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Van de voorzitter

Wij gaan gewoon door !!!

Als uw nieuwe voorzitter werd mij door enkele leden gevraagd hoe wij nu
verder gaan. Het antwoord is eenvoudig: wij gaan gewoon door.
Ik denk nu aan het in een databestand vermelden van JCJL en KJCPL
memorabilia zodat deze uiteindelijk aan de beide Nederlandse maritieme
musea overgedragen kunnen worden. Als u iets te bieden heeft, kunt
contact opnemen met een van de leden van de RIL-Post
redactiecommissie.
Ik denk ook aan de herboren RIL-Post, die na twee jaar proef zijn
bestaansrecht heeft bewezen. Wij vertrouwen er overigens wel op dat ook
u uw ervaringen, herinneringen en gedachten eens op papier zet…
Wij gaan uiteraard ook door met de populaire jaarlijkse bijeenkomst, die in
mei dit jaar in Ugchelen (bij Apeldoorn) plaats vond en eens niet in Alphen
aan de Rijn was. De volgende bestemming op 3 mei 2003 laten wij u tijdig
weten.
Dit jaar geeft de vereniging ook een 2003 kalender uit ter herinnering aan
de oprichting van de Java-China-Japan Lijn op 15 september 1902. Deze
kalender, vol kleurrijke JCJL en KJCPL affiches en foto’s, zal medio
september in uw brievenbus vallen. Dit is voorlopig een eenmalige
publicatie want we hebben daar eerst wel honderd jaar voor moeten
sparen…
Tenslotte, mocht u ideeën hebben voor nieuwe activiteiten van de
vereniging, aarzel niet het bestuur te benaderen. Wij zullen alle suggestie
gaarne overwegen.

Gert Boot

Allereerst een woord van dank aan
onze oud-voorzitter Jaap Feringa, die
een tiental jaren de vereniging op
geheel eigen wijze, zeer kundig heeft
bestuurd.
Het voorstel van het bestuur om Jaap
erelid van de vereniging te maken
werd in de ledenvergadering unaniem
aanvaard. Wij feliciteren ons nieuw
erelid en hopen hem nog vele jaren in
ons midden te zien en uiteraard zijn
waardevolle adviezen te mogen blijven
ontvangen.
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Van de redactie

Naar aanleiding van de beschrijving van de levensloop van de VAN HEUTSZ
in RIL-Post (#4) ontvingen wij van Nico Stijve en Hans Mos - die beiden in
1947 aan boord van dit schip geplaatst waren - heel interessante, aanvullende
gegevens over de kaping. Deze willen wij u niet onthouden. Het verslag van
Hans Mos werd in februari 1948 reeds eerder gepubliceerd in Nieuwe
Winterswijkse Courant, een blad dat al geruime tijd geleden ophield te
bestaan, doch zal bij het merendeel van onze leden niet bekend zijn.

Van Durk Koopmans ontvingen we een uitgebreide studie over de schrijver en
dichter Slauerhoff, die in de twintiger jaren een aantal jaren als scheepsarts bij
de Java-China-Japan Lijn heeft gevaren. Wegens ruimtegebrek waren we
genoodzaakt dit artikel aanmerkelijk in te korten. Lezers die geïnteresseerd
zijn in de complete tekst kunnen contact opnemen met Durk Koopmans (voor
adresgegevens zie ledenlijst).

In Nedlloyd Pensioenkrant lazen we dat het cultureel erfgoed van de Nedlloyd
zal worden ondergebracht bij het maritiem museum te Rotterdam. Het gebouw
van het maritiem museum zal de komende jaren worden uitgebreid en de
Nedlloyd collectie zal daarin een permanente plaats krijgen. Dit is een
verheugende ontwikkeling waardoor we er verzekerd van kunnen zijn dat de
vele kunstvoorwerpen waaruit deze collectie bestaat, voor onze nazaten
bewaard zal blijven. Ook JCJL en RIL memorabilia, zoals het boegbeeld van
de STRAAT TOWA, de glas-in-lood panelen van het Amsterdamse
directiekantoor, het schilderij ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
JCJL en vele andere schilderijen en scheepsmodellen kunnen dan worden
bewonderd. We menen te hebben begrepen dat leden van het Nedlloyd
Pensioenfonds gratis toegang zullen krijgen tot het museum en daarmee tot
de Nedlloyd collectie.

Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering gaven een aantal leden te
kennen dat zij - in aanvulling op het door de vereniging aangeboden
exemplaar - tegen betaling meerdere kalenders wensen te ontvangen. Om
enig inzicht in de te drukken oplage te verkrijgen, worden leden die in
aanmerking willen komen voor meerdere kalenders verzocht dit voor eind
juli mee te delen aan de redactie van dit blad. De kosten zullen circa ¼5,-
per kalender - exclusief verzendkosten - bedragen.
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RIL-vloothistorie:

De kaping van de VAN HEUTSZ
(bijdrage Hans Mos)

Op zondag 14 december 1947 ving de VAN HEUTSZ zijn reis van Hong
Kong naar Amoy en Swatow aan. Er waren redenen om voortaan zonder
bewaking te varen. Voor het eerst werd dus de gewapende wacht
achtergelaten. Er zou toch wel niets gebeuren…

Rumoer op de brug
Toen het schip zich te 16.17 uur ten westen van Chilang Point – ongeveer
tachtig mijl van Hong Kong – bevond, werd de aandacht van gezagvoerder
K.A. Vliek getrokken door rumoer op de brug. Vanuit zijn hut zag hij de
vierde stuurman, die de wacht had, met z’n handen omhoog staan
tegenover vijf gewapende Chinezen. Tegelijkertijd kwam eenzelfde aantal
de brug op via stuur- en bakboordzijde. Zij drongen ook de hut van kapitein
Vliek binnen en bevolen hem zijn handen omhoog te houden. “Waar zijn de
scheepswapens?” De vraag was eigenlijk overbodig, want kapitein Vliek
had net de brandkast geopend en stond met het kistje revolvers voor zich.
Hoofdwerktuigkundige J. van Klaveren werd uit zijn middagslaapje gewekt
door luide stemmen in de hut van de gezagvoerder, die vlak tegenover de
zijne lag. “Zeker weer passagiers, die klachten hebben,” dacht hij. “Even
kijken of ik kan helpen.” In zijn kamerjas opende hij de deur en op zijn
vraag, wat er gaande was, klonk de stem van de gezagvoerder die

De haven van Hong Kong. De VAN HEUTSZ was afgemeerd op boei A10
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antwoordde: “Steek je handen maar omhoog baas, die kerels zijn
gewapend.”

