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Van de voorzitter 
 

Allereerst de veranderingen achter de groene tafel.  In mei nam het 
bestuur van uw vereniging afscheid van de heer J. Kalf na zijn 
zestienjarige deelname in het bestuur.   
Wij zijn hem erkentelijk voor zijn lange betrokkenheid.  De heer H. van 
Kapel werd als bestuurslid gekozen en wij wensen hem namens u allen 
veel succes. 
 
Uw bestuur vergaderde in december in Rotterdam aan boord van de 
raderstoomboot DE MAJESTEIT.  Het bouwjaar van het schip is 1926, 
lengte 82.50 m, snelheid 25 km per uur dankzij de 750 pk mooi 
opgepoetste stoommachine.  De aanwezigen besloten unaniem om op 
deze populaire stomer met veel ruime dekken op zaterdag 10 mei 2008 in 
Rotterdamse havenwateren het zestigjarig bestaan van onze vereniging 
te vieren.  Dit evenement zult u niet willen missen. Zo’n boottrip is voor de 
vereniging wat prijzig en wij zullen dit uiteraard niet elk jaar doen.  U zult 
zich herinneren dat de vorige havenreis van Oudroest in 1998 in 
Amsterdam was toen de vereniging vijftig jaar bestond. De vereniging 
telde in dat jaar 470 leden en thans 579.  Dat is dus wel een positief 
puntje om even bij stil te staan. 
 
Gert Boot 
 

 

DE 
MAJESTEIT 
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Van de redactie 
 

 

 
Honderd jaar. 
Op 10 november 2006 vierde 
Frits de Jong in De Koog op 
het eiland Texel zijn 
honderdste verjaardag. Nadat 
Oom Frits   zijn loopbaan als 
stuurman bij de JCJL in 1946 
moest beëindigen - zie het 
boek De Chinalijn in 
Oorlogstijd - werd hij bij 
Personeelszaken van het 
Amsterdamse hoofdkantoor 
belast met de leiding van  de 
afdeling Zeevarenden. 

De honderdjarige tijdens de 
verjaardagslunch 

In die functie was hij onder meer verantwoordelijk voor het in dienst 
nemen van nieuwe stuurlieden en werktuigkundigen. Ook de selectie van 
de leerlingen, die voor rekening van de KJCPL aan de zeevaartschool in 
Vlissingen studeerden, viel onder zijn verantwoordelijkheid. Een groot 
aantal van onze oudere leden is hun dienstverband met de RIL via Frits 
de Jong aangegaan. Wij wensen hem nog een aantal gelukkige jaren toe. 

Pensioenraad 
Kees Baas zou graag op deze wijze alle oud-RIL-ers willen bedanken die 
bij de verkiezingen voor de Nedlloyd Pensioenraad hun stem op hem 
hebben uitgebracht. 
Kopij 
Nadat gedurende een aantal jaren veel lezers een artikel voor de RIL-
Post hebben ingestuurd, begint de hoeveelheid kopij die de redactie nu 
ter beschikking staat behoorlijk af te nemen. Wij verzoeken daarom leden 
die nog een of meer aardige herinneringen of anekdotes met hun oud-
collega’s willen delen, deze op papier te zetten en aan de redactie - liefst 
per e-mail - toe te zenden. 
Shanghai 1949 
Van mevrouw Dirkzwager ontvingen wij uit de nalatenschap van haar 
echtgenoot een bijzonder document. J. Carrière had de leiding van het 
RIL agentschap in Shanghai toen de communisten in 1949 de 
nationalisten uit deze stad verdreven. Gedurende deze spannende dagen 
heeft hij een dagboek bijgehouden, waaruit wij nu een gedeelte publiceren 
in deze aflevering van de RIL-Post. 
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Shanghai - Mei 1949 
(geschreven door  Carrière) 

(uit de nalatenschap van Kees Dirkzwager) 
 

Op maandag 9 mei, ‘s morgens om acht uur, vertrok de MARIEKERK naar 
Hong Kong op weg naar Europa. In de grijze ochtendmist zag Dirkzwager 
het schip af en staarde het na toen het slaags lag en langzaam vooruit de 
Whampoo afstoomde naar huis. Hij moet gedacht hebben: “Wanneer komt 
de volgende ?”, doch hij beweert alleen maar slaap te hebben gehad. 
 
