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VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL 

Waar we traditioneel deze tijd uitkijken naar de reunie medio mei, moeten 
we nu nog even geduld hebben. Het bestuur hoopt dat u het corona-tijdperk 
goed hebt doorstaan. Soms wat geïsoleerd misschien. 
Als ik dit schrijf is de vaccinatie nog erg in het nieuws, soms positief soms 
negatief. Maar voor de wat minder jonge onder ons mogen we stellen dat dit 
voor u allen   achter de rug is. Het was dan ook een ingrijpende logistieke 
organisatie. Waarom hebben ze ex-RIL-lers niet gevraagd mee te helpen. 
Met de voortdurende wijzigingen die wij hebben ervaren in ladingbeschik-
baarheid en veranderingen in boekingen toen hadden we best wel een deun-
tje mee kunnen zingen. 
We kregen bericht dat een onzer prominente leden, Ger Sweijen ons is ont-
vallen. Onze hoofdredacteur zal er enige woorden aan geven. Daarnaast 
was hij ooit een actief lid van het bestuur  van onze vereniging en heeft toen 
onze vroegere hoofdredacteur Henk Slettenaar gevraagd de RIL-post op 
zich te nemen. Verder  was hij erelid van Vereniging DNP, en niet voor 
niets!!!! 
Wat ik me van Ger herinner toen hij in Sao Paulo zat, en er geen bevroren 
paardenvlees op een ASAS schip was geladen op onze wat dringende vraag 
antwoordde: 
“Regret no horsemeat because no donkeys available”.  
De Japanners hebben nooit geweten dat ze ezelvlees kregen in plaats van 
paardenvlees. 
Het is dus nu: op naar 25 september in Avifauna, gevaccineerd en wel. Onze 
secretaris merkte recent op: ik ben in mijn leven zo ongeveer lek geprikt. 
Heeft hij aardig doorstaan. 

    Uw (nog- maar wel met plezier) voorzitter – Jaap de Rooij 
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Van de redactie    (een willekeurige greep uit de inzenders) 
 
**Theo Strauss met een bijdrage omtrent de, helaas nog steeds, grote ri-

sico’s die men neemt bij het ‘stapelen’ van containers. 

 

**Stranding van TJIBANTJET. Ad Rommen, één der opvarenden vertelt.  

We zullen trachten er een ‘drie-luik’ van te maken: 
1) Stranding en na 3 maanden naar het dok gesleept.  
2) Voorts de giga klus om het schip in droogdok weer zeewaardig te krijgen. 
Over die 9 maanden durende klus is weinig informatie. WIE? 
3) Naweeën tijdens de vaart. Hugo Huiskamp. Zie verderop  

 
**Antoon Blijlevens, lucky boy, die een, heuse Europa reis ten deel viel 

met de STRAAT FUSHIMI. Dat ‘lucky’ viel bijna in het water. 
 

**Htts/filmpjes. V.a papier 

niet te openen, wel digitaal. 
Tip: E-mail naar de redactie 
en ontvang het adres digitaal.  

 

**Ontkroning! Foto reportage 

van Wilem Bras in volgende 
Ril-Post. 

. 

**Franck van der Mark: 

“Scheepsfoto in RIL-Post48 
niet juist”. Correctie volgt. 
 
**Bert Botzen herinnert zich  
nog goed het helikopter-verhaal van Daan den Braber RIL-P.48 .(was 4e wtk 
a/b). Lokale krant: “A spectual salvation on the Dutch vessel Straat Luanda”. 
 
 
 

* Ger Sweijen is overleden. Ger voorzag de RIL-Post praktisch elke uitgave 
van een ‘couvert’ met een zeer interessant achtergrond verhaal. De redactie  
wenst Mw. Sweijen- Osendarp en verdere familie sterkte met dit verlies.  
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LADING ACQUISITIE oftewel: ‘belletje trekken’. (Henk Roos) 

Tijdje geleden kreeg ik de vraag om voor onze varende  ex collega’s iets te 
vertellen over hoe we in het verleden lading boekten voor onze schepen. 
Daarvoor terug naar de jaren vijftig, toen ik bij de KJCPL in dienst kwam met 
als eerste standplaats Hong Kong Agentschap. Kingsbuilding. 

Als rede employee in Hong Kong had je niet alleen de verantwoordelijkheid 
schepen af te handelen, je moest ook zorgen voor  lading. 
Mijn eerste lijndienst was de ongeveer veertien daagse Japan-Hong Kong- 
Indonesië dienst met de drie Victories. 

Connaught Road 
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De Japan kantoren vulden het grootste deel van het schip, de rest mocht het 
Hong Kong Agentschap gebruiken voor lading van Hong Kong. We hadden 
een vast allotment van bijv. 75.000 cubic feet en 1000 ton. Dat moest je zien 
te vullen. Een flink deel van de beschikbare ruimte voor Hong Kong werd 
geboekt door onze Chinese Agenten (ook wel Compradore genoemd), maar 
er was genoeg ruimte over voor ons kantoor. 
Lading acquisitie, -zoals dhr. Schröder van Martinair het zo kernachtig kon 
uitdrukken- is niets anders dan ‘belletje trekken’. 

 
Je kende de regelmatige afschepers en die ging je iedere week of  twee 
weken bezoeken. Soms liet je wat reclame materiaal achter, een andere keer 

nam je de contactpersoon 
mee uit  voor een eenvou-
dige lunch. Alles om een 
goede band op te bou-
wen, want persoonlijk 
contact en vertrouwen 
was het belangrijkste. 
Je probeerde ook nieuwe-
klanten te vinden. Als je 
langs de loodsen liep van 
de Chinese exporteurs 
waar de jonken werden 
geladen die de lading 
langszij van de schepen 

