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22 sept. 1957. Ad Rommen. Vandaag (22 sept.20 )is het 63 jaar geleden, dat 
dit schip in een typhoon, rond 18.00 uur, tijdens de gebruikelijke Zondagse 
nasimaaltijd op de uitlopers van Devil’s peak in Junkbay HKG op de rotsen liep. 
Het schip settelde zich na enige tijd, toen de wind ging liggen, op 38 graden 
over bakboord op een natuurlijke richel onder water. 
De 80 opvarenden bestaande uit 60 Chinese crew, 14 officieren en 6 passagiers 
hebben allen de ramp overleefd. Van de officieren zijn heden, volgens de mij 
ten dienste staande gegevens, nog 4 stramme tachtigers in leven: 
Johan Abas, Jan Papenhuyzen, Remi Mouthaan en ikzelf. 
Van de passagiers is Eric Moen, zoon van Hwtk Emiel Moen, nog donateur lid 
van onze vereniging. 
Gisteren stuurde ik een bericht naar de locale HKG krant de SCMP,(chinees 
supplement) met foto van de hele bemanning. Wellicht hebben sommige 
locale bemanningsleden nog contact met elkaar en houden ze jaarlijks een 
reünietje. Wie weet? Het complete verhaal is eerder verschenen in de RIL-Post. 
(Zie RIL-Post no:2) Wat nooit is gepubliceerd is mijn verslag voor de Raad van 
Scheepvaart, gedaan in Honkong  enige dagen na de ramp.(zie pag.17, die 
vanwege de kwaliteit van het document zo groot mogelijk is afgedrukt)  

Meer bijzonderheden in de volgende RIL-Post. 
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VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL 

Het loopt weer tegen het eind van het jaar en onze redactie is weer vlijtig bezig 
geweest om u het nodige nieuws te geven over wat hun bureau passeerde.  
Het mag verbazing geven dat er nog steeds oud-RIL werknemers zich aan-
melden als lid. Verbazing omdat ze dat jaren eerder hadden kunnen (en moe-
ten?) doen. Grappig dat het artikel in pensioenkrant enige oud-RILers aanlei-
ding gaf om zich aan te melden. Dat is dan de verborgen revenu van een 
artikel waar ik aanvankelijk wat aarzelend over was.  
Recent werd ik weer geconfronteerd met hoe klein de wereld wel is. Onze 
redacteur Theo Strauss stuurde mij een artikel over de Union Castle Line. Dat 
stuurde ik door naar een Engelse oud klant van me en tevens een vriend ge-
worden. Bleek de schrijver van dat artikel een oud collega te zijn van de Natal 
Mercury uit Durban. Die kunnen dus weer uitgebreid hun sterke verhalen uit-
wisselen zoals wij dat bij de reünie mogen doen. 
En die reünie, op 1 mei 2021 mogen we dan hopelijk wel door laten gaan. Ons 
aller schietgebedje kan misschien helpen daarbij. 
Uw secretaris heeft naar aanleiding van onze laatste oproep voor een reactie 
op de AVG en onze ledenlijst maar enkele reacties gehad, allen positief dat 
die leden geen bezwaar hadden dat zij met naam en adres in de lijst zouden 
komen te staan. Voor de rest mogen we concluderen: wie zwijgt stemt toe. 
We denken er over alle leden een lijst toe te sturen.  
Het bestuur begint zich lekker te verjongen. Onze reünie organisator en da-
mes, zijn lid zijn van “de jonge ploeg”. En er zijn er meer. Dat is een goede 
ontwikkeling. 
Vorige keer vroeg ik u gezond en wel te blijven (zo dat binnen ons vermogen 
ligt). Ik wil u namens het bestuur onze beste wensen voor 2021 doen toeko-
men. Ook dan: blijf gezond en wel.  

  Uw voorzitter  -  Jaap de Rooij 
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Van de Redactie 

Er komen steeds meer reacties van u als lezers. Stemt ons als redactie uiter-
aard tot tevredenheid. De RIL-Post, voor u en door u.  

Boegbeeld v/d STRAAT TOWA. a) Hoe en Wie het 
boegbeeld redde van de sloop en b) Roelof Cor-
ten met een ‘hoopgevend’ NRC-artikel. 

Johan ter Poorten: “Rijden er nog steeds auto’s 
van de zaak (de RIL) rond? Eind mei passeerde ik 
zo’n auto met een RIL-sticker, op de A4 tussen Lei-
den en Schiphol. Benieuwd wie dat was??” 
Red: Hiernaast nog één met een RIL-sticker! Deze 
kerktoren staat ook op een RIL Kerst menu kaart. 

Daan den Braber met een reactie op KMR-vlag. 

Reactie van Kees Rose, zoon van. (zie RIL-Post-
nr.44).De mevr.zittend 2e van rechts, is niet zijn echtgenote, ook al is haar 
naam toevallig ook Rose. 

Watze Hoogland, zoon van Piet Hoogland (genoemd in het artikel over “De 
Ril-vlag op Friese wateren)”.Hij vertelt over een frappante ontmoeting  

Cita Mieog over de ontsnapping van haar moeder. Met mij, 20 maand oud, 
van Singapore naar Sumatra, Java en uiteindelijk Fremantle. 

Ger Sweijen. Een pracht aanvullende reactie n.a.v. het artikel van Albert Kel-
der in RIL-Post 46. En en passant antwoord op gestelde vragen. 

RIL-Post 46 (bldz.12) Antwoord op de vraag wat doet men met het anker a/b 
van de BILLITON? Herman van Kapel: Ontkoppeling SB-anker van ketting 
om op de boei te gaan. Vóór loods a/b, vandaar nog flinke vaart. Hong- 
Kong?.RIL schepen ontsluiten veel makkelijker. (een aparte kluis b.v.). 

Broersma. Eindelijk ronding Kaap Magelhaen, dus wens vervuld. 

Ad Rommen. De CONGO rivier op. Bldz.16: “De TJILIWONG (?) kapte de 
trossen en  voer met een noodgang weg”        Wie kan zich dat nog herin-
neren?  En Ad’s verslag voor de Raad v/d Scheepvaart i.v.m. stranding 
TJIBANTJET .(Zie bldz.17) 
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Trifo  (Leo Warmenhoven) 