Het nationalistische en het communistische China waren niet tot 
overeenstemming gekomen. Na maandenlang praten gebeurde het voor 
China normale. De sterkste wilde alles hebben. Dit was niets nieuws. Toen 
Chiang Kai-shek dacht dat hij de sterkste was - dat is heel lang geleden, 
bijna een jaar! - wilde hij alles hebben. En het heeft geen zin 
overeenstemming trachten te bereiken wanneer geïnsisteerd wordt dat de 
tegenpartij alles opgeeft. Zo verliepen de dagen in nutteloos gepraat. 
 
De Yangtsze - China’s Sorrow - was geforceerd. Nanking was gevallen. De 
communisten rukken op langs de spoorlijn naar Shanghai. Soochow valt! 
Langs de spoorlijn naar Hangchow. Kashin valt! Ze zitten overal. 
Langzaam wordt Shanghai ingesloten. 
 
De foreigners weten alles van het gordijn. Ietwat verbaasd realiseren ze 
zich dat straks een bamboegordijn kan vallen, wat henzelf individueel 
betreft. Wat te doen? De Amerikanen, altijd een emotioneel volkje, worden 
een tikje opgewonden. Er zijn zoveel nieuwelingen bij. Terug naar Pop and 
Mom! De ouderen, die jarenlang hier geweest zijn en zich daardoor de 
meer bezonken filosofie van Europa eigen hebben gemaakt, zijn geestelijk 
meer verbonden met West Europa dan met het Midden Westen. 
 
Ondanks de oude scheidslijn tussen Chinezen en niet-Chinezen ontmoeten 
deze groepen elkaar in Shanghai waarschijnlijk meer dan ergens anders in 
China. Velen zijn intieme vrienden. Meer dan in het Zuiden spreken de 
foreigners Chinees. Ze gaan gezamenlijk naar diners, cocktailparty’s en 
komen bij elkaar op visite. Wij kennen elkaars kinderen en elkaars huizen. 
Doch er is één ding, dat vrijwel ongelooflijk en zeker onbegrijpelijk is voor 
de buitenstaander. Deze miljoenen Chinezen in Shanghai, ondanks de 
afschaffing van de extraterritoriale rechten, ondanks de opheffing van de 
concessies, kijken dag in dag uit wat de foreigner doet. 
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Verliest de foreigner vertrouwen in zichzelf (met of zonder gunboat 
protection), wordt hij zenuwachtig, dan lopen de Chinezen prompt te hoop 
en keren zich gemeenschappelijk tegen hem. In het gunstigste geval 
houden de allerbeste, enkele uitzonderingen, zich afzijdig.  
Blijft de vreemdeling echter onverschillig, neemt hij de komende dingen in 
dit eeuwige China kalm en accepteert hij de uiterlijke veranderingen als 
een begrijpelijk gebeuren, en laat hij door zijn gedrag zien dat alles, ook 
voor hem, steeds het stempel van het tijdelijke draagt, dan heeft deze 
handvol buitenlanders in Shanghai op de zes miljoen grote massa een 
kalmerende invloed, die weinig Chinezen bewust begrijpen en waarover 
vele buitenlanders hier zich nog uitermate zouden verbazen, wanneer het 
uitgelegd werd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een rickshaw op de 
Bund in Shanghai 
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De Chinezen in Shanghai hebben nooit begrepen waarom het Foreign 
Settlement en de French Concession geruïneerd moesten worden. Zoals 
het vroeger was, was het goed. Want er was geen stad, geen dorp, geen 
vlek in dit eindeloze China dat ook maar een vergelijking kon doorstaan 
met de Concessies (Shanghai, Tientsin, Hankow, Amoy, Canton) en Hong 
Kong.  En ondanks de nationalistische agitatie tegen de concessies en de 
grote satisfactie die uiterlijk “de restauratie van China’s souvereine 
rechten” bewerkstelligde, werd door de grote massa de stabiliserende 
invloed van de concessies diep gevoeld. Slechts de buitenlandse 
gemeenschap bleef over, thans zonder speciale rechten. Doch in de chaos 
van de naoorlogse jaren bleef de meer bezadigde Chinees het oog houden 
op het doen en laten van de buitenlander, bij wie hij in het verleden zo 
dikwijls bescherming had gevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mao en zijn volgelingen tijdens “de lange mars”. 
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De Yangtsze was dan gevallen. Bij deze enorme rivier, waarvan de 
schoonheid en het geweld alleen begrepen kunnen worden door een 
dichter of een loods, zag het Nationalistische Leger geen kans de 
Communisten tegen te houden. Deze drongen steeds verder door en de 
wereld werd vergast op de tragische kwasterij van een verdediging van 
Shanghai tot de laatste man, op een Chinees Stalingrad. Rondom 
Shanghai werd een houten hek getimmerd, van palen gerekwireerd van 
E.C.A., waaraan de commanderende  generaal een kleinigheid per paal 
verdiende. Niemand begreep de betekenis, doch de bedoeling was 
schijnbaar dat de vijand daar zou stil staan. Pillboxes werden gebouwd,  
loopgraven gedolven, dorpen afgebroken, bomen omgehakt en Hungjao - 
het Zorgvliet van Shanghai - vernield. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu was het wachten op de vijand. Na al het gebral kwam de vijand, zag en 
overwon.  
Ik hield enkele aantekeningen bij met de bedoeling daaruit t.z.t. een 
officiële brief te distilleren. 
Ze nog eens doorlezende leek het mij aardiger ze maar te laten zoals ze 
waren, neergeschreven ’s avonds na het eten en voor het naar bed gaan in 
de kalmerende stilte van de nacht, met de hoop op een beter morgen. 
Op maandag 9 mei dan, na vertrek van de MARIEKERK, wachtten wij op 
de dingen die komen zouden. 