brachten, dan kon je vaak aan de merken op de kisten of balen zien voor wie 
de handel bestemd was en met wat werk kon je er ook achter komen wie de 
afscheper was. 
Zo was er een Chinese afscheper die grote partijen ‘matches’ verscheept 
naar Java. Soms wel drie of vierhonderd ton per afvaart. Dat was zeer goed 
betalende lading, maar ging die onze KJCPL-neus helaas voorbij. Hij ver-
scheepte uitsluitend met onze grootste concurrent, de Engelse Butterfield & 
Swire, ook wel ‘Taikoo’ genaamd. 
Maar… na een half jaar ‘belletje trekken’ en vriendelijke bezoekjes die ogen-
schijnlijk niets opleverden, kwam plotseling het goede nieuws. Hij had voor 
de volgende twee afvaarten van de ‘Java Lijn’ een grote partij van vele hon-
derden tonnen voor onze Victories geboekt. “De aanhouder wint”, zegt het 
spreekwoord. Uiteraard moet je een prima Service aanbieden en op tijd va-
ren. Maar een persoonlijke band opbouwen en oplossingen vinden voor pro-
blemen van de afscheper is wel zo belangrijk. Een van onze grootste en 
trouwe afschepers in die tijd was China Recources, een firma uit Mainland 
China. Zij verscheepten jaarlijks enorme hoeveelheden lading met de “Java 



6 

lijn”. Soms wel 2000 tot 3000 ton per maand. Reuze fijne mensen om mee 
te werken. En zij konden bij ons een potje breken. Je mocht nooit een klein 
presentje achter laten bij je bezoek of hen uitnodigen voor een eenvoudige 
Dim Sum lunch; namen ze niet aan.     

Natuurlijk waren er ook teleurstellingen. Enkele grote Nederlandse import/  
export bedrijven in Hong Kong, weigerden bijvoorbeeld  met de “Java lijn” te 
verschepen. Zij gaven de voorkeur aan Maersk en kenden kennelijk niet het 
oude gezegde: 

“KOOP NEDERLANDSE WAAR, DAN HELPEN WE ELKAAR”. 

Lading boeken was een “challenging business”. Toen en nu. Vrachtbrief 
voor de Victory TJIKAMPEK uit 8 December 1948. (zie boven) 



7 
 

Engelse les op school, en de weerbarstige praktijk aan 
boord 

(Ton Roskam)) 
 

Tijdens behulpzaam werkzaamheden, vroeg de 4e wtk of ik even een 
“monkey spanner”  wilde halen. Nu had ik bij Engelse les niet altijd even goed 
opgelet, maar  “monkey spanner” kwam me heel verdacht voor. 
In de absolute wetenschap, dat er een poging werd ondernomen mij te pak-
ken te nemen, ging ik op pad, heerlijk naar het achterschip om daar in een 
opgerolde tros lekker in de tropenzon te gaan liggen dagdromen. Na ruim 
een halfuur kwam mijn tijdelijke werkgever me ophalen. 
De door hem gebezigde teksten kan ik helaas niet op papier krijgen omdat 
mijn spellingscontrole steeds op tilt slaat. Wel krijg ik nog steeds rooie oor-
tjes. 
Later leerde ik dat ‘monkey spanner’ bekend staat als pijpsleutel of nog be-
ter als moordenaar. Omdat dit taalkundige manco terug te voeren is op 
onze gebrekkige kennis van de Engelse taal, even een terugblik naar het 
taalonderwijs  op de zeevaartschool. 
Op de Ruyterschool in Vlissingen had de Engelse les niet de hoogste prio, 
in ieder geval niet bij de leerlingen. Bovendien hadden we les van een leraar 
die, om, het eufemistisch te zeggen, class management niet geheel be-
heerste. Kortom de lessen waren vaak een puinhoop. 
Op een gegeven moment ontdekten we dat de s.o.’s.(schrift.overhoringen) 
gewoon de zinnetjes uit het boek waren. We moesten bij een s.o. op een 
dubbel gevouwen blaadje, de Nederlandse tekst links schrijven en de verta-
ling rechts. 
De leraar hield bij welke zinnetjes hij dicteerde. Na wat overleg besloten we 
om de s.o.’tjes thuis te maken. Heel gedoseerd gingen de resultaten om-
hoog. Everybody happy. 
Maar aan al het goede kwam een eind en werden we collectief betrapt. 
De leraar kwam de klas binnen en tekende een metershoge 1 op het bord 
en sprak: ”De goeden moeten met de kwaden lijden. Iedereen heeft een één 

een één een één!” Diepe stilte in de klas, weken noeste arbeid voor niets. 
In de heersende stilte stak ik mijn vinger op. “Ja??” zei de docent. 
Ik vroeg toen: “Mijnheer kunt u de cijfers nog eens oplezen?” 
In de daaropvolgende chaos werd ik uitgewezen en moest asiel zoeken bij 
de directie. 
Of: In dit verband is het volgende ook wel aardig  (bijdrage red.) 
Vlissingen, Engelse lerares (goed Nederlands sprekend)  
Zij: Vertaalde, het is werkelijk gebeurd, ‘’isolatoren” met “isolation towers”. 
WIJ: Dat kan je wel invullen 
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Don’t blame the weather ! 
Michael Grey – beroemde colomnist van Lloyd’s List bespreekt val-
lende containers – een groot probleem. Artikel 20 juni 2020. 

It 
was once a simple, almost routine, matter. If you had suffered from heavy 
weather on passage, whether the ship or her cargo had been damaged, or 
even lost over the side, you would make the appropriate entries in the log 
book and on arrival at port, note protest with the notary public.  
You would do this even if you suspected there might be damage, thus 
warding off any subsequent problems.  
Heavy weather was not something you could be blamed for; in some trades 
there was a lot of it about, although in more recent, less trusting times, 
there will inevitably be some blighter disputing the facts you presented and 
demanding weather “hindcasts”, insinuating that it had not been anything 
like as wild as you had maintained.  
That was then and this is now, and in the event that your cargo has been 
lost in extreme weather, the master of the ship may well end up in court 
facing all sorts of charges. 
This indeed was the fate of the master of the APL ENGLAND, which a cou-
ple of weeks ago lost some 50 containers in a storm off the coast of New 
South Wales. A fair number of these ended up on the beach, and as with 
the current customs, all will have to be located and salvaged.  
A bond of no less than A$22m has been demanded and one doesn’t suppose 
there will be much change after the salvage has been completed. The Aus-
tralian authorities have spent the best part of a year recovering the boxes 
lost in an earlier incident and probably have an idea of the costs involved. 
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The owners of the ship will also face charges. But once again there has to 

be professional concern that it is once again the master of a ship who ends 

up facing the music after such incidents. In this recent case, the authorities 

discovered, when the ship arrived in Brisbane, that there were deficiencies 

in the lashing of the boxes and corrosion in the equipment, which would ne-

gate any protests about the extreme weather and the fearsome rolling that 

displaced the cargo. 