Verzet onmogelijk
Andere middelen ter verdediging waren nu niet meer bereikbaar en tegen
de duidelijke overmacht der gewapende Chinese piraten was trouwens
toch niets te beginnen.
Inmiddels kwamen ook alle andere stuurlieden binnen, die onder toezicht
van twee piraten al enige tijd in de passage langs de hutten op het dek
gezeten hadden. Twee bedienden die thee kwamen brengen, werden
eveneens in de hut geplant. En met de vijfde werktuigkundige H. van de
Riet, die met een mes nog meende te kunnen helpen, was het negental der
officieren compleet. De VAN HEUTSZ voer nog door en de
kwartiermeester kreeg nu zijn orders van twee piraten, die op de brug
waren gebleven. Spoedig kreeg de eerste stuurman echter toestemming
om - zij het onder voortdurende bewaking - de wacht weer te betrekken.

In de machinekamer
In de machinekamer was alles rustig gebleven en daar vertoonde zich
geen der piraten. Alleen de uitgangen bleken te zijn afgezet. De vijfde
werktuigkundige J. Mos, die bezig was met zijn ronde op het bovenbordes,

De VAN HEUTSZ aan de boei te Hong Kong
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zag verscheidene gezichten voor de daar aanwezige patrijspoorten. Steeds
als hij opkeek, trokken de koppen zich onmiddellijk terug, wat hem nogal
vreemd voorkwam, omdat passagiers in de regel belangstellend bleven
gluren. Echter nog niets vermoedend, vervolgde hij zijn weg naar de
stuurmachine, die een dek hoger op het achterschip was geplaatst. Terwijl
hij deze machine controleerde, gluurden voortdurend twee Chinezen door
de patrijspoorten van de stuurmachinekamer. Op de terugweg werd Mos
door hen gevolgd. Aan het einde van zijn ronde stak hij een sigaret op en
liep verder. Bij de trap in het midden van het hoofddek sprong plotseling
een jonge kerel met een machinegeweer uit de passagiersvertrekken
tevoorschijn die voor hem heen en weer begon te springen terwijl hij het
wapen op hem gericht hield. “Ik dacht aan een show, waarmee hij mij met
geschreeuw en capriolen aan het schrikken dacht te maken en ik lachte
erom,” zo vertelde Mos. Het was de man echter bittere ernst en hij legde op
de werktuigkundige aan. Tegelijkertijd hielden de twee ‘passagiers’ die Mos
gevolgd hadden, een revolver in zijn rug. Pas toen voelde hij dat er iets aan
de hand was, namelijk een georganiseerde overval op de VAN HEUTSZ.

Mos gevangen
De dekpassagiers waren intussen allen verdrongen naar het voorschip en
de belagers van Mos gooiden hem in de hut van de supercargo. Daar werd
hij op een naar de deur gekeerde stoel gezet met de armen achter zich
gevouwen. Een bewaker bleef heen en weer ijsberen.
Het was ondertussen al elf uur ’s avonds en langzamerhand hoorde hij
niets en niemand meer. Tenslotte concludeerde hij dat er inderdaad ook
niemand meer was. Daar ontvluchten te riskant zou zijn, wilde hij zich
verbergen en de beste plaats leek hem de kooi achter de deur. Daar ging
hij zitten en wachtte. Toen kwam zijn bewaker nog eens kijken en zag de
lege stoel. Plotseling schoot Mos tevoorschijn en de piraat schrok zo, dat
hij een gil gaf. Toen ging hij ervandoor. Na even verkend te hebben, ging
Mos naar buiten, liep over het dek, passeerde dekpassagiers en zelfs een
groep bandieten, die een ander slachtoffer bewaakten. Men keek hem
alleen aan, doch niemand stak een hand naar hem uit.

Weer in de machinekamer
Zo kwam hij terug in de machinekamer en trof daar de tweede, derde en
vierde werktuigkundigen. Toen brak bij hem de spanning. Tot dat ogenblik
was Mos kalm gebleven. Nu vertelde hij trillend wat hem was overkomen.
Dat kalmeerde hem en hij ging weer posten op het bovenrooster. De
machinekamer werd nog steeds bewaakt. Misschien zou hij door de
patrijspoorten wat kunnen zien. Kort daarna riep de tweede
werktuigkundige hem naar beneden. “Heb je nog sigaretten? Wij hebben
hier niks meer.” “Niet bij me, maar zal ik proberen ze te halen?” vroeg Mos.
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En hij voegde de daad bij het woord. Bij de uitgang van de machinekamer
werd hij echter tegengehouden. Hij maakte een rookgebaar. De piraat
begreep het, wees hem terug naar de deur, doch greep toen in zijn zak en
gaf hem zes tinnetjes State Express 555…

Op het brugdek
Intussen was het ook op het brugdek nog niet afgelopen. Toen allen in de
hut van de vierde stuurman gevangen waren gezet, gingen de piraten de
hutten van de gezagvoerder, hoofdwerktuigkundige en stuurlieden
onderzoeken. Zij vonden een flink bedrag aan Hong Kong dollars, het
privébezit van de gezagvoerder. De derde stuurman, M.A. Nederkoorn,
kreeg opdracht om de brandkast van de kapitein te openen, doch toen hij
op zijn rang wees, drongen de piraten niet aan. Daarna moest
gezagvoerder Vliek het zelf doen.
Om acht uur ’s avonds kregen de twee bedienden, die zich in de
gevangenenhut bevonden, van de rovers opdracht om koffie en
sandwiches voor de mensen te halen. Aflossing van de wachten – er werd
nog steeds doorgevaren – mocht niet plaatsvinden. De ringen der
opvarenden, aanvankelijk afgenomen, werden op bevel van de hoofdman
teruggegeven.