 

Shanghai in 1949 gezien vanaf de Whampoo. 
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“Chief, do you believe??”  
(bijdrage W. Bakker) 

 
Om in Port Harcourt te geraken moet je bij Boni de rivier op onder 
loodsaanwijzing. Deze loods wordt door zijn vrouw naar het schip geroeid; 
een klus waar wel drie kwartier in kan gaan zitten. Eenmaal, met boot en al, 
aan boord gaat het ‘langzaam’ tot ‘halve kracht’ de rivier op. Dat wil 
zeggen, indien er water genoeg staat. Toen wij dat met de TJIPANAS 
probeerden, bleven we halverwege het traject steken en gingen ten anker 
in de rivier met niet eens zover van het schip af de jungle, die stampend 
vol was met geluiden. Het getsjirp, gepiep en geroep van apen onderling 
was niet van de lucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een verfrissend bad nog even een blaasje pikken aan dek; in de hut 
was het te broeierig om daarbij in slaap te kunnen vallen. In het gele 
lamplicht van de antimuskieten verlichting trof ik de loods, in een lange 
witte soepjurk en met een bijbeltje in zijn handen. 
“Do you believe in the Lord our Master??” vroeg ie aan me en, zonder op 
antwoord te wachten, viel hij uit de rieten dekstoel op zijn knieën met beide 
armen ten hemel geheven. Alsof hij zojuist uit Kampen kwam, zo klonk dat 
in mijn oren. Deze voorstelling duurde zeker wel tien minuten. 
Kort daarop zijn we overgestapt op een ander onderwerp, uitgeholde 
boomstammen! Ik vertelde de loods dat mijn vrouw vaak met de kinderen 
naar het strand ging in Hong Kong en dat ik best zo’n klein bootje zou 
willen hebben. Dat ding moest dan wel boven op een Ford Anglia passen. 

 



 8

En moest zeker niet langer zijn dan zes voet. De loods zou zijn zoon met 
deze klus belasten, die kende het rivieren gebied als de beste. 
“You give me a piece of rope with knots in it to show the length. He is not 
that smart, you see!” 
Een touwtje gehaald en alvast wat Nigeriaans geld, want dit was natuurlijk 
het volgende onderwerp. Knopen erin voor de 6 voets lengte. 
“That is for kids!” riep hij uit en ik was helemaal gerustgesteld dat hij wist 
wat we nodig hadden. 
“Hoeveel kost dat? 
“Och, zo’n klein ding. Just give me five Nigerian Pounds.” 
Dit was rap gedaan; we gingen slapen en werden bij het krieken van de 
dag gebeld met het bericht dat de 'machinekamer was aangevraagd'. ’We 
gingen weer verder.  
 
