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Van de voorzitter. 
 
Na een mooie zomer hebben we nu een herfst met twee gezichten: veel 
regen afwisselend met prachtig nazomer weer.  Nu nog hopen op een 
mooie winter met – als het meezit – wat ijspret. 
Ik weet niet hoe u het ervaart, maar ik word niet bepaald vrolijk van het 
nieuws in de media – het is overwegend kommer en kwel. Het 
vluchtelingen probleem lijkt ons land te polariseren waarbij de verschillende 
partijen lijnrecht tegenover elkaar staan en er nauwelijks nog sprake is van 
een dialoog gericht op mogelijke gezamenlijke oplossingen.  
 
Een delegatie van het bestuur heeft inmiddels vergaderd met een delegatie 
van het KPM bestuur voor de organisatie van de gezamenlijke reünie 
viering van de KLCPL en KPM in 2016. De reünie zal plaatsvinden in de 
vertrouwde bovenzaal van Avifauna (voor deze zaal geldt dat er tenminste 
een bepaalde hoeveelheid deelnemers moet zijn en dit halen we alleen als 
we samengaan).  Na de reünie zullen we (bestuur KJCPL en bestuur KPM) 
ieder afzonderlijk aan onze leden vragen hoe dit is bevallen. Indien beide 
ledenvergaderingen zich positief uitspreken,  zullen de besturen 
onderzoeken of verdere integratie van de verenigingen gestalte kan krijgen.  
 

 
 
Een oplettende lezer heeft mij betrapt op een storende fout in mijn stukje in 
de vorige RIL-Post: de gezamenlijke reünie is niet op zaterdag 9 mei, maar 
op zaterdag 7 mei. Waarvan akte. 
Het bestuur hoopt u daar weer te kunnen begroeten. 
 
Onno Laman Trip  
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Van de redactie 
 
* Bij het artikel van Ger Sweijen: ‘De diploma’s van Frits de Jong en de 
moord op de TJISALAK-bemanning in 1944’ (RIL-Post # 31), is een foto 
geplaatst met slechts enkele van de bescheiden die Frits bij zich droeg in 
een speciaal in z’n reddingsvest aangebracht waterdicht tasje.  
Volgt nu de complete lijst: 
1) Diploma Derde Stuurman, Den Haag 1922. 
2) Getuigschrift.Zeevaartschool op Texel, Diploma A. Texel 1925. 
3) Bewijs bezit van Diploma derde stuurman1928. (Weltevreden Ned.Indië) 
4) Certificate of proficiency in radiotelegraphy,1928. 
5) Diploma Tweede Stuurman Batavia, 1931. 
6) Diploma Eerste Stuurman Batavia, 1934.(streep door diploma?) 
7) Getuigschrift van Sloepgast, Soerabaja, 1936. 
8) Diploma Eerste Stuurman, Batavia,1939. 
9) Brevet van de Kon. Marine. Vuurleider Koopvaardij. Soerabaja ’41. 
Completering van deze lijst mede dankzij Diederick Wildeman, conservator 
Zeevaartkunde Amsterdam. 

     
 

 
(Afb. uit het Brabants Dagblad 
13/14 augustus 2005) 
 
 
 
 
 

  
* In het Scheepvaart Museum Amsterdam is de familietentoonstelling ‘Het 
leven aan boord’ gaande. Het levensgrote interactieve bordspel voor jong 
en oud en klim op van Matroos tot Kapitein. 
 
 * Gert Boot berichtte de redactie  over zijn voornemen een reis te maken 
naar o.a. Bali en voegde eraan toe ‘niet  te kunnen beloven het vervallen 
Hotel Bali te bezichtigen’. Dus rekenen we op zijn bevindingen! 
 
* RIL-Stickers. Er zijn tijdens de reünie een flink aantal stickers verkocht. 
Gezien het verkochte aantal moeten er zo’n twee honderd auto’s 
rondrijden met een RIL-sticker. Evt. ook als boekenlegger te gebruiken. 
Ze zijn nog te koop!   
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* N.a.v de oproep van Babette Lake-van Kretschmar( RIL-Post #31), 
komen er meer reacties. 
Ton Roskam schreef over Hr Kretschmar: “Reisde in 1962 met de STRAAT 
COLOMBO op haar maidenvoyage. Met Pum Brouwer (2nd)  liepen we 
tijdens de wacht wel een zeer overdreven en dus langdurig rondje langs de  
bloedhete uitlaatgassen stoomketel. Hr. Kretschmar gaf geen krimp! 
 
Anko de Jong stuurde een verhaal in, overgenomen uit de Wijkkrant van 
Hilversum- Noord. 
Het artikel gaat over Jonkheer A.van Kretschmar van Veen.(geb.1857). 
(Anko’s achtertuin grenst aan de Van Kretschmar van Veenlaan in 
Hilversum). 
Het artikel uit de wijkkrant is inmiddels doorgestuurd naar Babette, die op 
haar beurt meldde eind september ‘haar’ straat in Hilversum op te zoeken.  
In de volgende RIL-Post het artikel uit de wijkkrant van Anko.  
 
Via Henk Slettenaar, bedankte Babette voor de toegestuurde info. “De 
namen van Theo Strauss en Anko de Jong waren haar bekend. Dezelfde 
voornamen van vader en zoon, gaf wat verwarring”. Aldus Babette.  
Henk meldde: ‘Van Muis Gooszen vernam ik a), dat Babette niet juist is 
voorgelicht. Het was mij niet bekend dat er twee Tegelbergs waren met de 
voornamen Petrus Emilius. Uw overgrootvader was één der oprichters van 
de KPM en uw grootvader directeur van de Stoomvaart Mij Nederland.  En 
b) dat mevr.Tegelberg, die het gelijknamige schip te water liet, uw moeder 
was en niet uw oudtante”. Aldus Henk richting Babette. 
 
* Op de mooie leeftijd van 90 jaar is op 2 sept. J.l. overleden G.K.Brouwer,  
Oud directeur Maritiem Instituut de Ruyter in Vlissingen.  
Zo stond vermeld in de overlijdensadvertentie in de PZC. 
 
Het bestuur stichting Maritieme Activiteiten de Ruyter berichtte: 
 Brouwer heeft sinds 1956 een grote bijdrage geleverd aan de groei en 
bloei van het Maritiem Onderwijs in Vlissingen. 
Na de oprichting van de H. Z. in 1986, bleef hij betrokken bij de stichting 
Zeevaartschoolbelangen en vervolgens bij de stichting Maritieme 
Activiteiten de Ruyter,Tot 2010 als bestuurslid en één der initiatiefnemers  
van de oprichting Maritiem MuZEEum Zeeland. 
 
* Foto achtblad: STRAAT FIJI in Rio. 
 
* Heeft u een verhaal, anekdote of wat voor ervaring: ‘deel’ het met  ons. 
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Herdenken. 

(Toespraak Jeroen Nolthenius tijdens herdenking te Egmond op 15 aug.)  
 

In Egmond vond de herdenking en krans-legging van oud KPM- en oud 
JCJL leden  plaats. Ter nagedachtenis aan allen die het leven lieten tijdens 
WO II, die eindigde met de capitulatie van Japan op 15 aug. 1945. 
  
