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Van achter de bestuurstafel
Nu de bladeren weer vallen, is uw bestuur naarstig bezig met de
voorbereidingen voor het lustrum 2018, een kroonjaar. Op de vraag in de
vorige RIL-post, waar de voorkeuren naar een locatie uitgaan, heeft de
meerderheid voor de wal gekozen. We willen u tot 15 november de
gelegenheid geven nog een stem uit te brengen, zo u dat al niet heeft
gedaan.
Ik wil hierbij de besluitenlijst van onze laatste algemene ledenvergadering
memoreren, in het kort:
1). Contributie volle leden wordt €. 20 p.j. (denkt u aan uw betaling eind dit
jaar, eventueel een automatische betaling wijzigen??)
2). Weduwen kunnen vol lid worden tegen deze contributie van €.20,-.
(Moeten ze wel op de ledenvergadering komen s.v.p.)
3). De weduwen die aan vol lidmaatschap geen behoefte hebben maar
toch de RIL post willen blijven ontvangen zijn zgn. lid met beperkte inbreng,
tegen een contributie/kostenbijdrage van €. 10.- p.j.
4). Het instituut LvL (leden voor het leven) laat geen nieuwe LvL’s meer
toe. De huidige LvL’s worden ‘gevraagd’ een jaarlijkse donatie te geven
van €10,- (Dus niet verplicht!)
(Zie voor argumentatie, de vorige ‘Van de waarnemend voorzitter’).
Als het inderdaad zo wordt dat we ons lustrum in een goed en goed
bereikbaar restaurant willen houden, valt dus de huur van een schip,
ongeveer €.5000,- vrij. En daar willen we dan wel iets mee doen. In ieder
geval komt er een speciale RIL-post. We gaan ook proberen om die aan de
overzeese leden toe te sturen. Waar de postdienst goed werkt is dat geen
probleem. Waar dat niet zo is moeten we naar een andere oplossing
zoeken. Anders blijft het een digitale versie, zoals tot op heden gebeurde.
Hierbij een oproep aan alle nieuwe en oude leden om op 12 mei 2018 acte
de presence te geven. Tot ziens!!!
Uw voorzitter, - Jaap de Rooij
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Van de redactie
* De redactie heeft

weer veel copij binnen gekregen, daarvoor onze dank.
Tot nu toe lukt het met uw bijdragen prima om de RIL-Post op gevarieerde
wijze vol te krijgen; uw bijdragen blijven geboden!
Anecdotes, verhalen en foto’s uit toch wel één van onze meest
indrukwekkende en memorabele periode
uit ons leven, de RIL-Tijd.
* Correctie: In de vorige RIL-Post is de
naam en voornaam van dhr. Moes foutief
vermeld. Excuus Christiaan Moes.
* We komen nog even terug op de
evacuatie en de terugkeer van alle
inwoners van Tristan da Cunha.
Artikel wordt aangevuld met enkele foto’s,
gemaakt door de zus van Henk Kers. Zij
maakte de reis naar Tristan in 2007.
* De redactie ontving van Cita MieogKuiken een schrijven met correctie v.w.b.
de aanwezige bemanning aan boord van
e
de TJISADANE tijdens de evacuatie van Tristan. De 1 stuurman was
dhr.Kuiken dus niet genoemde Hr.Gerritsen. Hierover later meer.
* Gert Boot met een pracht afscheidsverhaal vanuit Hong Kong
* Na de oproep van de voorzitter/mede redactielid, reageerden een aantal
dames die in het vaargebied hebben gewoond,. We gaan hun belevenissen
vanaf deze uitgave successievelijk publiceren. Alvast bedankt Henny
Slettenaar, Janny Broersma, Elly van Willigenburg, Miep van den
berg- Kruithof en Nan Bijman.
* Aandacht voor de modelbouw. Dit keer het verhaal van Peter Meijering
over zijn bouw van de STRAAT FUTAMI. Vanwege een verslag van de
plotselinge tewaterlating, komt de aandacht voor Willem Bras en zijn
unieke wijze van zijn modelbouw van de NIEUW HOLLAND, in een
volgende aflevering. Geldt ook voor Dries Noort met de STRAAT
FRANKLIN.
* Dan de bijdrage van Christiaan Moes en zijn Marketing Coup in Ghana,
en de sloopreis van de BOISSEVAIN door Henk Buiteman.
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* Een luchtige bijdrage van Henk Roos over weddenschappen die
walpersoneel soms afsloten om de tijd te doden, en Henk Bouman met
een verhaal waarin drank een wel heel bijzondere rol speelde.
* St.Nicolaas: komt zaterdag 18 november aan in Roelofarendsveen met
de als RIL-uitgedoste stoomboot van Kees Weststrate, en Ton Roskam
ontmoet op dezelde tijd, dezelfde Sint, in de tropen.

(De ‘huisregel’s in een
Chinees hotel. Helaas
duidelijke
weergave
niet mogelijk.
Zie bldz.23 de Bijdrage
van Ad Rommen)

* Herdenking. Op 15 augustus vond in de Prins Hendrik Stichting te
Egmond aan Zee, de jaarlijkse gezamenlijke herdenking plaats van einde
W.O.II. in de Oost. Hierbij waren weer zo’n 30 personen aanwezig.
De herdenkingstoespraak geschiedde door Roelof Corten voor de
slachtoffers in dienst van de KPM, en door onze voorzitter, .Jaap de Rooij
voor die van de KJCPL (voorheen JCJL).Toespraak op bldz 11.
In de volgende RIL-Post ondermeer:
* Einde sloopreis van de BOISSEVAIN. De jolige sfeer aan boord me o.a.
Koos Noordermeer en Henk Buiteman.
* Verhaal van een uniform-verzamelaar over een uniformjas met Shell
knopen, maar RIL knopen op de mouwen. Grapjas of…?
* Gert Boot gevraagd naar een reactie op berichtgeving in de S.C.M.P.
(jaren ’70). U leest zijn commentaar.
* Convocatie Reünie 2018 (+locatie), Jaarverslag, en wellicht uw bijdrage
aan de RIL-Post. En nog veel meer.