In het voorjaar van 1973 vloog ik vanuit ons RIL hoofdkantoor in Hong Kong 
naar Singapore voor het begeleiden van de jaarlijkse dokbeurt van twee Straat 
C-schepen in Keppel Shipyard. De C-schepen waren toen zo’n 10 jaar oud. 
Prettige schepen, goed van ontwerp en het kostte relatief weinig moeite om ze 
in tip top conditie te houden. Dit jaarlijkse onderhoud was door de bemanning 
goed voorbereid en kostte niet meer dan 5 dagen waarvan zo’n 48 uur in droog-
dok. Dat betekende wel een paar drukke dagen en als er ‘s nachts gedokt werd, 
ook drukke nachten.  
Het kwam zo uit dat het eerste schip zaterdag ’s avonds klaar was en op-
stoomde naar een ankerplaats op de rede om ’s maandags te gaan laden. 
Het tweede schip zou maandagochtend langszij komen op de werf. Dat zal de 
reden zijn dat ik die zondag lekker uitsliep in mijn favoriete Lady Hill hotel. Om 
10 uur werd ik wakker gebeld door onze agent, Joop Wis, met de boodschap 
dat ik op het Singapore kantoor werd verwacht om een Nedlloyd directeur te 
ontmoeten. Geen idee wat er aan de hand was maar Joop liet duidelijk blijken 
dat ik het moment van uitslapen slecht had gekozen. Binnen een uur was ik 
in ons kantoor op Finlayson Green en maakte kennis met dhr. Doyer van de 
Nedlloyd. Hij was op inspectiereis en had in Hong Kong mijn collega’s van de 
technische dienst al gesproken, en wilde graag één van de twee C-schepen 
bezoeken. 
Samen naar Clifford Pier om per m.s. MARGRIET naar een van de twee C-
schepen te varen. De tocht op de rede van Singapore was vaak heel plezierig. 
Er lagen honderden schepen en er was dus altijd veel te zien.  
We voeren ook langs het Nedlloydschip de KATWIJK. De zilvergrijs geschil-
derde huid zag er slecht uit, veel roest. Volgens dhr. Doyer hadden ze erg 
slecht weer gehad en hij had nu verf besteld en zou de bemanning het schip 
verven tijdens de komende reis.  
Tussen alle andere schepen naderde het eerste Straat C-schip dat geheel 
leeg en hoog op het water lag te schitteren in de zon. Dhr. Doyer conclu-
deerde: “Dus dat is het schip dat net uit droogdok komt?”.  
Maar ik moest melden “Nee, dit is het schip dat morgen aan zijn dokbeurt 
begint. Het schip dat net gedokt is, ligt daar recht voor ons”. Verschil was 
nauwelijks te zien.  
Aan boord gekomen was het heel rustig, na het nuttigen van de zondagse 
rijsttafel deden de meeste officieren een dutje. We maakten niemand wakker 
en liepen over het hele schip inclusief de machinekamer waar zelfs de tanktop 
brandschoon en geverfd was. Mijn enthousiasme raakte op de een of andere 
manier een verkeerde snaar en de sfeer werd er niet beter op. Ik zette hem af 
bij zijn hotel en vertrok zelf naar mijn vertrouwde Lady Hill.  
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Later die middag was er door kantoor een etentje georganiseerd in de Hol-
landse Club waar we na een paar borrels met zo’n 20 man aan tafel gingen. 
Misschien niet helemaal toevallig kwam ik aan het andere eind van de tafel te 
zitten. Het was een gezellige bijeenkomst tot dhr Doyer mij dwars over de tafel 
vroeg of ik wel wist wat trifo was…. Jawel, een schoonmaakmiddel. Maar wat 
was het precies drong hij aan. Tja, dat wist ik niet. Met een grote grijns zei hij; 
“Dat is trinatrium fosfaat.” Het klonk als “dat zou je toch moeten weten!” Heb 
hem nooit meer ontmoet, Maar wat trifo is, ben ik nooit meer vergeten. Dankzij 
dhr. Doyer, dat dan wel, 

STRAAT COOK 

KATWIJK 
Eerlijkheid gebied: zilvergrijs is besmettelijker dan roetzwart
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Reactie op KMR (RIL-Post 46)       (Daan den Braber) 

Na mijn 1e uitzendtermijn (jan.’60 t/m aug.’62) en na een welverdiende vakan-
tie, naar de Zeevaartschool in Rotterdam voor mijn 2de rang.  
Tijdens die studie bericht van de RIL, dat ik verkozen was om KMR te worden, 
te beginnen in feb, ’63  (Brrrrrrr1!). Had daar niet zo veel trek in maar, na enig 
aandringen, toch toegestemd. (de andere optie was een pet met 16 Gothische 
letters, d.w.z. matroos). 
Dus opgeroepen om naar Den Helder te komen om mijn 2 jaar Marinedienst 
te vervullen, samen met Kees Hofland 2de stuurman (ook RIL) en nog 18 stuur-
lieden. Febr. zeer koud; maand met Elf Stedentocht! 
Als vrijgezel mocht ik 6 weken niet naar huis (Als 23 jarige!!!) maar toch was 
die ARO tijd een goede tijd. Daarna moest er een keuze gemaakt worden. 
Wat te doen na de beëdiging als officier op de Karel Doorman, liggende aan 
de Parkkade te Rotterdam, mijn geboorte stad. 
Varen kan ik altijd nog, dus koos ik voor de Marine Luchtvaart Dienst, (MLD). 
Kreeg een opleiding van 6 maanden tot waarnemer op vliegveld Valkenburg, 
waarna geplaatst bij het toenmalige squadron 8, het helikopter squadron op 
ons vliegkampschip “KAREL DOORMAN”.  

Daarmee verschil-
lende reizen ge-
maakt met als klap-
stuk een drie maan-
den durende reis 
naar de West. Het 
was een mooie 
reis, met een 
maand in Curaçao 
en nog een aantal 
exotische eilanden. 
Veel officieel ont-
haal met de prach-
tige “Steelband” 
van de Karel 
Dooman. 

 Parkkade Rotterdam  

Daarna nog een reis van 6 weken naar de Canaries, Marokko en Portugal. 
Intussen mijn 2e rang gehaald, vaartijd had ik al, daar-na begin ‘65 als 2e  
stuurman naar de vrijwel nieuwe STRAAT FREMANTLE. 
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Hiermede was het marine verhaal nog niet ten 
einde. In 1968 werd ik Havenloods in Rotterdam en 
na enige jaren opgeroepen op herhaling. Verba-
zing, want als varende loods werd je niet meer op-
geroepen. Op naar Vlissingen. Bij de Mijnendienst 
kreeg ik te horen, dat er verwisseling had plaatsge-
vonden met het marine nummer. “Kleine”, vergis-
sing, maar kon toch die 14 dagen blijven als oudste 
officier op een ondiep water mijnenveger. 
Daarna kreeg ik een mobilisatieplaatsing in Rotter-
dam als konvooi begeleidingsofficier, nog twee 
keer op herhaling geweest gedurende mijn lood-
senjaren. Wel was ik ondertussen bevorderd tot 
LTZ 2 OC. Graag wilde ik nog dienen na mijn 45ste 
jaar, maar ik werd keurig bedankt. 

De KMR vlag nimmer gevoerd, alhoewel ik na mijn 
loodsen carrière wel als kapitein ben gaan varen en 
eveneens meer dan 24 jaar instructeur ben geweest 
op de scheepssimulator van MSR en later STC aan 
de Wilhelminakade te Rotterdam. 

