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 Van de voorzitter. 
 
De jaarlijkse reünie op 10 mei in onze vertrouwde thuishaven Avifauna was 

zoals gebruikelijk zeer geanimeerd en voldeed aan de doelstellingen, het 

aanhalen en bestendigen van oude vriendschappen en ophalen van mooie 

herinneringen uit de gemeenschappelijke ‘RIL tijd’.  

Hartelijk dank aan de reünie-organisator, Jaap de Rooij en zijn team voor,  

wederom, de voortreffelijke organisatie. Alles tot in de puntjes geregeld en 

konden we genieten van, het altijd weer, uitstekend verzorgde buffet. 

De trend van de laatste jaren zette zich door: Nu 160 deelnemers,  een 

teruggang van 11 ten opzichte van vorig jaar. Deze trend is ook merkbaar 

bij onze zuster vereniging van de KPM. Uw bestuur heeft daarom, naar 

aanleiding van vragen en opmerkingen uit eerdere ALV’s, (Algemene 

Leden Vergaderingen) een oriënterend gesprek gevoerd met het bestuur 

van de KPM, om de mogelijkheid tot nauwere samenwerking te 

onderzoeken. In eerste instantie zal dit een gezamenlijke reünie viering 

betreffen (met aparte ALV’s voor de KJCPL en KPM), waardoor kosten 

kunnen worden bespaard, en waardoor ook in de toekomst reünies van 

een kwalitatief goed niveau tegen een redelijke prijs kunnen worden 

aangeboden. De ALV’s van resp. de KPM en KJCPL gingen beiden 

akkoord met dit voorstel: Volgend jaar een gezamenlijke reünie in Avifauna! 

Tijdens de ALV is afscheid 

genomen van bestuurslid Henk 

Slettenaar, die zo’n 15 jaar lang de 

functie van secretaris  heeft bekleed 

Daarnaast was hij jarenlang 

inspirator en (hoofd)redacteur van 

de RIL-Post.  

Op voorstel van het bestuur is Henk 

tijdens de ALV bij acclamatie tot 

erelid benoemd, wegens zijn grote  

verdiensten voor de vereniging.  

 

Het bestuur hoopt u volgend jaar weer te kunnen begroeten op de reünie 

op zaterdag 9 mei 2016, dit keer gezamenlijk met de  KPM!  

Onno Laman Trip 
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Van de redactie 
 
Oproep 1 

Henk Slettenaar ontving van Babette Lake-van Kretschmar het volgende 

verzoek: “Ik zoek naar alle informatie van mijn grootvaders H.L.A. van Kretschmar 

van Veen en P.E.Tegelberg (Beiden  werkten in de zeevaart) en van mijn vader 

C.L.C.van Kretschmar die zijn carriére beëindigd heeft bij de RIL in HongKong”. 

Babette onderzoekt haar familie geschiedenis en hoopt dat ze hierbij, via 

deze weg, geholpen kan worden. 

Nu heeft Henk Slettenaar het volgende reeds  gemeld aan Babette: 

“Uw grootvader Petrus Emilius Tegelberg was, samen met Jan Boissevain 

en Willem Ruys, oprichter van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij 

(K.P.M.). Zie het boek “Een halve eeuw paketvaart””  door M.G. de Boer. 

In het door mij geschreven boek “Boissevain-Ruys-Tegelberg” vermeld ik 

over uw grootvader:  

Petrus Emilius Tegelberg was een vooraanstaande Amsterdamse zakenman. Hij was 

gedurende vele jaren een van de directeuren van de Stoomvaart Maatschappij Nederland 

en voorzitter van de raad van commissarissen van de N.V. Java-Sumatra 

Handelsmaatschappij. Samen met Boissevain en Ruys heeft hij zich erg ingezet voor de 

totstandkoming van de KPM. Toen uiteindelijk, na zeer langdurige, politieke discussies 

het parlement instemde met de oprichting van een nieuwe maatschappij die de 

pakketvaart in Indië zou verzorgen, vertrok hij vier dagen na publicatie van de nieuwe 

wet in het Staatsblad, naar Indië om het eigenlijke contract met Gouverneur-Generaal 

van Rees af te sluiten. Het contract werd op 5 juli 1888 getekend en op 4 september 1888 

werd de oprichtingsakte van de KPM gepasseerd. Tegelberg bleef vanaf de oprichting tot 

1917 zitting houden in de Raad van Bestuur. 

 In hetzelfde boek heb ik ook nog een foto geplaatst van Mej. D.W. 
Tegelberg (een oud-tante van u?) die op 10 juli 1937 het passagiersschip 
de “Tegelberg” te water heeft gelaten.  Op dit schip heb ik een aantal 
jaren met veel plezier gevaren. 
Over uw grootvader H.L.A. van Kretschmar heb ik geen gegevens. 
Uw vader was directeur bij de RIL in de tijd dat ik bij deze maatschappij 
voer. Ik heb hem slechts een enkele keer vluchtig ontmoet in Hong Kong 
tijdens directie-inspecties aan boord van de schepen. Er zullen onder de 
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leden van onze vereniging zeker een aantal zijn die u meer over uw vader 
kunnen vertellen.”  
 
Oproep 2 
Erik Moen, zoon van, die reeds op jonge leeftijd, geconfronteerd werd met 
de  stranding van de TJIBANTJET, heeft via Jaap en Henk gevraagd de 
reünie mee te mogen maken. Dit verzoek is uiteraard ingewilligd, zij het 
dat….. Erik een ‘tegenprestatie’ dient te leveren in de vorm van een verslag 
van ZIJN belevenissen van toen, voor de RIL-Post. We zijn benieuwd! 

 

 
 Erik te midden van (li) vijfde wtk Kwak en  

vijfde wtk van Noort 
(We hopen Erik te ontmoeten op de Reünie 

mei 2016) 
 

 

 
 

 

 

Oproep 3 

Van John Papenhuyzen (ORDU) kwam het verzoek om de RIL-Post naar 

de ‘buitenlandse’ leden als één document te e-mailen, dit ter bevordering 

van de leesbaarheid. Nu, dient elk onderwerp nog apart geopend te 

worden. Tot nu toe uitgevoerde testen waren succesvol.. 

 

RIL-sticker verkoop tijdens Reünie 2015 

De opbrengst van de, door de zoon van ons lid Jan Kedde gratis  

beschikbaar gestelde, RIL- autostickers bedraagt €86,- 

  

De diploma’s van Frits de Jong… 

De foto  bij dit artikel is helaas wat onduidelijk. In de volgende RIL-Post 

meer info over alle bescheiden, als stille getuigen, die Frits bij zich droeg  

tijdens het verschrikkelijke drama met de bemanning van de TJISALAK. 
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Herdenken doe je samen 
(bijdrage Pieter van de Hoek) 

 
Op 4 mei werden bij het nationaal koopvaardijmonument De Boeg in 

Rotterdam, de opvarenden herdacht die tijdens WO-II zijn omgekomen. 
Ook door leden van de Vereniging van Oud-Employé’s der Koninklijke 
Paketvaart-Maatschappij en Vereniging van Oud Personeel der Koninklijke 
Java-China-Paketvaart-Lijnen N.V.  werd een krans gelegd. 