Case closed – there was somebody to blame and the wretched master was 

the person on the spot, facing everything from pollution to neglect of his du-

ties.  

Maybe you can understand the anger and frustration when coastal states 

have their shores despoiled in such a fashion, especially when it happens 

more than once and is thus surely foreseeable. There are beautiful 

beaches on the Dutch Wadden Sea that have containers washing up on 

them quite regularly. People who see container ships passing close to 

shore note the ludicrous height of their deck stacks and probably wonder 

how they are secured.  

And the truth is that they depend on much the same sort of lashing ar-

rangements that they used on first generation ships half a century ago, 

when a two high stack was about all they could manage. There may well be 

people who will suggest that the height of deck stacks is now quite ridicu-

lous, even though well-equipped modern vessels may “rack” the first four or 

five boxes above deck level, before piling on another half dozen.  

And haven’t we forgotten the old English law term “reasonable” in what 

might be expected of the few people aboard a modern containership? Is it 

reasonable to prosecute a master because he hasn’t managed to inspect 

every single lashing lug for the onset of corrosion?  

The APL England was a modest size of vessel these days – but would the 

master of the 23,964 teu HMM ALGECIRAS, currently the world’s biggest 

box ship, have the same sort of obligations foisted on him? The answer is 

of course in the affirmative, but where is the fairness in that?  

You might argue that the Australian prosecution might persuade ship opera-
tors that the present arrangements for inspection and lashing are 
A developed world seafarer enjoying trade union an civil rights protection 
under a developed world flag could never be intimidated in the same way 
their developing world brothers on flag convenience ships are intimidated 
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archaic and that they cannot treat ship and cargo safety as a sort of per-

centage game. But fairness, and that wonderful word “reasonable” de-

mands that we should no longer treat the ship’s people as a convenient 

sacrifice, should the weather cut up rough on passage.  

Source : Seatrade Maritime News 

Het zal een lange weg zijn om de maritieme wereld er van te overtuigen dat 

11 hoog stapelen aan boord van Ultra Large Container vessels niet overal 

veilig is. 

Ernst Vossnack – ooit de beroemde scheepsbouwer bij de RL/Nedlloyd, 

heeft jaren lang geprobeerd deze hoge dekladingen tegen te gaan.  Het is 

hem niet gelukt.  Ongetwijfeld zullen anderen doorgaan met pleiten voor 

minder hoog stapelen. 

Een bijzonder ontwerp van Vossnack was het LICOR schip dat  als model 

werd gebouwd om de Scheepvaartinspectie te overtuigen zonder luiken te 

kunnen varen. Maar het werd nooit echt gebouwd. 

(Bron: ‘’Tekenen voor een vloot” Boekje uitgegeven bij de gelegenheid van 

de toekenning in 1982 van de gouden erepenning aan Ir. Ernst Vossnack 

door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.) 
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Gert Boot. 
 

Ril-post 48 met veel genoegen hebbend gelezen, inspireerde mij twee fo-
tootjes op te sturen. 
a) TJIWANGI en TJILUWAH beiden  op de boeien in Hong Kong in de zes-
tiger jaren. Het staat mij bij dat deze foto ooit in de RIL-Post stond (?), maar 
zo uniek is dat herpublicatie zou moeten kunnen.. als dat zo uitkomt. 

b) TJIWANGI in de Zuid Chinese zee op weg van Hong Kong naar Singapore  
in 1951. Foto genomen van af de TJILUWAH op weg naar Hong Kong, De 
eerste ontmoeting van de twee zusjes. 

Fotootje is wat ‘minnetjes’ maar liet zich bij de fotoshop ‘om de hoek’ goed 
vergroten en hangt nu in een restaurant in Melbourne………..aan de muur. 
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R.I.L    (Bill Verhulst) 
Groot waard Gy, niet zo lang gelêe 

’n gezond bedrijf, ter land en ter zee! 
Ook in de lucht begon Gij mee te tellen 

De aandeelhouders kunnen het navertellen. 

En ook wij, jan de officier, 
Voeren bij U met groot plezier! 
’n Firma met zeer grote naam, 

En in het onmogelijke zeer bekwaam! 

Totdat, helaas volgens veler onzer 
De “Familie” voorging, is dat gezonder? 
Gekoppeld werden wij aan een zieke zus, 

En worden regelmatig blij gemaakt met ‘n dooie mus. 

Nog een jaar of wat, en we zijn NSU’s 
En dan nog 5 jaar en op de fles! 

Door moed, beleid en trouw, 
Zijn velen in de rouw. 

Is dit de dank voor al ons zweten? 
Slechts de hoge Heeren kunnen het weten. 

Voor ons geldt slechts een gezonde pil, 
WIJ WILLEN VAREN BIJ DE R.I.L.!!!  
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Bijzondere reis BALONG van 380 dagen!  Theo, Strauss 

 
De BALONG werd, meen ik, in 1974 ingezet op de KJCPL dienst  
China West Afrika. Dit werd een bijzondere reis want het duurde 380 dagen 
voordat het schip in Lagos langszij kon gaan. 
Er was in de begin jaren ’70 in Nigeria extreme congestie en de agent-
schappen deden er alles aan om de schepen langszij te krijgen. Maar dat 
was vaak niet mogelijk, dus wachten, of eerst de kust op en dan weer op 
tijd terug naar Lagos. 
Er werd soms gedubbelbanked en op een ander schip gelost, die dan de 
taak kreeg op een berth te wachten in Lagos. 

 
Vragen van Theo:  
 
wie was daar bij? 
 
Wie heeft foto’s van die extreme omstandigheden? 
 
Wie kan er over vertellen? 
 