De halsstarrige scheepssafe
Natuurlijk hadden de piraten het vooral op de scheepssafe gemunt. Waar
de sleutel was? Niemand wist het. Hij was er wel geweest, maar was nu
zoek. Tenslotte kreeg Van der Riet opdracht om de safe open te breken.
Hij was engineer en kon dit dus wel…
Maar Van der Riet, in uniform, wees op zijn vijfde wtk’s streep. De piraten
toonden veel begrip en konden er wel inkomen dat een vijfde
werktuigkundige dat niet zonder orders van zijn superieuren kon doen. Dan
de chief maar. Die keek even bedenkelijk, maar zag geen andere oplossing
dan gehoorzamen en besloot het dus te proberen. Hij vroeg assistentie van
twee zijner werktuigkundigen. Een Chinese bediende, die als tolk was
aangesteld, bracht de toestemming der boeven over. Twee vijfde’s
mochten hem helpen. “Haal maar een hamer en een beitel en sla maar wat
op die kast.” Er was een snijbrander aan boord, maar dat zou te
gemakkelijk gaan. Er werd getimmerd en getimmerd. Geen putje kwam in
het staal. De beitel werd geslepen. Geen resultaat. Een andere beitel werd
gehaald. Zelfde negatieve resultaat. “Haal dan maar een zaag.” Er werd
gezaagd op deur en sloten. De zaag werd al gladder, verloor al meer van
zijn tanden, maar het resultaat bleef nihil. De piraten werden steeds
ongeduldiger en begonnen meer en meer te dreigen aan het adres van de
chief. Zij begrepen wel dat er een spelletje met hen werd gespeeld. Zij
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gaven hem nog een half uur uitstel en hielden hem een revolver op de
borst. Als de kast dan niet open was, was het met hem gedaan…
Een half uur verstreek en toen meer halve uren, maar de kast week niet.
Tenslotte gingen de werktuigen over in Chinese handen en enige fikse
Mongoolse tikken deden handvaten, nummerschijf en slotplaatje van de
safe vliegen. Maar de kast bleef dicht. Om wat te kalmeren wilde de
safebrekende piraat een sigaret opsteken. En met zijn doosje rookrollen
haalde hij de sleutel van de kast uit zijn zak. Maar nu lagen de handvaten
al op het dek. Dus…de hele kast maar meenemen. Uit de hoekijzers
lichten; uit het raam beitelen. Maar een beitel is wel wat klein om als
koevoet te dienen en de kast bleef onwrikbaar vaststaan. Toen besloten de
rovers om het maar op te geven.

Hun buit was trouwens al groot genoeg. Een andere groep had zich met de
passagiers beziggehouden, die praktisch niets meer over hadden. De
gezagvoerder was een flink bedrag aan geld kwijt, de
hoofdwerktuigkundige en de eerste stuurman ieder een verrekijker, de
tweede stuurman een kijker en een horloge en vijfde werktuigkundige Van
der Riet een grammofoon met platen.
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Voor anker
Om middernacht ging de VAN HEUTSZ voor anker. Bij deze gelegenheid
had de machinekamer extra versterking gekregen voor het manoeuvreren,
terwijl de derde stuurman onder schot van twee revolvers het anker mocht
laten vallen. De eerste en derde stuurlieden werden daarna weer in de hut
van de vierde stuurman gebracht. De machinekamerbezetting bleef
beneden. Om in geval van nood te kunnen ontkomen, hadden de piraten
de scheepsmotorboot laten vieren. Later namen ze die mee, volgeladen
met gestolen goederen. De boot kwam nooit meer terug.
Om drie uur ’s nachts ging het schip anker op en stoomde dichter naar de
kust, waarop het om half zes in de morgen weer voor anker ging. Teneinde
niet teveel op te vallen, werden om vijf uur alle lichten gedoofd.

De bandieten ontkomen
Op de tweede ankerplaats begon men vissersjonken aan te roepen door de
scheepsmegafoon. Zodra zij dichtbij genoeg waren, werden zij met
machinegeweren gedwongen om langszij te komen. Buit en rovers
verdwenen met deze jonken.
Ook werd een reddingssloep gevierd waarin kapitein Vliek en de eerste
stuurman werden gezet. Echter op ongeveer een mijl afstand van de VAN
HEUTSZ stapten de piraten uit deze boot over op enige jonken en konden
de gezagvoerder en zijn eerste stuurman weer veilig naar hun schip
terugkeren.
Om zeven uur ’s morgens was eindelijk alles weer vrij en besloot men terug
te keren naar Hong Kong voor herstel van de aangerichte schade alsmede
politieonderzoek.

Bias Baai –15-12-1947
De terugkeer aan boord
van de gegijzelde
officieren en kapitein
Vliek
(foto: J. Mos)
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ASAS, enige notities
(bijdrage Gert Boot)

De ASAS kwam voort uit de vooroorlogse KPM buitenlijn die Shanghai,
Manila en Oost-Azië met Zuid-Afrika verbond. De directie van de RIL zag
door de gewijzigde naoorlogse omstandigheden hier niet meer zoveel in en
trok in 1948 de dienst door naar Japan – waar de JCJL veel ervaring had –
en de Zuid-Amerikaanse oostkust. Shanghai en Manila vervielen dus als
vaste aanloophavens. Deze enigszins gedurfde wijziging bleek een goede
beslissing. De ASAS werd alras de toonaangevende RIL dienst, die niet
minder dan drie continenten – Azië, Afrika en Zuid-Amerika – twee maal
per maand verbond.
Aanvankelijk gebeurde dit met tien passagiers/vrachtschepen als de
BOISSEVAN, RUYS, TEGELBERG, TJISADANE, TJITJALENGKA,
STRAAT BANKA en TJINEGARA(2) en grote vrachtschepen als de
STRAAT BALI en STRAAT MOZAMBIQUE.