 
Voor de KPM 
waren dat de 
dames J. de Feyter 
en J.C 
.Frankhuijzen-
Sierevogel 
(midden) en dhr. 
H.van Kapel 
(rechts) namens de 
KJCPL  
 
 
 
 
 

Speciale dank gaat uit naar de maker van deze prachtfoto: Bart Hoogveld 

 
Op 1 maart 1942 vertrok het KPM schip s.s. LE MAIRE vanuit de haven 
van Tjilatjap voor een reis naar Bunbury, Western Australië. Aan boord  de 
3e scheepswerktuigkundige F.J. Sierevogel, vader van mevr. Frankhuijzen-
Sierevogel. Na haar vertrek is nooit meer iets van de LE MAIRE en zijn 
opvarenden vernomen. Moeder en dochter Sierevogel verbleven in die tijd 
tot na de capitulatie in een Jappenkamp. 
Burgemeester Ahmed Aboutaleb zei in z’n toespraak o.a.”We gedenken 
hier elk jaar dat meer dan 3500 burgeropvarenden het leven lieten bij de 
ondergang van bijna 500 Nederlandse koopvaardijschepen.” 
 
Op 15 augustus a.s. herdenken wij bij de monumenten van de KPM en 
JCJL te Egmond aan Zee de 477 KPM en 29 JCJL collega’s die in de 2e 
wereld oorlog zijn omgekomen. 
 
(Pieter van den Hoek is secr. v/d Ver.van Oud-Employés der K.P.M.) 
 



5 
 

De diploma’s van Frits de Jong en de moord op de  
TJISALAK-bemanning in 1944. 

(Bijdrage van Ger Sweijen.) 
 
“Na vele bezoeken aan Frits op Texel heb ik div. memorabilia 
meegekregen onder toezegging deze t.z.t. aan het Scheepvaart Museum in 
Amsterdam te schenken. Maart j.l. kreeg ik een brief van conservator 
Diederick Wildeman dat er was besloten, middels een artikel in het blad 
van vrienden van de vereniging ‘Zeemagazijn’*, aandacht te besteden aan 
m.n. de bijzondere waarde van deze diploma’s.” Aldus Ger Sweijen. 
  
Volgt nu het artikel: 26 maart 1944: De TJISALAK van de J.C.J.L.werd  met 
103 opvarenden, in de Indische Oceaan getorpedeerd door een Japanse 
onderzeeboot. Het schip zonk, toch bereikten 102 personen de sloepen. 
Frits de Jong, 1

e
 stuurman droeg een zwemvest met een speciaal 

waterdicht zakje, waarin hij z’n diploma’s en wat papiergeld bewaarde. 
Al snel kwam de onderzeeër boven water en werden de  ‘geredde’ 
schipbreukelingen onder dwang aan boord genomen, waarna ze één voor 
éen, op beestachtige wijze werden afgeslacht. 
Frits de Jong  werd door z’n hoofd geschoten, verloor  het bewustzijn en 
viel in het water. Het schot had zijn schedel zijdelings geraakt, en hij kwam 
weer bij. De onderzeeboot was verder gevaren, en Frits zwom uren naar 
de plek waar hij dacht dat de TJISALAK was verdwenen. Daar bleken nog 
vier overlevenden van de slachtpartij  te zwemmen, welke allen een  
achtergebleven sloep wisten te bereiken. Na  3 dagen werden ze opgepikt 
door  het Amerikaanse schip JAMES A.WILDER. 
Na een zware schedeloperatie werkte Frits na de oorlog tot z’n pensioen 
op het hoofdkantoor in Amsterdam, vestigde zich op Texel en overleed 
In 2010 op 103 jarige leeftijd. 

Bij gelegenheid zullen 
schenkingen als deze, 
gecatalogiseerd en/of 
per thema worden 
tentoongesteld. 
U kunt het Maritiem 
museum volgen via 
internet, of een 
bezoekje brengen 
aan.  
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JCJL en de 'Passanten’ 

(Kunstuiting van Gert Boot) 

 

Woord vooraf: Bij de aanlevering van het "RIL succesverhaal' (RIL-Post # 
29), deelde Gert Boot de redactie mee,  dat zijn bijdragen aan de RIL-Post 
helaas zouden opdrogen bij gebrek aan onderwerpen met daarbij 
voldoende onderbouwing. Echter de vondst van het ADOLFS materiaal 
maakte het hem mogelijk ‘JCJL en de Passanten’ te schrijven.  
Toch verscheen er nog een bijdrage van Gert in RIL-Post # 30 ‘Bali, enige 

notities’ (deze bijdrage was blijven liggen i.v.m. redactiewisseling). 

waarmee we intussen een jaar verder zijn en dus de kans steeds groter 

wordt dat Gert weer een onderbouwd stukje ‘kunst’ kan afleveren. 

Wellicht over Hotel Bali? 

Ons nieuwe lid Jack van Selm schreef de redactie n.a.v: ’Bali, enige 

notities’: “De referentie naar het Bali Hotel in Denpassar was zeer 

interessant. Liepen daar  in 1992 toevalligerwijs naar binnen niet wetend 

dat dit het oude KPM hotel was. Zag er toen behoorlijk haveloos uit, 

misschien is daar onderhand verbetering in gekomen?” 

 

Dan nu de schrijver: 

'Deels bekende koek, deels nieuwe notities die niet pretenderen compleet 

te zijn, wel interessant. 

 

De veelzijdige Nederlandse kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950) 

kan de ontdekker van de schoonheid van Bali worden genoemd. Hij was 

n.l. de eerste westerse artiest die vanaf 1904, zesmaal langdurig het eiland 

bezocht. Hij verplaatste zich aanvankelijk per fiets! 

De Duits-Nederlands arts Gregor Krause publiceerde in 1920 zijn fotoboek 

"Bali". Zijn foto's toonden een toen nog onbedorven eiland en zijn 

kunstzinnige bewoners.( Natuurlijk  waren er toen misstanden, maar daar  

hebben we het nu niet over). Het werk van W.O.J. en Krause was van 

grote invloed op het ontstaan van het internationale toerisme op Bali. De 

KPM speelde er op in en bouwde in 1925 voor haar passagiers het Bali 

Hotel; het eerste westerse hotel in Denpasar. Het werd een populair 

"meeting point" van toeristen, de koloniale upper-ten en allerlei artiesten 

met elke vrijdagavond inheemse dansvoorstellingen met 

gamelanbegeleiding. 
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Indië  werd allengs economisch belangrijker voor Nederland en het besef 

groeide: "Je moet er geweest zijn" En dat betrof natuurlijk Nederlandse 

zakenlieden maar ook kunstschilders die hoorden over het continue 

glorieuze zonnelicht i.p.v. de grauwe donkere luchten in patria. 

Grote namen gingen scheep, waaronder ISAAC ISRAELS (1865-1934), 

WILLEM DOOYEWAARD (1892-1980) enz...Allemaal zogenaamde 

"Passanten" vergeleken met de autochtone artiesten zoals b.v. Ernest 

Dezentje (1885-1927), Frits Ohl (1904-1976), Carel Dake jr (1886-1996), 

om er maar een paar te noemen van de vele tientallen. 

Vroeg of laat wilden de "Passanten" reizen, het zij interinsulair, (dus met de 

KPM), of naar de Philippijnen, China of Japan en wisten dan de JCJL te 

vinden. De kunstenaar heeft doorgaans weinig geld, dus reisde men 

gewoonlijk voor een 'vrienden-prijs' maar met een tegenprestatie. 

 

 

 

 

 

Eén van de tegenprestaties 

van ‘passant’ Willem 

Dooyewaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo reisde Dooyewaard met zijn Oostenrijkse vriend, schilder Roland 

Strasser, van Kobe naar Indië per JCJL, en dat leverde de mooie poster op 

ter promotie van de nieuwe TJINEGARA(1).(zie ook RIL-Post # 16) 
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IS. C. VAN MENS maakte in Batavia een illustratie voor de JCJL-afvaart- 

lijst 1929, hetgeen een alleszins bezienswaardige compositie opleverde.   