Rechts: 
3estuurman den  
Braber 
en links: 1e stuurman 
Panhuysen 
a/b 
STR.FREMANTLE 

Foto uit ons RIL-Post archief. 
Lezersvraag: Wie kan meer info geven omtrent deze foto  met als  onderwerp 
die kist. Niets ernstigs, maar welk “ceremonieel” dan wel? 
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EGMOND Herdenking 2020   (Sjef van Raamsdonk) 

Bijgaand enkele foto’s van de herdenkingsbijeenkomst, te Egmond aan Zee, 
alwaar afgelopen zaterdag de heer Piet Bijl, namens  de vereniging van oud 
personeel der KPM en ondergetekende namens de vereniging van oud per-
soneel der K.J.C.P.L  in aanwezigheid van onze echtgenotes bloemstukken 
hebben gelegd bij de gedenkmonumenten der beide rederijen in het tehuis 
voor oud zeevarenden van de Prins Hendrik Stichting. 
Tijdens de sobere, doch mooie bijeenkomst werden de slachtoffers herdacht 
die op zee om het leven zijn gekomen, en diegenen die in kampen zijn omge-

komen. Tevens werd speciale aan-
dacht geschonken aan de mensen die 
de oorlog, zeer psychisch geschon-
den,  hebben overleefd, doch dat zij-
zelf en ook hun naasten in hun omge-
ving hier erg veel last van hebben on-
dervonden. Zij konden vaak niet hun 
verhaal kwijt van de gruwelijkheden 
die zij  tijdens de Japanse bezetting 
hebben meegemaakt. 

Piet Bijl en Sjef van Raamsdonk met 
hun resp. echtgenoten. 

Door het COVID-19 vi-
rus kon de  bijeen-
komst slechts door 
vier mensen worden 
bijgewoond. Na afloop 
was er dan ook geen 
koffie of lunch in het 
Tehuis, waardoor we 
genoodzaakt waren in Egmond op het marktplein een kopje koffie te drinken 
en fijn hebben kunnen napraten. 
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Rond Kaap Hoorn en door Straat Magellaan (Janny en Herman Boersma) 

Onlangs las ik het boek "De Commodore" van Jan de Hartog. In het verhaal 
wordt een dertigduizend ton droogdok van Antwerpen door de Straat van Ma-
gellaan naar Talcahuano aan de westkust van Chili gesleept. Terwijl de sleep 
door Straat Magellaan vaart, lees ik het volgende: ”Varende naar het westen 
wordt de vaargeul steeds nauwer en de bergen, die ons insloten steeds hoger. 
De laatste dag van de doorvaart was een tocht door de ijstijd. Gletsjers reikten 
tot aan het blauwgroene water en dit alles omgeven door donkere wolken. 
Een sinistere ervaring 
Deze beschrijving deed me terug denken aan de reis die wij jaren geleden 
maakten aan boord van het cruiseschip NORWEGIAN CROWN van Buenos- 
Aires door Straat Magellaan naar Valparaiso. Wij ervoeren de doorvaart van 
het Beagle Canal omringd door hoge wit getopte bergen en gletsjers met laag 
hangende, zware wolken ook als dreigend, wij hadden het gevoel dat we de 
eerste mensen waren die deze doorvaart meemaakten. Een hele speciale er-
varing voor ons twee. 

Bij de KJCPL had ik op de IN-
DIAS rond Australië gevaren met 
de STRAAT JOHORE, rond 
Kaap de Goede Hoop (Kaap 
Agulhas) op de FEWAS met de 
TJIKAMPEK en de STRAAT 
COLOMBO en op de ASAS met 
de TJIKAMPEK en de RUYS. 
Maar nog nooit rond 
Kaap Hoorn gevaren. Deze reis 
stond op de "bucketlist" voor 
onze pensionering  

Vertrek Port Stanley op de Falkland eilanden naar Kaap Hoorn. Eerst een dag 
op zee met sterke westenwind tegen, op zaterdagmorgen voeren we langs 
"Isla dos Estados", een groot eiland met een aan Nederland verbonden naam. 
De Amerikaanse atlas geeft de naam van het eiland weer als "Staaten Eiland". 
Toen wij aan een groepje Amerikanen verduidelijkten dat dit eiland dezelfde 
naam had als het bekende New-Yorkse eiland "Staten Island" waren ze zeer 
verbaasd. Verder zagen we op de kaart de volgende Nederlandse namen; 
Straat Lemaire, Islas Barnevelt en het Isla Waterman. Schouten heeft de weg 
rond Kaap Hoorn het eerst "ontdekt". Hij heeft deze kaap vernoemd naar het 
Zuiderzee stadje Hoorn. 
Tegen 18h00 kwam Kaap Hoorn in zicht, de westenwinden waren inmiddels 
aangewakkerd tot windstoten van 70mph en het schip stampte nogal. De 
Kaap zelf was gedeeltelijk in wolken gehuld en het weer was grauw. Een 
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bijzonder moment, dit ronden van Kaap Hoorn, deze Kaap die zo gevreesd 
werd door de "Seafarers" van vroeger. De zuidelijkste punt van Zuid-Amerika 
ligt op de 56ste breedtegraad, 1000km zuidelijker vindt men Antarctica. Op 
het noordelijke halfrond hebben steden zoals Edinburgh en Kopenhagen, die 
op dezelfde maar Noordelijke breedtegraad liggen, een aanzienlijk warmer 
klimaat in de zomer. De invloed van de warme Golfstroom doet zich daar gel-
den. Vervolgens door het Beagle Canal naar Ushuaia, de Zuidelijkste stad ter 
wereld. Een stadje met in felle, vrolijke kleuren geverfde huizen. Een tocht 
gemaakt naar het Nationale park op Terra del Fuego. (Deze naam klinkt zo-
veel vuriger dan het Nederlandse Vuurland) Het Beagle Canal is genoemd 
naar het Engelse oorlogsschip "BEAGLE" waarmee Darwin vele onderzoekin-
gen in deze omgeving heeft gedaan(2e helft 19de eeuw). Varende met de 
NORWEGIAN CROWN door dit kanaal  langs prachtige met sneeuw bedekte 
toppen voeren we een doodlopende arm van het kanaal in vol met ijsschotsen. 
Heel langzaam werd een gletsjer zichtbaar, zeer imponerend, het schip 
draaide langzaam in het rond zo dat iedereen een goed zicht had op de ijs 
massa. 