De redactie hoort graag van U!  
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TJIBANTJET 

Het ms. TJIBANTJET (PHZF) gebouwd te Sunderland on Tyne Engeland. 
Door de engte van het water van de werf naar de Tyne,  moest alsnog de 
breedte van het schip aangepast worden. Gevolg: crampy bilges. De 
TJIBANTJET had net als de TJIPANAS een Doxford. Resp 2 tew ( tweetact 
enkel werkend) 6 cyl, 6800Rempk en 2 tew, 4 cyl met 6000 Rempk. 
22-09-1957 Stranding in Junkbay op een uitloper van Devil’s peak. 

In de ‘voortuin’ van her RIL-
HKHO. Zijn er met z’n 80-tigen 
zonder kleerscheuren afgeko-
men. Mevr. Moen en zoon Erik, 
”Mevr. Backer en 2 Ameri-
kaanse wetenschappers, verge-
zeld van hun (schoon)moeder 
60 Chinese crew, 13 officieren 
en chef kok/instructeur Slaager. 
Achter Devil’s Peak lag Lye-
mum-Village, een nauwelijks 
bewoond dorpje. Er werden 
chow-chow (blauwtong) honden 
gefokt als lekkernij! voor de HK-

restaurants. Nu: geïndustrialiseerd, Manhatten flats en 250.000 inwoners. 

06-05-1958. Schip gesalvaged 
en op één oor, slagzij van 38 
graden was teruggebracht naar 
28, weggesleept en gebeached 
op het strand, N.O.van Junk 
Bay.(heet nu Cheung Kwan O, 
district Sai Kung)  
20-06-1958.  Door 6 sleep- bo-
ten naar TAYKO dock gesleept. 
In één maand in alle buitenre-
paraties uitgevoerd waarbij 650 
ton! staal werd aangebracht.  
12-05-1959. Ca. 11 maanden 
later, twee dagen technische proefvaarten. 
19-05-1959.  Vertrek Hong Kong. Volgens zeggen, bleef het behelpen met 
dit schip .(verderop een bijdrage van wtk  Hugo Huiskamp)  
04-04-1974. Gesloopt  in Taiwan. Kaoshung. Toch nog 15 jaar gevaren. 
Nog wat weetjes: 
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*Ook de mach. kamer hield het niet droog. Ter hoogte van de hoge zee-
inlaat, zag Ad een flinke scheur in de BB huid waardoor het water naar bin-
nen spoot  en de M.K. in no time vulde tot de jukken. 
*De noodgenerator heeft na de stranding kort gedraaid, maar nokte toch af; 
te lage smeerolie druk. Verholpen door deze generator te horizontalen. 
*In de bovenbouw, o.a.in de kapiteins hut, werden horizontale vloertjes aan-
gebracht om het de dienstdoenden zo aangenaam mogelijk te maken. 
*De wachten duurden 24 uur op, 24 uur af. De maaltijden en de aflossing 
werden op gezette tijden met de maatschappij launch “TJI” gebracht. 
*De maaltijden werden soms bereid door in Hong Kong wonende vrouwen 
van collega’s. (Daarover volgt nog een verhaal: “Veeg uit de Pan van Nan”)  
Ook de H.K. RIL-store liet zich niet onbetuigd met o.a. geestrijk nat, sigaret-
ten en snacks. 
*Zij die  geen wacht hadden, kregen onderdak in het Four Seas Hotel in de, 
toevallig zo geheten, Waterloo road in Kowloon.  
*Lossen van de in Japan geladen Portland cement duurde lang, het harde 
cement moest eruit gebikt worden. Lokale ‘duikers’ met gasmasker waarop 
perslucht was aangesloten, hielden het niet lang vol, dus vaak wisselen. 
*Eigenlijk was het schip totall-loss. Echter vanwege toenemend lading aan-
bod, vond men reparatie handiger. 
*HK directie was er alles aan gelegen om families in Holland 

zo snel mogelijk gerust te stellen. Het thuisfront kreeg het volgende bericht: 
 
“Amsterdam, 23 September 1957  ,,Het Scheepvaarthuis” 
Naar aanleiding van berichten via radio en in de nieuwsbladen over de 
stranding van het m.s. “TJIBANTJET’, kunnen wij U mededelen, dat wij 
een telegram van de Hong Kong Directie hebben ontvangen, dat er 
geen gevaar voor de opvarenden aanwezig is”. 
 
*Ikzelf en alle WTK’s met de hut aan BB, waren alles kwijt. Behalve de kle-
ding die je aan had: ondergoed, overall en schoenen. Paspoort, monster-
boekje. 
*Mijn memoriaal lag ter inzage in de aan S.B. gelegen hut van de 2e wtk. 
*Uitspraak Raad voor de Scheepvaart bestond uit een ‘berisping’ en hem “de 
bevoegdheid te ontnemen een maand als kapitein te varen op zeeschepen.” 
Verzachtende omstandigheden: “Junk Bay“ Supposed to be good anchor- 
ground, en geen plaats  te meren op de typhoon-boeien van H.K. harbour.” 
We voegen er nog een anekdote aan toe van John Papenhuyzen.  
Zes leden van de etat major bleven aan boord voor bewaking, beveiliging en 
wacht lopen. Ik was de enige marconist en bleef a/b voor eventuele noodge-
vallen.  De noodzender, ontvanger en batterijen werkten nog en na een paar 
klimtochten had ik ook de noodantenne weer vrij, dus weer verbinding. Op 
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de been blijven was een probleem. Eten en drinken was er niet a/b en over 
de dagelijkse hygiëne en lichaamsfuncties zullen we het maar niet hebben. 
Het kantoor kwam langs in een launch, en bracht de bestelde proviand.  
De stranding was voor de directie en walpersoneel een onaangename ver-
rassing en men vond dat er wat gedaan moest worden voor de jongens aan 
boord. Liefde gaat door de maag, dus echtgenoten van directieleden sloegen 
aan het werk: er moest iets speciaals voor die hongerige jonge kerels ge-
kookt worden. Wat is beter dan ouderwetse Hollandse stamppot. 
De dames hadden de grootste kookpot in HK gevonden, want toen de com-
pany launch de volgende dag arriveerde stonden we met open mond te kij-
ken toen de ketel met stamppot aan boord gehesen werd. 
Guus Keessen, de eeuwige grappenmaker a/b riep: “Dat is me een veeg 
uit de pan van Nan!” Ik vraag me dan af, wie was Nan? 
Tom Henkemans ,schrijft vervolgens: “Ik denk Nan Enklaar, de echtgenote 
van de voormalige dokter!” 