(zie hiervoor achterkant RIL-Post # 19) 

Gerard Pieter Adolfs (1847-1968) was een enthousiast reiziger en hield 

wereldwijd tentoonstellingen. Hij leverde het mooie ontwerp"Bali en Java"   

(zie achterkant deze RIL-Post) 

 

.  

De routekaart van Gerard 

Pieter Adolfs toont het 

JCJL- vaargebied eens van 

uit een geheel andere hoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bekendste "Passant" was natuurlijk WIlem Gerard Hofker (1902-1981). 

Hij werd uitgenodigd door de KPM en reisde per BOISSEVAIN (1938) naar 

Batavia en met de TEGELBERG (1946) terug naar Nederland. Hij 

schilderde in het hele gebied verschillende onderwerpen, maar is vooral 

bekend om zijn talloze beeltenissen van jonge Balinese schonen die zoveel 

hutten aan boord en huiskamers in Nederland sier(d)en. 

Zijn vriend Bonnet (1895-1978) schilderde op Bali meesterlijk de vaders en 

broertjes van deze schonen. Niet bekend is of hij ooit met de KPM of JCJL  

reisde. 

Wie het weet, mag het zeggen. 
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Brandstofproblemen 
(bijdrage Henk Slettenaar) 

 
De drie Sulzer hoofdmotoren, die voor de voortstuwing van de 
BOISSEVAIN zorgden, hadden tot 1955 altijd op dieselolie (DMO) gelopen. 
Door de sterk gestegen brandstofprijzen had de technische dienst van de 
RIL plannen ontwikkeld om de machine installaties van de BOISSEVAIN, 
RUYS en TEGELBERG geschikt te maken voor het gebruik van 
zogenaamde zware olie (MFO – marine grade-C fuel oil). De BOISSEVAIN 
werd als eerste van de drie zusterschepen verbouwd tijdens een dokbeurt 
bij Asano Dockyard in Yokohama.  
 Aan stuurboordzijde in de machinekamer werd een extra bordes gebouwd 
waarop en waaronder de reinigingscentrifuges, pompen en voorwarmers 
werden geïnstalleerd. Ook werden alle brandstofverstuivers voorzien van 
nieuwe  tips met nauwere gaatjes, daar volgens de fabrikant de zware olie 
fijner moest worden verstoven. Een hele klus voor de 
machinekamerbemanning, die het wijzigen van de verstuivers in eigen 
beheer uitvoerde. De uitgebouwde verstuivertips werden meteen naar 
Hong Kong verstuurd, en vandaar naar de Sulzer fabriek in Zwitserland; 
iets waar men later heel veel spijt van zou krijgen. 

 
  
 
 
Manoeuvreerstand 
van de drie Sulzer 
hoofdmotoren 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na de dokbeurt werd in Yokohama verstoomd naar de Takashima pier. Dit 
gebeurde nog met dieselolie als brandstof. Ook bij het vertrek uit 
Yokohama werd eerst op dieselolie gevaren. Toen het schip echter 
buitengaats was en koers was gezet naar Nagoya, werd overgezet op 
zware olie. Eerst leek dit goed te gaan maar toen het  toerental van de drie 
hoofdmotoren werd opgevoerd veranderde deze ‘proefvaart’ in een 
regelrechte nachtmerrie. Hoge druk brandstofleidingen, die toch bestand 
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moesten zijn tegen een druk van duizend atmosfeer, scheurden de één na 
de ander en hoge druk brandstofpompen scheurden van hun fundatie. 
Slechts met veel kunst- en vliegwerk wist men de motoren aan de praat te 
houden en bereikte het schip veilig de haven van Nagoya. 
Het bleek al snel dat iemand ver weg in Nederland of Zwitserland een 
vergissing had begaan bij de levering van de nieuwe brandstofverstuivers, 
die moesten worden gebruikt bij het zware olie systeem. De 
verstuivergaatjes waren veel te klein, de brandstof kon niet vlug genoeg 
worden ingespoten en de drukken rezen daarom tot ontoelaatbare 
hoogten, waardoor veel onderdelen van de hoofdmotoren het begaven. 
Nadat dit alles was vastgesteld werd een grote hoeveelheid telegrammen 
her en der verstuurd om nieuwe onderdelen toegeleverd te krijgen. Ook het 
hoofdkantoor en de agentschappen moesten op de hoogte worden 
gebracht worden van de nu opgetreden vertraging in het vaarschema en 
ook moesten de naar Hong Kong verstuurde verstuivertips weer zo snel 
mogelijk naar de BOISSEVAIN worden geretourneerd. 
De hulpmotoren hadden hun oude brandstofsysteem met dieselolie 
behouden. Tengevolge van de wanordelijke toestanden tijdens de 
afgelopen nacht waren allerlei manipulaties verricht met afsluiters in de 
brandstofleidingen. Hierdoor was de dieselolie voor de hulpmotoren, die in 
aparte dubbele bodemtanks was opgeslagen, door een kleine hoeveelheid 
zware olie verontreinigd. 
 
Men besloot dat de dieselolie moest worden schoongemaakt met de 
dieseloliecentrifuge. Deze reinigingsmachine zoog de brandstof uit de 
dubbele bodem, verwijderde de zware olie en perste de dieselolie naar een 
dagtank die zich boven in de machinekameringang vanuit de dienstgang 
bevond. Bovenin deze dagtank was een overstortleiding die de nu schone 
dieselolie weer terugvoerde naar de dubbele bodemtank. Op het eerste 
gezicht leek deze manier van brandstof reinigen uitstekend te werken. De 
centrifuge zoog de olie aan en het peil in de dagtank steeg snel tot zijn 
hoogste stand, waarna werd aangenomen dat de overstortleiding nu wel 
zou functioneren. Tevreden dat dit probleempje naar behoren was opgelost 
ging iedereen verder met zijn werkzaamheden terwijl de centrifuge zacht 
brommend verder draaide. 
Een half uurtje later ging de brugtelefoon in de machinekamer over. De 
Second, die er dichtbij in de buurt stond, nam de hoorn op en kreeg iemand 
aan de lijn die volledig boven zijn toeren draaide en nauwelijks tot 
verstaanbaar spreken in staat was. 
“De Second…? Jij koekenbakker !!! Probeer je me in brandstof te 
verzuipen…?” bracht hij er met moeite uit. 
Na enig nadenken begreep de Second dat hij door een kwade Ouwe werd 
toegesproken. 
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“U in brandstof verzuipen…? Daar snap ik niets van,” antwoordde een 
geheel verbouwereerde Second. 
“Er stroomt dieselolie met grote golven vanuit mijn badkamer mijn zithut 
binnen. Stop dit ogenblikkelijk, prutser !!!” Na deze woorden werd de hoorn  
kwaad op het toestel gesmeten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vol onbegrip bleef de Second met de telefoonhoorn in zijn handen staan. 
Hoe was zoiets nu mogelijk…; brandstofolie in de badkamer van de Ouwe ! 
Hoewel hij dit fenomeen nog niet kon verklaren, beëindigde hij op voorhand 
maar vast alle manipulaties die met het verpompen van brandstof te maken 
hadden. Ook het reinigen van de dieselolie werd gestopt. 
Tijdens het onderzoek op het brugdek bleek dat de ontluchtingsleiding van 
de dagtank aan de voorkant van de schoorsteen, Juist achter het 
badkamerraam van de kapiteinshut was aangebracht. De BOISSEVAIN 
was toen nog niet voorzien van airconditioning en stond het raam van die 
badkamer wijd open om voor wat frisse lucht te zorgen. De drempel tussen 
badkamer en zithut was ongeveer twintig centimeter hoog. Hierdoor had 
het nog een half uur geduurd voor de dieselolie, die met een krachtige 
straal vanuit de ontluchtingsleiding door het badkamerraam naar binnen 
was gespoten, de badkamer deed overstromen en was ontdekt. De 
diagnose dat de overstortleiding naar de dubbele bodemtank niet naar 
behoren had gefunctioneerd, was snel gesteld. Na het aftappen van de 
dagtank en deze tank inwendig inspecteerde, vond men al spoedig een 
houten prop die – vermoedelijk door de Japanners – tijdens de ombouw in 
de overstortleiding  was geslagen. De dieselolie, die door de centrifuge in 
de dagtank was gepompt, zocht een uitweg via de ontluchting.  
De Ouwe, die nog wekenlang moest wonen in een ruimte waar de scherpe 
brandstoflucht de atmosfeer verpestte, koesterde, hoewel één of andere 
Japanner de werkelijke fout had gemaakt, vanaf dit moment een niet 
aflatend wantrouwen in de vakbekwaamheid van de tweede 
werktuigkundige. Naar zijn menig had de Second, als bedrijfsleider in de 
machinekamer, de goede werking van de overstortleiding moeten 
controleren. 
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Bridge over de Javazee 
(bijdrage van Ton Roskam) 