3

Evacuatie bevolking Tistan da Cunha

(vervolg bijdrage Henk Kers in RIL-Post 36)
Bij aankomst in Kaapstad, was het een
stormloop van verslaggevers die zoveel
mogelijk beeldmateriaal trachtten te
verzamelen en daar best wat voor over
hadden. De Chinese crew verkocht dan
ook volop foto’s en kregen daarvoor,
volgens het krantenbericht , een aardige
vergoeding.
Henk Kers daarover: “Ik had als enige aan boord een
filmcamera. En hoewel ik er niet mee liep te leuren, werd die info kennelijk
snel verspreid en kwamen ze op mij af. Ik heb mijn 8mm film goed verkocht
aan een NBC- reporter en heb daarmee in Singapore een nieuwe, betere
8mm film camera gekocht’’.Het filmpje van Henk is ooit gebruikt in een
NBC-documentaire.(Navraag bij NBC heeft niets opgeleverd vlgns Henk)
In de berichtgeving omtrent
deze evacuatie komen we een
krantenartikel tegen waarin,
ondanks het warme onthaal, de
vluchtelingen
ook gewezen
werd op de wijze waarop men
in Zuid Afrika omgaat met niet
blanken
en
gemengd
bloedigen.
Om die redenen bracht de
HMS STERLING CASTLE de
eilandbewoners
over
naar
Engeland.
Aldaar kon men maar moeilijk
wennen aan het, voor hun,
moderne,
jachtige
leven.
Bovendien had men weinig
weerstand tegen ziektes als
griep, de bof en andere
virussen. Men wilde weer terug
naar hun eigen eiland. Na een
stemming daarover was 97%
.
voor terugkeer
De jongeren hadden het meer naar hun zin in de bewoonde wereld. Reeds
na 2 jaar keerde de groep, niet met een Brits, maar met het Deense schip
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BORNHOLM terug; er was tijdens hun verblijf in Engeland, kennelijk wat
irritatie ontstaan. Onder luid gejuich begroette men bij terugkeer, hun
eigen, getroffen eiland.
Peter Green, geboren in Katwijk als Pieter Groen uit het huwelijk van
Willem Pietersz. Groen en Jaapje Schaap, bereikte de respectabele leeftijd
van 94 jaar.
In Katwijk is in 1978 het ‘Pieter Groen College’, school voor
voortgezet onderwijs, vernoemd naar deze avontuurlijke Katwijker.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Jeanne de Rijke–Kers, zuster van Henk Kers maakte, geïnspireerd door
het verhaal van haar broer, in 2007 samen met haar man een reis naar
Tristan da Cunha. Ze maakte van die reis een pracht dia-presentatie,
waarvan de redactie dankbaar gebruik mocht maken.
(Zie KJCPL-Website voor de volledige dia-presentatie)

Enkele
afstanden
naar de
bewoonde
wereld

de moderne
communicatie ging de
bewoners
niet voorbij

5

HONG KONG vaar wel
(bijdrage van Gert Boot)
De schrijver dezes herbezocht Hong Kong recent per vliegtuig voor de
laatste keer. Hij bedacht zich toen hoe kleurrijk en feestelijk een vertrek van
Hong Kong per schip nog was in het midden van de vorige eeuw toen het
nog een Britse Kroon Kolonie was……
Hong Kong, waar zoals bekend JCJL/RIL reeds in 1902 present was, is
bekend geworden als een bruisende “can do” stad. Maar ook als een
doorgangshuis, waar het merendeel van de uitgezonden expatriats sinds
e
het begin van de kolonie in het midden van de 19 eeuw, komen en gaan,
steeds komen en gaan.
De kunst van het afscheidnemen, bij voorkeur in stijl, is in Hong Kong
geleidelijk ontstaan. “leaving Parties” waren tot de zestiger jaren voor velen
geworden tot een groot bestanddeel van het sociale leven. De meesten
vertrokken
per
schip hetgeen een
meer
permanent
karakter had dan
het zomaar wegvliegen
van
tegenwoordig.
De inwoners van
Hong Kong,veelal
woonachtig
met
uitzicht op de grote
natuurlijke haven
(zie foto) zagen de
passagiersschepen
met de ‘blue peter’
wimpel, en konden
in de South China Morning Post (SCMP), blauwe bladzijden , lezen wie
afreisde en zelfs waar naar toe…. In de courant staan was toen al een
sociaal succesje dat niet iedereen overkwam of niet wist te regelen.
NB: De SCMP is er nog steeds en gaf zelfs inspiratie voor dit verhaaltje. De
publicatie is nu in Chinese (vaste land) handen, maar naar eigen zeggen
nog steeds ‘onafhankelijk’.Op de grote dag van vertrek kwamen vrienden,
bekenden en natuurlijk enige ‘interlopers’ (ongenodigden) samen aan
boord om de repratriant(en) alle goeds te wensen in de toekomst. Op deze
gelegenheid werd stevig gedronken (uiteraard op kosten van de Lucky
reiziger) en vermengden omhelsingen, handdrukken en stromen oprechte
tranen zich met discrete zuchten van opluchting dat die nare vent
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‘slavendrijver’, mogelijk zelfs baas, zakenrelatie nu EINDELIJK
ophoepelde.
Beloften werden gemaakt om toch vooral te schrijven en contact te
houden,waar denkelijk niet zoveel van terecht kwam.