“Onlangs werd voor de 30.000-ste keer gevallenen van W.O.I. herdacht bij 
de Menese poort te Ieper, kort daarna de slachtoffers van de moord op 
Moslims bij Sebrenica, en recentelijk die van het MH-70 toestel. 
Heeft dit herdenken zin? Ook hier, met zo’n klein groepje? Ik denk van wel! 
We nemen bewust tijd om aan omgekomen collega’s te denken, waarvan 
we ons goed kunnen voorstellen waar ze werkten: aan dek, in de 
machinekamer of aan de wal. Zo aan hen denkend deze dag, des te meer 
beseffen dat we een herhaling van nog zo’n oorlog, met inspanning van 
allen maar vooral van onszelf, moeten zien te voorkomen. Herdenken is 
dan niet slechts voor onze omgekomen collega’s, maar ook van waarde 
voor onszelf. 
Wij zien onze collega’s onschuldig aan het bewust leed berokkenen aan 
andere onschuldigen. Zeker onschuldig aan deze oorlog.  
Zo zien we ons zelf ook onschuldig in onze huidige maatschappij in deze 
wereld met toch weer nieuwe oorlogen. Ondanks onze democratie.  
In het zuid Nederlands wordt voor onschuld ook het woord onnozel 
gebruikt. Soms lijkt het inderdaad dat de onschuldigen van conflicten die 
ook nu ontstaan tevens onnozel zijn, in de zin dat ze niet weten hoe zich te 
verzetten tegen verkeerde politiek. We mogen hopen dat na deze 
herdenking de onschuld blijft, maar de onnozelheid bij ons verdwijnt.  
Dank U allen”. 
         

 

 
 
 
 
 
Jeroen Nolthenius tijdens de 
herdenkingstoespraak te Egmond 
aan Zee, in de Prins Hendrik 
Stichting. 
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Samenzijn in      
Egmond van oud   
KPM- en KJCPL-ers. 

 
De impact van WO II op de Koopvaardij op een rij: 

(Uit het Brabants Dagblad) 
 

* Zaterdag 15 augustus, 60-jaar na Japanse capitulatie, worden de 

slachtoffers van de Japanse bezetting en de Bersiap herdacht. De Bersiap is 

de gewelddadige periode (sept.’45 tot maart ‘46) in Nederlands-Indië, die 

vooraf ging aan de totstandkoming van de staat Indonesië. 

 

* De Nederlandse Marine legde na de inval van de Duitsers in 1940 de 

wapens niet neer. Een groot deel van de vloot ontkwam naar Engeland.  

 

* De Nederlandse koopvaardij schepen, gevorderd door de regering, 

werden over de hele wereld ingeschakeld in de strijd tegen Duitsland en 

Japan.  

 

* 20.000 zeelieden (verplicht te blijven varen!) voeren op ruim 800 

schepen. Passagiersschepen werden ingezet als hospitaal- of 

troepentransportschip.  

 

* Enkele duizenden zeelieden op Nederlandse koopvaardijschepen, onder 

wie Laskaren (Brits-Indiers), Chinezen en Indonesiërs verloren tijdens WO 

II het leven. Bijna 500 zeeschepen gingen verloren. 
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Henk in rustiger vaarwater 

(Interview met ons nieuwe erelid Henk Slettenaar) 
 
Naast zijn passie voor biljarten en reizen, heeft het wel en wee van de 
vereniging nog steeds zijn meer dan warme belangstelling. 
Na m’n eerste vraag, wat Henk, uit het verre oosten van ons land, zo      
enthousiast heeft gemaakt om reeds op jonge leeftijd naar zee te willen, 
begint hij gepassioneerd te vertellen. 

 Op 15-jarige leeftijd zag ik een RIL 
advertentie: “Gezocht stoere jongens met 
durf voor de vaart in de tropen” of zoiets. 
Na een gesprek, en wat testjes met Frits de 
Jong, kon  ik, amper zestien jaar oud, naar 

de zeevaartschool in Vlissingen, mits m’n vader zijn handtekening zette. 
Dat had de nodige voeten in de aarde, want de hele familie was er furieus 
op tegen en waarschuwde mij en m’n ouders voor de gevaren; een oom 
van me deed zelfs, in een uiterste poging mij te weerhouden van de boze 
en vol van ontucht  zijnde  varenswereld, de boude uitspraak : “Zeelui, dat 
zijn ….”  
Mijn vader zette zijn handtekening; wetend dat ik toch zou doorzetten. 
De eerste uitzendtermijn van 3½ jaar heb ik aan één stuk doorgebracht op 
de BOISSEVAIN, en eindigde daar als d.d. 4

e.
 

Varen op een passagiersschip had best wel een extra dimensie. 
 
 
 
Martin met taart 
in de hand: doet 
ie of doet ie het 
….. 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn ‘leermeester’ was 3
e 

 w.t.k. Martin de Wever. Maanden liep ik, als nog 
vrij jonge gast, met hem wacht. Dankzij zijn aanpak, de humor, directheid 
en nog wat andere Amsterdamse eigenaardigheden, werd ik gepokt en 
gemazeld in het vak. Foutjes? Ik werd er letterlijk, dus pijnlijk, aan m’n 
lange haren bijgesleept. 
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Na deze lange uitzendtermijn, was de  Enschede de meest voor de hand 
liggende locatie voor m’n studie  diploma-A swtk. 
In mijn daarop volgende tweejarige uitzendtermijn, kwam ik als 4

e
 wtk op 

de TJINEGARA, en werd op dit passagiersschip na enige tijd dienstdoend 
3

e
 .( ja, de promoties gingen vrij vlotjes) Vervolgens werd ik als 3

e
 op de, 

gloednieuw van de werf komende, STRAAT VAN DIEMEN geplaatst.  
Nog even een leuke anekdote over Martin de Wever. 
In Santos had ik havenwacht, terwijl de collega’s zich vermaakten in de 
Cassblanca-bar. Wat ik later hoorde was, dat er flinke ruzie was ontstaan 
met Noorse zeelui, waarbij niet alleen neuzen beschadigd raakten maar 
ook het interieur van de bar. Toen de gealarmeerde politie, berucht om hun 
nogal hardhandige optreden, arriveerde, trokken de Noren en de 
Hollanders gezamenlijk op tegen die agenten! Heel bijzonder. 
Nadat mijn wacht er op zat, wandelde ik niets vermoedend de wal op 
richting  Casablanca-bar.  Zie tot m’n stomme verbazing dat de politie een 
aantal geboeide collega’s wegvoerde!  
De volgende dag moest er, met meer dan de helft van de rangen in het 
gevang, verstoomd worden. Nood breekt wet, en van 5

e
 wtk, werd ik tijdelijk 

dienstdoend 3
e
. 

Een schip moet, koste wat kost, varen en dus werden achter de schermen 
maatregelen genomen om de arrestanten weer aan boord te krijgen en de 
schade in de Casablanca-bar te vergoeden. 
Zo ruim vergoed dat de bar eigenaar het huis-orkestje het ‘Jachtlied’ van 
Martin de  Wever liet spelen, elke keer als deze op latere reizen de bar 
weer bezocht.  
Na de 2

e
 termijn weer naar school, en met B2 op zak, in 1962 gelijk 

aangesteld als 2
e. 

wtk.  
De carrièrevaart zat er, o.a. vanwege flinke uitbreiding van het aantal 
schepen, flink in want in 1965 (29 jaar oud) werd ik d.d. hwtk op de 
STRAAT SOENDA. 