 
In september 1955 waren we met een twintigtal leerling 
scheepswerktuigkundigen met het m.s.ORANJE, in minder dan drie weken, 
naar Singapore gereisd. Ongeveer een week later mocht een tiental van 
ons aanmonsteren op het m.s.TJILUWAH. Het aanmonsteren was een 
teleurstelling, op school hadden we de indruk gekregen dat zoiets een 
bepaalde plechtigheid was, gepaard gaande met duistere rituelen. Niets 
van dat alles, geen waterschouten of monsterrollen. Monsterboekje 
inleveren en dat was alles. 
 

 
 
Omdat we met ons tienen de reguliere bemanning te veel voor de voeten 
zouden lopen kregen we een zeer vriendelijk rooster. Een wacht meelopen 
en vooral overal met je vingers vanaf blijven, dat was ons op het lijf 
geschreven. Onze eerste reis voerde langs Djakarta, Soerabaia en 
vervolgens Makassar, Manila en dan door naar Hong Kong. We werden 
ondergebracht in de eerste klas hutten dus precies zoals we het ons 
hadden voorgesteld. Omdat er nog meer passagiers aan boord waren werd 
er door de purser een bridge drive georganiseerd op de oversteek naar 
Makassar. Het sterkste paar aan boord was de Hoofdwerktuigkundige die 
met de Scheepsarts een vast koppel vormde. Baas Kessler en Dr.Wan??  
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In het jargon waren dit “de Baas”en “de Pil”. M’n maatje, Jan en ik, 
schreven in voor dit festijn. Als je 18 jaar bent en voor het eerst van huis 
kun je de hele wereld aan. We hielden dus een uiterst korte systeem 
bespreking. De gangbare systemen in die tijd bestonden uit: Heijermans ( 
Op hoop van zegen) en  JBF ( Jan boeren fluitjes) en wij voegden daar 
systeem randschrift aan toe. Ons systeem was gebaseerd op: Overmoed, 
 Onkunde en Onwijs veel geluk. We hoefden geen systeemkaart te maken 
want we gebruikten het randschrift van de Nederlandse gulden als 
samenvatting: Systeem randschrift. Met alle geluk van deze planeet 
wonnen we onze tweede buitengaatse bridgedrive.  
 
Onze eerste drive hadden we op de Oranje gespeeld. Met grote overmacht 
hadden we toen de poedelprijs bemachtigd. Na afloop van die wedstrijd 
riep de purser ons naar voeren en begon een verhaal. Wij waren de 
aanstormende jeugd die niemand achter ons duldde. Hij zei ook nog dat we 

het hele veld voor ons uit joegen! 
Onze overwinning op de Tjiluwah, was 
aanleiding voor de Baas, om ons bij hem in de 
hut uit te nodigen voor een revanche. Nu laat 
zich de organisatorische afstand tussen een 18 
jarige leerling en de Baas het beste meten in 
lichtjaren. We stonden dus stijf van de zenuwen 

toen we ons de volgende avond meldden in de verblijven van de Baas. Die 
stelde ons op ons gemak en stelde voor om maar zo snel mogelijk te 
beginnen. Het gangbare spel was in die tijd ‘robberbridge’. Nu moet ik wel 
eerst vertellen dat de Baas en de Pil geoefende drinkers waren, ze konden 
zo mee doen met het Dutch Drinking Team. 
Na een halfuurtje stonden Jan en ik op een comfortabele voorsprong van 
een paar duizend punten. 
De Baas had inmiddels een emmertje met ijsblokjes laten aanrukken en 
schonk zichzelf gedoubleerde whisky’s in. De Pil beperkte zich tot een 
pilsje met een pacemaker uit een bekende vierkante fles. 
In het begin waren we zeer geïmponeerd  geweest door de entourage 
maar uiteindelijk werden we steeds meer onszelf en namen een cola-tic.  
 In korte tijd verdween onze voorsprong als sneeuw voor de tropenzon. 
Heel grootmoedig deelde de Baas nog een paar ticjes uit, en onze kijk op 
de kaarten werd steeds zonniger. Om een uur of elf stonden we zo’n 
tienduizend punten achter en werden uit ons lijden verlost; mochten we 
naar onze eigen hut. Tegen collega’s hielden we ons groot door te zeggen 
dat we met opzet hadden verloren om onze promotie kansen niet te 
beschadigen. Jan had nog een andere lezing: we waren ‘eruit gedronke’  
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De vliegenier 
(bijdrage van Jelte Huizenga) 

 
Is het niet merkwaardig dat het soms 50 jaar kan duren voor je de 
betekenis begrijpt van iets wat je gezien hebt?  
Dit overkwam mij toen ik in RIL-post nr 29 het interview las met Rudy Bos 
‘Zelf vliegen, geen jongensdroom’ en zijn eigen artikel ‘Dromen over de 
goede oude tijd’. Net als Rudy voer ik in die tijd op de Straat Soenda, maar 
als 4

e
 stuurman. Ik had in mei 1963, net als hij, de de lange vlucht gemaakt 

van Schiphol naar Kaapstad. 
Met 8 man in een Lockheed Electra, geschikt voor 127 passagiers, was het 
voor de stewardessen een koud kunstje om over drie stoelen een ruime 
slaapplek voor één persoon te.creeren.Het nadeel was dat zo’n kleine 
groep gemakkelijk op goede voet kwam te staan met het cabinepersoneel, 
met als gevolg dat we samen met de bemanning in de pantry, etend en 
drinkend de nacht hebben doorgebracht. Met mijn hoofd vol watten, stapte 
ik in Johannesburg over op een binnenlandse vlucht naar Kaapstad. 
Sindsdien vond ik vliegen een uitputtende bezigheid.  Zo kwam ik wel aan 
boord van de STRAAT  SOENDA. Mijn eerste reis ging naar het Verre 
Oosten, waar in Shanghai de rondreis opnieuw begon.  
Van oudere varensgasten hadden we opwindende verhalen gehoord over 
het ‘Parijs van het Oosten’ van voor de oorlog en als je op de Whampoa 
voer, langs de Bund, leek er niet veel veranderd te zijn sinds die tijd. Maar 
eenmaal aan  de wal merkte je al snel dat die mooie verhalen de 
werkelijkheid niet weerspiegelden. De Shanghai Club, wereldberoemd om 

zijn zwart-met-wit granieten 
‘Long Bar’, die met z’n meer 
dan 30 m toen de langste bar 
ter wereld was, bestond nog 
steeds, maar was nu een 
soort zeemanshuis en wat je 
daar nog kon beleven heeft 
van ons geen vaste 
bezoekers gemaakt. Ook 
verder was Shanghai niet erg 
geschikt om er opgetogen van 
te raken. Omdat de Culturele 
Revolutie nog moest 
beginnen, kreeg je niet de 

indruk van een bruisende stad. Voor sight-seeing en souvenirjagers was 
het ook al geen Eldorado. In officiële toko’s kon je wel wat (semi)-antiek 
kopen en we hebben ook een fabriek bezocht waar ze zijden bloemen zo 
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mooi maakten, dat de echte van schaamte er het hoofd bij lieten hangen. 
Verder kon je er goedkoop Russische bontmutsen aanschaffen, zoals op 
bijgaande foto Rudy Bos en 4

e
 wtk Spiering demonstreren. 