 Via verschillende 
passages verder ge-
varen naar Straat Ma-
gellaan. De volgende 
morgen  kwamen we 
in Punta Arenas aan. 
Deze haven was in 
zijn glorietijd, aan het 
eind van de 19de 
eeuw, een van de 
drukste havens ter 

wereld, maar dat was voordat het Panama Kanaal werd geopend. Het stadje 
heeft een gezellig plein met uiteraard de nodige monumenten. Het stadsmu-
seum meldt dat de oorspronkelijke bewoners vele eeuwen geleden uit Ocea-
nië zijn gekomen. In de haven lagen drie oude slank belijnde, rompen van 
stalen zeilschepen met een prachtige snelle vormgeving. Ze lagen weg te 
roesten  
‘s Middags verlieten we Punta Arenas en voeren door het westelijk gedeelte 
van Straat Magellaan, de volgende dag waren we in de Chileense fjorden. 
Schilderachtige passages langs groene, beboste bergen met sneeuw bedekte 
toppen, afgewisseld door grote watervlaktes. Af en toe kwam een vissers-
dorpje in zicht dat kleurrijk aan de oever lag. Het schip liet het sonore geluid 
van zijn scheepshoorn horen en de mensen stroomden uit hun huizen en 
zwaaiden. Prachtig zo’n groot wit schip tegen een groene achtergrond. 
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Bestaat toeval?    (Watze Hoogland) 

Mijn naam is Watze Hoogland en ben zelfstandig schilder. Een klant van mij 
is de heer C. Waasdorp uit Hillegom.  
Tijdens een eerdere klus aldaar viel mijn oog op een brievenopener met het 
RIL embleem erop. Voor mij een heel bekend embleem. 

In het gesprek hier opvolgend 
met de heer Waasdorp bleek dat 
hij evenals mijn vader (Piet 
Hoogland) had gevaren.  
Leuke /en mooie/ verhalen uitge-
wisseld. Dhr. Waasdorp heeft mij 
daarna een aantal foto’s met 
daarop mijn vader gestuurd. 

Sommige foto’s kende ik reeds, een aantal waren nieuw voor mij.  
Vandaag ben ik met een nieuwe klus bij de heer Waasdorp gestart. Hij liet mij 
vanochtend direct RIL-Post 46 zien, welke hij vorige week had ontvangen … 
toeval bestaat niet …Hierin o.a. een ontzettend mooie en leuke foto met  mijn 
vader. Een aantal heren kende ik persoonlijk en de meeste zeker van naam 
(uit verhalen van mijn vader). Zoals dhr. Kuiken, waarbij ik als kleine jongen 
nog geweest ben. 
Wij, mijn moeder, zus en ik zijn toentertijd naar Hong Kong gevlogen. 
Ik was 4, mijn zus 5. Jaartje later nogmaals 2 reizen van 4 maanden met vader 
mee gevaren. Op de STRAAT LUZON en STRAAT LOMBOK.  
Mijn moeder ziet zijn echtgenote Ruth ( Mv. Kuiken) ook nu nog zeer regel-
matig. 
Heb een aantal foto’s genomen van de RIL-Post 46 en deze inmiddels met 
mijn zus gedeeld. Ook zij was zeer verrast en vond dit geweldig. Mijn dank! 

STRAAT LUZON
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Oorlog slachtoffers onder het walpersoneel 
Bron: “Van Chinavaart tot Oceaanvaart”.  (Theo Strauss) 

In het genoemde boek wordt voornamelijk gesproken over de economische 
geschiedenis van de J.C.J.L. en haar markante managers en leden van de 
Raad van Bestuur. Vrijwel niets wordt vermeld over het ‘’gewone’’ personeel. 
Thans, zo’n 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog ben ik op zoek gegaan naar 
mogelijke namen en plaatsen waar leden van het vaste walpersoneel hun le-
ven lieten voor de goede zaak. Of mijn zoektocht geheel correct is, weet ik 
niet, ik voeg dit verhaal toch toe aan de RIL-Post, opdat wij hen niet vergeten! 
In het hoger genoemde boek wordt het volgende kort beschreven: 
‘’Uit dit overzicht blijkt reeds, dat de Java-China Japan Lijn gedurende 
den oorlog ook op personeelsgebied grote verliezen heeft geleden. Van 
het vaste personeel lieten 29 leden ten gevolge van den oorlog het leven; 
bovendien zijn niet minder dan 142 leden van het varend personeel, dat 
niet in vaste dienst was, bij het vergaan van schepen omgekomen. En 
daarbij bleef het niet. 
Een groot gedeelte van het varend- en walpersoneel en hun gezinnen 
werd door de Japanners ondergebracht in interneringskampen, die over 
Nederlands-Indië, Siam, de Philippijnen, Hong Kong, China en Japan 
verspreid waren.  Welke ontberingen zij daar hebben geleden kan 
slechts beseffen wie daar zelf was.  Een aantal mannen, die in dienst 
waren van de maatschappij zijn daar overleden;  ook enkele vrouwen en 
kinderen hebben het uur van de bevrijding niet mogen beleven. De man-
nen van de Java-China Japan Lijn hebben waarlijk van hoog tot laag ge-
streden en geleden voor het Koninkrijk der Nederlanden.’’ 
Alle namen komen voort uit de gegevens van de Oorlogsgraven Stichting. 
Of alle data correct zijn, is niet geheel zeker. Hierbij alfabetisch: (met moge-
lijke plaats van overlijden) 

T.J. Deerenberg Agent 1e klasse  29 mei 1943 te Kesilir 
(De landbouwkolonie Kesilir lag aan de zuidkust, bijna op de meest ooste- 
lijke punt van Java. De gehele kolonie lag verspreid over een zeer groot ge- 
bied (ca 40 km2), geheel omgeven door prikkeldraad. Het kamp was onder- 
gebracht in zelfgemaakte onderkomens en barakken. Bedoeling van de Ja- 
panse bezetter (generaal Imamura) was om hier een zeer grote landbouw 
kolonie voor 70.000 personen(ma,vr,ki) te maken, die zich zelf zou bedrui- 
pen. Ca.3000 mannen hebben hier 15 maanden gewerkt. Project is mislukt 
door gebrek aan ervaring-in-de-landbouw en aan landbouwwerktuigen.- 
De mannen bestonden voor ongeveer 70% uit Europeanen en 30% uit Indo- 
Europeanen. Verbouwd werden: mais, sojabonen, groene erwten, groenten.- 

https://oorlogsgravenstichting.nl/zoeken?object=persoon&filter%5b0%5d=overlijdensplaats&value%5b0%5d=Kesilir#zoeken-form
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J. Heldring employé KMR Ltz.SD.III gesneuveld a/b HM ISAAC 
SWEERS 13 november 1943 
J.W. Kranenburg employé1e luit. Mariniers omgekomen a/b SUEZ 
MARU 29 november 1943 
Henri van Leeuwen employé HKVDC (*) gesneuveld 18 december 1941 
Hong Kong 
Hendrik Versluis employé KNIL omgekomen 18 mei 1944 Tarakan 
Mathieu Cornelis van Vlierden  employé 
Kamaishi, Japan Sendai Kamp 5-B 
G.C. van der Wal employé Verdronken 
a/b JUNYO MARU 
Hendrik Maarten Wijdenes employé 
Sld. KNIL overleden Fukuoka Camp 17 Ja-
pan 
(*) Wat was de HKVDC?   Hong Kong Vo-
lunteer Defence Corps. 
Vermoedelijk hebben veel Nederlanders 
die in 1940/41 in Hong Kong leefden, ook 
dienst gedaan in het HKVDC. 
De zogenaamde ‘’Hong Kong’s Christmas 
Tragedy” was een ongekend achterhoede 
gevecht tegen de Japanners. Al met al 
hebben meer dan 14000 soldaten gevoch-
ten van Kowloon tot in Stanley op Hong 
Kong Island. Henry van Leeuwen heeft zijn eigen grafsteen in Hong Kong, in 
tegenstelling tot vele soldaten ‘’only known to God’’. 
Op de Stanley Military Cemetery staat zijn grafsteen. Wie bezoekt die plek 
nog? 