RIL postzegel verwijderd; het gebeuren was geen reclame. 

*Over de dock periode is vrij weinig bekend Het moet een giga klus geweest
zijn om schip  weer vaar-klaar te krijgen na weken geheel (machine-kamer) 
en/of gedeeltelijk onder zeewater gelegen te hebben.  
In de volgende RIL-Post willen we  graag wat voortborduren met de 
TJIBANTJET. Daarvoor is wat meer info nodig omtrent de dock periode die 
bijna een jaar duurde. 
Dus wie heeft hieromtrent nog aanvullende informatie? B.v.d.. 
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SEXTANT  (Sjef van Raamsdonk) 

In de Nedlloyd Pensioenkrant (Zomer 2020) zag ik het overlijdensbericht 
van Kapitein Jaap D. Jelijs. Op 16 april 2020 overleden,.94 jaar.  
Een zeer gerespecteerde gezagvoerder, die door de maatschappij altijd op 
de betere RIL-schepen werd geplaatst en veelal op passagiersschepen de 
TJILUWAH en TJIWANGI en later de NIEUW -HOLLAND.  
Niet groot van postuur, wel duidelijk aanwezig als DE kapitein. Marconist 
Frits Dekker typeerde hem als iemand die met opgetrokken schouders en 
onder elke oksel een kokosnoot, statig op de brug rondliep. 
Maart ’71. Na mijn leerlingentijd terug bij de KJCPL in de rang van 4de stuur-
man aan boord van de STRAAT AGULHAS onder zijn gezag.  
Rond het middaguur werd met alle stuurlieden op de brug voor het middag-
bestek een zonnetje geschoten. Tot voor kort had elke stuurman zijn eigen  
sextant. Ik had geen sextant. Op Amsterdam kantoor was me verteld dat  het 
niet meer verplicht was om een eigen sextant aan te schaffen. 
Tot kapitein Jelijs op een gegeven moment in de gaten had dat ik telkens de 
scheepssextant gebruikte, vroeg hij mij waar mijn eigen sextant was. Ver-
telde hem wat ik in Amsterdam had vernomen. Hij reageerde hoogst ver-
baasd temeer omdat hierover geen MAG (Mededeling Aan Gezagvoerders) 
was uitgegaan. Marconist Dekker kreeg direct opdracht een telegram naar 
de Nautische Dienst te sturen waarin opheldering werd gevraagd over het 

sextantbeleid. Na enige dagen kreeg Jelijs een 
telegram terug uit Hong Kong, waarin werd 
meegedeeld dat het inderdaad klopte, maar 
dat het dan wel de bedoeling was om een sex-
tant in het vaargebied aan te schaffen. Ik ben 
daar nooit aan toegekomen. Ten eerste omdat 
ik de Oost Duitse sextanten te licht en te inferi-
eur vond en ten tweede was ik van mening dat 
indien het kantoorpersoneel verplicht was zijn 

eigen typemachine aan te schaffen, ik bereid was een eigen sextant aan te 
schaffen. Wat ook meespeelde was, dat een DDR Freiberger sextant al snel 
twee maand katjes kostte.  Gelukkig heeft deze voor Kapitein Jelijs waar-
schijnlijk schokkende opstelling geen consequenties gehad voor mijn con-
duite en ook heb ik tijdens mijn vaarperiode nooit een sextant aangekocht. 
Jaren later toen ik regelmatig voor mijn werk in Jakarta kwam, heb ik op 
Jalan Surabaya, een bekende markt voor tweedehands scheepsartikelen, 
een oude Engelse sextant gekocht. (merk: Henry Hughes & Sons) met bij-
behorend certificaat. Kapitein Jelijs zal dit helaas niet meer lezen.
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Werkervaring op de TJIBANTJET na de droogmaking (Hugo Huiskamp) 