m.s. TJITJALENGKA
Toen de grote passagiersschepen qua leeftijd moesten worden afgevoerd
kwam de tijd van de speciaal voor deze dienst gebouwde schepen. In 1968
werden de vier Japanse STRAAT F-schepen gebouwd voor de ASAS-P,
gevolgd door de vier STRAAT H-schepen voor de ASAS-M. Deze schepen
hadden een relatief grote vrieskamercapaciteit (61000/72000 cft), maar nog
weinig geschikte ruimte voor containervervoer, daar dit op de ASAS
diensten nog nauwelijks werd aangeboden.
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Introductiefolder Japanse STRAAT F-schepen

Het was in 1968 natuurlijk al wel duidelijk dat de container er definitief
aankwam, maar in de zogenaamde secundaire vervoeren van de RIL
gebeurde dit veel langzamer dan op de hoofdroutes zoals bijvoorbeeld
tussen Europa en Japan.
De Japanse en Zuid-Amerikaanse maatschappijen als Lloyd Brasileiro,
Frota en ELMA voelden er in die tijd – om financiële redenen – helemaal
niets voor de containerisatie in dit vervoer actief te stimuleren.
De volgende ASAS nieuwbouw van de STRAAT N-schepen in ’71 en ’72
werd dus semi-conventioneel en containervriendelijk met een
containercapaciteit van 312 TEU. De vrieskamercapaciteit werd opgevoerd
tot de voor de RIL grootste ooit van 2449 m

3
. De STRAAT N-schepen

bleven op de ASAS-P dienstdoen tot het midden van de tachtiger jaren.
Deze schepen voeren samen met de NEDLLOYD LINGE-types welke
weliswaar minder ladingvriesruimte (1661 m

3)
hadden maar al wel over een

goede containercapaciteit van 379 TEU beschikten.
Als we nu zien dat P&O Nedlloyd, samen met Mitsui OSK Lines, op de nog
steeds bestaande ASAS in 2002 wekelijkse afvaarten geeft met
volcontainerschepen van 3430 TEU, dan kunnen wij als oud RIL
medewerkers wel een beetje trots zijn!
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Een van de schepen waarmee nu de ASAS wordt uitgevoerd,
de PONL SURAT, verlaat de haven van Hong Kong

De UNCTAD regel
Natuurlijk ging het ook de ASAS niet altijd voor de wind. Tegen het einde
van de zestiger jaren brak met de UNCTAD 40/40/20 regel – veertig
percent van het vervoer voor de nationale lijnen van elke kant en twintig
percent voor de crosstraders – een spannende en niet ongevaarlijke
periode aan. Door middel van verplichte lading pools trachtten de nationale
lijnen de crosstraders te kortwieken. Er moesten veel lange, moeilijke
onderhandelingen worden gevoerd in Tokyo, Buenos Aires en Rio de
Janeiro om een zo hoog mogelijk percentage in de pools te behouden en
daardoor zoveel mogelijk lading uit deze pools over te houden om
maximaal te kunnen boeken. Dit betrof onder meer lading van en naar
Paraguay en Afrika en ook het zo belangrijke vrieskamervervoer naar
Japan. In principe kwam de RIL de UNCTAD regel in haar hele vaargebied
tegen.
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Een bladzijde uit het ‘spoorboekje’

Succesformule
Wat was nu het geheim dat van de ASAS zo’n succes maakte?
Allereerst de steeds weer nieuwe dienstgerichte tonnage, waarbij de
oudjes werden doorgeschoven naar andere RIL lijnen en de dagelijkse
supervisie van het hoofdkantoor in Hong Kong - na de fusie het General
Management Office - en natuurlijk van de area managers. Ook
betrouwbare afvaartdata - zoals aangegeven in het zogenaamde
spoorboekje - droegen bij tot het succes.
De ASAS dienst verbond drie gebieden met elk een verschillend
economisch ontwikkelingsniveau. Japan was daarbij, als snel groeiende
industriële macht, de hoofdmotor die alles produceerde en steeds meer
grondstoffen benodigde uit Afrika en Zuid-Amerika. Het ladingvolume
groeide dus gestaag en juist dit kon voorkomen dat, toen de UNCTAD
snoeiregel kwam, de RIL teveel lading verloor.
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Zeemansgedachten over Slauerhoff
( bijdrage Durk Koopmans)

Over de dichter/schrijver en zeeman Slauerhoff (1898-1936) is in de loop
der jaren veel gepubliceerd en nog steeds verschijnen op geregelde tijden
in dag- of weekbladen en literaire tijdschriften artikelen over hem. Jammer
dat altijd de walslurpers het leven van Slauerhoff als poetes maudit
beschrijven, want dat strijdt wel eens met de werkelijkheid. Slauerhoff heeft
zijn hele korte volwassen leven, met een paar kleine onderbrekingen, op
zee doorgebracht. Geen enkele geestverwant, die het zeemansleven in die
tijd uit eigen ervaring kende, heeft Slauerhoff als zeeman weten te
beschrijven. Goed schrijvende zeelui zijn er helaas veel te weinig. Ook
missen we van Slauerhoff zelf een speciale roman of novelle over het leven
aan boord uit die romantische twintiger en dertiger jaren. Weliswaar raken
de meeste van zijn gedichten, proza en reisbeschrijvingen het
zeemansleven uit die jaren veelvuldig aan, maar tot een uitvoerige en
realistische beschrijving van het dagelijkse leven van de zeeman is het
nooit gekomen. Helaas, want wie anders dan Slauerhoff met zijn
meeslepend taalgebruik had de Nederlandse literatuur over die
fascinerende en boeiende periode voor het nageslacht, op een bijzondere
manier kunnen verrijken en behouden?

s.s.TJILEBOET, het eerste JCJL schip waarop Slauerhoff meer dan een
jaar dienst deed. Op deze foto ligt de TJILEBOET langszij Taikoo Dockyard
te Hong Kong.
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Misschien komt het ook wel omdat Jan Jacob Slauerhoff veel te vroeg is
gestorven en zich vooral in de beginjaren niet erg tot de psyche van het
zeemansleven heeft aangetrokken gevoeld. Sommigen moeten een tijd in
wisselende omstandigheden hebben gevaren voordat ze zich kunnen
realiseren wat de positieve invloed van dit varende leven kan zijn. Varen
heeft Slauerhoff vooral in het begin met weinig plezier gedaan. Hij was een
echte twijfelaar die het aan wal maar weer eens probeerde als het op zee
niet lukte. Na korte tijd kwam dan de twijfel terug en verlangde hij opnieuw
naar vreemde landen en naar het eenzame en primitieve zeemansleven.
Gevolgd door weer andere twijfels over bemanning, sociale verplichtingen,
gebondenheid, klimaat en ziektes.