Twee leden van de HKVDC waren em-
ployees van de JCJL, te weten  
Erik van Walree en U.E.C. Cazius.Zij 
overleefden de oorlog in het Prison of War 
camp in Stanley. Daarover meer een an-
dere keer. 
Kijk ook op: 

https://zolimacitymag.com/december-1941-hong-kongs-christmas-tragedy/ 

https://zolimacitymag.com/december-1941-hong-kongs-christmas-tragedy/
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DE CONGORIVIER  (Ad Rommen) 
Wij, o.a de STRAAT TORRES,  bevoeren in de zestiger jaren deze rivier in de 
FEWAS dienst ( Far East West Africa Service). De Congo rivier is de tweede 
grootste rivier van Afrika na de Nijl. 
Eerst even kennismaken met deze Afrikaanse Amazone. Lengte 4775 km, 
met een stroomgebied in de DR Congo van 3.360.000 km2, waterdebiet 
41.000 m3/s. ,hier valt 2 mtr regen per jaar, slechts 3000 km is bevaarbaar, 
de grootste diepte is 250 meter. 
De oorsprong van de Congo ligt in het zuidoosten in de heuvelachtige regio 
Katanga en wordt onderweg gevoed door een 14 tal rivieren, stroomt verder 
met een bocht naar het noorden en komt uiteindelijk via het zuidwesten in de 
40 km brede delta aan de Atlantische Oceaan uit. In deze monding voer de 
Portugees Diego Cao, als eerste buitenlandse ontdekker, in 1482 de rivier op 
in opdracht van de koning van Portugal Joao 2. Men plaatste, als te doen 
gebruikelijk door de Portugese navigators, een marmeren stele ( navigatiezuil) 
op de zuidoever, in het koninkrijk Bakongo. Deze plaats staat nu bekend als 
Haaienpunt. 
In het stroomgebied van de Congo komt o.a. de Afrikaanse longvis voor, een 

bijzonder oeroud exemplaar, 
uitgerust met kieuwen en 
long. Leeft in het water en in 
het droge seizoen, Juli-Octo-
ber, in 30 cm modder gedu-
rende ca 4 maanden in zo-
merslaap. Langs de rivier 
jaagt de zeer zeldzame en 
unieke schoenbekooievaar, ’n 
vogel van 1,5 meter hoogte. 
Verder leeft er een grote ver-
scheidenheid van wilde die-
ren, het zou te ver gaan, om 
hierover verder uit te wijden. 
Vele jaren later, vanaf de 15de 
eeuw, hadden verschillende 

Europese landen nederzettingen en koloniën in de Afri-
kaanse kustgebieden. Het binnenland werd niet geëxplo-
reerd. Tussen 1850-1885 kwam daar verandering in vnl door 
de ontdekking van de Congorivier door de Engelse dokter-
zendeling David Livingstone en de Amerikaan Henri Mor-
ton Stanley. Deze laatste was reizend correspondent van de 
“New York Herald”. Beide ontdekkings- reizigers ontmoetten 
elkaar een keer aan de oever van het Tanganjikameer in 
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1871. Livingstone was niet in goede doen, Stanley liep op hem toe, nam zijn 
hoed af en zei de gevleugelde woorden “Dr Livingstone , I presume ?” 
Tijdens zijn doorsteek in Equatoriaal Afrika tussen 1874-1877, reisde Stanley  
met behulp van het dagboek en geografische verslagen van  Livingstone. 
Stanley startte in Bagamoyo aan de Indische oceaan en volgde grotendeels 
de Congorivier tot aan de monding in de Atlantische oceaan. Dit bericht in de 
pers, sloeg in als een bom bij de Europese vorsten met am-
bitie. Koning Leopold 2 van België maakte een deal met 
Stanley, die tussen 1874-1877 ,voor rekening van de vorst, 
een reis maakte in tegengestelde richting .Stanley was in 
een klap geen avonturier/journalist meer maar diplo-
maat/ambtenaar. In 1885 werd de Congo-Vrijstaat opge-
richt, Leopold 2 werd de absolute vorst. De goede man heeft 
echter in zijn hele leven geen voet op Congolese bodem ge-
zet. Congo is rijk aan bodemschatten. Diamant, Goud, Kobalt, Koper,Ura-
nium, Tin en aardolie en, last but not least de meest actuele delfstof Coltan, 
te vinden in ieder mobieltje. Zonder Coltan zou het mobieltje een gewicht en 
de afmetingen hebben van een twee-liter Colafles.     
In 1908 werd de Belgische Congo, een koloniale constitutionele monarchie, 
tot het bij de dekolonisatie in 1960 onder koning Boudewijn ,de Republiek van 
Congo werd. Tot 1965 onder leiding van Joseph Kasavubu , daarna onder 
Joseph Désiré Mobutu tot 1971 Republiek van Congo. Deze veran-
derde,”back to basics”, in de nieuwe tijdsgeest, zijn eigen naam in Mobutu 
Sese Seko en de naam van de Congo, in Republiek van Zaïre, kleedde zich 
in dierenhuiden en zette een stereotype baret van luipaardhuid op.  In 1997 
kwam de familie Kabila aan de macht, prompt was er weer een naamsherzie-
ning de ( DRC) Democratische Rebubliek Congo .Félix Tshisekedi werd 25 
Januari 2019 ,na een schijnbare regulaire verkiezingsstrijd, de huidige presi-
dent. Toen kwam er een eind aan het regime van vader Laurent-Désiré en 
zoon Joseph Kabila sinds 1997. Het aantal inwoners is heden 84 miljioen, 
bestaande uit ca 250 stammen, Bantoes, Pigmeeën (oorspronkelijke bewo-
ners), Soedanezen, Niloten en vluchtelingen uit de buurlanden. Naast de lo-
cale talen wordt er vnl Frans gesproken. 
Verder met onze reis met de STRAAT TORRES. Na passage van de delta 
aan de Atlantische oceaan en het kustplaatsje. Muanda, passeerden we, mid-
den op de rivier, een vrij groot eiland “Ile de Mateba” incl. 2 dorpen en verder 
de plaats Boma, de eerste echte hoofdstad van de DRC, aan de noordoever. 
Hier staat de Bralima-Heineken brouwerij ,hoofdmerk Primus bier. Wij deden 
goede zaken met de TD van deze brouwerij. Het Nederlandse technisch per-
soneel had ivm de chaos in het land een chronisch gebrek aan reserveonder-
delen. Een deal met kratten Primus halve liters was gauw gemaakt !  
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Verderop, gingen we langs de kant, op de zuidoever, bij de oliehaven Soco-
petrol, waar we palmolie laadden. Wij kwamen met de ons schip niet verder 
dan 140 km vanaf de monding, tot in de havenplaats Matadi aan de zuidoever. 
Ca 10 km verder houdt het op voor de scheepvaart, daar ligt de hydro-electri-
sche Inga dam met een vermogen van 100.000 Mwatt. Tussen Matadi en de 
hoofdstad Kinshasa ( Leopoldville) liggen zo’n 40 stroomversnellingen waar-
onder de Livingstone watervallen. In Matadi losten we vnl hulpgoederen, 
meel, blikvoedsel etc.   
Heel bijzonder is, dat de hoofdsteden Kinshasa en de hoofdstad van Congo-
Brazzaville, resp op de zuid en noordoever van de rivier,slechts 1 ½ km van 
elkaar liggen ,ze kijken, so-to-speak, bij elkaar in de achtertuin. De bekende 
Stanleywatervallen liggen verder stroomopwaarts. In de rivier wordt o.a. de 
Vlindervis, Wagenvis en de Roofmeerval gevangen. Het rivierwater is op div. 
plaatsen schraal en dood .Tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in 1960 gebeur-
den er heftige dingen. Oorzaak binnenlands geweld omtrent uiteraard de delf-
stoffen en afsplitsingen van verschillende provincies o.a Zuid-Kasaï en 
Katanga. De vrjiheids-strijders, (Simba’s), waren verdeeld in 2 kampen. De 
partij van Kasavubu, (beoogd president) en de partij van Lumumba, (beoogd 
premier, later vermoord). De Belgische expats vluchtten weg, het land achter-
latend in chaos. 
Villa’s werden geplunderd en mensen vermoord. Het verhaal gaat, dat een 
RIL-schip, type TJILIWONG, in deze periode, liggend in Matadi, de trossen 