Plaatsing a/b April 1970, als l.l. wtk. Zou er 16 maanden mogen vertoeven. 
Drukke, maar toch een gezellige periode. Als leerling eerst maar eens alle 
leidingen nalopen, vooral die onder de vloerplaat. (later veel gemak van ge-
had). In 1970 nog steeds hinder van de stranding in 1957.Machine kamer 
had dagen/weken onder (zee)water gestaan, waardoor er ook tijdens de 
zeewachten veel werk aan de winkel was. Twee redenen: 
1) de stranding en 2) toch wel de DOXFORD hoofdmotor.
ad1) De aardweerstand van elektrische voorzieningen dient oneindig te
zijn, maar zelfs in 1970 werd er nog een meetbare weerstand gemeten. 
Deze (isolatie) aardlekken veroorzaakten bij aanvang dekwerkzaamheden 
na aankomst haven veel storing. Winches en verlichting vielen uit; ook al 
was er op tijd onderhoud gepleegd. Met een handvol zekeringen kon het 
havenbedrijf weer opgestart worden. Ook in de machine kamer gingen 
achter elkaar zekeringen stuk. 
Later, als oudste 5e wtk, werd van mij verwacht de porseleinen zekeringen 
te repareren tijdens de hondenwacht. Onderkapje eraf, zand eruit, kop er 
voorzichtig af, daarna  het zilverdraadje vervangen. Daarna weer zand erin 
etc. en testen. Hadden klossen zilverdraad voor 2,4,6,10 en 16 Amp. 
Testen deden we met een lampje aan twee draden; spanningzoekers 
bestonden niet of waren niet aan boord. 
Bij vele elektrotechnische- en werktuigkundige reparaties was er nog een 
‘aardig’ probleem. Bij de bouw waren Engelse maten gebruikt, dus ook 
bouten en moeren.7/16”, was dat 11 of 12 mm, of 1/1/4 30 of 32mm? 
De Bahco was onontbeerlijk. 
Leidingen onder de vloerplaat waren door het zoute water aangetast.Lek-
ages, en dat waren er wat, werden met cementkistjes  gerepareerd. 
De hoeveelheid aan cementkistjes was dermate gigantisch, dat vooraf- 
gaand aan de dokbeurt eerst op zoek gegaan moest worden waar en welke 
kistjes gerepareerd moesten worden. 
Dan nog een ‘geintje’: De bilge aan BB vol water. Bleek de zuigleiding 
vande lenspomp de oorzaak dat er niet gelensd kon worden.Deze 
was‘beyound repair’.HIER kwam de kennis van het leerlingschap goed van 
pas. Bij deze ‘studies’ was nl gebleken dat d.m.v. omzetten van brilflenzen 
de ballast  pomp niet alleen als reserve brandstof transferpomp 
kon dienen, maar dat de lenswaterpomp ook als reserve ballastpomp kon 
functioneren.  en daardoor omgekeerd de ballastpomp  ook als lenswater-
pomp kon worden gebruikt.  Deze mogelijkheid stond niet in het leiding-
schema vermeld. Deze omzetting moest voorlopig tot de dokbeurt zo 
blijven. Wel extra blindflenzen geplaatst ter voorkoming dat er brandstof 
over de muur gepompt kon worden. 
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2) Een DOXFORD motor. Door 2 zuigers in één cilinder geplaatst, waartus-
sen de verbrandingskamer, ontstond er een praktisch trillingvrije motor. 
Halverwege de motor was een verstuiver-bordes, om de via nokkenassen 
mechanisch aangedreven verstuivers te controleren bij vertrek. Met de lage 
druk brandstof pomp bij, werd met een soort koevoet de naald op de zitting 
gedrukt. En werd tevens de dichtheid van het systeem gecontroleerd  
De veiligheidskleppen zaten eveneens ter plekke van dit bordes. Dus tijdens 
manoeuvreren NIET op dit bordes komen. Bij een verkeerde handeling, kon-
den er steekvlammen uit die ontlastkleppen komen. 
De zuigers werden gekoeld met koelwater, waarbij de bovenzuigers via slan-
gen buiten de cilinder en de onderzuigers via scharnierpijpen in het carter  
voorzien van de toe-en afvoer van het koelwater. 
Direct na aankomst moesten die scharnieren  stuk voor stuk gecontroleerd 
worden op lekkage. Lekkage moest direct verholpen worden in een heet en 
glibberig carter. Een klus voor alle drie 5e wtk’s, die al gauw 1à 2 uur in be-
slag nam. 
Een ander kwetsbaar punt was de flexibiliteit van de krukas. Door de 3 kruk-

ken per cilinder had-
den we een ‘slappe’ 
krukas die gevoelig 
was voor de lig-
ging/belading van 
het schip. 
Om die reden werd 
bij grote ladingwisse-
lingen, door het car-
ter een pianosnaar 
gespannen, smeer-
olie toevoerleidingen 
gedemonteerd en 

met een micrometer de ligging ten opzichte van de pianosnaar worden vast-
gesteld. Deze moest in een ineen vooraf vastgestelde grafiek worden inge-
tekend, waarna zo mogelijk een vrijgave voor vertrek kon worden gegeven. 
Als d.d. 4e wtk manoeuvreren. Met een separate telegraaf, bedieningswiel 
voor de H.D. brandstofpompen(420 atm.) een omzet- start- en brandstof-
handle werd er gemanoeuvreerd. Vijf handles, zweet brak je uit. (op foto, 
onbekende, spanning goed af te lezen; )Tijdens een zeewacht vroeg de brug 
waarom we gestopt waren. De brug hoorde dat aan de uitlaat. In de machi-
nekamer was het niet opgemerkt. Hieruit bleek duidelijk dat de motor zeer 
geruisloos en trillingvrij kon lopen. 
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Correctie JAPARA 

(naar aanleiding van opmerking Franck van der Mark) 

In de vorige RIL-Post is niet de juiste afbeelding van het KPM schip de JA-
PARA geplaatst. Franck berichtte ons daarover. Onze excuses; 
Toch enige uitleg. Het betreft twee schepen met dezelfde naam, waardoor 
gemakkelijk vergissingen kunnen ontstaan. Maar dat niet alleen. 
Bij de zoektocht naar een afbeelding van de JAPARA werd er uitgekomen 
bij Afb. 1, met als bijschrift: “uit het Australian War Memorial. 
+ Het s.s. JAPARA van de KPM”. 
Het zoeken naar een fraaiere foto leverde Afb. 2 op. (Die in RIL-Post 48.) 
We zetten beide foto’s onder elkaar en zien de gelijkenis.( let op positie van 
de schoorsteen). So far so good. Dus afb.1 en 2 betreft hetzelfde schip, maar 
niet het juiste. 
Na verder speurwerk in de dikke foto boeken, met honderden foto’s, in ons 
eigen RIL-Archief, kwam de enige echte JAPARA, van de KPM tevoorschijn. 

Afb.1) Het bijschrift luidt: 
“ Het s.s. JAPARA van de 
KPM. Australian War Memo-
rial” Is dus onjuist. 

Afb.2) Deze afbeelding ver-
scheen in RIL-Post 48. 
Is echter identiek aan Afb.1) 
Nogmaals, let op de positie  
van de schoorsteen. 

Afb.3) De JAPARA, het s.s. 
van de KPM. 

(Afb: Franck van der Mark) 
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De Cedar Passage 
 

Je had van die zaken die je je hele leven bij blijven, zoals de Aliwal Shoal. 
Zonder radar, zonder VHF etc.etc. Alleen je ogen, echolood en verstand. 
Constant dwarspeilingen op rivier-mondingen en brug-boogjes tellen voor 
het bepalen van de vaart en positie en recht vooruit peilen voor de afstand 
uit de kust. Dan maar hopen dat je de gyro-fout, goed had bepaald, anders 
zat je gelijk een mijl verkeerd met de afstand uit het strand en dus ook de 
Aliwal Shoal. 
Ook de Cedar passage was zoiets. Destijds een bij de RIL ongeschreven 
verplichting om daar door heen te varen totdat er een steen gevonden werd 
eind 60er jaren  Via een herderlijk schrijven van HKHO werd het daarna 
toen verboden gebied verklaard. 
Kees de Ru. (zie Kombuispraat, “Varen in het Verre Oosten bij de KJCPL”. 
Bldz. 232) 
 
Als je de Cedar passage op je wacht kreeg dan had je 24 uur later ook de 
One Fathom bank op je wacht. In 1976 ben ik er met de STRAAT NA-
GOYA voor het laatst door heen gekomen, en alle keren volle kracht, zowel 
overdag’s als ’s nachts, Oost-en Westgaand. In het midden bevindt zich 
een soort klif onder water. De breedte is ca.3000 mtr. Verder stond er vaak 
een flinke, maar strakke stroming, waar je weinig last van had. 
Herman van Kapel. 
 