Slauerhoff heeft in de jaren dat hij als scheepsarts dienst deed op de
schepen van de Java-China-Japan Lijn over het algemeen met weinig
plezier gevaren, als we moeten afgaan op zijn proza en gedichten uit die
tijd. Met de meeste zeelui voelde hij weinig verwantschap.

Aankomst van
s.s.TJIMANOEK
in Tandjong Priok.
Met dit schip maakte
Slauerhoff in 1927
twee reizen
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Wel had hij met sommigen gemeen dat, eenmaal aan de wal, hij onrustig
werd en terugverlangde naar een schip. Niet het echte zeemansbloed
drong hem daartoe, wel de eigenaardige gesteldheid van zijn wezen,
onmaatschappelijk van aanleg, dat hem op een varend, rondzwervend
schip nog steeds buiten de maatschappij stelde, terwijl het hem tevens
toeliet zijn brood te verdienen als scheepsarts. De aandachtige lezer komt
nog heel wat te weten over zijn zielenroerselen op de vele schepen waarop
Slau in de twintiger jaren heeft aangemonsterd.

Opvallend is dat hij in zijn proza gaarne in de huid van de marconist kruipt.
Scheepsarts en marconist hadden in die tijd aan boord veel
gemeenschappelijks. Ze behoorden tot de kleine groep officieren aan
boord, maar gezien hun werkzaamheden werden de pil en sparkie als
buitenbeentjes beschouwd, die voor de wet nu eenmaal aan boord
moesten zijn. In tegenstelling tot de officieren van dek en machinekamer
beschikten zij over veel vrije tijd, vooral in de havens met vaak langdurig
oponthoud. Een arts is alleen wettelijk aan boord vereist op schepen met
meer dan honderdtien opvarenden. Maar zeelui zijn weinig ziek en
passagiers zijn maar kort aan boord. De meeste scheepsartsen hadden
een wat onduidelijk verleden en werden meestal aangemonsterd op een
tijdelijk contract. De marconisten waren in dienst bij Radio Holland, die de
radiostations aan boord van schepen exploiteerde en hun varend
personeel uitleende aan de scheepvaartmaatschappijen, zodoende konden
ze over de hele wereld uitzwermen. Zij onderhielden de communicatie
tussen de schepen en de wal, liepen overdag een radio- en
veiligheidswacht en waren verantwoordelijk voor de radio-apparatuur. In de
havens hadden ook zij veel vrije tijd. Legio zijn de verhalen en anekdoten
over deze beide bemanningsleden uit die tijd. Sommigen voelden zich zo
geïsoleerd dat ze zich alleen maar wisten staande te houden door zich af
te zonderen of het narrenpak aan te trekken. De nar is meestal intelligent
en is zijn baas vaak te slim af en velen voelden zich in die rol als een vis in
het water. Zo wisten ze het eenzame en saaie zeemansleven op een
verrassende wijze op te fleuren en zodoende op die manier meer inhoud
aan hun bestaan te geven. Slauerhoff heeft zich in die rol echter niet thuis
gevoeld. Daarvoor was hij te eenzaam, ontoegankelijk, teveel de
burgerjongen met een goede opleiding, die zich aan boord een tweede
wereld schiep in zijn gedichten. Daarin zocht en vond hij zijn uitweg en
houvast in perioden van twijfel.

De schepen van de JCJL vervoerden vaak grote aantallen Chinese
contract-koelies, die onderdak vonden op de dekken en in de ruimen.
Slauerhoff schrijft in een brief:
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“…2200 passagiers, koelies, slaven, veel zieken en doden. Duizend was
nog te veel voor zo’n schip, de mensen stikten half , in de ruimen.”

In zijn boek Het Leven op Aarde zegt de marconist Cameron (lees
Slauerhoff):
“Ik heb van de opvarenden geen van alle gekend, geen enkele
onderscheiden uit de massa. Vijftienhonderd hebben meegeleefd op
dezelfde kleine ruimte, zestien dagen lang zonder toenadering. Het is leeg
en stil nu ze weg zijn en de stank wordt minder, dat is alles. Wat heeft die
reis dan voor zin? Laden en lossen straks, anders gebeurt er niet. Ja toch,
maar dan pas bij het duister.”

De marconist (Slauerhoff) had weinig vrienden aan boord. Hij ging liever
zijn eigen weg en leefde een zelf gekozen en geïsoleerd bestaan. Alweer in
Het Leven op Aarde:

“Het schip raakte langzamerhand verlaten, er werd die avond niet gewerkt.
De loodsen bleven dicht, de kade bleef leeg en zwart liggen en werd een
grauwe massa onder de vallende avond. Eerst gingen de officieren van
boord, in paren of een voor een, in lang niet gedragen naar kamfer
ruikende geplooide kostuums met stijve vilten hoeden en hardrode of
grasgroene dassen, de meeste met een starre uitdrukking van verplicht
plezier op het gelaat. Zij zagen mij staan, gingen langs mij en groetten niet.
De officier die de wacht had deed nu en dan een ronde, zag mij zitten op
de houten bank bij de achtersteven en zelfs deze eenzame deed geen
moeite om een gesprek met mij te beginnen.”

Dan gaat ook hij de wal op, soms met een bootje als het schip op de
boeien lag:
“Hier op dit bootje van nog geen yard breed. Waar zes mensen en een
paar dieren op huisden. Ik bleef zitten en vergeleek de ellende van mijn lot
met het hunne.”

“Uit de wijken achter de loodsen hoorde ik het avondrumoer als van een
zee bruisen achter zwarte, hoge dijken. Daarvoor lag een strook leeg en
zwart met stapels hout en kolen. Ertussen olieplassen met valse kleuren
schilferend in het maanlicht.”