heeft gekapt en met een nood-
gang de rivier is afgevaren met 
een groot aantal Belgische 
vluchtelingen.  

Sept.1960:Tijdens deze onze-
kere tijden, even de wal op bij 

Socopetrol en kwamen een pe-
loton Marokkaanse soldaten op 

patrouille tegen die ons ver-
zochten snel naar boord te gaan 

ivm gevaar van rondtrekkende 
Simba’s. Het was Zon- 

Met snor en wit uniform Ad Rommen           dag dus de mannen uitgenodigd 
voor de Nasimaaltijd. Het Belgische leger was nl vervangen door de ONUC 
(Operation de Nations Unies au Congo), de z.g “casques bleus” .V.a. medio 
Juli 1960 tot Juni 1964 hadden de VN het mandaat in de Republiek van 
Congo. 
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Het geredde boegbeeld van de STRAAT TOWA  (Theo Strauss) 

In 1983 zat ik nog in Lagos en las in de Fairplay dat de KOTA MAHA in Pa-
kistan gesloopt werd. Dat is de STRAAT TOWA realiseerde ik me en telexte 
Rotterdam dat het een der laatste schepen van de Nederlandse koopvaardij 
met een boegbeeld was. Of ze dat maar wilde redden! Na enig heen en weer 
telexen (want ze wisten natuurlijk niets meer) werden ze wakker en redden 
het boegbeeld, maar…. zonder een vleugel. 

Gelukkig hebben de heren in 
de Houtlaan een vleugel laten 
vervaardigen en is het boeg-
beeld gered. Waar het nu 
naar toe gaat is niet bekend, 
maar er wordt een nieuwe 
plaats gezocht. Ben be-
nieuwd. Dat was 1983.Nu 
2020 wil men het beeld dan 
toch een definitieve plaats 
geven om het publiek te laten 
zien hoe indrukwekkend dit 

boegbeeld is. In het navolgende artikel uit de NRC, wordt naarstig gezocht 
naar een ruimte voor een definitieve plaats voor het imposante boegbeeld met 
een spanwijdte van 13 meter. We blijven het volgen.  

Zie bijgaand NRC-artikel  (Roelof Corten) 
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CANISA. Een vreemde eend in de bijt.( Deel 2 slot)  Theo Strauss 

Door deze uitbreiding kon men maandelijkse afvaarten bieden (dit alles naast 
de ASAS), maar er werden ook schepen op voyage basis ingehuurd, om grote 
hoeveelheden staal uit het Verre Oosten te varen.  In September 1975 werd 
voor het eerst winst gemaakt, en dat werd in latere jaren herhaald.  Tegelij-
kertijd ontstond ook veel geharrewar over wie de zaak runde, ook de centrale 
bank bemoeide zich er mee.  Wanneer men echter de jaarverslagen van de 
RIL en/of Nedlloyd naslaat, dan kan men (vrijwel) niets terugvinden van deze 
bijzondere rederij. De jaren 76/77 waren weer verlieslatend, maar men gaf het 
niet op.  Er werd een nieuwe General Manager aangesteld die er zowaar voor 
zorgde dat in 1978 weer winst werd gemaakt, met name omdat meer lading 
geboekt kon worden naar het Verre Oosten. 
Ondertussen bleven de traditionele krachten (centrale bank en oude reders) 
op allerlei manieren Canisa tegen werken.   
Het jaar 1980 bracht veel betere resultaten, niet in de laatste plaats omdat 
oudere schepen waren verkocht en/of terug geleverd. 
Bovendien charterde men bulkcarriers in met tussendekken om grote hoe-
veelheden auto’s uit Japan te vervoeren tegen aantrekkelijke vracht. Gevolg 
inkomsten stegen 94%! 
Na tien jaar voor Canisa gevaren te hebben werd de PAMPA ARGENTINA 
verkocht (werd SANTIAGO; Mercury Shipping Co (Nederlandsche Scheep-
vaart Unie)) en in 1982 de PATAGONIA ARGENTINA.  Met opbrengsten wer-
den schulden afgelost, maar ook een vervangend schip de ACONCAGUA (ex 
STRAAT ALGOA) werd aangeschaft. Zij voer met als manager Mercury Ship-
ping Hong Kong tot 1990 en ging als CONCAGUA in juli van dat jaar naar de 
sloop in Bangladesh.  Het jaar 1982 was met extra schepen met neo-bulk 
lading uit Verre Oosten winstgevend, maar het hield niet over.   
De General Manager werd vervangen door een nieuwe kracht en dat bracht 
een hoop ellende met zich mee, want de ontslagen man eiste een schadever-
goeding.  Een lang verhaal in het kort: Nedlloyd Rotterdam had er genoeg van 
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en September 1983 was Canisa voor de KJCPL/Nedlloyd verleden tijd. Ca-
nisa zelf bleef enige tijd nog bestaan, maar kon het uiteindelijk niet bolwerken 
(men huurde op bareboat basis nog de LANIN (ex THAMESHAVEN) van Van 
Uden). 

foto:ACONCAGUA 

Andere redenen dat Canisa ten onder ging waren de verschrikkelijke inflatie 
van 2000% in Argentinië in 1988 en de daarop volgende crisis. 
Bovendien zette containerisatie in hevige mate door naar de Oostkust van 
Zuid Amerika. Daarvoor ontbrak het nodige kapitaal en ook ELMA ging ten 
onder. 