Intussen had ik verkering gekregen (1963), 
trouwden we in 1966 en in 1967 verhuisden we naar 
Durban. Maakte toen een paar reizen op de 
CAMPHUYS, zodat ik regelmatig ‘thuis’ kon zijn. 
Bij de geboorte van onze eerste zoon, zat ik op de 
STRAAT FIJI, en met wat geluk, zou ik net op tijd 
thuis  in Durban kunnen zijn. 
Dit dreigde uiteindelijk mis te gaan. Bij aankomst 

Durban werd de ‘afslack-procedure’ ( het voorzichtig verminderen van de 
vaarsnelheid naar manoeuvreersnelheid) van de STRAAT FIJI enigszins 
overtreden, en bij het naderen van de loodsboot moest er zelfs ‘volle 
kracht’ achteruit geslagen worden. Resultaat: Just in time! 
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Vervolgens naar de STRAAT HONSHU met vrouw en 4 maanden oude 
baby. De Chinese bemanningsleden vonden zo’n klein mannetje a/b best 
leuk. Bij mooi weer, box aan dek, was er altijd wel een die het nodig vond 
wat met hem te spelen. Maar een baby in een box, nee dat kon niet. “Wie 
stopt er nou een baby in een kooi?”  
Na deze reis ben ik gestopt met varen. 
Het leven van hwtk- en dat is uiteraard heel persoonlijk – vond ik enige 
saaiheid met zich meebrengen, bovendien werd de aflossing minder goed 
geregeld, de passagiersschepen werden gesloopt, de apartheid in Zuid 
Afrika ging een rol spelen. Kortom, we wilden met ons gezin naar Holland. 

 
 
 
 
Henny en Henk poseren 
trots met hun eerste zoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het vinden van een baan aan de wal was geen enkel probleem.  
Kwam bij Dikkers Hengelo gelijk maar in dienst als Chef Algemene 
Diensten. Van het één rol je in het andere, en via Universal 
(golfkartonmachines) kwam ik bij Conrad Stork Haarlem. Die maakten o.a. 
tandwielkasten en versnellingsbakken voor de Leopard tanks. Ik bleef om 
het oneerbiedig te zeggen in de bouten- en moerenwereld werkzaam. 
Moest wel verhuizen naar Lisse met onze, inmiddels drie, zonen. 
Nadat Conrad overgenomen was door Grootint, en Jaap de Groot niet 
verder wilde investeren, werd ik ‘weggekocht’ door ASM-FICO in Herwen  
bij Doetinchem. Werd daar vestigingsdirekteur. Van een bedrijf met 
ongeveer 140 man personeel, voorwaar geen klein bedrijfje meer. 
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ASM maak(te) o.a. inkapsel- en trim/vorm automaten voor de productie van   
IC’s (chips). 
Toen begon voor mij het ‘Groot Russisch Avontuur’. 
Via Philips kregen we bezoek van een delegatie Russen. Deze jongens 
raakten zodanig  onder de indruk dat ze gigantische orders wilden 
plaatsen. Echter, ze hadden geen geld, maar wilden onze machines ruilen 
voor tomaten, champagne, olie en misschien ook wel wodka enz… 
Dat was uiteraard geen optie.Volgende voorstel was de Russen dan maar 
machines in licentie laten bouwen. Daar stak de NAVO weer een stokje 
voor: ‘Géén hoogwaardige  technologie naar Rusland’! Uiteindelijk ging 
E.Z. akkoord met levering van ’oudere’ type machines.  
Bij ons werden Russische technici opgeleid en werd een ‘turn-key’ project 
gestart in Saratov (een toen nog geheime stad met ruim één miljoen 
inwoners). 
In een gigantische fabriekshal was ruimte gevonden voor de hoogwaardige  
machines. De buiten-temperaturen aldaar varieerden van + 40 tot – 40  
Celsius; niet echt een geschikte omgeving voor de zeer nauwkeurige 
fabricageprocessen. Dus werd er inpandig een ruimte gemaakt waarbij het 
klimaat constant kon worden gehouden. 

Jaren verstreken, (‘k sprak inmiddels een 
behoorlijke mondje Russisch) alles was in 
kannen en kruiken, en ondanks dat de 
betalingen keurig op tijd werden voldaan 
(zo’n 100 miljoen gulden), stopte het project, 
als gevolg van  wantrouwen dat bij de 
Russen ging overheersen. Helaas, jammer, 
van alle moeite! 
Toch waren het interessante en leerzame 

jaren, die ik niet graag had willen missen. 
Na nog wat jaren gewerkt te hebben, ging ik in 1997 op 61-jarige leeftijd 
met pensioen. Heb nog heel wat mooie reizen, samen met Henny kunnen 
maken. O.a. naar Afrika en het Verre Oosten. Ook daarover kan ik een 
boek schrijven. Over de ASM periode trouwens ook. 
Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan, de jaren bij de KJCPL hebben 
uiteindelijk de mooiste herinneringen opgeleverd. 
Zo weidde ik me aan de geschiedenis van de KJCPL en schreef, samen 
met de Boer, Mulder en Velterop het boek:”Koninklijke Java-China-Lijnen”. 
Collega’s wisten me daarna te strikken voor de RIL-Post, welke in 1998 
voor het eerst uitkwam. De rest zal bekend zijn bij de leden. 
 
We hopen nog vele jaren ‘gebruik’ te kunnen maken van Henk’s kennis  
van- en verhalen over de mooie RIL-geschiedenis.(Red.) 
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TAMATAVE 
(bijdrage van Ton Roskam) 

 
Bepaalde havens leerde je alleen maar op school zonder er ooit te 
komen. Zo’n haven was Tamatave. All heel wat keren waren we op 
respectabele  afstand langs de kust van Madagascar gevaren zonder 
aan te leggen. Maar op zeker moment veranderde dat en werd het, in 
plaats van de route S’pore naar Mauritius, deze keer S’pore naar 
Tamatave. We hadden een lading post meegekregen en gingen als 
ouderwetse mail dienst naar het grote eiland Madagaskar. Aankomst 
op zondag, dus gelegenheid om aan wal te gaan. Het lossen van de 
post duurde weliswaar maar enkele uren maar de Purser had voor de 
passagiers een City-tour ingelast. Met een gammel bootje gingen we 
van boord naar de miniatuur kade in de havenkom. De outillage van 
de haven was sinds het bezoek van Bontekoe nauwelijks veranderd. 
Waren wij soms het eerstvolgende schip geweest? Op een grote 
boulevard werden we opgewacht door rickshaw drivers die nog heel 
folkloristisch tussen de disselbomen stonden. Op de plaats waar wij 
meestal een paard inzetten. Volgens de schaarse informatie was er 
niet veel te beleven en dus gingen we op pad naar een groot 
zwembad aan het eind van de boulevard. 
 