Dan kwam uiteindelijk de voor de repatriant vaak verlossende mededeling.
van scheepswege: “Alle niet passagiers(sober of niet) NU van boord aub.
Dan, na een laatste half opgeslokt drankje kwam de tijd voor de bont
gekleurde serpentines om, als de afstand tussen wal en schip vergrootte,
één voor één te breken en weg te waaien in de wind. Uiteindelijk een
laatste fluitsignaal en dat was het.
Nu is het vermelden waard dat een toenmalige RIL-vertegenwoordiger voor
Hong Kong en China, wiens naam wij uiteraard niet zullen noemen, ooit
regelde met zijn familie te vertrekken naar een grote liner van Queens Pier
per INTEROCEAN 1(de RIL Directie Launch). Natuurlijk compleet met drie
bemanningsleden in hagelwitte uniformen. Alle mogelijke vlaggen
wapperden in de wind;heerlijk uiterlijk vertoon in de oude koloniale tijd!
Thans, in de tijd van instant communicatie via de sociale media en vliegen
voor iedereen, komen grootse vertrekken helaas minder voor. Wij zouden
spreken van een ‘HOTEL CALIFORNIA’-effect’voor ex Hong Kongers:
You can check out any time you like, but you can never leave…..
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A Marketing Coup in Ghana
(bijdrage van Christiaan Moes)
September 1971. Overplaatsing van Durban naar Ghana om de Accra-,
Tema-, en Takoradi kantoren van de Holland West Afrika Lijn voor de RIL
over te nemen en ons aandeel in de zeevracht naar het Verre Oosten te
verbeteren. Hoofd opdracht is echter om onze relatie met de Amerikaanse
Valco Aluminium smelter in Tema te verbeteren omdat meer dan 80% van
hun exports aan Japanse carriers wordt toegewezen.
De Operational Manager in Valco verantwoordelijk voor de allocatie van
exports is Franck Woods, een Ier, bekend als een lastige figuur met wie
voor een aantal jaren al tevergeefs is getracht een betere relatie op te
bouwen.
Met een beetje ervaring van mijn twee postings in Japan besluit ik Franck
voorzichtig te benaderen en daarbij een soort van Japanse taktiek te
gebruiken d.w.z. in het begin de man rustig te leren kennen zonder meteen
te veel op het lading verlangen van de RIL te leunen. Dat doe ik met twee
maandelijkse bezoekjes met af en toe een ‘give-away’ daarbij. Tijdens onze
gesprekken gooi ik er achteloos wat vragen in over zijn achtergrond, zijn
ervaring, flink wat belangstelling voor Ierland en zijn hobbies en interesses
in sport en uiteraard ook zijn (Italiaanse) vrouw Bianca.
En dan, na een maand of twee een dinertje op “Holland House” in Accra,
de residentie & kantoor van de RIL vertegenwoordiger in Ghana. Eindelijk
begint er een wat ontspannen relatie met Franck en te ontstaan en het
RIL-aandeel van zijn aluminium naar het Verre Oosten een beetje aantrekt;
die paar honderd ton per maand zijn uiteraard nog lang niet voldoende.
Ik blijf naar een kans zoeken om Franck op een gegeven moment met iets
uit zijn hok te kunnen lokken. Maar wat en hoe……..?
Dan, totaal onverwachts, presenteert die unieke gelegenheid zich. Vroeg
op een ochtend (Maart 1972), om half zes, telefoon van Franck. Hij vertelt
mij dat een lading van 3.500 ton aluminium angots and sows voor een
MOL schip op de Valco kaai in Tema klaar ligt. Het schip had die ochtend
moeten laden maar is een dag vertraagd en dat brengt Franck in grote
moeilijkheden want Valco heeft maar één werf en diezelfde middag komt er
een Bulkcarrier met 60.000 ton alumina voor de Valco smelter langszij en
die moet meteen gelost worden. De gehele lading voor het MOL schip zal
dus weggehaald moeten worden en dit zal een flinke logistieke chaos
veroorzaken.
Ik verzeker Franck van mijn medeleven met zijn dilemma en wens hem
geluk met het vinden van een goede oplossing daarvoor.
Daar neemt Frank geen genoegen mee en hij vraagt of ik hem kan helpen.
“Wat bedoel je?” vraag ik. Franck: “Zou jij een schip hebben die de hele
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zaak deze ochtend kan laden?” Ik kan mijn oren haast niet geloven:
“Franck ik waardeer dat je aan mij denkt maar RIL is nu ook weer niet
helemaal een taxi bedrijf, if you know what I mean“ en voor de grap voeg ik
daar nog even aan toe: “Hoe laat zou jij zo’n schip langszij willen hebben?”
Antwoord Franck: “Over een uur of vier, zo tussen 10 en 11 uur”. Stom
verbaasd hoor ik mijzelf daarop antwoorden dat ik even zal kijken of ik iets
voor hem heb en hem zo snel mogelijk zal terugbellen.
Wat nu? Volgens de weekly Position List of Coastal Schedules zie ik dat de
ETD van de SRAAT FRANKLIN in Abidjan op gisteren stond. So, no harm
giving it a try. Een schip vanuit Ghana te bellen is notoriously
problematisch maar luck is deze keer met mij en na een uur of zo kom ik
door en vraag de Sparks om met de Gezagvoerder te mogen spreken.
Op mijn vraag waar het schip op dit moment is antwoord de Kapitijn: “Ter
hoogte van Winneba op de Ghanese kust”. Ik stel dan twee theoretische
vragen: “Zou U een lading van 3.500 ton aluminium in kunnen nemen als U
gevraagd zou worden Tema aan te lopen, en hoe laat zou U daar in dat
geval dan aankomen?” Gezagvoerder: “Ja, dat zou kunnen maar dat moet
ik eerst even met Lagos bespreken voor toestemming te krijgen. Wij
zouden dan zo ongeveer 9:45 in Tema kunnen zijn”. “Dat is geweldig
Kapitein, wilt U daarom nu meteen naar Tema koers zetten”. De
Gezagvoerder: “Nee Mijnheer Moes dat kan niet zonder toestemming van
Lagos”. Mijn antwoord: “Kapitein die toestemming heeft U hierbij, ik regel
alles voor U met Lagos, ik neem de verantwoordelijkheid. De loods brengt
u meteen naar de Valco pier waar de lading klaar ligt. Tot straks”
Het daarop volgende telefoongesprek met
Franck Woods zal ik niet gauw vergeten:
“Hi Franck, what time was it again you
told me that you would like a vessel
alongside your pier this morning?” Franck:
“Say between 10 and 11 if possible?” “I
can get the STRAAT FRANKLIN
alongside for you but that will be around
9:45, is that too early?” Franck:“Sorry
Christiaan, come again………?”
Nadat ik STRAAT FRANKLIN nogmaals
heb aangeboden, is het even heel erg stil
aan de andere kant van de lijn gevolgd
door een paar volkomen onverstaanbare
jubelende Ierse kreten…….
De STRAAT FRANKLIN meert keurig
even over tien langszij de Valco pier en
vertrekt in het begin van de middag met
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de 3.500 ton aan boord. De Lagos Rep. is hiermee niet zo happy want het
betekent dat een flinke hoeveelheid Apapa-lading niet mee kan en
waarvoor dus een alternatieve oplossing gevonden moet worden.
Volkomen begrijpelijk.
Gedurende de weken daarop krijg ik duidelijk de indruk dat mijn relatie met
Valco niet meer kapot kan. Dit vermoeden wordt verder versterkt wanneer
ik voor de STRAAT NASSAU, op haar maiden voyage van Nederland naar
Japan twee maanden later, een complimentary lading van 4.350 ton
aluminium weet te boeken. Het is een unieke ervaring om een brandnieuw
schoon schip haar allereerste lading blinkende aluminium ‘ingots’ en ‘sows
te zien laden.
(vlnr:
Klein:Ass.Man.Valco,
Ariëns:Ned.amb.Ghana,
Kapitein v/der Kroft,
Davie: Man.Director
Valco,
Franck Woods:Valco’s
Operation Manager.
Hwtk??? En ikzelf)
Met geweldige medewerking van Kapitein van der Kroft wordt er voor
vertrek van de STRAAT NASSAU op Vrijdag 2 Juni ’72 een magnifieke