Daarmee had je dan de hoogtepunten wel zo’n beetje gehad, dacht ik toen. 
Maar dat bleek toch niet helemaal waar te zijn. Er werd dag en nacht in de 
lading gewerkt en dat betekende dat ook de stuurlui wacht doorliepen net 
zoals gewoonlijk de wtk’s. Op een van de avonden hadden Rudy en ik 
tegelijk de wacht. Toen ik iets moest opzoeken in het kantoortje van de 1e 
stuurman, zag ik daar ook Rudy aan het werk. Niet zo vreemd, we troffen 
elkaar daar wel vaker. (bij de ijswaterkraan). Maar nu was er wel iets 
opvallends aan de hand.. Hij had blijkbaar ergens een enorme ‘fantasie 
vogel’ gekocht en daar een tuigje voor gemaakt zodat hij erop kon zitten. Al 
klapperend met de vleugels rende hij door de dienstgang heen en weer en 
slaakte aanmoedigende kreten. Ik vond dat buitengewoon humoristisch, 
maar excentriciteiten kwam je wel vaker tegen bij collega’s. Ik had geen 
idee van de achtergrond van wat zich voor mijn ogen afspeelde. Maar NU 
begrijp ik dat hij TOEN reeds bezig was zijn jongensdroom in realiteit om te 
zetten. Het resultaat was niet helemaal bevredigend, want hoe hard hij ook 

heen en weer rende, hij kwam niet los.  
Te korte startbaan? Belemmerde de hoogte van de 
dienstgang hem bij de take-off? Hoe dan ook, zijn poging om 
te vliegen eindigde in een teleurstelling. Hij heeft later nog wel 
uitgeprobeerd of het beest uit zichzelf wilde opstijgen vanaf 
de zaling aan de voormast; vermoedelijk heeft het vandaar 

het luchtruim gekozen. Helaas geen foto’s gemaakt van Rudy’s 
pioniersvlucht; camera’s en mobieltjes kenden we niet. 
Ik ben wel blij dat ik nu eindelijk de diepere betekenis weet van wat ik 
destijds alleen maar excentriek vond en ik vind het geweldig dat het Rudy 
uiteindelijk toch gelukt is met de benen van de vloer te komen.  
Overigens, over excentriciteiten gesproken. Ik weet niet of het aan de 
Straat Soenda lag, of dat het iets eigens is van wtk’s, maar we hadden een 
3

e
 wtk die de maaltijd altijd begon met een minachtende blik op de 

spijskaart en riep: “Hoe durven ze het op het menu te zetten! Niet te vr….!”, 
om zich vervolgens een torn in de rondte te eten. 
Ja, en dan 4

e
 wtk, Willem Spiering. Hij was regelmatig aan het 

experimenteren met zijn haar, maar ook zijn kleding was onderwerp van 
zorg. Hij had zich in Kaapstad een Schotse kilt laten aanmeten, en die zou 
hij dragen ook. Als de 3

e
 en de 4

e
 stuurman netjes en onopvallend in 

kimono de wal opgingen in Yokohama, veroorzaakte hij opwinding bij de 
roltrapmeisjes in de Takashimaya department store als ze hem, met grote 
ogen en witte handschoentjes voor de mond, nakeken terwijl hij op de 
roltrappen naar boven banjerde.Je beleefde wat op die STRAAT SOENDA. 



16 

 

Periode Vlissingen 
(uit ‘Jean fromage en voyage’ van Dirk van Lopik) 

 
Hotel BIANCA. 
We hebben gezien hoe Dirk, via het Scheepvaarthuis te Amsterdam, van 
de MULO te Hardinxveld op de zeevaartschool in Vlissingen terecht kwam. 
Zes kamers, twintig jongens, eigenaar+ vrouw en nog eens twee kinderen, 
één toilet. Verder één douche voor uitsluitend privé gebruik; wij mochten op 
kosten van het hotel, dat wel, één maal per week naar het badhuis.  
 

                                        
 
Hotel Bianca, recht tegenover 
het badstrand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De kamer was voorzien van een petroleumkachel. Bijna hadden  we juist 
door die kachel de winter niet overleefd. Dankzij een medescholier die 
‘s avonds zonodig een flinke pot bier moest  drinken en midden in de nacht 
 de wasbak nodig had.Hij ontdekte de walmende kachel, en zijn we 
daardoor niet gestikt. 
De Ruyterschool. 
Het aanmeten van het uniform. In rijen opgesteld werd in enkele lokalen 
door  div. uniformleveranciers koortsachtig gewerkt om zoveel mogelijk 
klanten te helpen. Links- of rechtsdragend  werd in de wind geslagen. Ik 
kreeg petmaat 61, een collega 54. Beide petmaten die dag een record! 
 Ik had het voornemen de pet zo min mogelijk te gebruiken. Bij het eerste 
petloze schoolbezoek werd ik staande gehouden door de overijverige 
directeur dhr.Brouwer. Kostte me strafpunten in het ‘monsterboekje’. 
Toen we eens van petmaat wisselden, 61 naar petmaat 54, reageerde 
Brouwer jammer genoeg, niet en bleef stoïcijns voor zich uitkijken! 
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Schitterend uitzicht op de Schelde 
Samen, met een schipperszoon en ik als ‘dijkfietser’, hadden we een brede 
kennis van scheepvaart. Tijdens het studeren hielden we de gordijnen wijd 
open. Op een stormachtige avond in oktober 1965, zagen we een aantal 
witte lichten en een rood licht in een wat vreemde richting Breskens varen, 
en even later kwam het scheepssilhouet plots tot stilstand. Een 
scheepsramp pal voor ons raam! De volgende ochtend bleek  het Griekse 
schip “Spyros Armenakis”, geladen met kolen, in tweeën te zijn gebroken. 
De PZC kopte:”KAPTEIN GEZONKEN, SCHIP IN HET ZIEKENHUIS”. 
 

 
 
 
De Spyros heeft nog jaren 
als een triest baken voor 
de school gelegen. 
Dertig jaar later bleek dat 
er toch stookolie naar 
boven kwam drijven 
 
                                           
 
 
 
 

 
Verhuizing van Bianca naar Helene 
‘Helene’ was een gewoon kosthuis met gewone Vlissingers. Gezellig en 
goed van de kost. Pracht tijd, alleen had ‘Bianca’ een mooier uitzicht. M’n 
maatje vond ‘Helene’ een mooier uitzicht, maar die sprak over de dochter 
van de achterburen. 
Dhr. De Kubbe controleerde de verplichte studie-uren. Deed dat de eerste 
jaren op een rammelende fiets, later was ie gemotoriseerd, met als 
vervoermiddel een VW-kever die ook zo z’n eigen herkenbare geluid  had. 
 