 

 
 
 
 
Uitzicht op het 
zwembad einde 
boulevard 

 
In het zwembad aangekomen bestelden we als eerste 
levensbehoefte een pilsje. Tot onze  stomme verbazing stond op de 
etiketten van de flesjes een molen. Het bleek Klaverbier te zijn uit 
Amersfoort. Dit zijn van die gebeurtenissen die je niet kunt verzinnen, 
ze zijn zo absurd dat ze alleen maar waar kunnen zijn. 
Om de Nederlandse economie en steuntje in de rug te geven lieten  
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we de lokale horecabezorgdienst aardig draven. Horeca 
gelegenheden zijn in Afrika vaak onneembare vestingen 
(Bierbunkers). Men doet dit om de bevolking en de drank tegen 
elkaar te beschermen. 
 Er ontstond tussen de uitgifte bunker en onze plek op het gazon een 
diep spoor in de grasmat. Naarmate dit verhaal met de tijd  verder 
rijpte werd het spoor steeds dieper. Later heeft dit gegeven nog 
model gestaan voor een of andere toffee reclame. 

Vele jaren later hoorden we ook dat de verkoopleider 
Klaverbier uitgeroepen was tot  exportmanager van het 
jaar; nu weet u waarom. Aan het eind van de middag 
gingen we weer op weg naar het vertrekpunt van de 
walverbinding. De Rickshaw drivers wilden ook nog 
wat verdienen en bleven uiterst aanhoudend. Om dat 
op te lossen spanden wij onszelf tussen de 
disselbomen en werd de chauffeur van dienst op de 
bok gezet. Deze mannen waren getooid met een 
verenkrans waar Winnetou stinkend jaloers op zou zijn 
geweest. 
Het was even het evenwicht zoeken maar daarna ging 

het in volle draf over de boulevard. We werden luid aangemoedigd 
door een groep ex-pats die in een open auto gelijk met ons op reden; 
ze waren blij dat er eindelijk iets gebeurde op het eiland. 
 Terug bij het bootje stonden we, samen met de passagiers te 
wachten op het geplande vertrek. In het tijdperk waarin dit verhaal 
speelt waren er nog dames die een hoed droegen. Eén van de 
passagiers was getooid met zo’n hoofddeksel. Door een windvlaag 
ging de hoed over de muur en dobberde in het water. 

         Boud, één van onze galante collega’s stapte onmiddellijk over de 
rand van het bootje en liep achter de hoed aan, tenminste dat was 
zijn bedoeling. 
Of z’n geloof hem nu in de steek liet of dat de zwaartekracht ter 
plekke nogal sterk is weet ik niet, in ieder geval moest hij zwemmen. 
Hij haalde onder luid applaus de hoed op en klauterde voldaan weer 
op het pontje. 
Terug aan boord gekomen gingen we een kaartje leggen, na een 
welbestede en leerzame dag. Onze galante ridder hing nog even 
over de railing te kijken en zag tot z’n grote schrik twee haaien van 
een meter of drie/vier voorbij zwemmen. Ongeveer op de plek waar 
hij enkele minuten eerder z’n hattrick had verricht. 
Sneller kan een ontnuchteringproces niet gaan. Het leek wel of hij 
bleekmiddel ingenomen had. 
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Een gezagvoerder vertelt. 
(bijdrage van Henk Roos) 

 
In mijn HBS-tijd (1945-1951) was ik nauw betrokken bij NEVAS 
(Ned.Ver.tot Adoptie Van Schepen).Doel: Nederlandse scholier meer zee-
bewust te maken.Zo kwam ik in contact met  kaptein  Burger, welke werd 
uitgenodigd zijn verhaal te schrijven in het verenigingsblad. Aldus Henk 
Roos. 
 

 
 
Ondanks drukke bezigheden heeft de gezagvoerder van het Ned. Schip de 
TJITJALENGKA- bij onze Indische schoolmakkers goed bekend ook mede 
door zijn roemvolle oorlogsperiode-tijd gevonden om ons nauwkeurig in te 
lichten over deze tak van onze Holl. Koopvaardij. Onze dank! Helaas moest 
dit stukje blijven overstaan, daar ons schoolblad de Breeveertien op was.  
 
Beste jongelui.                                                          Javakust, 3 mei 1948 
 
Even kennismaken. Schrijver is reeds 29 jaar in dienst van de Koninklijke 
Java China Paketvaart Lijnen. Nu varend als gezagvoerder. 
Hier in het verre oosten hebben al onze schepen de bijnaam van TJI-boten. 
TJI.= Soendanees voor rivier). Ik vaar hier op de TJITJALENGKA, 
vlaggenschip van de maatschappij. Naam betekent: rivier van de waterval. 
Of dit een passagiersschip is??? Nu, laat ik jullie vertellen dat wij, behalve 
de bemanning (157 man) ook nog ruim 2000 zielen als passagier kunnen 
en mogen vervoeren. ‘Mogen’ want jullie begrijpen wel dat het aantal 
mensen gelimiteerd is door vele Nationale- en Internationale bepalingen 
betreffende ‘veiligheid van mensen op zee’. 
Varen met 2000 mensen vormen we een aardige gemeenschap op dit 
drijvend stukje ‘Nederland in het Verre Oosten’. 
Nu moeten jullie niet denken dat die 2000 mensen allemaal hutten hebben, 
dat is natuurlijk niet zo; we zouden nimmer dat aantal kunnen vervoeren. 
Onze accommodatie bestaat uit 64, 1

e
 Klasse ondergebracht in twee- of 

eenpersoons hutten (allen met eigen badkamer en toilet), 48, 2
e
 Klasse, 

100, 3
e
 Klasse en ca.1800 dekpassagiers. 
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De 2
e
 en 3

e
 klasse zijn uitsluitend voor Chinese passagiers, en ook de 4

e
  

Klasse oftewel dekpassagiersaccommodatie. 
Er is een geweldig emigrantenvervoer tussen Indonesië en China en terug 
en de passagiersschepen van de KJCPL zijn dan ook speciaal daarvoor 
ingericht. 
Wanneer jullie eens even stilstaan bij het aantal 2000 zielen en 150 man 
bemanning, en je denkt dan eens goed na, zullen jullie vanzelf tot de 
conclusie komen dat dit schip een zeer gecompliceerd voorwerp is; ik kan 
jullie dan ook vertellen dat de TJITJALEGNKA veel ingewikkelder is in 
verhouding tot de meer bekende passagiersschepen, daar deze nimmer dit 
grote aantal zielen vervoeren. Er komt heel wat kijken om al deze mensen 
3x per dag ‘warme’ maaltijden te verstrekken, want Chinezen geloven nu 
eenmaal niet in een boterham met jam of kaas voor ontbijt en avondeten. 
Wij verstrekken aan de Chinezen hun nationale, tamelijk gecompliceerde, 
gerechten. Daarvoor is een Chinese staf in dienst om dit prima eten op 
renderende basis te verstrekken. 
Bedenk nu eens dat we bij deze bezetting 200.000 liter drinkwater 
verbruiken, terwijl de zee rondom ons zout is en het schip zelf geen 
zoetwater kan maken. Jullie begrijpen dat wij een enorme hoeveelheid zoet 
water kunnen bergen. 
Voorts hebben we natuurlijk de nodige brandstof aanboord, en kan de 
TJITJALENGKA nog 9000 ton lading meenemen. Begint het te duizelen? 
Het schip is 10.972 Bruto Register tonnen groot. 
Reddingsmiddelen voor dit grote aantal mensen vormen een belangrijk 
deel van het schip en de machine installatie om dit drijvende dorp te 
verplaatsen met een vaart van 15 mijlen per uur, neemt ook veel ruimte in. 
De 1

e
 Klasse was oorspronkelijk bestemd voor Europese- of Amerikaanse 

passagiers. Na de oorlog waren er echter niet veel Europeanen die reisden 
en zo werd de 1

e
 Klasse ook voor onze Chinese passagiers gebruikt. 