lunch aan boord voor het top management van Valco gegeven. Onze
ambassadeur in Ghana is daarvoor ook uitgenodigd waardoor er van top
wordt gevlagd.
De volgende STRAAT-N op haar maiden voyage naar het Verre Oosten,
de STRAAT NAGOYA, krijgt ook nog eens 3.750 ton aluminium en ons
Valco aandeel op de maandelijkse FEWAS en CHIWAS afvaarten klimt
maar liefst naar zo’n 35-40%.
Met tevreden hart kan ik v.w.b. het Valco probleem tenslotte aan de heer
van Middelkoop in Durban raporteren: “MISSION ACCOMPLISHED!”
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Toespraak gehouden op 15 augustus 2017 in Egmond door de
voorzitter van onze Vereniging, Jaap de Rooij.
Dames en heren:Wij gedenken en herdenken hier hen die ervoor gezorgd
hebben dat wij nu hier en vele andere landen in vrijheid kunnen leven. Van
de KJCPL(JCJL- voorheen) hebben daar velen de hoogste prijs voor moeten betalen. Daarvoor mogen wij hen in oprechte dank, hier herdenken.
Wat is nu, in de ogen van een hedendaagse jongeling, die vrijheid? Ik citeer uit het recente blad van de Sticht. Japanse Ereschulden: “Ik ben Beau,
27 jaar. Leef al 27 jaar zonder muren, al 27 jaar mag ik denken en geloven wat ik wil. Ik ken geen leven zonder. Sterker nog, ik weet niet eens
precies wat het is: Vrijheid”. Zij die hun leven en toekomst gaven voor wat
deze jongen verwoordde. Dan is herdenken en gedenken niet alleen iets
wat we hier en nu zouden moeten doen. Het is niet voor niets dat wij in de
maand mei veelvuldig horen: “VRIJHEID GEEF JE DOOR”. Zijn we daar
wel druk mee bezig? Echt best, wil dat in deze wereld niet lukken. Hoe
vaak staan wij stil bij hen die voor de goede zaak hun leven moesten laten?
Wees eerlijk: niet vaak. Moet een jongetje dat als 4-jarige het kamp op
Java ingaat er als 9-jarige uitkomt, zich niet
vaker realiseren waarom hij nu van die vrijheid mag proeven, en wie dat voor hem, en
voor ons allen, hebben gedaan ??? Dankzij
hen die, zowel ter zee als ter land, hun leven
gaven voor wat wij nu mogen ervaren. Misschien moeten we ‘s ochtends voor de spiegel af en toe zeggen: dank u, thank you,
terimakasi banyak.
Het waren niet alleen onze Nederlandse
officieren, maar ook velen van andere landsaard, op schepen en aan de wal, aan wie wij
dat te danken hebben. We zien nog steeds
om ons heen, hen die hun bijdrage leverden
aan onze vrijheid, zwaar beschadigd terug
zijn gekomen. Verbijsterend is hoe oorlogen
ontstaan door, in mijn ogen, een stel idioten met machtshonger, zowel politiek als economisch. Heeft de mens inmiddels wat bijgeleerd? Kijk eens om
ons heen in de wereld. Vorig jaar verwoordde Broersma het in zijn slotwoord: ‘We moeten blijven herdenken, mede voor het behoud van onze
tolerantie en onze strijd tegen vooroordelen’.
Dan dienen we onze jeugd
er terdege bewust van te maken wat oorlog is, en wat het teweeg brengt,
en wat vrede en vrijheid wil zeggen. Dan hoeft Beau zich het een en ander
niet meer af te vragen.
Ik dank u!
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De sloopreis van de BOISSEVAIN
(bijdrage van Henk Buiteman)
Daaraan moest ik denken toen, ter ere van haar 90-jarig bestaan van de
K.P.M.-Vereniging ik een herinneringsplaquette ontving. In juni 1968 kwam
e
ik in Singapore als 4 wtk aan boord. De BOISSEVAIN voer via Hong Kong
naar Japan om daarna gesloopt te worden in Kaohsiung op Formosa.
Het was toen al een ontregeld schip. Zo was bijv. de mooie messing klok
die in mijn hut hoorde te hangen, al verdwenen; had ik graag als herinnering willen meenemen. Mijn voorgangers waren me ‘voor’.
De BOISSEVAIN, gebouwd bij de
werf Blohm & Voss (Hamburg) en
in 1937 opgeleverd aan de K.P.M.
Thuishaven was Batavia.
Tijdens de oorlog fungeerde het
als troepentransportschip. Daarna
werd het weer ingezet op de
KJCPL-lijnen.
Er was een grote machinekamer en zelfs voorzien van een lift. Er stonden
drie zware Sulzer dieselmotoren in, elk met acht cilinders. Van collega
wtk’s hoorde ik dat er in het verleden, door een warmloper, een zware carterexplosie was geweest. Daarom werden zuigerhemden regelmatig met
de hand extra gesmeerd. De drie Sulzers konden het schip een snelheid
van 17 knopen geven.
Tijdens de reis langs de Japanse kust was er dikke mist. We voeren die
ochtend bij Kaap Daio. Hoewel onze zware misthoorn duidelijk te horen
was, bleek het geluid van een andere misthoorn steeds dichterbij te komen.
Plotseling schokte het schip en omdat ik op dat moment vrij was, pakte ik
mijn fototoestel en rende naar de railing, en maakte daar enkele foto’s.
Foto gemaakt, staande op de
reling. De bemanning van de
coaster was bezig, met behulp
van onze Chinese bemanning,
het nog drijvende schip te verlaten
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Het duurde enige minuten voordat de vaart van ons schip eruit was. Die
minuten betekenden wel de redding van de opvarenden van de coaster.
De Japanse bemanning kon in die tijd met hulp van onze Chinese bemanning, via touwladders van boord worden gehaald.
Toen de vaart er helemaal uit was, kwam de coaster HOKKO MARU los.
Blijkbaar was er een gat in de romp gekomen, want reeds na een paar
minuten! zonk het Japanse motorschip kaarsrecht naar beneden.
Een toevallig aan boord aanwezige Japanse steward werd bij
onze kapitein ontboden, omdat
de kapitein van de coaster vrijwel geen Engels sprak. Er ontstond een heftige woordenwisseling over de schuldvraag.
Even daarna vloog er een helikopter over; waarschijnlijk van
de kustwacht. Toen we uiteindelijk in Nagoya afgemeerd waren,
stond er al veel pers op de kade
en er werd door de kapitein een
spreekverbod uitgevaardigd. De
journaals van brug en machinekamer werden door de walautoriteiten in beslag genomen.
Na nog wat Japanse havens,
begon de BOISSEVAIN aan
haar sloopreis.
In de korte tijd aan boord, herinner ik me nog wel wtk Koos
e
Noordermeer en een 2 wtk die
een tamme parkiet in zijn hut
had. Hij dronk whisky-cola, waar
de parkiet ook gek op was!
(wordt vervolgd)
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Baby aan boord
(bijdrage Henny Slettenaar)
Na ons trouwen in 1966 besloten we te verhuizen naar Durban. Zo was het
mogelijk om met mijn echtgenoot mee te varen. De ene keer naar Zuid
Amerika, een andere keer naar China en Japan.
In augustus 1969 werd onze Jurrian geboren in het Addington Hospital,
vlak bij het strand, in Durban.
De STRAAT HONSHU, op weg naar
Singapore, zou in jan. 1970, Durban
aanlopen. Na verkregen toestemming
van de maatschappij, wilden we deze
reis als gezinnetje meemaken.
Jurrian moest, amper 4 maanden oud,
tegen de pokken worden ingeënt. Deze
injecties werden, in verband met buitenlandse reizen, bij de Port Health
verzorgd. Daar stond ik dan, als enige vrouw met baby op de arm, in de rij
tussen groepen zeelui uit allerlei landen. Drie bezoeken waren nodig. Toen
pas bij het laatste bezoek de arts een zweem van een reactie dacht waar te
nemen, streek hij de hand over zijn hart, en tekende het inentingsboekje.
Je staat ervan te kijken wat je voor een verblijf van drie maanden voor een
klein kind zoal mee moet nemen. Kinderbedje, box, kinderwagen, badje,
kinderkleertjes en veel luiers. Pampers waren nog niet uitgevonden. Ook
een grote hoeveelheid blikken met melkpoeder en dozen met vaste babyvoeding gingen mee.