“Altijd zou ik zo zijn aan de rand van een leegte, waar alleen vuil afval of
onverschillige goederen een plaats vonden en waarachter een zwarte hel
het leven lag waarnaar ik verlangde terwijl ik het verafschuwde.”
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“Tot vier uur was ik in een huurdansgelegenheid blijven zitten, hopend iets
dat op tederheid leek te kunnen kopen. Alles was daar gedaan om het te
doen lijken op een feest.”

“Plotseling heeft zich in mij het besluit vastgezet om geen van deze
mensen ooit weer te zien, al verlies ik daardoor de verbinding die ik hoop te
krijgen, al ben ik daardoor weer wat ik tevoren was: een zwerver van de
zee, aan land voor iedereen een vreemde, die zijn eigen weg moet gaan en
niemand de weg kan vragen.”

Na deze sombere citaten weten we wel hoe Slauerhoff zich moet hebben
gevoeld die twee jaren als scheepsarts op een vijftal koelieschepen van de
Java-China-Japan Lijn. Schepen zonder airconditioning met een onder-
komen in slechte, nauwe pijpenlaatjes, bloedheet in de tropen en ijskoud in
de winter. Het eten was waarschijnlijk niet al te best, bereid door een
Chinese kok, die van de Hollandse kost ook al niets terecht bracht. Alleen
de officieren aan dek en machinekamer waren landgenoten, de andere
bemanningsleden bij de JCJL, inclusief de hofmeester, Chinees. Twee
geheel verschillende werelden op een klein schip, gedwongen met elkaar
samen te werken, maar verder volkomen gescheiden van elkaar.

Jan Jacob Slauerhoff

Maar was dat wel zo? Was Slauerhoff niet een beetje arrogant om zo’n
oordeel te geven? Zoals de Chinezen en de Hollanders aan boord van de
JCJL schepen met elkaar werkten maar privé in twee geheel gescheiden
werelden leefden en elkaar verder niet kenden, zo was dat ook ongeveer
met Slauerhoff en de Nederlandse officieren. Beiden kwamen ze meestal

Jammer dat Slau meer
geïnteresseerd was in het Chinese
leven aan de wal dan aan boord.
Een fascinerende wereld was ons
dan ontsloten geworden. Ook voor
de Hollanders aan boord had hij
weinig interesse als hij in een brief
aan zijn vriend Van Wessem zijn
kritiek uit:
“Echt leven is het varen toch

eigenlijk ook niet, je mist eigenlijk
alles wat het essentiële is. De
psyche van de zeelui is ook
daardoor wel beïnvloed, de meeste
zijn nogal goedig, maar leeg en
zonder interesse.”
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uit eenzelfde soort milieu, maar daarna verliep het allemaal zo geheel
anders. Slauerhoff kwam na de middelbare school op de universiteit van
Amsterdam terecht in een milieu dat bevolkt was met patriciërszoontjes -
genre korpsbal, veel arrogantie, voorafschaduwingen van de vaak
onuitstaanbare Hollandse kolonialen. De vooroorlogse zeelui daarentegen
behoorden tot het hardwerkende no-nonsense volk met een geringe maar
degelijke vakopleiding en een toekomst van keihard werken in vaak
belabberde omstandigheden. Kenmerkend aan deze zeelui was een hoge
mate van betrouwbaarheid en plichtsbesef. Als de pil, zoals de dokter aan
boord werd genoemd, zich wat afzijdig hield, werd dat al gauw uitgelegd als
arrogant en werd hij beschouwd als een buitenbeentje. Slauerhoff ging in
Hong Kong naar de opera Tosca en vond terugkomende in de messroom
aan tafel dan geen gesprekspartners omdat de officieren wel iets anders
aan hun hoofd hadden. Zij hadden de hele dag in vaak zengende hitte aan
de lading of in de machinekamer gewerkt en gingen dan moe de wal op om
even wat afleiding te zoeken met wat eten en met wat ouwehoeren bij een
flinke pot bier. Dat was hun ontspanning en er was vooral in die
vooroorlogse dagen ook geen tijd- en geldruimte voor andere soort
recreatie. De jonge Slauerhoff begreep dat nog niet.

Het s.s. TJIKEMBANG was het laatste JCJL schip waarop
Slauerhoff dienst deed. Tijdens een dokbeurt in Soerabaja

monsterde hij ziek af en keerde naar Nederland terug
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Een nautische afknapper
(bijdrage Anton Steketee)

Brand is aan boord van een schip een van de vervelendste dingen die men
kan meemaken en iedereen is daar dan ook behoorlijk benauwd voor. Voor
een leek zal dat misschien ongerijmd voorkomen omdat je op een schip
door kubieke meters bluswater bent omringd. Dit is wel zo, maar het nadeel
is dat je niet rustig op een veilige afstand kunt gaan staan om te zien hoe
het afloopt. En als het schip dan ook nog vol zit met gevaarlijke lading
wordt de zaak nog hachelijker.
Nu moet ik wel zeggen dat de scheepvaartinspectie erop toeziet dat een
schip vol komt te hangen met allerlei brandbestrijdingsmiddelen. Je hebt
bijvoorbeeld verschillende soorten schuimspuiters die bij de minste
aanraking een vettige kwak vuilgrijze troep tegen je aan pletteren. Ook heb
je nog CO2-spuiters, brandslangen, brandkranen, nog een paar koffers met
onduidelijke dingen en brandbijlen. Hoe je met een bijl een brand moet
blussen is voor mij altijd nog een open vraag, maar goed.
Zoals gezegd, men blijft desondanks toch huiverig voor brand en de
voorzorgsmaatregelen zijn dan ook rigoureus. Waarvan het volgende
verhaal dan een voorbeeld mag wezen.

m.s. STRAAT BALI ten anker



20

Op een prachtige zomermiddag lagen we met de STRAAT BALI te laden
aan de kade van Lourenço Marques. De kade was aan de oever van een
traag stromende rivier gelegen en die dag lag de haven helemaal vol met
bedrijvig doende shipping. Ikzelf stond aan dek, ongeveer ter hoogte van
spant 84. Dit heeft met het verhaal niets te maken, maar het geeft wel
cachet, vind ik.
Stroomopwaarts lag een tanker en dat was wel van belang, want wat daar
plaats vond tart elke beschrijving.