De vaste dienst is tussen Makassar-Soerabaja-Semarang-Batavia-Muntok- 
HongKong-Amoy en Manilla. De rondreis duurt  zes weken. We varen met 
3 schepen, zodat er elke 2 weken een afvaart is. 
Omdat onze schepen nimmer op Holland varen, is de KJCPL aldaar helaas 
minder bekend waardoor velen niet weten dat de Nederlandse koopvaardij 
ook langs de Chinakust is vertegenwoordigd. Ook een goede naam heeft 
en daardoor op waardige wijze vertegenwoordigd is in de havens van dit 
‘hemelse rijk’.  
                                                                           W.F.H. Burger 
                                                                              Gezagvoerder K.J.C.P.L.                                        
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Anekdote. Naar aanleiding van oproep Babette. 
(Bijdrage van Theodor Strauss) 

 
In de laatste RIL-Post zag ik dat Babette  anekdotes zoekt over haar vader. 
Er komen prompt meerdere herinneringen op, niet het minst over de 
dochters Van Kretschmar. 
Ik werkte van 1974 tot en met 1976 in HongKong, waarna overplaatsing 
volgde naar Jakarta. Constant Van Kretschmar bezocht mij in West Africa  
op een dienstreis in 1974; was toen manager van Holland West Afrika Lijn 
(destijds onderdeel van de agenten organisatie van de RIL) in 
Takoradi/Ghana. 
Constant logeerde er een nacht en voordat dat gebeurde, zette hij een fles 
whisky op mijn bureau en vroeg gelijktijdig: "Wat doe je hier eigenlijk?" 
Het bleek dat wij een geweldige gezamenlijke hobby hadden: (zee) zeilen. 
Hij stelde voor dat zeilen in HongKong wel veel beter zou zijn dan in 
Ghana, en zo kwam ik in HongKong. 
Maar het werd nog mooier, voor mij althans, de draak van de RIL werd min 
of meer voor mijn boot aangezien. In die tijd zeilden weinig employees. 
Ik kreeg een budget en zowaar de draak had een bootboy (Ah Kam), zodat 
zeilen in HongKong ( en natuurlijk bij de RHKYC) naast mijn werk alle tijd in 
beslag nam. Elk vrij moment genoot ik van deze  sport. 
 

De draak DE RUYTER 
in actie in de haven van 
HongKong 
 

(Tijdens het bezoek van, 

toen nog Prinses 

Beatrix, aan HongKong 

in nov.1962 heeft Van 

Kretschmar nog samen 

met de Prinses, een 

rondvaart gemaakt door 

HongKong haven.  

Aldus Henk Slettenaar) 

 

Verder ging het verhaal dat Constant van whisky hield. Aan boord kreeg 
iedereen witte wollen handschoenen en deed men een ronde. Na inspectie 
van een RIL schip, werd er ‘thee’ geschonken in …theekopjes.  
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Herinneringen aan de stranding van de TJIBANJET 

(bijdrage van Erik Moen) 

 

Wat herinner je van dramatische gebeurtenissen die plaatsvinden als je 
dan een kind van 4 ½ bent? 
Feit is wel dat de reis en de stranding van de TJIBANTJET een van de 
eerste gebeurtenissen was waar ik nog herinneringen aan kan ophalen. 
Mijn moeder en ik mochten op die reis meevaren met mijn vader EF Moen, 
op die reis als HWTK aan boord. 
“Shooting the rapids” tijdens een stop in Moji, sloepenrol, als kleine jongen 
over het schip klauteren onder het waakzaam oog van mijn vader. Dit zijn 
nog maar flarden van herinneringen. 
Het grote herinneren begint pas echt op de avond van de stranding. 
De drukte aan boord, de spanning bij de officieren en mede-passagiers die 
wisten dat we in het midden van een ferme typhoon beland waren. 
Het diner dat niet doorging,mijn vader zich in de machinekamer bevond. 
Mijn moeder en ik hadden ons in het begin van de avond teruggetrokken in 
onze hut met zicht naar voren en opzij.  
Naarmate het schip harder begon te slingeren moest ik op de bank blijven 
en naar buiten kijken was er niet meer bij. 
Op een gegeven moment drukte onze steward mij een porseleinen bambi-
beeldje in mijn hand en zei dat ik daar goed op moest passen voor hem. 
De grote dreun toen het schip tegen de rotsen werd gekwakt kan ik me ook 
nog goed herinneren. Of we bang waren, dat weet ik eerlijk gezegd niet 
meer. 
Angst is niet in mijn geheugen achtergebleven als een memorabel gevoel. 
Op een gegeven moment zijn de passagiers, mijn moeder en ik naar de 
brug gebracht waar mijn vader ons boven aan de trap opving. Daar was al 
een ravage aan kaarten, boeken en andere uitrustingsstukken die door het 
slingeren heen en weer over het dek schoven. Aan bakboord was heel 
duidelijk de grijze rotsmassa te zien die zich enkele meters buiten de brug 
bevond. 
Ik herinner mij het geweld van het overgutsende water van de huizenhoge 

golven en het gegier van de wind. 

Het volgende dat ik mij kan herinneren is dat we op de grond zaten in de 
stuurboord gang van het officers deck. In het donker luisterend naar het 
natuurgeweld en de geluiden van het schip dat in al haar voegen leek te 
kraken. Het leek een eeuwigheid te duren. 
Het filmpje in mijn hoofd gaat verder met beelden van onze redding door de 
Hong Kong Water Police, het balanceren op een touwladder op de 
schouders van mijn vader, klauteren over de rotsen naar de politieboot - 
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geholpen door mannen in een vervuild wit uniform zoals mijn vader ook 
had - en het aan boord gaan waar ik werd beloond met een koekje. Het 
einde van het filmpje is abrupt. Daarna is er niks meer. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
(Erik jr. Op de schouders van Pa. 
Dreigde toch nog mis te gaan 
toen Erik , om zich vast te 
houden, z’n handen om pa’s 
hoofd en ogen sloeg) 

 