Vanuit het Verre Oosten gaan tegenwoordig schepen met een capaciteit tot 
wel 12000/14000 teu naar de Oostkust van Zuid Amerika. 

Captioned ship the ONE APUS has a deadweight of 138611 tons! 
Compare that with STRAAT AGULHAS 13939 longtons!  
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De RIL-vlag op Friese wateren   (vervolg door Cor Oudendijk 

Eén verhaal verteld door Jaap Jelijs wil ik hier niet on-
vermeld laten. Het was begin jaren 60 dat de catering 
manager van HK.HO. tegen de kapitein van de “Tegel-
berg” zich liet ontvallen dat hij al lange tijd 30 kisten Red 
Hackle whisky in de stores had staan maar dat er nau-
welijks van werd gedronken. Hij vroeg of de kapitein een 
idee had om hier mee om te gaan. Dat had hij en hij gaf 
toestemming om de 30 kisten aan boord te zetten. Vóór 
vertrek instrueerde hij alle officieren die zich met de 
passagiers mochten mengen dat ze in de bar bij het be-
stellen van whisky, luid  “Red Hackle” moesten roepen. 
De barkeeper zou de officieren dan Johnnie Walker uit 
een Red Hackle fles schenken en de passagiers zouden de echte Red Hackle 
geschonken krijgen. Zogezegd zo gedaan en na afloop van de reis was de 
voorraad Red Hackle op en ontstond er vraag naar. Marketing avant la lettre! 
Het was ook de manier van vertellen waarmee Jaap dit tot een hilarisch ver-
haal wist te maken.  
Intussen telden de 
jaren door en ont-
vielen ons nog 
meer vrienden van 
de oude generatie. 
Het was dan ook 
in 2008 dat we 
voor het laatst met 
zijn allen bijeen 
waren. Daarna zijn 
wij met de “jonge-
ren” verder ge-
gaan. We huurden 
elk jaar een lelijk, 
maar voor ons doel zeer effectief schip waar we met zijn zevenen een goede 
accommodatie mét een zonnedek hadden. 
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Ook onze verhalen over de jaren 60/70 
hadden hier en daar een wat lichtere in-
houd dan voorheen. De beide lucifer 
merken spreken voor zich…   
Met het verhaal van Jaap Jelijs in onze 
gedachten zijn we verder gegaan onder 
de naam “RED HACKLE TEAM”. En heb-
ben we nog tot vorig jaar, 2019, met veel 
plezier onze Friese vaartochten ge-
maakt. 

Boven vlnr: Evert van Tellingen, Cor Oudendijk, Gert Jan van Tellingen 

Onder vlnr: Rudy Rijkaert, Hein Roorda, Henk Kers, Ton van der Avert. 

Correcties in RIL Post 46: Sikko Doornbos, ipv Sicco 
Overleden is helaas ook Jan Duit 
Foto op bldz.8 stamt uit 2000 
Scheepsnaam KALIANDA ipv KALINDA 

Met de hartelijke groeten van het RED HACKLE TEAM 
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Erepenning van Dr. Ernst Heldring  (Ger Sweijen) 

Aanvullende info op het artikel van Albert Kelder in de vorige RIL-Post. 

Brief van 2 Febr. 1937. uitgebreid ontbijt.Jan Heldring.uitgegeten Java 

China Japan Line 
Dit stukje tekst, dwars op de envelop, was aanleiding voor Ger dit poststuk 
aan te schaffen op een veiling medio 2002, en stuurde het vervolgens door 
naar oud hoofd- redacteur van N.R.C, J.L. Heldring (zie  RIL-Post 9). 
In een uitgebreide brief deelde deze mee dat Jan Heldring zijn oudste broer 
was en voor de oorlog in dienst was van de JCJL. Standplaats Kobe, waar 
Speelman agent was. In 1939 ging Jan met verlof, en in nov. 1942, kwam hij, 
als marineofficier op de ISAAC SWEERS, om bij de geallieerde landing in 
Noord Afrika. 

Dhr Sweijen ontving op 25 nov. 2002 wederom een brief van J.L. Heldring: 

Geachte heer Sweijen,  

Per afzonderlijke post stuur ik u vandaag een penning die in 1952 geslagen 

is ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de JCJL. De penning is 

gewijd aan mijn vader als oprichter en bestuurder van die maatschappij. 

Het zou mij een plezier doen als u deze penning aan uw collectie zoudt 

willen toevoegen. Denkt u a.u.b. niet dat dit een offer voor mij is. In de 

eerste plaats heb ik zelf nog een ander exemplaar, en tweede plaats ben 

ik, in verband met een a.s. verhuizing naar een kleinere woning, vele van 

mijn bezittingen aan het afstoten. Dus u helpt mij zelfs als u deze penning 
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wilt aanvaarden. Mocht u een goede bestemming weten voor het exemplaar 

dat ik nog gehouden heb, dan houd ik mij graag aanbevolen.  

Met vriendelijke groeten. J.L. Heldring   

3 december 2002 

Geachte heer Sweijen, 

Vriendelijk dank voor uw brief van 30 november. Ik ben blij dat de 

penning haar juiste bestemming heeft gevonden. 

Ik weet niet of het slaan en geven van erepenningen buiten gebruik 

is geraakt. 

In elk geval kreeg mijn vader erepenningen van de stad Amsterdam, 

van e Kamer van Koophandel van Amsterdam, van het Koloniaal In-

stituut en van de Maatschappij van Nijverheid en Handel. 

Deze heb ik aan mijn zuster gegeven. 

Het wapen aan de keerzijde van de penning van de JCJL is inder-

daad het familiewapen. De vogel die boven de wateren zweeft, 

houdt een ring in zijn bek. Het is duidelijk een wapen dat de familie, 

waarschijnlijk in de 18e eeuw, liet maken om deftig te doen. 

Die ring slaat op de laatste lettergreep van de achternaam – wat 

natuurlijk onzin is, want ring is een heel gewone Saksische of, bij 

uitbreiding, Germaanse genitief vorm: zoon van, of afkomstig van. 

Met de heer Heisveld zal ik t.z.t. contact opnemen. 