Examens en keuringen. 
Zware periode, gevolgd door voorbereidingen naar het vaargebied zoals 
het halen van cocktailprikken. Ondanks een stijve arm van die prikken,werd 
verwacht dat je ook nog een fatsoenlijk smeedwerkstuk produceerde. 
Na het examen, de sexuele voorlichting, en medische keuringen, vertrok 
Dirk, samen met een l.l.stuurman, voor twee jaar naar het vaargebied. 
Op naar een volgende serie hilarische belevenissen van Dirk. 
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Bliksemcarriere 
(door H. Bouwman) 

 
Welgemoed begonnen we aan mijn derde term. Ik was op de TJIWANGI 
geplaatst en Sydney hadden we als thuishaven gekozen. Om vrouw en 
zoon van zeven maanden een onderkomen te verschaffen, vlogen we eind 
november 1965 met de KLM via Manilla naar Australië. Toen was dat een 
reis van vierendertig uur. Ik had alle geluk van de wereld om de mooiste 
thuisboot van de vloot te krijgen. Iedere zes weken een paar dagen thuis, 
welke Amsterdamse politieagent had dat. Op 18 december zou ik 
aanmonsteren, dus dat gaf ons twee weken om een huis te zoeken. ‘’Tivoli 
Gardens’’ heette het appartementencomplex op McMahons Point met 
uitzicht op de Sydney Harbour Bridge, het Opera House en Walsh Bay. 
Mooier kon je het als zeeman niet treffen. 

 
 
 
 
Uitzicht is een 
plaatje 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na bijna een jaar ‘’thuis’’ te zijn geweest, viel het vooruitzicht om weer naar 
zee te gaan zwaar, maar we troostten elkaar met de kennis van die mooie 
thuisboot. De TJIWANGI  kende ik als mijn broekzak. Ik was er immers de 
gehele vorige term vierde wtk op geweest, had er mijn vrouw leren kennen 
en was er zelfs getrouwd. Nu zou ik aanmonsteren als derde wtk, dus nog 
promotie ook.  
Tijdens mijn eerste bezoek aan boord, vernam ik dat het schip aan een 
dokbeurt in Hong Kong toe was en we dus pas in april weer in Sydney 
terug zouden zijn. Dat was wel even slikken, maar de tijd gaat snel en 
kinderachtig moet je niet zijn, als je ervoor kiest om te varen. De TJIWANGI 
bleef een mooie thuisboot, waar menigeen jaloers op zou zijn. 
Toen we na mijn tweede reis Sydney binnenliepen en onder de Sydney 
Harbour Bridge door voeren om in Walsh Bay af te meren, kreeg ik een 
telefoontje van de brug: ’’Henk, ga gauw boven kijken, want je zoon staat 
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op de kade en dat mag je niet missen’’. De hwtk toonde begrip en nam de 
bakboord manoevreerhandles van me over. Ik stoof naar boven en keek 
over de railing. 
Op de kade ontwaarde ik mijn zoon, amper veertien maanden oud. Hij 
stond te springen dat het een lieve lust was en over het water schalde 
het:’’daddy’’… ”daddy”…, ”daddy”. Dat was het enige  woord dat hij kende. 
Zó mooi kon een zeemanshuwelijk zijn.  
Met mijn handen op de vette leuning van de trap, gleed ik vliegensvlug 
naar beneden en nam het manoeuvreren weer over. 
Na drie nachten thuis, ik rekende de tijd thuis nooit in dagen, want overdag 
werd er gewoon aan boord gewerkt, vertrokken we naar Melbourne. Het 
afscheid viel niet zwaar, want na een week in Melbourne en twee keer 
anderhalve dag varen, zou ik weer voor vier nachten thuis zijn. Maar dat 
liep anders.  
Amper voor de wal, dit keer bij Circular Quay, en in innige hereniging in 
mijn hut, werd de  omarming wreed verstoord door een klop op de deur. 
Het was Ah Tam, de steward van de hwtk.  
‘’Tai Tjè speaky you”, zei hij.  
“Ik heb goed nieuws en niet zo goed nieuws’’ sprak de baas, je wordt 
dienstdoend tweede, maar….. hij aarzelde even,  ‘’op de STRAAT COOK, 
daar is iemand ziek geworden’’  
‘’Nou, dat is best leuk’’ antwoordde ik voorzichtig, want ik voelde dat er nog  
iets moest komen. 
 

 
 
 
STRAAT COOK 
 
 
 
 
 

 
”En die ligt in Adelaide, je moet dus morgenochtend vliegen” 
Er welde een krachtterm in me op, maar ik zei:’’Nou, dat zal mijn vrouw 
leuk vinden’’. 
Die ene nacht thuis stond in het teken van het warme weerzien en de 
tranen om het vertrek voor  vijf maanden. 
De agent bracht me de volgende dag naar het vliegveld en de dag erna 
monsterde ik aan op de STRAAT COOK, een schip met een hoofdmotor 
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waarvan ik alleen de slechte reputatie kende, de hulpmotoren waren mij 
vreemd en de koel-en vriesinstallatie bezorgde me het eerste probleem.  
In Fremantle zouden we schapenvlees laden, maar één van de vriesruimen 
kwam slechts langzaam op de vereiste -10 graden Celcius. De 
brijntoevoerleiding naar dat ruim zat gedeeltelijk verstopt met vet uit de 
brijnpomppakkingbus. Zodra we voor de wal lagen, stelde de baas voor de 
leiding met brijndruk schoon te blazen. Ik zou op zijn teken de pomp 
starten, terwijl hij een afsluiter gedeeltelijk los zou draaien. Het plan was 
goed, maar de uitvoering ging faliekant mis en de hwtk kreeg een volle 
lading brijn in zijn gezicht. Via de EHBO-post op de kade werd een 
ambulance geregeld en werd het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht. 
De kapitein lichtte het hoofdkantoor in en per kerende post kwam het 

bericht dat mijn diploma, gezien het tonnage 
van het schip, voldoende was om uit te 
varen. 
En zo werd ik, de dienstdoend 2de wtk, in 
een week tijd van 3de wtk. waarnemend 
hwtk. 
De reis begon met een onaangename 

verrassing, want ik moest bij de eerste manoeuvre naar de brug bellen en 
vragen slechts zeer langzaam te varen en direct buitengaats ten anker te 
gaan. De afdichting tussen cylinderkop en cylinder van poot één lekte, 
tsssst…….tssst……tssst. Het grafietpoeder op het afdichtingsvlak tussen 
kop en cylinder was vochtig geweest en had niet egaal verspreid gelegen.  
Het lichten en terugplaatsen van de cylinderkop nam ons vier uur en 
daarna konden we op weg naar Singapore. Halverwege moesten we nog 
een keer stoppen om een verbrande uitlaatklep te vervangen, maar verder 
verliep de reis voorspoedig. 
Gelukkig stond in Singapore de hwtk op de kade en kon ik als tweede wtk 
de reis onder zijn leiding vervolgen   
De droom van de ideale thuisboot was verstoord en ik was in de 
contractperiode van drie jaar  zo weinig thuis geweest,  dat we dat niet voor 
herhaling vatbaar vonden. Ik sloot mijn mooie loopbaan als zeeman af en 
nam ontslag uit de dienst. 
 Tot mijn verbazing werd er in het getuigschrift, dat me bij het verlaten van 
de dienst werd uitgereikt, melding gemaakt van mijn zes dagen ervaring als 
waarnemend hwtk. Natuurlijk gebruikte ik dat als verkoopargument bij het 
zoeken naar een baan, want ik had, hoe kort ook, op jeugdige leeftijd het 
gewicht van de volle verantwoordelijkheid voor de machinekamer gevoeld 
en de afhankelijkheid van anderen leren kennen.  
Zo zorgde de korte bliksemcarrière nog voor een vliegende start aan de 
wal. 
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De eerste reis naar het vaargebied 
(Bijdrage van Herman Broersma) 