 
Andere filmpjes nemen het over: varen in de boot van de familie Boele om 
de TJIBANTJET tegen de rotsen te zien liggen, vader die thuis woont, het 
wonen in Hong Kong, Ah-Kee onze onmisbare hulp in huis sinds 1954. 
Allemaal flarden van een jeugd in de tropen. 
Niemand van de opvarenden heb ik na de stranding nog gezien; de aardige 
steward, de passagiers en ook niet de heren van Noort en (Kwak.red) die 
blijkens de aantekeningen van mijn moeder op de foto’s mij zo geweldig 
hebben geholpen bij de klim partij. 
De stranding van de TJIBANTJET betekende vervolgens dat mijn vader 
aan de wal bleef, eerst voor de reparatie van het schip en daarna vast aan 
de wal tot hij werd overgeplaatst naar Yokohama waar hij tot zijn 
pensionering in 1972 werkzaam was voor de RIL 
Terugkijkend, moet ik wel stellen dat deze dramatische gebeurtenissen 
nimmer onderwerp van gesprek zijn geweest in ons gezin tot pas veel later 
toen eindelijk mijn vader zich openstelde voor vragen naar zijn ervaringen 
in de oorlog en de tijden daarna. 
Het feit dat mijn moeder in 1979 reeds is overleden heeft 
hoogstwaarschijnlijk sterk bijgedragen tot het lange zwijgen.Ik ben dan ook 
zeer dankbaar voor de verhalen van John Papenhuyzen (die ik ook wil 
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bedanken voor het toezenden van de foto’s van de rapids in Moji), Muck 
van der Kroft en Ad Rommen die ik op het internet over dit onderwerp heb 
gelezen. 
Tezamen met de originele - getypte - verslagen van mijn vader en anderen 
uit die tijd heb ik toch een heel compleet beeld van het gebeuren.  
En Bambi………die leeft nog voort in de vitrine kast met een zichtbare 
verminking. Z’n achterpoot is tijdens het hele avontuur afgebroken en weer 
gelijmd. De lijm is vergeeld…passend voor de herinnering uit vervlogen 
jaren. 

Uit de South China Morning Post (S.C.M.P.) 
(Met dank aan Ad Morren en John Papenhuyzen) 

 

   
 
Omtrent het onderschrift bij de de foto met Erik tussen beide wtk’s,ontstond 
wat verwarring door de berichtgeving in de S.C.M.P.(zie vorige RIL-Post) 
De krant vermeldde dat het Miss. E. Walker was. 
De volgende dag kwam deze krant uit met een interview met o.a. 
Mrs.E.L.Walker waarin zij vertelde dat haar schoondochter 
Mrs.I.TinkerWalker, over drie maanden een baby verwachtte. 
Er was géén ‘little passenger Walker’ aan boord.  
Dus Erik tussen beide vijfde wtk’s Kwak en van Noort. 
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Principe kwestie  

 

Grasduinen in het uitgebreide RIL-Postarchief llevert soms bijzondere 
documenten op. 
Onderstaande brief, verstuurd naar het huisadres van betrokkene, is een 
reactie op zijn al eerder geschreven brief op 27-8-’65, waarmee hij in 
eerste instantie dacht weg te komen. 

Deze zaak loopt al even. 
Interessant is, of er gevallen bekend zijn waarbij gemaakte kosten 
daadwerkelijk verhaald zijn op ‘overtreders’. 
De betrokkene reageert vervolgens ten tweede male, waarna die brief door 
een aantal personen wordt voorzien van de nodige, met de 
handgeschreven commentaren. Wordt vervolgd. 
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Eerste termijn, de terugvlucht 
(bijdrage van Herman Broersma) 

 
Men kan het zich bijna niet meer in denken een tijd zonder mobiele 
telefoon en het internet, maar daardoor moest in 1961 mijn familie drie 
dagen achtereen naar Schiphol reizen om uit te vinden of ik wel of niet met 
het vliegtuig vanuit Karachi (Pakistan) zou aankomen.  
In augustus 1961 was het dan eindelijk zover. Ik had drie jaar achtereen 
gevaren en mijn eerste termijn bij de KJCPL zat er op. Ik zou met verlof 
gaan. De tijd was omgevlogen, op de laatste paar maanden na. De 
“STRAAT JOHORE” was een dag te laat aangekomen en de vlucht was 
een dag uitgesteld. Morgen zou ik met de KLM naar Amsterdam vliegen. 
De volgende dag zou de agent mij van boord komen halen. Maar de agent 
kwam niet, aangezien het bewuste vliegtuig 24 uur vertraging had. 
Dan nog maar een dag wachten. De volgende dag werd ik naar het 
vliegveld van Karachi gebracht in afwachting van het KLM toestel dat van 
Nieuw Guinea moest komen.  
Precies, dat wel,  24 uur later nadat het vliegtuig had moeten landen, 
arriveerde de DC-8. De 24 uur vertraging was ontstaan omdat men had 
ontdekt dat de brandstof, die getankt was in Biak, water bevatte. Daarom 
had men de brandstof tanken moeten legen en schoonmaken voordat men 
opnieuw brandstof in kon nemen. 
Ik was 22 jaar oud en had nog nooit gevlogen, een totaal nieuwe ervaring 
en ik nam alles gretig in. Zo zag ik bij het instappen dat het vliegtuig de 
naam “Sir Frank Whittle” droeg. Dit zei me niet veel maar achteraf  bleek 
het de naam van de uitvinder van de straalmotor te zijn. Vreemd dat zo’n 
kleinigheid je altijd is bij gebleven. 
 

 

 
 
 
(Vertrek uit Karachi. Met 
hiernaast de échte  
Sir Frank Whittle  in beeld) 

 
We leefden in die tijd altijd mee met het wel en wee van de KLM. In 1955 
waren er drie vliegtuigen van de KLM neergestort en drie jaar later, in 
1958, waren weer drie vliegtuigen met grote moeilijkheden. Het was nu 
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drie jaar later en als deze trend zich zou voortzetten lag het voor de hand 
dat er in het jaar 1961 weer iets zou moeten gebeuren. 
Interessante gedachten die door een mens zijn hoofd spookten voor de 
eerste vliegreis. De bovengenoemde vliegtuigen waren echter allen 
propeller-aangedreven vliegtuigen. De “Sir Frank Whittle” was een DC-8 
straal vliegtuig van de eerste serie door de KLM in 1960 aangeschaft en 
zoals we nu weten waren dit hoogst betrouwbare vliegtuigen. 
Aan boord gekomen bleek dat de toeristen klasse vol zat en werd ik nota 
bene in de 1ste klas geplaatst met een stoel aan het venster zelfs. 
Champagne werd bediend; dit was het leven. Dit vliegen beviel me goed, 
ruime stoel en veel beenruimte. In Beiroet maakten we een tussenlanding 
en toen werd ik pardoes in de toeristenklasse gepropt. 