 Met vriendelijke groeten, J.L .Heldring 

(In deze laatste brief wordt duidelijk dat dhr. Heisveld het tweede exemplaar 
heeft ontvangen. Tevens worden een aantal vragen beantwoord die in de vo-
rige RIL-Post werden gesteld) 
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CITA MIEOG (deel1) 

Mijn ouders trouwden in mei ’39. Vader, Johannes(Joop) Kuiken, was een 
jong officier bij de KPM. Juni 1939, aankomst Singapore voor vier jaar, ware 
het niet dat de oorlog met Japan uitbrak.  
Ik zou naar Nederland zijn gestuurd voor mijn opleiding, m’n ouders zouden 
of in S’pore of in Hong Kong blijven wonen tot zijn pensionering. Toen de oor-
log in Europa uitbrak, werd het contact met de familie verbroken. Belangrijke 
nieuws, zoals mijn geboorte (juni-’40) werd doorgesluisd via familie van mijn 
vader die na de eerste Wereldoorlog naar Amerika waren geëmigreerd. 
Begin 1941 drong het besef door dat de Japanse agressie onafwendbaar was. 
Japan viel Frans Indochina (Vietnam) binnen in Juli 1941, om zich te verze-
keren van rubber en olie. Van daaruit konden ze het Maleise schiereiland en 
Nederlands Indië door de lucht bereiken. 
De KPM had 150 schepen, met vele overzeese verbindingen, en vormde een 
essentieel onderdeel bij de verdediging van Ned. Indië .De grotere passa-
giersschepen werden ingezet voor het vervoer van troepen, of als hospitaal-
schip, de kleinere voor het ondersteunen van aanvallende- en maritieme ope-
raties. De schepen deden de gehele oorlog door dienst. De KPM verloor tij-
dens deze oorlog ca 80 schepen  
Ongeveer 100.000 Nederlanders, inbegrepen de Indische-Nederlanders, wer-
den gevangen genomen door de Japanners. Waaronder 70.000 Nederlandse 
vrouwen en kinderen.  
Ruim voor het uitbreken van de oorlog bestond er in Indië een onafhankelijk-
heidsbeweging, hetgeen leidde tot het besluit van de Nederlandse regering 
dat de Indische Nederlanders in Indië moesten blijven om met de inheemse 
bevolking een gemeenschappelijk lot te delen. Velen bleven omdat zij geloof-
den dat dit de enige juiste keuze was. Waarschijnlijk kon de meerderheid van 
deze mensen domweg niet anders, als slachtoffer van de omstandigheden en 
gebeurtenissen, die elkaar in snel tempo opvolgden. Het kwam erop neer “ie-
der voor zich en God voor ons allen”. 
Vader, een aardspessimist, had voorbereidingen getroffen voor ons. Moeder 
bezat een overtocht bewijs om naar Australië te gaan en een kredietbrief. Tus-
sen de Indische- en Australische regering bestond nl. een overeenkomst, dat 
iedereen die in het bezit hiervan was, werd toegelaten.  
Pearl Harbour werd aangevallen op 7 Dec. 1941, en op  8 dec. vielen de Ja-
panners Hong Kong, de Filippijnen en Maleisië aan. De luchtaanvallen wa- 
ren meedogenloos. Moeder vertelde mij over de vele uren die we door brach-
ten in de schuilkelders of dat we in de grote regen goten langs Orchard Road 
lagen (goten bestemd voor waterafvoer na zware stortbuien),en we soms met 
ratten de ruimte moesten delen. 
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Mijn moeder had stukjes rubber gekregen, die ze tussen onze tanden deed 
(om schade aan oren door ontploffende bommen te voorkomen). Denk dat 
dat het ook was om te voorkomen dat je je tong afbeet. Ik verloor ze steeds 
op het laatst stak ze haarvinger in mijn mond, waar ik bijna doorheen beet. 
Alle andere Nederlandse vrouwen van KPM-officieren waren naar Java ge 

vlucht, mijn moeder twijfelde of ze zou vertrekken.    Toen ik vroeg waar om, 
vertelde ze dat er dagelijks meldingen waren over schepen die net buiten de 
haven van Singapore waren gezonken. Omdat ze niet kon zwemmen, dacht 
ze dat onze overlevingskansen op het land beter zouden zijn.  
23 Jan. 1942, na een bijzonder zware luchtaanval, keerde ze terug naar huis. 
Daar vond ze het dak ingestort en een brandende granaatscherf in mijn wieg.   
Dat deed haar besluiten Singapore te verlaten. Ze ging naar het KPM kantoor 
in Finlayson Green, vlakbij de haven. 
Terwijl mijn moeder stond te wachten om iemand te spreken te krijgen, kwam 
een Kapitein van de Maatschappij binnen. Hij was erg verbaasd haar te zien, 
en vroeg waarom ze nog steeds in Singapore was, terwijl alle andere vrouwen 
en kinderen van KPM officieren naar Java waren vertrokken. Ze vertelde hem 
dat ook zij wilde vertrekken. Hij zou deze nacht vertrekken naar Sumatra en 
zij kon mee. Ze mocht zijn hut gebruiken, hij moest toch de hele nacht op de 
brug blijven. Zijn naam: Kapitein Motta.. 
Ma betaalde de baboe.en schonk ook haar horloge. We verlieten in het donker 
Singapore. Kapitein. Motta moest zijn schip camoufleren met veel jungle 
groen. Overdag kon het schip dan voor een eiland worden aangezien. Bij aan-
komst op Sumatra twijfelde mijn moeder of ze haar reis naar Batavia met de 
“KAMPAR” zou voortzetten. 
Ze overlegde met de maatschappij of ze per trein naar Telukbetung kon rei-
zen, van waaruit ze met de nachtboot verder kon naar Batavia. Het was maar 

goed dat ze dit zo had gedaan, want 
kapitein Motta deed er erg lang over 
om naar Batavia te varen. Op een 
nacht, terwijl hij net Palembang had 
verlaten, bevond zijn schip zich plots 
onbeschermd te midden van een Ja-
pans konvooi. Hij besloot alleen s’ 
nachts te varen, en overdag aan ri-
vieroevers af te meren. Als moeder 
aan boord was gebleven, had ze be-
slist de kans gemist te ontsnappen. 
Pa en ma  werden herenigd toen zijn 

schip op orders wachtte om naar Australië te varen. Ma kon echter niet 
mee…… Vol!  

(Het 2e en laatste deel verschijnt in de volgende uitgave) 
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Personalia wijzigingen tot op heden 
Overleden: 
Dhr. Scherjon        15-08-2020 
Dhr.J.T. van Voorthuizen       01-10-2020 

Beëindiging lidmaatschap: 
Dhr. G.J.A. Middelkoop (Don.)    Dhr. H. Hagens  
Dhr. S .Heijkoop    Dhr. B.C. Steevensz 

Nieuwe leden: 
Dhr. Rijntjes
Dhr. N. Padt
Dhr.A,H. de Boer

VLOOTLIJST  TJIBANTJET  (Ad Rommen) 

Kapitein Kees Backer Hwtk Emiel  Moen 

1e Stm. Muck v/d Kroft 2e Wtk Johan Abas 

2e Stm. Guus Keessen 3e Wtk Remi  Mouthaan 

3e Stm. Bert Hummel 4e Wtk. Henk  Noort 

4e Stm. Jan Duit 5e Wtk. Theo  Kwak 

Marconist. Jan Papenhuyzen 5e Wtk Ad    Rommen 

Chef Kok Slaager 5e Wtk Luitje  Swier 
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