Was inderdaad niet verplicht om door die Cedar passage te varen en om 
nu te zeggen dat het veel zeemijlen winst opleverde? Nee dus, laat staan 
op de ASAS. Waarom dan wel? Dat is moeilijk te zeggen; “daarom” is nog 
wel het beste antwoord denk ik. Het gaf wel altijd een hoop gedoe. Soms 
moest je met twee man wachtlopen en bijna doorlopend peilingen nemen. 
Het belangrijkste  instrument bij die doortocht was de dieptemeter. 
 
Wat men op passagiersschepen wel eens deed bij nacht, voor de ‘beleving’ 
van de lichtshow voor de passagiers, als het zo uitkwam, langs de Kra-
katau te varen. 
Anton Steketee. 
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We gaan naar Holland toe! (Antoon Blijlevens) 

Zo’n mededeling moet  nogal wat impact hebben gehad op de Hollandse  
officers aan boord.; was toch een buitenkansje. Ik weet niet wat in 1976 de 
uitzend- termijnen waren, maar dit moet toch wel een apart sensatie gevoel 
hebben  veroorzaakt onder de opvarenden. 
Er zal best wat op gedronken en gezongen zijn bijv. in de trant van: 

We      gaan     naar    Hol-land  toe. 

Antoon Blijlevens was een van de ‘happy few’ en liet zijn vrouw overkomen 
naar Kaapstad zodat ze mee kon varen naar Rotterdam en vertelt zijn ver-
haal( vervolg op de info in de vorige RIL-Post.) 
Het werd voor haar en alle opvarenden een reis met een beleving om nooit 
meer te vergeten. 

Via de sparks hoorden we dat er veel schepen ernstig in nood verkeerden. 
Veel vissersschepen maar ook tankers en andere vrachtschepen.  
Wij konden helaas geen hulp bieden met een, in ons geval, praktisch lege 
schip. We zouden als een ballonnetje weg geblazen worden. 

De volgende dag hoorden we dat het met de Oost Duitse tanker BOEHLE 
zeer dramatisch is afgelopen. Het schip verloor veel slachtoffers en be-
smeurde ook de Bretonse  stranden met olie.  

“Deze reis was er één met de zwaarste storm die ik ooit meegemaakt heb”, 
vertelde Kapitein de Jong, die in Rotterdam met pensioen ging.  
Het was wel spannend het Kanaal in te varen. Er werd wel eens schamper 
opgemerkt dat men bij de Hollandse vaart last kreeg van een vorm  van “ka-
naal koorts”. Nou dat leek er in het begin nu ook verdacht op, maar dat ge-
voel zou snel omslaan in een werkelijke horror film. 

Bij ons aan boord veel schade in de accommodatie, in de dekhuizen en in 
de machinekamer was het helemaal een puinhoop. Sommige  onderdelen 
van de in onderhoud zijnde Bolnes hulpmotor moesten we uit de bilge vissen. 
De reserve schroefas begon in zijn beugels te schuiven; moest opnieuw vast 
gesjord worden met zware takels.  
Ín sommige dekhuizen waren de hydrauliek pompen en motoren (van de 
dek-kranen) van hun fundatie gescheurd! 
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Machinekamer vloerplaten die op sommige plaatsen niet vastlagen, gingen 
schuiven. Levensgevaarlijk, die konden je poten er wel eens afknippen. 
Verfblikken die uit hun sjorringen  door de lucht vlogen en tot overmaat van 
ramp open klapten. Een kleurrijk geheel, dat wel. 
Op de brug en in kantoortjes waren praktisch alle boekenrekken van de muur 
gekomen. Groen water kwam over de brug vertelde  de stuurman. 
Leni, mijn vrouw dacht dat we vergingen toen in onze hut de bloempotten 
vanuit hun sjorringen door de lucht vlogen.  
Geen gewonden gelukkig. 
We voeren eerst naar Hamburg. Aankomst 16 oktober. Leni ging van boord 
om onze zoon op te halen zodat we als gezinnetje  mee konden varen naar 
Rotterdam. Daar gingen we als gezinnetje van boord. Wie me aflostte? 
Via Bremen arriveerden we op zondag 24 oktober in Rotterdam, waarna we 
als fam Blijlevens naar huis, met verlof, konden. 
Het ging er heel ordentelijk aan toe. Aan boord, blijven slapen van verloofden 
was niet toegestaan, wel mocht je even naar huis als je geen dienst had. Het 
was wel een drukte aan boord van familie die een unieke kans kregen hun 
echtgenoot, verloofde, zoon of vriend te ontmoeten op hun varende werk-
plaats. Daarover meer in de volgende aflevering van Antoon. 

 
Leni a/b van de 
FUSHIMI met 
zicht op de 
STRAAT NA-
GOYA. Zij kiest 
haar momentje 
in de haven 
van Tema 
(Ghana) 
Toen nog on-
gewis van wat 
haar nog te 
wachten stond 
in het Kanaal. 
 

(STRAAT FUSHIMI ‘Double banked’ met de STRAAT NAGOYA) 
 
De redactie is benieuwd naar reacties over deze bijzondere Europa -reis. 
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Slauerhoff. (Stefan Elgersma) Uit: “Hersenspinsels” door Ger Sweijen. 