 
 
 
 
(Een aankomst 
Schiphol) 
 
 
 
 

 
In Amsterdam aangekomen werd ik opgewacht door mijn vriendin en mijn 
familie. Zij waren opgelucht dat ik er was want zij waren op drie 
achtereenvolgende dagen naar Schiphol gereisd. Ze hadden de 
oorspronkelijke datum van aankomst gekregen van Het Scheepvaarthuis 
en dat was al de informatie die beschikbaar was. De personeelsdienst wist 
ook niet meer waar ik was. 
De eerste dag waren ze afgereisd uit respectievelijk Vlissingen en 
Harlingen. Het vliegtuig was aangekomen maar ik was niet aan boord. 
 ’s Avonds onverrichter zake terug met de trein naar Alkmaar en de bus 
over de Afsluitdijk naar Harlingen. De volgende dag weer naar Schiphol, 
waar ze hoorden dat het vliegtuig was vertraagd in Biak, door de 
ondervonden problemen was het echter niet bekend wanneer het vliegtuig 
dan wel zou aankomen.  
Dan maar in Amsterdam overnachten en de derde dag vroeg naar het 
vliegveld getogen. Nu was ik wel aan boord. Ik had al die tijd aangenomen 
dat het hoofdkantoor mijn familie wel op de hoogte had gehouden. In die 
dagen was de communicatie in het algemeen niet zo goed en moest men 
maar afwachten wat komen zou. Maar het was wel een tijdrovende en voor 
die tijd dure ervaring. 
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De kippentent 

(bijdrage W.Bakker) 

 

Kreeg de volgende reminder: “Hap-hap slok-slok zonder end” van een 
aantal smulpapen. Het handschrift van Evert Helleman was duidelijk te 
lezen, de overigen krasten slechtts hun namen eronder. Martin de Wever,  
Brammmetje den Hoed en Gijs Peek. 
Heb het, per TJILEKAS op Blake Pier aangeland illustere gezelschap  
verwelkomd en per taxi naar Wanchai Road 151 vervoerd. 
 

 

 
 
 
 
(TJILEKAS,    
ter 
beschikking 
van de 
redetijgers te 
HongKong) 
 

 
Er was gereserveerd in het Chinese ‘American Restaurant’, beroemd om 
z’n ‘oven roasted chickens’, waarmee dan ook werd gestart. Amper 
gezeten werden de grote flessen San Miguel reeds aangevoerd, en meteen 
de gerant ingeseind e.e.a. te doen volgen door het, van het voor ons, 
gebruikelijke menu: crispy beef-sweet kale-shoy sam- chilly prawn-steamed 
fish-koh lo yuk- en pork chow mein. 
De ‘crispy’ kippetjes werden uiteraard met de handen opgekloven, waarop 
een bediende verscheen met een schaal met water, waarin halve citroenen 
dreven. Terwijl de man onze tafel naderde, schoof Martin de Wever met 
veel herrie z’n stoel van de tafel, schopte z’n schoenen uit en trok een sok 
uit. 
Als versteend bleef de gedienstige staan met de bak in z’n uitgestrekte 
handen en een grote witte handdoek over z’n arm. 
Hij vertrok geen spier, schudde slechts zijn hoofd en maakte rechtsomkeer.  
De rest van de maaltijd werd, met nogal vette vingers om de chopsticks, 
luidruchtig verorberd. Gezellige avond. 
Wie weet er meer van deze culinaire ankerplaatsen? 
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De bijzondere trappen van de Koninklijke  Maatschappij de Schelde. 
(bijdrage Frans Goosen) 

 
De traditie wil dat wij, ieder jaar, in het voorjaar, altijd op zaterdag in 
Vlissingen bezoek krijgen van de fam.van Twillert. Mijn vrouw en ik, doen   
dan in het najaar een dagje Spakenburg. Bij voorkeur tijdens de jaarlijkse  
‘Visserijdag’, de eerste zaterdag in september. 
We kennen elkaar van de zeevaartschool; woonden in hetzelfde kosthuis. 
Hij, voor de opleiding wtk en ik voor de opleiding Radio Telegrafist. 
Ruim 40 jaar later zijn we elkaar via de site “Kombuispraat, Wijsmuller ” 
weer tegengekomen en hebben vanaf dat moment regelmatig contact. 
We doen elk jaar steevast een rondje langs de, al dan niet verdwenen, 
nostalgische plekjes van Vlissingen. 
Onlangs is er een weg aangelegd dwars door het Scheldeterrein, die vlak 
langs het oude Scheldekantoor loopt. Toen we  dit voorjaar een “rondje 
Vlissingen” deden, zijn we natuurlijk langs dit prachtige gebouw gereden, 
en ik vertelde hem over bijzondere trappen die in het Scheldekantoor 
aanwezig zijn. Op de achterkant van de trappen, die vanaf de hoofdingang 
naar boven lopen, zijn n.l. vanaf het allereerste begin de bouwnummers, 
scheepsnamen, bouwjaren en maatschappijnamen geschilderd. 
 

Trappenhuis voormalige Koninklijke De Schelde, nu Damen Shipyards. 
Foto: Frans Goosen. 
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Mijn KJCPL-gast wist te vertellen dat er in de jaren ’70 ook twee schepen 
voor de KJCPL gebouwd waren, dus die namen zouden ook op de trap 
moeten staan en daar wilde hij wel een foto van hebben voor zijn RIL-Post. 
Omdat het kantoor inmiddels eigendom is van Jachtenbouw Damen, en op 
zaterdag gesloten is, ben ik de week erop teruggegaan om e.e.a. uit te 
zoeken. Via, via kwam ik in contact met ene *Doeke Roos. Hij, Doeke, 
regelde dat ik een kijkje kon nemen in het trappenhuis en wat foto’s kon 
nemen. 
 

 
De “Straat Nagasaki” en de “Straat Napier” zijn inderdaad beiden in 1972 
op de K.M.S. gebouwd. 
(zie bijgaande foto’s). 
Mocht je ooit in Vlissingen op bezoek zijn, is het zeker de moeite waard om 
een kijkje te gaan nemen in dit prachtige gerestaureerde gebouw. 
Op doordeweekse dagen is de toegang tot de hal met beide trappen 
toegestaan. 
En vergeet niet het ‘Scheldemuseumpje’, schuin aan de overkant. Willem 
Ruysstraat 100. 
Tot zover dit verhaal over deze wel heel bijzondere trappen van de 
Koninklijke Maatschappij de Schelde te Vlissingen. 
 
* De contactpersoon Doeke Roos is secretaris van de St. 
Scheepsbouwgeschiedenis in Vlissingen. Laat Doeke nou zoon zijn van 
Doeke Roos, KJCPL stuurman, loods in Vlissingen, schrijver van 
versschillende maritieme boeken en op 72 –jarige leeftijd promoveerde tot 
drs. aan de universiteit te Leiden.(Zie RIL-Post # 30 ‘STRAAT SOENDA’ 
van Jaap Tomassen). 
 
 
 

 

 
 
De beide bouwnummers 
342 en 343 met daarachter 
het bouwjaar van beide RIL-
schepen 
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Naar het vaargebied 
(uit ‘Jean fromage en voyage’ van Dirk van Lopik) 

 
In Vissingen werd op het politiebureau het monsterboekje uitgereikt door 
de commissaris als dienstdoend waterschout. Voor ogen- en orenpapieren, 
lichamelijke keuring en resterende prikken naar het hoofdkantoor waar de 
KPM en de KJCPL een gezamenlijke medische dienst hadden. 
Bij aankomst Amsterdam liep ik klasgenoot Peer tegen het lijf, die met een 
aantal Brabanders de avond tevoren al waren gearriveerd!? 
Met 4 tegelijk werden we vanuit de wachtkamers, door een streng uitziende 
verpleegster naar door gordijntjes gescheiden kleedhokjes gebracht. 
Uitkleden en een plas doen in een flinke vaas met handvat. Even later 
hoorde ik Peer roepen om ‘nog zo’n pul’. 
Na nog wat testen op naar het Tropenmuseum voor de prik tegen ‘Gele 
koorts’. 
Vervolgens een afrondend gesprek met dhr.Scholten en de alles 
verlossende mededeling: 24 juli vliegen naar Durban en plaatsing a/b 
STRAAT FRANKLIN, samen met een leerling stuurman Erik. Erik, joviaal 
en met veel levenservaring en branie, zoals het een Amsterdammer 
betaamt. 
 