Gelukkig was de hut van mijn

man ruim opgezet, zodat in de douchecel
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voldoende ruimte overbleef om de kinderwas te doen.
.
Op 4 januari vertrokken we uit Durban richting Singapore. De Chinese bemanningsleden hadden veel plezier met een kleine aan boord. Als het
mooi weer was en hij in zijn box aan dek lag, was er altijd wel een matroos,
kwartiermeester of bediende die het nodig vond wat met hem te spelen.
Over de box waren de Chinezen niet te spreken: ‘wie stopt nu een klein
kind in een kooi?’
Van de bemanningsleden kreeg Jurrian soms vreemde geschenken. Zo
kreeg hij eens een op afstand bestuurbare tank die raketten kon afschieten.
Hiermee hebben de kapitein en mijn man zich, onder het genot van een
biertje, kostelijk vermaakt!
Ook kreeg hij eens langharige speelgoedhonden, waarvan er één groter
was dan het kind.
Als de STRAAT HONSHU aan een boei afgemeerd lag, konden we erg
moeilijk met Jurrian met zijn kinderwagen mee de wal op. Gelukkig was de
eerste stuurman, die zelf zes kinderen had en dus veel ervaring had,
meestal wel bereid om op onze zoon te passen en hem, indien nodig, van
een schone luier of een fles te voorzien. In Yokohama lag het schip langs
de kade, en konden we passagieren met onze Jurrian in zijn kinderwagen.
Kregen veel bekijks, want kinderwagens kende men nauwelijks in Japan;
baby’s werden op de rug gedragen.
Na verloop van tijd begon Jurrian steeds meer vast voedsel te gebruiken.

Hapjes van het scheepmenu liet hij zich goed smaken.
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Hutspot en kapucijners (raasdonders) at hij met smaak, echter alles, maar
dan ook alles moest vermengd worden met yoghurt. Zat er geen yoghurt
door, werd het eten niet aangeraakt.
In Japan hadden we een voorraadje ingeslagen, maar toen we weer in de
buurt van Singapore kwamen, was de voorraad bijna op.
De STRAAT HONSHU hoefde niet te laden of te lossen, er zou alleen
brandstof gebunkerd worden bij het Shell eiland Pulu Bukom. En er zouden
etenswaren worden ingenomen voor de verdere reis.
Toen we na het bunkeren hoorden dat het wel enige uren zou duren voordat de boot met proviand zou arriveren, dacht mijn man van deze vertraging gebruik te kunnen maken door vlug even naar Singapore te gaan om
nieuwe voorraad yoghurt te kopen.
Eerst met lokaal veerbootje naar Jardine Steps, toen met een taxi naar een
melkwinkel in de binnenstad een doos met potjes yoghurt gekocht en terug
naar Jardine Steps. Bleek dat het veerbootje pas over een uur zou terug
varen, dus een bootje gehuurd om op tijd terug aan boord te zijn. Al met al
waren het dure potjes yoghurt geworden.
Een dag voor aankomst Durban kwam Lam Kau, de no.1 Fireman met een
afscheidsgeschenk. Een hardgroen gekleurd wandelwagentje, met op de
rugleuning een grote haas geschilderd en een hemelsblauw afdakje met
gouden lovertjes. Goed bedoeld. Thuis gekomen heb ik het wandelwagentje maar geschonken aan Ethel, onze huishoudelijke hulp, geschonken.
Zij was kort daarvoor grootmoeder geworden en was erg blij met dit geschenk.

Ook blij en trots was
Jurrians Pa
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Wedden dat …
(bijdrage van Henk Roos)
Bekend TV programma. Maar dat spelletje hadden WIJ al ontdekt in onze
eerste jaren bij de Java Lijn, begin jaren vijftig.
In Hong Kong was het een groot probleem om goede huisvesting te vinden
voor de vele jonge vrijgezellen (een man of 25 ) die zowel op het Agentschap
in de stad als op het Hoofdkantoor in WestPoint werkten. De getrouwden
deelden vaak een huis op Hong Kong eiland .
De vrijgezellen logeerden in hotelletjes in Kowloon met prachtige namen
zoals RITZ en FOURSEAS maar hadden absoluut niets gemeen met de
huidige 5 sterren hotels. Het waren zeer eenvoudige maar prima B & B’s.
Na verloop van tijd kwam er meer woonruimte beschikbaar en moesten de
vrijgezellen voor hun eigen accommodatie zorgen. Een vijftal collegas
vonden een mooie bovenverdieping in een huis op Tung Shan Terrace
vlakbij de Stubbs Road, een belangrijke weg van Happy Valley naar de
Peak. Overdag werd er hard gewerkt op kantoor maar de avonden waren
lang. Ja er was TV maar slechts 1 kanaal met voornamelijk oude Amerikaanse films. Daar was je gauw op uitgekeken. Ook financieel kon je je niet
veroorloven iedere avond naar Wanchai te gaan. Zo ontstond ‘WEDDEN
DAT’. De eerste weddenschap was, wie het durfde om achteruit de bochtige
Stubbs Road af te rijden.
Daarna kwam wie de meeste connossementen in 1 uur kon tekenen en wie
een Hong Kong Telefoon boek door midden kon scheuren. De laatste
weddenschap was, wie er het snelst van de Lower PeakTram station naar
het eindpunt van deze tram op de Peak kon lopen.
De weddenschap betreffende het achteruit rijden werd door niemand gewonnen want de politie stak daar al snel een stokje voor met als gevolg een
flinke boete en een flinke uitbrander van de Chef Personeelszaken.
Degene die de connossementen- tekening race won zegevierde nadat hij er
ruim 150 had getekend en zijn arm en hand lam waren geworden.(In die tijd
hadden alleen de Nederlandse employees tekenings-bevoegdheid, later
mochten ook de oudere Chinese employees tekenen)
Het telefoonboek werd na vele pogingen -en een dreigend tekort aan telefoonboeken- echt in één keer door een krachtpatser doormidden gescheurd.
En de Peak loop werd inderdaad gehouden en groeide uit tot een jaarlijkse
traditie die ook veel aandacht in de plaatselijke pers kreeg. Toen het wegverkeer steeds drukker werd, moest noodgedwongen deze Peak loop beeindigd worden.
De ‘winner’ van de weddenschap werd meestal onthaald op een aantal
biertjes in Wanchai, ons "second home".
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Verslag bouw(model) STRAAT FUTAMI