Kapitein Douwe Been, een Eilander, is een van onze oudste, vooroorlogse 
gezagvoerders. Rondbuikige, beminnelijke man. Vanwege zijn zonnige ka-
rakter ‘Het Goede Been’ genoemd. Dit ter onderscheiding van zijn neef, 
Douwe Been genaamd, eveneens een Eilander, een stuurse man die het 
vermogen heeft een ieder, behalve Agent Bangkok, onder de tafel te kunnen 
drinken en deswege ‘Het Holle Been’ wordt genoemd. 
“Morgen, kapitein.”  “Morgen, meneer Ridderbos.” 
Het Goede Been legt zijn duim op de navel, het belletje dat bij dag zijn dag-
boy, en bij nacht zijn nachtboy in actie doet springen. 
“Koffie, meneer Ridderbos?“ “Graag kapitein.” 
Kapitein Been, vaart nu al jaren op de MAEGT. Geliefd bij passagiers en 
bemanning. Als dienst doend 3e stuurman nog met Slauerhoff gevaren. 
Echter van zijn geheugenbeeld van Slauerhoff resteert weinig meer dan een 
gulp gesloten met een veiligheidsspeld. En dat de dokter er altijd als de kip-
pen bij was om zodra het schip binnen was een bezoek aan het plaatselijke 
ziekenhuis  te brengen; daar kreeg hij een premie voor. 
Dook daarna  meestal onder in China Town. Werd nogal eens door kapitein 
de Jonge  naar de badkamer gestuurd om zich op te knappen. 
Rokkenjager maar verlegen. Niet echt een zeeman: Hij sprak van ‘op dek’ 
i.p.v. ‘aan dek’, noemde ‘schoorsteen’ ‘pijp’ en schreef SOS met puntjes. 
Ach, Slauerhoff, een geschikte vent maar, zoals de meeste scheepsdoktoren  
en marconisten, for that .matter een buitenstaander. 
Toch was die buitenstaander er de oorzaak van dat kapitein Been eens rea-
geerde als werd hij door een horzel gebeten. Dat gebeurde toen een oude 
vriend van de Zeevaartschool hem, tijdens verlof op Terschelling, iets had 
voorgelezen waarin stond dat Slauerhoff, in de tijd dat hij bij ons in dienst 
was,  gevaren zou hebben op koelieboten. Douwe Been was opgevlogen en 
rood geworden als een kalkoen: Op koeli-boten?. 
Het vrachtvervoer is altijd het  hoofdbedrijf der Compagnie geweest, maar 
vervoerde tussen de 1e en 2e w.o. meer dan 100.000 hutpassagiers en reis-
den meer dan 1000x1000 passagiers in de 4e klasse (d.w.z. in zorgvuldig 
ontzwavelde en ontsmette tussendekken). Dit was verre superieur aan alles 
wat de Britten, Jardine’s en Butterfield & Swire te bieden hadden. 
De scheepgeneesheer en de waterkraan aan dek stonden kosteloos ter  
hunner beschikking, en ontvingen, kortom dat wat in ons vaandel stond : 
service, omschreven in ons Reglement voor de Passagedienst : Het geven  
van een betere verzorging dan redelijkerwijs verwacht kan worden. 
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Penningen 
Albert Kelder. Met wat achtergrond info betreffende penningen. 
Met referte aan RIL-Post 39 en 44, waarin aandacht besteed aan de mooie 
KJCPL-penningen uitgegeven t,g,v, de indienststelling van de Nederlandse 
en Japanse F-schepen resp. in 1963 en 1964.  
‘’Het toeval wil dat beide penningen in 2020 werden aangeboden (Catalo-
gus veiling 362 van Schulman BV, Amsterdam, een gerenommeerde munt 
en penninghandel”..Veiling op zat.21 maart 2020, kavel 181 en 182. 
 
Kavel 181:Penning ‘Str Fremantle’ Prachtig- Inzet €80,-  Opbrengst: €0,- 
Kavel 182:Penning ‘Str Futami’      Prachtig  Inzet €100,-Opbrengst  €168,-. 

 
Ir. Ernst Vos-
snack 
Erepenning 
uitgereikt aan 
Hoofd ing. Bouw-
bureau van Ned-
lloyd Rederij 
diensten. 
Opschrift: KON. 
INSTITUUT van 
INGENIEURS 
 

 
John Papen-
huyzen 
Uitreiking van 
de zilveren “De 
Ruyter”penning 
aan  
John 
Papenhuyzen 
vanwege 
bijzondere pres-
taties tijdens de 
stranding van 
het ms 
TJIBANTJET 
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Oorlogs document  (Lastgeving) Ger Sweijen 
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VLOOTLIJST STRAAT CLARENCE 

Dit keer is 
de vraag: 
welke per-
sonen 
staan er op 
de foto en 
wanneer 
was 
dat? 

Vraag in RIL-Post 48: Welk RIL-schip 
ligt bij  het Taikoo Dock? Vraag in RIL-
Post 48 Volgens Antoon Blijlevens een 
STRAAT COOK-type.. Waarom? De 
schoorsteen lijkt op die van de 
TJIWANGI, er zijn 4 luikhoofden, 
schoorsteen loopt door tot op het 
navigatiedek waar ook de deur zit. En op 
de C’s is de schoorsteen als op de F-
schepen. Zware spier a/d achter-kant 
van de voor-mast. Daagt het mis-schien bij iemand die toen toevallig a/b zat? 
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Personalia wijzigingen tot op heden 

Overleden: 
Dhr. G.T. Burger datum onbekend 
Dhr. Hutzezon        datum onbekend 
Dhr. van Steenbergen        datum onbekend 
Mevr. A.A. Cox-van den Berg 2-02-2021 
Dhr. G.Th.M. Sweijen 10-03-2021 

Beëindiging lidmaatschap: 
Mevr. A.A. Cox van den Berg 

Nieuwe Donateur: Dhr. J. Roosegaarde Bisschop

Opm: Naam dhr. Carpentier Alting was, helaas, niet juist vermeld de Le-
denlijst (RIL-Post 48) 

Afb. omslag binnen: N. Poort. Pracht weer, geen schuimkopjes, maar een 
gigantische swell..  Afb. omslag buiten: Kabo van Kombuispraat, “Varen in 
het Verre Oosten”, bldz.224 Proefvaart STRAAT NAPIER.  
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