De wachtdoende machinist had zich verkeken op een afsluitertje waardoor
anderhalf uur lang tonnen en tonnen licht ontvlambare vliegtuigbenzine in
de rivier terecht kwamen en niet in de daarvoor bestemde tanks aan de
wal. De betreffende machinist zal wel geen tantième hebben gebeurd dat
jaar.
De benzine dreef intussen, vergezeld van een penetrerende stank, langs al
die vlijtig werkende schepen. Dit werken duurde overigens niet lang. Elk
schip werd als het ware overstroomd door brandweermannen die iedereen
de peuken tussen de tanden wegrukten en die op straffe van doodslag
verboden om met elektrische winches en kranen te werken vanwege
vonkvorming. Veel straf is er niet uitgedeeld want een bootwerker stopt
meestal uit zichzelf al vrij vlot met werken, ook als er helemaal geen sprake
van vonkvorming is.

In deze nogal gespannen sfeer, waarin iedereen naar een sigaret snakte,
kwam plotseling uit een klein deurtje een opgewekte man aan wie de
gebeurtenissen kennelijk voorbij waren gegaan. Het bewijs daarvoor had
hij trouwens in zijn rechtermondhoek, alwaar een sigaar van wel twee duim
middellijn bungelde. Bovendien zat hieraan een bonk vuur waarmee men
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zonder moeite een Yarrowketel op veertig atmosfeer zou kunnen brengen.
Daar deze man een potentieel gevaar vormde voor Lourenço Marques en
omstreken, liep ik razendsnel naar hem toe en verzocht hem beheerst
maar indringend die peuk te doven. Hij keek me goedig en niet begrijpend
aan en wierp zonder verder gezeur die lont overboord. Alwaar, zo zult u
zich herinneren, een paar honderd ton vliegtuigbenzine lag te wachten op
zo’n gebaar…
Toen ik mijn ogen weer open durfde te doen, bleek dat er niets was
gebeurd, behalve dan dat ik in een oud, bevend wrak was veranderd.
Tegen de schrik ben ik toen maar een biertje gaan kopen.

Vlootlijsten

Op verzoek van een aantal leden, tijdens de onlangs gehouden jaarver-
gadering, om ook een rubriek vlootlijsten in de RIL-Post te plaatsen, volgen
hieronder enige bemanningsstaten. Daar de redactie slechts over een
beperkt aantal van deze lijsten beschikt, worden leden, die nog in het bezit
zijn van deze staten, verzocht afdrukken hiervan aan de redactie toe te
zenden, zodat deze rubriek ook in de toekomst kan worden gepubliceerd.

Bemanningsstaat tijdens “Schip van de Week” op 13 januari 1956

s.s. TJIPONDOK m.s. TJIPANAS
Gezagvoerder Th.G. Weemaes E.M. Drukker
Eerste stuurman A.J. Winkelmolen L.A. Cijsouw
Tweede stuurman S.Tj. Doornbos W. Mieog
Derde stuurman G.A. v.d. Meulen J.J. v. Marwijk
Vierde stuurman M. Peddemors H.W. Louët Feisser
Hoofdwerktuigkundige J.P. du Bois G. Boot
Tweede wtk J.A. Hooft H.J. v.d. Hoek
Derde wtk H.J. Boers M.J. Kleef
Vierde wtk G.H.F.v.d. Berg A. Dolman
Vijfde wtk B. Robbertsen W.J. Schaap
Vijfde wtk V.J.W. Hendriks F.B.M. Monsma
Vijfde wtk A.G. Splinter G.W. Hobbelink
Leerling wtk J.M.A. Plante Fébure A. Koeman

de Villeneuve C.F. Overbeeke
Radiotelegrafist J.H. ten Pas L. Segaar
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De oude RIL-Post
(bijdrage Bram Sprokkereef)

Het machinekamerpersoneel van de
STRAAT COLOMBO – dec. 1962

(foto Bram Sprokkereef)

Op 12 september 1962 was de
nieuwe STRAAT COLOMBO op
haar maiden trip vanuit Nederland
vertrokken.
In het Verre Oosten aangekomen
ontving iedereen aan boord de
RIL-Post, een blad waarin men
altijd erg was geïnteresseerd.
Tijdens een discussie – onder het
genot van een biertje – was men
het erover eens dat er onevenredig
veel aandacht werd geschonken
aan allerlei recepties en party’s op
de diverse kantoren en
agentschappen. Steeds weer
verschenen er foto’s van het
walpersoneel in hun beste pak met
een goed gevuld glas in hun hand.
Het leek wel of men er een
dagtaak aan had.
Onder het genot van een volgend
biertje werd besloten dat wij ook
genoeg te vieren hadden en dat dit
ook wel aan iedereen mocht
worden bekendgemaakt.
Maar goed, wat hadden we te
vieren?
De STRAAT COLOMBO was nog
maar juist in september
opgeleverd, maar het trekken van
de eerste zuiger was voor ons een
gebeurtenis die voor het
nageslacht moest worden
vastgelegd. Alzo geschiedde het
dus en de eerste zuiger werd
feestelijk getrokken. De machine-
kamer werd getooid met de maat-
schappijvlag en de Nederlandse
driekleur.

Omdat wij nog op de maiden trip waren
was het geen probleem om ergens een
bloemstuk te lenen. De machinekamer-
ploeg trad aan, de foto’s werden
gemaakt en opgestuurd naar de redactie
van de RIL-Post. Helaas zijn de foto’s
nooit geplaatst. Ook gaf de redactie geen
enkel respons. Misschien is er nog een
herkansing mogelijk en kan er veertig
jaar na dato alsnog bewezen worden dat
wij ook wat te vieren hadden!
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De scheepshonden van de TJIKAMPEK
(samengevoegde bijdragen Willem Bakker en Bram Sprokkereef)

Op een winderige avond in november in een Japanse haven hadden vier
opvarenden gehoor gegeven aan de melancholieke fluit van een net
passerende soba-man. Bij het terugbrengen van de lege schaal naar de
watchman bij de gangway, zag een van hen een nest jonge hondjes op een
langszij liggende lichter. Het ano-nè, losgelaten op enkele aan dek
aanwezige mannen, trok de aandacht en met armen en benen werd
duidelijk gemaakt dat men wel zo’n hondje wilde kopen. Een pakje Lucky
Strike sigaretten werd in een emmer met hieuwlijn afgevierd en de keuze uit
het nest - een pikzwart mormel – werd ruw van z’n ma gescheiden en aan
de scheepsgemeenschap afgestaan. Eenmaal aan dek openbaarden zich
allerlei probleempjes, die even snel werden opgelost. Een doos met lappen
om in te slapen, drink- en voerbak en hoopjes tender loving care van
eenieder, want de hele bemanning had wat met hem op!