(bijdrage van Peter Meijering)
We komen even terug op de survey van de STRAAT FUTAMI. De bouw is
mede mogelijk gemaakt met behulp van de tekeningen van spanten-, lijnen en algemeen plan die ik heb mogen ontvangen van Willem Bakker.
Het spantenplan
is even vaak gekopiéerd als er spanten waren.
Spanten uitgeknipt, op hout geplakt waarna het figuurzaagwerk kon
beginnen. Hetzelfde gedaan met het lijnenplan, waarna een heuse
Japse STRAAT FUTAMI
ontstond.
Door omstandigheden
heeft het werk 35 jaar
stil gelegen, dus het
groot survey werd een
restauratie.
Het enige probleem nu
nog is het onder water
krijgen van de schroef.
Er was in den beginnen
n.l. geen sprake van
een varend model. Nu
wel, dus moet m’n
model met ca 6 à 8 kilo lood verzwaard worden om de schroef van 65 mm
onder water te krijgen. Ballasten gaat d.m.v. houten bakjes in de kleuren
van containers gevuld met lood. Samen met 2 motorfiets accu’s voor de
verlichting en de voort- stuwing, moet dit voldoende zijn.
Zelfs het waterdicht maken viel niet mee doordat alles in de romp tamelijk
krap was om te werken. Omdat er
geen schroefraam gemaakt was,
moest dat ook nog nadat de
schroefas van 45 cm. getrokken
was en er een fabrieksschroef
onder
kwam.
De zelfgemaakte schroef staat nu
als reserve-schroef tegen het
zwembad opgesteld, net zoals in
werkelijkheid op de
STRAAT
FUTAMI het geval was.
Het laatste klusje wordt de zware
spier, waarna de tewaterlating en
het ballasten zal plaatsvinden.
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Mocht ik niet genoeg lood kwijt kunnen onderdeks en aan dek, wordt het
een ‘niet varend’ model.
De STRAAT FUTAMI was nog niet op containers ingericht, maar evenals
de STRAAT CLARENCE in 1975, zou ook de FUTAMI best wat containers
aan dek kunnen hebben.
De STRAAT FUTAMI was mijn eerste en laatste RIL-schip, er zit redelijk
wat gevoelswaarde in het gevaarte van 160 cm.
Sorry maar, geheel ongeplanned, was er vandaag gelegenheid voor de
tewaterlating. Er waren veel vragen rondom het ballasten, want er moest
tegelijkertijd
ook ruimte vrij
blijven voor
de voortstuwing, ,
regelaar en
stuurinrichting.
Alles leek te
krap omdat het
model als
statisch
showmodel
werd gebouwd
,ook de
tussendekken
en
vrieskamers in de ruimen 2 en 3.
Om het een varend model te laten worden kost veel hoofdbrekens en
gewoeker met ruimte. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat de
tewaterlating in de eerste instantie dreigde uit te lopen op kapseizen van
een zeer instabiel schip. De containers aan dek bij ruim 4 moesten eraf;
was teveel van het goede. De tweede accu in ruim 2 moest er ook uit.
Nu gaan we verder bouwen. Of er gemotoriseerd wordt, is nog niet zeker,
maar in ieder geval is er nu ruimte voor.
Wordt t.z.t. vervolgd.
Volgende keer aandacht voor de modellen van Willem Bras en Dries Noort
en is er meer nieuws over de STRAAT-F modellen van Theo Strauss en
Jan Hendrik Meurer.
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DRANK
(bijdrage van Henk Bouwman)
e

Marina! Sinds haar 13 maakte ze elk jaar een cruise van Sydney via Japan naar Hong Kong v.v. We hadden haar zien opgroeien en toen ze 15
was, was ze al een beetje jongensgek. Ze zag er uit als een volwassen
vrouw en verlustigde zich aan de wat overdreven belangstelling die ze, van
ons hongerige zeelui, kreeg.
Gescheiden ouders. Zij zwierf tussen haar aan drank verlaafde vader en
haar moeder die vond dat ze haar niet voor de voeten moest lopen bij het
vinden van een nieuwe man. Geen wonder dat zij, wanneer we na een zes
weekse rondreis, een dag of 5 in Sydney lagen, aan boord kwam en bij ons
aandacht en genegenheid vond die ze als zwerfkatje ontbeerde.
Liep met de stuurman aan dek, of kwam naar de machinekamer in geleend
ketelpak. Zeventien was ze, toen ze ons beloofde om, bij terugkomst in
Sydney, een barbecue bij haar vader thuis te organiseren. Daddy was ooit
directeur-eigenaar van een fabriek maar door zijn drankmisbruik mislukt en
voor vele miljoenen uitgekocht.