 
In augustus 1958 werden wij in een groep van 8 leerling wtk’s aan boord 
van de MUSILLOYD geplaatst voor de reis van Rotterdam naar Singapore. 
De reis zou zo’n kleine vier weken duren. De MUSILLOYD was een schip 
van de Rotterdamse Lloyd en werd opgeleverd in 1957. Zij had een 
prachtige lijn met vier luiken voor en twee luiken achter de brug. 
Bij het afvaren van de Nieuwe Waterweg zagen we op de scheepswerven 
diverse schepen in aanbouw. Bij de RDM de ROTTERDAM van de Holland 
Amerika Lijn en bij Wilton Feyenoord de RANDFONTEIN van de VNS. 
In het Suez kanaal ging het schip voor anker in het by-pass kanaal omdat 
we moesten wachten op het konvooi dat vanaf het Zuiden zou komen. Het 
kanaal was onlangs weer geopend en aan de oevers stonden gewapende 
soldaten, een dreigend tafereel. Iemand van de bemanning besloot om 
over boord te springen en een beetje te gaan zwemmen, dit voorbeeld 
werd meteen gevolgd door een groep andere schepelingen en ook wij 
leerlingen kozen het wel heel zilte nat. Het is waar dit nat was zilt, men kan 

niet zinken in water met zo’n hoog 
zoutgehalte, je bleef gewoon drijven. 
We spartelden een beetje rond totdat 
geschreeuw van de wal en van de brug 
aanduidde dat we iets deden wat eigenlijk 
niet mocht. De soldaten stonden met het 
geweer op ons gericht. Via de touwladder 
weer snel aan dek. Een mooie ervaring. 

Van Djeddah voeren we naar Djibouti, hier gingen we voor het eerst sinds 
vertrek Rotterdam de wal op. In de haven lag de POELA LAUT van de 
Maatschappij Nederland. Ze was, zoals later bleek, op haar laatste reis 
voordat ze gesloopt zou worden. Ze had net zo’n mooie achtersteven als 
de STRAAT SOENDA.  
Vanuit Djibouti de Indische Oceaan in en daar ging het schip toch echt 
stampen en slingeren. Alle losse voorwerpen werden uit de eetsalon 
verwijderd maar de grammofoon bleef staan. Op de draaitafel lag nog een 
78 toerenplaat met de titel: “Mi casa su Casa, my home is your home” 
gezongen door Dean Martin. Deze plaat werd nu door ons steeds weer 
afgedraaid tot vervelens toe. Normaal nam het zo’n drie minuten voordat 
de plaat ten einde liep, maar het gebeurde regelmatig dat zodra  het schip 
een paaltje pikte, de arm met veel gekrijs over de plaat zwierde en  was de 
melodie wat eerder afgelopen. Onlangs luisterde ik naar deze uitvoering in 
een radio programma met muziek uit de vijftiger jaren, hetgeen goede 
herinneringen naar boven bracht. 
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Die dag  kregen we een heerlijke lunch voorgeschoteld, maar niemand 
genoot hier werkelijk van. Onze magen deden zo raar. Bij het eten van het 
nagerecht bestaande uit gember pannekoeken werd het teveel en ging mijn 
maag overstag. Na een paar dagen in onze kooi gebleven te zijn, kregen 
we allengs sterkere zeebenen. Maar gember heb ik nooit meer gegeten. 
Het was de eerste en tevens de laatste maal dat ik echt zeeziek ben 
geweest. 
In Singapore werden we ondergebracht in het  “Seven Storey Hotel”. Mijn 
collega Bram Sprokkereef en ik waren de laatsten van de groep van acht 
en na 4 dagen werden we ‘s nachts naar Pulau Bukum gevaren waar we 
via de touwladder aan boord van de TJIKAMPEK klommen. Het schip, een 
Victory, was zwaar geladen met o.a. beauxiet erts. We maakten kennis met  
een paar bemanningsleden en werden naar onze leerlinghut verwezen 
Een hut met twee kooien boven elkaar. 

 
 
 
Het s.s. 
TJIKAMPEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De TJIKAMPEK zou ons tehuis worden voor de volgende, respectievelijk 
anderhalf en twee jaren. 
De volgende ochtend, acht uur scherp in de machinekamer; dit was hel,    
zo heet en vochtig. En dan het geraas en gegil van de tandwielkast; we 
voelden ons erg ongemakkelijk. Ook waren we een beetje jaloers op de 
andere wtk’s. Wij liepen in een hagelwit ketelpak en glimmende 
machinekamer pantoffels, zoals aanbevolen door de bekende 
Amsterdamse uitrusters firma. Onze nieuwe collega’s echter hadden van 
die lekkere losse Hong Kee ketelpakken met hier en daar wat zwarte olie 
strepen en -vlekken. De conditie van onze overalls zou weldra snel 
veranderen, binnen een paar minuten waren ze geheel doorweekt van het 
zweet. De overalls hingen zo zwaar om ons lichaam dat het stugge 
material onze huid schuurde . Het was zo heet en we moesten nog drie 
jaar varen…Hoe heet het was en nog zover… 
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Enkele RIL-Anekdotes 

(opgetekend door diverse Wal-employes.1940-1970) 
 

Zo ging dat vroeger. 
Als jong employee zette hij in HongKong voet aan wal om zijn overzeese 
loopbaan te starten tegen een basissalaris van 360 gulden. Hij ging 
samenwerken met een lotgenoot. (Flip voor het gemak). 
Na de eerste salaris storting, bleek er een verschil van bezoldiging  tussen 
de jongelui; Flip kreeg fl.20,- meer. Deze kwestie schreeuwde om 
opheldering. Belet bij de chef P.Z. leidde tot, beloofd, nader onderzoek. 
Dagen, weken, ja maanden gleden voorbij. Geduld werd zwaar beproefd, 
maar geloof in rechtvaardigheid maakte deze onzekerheid draagbaar. 
Op een goede (of kwade) dag, zes maanden later, kwam onze jonge vriend 
de personeelschef op de kantoortrap tegen. De chef sprak hem zelfs aan: 
“Ik heb die salariskwestie onderzocht en je had gelijk. Je basissalaris is 380 
in plaats van 360 gulden”. 
De employee  zei glunderend: “Dat wordt een aardig bedragje erbij!” “Hoe 
bedoel je dat?” luidde de vraag. “Wel, 20 gulden basissalaris met 
terugwerkende kracht over zes maanden”. “Onzin”, sprak de chef.”Ik heb 
dit vanochtend vastgesteld en het je nu verteld, dus de correctie gaat 
vandaag in. Dat snap je toch wel? 
 
Zo ging het vroeger ook. 
HongKong. Lex Bouvy stond eens achter de heer Warning. De twee 
bespraken een brief. Op dat moment kwam de rode map binnen.(spoed!) 

Warning legde de brief neer, opende rode map 
en las het telegram van de Vertegenwoordiger 
van Jakarta, inhoudende dat een kind van een 
employee was gekidnapt en waarvoor losgeld 
werd geëist. De vertegenwoordiger Indonesie 
vroeg  tot hoe hoog hij mocht betalen. 
Lex zag Warning onverwijld zijn pen pakken en 

op het telegram noteren: ‘Any amount’ en bezegelen met zijn bekende 
zwierige handtekening. 
Vervolgens vroeg hij Lex: “Waar waren we met die brief gebleven?” 
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De Jazzband 
(bijdrage W. Bakker) 

 
De TJIPANAS beschikte over een heuse jazzband. Ze oefenden te hooi en 
te gras in de hut van ‘Piep’ Klijnstra, de derde wtk, die een hut had achterin 
de accommodatie aan bakboord kant. 
Deze hut stond niet in verbinding met de gang in de accommodatie en was 
daarom juist geschikt voor de muziek- en ‘make-shift’ bar, die de weidse 
naam van ‘Speak Easy’ droeg. Piep Klijnstra, die de klarinet op zeer 
verdienstelijke wijze bespeelde, vond het helemaal niet erg in een soort  
‘hondenhok’ te wonen. 
 