Zuid Afrika. 
De 24 uur durende vliegreis eindigde in Johannesburg. Daarna een vlucht 
met de Suid-Afrikaanse-Lugdiens naar Durban, waar Chris Pillay, een 
markante Indiaman en ‘duvelstoejager’ ons opwachtte. 
Erik en ik waren al redelijk aan elkaar gewend; moet ook wel met bijna de 
zelfde achternaam. Dat vond de ambtenaar van aanmonstering ook. Erik 
was gemonsterd als ll-wtk en ik als ll-stm. Nu  kwam de Amsterdamse  
branie pas echt boven: “Geintje, dat laten we zo”.  
Na aankomst aan boord, vertrokken we al snel naar East London. s’Avonds 
kwam de 1

e
  stuurman kennis maken en zei dat ik met hem de 4-8 zou 

lopen, dus op tijd naar bed! 
Werd midden in de nacht gepord en verscheen in vol ornaat (’s avonds nog 
even strepen gewisseld met Erik) op de brug. Het koffiezetten ging me 
goed af, maar het schieten van azimuthen, zonnen en sterren, daar deugde 
geen fl… van. “Vlissingen was in mijn tijd een goede school!!”, mopperde 
de stuurman. 
Na vertrek Kaapstad, kwam Erik puffend en blazend, in overall, uit de 
machinekamer en sprak: “Hier moet een eind aankomen!” 
We besloten dat zaterdagmiddag na de lunch, tijdens het ‘hogedruk borrel 
uurtje’ het geschiktste moment zou zijn om opening van zaken te geven. 
Toen we die zaterdagmiddag op de deur klopten, keek de daar genoeglijk 
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aan een borrel zittende ‘hoge druk’ lichtelijk op van hun koloniale 
bezigheden bij het zien van twee absolute ‘nullen’.Die ook nog durfden  te 
vragen of ze binnen mochten komen om wat uit te leggen. 
Moet Erik nageven dat hij ook dit keer zijn branie toonde en in een gloedvol 
betoog alles uitlegde. 
Hierna leerden we een aantal nieuwe krachttermen. Straf: In Port-Harcourt 
niet de wal op. Met mijn hoogste baas is het nooit meer helemaal goed 
gekomen. Hij beschreef het voorval met rode inkt op de eerste bladzijden 
van mijn memoriaal. Hij is me altijd blijven beschouwen als heulend met 
de ’vijand‘ van de brug.  

 
 
 
 
 
(West Afrika. Elmina 
vesting tussen Accra en 
Takoradi) 
 
 
 
 

 
Er  voor het eerst komend, midden jaren zestig, vond ik West Afrika een 
aangename verrassing. West Afrika aandoen, leek op een vakantiereis. 
De rust, het klimaat en de natuur. 
Alle landen bevonden zich pas in het postkoloniale tijdperk,en nog in vrij 
goede staat. Naast het werk, waren uitstapjes naar het strand of het 
zwembad een weldaad. 
Vierde wtk Wim Hazeman bleek een uitgeholde boomstam gekocht te 
hebben. In Port Harcourt mochten Erik en ik een tochtje mee. We gingen 
varen, dus niet de wal op! Over zijriviertjes en lagunes peddelend was tof. 
Erik wilde zwemmen en Wim vroeg een passerende lokale kano: “Are there 
any sharks here?” Het antwoord was: “No”. Het water bleek zoet te zijn, en 
op de terugweg riep Erik naar onze informant: “No sharks, because it is 
fresh water!” “No sir, too many crocodiles!” riep onze informant.  
Wat draagt een stem ver over het water! 
Bij terugkomst bleek dat zelfs de hwtk het gehoord had, want die was 
witheet van woede. 
Tema, Accra, ,Abidjan, Freetown:mooi man!  
 
We volgen Dirk naar het Verre Oosten. 
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Uit de collectie van Ger Sweijen 

(bijdrage Ger Sweijen) 

Zo maar een brief. 

Dit schitterende couvert, jammer dat het niet in kleur kan worden 

afgebeeld, was afkomstig van R.W.A. MACKICHAN, resident engineers 

office in Beira. 

Ofschoon het voorzien is van het K.P.M. ovale rondstempel M.S SOENDA, 

heb ik het toch in mijn R.I.L. verzameling opgenomen omdat dit schip in 

1947 aan de R.I.L. vloot werd toegevoegd. 

Vanwege de gebruikte frankering is het m.i. een prachtstuk. 

Bovendien leert het ons dat de K.P.M. voor 1940 (de postzegels kwamen 

uit 1937) blijkbaar óf een eigen technische organisatie had in Beira óf  dat 

dit was uitbesteed. 

Misschien dat één van onze lezer nog duidelijkheid hierover kan 

verschaffen. 

Helaas moet ik bekennen dat het mij niet is gelukt om het ronde stempeltje 

24X te duiden. Ook hier graag eventueel reactie. 
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Vlootlijsten 

 

 
 

STRAAT COOK – 1967 

 

Gezagvoerder    A.J.M.Michielsen 

Eerste stuurman   R.van der Sar                    

Tweede stuurman   J.Meyler 

Derde stuurman   W.IJpma 

Vierde stuurman   K.G.Frentzen 

Radio telegrafist    ?                  

Hoofdwerktuigkundige   H.L.Frenks 

Tweede werktuigkundige  J.Kristel 

Derde werktuigkundige   W.C.Treurniet 

Vierde werktuigkundige   C.D.van Lienden                

Vijfde werktuigkundige   D.van Lopik                        

Vijfde werktuigkundige   A.J.Gulmans 
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WIE WEET HET NOG?... 
(Vragen rubriek) 

 
De voorgaande afleveringen van deze rubriek hebben een aantal 
interessante reacties opgeleverd. Met name de diverse ervaringen met het 
vliegen naar ons vaargebied, en uiteindelijk het ware verhaal achter die 
merkwaardige 'vlagverbranding' etc.. 
Heeft u een vraag omtrent het verleden, kom er mee en ‘deel’ de vraag.  
 
De volgende vraag bereikte de redactie: 
Aan boord circuleerden Kerstmenu-kaarten met daarop afgebeeld een 
typisch Hollands winter tafereeltje. Niet altijd werd vermeld waar de foto is 
genomen. Bij de hieronder afgebeelde kerktoren ontbreekt verdere 
toelichting en de vraag is dan ook: “Wie weet waar deze toren staat?” 
      
                                                                                 Tip voor a.s. Kerst: 

  
(1

e
 Kerstdag 

 25 dec. 1978. 
schip onbekend) 
 
Vrolijk Kerstfeest 
  
DINNER 
ragout op toast 
 
kippensoep 
 
spruitjes 
 
lof + champignon 
 
rollade van het spit 
 
gegranituurde 
aardappelen 

 
fruit hollande 
 
mocca 
 
Wijn: Vin de Perlé 



 


