zeker ook 
onbetaalbaar. 
Hoewel we het toen niet zo in de gaten hadden, hadden we toen best een 
rustig leven. 
Door het type lading wat verpakt was in kisten, zakken, dozen en pakken, 
duurde het in de havens altijd vrij lang om al die goederen netjes te laden, 
te stuwen en weer te lossen. 
Daarom was de verhouding zeedagen / havendagen ongeveer gelijk. 
Ook stond er niet zo’n grote druk op het vaarschema. Als je eens een dagje 
vertraging opliep, dan maakte men zich daar niet zo druk over. De totale 
rondreis bood ruimte genoeg om wat vertragingen op te kunnen vangen. 
Tijdens die binnenligtijden kon het onderhoud aan de 
voortstuwingsinstallatie rustig plaats vinden. Het kwam zelden voor dat er 
in de havens ook s’ nachts gewerkt moest worden, hetgeen tegenwoordig 
de normale gang van zaken is. 
Het totale onderhoud van de technische installaties werd in principe door 
de eigen mensen gedaan. Bij uitzondering werd er personeel van buiten 
ingehuurd en dat dan alleen maar voor specialistisch werk. 
Elk jaar ging het schip voor een periode van 10 tot 14 dagen naar een 
scheepswerf, waar het schip enkele dagen droog gezet werd voor 
onderhoud aan schroef en roer en tevens de scheepshuid van een nieuwe 
laag verf werd voorzien. 
Bepaalde grote werkzaamheden die dat afgelopen jaar niet in eigen beheer 
konden worden gedaan, werden dan eveneens door de scheepswerf  
uitgevoerd. 
 
Als leerling liep je met al die werkzaamheden mee om zoveel mogelijk 
praktijk ervaring op te doen. 
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WIE WEET HET NOG? 
 (Vragen rubriek) 

 
Van ons lid Jan Vonk uit Kaapstad ontving de redactie het volgende 
commentaar op die merkwaardige vlagverbranding  bij overdracht van de 
TJIPANAS:  
 
“Naar aanleiding van het artikel over the Tjipanas op pagina 25 kan ik je 
laten weten dat ik er bij was als 2e stuurman. Op de foto achter kapitein 
Beynon”. 
“I can not remember whose idea it was and why, probably came from 
Beynon. It was probably the strangest voyage I ever made. We stopped for 
long periods in Durban, Diego Suarez (Madagascar), Singapore, Hong 
Kong for engine repairs. During the voyage at sea the engineers stopped 
the ship regularly for cooling and repairs. The bridge was not even 
consulted anymore. The final destination was Shanghai, a very similar 
experience to your correspondent elsewhere in post 26. 
The date of the burning of the flag was probably 15/03/67 as this is the date 
in my monsterboekje for signing off. Captain Beynon was a great captain 
and gentleman. I had the privilege to sail with him on two other ships”. 
 
Naschrift redactie: 
Welnu, dit moet dan wel de meest acceptabele verklaring zijn voor het in 
de 'fik' steken van onze trotse maatschappijvlag. 
Symbolisch afscheid nemen van de problemen waarmee het schip werd 
geplaagd, en hopen  op een beter gesternte. 
Namens de redactie willen we ooggetuige Jan Vonk hartelijk danken voor 
zijn reactie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jan Vonk 
assisteert 

kapitein Beynon 
bij de 

vlagverbranding 
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Andere vraag:           
Aan boord van de STRAAT AGULHAS  is ooit een RIL promotiefilm 
opgenomen. 
Waarschijnlijk gebeurde dit eind 1971. De filmploeg bestond uit Ed van Kan 
(camera) en Wilem Vos (geluid). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze twee heren kregen opdracht een impressie te maken van het leven 
en werken aan boord. 
Wie weet of deze promotiefilm ooit is uitgekomen,en zo ja, waar kan de film 
gebleven zijn?  Wie weet zich het verblijf aan boord  nog te herinneren?  
 

 

De filmers aan het 
werk 
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Vlootlijsten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRAAT FORCADOS 1974 
 

  
Gezagvoerder D.T. Faber 
Eerste stuurman R. van Willigenburg 
Tweede stuurman J.C.W. Spronk 
Derde stuurman J. Gorter  
Vierde stuurman R. Schagen 
Radiotelegrafist J.F. Revet 
Hoofdwerktuigkundige J. Ketting 
Tweede werktuigkundige A.J. Smits 
Derde werktuigkundige B.C. Smits 
Vierde werktuigkundige J.P. Verbeek 
Leerling werktuigkundige J.A. Scheelte 
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Uit de collectie van Ger Sweijen 
(bijdrage Ger Sweijen) 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze brief werd verstuurd vanuit Den Haag op 24 april 1947 en was 
bestemd voor kapitein Jongsma, die klaarblijkelijk in het hospitaal lag te 
Pangkal Pinang op het eiland Banka. Daar aangekomen op 7 mei en toen 
doorgestuurd naar hospitaalschip MAETSUYCKER te Tg Priok.  
Vervolgens komt de brief terecht in Batavia op het Koningsplein West no. 
10, die in potlood vermeldt dat deze persoon onbekend is op dit adres. 
Waar de brief dan blijft is niet meer uit te zoeken, doch aan de achterkant 
staat een vierkant stempel met – half leesbaar – KART---15/6 OBK en de 
initialen N.M.  Tevens een klein strookje “inconnu/onbekend”. 
Op de voorkant is een duidelijk stempel “Batavia Centrum 24 juli 1947” en 
een violet stempel “retour afzender, onbekend-onafgehaald”  en in rode inkt 
“Retour Akeleistraat 27, Den Haag, Holland”. 

Zo komt deze brief na ruim drie maanden weer terug bij de afzender. 
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