‘s Middags in de messroom werd mijn belevenis met de loods verteld en 
ook dat ik een uitgeholde boomstam van zes voet bij hem had besteld 
voor vijf Nigeriaanse ponden. 
“Heb je hem al betaald?” klonk het welhaast in koor. 
“Natuurlijk. De loods is een religieus ingesteld mens en ik dacht dat ik hem 
wel kon vertrouwen.” 
De hele messroom was er stellig van overtuigd dat ik nooit een boot zou 
zien en dat ik naar de vijf ponden zou kunnen fluiten. Iedere dag dat we 
dichter bij het vertrek kwamen werd het gesnikker luider en bij tijden werd 
ik gewoon uitgelachen. Nee, ze hadden gedacht dat ik pienterder was. 
 
Op de dag van vertrek was er, na de lunch, nog steeds geen boot 
aangekomen. We zouden om vijf uur vertrekken. Ik zag dat lange stuk 
rivier op me afkomen en had daarom nog vlug even een piepslag 
gemaakt. Nog steeds was er geen boot te zien. Tegen vier uur werd er op 
mijn deur gebonsd.  
“Chief, this is the pilot. Your boat is outside!” 
Gauw in mijn kimono en naar de reling en, ja hoor, daar lag een 60 voet 
lange, uitgeholde mahonie boom, die kennelijk pas was gekapt en 
gestoomd en waarvan de boorden met stukken dikke takken uit elkaar 
waren gedrukt. Whow, dat gaat extra geld kosten. Maar nee hoor. De 
loods, die eerst mijn verbaasde gezicht zag en daarna een brede grijns, 
was gerust gesteld. 
“Sorry, my son lost the rope!” meldde hij, waarna hij naar de brug ging. De 
Chinese crew, die allang van de boot had gehoord, ging aan de gang. De 
bootsman had al een mooi plaatsje gevonden, precies onder de sloepen. 
En een kwartier later stond het er dan te pronken; het grootste stuk 
houtsnijwerk dat ik ooit had bezeten. 
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De dekbemanning had interesse. Er werden echte zitbankjes in 
gemonteerd en de buitenkant werd met een elektrische schaaf mooi glad 
gemaakt. Ze zagen er een soort dragon-boat in en, ja hoor, precies in het 
midden was al een stellage gemaakt om een grote trom in te plaatsen. 
Tijdens de kustreis werd er driftig gehandeld om in het bezit van peddels te 
komen. Er werden verschillende teams gevormd, die bestonden uit dek- en 
machinekamer personeel met een enkele stuurman en wtk erbij. Uit het 
tally office kwamen T-shirts en petjes.  
Het duurde even voor we een goede gelegenheid hadden om er mee te 
gaan proefvaren. Grote stukken piepschuim werden nog onder de zittingen 
gestopt, met het leeuwendeel op de plaats waar de trom zou moeten 
komen. 
In Kaapstad, op een zondagochtend, de koffie en de kaakjes zaten net 
achter de kiezen, werd de gangway zonder al te veel herrie afgevierd en 
werd de boot te water gelaten. Toegegeven, het was een wiebelig geval, 
doch één voor één konden we gaan zitten; de assistent kok met de trom 
werd als laatste geïnstalleerd.  
“Wwrammm, wwrammm, wwrammm” het ritme werd keurig aangegeven 
en de boot schoot vooruit. Er zaten wel zestien bemanningsleden in. 
Peddel naar bakboord en peddel naar stuurboord. Het moet een prachtig 
gezicht zijn geweest. Als een echte watertor schoten we over het water en 
nog in een keurig rechte lijn ook. Het kan zijn dat de man die met een riem 
op het hoog boven water uitstekende achterstuk was gezeten, hierop 
invloed heeft gehad. We voeren recht op het havenhoofd aan en, toen we 
daar eenmaal tussendoor gingen, kregen we pas de deining en de 
mensen, die  
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naar ons stonden te kijken, in de gaten. Wellicht daardoor roeiden we zelfs 
nog beter en in een strak tempo. Toen we de eerste grote deining op ons 
af zagen komen, was het eigenlijk al te laat. De boot prikte erin en de golf 
ging gewoon over ons heen. De boot vol en de kok met trommel en al te 
water. De boot bleef net drijven en er zat niets anders op dan met z’n allen 
te water te gaan. Onder grote hilariteit van de kijkers op de pier ging 
iedereen eruit en begonnen we driftig met de petjes te hozen. De kleinsten 
kropen terug en verrichtten het werk toen van binnen uit. Het gevaarte 
werd gedraaid en één voor één werden we weer aan boord gehesen. Heel 
voorzichtig werd de terugtocht aanvaard onder aanmoediging van de 
kijkers aan de wal.  
Eenmaal langszij en weer aan boord werd de boot van alle kanten nog 
eens bekeken. We waren het er allen over eens dat het een prachtig, doch 
niet zeewaardig ding was. De bootsman trakteerde op een biertje en was 
misschien wel zielsgelukkig dat we allemaal weer heelhuids terug waren. 
Het was voor iedereen een duidelijk geval. Ook de dekbemanning was niet 
meer in de boot geïnteresseerd.  
Die middag schreef ik een keurige brief aan HK MH (waar ook de passage 
afdeling was gevestigd). We lieten hen weten dat we de hand hadden 
weten te leggen op een grote, 60 voet lange, mahonie houten kano. 
Bijzonder geschikt voor de enorme etalage van de afdeling passage. Zou 
daar zeker niet misstaan met enige etalagepoppen en kartonnen dozen 
met de slogan “We ship everything to Africa, but in a much more modern 
manner!” 
Bij aankomst Singapore vernamen we dat HK MH niet geïnteresseerd was. 
Natuurlijk kwamen er wel enige kijkers. Aan mijn echtgenote schreef ik het 
verzoek een advertentie te plaatsen in de South China Morning Post 
waarbij het schip tegen advertentiekosten te koop werd aangeboden. 
Doodzonde om zo’n mooi stuk mahoniehout gewoon overboord te 
kieperen. Op de dag van vertrek naar Japan kwam er een frater, die leraar 
was aan een jongensschool, kijken of er misschien een visboot van te 
maken zou zijn. Hij was dol op vissen en, met hem, nog zo’n twintig 
jongens. We besteedden twee uur aan een ontwerp waarbij twee drijvers 
van bamboe aan de boot bevestigd konden worden. Tevens zou de eerste 
tien voet met watervast triplex worden dicht gemaakt. In de achtersteven 
zou een gat gemaakt kunnen worden waarin een buitenboordmotor met 
lange staart gemonteerd kon worden. De frater werd enthousiast, betaalde 
prompt de HK $ 20,- advertentiekosten en zou de boot bij terugkomst Hong 
Kong komen afhalen. En dat gebeurde! Ruim een jaar later zag ik de boot 
voor het eerst weer terug. Het onderhoudsvrije ding schoot met een 
rotvaart door het water, de pater, in korte broek, achterop. We hebben nog 
geroepen, doch hij hoorde ons niet. Jammer! 
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Redetijger 
(uit de nalatenschap van Steffen Elgersma) 