De volgende reis keken we uit naar het feest en lang voor aankomst werden al wachten geruild om de gehele vriendenclub van Marina gelegenheid
te geven van de partij te zijn. We vroegen ons af wat er waar zou zijn van
de villa met uitzicht over de oceaan, het botenhuis en een speciale kabelbaan om mee af te dalen naar het privé strand. We maakten ons ook zorgen over z’n drankverslaving, maar volgens Marina geen probleem.
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Eindelijk was het zover en in ons beste pak en vrolijk opgewonden over wat
komen ging, reden we naar Botany Bay.(voorstad van Sydney)
Het Beverly Hills-achtige huis was inderdaad indrukwekkend en gebouwd
op een uit de rotswand uitgehouwen plateau. en met kabelbaan met het
botenhuis en privéstrand. 40 meter lager! Op het botenhuis stond koelkast
de barbeque en zat Daddy er reeds met bierglas en vleesvork in de hand.
Na ons bergroet te hebben, wees hij uitnodigend naar de koelkast: ”Go
ahead boys, help yourself”. In no-time hadden we allemaal een glas bier in
de hand en een bord met biefstuk op de kneën; ‘t feest was begonnen.
Daddy genoot zichtbaar dat hij nu vergezeld was van acht vrolijke drinkebroers.
Vader leidde ons rond over zijn bezit en nam samen met zijn dochter plaats
in het metalen bakje van de kabelbaan om zo te stijgen naar de hoger gelegen villa. De glazen werden weer gevuld en het drink-en eetgelag werd
voortgezet. Vader en dochter hielden onze glazen vol,er werd gelachen en
gezongen en we werden ruimschoots voorzien van barbecue worstjes,
brood en salade.
Marina dronk niet. Zij sleepte met flessen zorgde voor de hapjes.
Wat Daddy betreft had zij niets teveel gezegd: de man bleef een perfecte
gastheer en toonde zich een meester in het éénhandig bedienen van de
grammofoon.
e
Toen Jaap, de 3 stuurman, in slaap was gevallen, werd door Marina doortastend en eenzijdig besloten dat het feest ten einde was. Daddy gaf ons
ieder nog twee grote flessen bier mee, ‘voor onderweg’.
Elkaar vasthoudend en ondersteunend, volgden we het cementen paadje
dat schuin omhoog naar de parkeerplaats liep. De gastheer deed ons uitgeleide en liep achter ons aan.
Plotseling klonk er het geluid van brekend glas en een enorme krachtterm.
e
Bert, de 4 wtk, lag op de grond tussen de glasscherven. Hij was een over
het pad kruisende kabel van de kabelbaan gestruikeld. We wilden hem snel
overeind helpen, maar hij schreeuwde het uit en hield met zijn rechterhand
zijn linkerarm beet en we zagen dat deze hand hevig
bloedde. Daddy rende terug het huis in, opzoek naar een
e
verbanddoos……. dachten we. De 2 stuurman legde met
zijn zakdoek een knevelverband aan om de bloedstroom te
stelpen. Verdomme, waar blijft die verbanddoos?!
Eindelijk zagen we Daddy op een drafje aankomen en al van enige meters
afstand riep hij verontschuldigend: ”Ik had moeite om koude te vinden!” In
elke hand droeg hij een grote fles bier. Hij vond de gebroken ‘flessen voor
onderweg’, belangrijker dan Bert’s gapende wond aan zijn hand.
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Overplaatsing
(vervolg ‘Jean fromage en voyage’ van Dirk van Lopik)
Aan het einde van het eerste jaar kwam ook voor mij het moment van
overplaatsing. In Kaapstad had ik er precies 365 dagen opzitten en mijn
memoriaal werd afgesloten door een handtekening van Jaap. De 14 dagen
als leerling-stuurman schonk hij mij. Hij vertelde dat ik hem veel grijze
haren extra had bezorgd en nam ontroerend afscheid van mij; nog steeds
er van overtuigd dat het met mij nooit iets zou worden.
Maar blijkbaar had ik toch veel van hem opgestoken, want op mijn nieuwe
schip, de STRAAT COOK, liep het van meet af aan van een ‘leien dakje’ en
werd ik volledig geaccepteerd als een volwaardig lid van de machine kamer
e
ploeg; de nieuwe 5 wtk
De COOK was een berucht schip, een werkschip, met een van de eerste
‘Stork-Hotlo’ motoren en mede daardoor heerste er een prima sfeer.
De lijndienst die het schip voer leende er zich ook uitstekend voor. Rond de
wereld, lang op zee, maar dan kwam je ook ergens. Australië, Zuid- Afrika,
Zuid- Amerika en weer terug naar Australië via de Straat van Magelhaen(
Kaap Hoorn).Wie droomt daar niet van?
e
In Rio Grande ging de 2 wtk, een kortverbander, voorgoed met verlof. We
haddden die dag met de hele ploeg uitlaatkleppen getrokken, een zuiger
vervangen en nog meer ingewikkelde toeren uitgehaald in het inwendige
van onze ‘HOTLO’.
Toen we ’s avonds tegen negenen, moe maar voldaan boven kwamen,
zagen we eruit als beesten.
Geheel tegen de principes in werd er besloten eerst een ‘vuile’ pot bier te
drinken. Dat werden er twee en vervolgens liep het volledig uit de hand.
De volgende morgen, om zes uur, zat het hele ‘dronkezakke’ koor, de
stuurlieden incluis, nog volop te zingen op het ‘tampatje’.
De ‘Braz’-agent zal wel raar opgekeken hebben, toen hij onze Jan nog in
zijn overall aantrof.
Vliegensvlug werden de laatste uniformen en overalls van Jan in zijn
koffers gepropt, en alles wat er uitstak werd met een pakkingschaar, netjes
weggeknipt. (Je kunt tenslotte niet voor schut over straat!)
Het laatste wat wij van Jan zagen, was dat hij schoppend tegen de banden
van het vliegtuig, in overall en voorzien van een Bahco, zaklamp en
wachtboekje, onder het vliegtuig doorliep, met in zijn rechterhand een
plastic tasje, om zich in Rio de Janeiro te kunnen omkleden.
e
Later bleek daar overigens een vuile overall van de 3 wtk te hebben
ingezeten, wat Jan eigenlijk niet had verdiend!
Maar ja, als de wijn is in de man,…..
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Hotelregels
(bijdrage van Ad Rommen)
Hierbij de hotelregels in het Guest House van Dalian Shipyard China.
Ik was daar in 1989. Let vooral op item 3, ze hadden de activiteiten van de
gasten niet hoog staan; die hebben het er dan ook wel naar gemaakt.
(Het origineel kreeg de red. niet helder genoeg)
“ NOTICE FOR GUESTS” (incl. spelfouten !)
In order to strengthen the managegement to assure the safty, the Guest
House requests every guest to pay attention to the following regulations.
1) All kinds of installations articles within the rooms shall be taken good
care of Random movement of installations is not allowed, and
compensation to its original price will be made if damages are found.
2) It is inadvisable to turn on for too long time electrical fans, TV set,
Radio and other electrical installations with in the room. Attentions shall be
paid turn them off at once when going to sleep or leaving the room, and not
to take apart nor move them. Attentions shall also be paid to the smoke
and fire to prevent the accident from happening.
3) The rooms shall be kept clean. No spitting nor throwing away rinds,
stones of fruits and waste paper everywhwere. Compensations will be
made according to the degree of the burning damage on carpets and
paints. The slippers are to be used within the room, not to be used outside.
4) The working and rest time for the Guest House:
The entrance door closes at 10:00 p.m. and the light goes off. The whole
building shall be kept quiet. No loud speaking lest dsturbing others’ rest.
5) The reception desk is on the first floor, offering services for boarding,
lodging, ordering’ taxi, etc. Long distance call exclusively for the guests use
is also available with charges.
6) The small shop is on the second floor. Business time: 12:00-20:00
7) The Guest House has one large dining-room and two small diningrooms, where daily meals are available, and banquets can be held as well.
Daily meals time: Breakfast:7:00-7:30
Lunch:12:00-13:00
Supper:17:00-18:00 (for domestic guests), 18:00-20:00 (for foreign guests)
8) Settling accounts time: 8:00-11:30 a.m. 13:00- 20:00
Half day charges are accounted for those who check out after 12:00 and
one day charges for those who check out after 18:00
THE GUEST HOUSE ADDRESS: no.8 MINZHU SQUARE, ZHONGSHAM
DISTRICT, DALIAN, CHINA. TELEPHONE:23480 or 24675 or 24111-232
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Oubaas Klaas
(bijdrage Ton Roskam)
Oos Londen ligt tegen de heuvels aan als een haventje uit een scheepje in
een fles. De huizen gaan trapsgewijs omhoog, en boven allessteekt het
vuurtorentje uit. We waren die middag vrij en gingen met z’n vieren de wal
op. Hele dorp in een uurtje bezichtigd. Bovenaan , mooi uitzicht, was een
stationnetje formaat Hollandse Rading. Een groepje mensen viel ons op, er
was wat aan de hand.
Het was bloedheet en begin december, stond daar een groepje mensen
om Sinterklaas en een stel zwarte pieten.
Het was 1960, de apartheid draaide op volle toeren. Sinterklaas in deze
hitte is al geen lolletje maar om jezelf, als blanke, als zwarte piet te
vermommen, ging elk autochtoon voorstellingsvermogen te boven. Of
hadden we hier te maken met een bisschop met negrofiele trekjes? Het
stel stond te uitgebreid te zweten, en het vocht werkte als afschmink lotion,
kleine kanaaltjes blanke huid werden zichtbaar. Het gezelschap was
uitgerust volgens de beste Sint tradities, met gardes en jute zakken
.
Was dit een Nederlandse activiteit of was Klaas ook bekend in Zuid Afrika?
Net toen we dit wilden vragen, kwam er een treintje aan, De Suidarikaanse
spoorweëe werkten nog met originele stoommateriaal, en kolengestookt.
Een uitstekend alternatief voor de bij ons bekende stoomboot.
Belangrijk gegeven is dat onze Klaas echt omnipotentieel is; de kindertjes
in Holland hebben hem die middag niet gemist. Omdat Oos Londen net zo
spannend is als Urk op zondagmiddag, slenterden we terug naar boord.
e
Onze 3 wtk, een Indische jongen, was aan bord gebleven;ooit was hij in
Kaapstad op het postkantoor naar het loket voor kleurlingen gestuurd.
Sindsdien had hij geen voet meer op Zuid-Afrikaanse bodem gezet.,Als
surprise was hij aan boord, voor Sinterklaas aan het kokkerellen geslagen.
Zijn favoriete gerecht was Ajam Ambon. Eenvoudig recept, voor vier man:
1 fles cognac VSOP, 500cc ketjap benteng, 450 gr. Sambal, 10 teentjes
knoflook, 6 grote uien en 4 in onderdelen gedemonteerde
kippen. Van dit alles een marinade maken en de kipdelen er
enige uren in laten liggen soppen.Dan de kippen en niet
opgeloste materialen in een braadslede die voorzien is van een
zware grondlaag roomboter.
Zeer goed doorbraden tot alles van het bot valt. Er kan eventueel witte rijst
bij gegeten worden of een bak ‘chow fan’ van de Chinese bemanning.
Chow fan betent letterlijk ‘eet rijst’.
Bij deze eenvoudige doch voedzame maaltijd wordt doorgaans pils i.p.v.
wijn gedronken. Het recept is foolproof.Mocht uw
mond in brand staan,na bovengenoemde, portie sambal,de de oplossing
ligt niet in ‘drinken’, …. een schepje suiker doet wonderen!
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Brand aan boord van een zeesleper
(verslag van marconist Frans Goosen)
Aan boord van de FRIESLAND van Wijsmuller op weg van Willemsstad
naar Quequen (Arg.) om een sleep op te pakken met bestemming R.dam.
Zaterdag 15 juli 1972. ‘s Nachts, 01.00 uur, brandalarm. Oorzaak een lekke
brandstofleiding die tegen een hete uitlaat spuit van de stuurboord motor.
e
De 3 wtk ziet nog wel kans om de brandstoftoevoer dicht te zetten om
daarna zichzelf in veiligheid te stellen.
Volgens de ‘brandrol’ sta ik, met de draagbare reddingsboot zendinstallatie,
e
samen met de kapitein, op de brug. De 1 stuurman gaat met zijn mannen
de brand te lijf. Beide sloepen worden gereed gemaakt om gestreken te
worden. We bevinden ons ter hoogte van Recife.
Telkens wordt een ventilatie luik geopend, waar dan de vlammen meters
hoog naar buiten slaan, toch ziet de bemanning kans om opengesneden
zakken bluspoeder naar binnen te werken. Dat bemanningsleden bij deze
acties brandwonden oplopen, nemen ze op de koop toe. Nu telt één ding:
Lijfsbehoud!
Wat ons wel bezig hield, was het gevaar van de brandstof dagtank in de
m.k. Als die tank het zou begeven, was er echt sprake van een ramp.
Het lukt. Na twee uur zwoegen, is de brand onder controle. Met de dekwas
wordt nageblust, waarna de machinekamer geïnspecteerd wordt; één grote
bende. Bekabeling gesmolten, schakelkasten verbrand. De combinatie
hitte, bluspoeder en zeewater hadden hun uitwerking niet gemist. In de
loop van de dag lukt het de machinisten om de BB-motor, na grondige
schoonmaak, weer aan de praat te krijgen. De SB-motor, was er slechter
aan toe. Volgende dag kunnen we, na instructies van Wijsmuller,
langzaam opstomen richting Angra des Reis, waar een Verolme werf is.
Twee dagen later, komen we bij de werf, een inspecteur van Wijsmuller
staat reeds klaar om de schade op te nemen, en wordt gelijk begonnen met
het herstel. Veel onderdelen moet ik telegrafisch bestellen en worden direct
ingevlogen.
Zaterdag 23 juli. Nadat met 10 man dag en
nacht, 3 weken lang, gewerkt was, draaide
alles weer als een zonnetje. De sleepreis
naar Rotterdam(met baggermolen) zou 2
maanden duren( 6 mijl/h); tijd zat voor
schoonmaak- en schilderwerk.
Foto’s gemaakt? Neen! Je gaat geen foto’s maken van collega’s die hun
klauwen staan te verbranden bij het blussen.
Arthur Wijsmuller belde regelmatig op en vroeg hoe het ging. Allereerst met
ons, daarna met het schip. Fijne kerel.
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WIE WEET HET NOG?
(oproep van Anton Steketee)
Een typisch RIL-gebeuren uit vroeger tijden: het ‘op gepaste wijze’ afscheid
nemen van collega’s, op
weg naar een welverdiend
Europees verlof.
Vermoedelijk speelde dit af
in 1957. Zelf zit ik links op
de foto, maar wie hier nog
meer afgebeeld zijn, weet
ik niet (meer). Op welk
schip zich dit afscheid
afspeelde, ben ik ook kwijt.
Lezers die zich eea nog
kunnen herinneren? Uiterst
rechts: Horst Vreugdenhil.