 
De Jazzband in een andere 
setting a/b TJIKAMPEK. 
v.l.n.r : Herbig, Heupig, 
Bakker en Monsma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vanzelfsprekend was het er altijd bere gezellig. Het was trouwens ook de 
grootste hut aan boord, op die van de kapitein na. Ferry Monsma speelde 
jazzviool; zijn spel werd beter naarmate hij meer biertjes op had. Dat had 
vast iets met zenuwen te maken. Er was ook nog een bas, die van een 
theekist was gemaakt, doch de zwarte stok, waarover de snaren naar een 
mooi gebeeldhouwde kop toeliepen, was - volgens zeggen - ‘gevonden’ in 
de Casablanca te Santos, waar zich wel eens ‘Pieter Schoen Kalender’ 
achtige taferelen afspeelden. Deze steel had onmiskenbaar eens aan een 
echt instrument vastgezeten. Natuurlijk hadden we ook een gitaar en ‘yours 
truly’ deed mee op zijn Pauylo Soprani accordeon. Een paar kalebassen uit 
Afrika, gevuld met grit, een houten stok met hoopjes inkepingen en een blik 
met suiker vertegenwoordigden de ritme sectie, die best aardig klonk vooral 
als je het mee neuriën en het ‘feet stamping’ meetelde. We hadden heel 
wat jazz op de plaat. Het kon best gebeuren dat er één bepaald nummer 
tijdens het ontbijt, de lunch en het diner gespeeld werd. Dit moest dan 
‘ingestudeerd’ worden, muziek op blad was niet voorhanden. We waren 
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allemaal zo’n beetje autodidact, maar apetrots als er een paar nummers 
vlekkeloos achter elkaar gespeeld werden. 
 
We lagen in Singapore Keppel-harbour met een knijter van een wit 
passagierschip achter ons. Een grote blauwe band met dito kruis in de 
midscheeps gaf aan dat het een soort troepentransportschip was. In dit 
geval stonden de troepen aan de wal en was het schip, naar het zich deed 
aanzien, stampend vol afgeladen met vrouwen en kinderen. Officieren 
liepen driftig stappend heen en weer met een klein stokje onder hun linker 
arm kortaf allerlei commando’s te snauwen, waarop soms een ‘in 
rustpositie’ volgde. 
Het was, om in scheepstermen te blijven, ‘wit-verziekend heet’. De 
hogedruk gasontladingslampen, die tegen de ‘godowns’ waren 
vastgemaakt, wierpen weliswaar een koel blauw licht op de kade, maar de 
ruim twee duizend mannen, die daar opgetuigd stonden, moeten hebben 
staan soppen in hun schoenen. 
De stoomfluit op dat witte schip bromde een langgerekte zucht de 
tropennacht in. De spanning was om te snijden. Enkele flink van sterren en 
strepen voorziene mannen kwamen de gangway af en zochten een mooi, 
voor hen gereserveerd, plekje op,. Twee troop carriers op rupsbanden, en 
van machinegeweren voorzien, stonden aan de uiteinden van de kade. Bij 
twee lange stoten op de fluit kregen we kippevel op de armen en, vrijwel 
zonder iets af te spreken, gingen we onze instrumenten halen. We stemden 
nog even in de gang en gingen op het achterschip bij de verhaalwinch en bij 
de bolders daar omheen zitten. Pas toen de drie stoten op de fluit waren 
gegeven en het schip langzaam van de kant los kwam, zetten we in met:  
  

Now is the hour that we must say goodbye, 
         Soon you ‘ll be sailing far across the sea, 
         When you ‘re away, oh please remember me, 
         When you return you ‘ll find me waiting here! 
 
De muziek dreef langzaam, in het ritme van een Engelse wals, richting 
kade, waar - als ik me niet vergis - ik heel wat grote kerels naar een 
zakdoek zag grijpen. Wijzelf zaten trouwens ook met omfloerste ogen naar 
het schip te staren en konden niks beters bedenken dan te zwaaien toen 
het schip, dikke rookwolken uitbrakend, voorbij trok en op gang kwam. 
Toen het schip nagenoeg uit het gezicht verdwenen was, was het één en al 
commando’s op de werf en de ene na de andere groep marcheerde af. 
Misschien hebben ze wel spijt gehad dat ze hun eigen muziek niet hadden 
meegenomen. Zo dramatisch deze! 
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Wie weet het nog? 
 

Op de vraag van Jan Meurer, hoe de scheepsbel van de TJISONDARI bij 
de Amsterdamse Golf Club is terechtgekomen, ontving de redactie  van 
Kees de Ru het volgende antwoord: 
“Ook logisch eigenlijk omdat de, inmiddels, TJISONDARI (2) in Hendrik-
Ido-Ambacht, dus vlak bij kantoor Amsterdam gesloopt is. 
Kees heeft gegoogled uit :NGA-EARLYGOLF, Pagina 18: http://www.nga-
earlygolf.nl/golfarchief/  

 
 
TJISONDARI 
bij aanlopen 
Durban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer en mevrouw Hudig-Rotgans boden de Amsterdamse golfclub een 
scheepsbel aan om de  'caddies' op te roepen. Het is de scheepsbel van 
de TJISONDARI, een schip dat tussen 1913 en 1915 in Vlissingen is 
gebouwd , en in 1939 verkocht is voor de sloop. 
Als directeur van de Stoomvaart Maatschappij Nedeland heeft Hudig 
waarschijnlijk de bel van de ondergang weten te redden, waarna deze een 
nieuwe bestemming vond in het clubhuis van de AGC. 
Dezelfde bel hangt nu in de nieuwe klokkenstoel naast de grote 
vlaggenmast op de huidige golfcourse.  
“Lijkt mij verstandig die bel daar vast te lassen of te beveiligen met prik", 
aldus Kees. 
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Vlootlijsten 

 

 
 

 

 

STRAAT LUANDA – 1972 

 

Gezagvoerder P. Cox 
Eerste stuurman H.L. Brandes 
Tweede stuurman A.Ch.O. Meynderts 
Derde stuurman J.R.L. Lucassen 
Vierde stuurman ……? 
Leerling stuurman A. de Koninck 
Radio telegrafist J.J. Tysen 
Hoofdwerktuigkundige J.J.A. Guiteneau 
Tweede werktuigkundige J. de Konink 
Derde werktuigkundige W.J.M. Uyterhoeven 
Vierde werktuigkundige D.J. Scholtsz 
Vijfde werktuigkundige W. Kars 
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Uit de collectie van Ger Sweijen 
(bijdrage Ger Sweijen) 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onlangs wist ik de hand te leggen op bovenstaand prachtig poststuk. Deze 
brief werd in 1941, in oorlogstijd, verstuurd vanuit Nederland naar 
Shanghai en was bestemd voor een zekere H. Gomenes. Via New York en 
San Francisco kwam de brief in Shanghai, waar hij vervolgens werd 
doorgestuurd naar Semarang en daarna naar Tjilatjap waar de Tjikarang 
zich zou bevinden? Wie van de lezers kan mij wat meer bijzonderheden 
geven over H. Gomenes. Was hij stuurman, wtk of kantoorpersoneel? 
Informatie gaarne te richten aan de redactie. 

 

 



 