Al snel had de baas (de hwtk) zich als eigenaar van Osa opgeworpen en
werd zijn hut het verblijf van de hond. Het beestje werd geleerd niet op
luikhoofden te springen en heftig tekeer te gaan tegen een ieder die de
accommodatie binnen wilde en daar eigenlijk niet thuishoorde.

s.s. TJIKAMPEK (2) in volle zee
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Bezoekers en agenten werden derhalve door de kwartiermeester naar hun
bestemming gebracht. Osa lag meestal zeer strategisch in de deuropening
van het kantoor van de baas en iedereen die de binnentrap naar boven
nam moest de hond passeren. Stuurlieden werden getolereerd, maar als er
in Indonesië of in Afrika lokale mensen van die route gebruik maakten, dan
bromde Osa alleen maar, hetgeen tot gevolg had dat de meeste
vreemdelingen de buitentrap namen. Ik meen mij zelfs te herinneren de
baas diverse keren de hond te hebben horen aanmoedigen met de
gemompelde woorden:
"Bijt ze in hun ballen, Osa!!!"

Op de TJIKAMPEK waren twee scheepshonden en wel Osa en Blacky,
waarbij Blacky de hond was van de stuurlieden. Dit had al meteen tot
gevolg dat de beesten zich heel anders gedroegen; het waren heel
verschillende honden.

Blacky, de hond van de
stuurlieden van de

TJIKAMPEK

(foto Bram Sprokkereef)
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Allereerst was Osa een reu en Blacky een teef. Normaal gesproken kwam
Osa nooit op het dek van de stuurlieden maar in de periode dat Blacky
loops was had hij een bijzondere belangstelling voor de gangen boven. De
brandblusser voor de hut van de vierde stuurman moest het dan ontgelden.
Die werd dan echt als pispaal gebruikt tot grote ergernis van de bewoners
aan die gang. Ondanks de goede zorgen van de vierde stuurman, die
gedurende die perioden zijn hond - midden op zee - aan de lijn hield, lukte
het Osa toch om bij Blacky nakomelingen te verwekken.

Toen Osa door de Health Authorities ingeënt moest worden, kostte dit geld
en diezelfde dag werd het kistje van Osa geboren. Ieder lid van de etat-
major, waarvoor de tweede stuurman de gage verzorgde, stond per maand
een dollar af, die in ‘t kistje terecht kwam. Als de tweede stuurman niet aan
boord was, kon men - na verloop van tijd - ook geld lenen uit dat kistje
tegen een exorbitant hoge rente.
Osa werd rijk en toen er zich een goede gelegenheid voordeed in
Walvisbaai, werd een flinke hoeveelheid braaiwors en karbonades
ingekocht voor een barbecue op het sloependek. Osa - jarig verklaard -
kreeg een strik om en een flink stuk van ‘t varken! Dat waren gezellige
gelegenheden die op lange trajecten de eentonigheid verbraken.

Osa is vele malen gastheer geweest, doch was opeens spoorloos in de
haven van Santos. Vier dagen werd de haven en omgeving afgespeurd met
de auto van de agent, doch we vertrokken - helaas zonder Osa - richting
Zuid-Afrika en Singapore. Wel lieten we een opsporing verzocht bericht bij
het agentschap achter, die dat trouw op elk RIL-schip dat Santos aandeed
achterliet. Beloning voor het terug bezorgen van Osa was een doos met
twaalf flessen Johnny Walker Red, wat op zichzelf aanleiding kon zijn voor
weer een gezellig feest.

Maanden bleef het stil, tot er bericht van de TEGELBERG kwam. “Sterk
vermagerde Osa terecht,” vermeldde het scheepstelegram. Osa werd
maanden later in een Japanse haven tegen een doos whisky omgeruild en
tot in de kleine uurtjes werd dit heuglijke feit gevierd! Osa lag toen allang te
pitten in het vertrouwde hoekje in de hut van de hoofdwerktuigkundige.



Reünie
(bijdrage Hans Bos)

Inmiddels heb ik de leeftijd bereikt, dat ik mijn omgeving niet meer behoef
te verklaren waarom ik zoiets oubolligs als een reünie bezoek. Met veel
plezier kijk ik terug op al die bijeenkomsten die ik in de loop der jaren heb
bezocht. Maar desondanks heb ik me wel eens afgevraagd wat me daar nu
zo trekt. Is het het ontmoeten van oude bekenden, is het het weer proeven
aan die RIL-sfeer van weleer? Of is het het gevoel weer even terug te zijn
in die tijd die voor de meeste van de aanwezigen toch zo’n stempel heeft
gedrukt op hun verdere leven?

Onlangs las ik een gedicht dat ik u niet wil onthouden, want daarin ligt
volgens mij de verklaring van hetgeen ons bindt.

Bondgenoten,

Wij hebben langs gescheiden wegen
Steeds onze eigen weg gezocht;
Thans, aan het einde van de tocht,
Komen wij elkander tegen.

Pas bij het ronden van de bocht,
De tegenstellingen ontstegen,
Blijkt op hetzelfde vlak gelegen
Wat ieder voor zichzelf bevocht.

En nu de meeste zekerheden
Geleidelijk zijn zoekgeraakt,
Deelt zich onopgesmukt en naakt
De laatste waarheid aan ons mede:
Het is slechts dit gedeeld verleden
Wat ons tot bondgenoten maakt.

Uit Geleende tijd van Jean Pierre Rawie.
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