WIE HEEFT HET NOG?
Buitengaats
(oproep van Theo Strauss)
In
mijn
verzameling
maritieme memorabilia vond
ik een knipsel uit het blad
‘Buitengaats’*
van
april
1966,
waarin
een
aankondiging dat er een
poster aankomt van een RIL
schip, getekend door Cees
van Ammelrooy, mits er
genoeg
mensen
op
inschrijven. Het gaat om de
TJITARUM!
De poster heb ik niet meer. Wie zou een dergelijke poster nog hebben?
P.s: Zeer nos-talgisch, vooral omdat ik de docking van dit
schip
meemaakte in Durban. toen ik er, ik dacht, waterklerk was in 1973.
*(Jongerenblad Buitengaats vanaf 1963 t/m 1969. Tijdschrift werd 1 x per kwartaal uitgegeven
door de Koninklijke Nederlandse Redersvereniging)
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Vlootlijsten

NIEUW HOLLAND
Kapitein: List
Hwtk: Nolthenius
e
e
1 stm: van.Woerkom/ Groenendijk
2 wtk: Noordermeer / Verhulst
e
e
2 stm: Aardse
3 wtk: Penning / van Lopik
e
e
3 stm: Jager
4 wtk: van Riel
e
r/o
: ten Grotenhuis
5 wtk: Burmania / Claus / Baars
Dokter: Alberts
Purser: Broese van Gronau
(Opgave: van Lopik, daarvoor dank. Inzendingen blijven welkom)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(v.v. Modelbouw)
Een
duidelijker foto
van het model
van Willem
Bras. Zijn
bouwmethode volgt
nog
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Personalia
(periode 15-05-2017

t/m 01-10-

2017)

Overleden:
Dhr. H.R.M. Meyes
Dhr. A.J.G. Strengholt
Dhr. T.G. Ronkes Agerbeek
Echtgenote dhr. R. Tresfon
Dhr. E. Teulings

1/2017
5/2017
8/2017
8/2017
9/2017

Opgezegd:
Mw. A.E.M. Bruls-Somers
Dhr. H.J.J. Geurtz
Dhr. J. Gestel

(Afbeelding achterzijde: Bruce Lee .Beschikbaar gesteld door Gert Boot)