 
Vlootbezoek, driemaal daags: daar steek je veel van op, daar wordt een 
solide grondslag gelegd. Tenminste als je je een beetje weet te gedragen. 
En dat is niet zo moeilijk want de gedragsregels aan boord zijn eenvoudig: 
bescheiden opstellen, belangstelling tonen, goed luisteren, altijd jezelf 
voorstellen, altijd handen schudden, handen schudden met iedereen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Houdt men zich aan deze regels dan zal men al gauw worden uitgenodigd 
om aan boord te blijven eten, een uitnodiging die de redetijger met beide 
handen aangrijpt. Vooral als die uitnodiging er eentje is voor het 
middagmaal op zaterdag of zondag. Want aan boord van de 
maatschappijschepen eet men op zaterdag raasdonders met spek en op 
zondag nasi goreng - en dat is nog eens wat anders dan die vervloekte 
gekookte komkommer van Koo de cook boy!  
 
Mocht men aan boord  blijven eten, dan dienen de in de messroom 
geldende tafelmanieren in acht te worden genomen. Deze zijn het 
uitspreken van een aantal wensen: “Eet smakelijk!” aan het begin van de  
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maaltijd, “Wel bekome!” aan het einde van de maaltijd en, mocht 
deelname aan de maaltijd niet geheel synchroon verlopen zoals veelal het 
geval is: “Smakelijke voortzetting!” 
 
Nadat de redetijger zijn zaken heeft afgehandeld met de kapitein, de 
hoofdwerktuigkundige, de eerste stuurman en de purser, maakt hij een 
rondje langs de ruimen, buigt zich over de luikhoofden, snuift de geur op 
van tropische land- en bosbouwproducten, maakt een praatje met de 
voorman van A Wing en met de stuurman aan dek. 
 
Een werkend schip bij avond - het gele schijnsel van de laadlampen die 
slingeren in de masten, het geratel van de repen, het gedreun van de 
lieren, het schavielen van een tros, het gekraak van houten jonken, 
slierten gedempt gegiechel uit een poort en, als je geluk hebt want dit is 
een steeds zeldzamer voorkomend verschijnsel, het gehijg en gesis en 
getjakker, het verrukkelijke geluid van stoom aan dek. 
 
Een werkend schip bij avond - beter nog dan een warme stal in Friesland, 
in de winter, onder melkenstijd, waar de pastorale geur van hooi en 
koeienlijven zich mengt met het gerammel van kettingen, het geknars van 
de mestkar, knisperend stro, dof geplof en vrolijk geklater, het suizen van 
stralen in schuimende melk, het geloei van het rund dat wacht op haar 
beurt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De TJILEKAS, waarmee redetijgers in Hong Kong de schepen bezochten 
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Als de redetijger zo ’s avonds aan boord is, wordt hij vaak gevraagd om 
een pijpje bier te blijven drinken, soms in de hut van de eerste stuurman, 
soms in die van een jongere officier, soms, op een zoele zomeravond, aan 
dek, in het halfduister, gezeten in stoelen van pitriet. Aan dek, met aan de 
overwal de miljoenen lichtjes van Hong Kong; of van Kowloon, dat hangt 
af van het tij. 
 
Het gesprek betreft bijna altijd, dat zal niemand verbazen, de ‘Kongsi’, het 
schip, de scheepvaart. Het drinken van pijpjes bier ontaardt bijna altijd, 
want wal versus vloot, in een jantje-jij-kunt-mij-niet-pakken. Maar dat geeft 
niet want zo leer je de mensen kennen, zo leer je de kneepjes van het vak, 
zo leer je de taal van de zeeman. 
 
Rechtstreeks, ruimschoots, volhouden, botvieren, op de hoogte zijn, 
ergens peil op trekken, iets te boven zijn, te kort schieten, toetakelen, 
aftakelen, opdoeken, opdirken, achterbaks, overlast, in de aap gelogeerd 
zijn, het bittere einde, woorden en uitdrukkingen die een ieder kent en 
gebruikt zonder er bij stil te staan dat ze alle uit de scheepvaart stammen. 
 
Maar dat bedoel ik niet met de taal van de zeeman. 
 
Ik bedoel ook niet de woorden die te beluisteren zijn: flens en blinde, tamp 
en talie, log en lood, knikstag en ankerbal, knevels keggen en 
zwanenhalzen, roertorn, kopschot, pokhout, duikpijp, tentstrevel en 
tengellat, aswippen, roetblazen en paaltje pikken, of het woord dat altijd zal 
vallen indien een werktuigkundige zich in het gezelschap bevindt: 
zuigertrekken. 
 
Wat ik bedoel is het taalgebruik dat aan boord net even anders ligt dan op 
de wal: niet op maar aan dek, niet aanzetten maar bijzetten, niet luisteren 
maar uitluisteren, niet wekken maar porren, niet opstaan maar overal 
komen. 
 
Geen boot maar een schip, geen pijp maar een schoorsteen, geen zielen 
maar koppen, geen katrollen maar blokken. Een voorliggend schip wordt 
niet ingehaald maar opgelopen, smokkelwaar wordt vrij gezet, de valreep 
wordt waargenomen, een goede gelegenheid wordt ondervonden, er loopt 
iets onklaar, een wacht wordt ingepikt of opgestoken. In de kaartentafel in 
de kaartenkamer op de brug tikt geen klok maar een tijdmeter, die 
dagelijks om 9 uur v.m. door de tweede stuurman wordt opgewonden, die 
na het opwinden de gezagvoerder daarvan onmiddellijk mondeling kennis 
geeft. 
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Wanneer de kapitein vanaf de brugvleugel de stuurman op de bak 
toeschreeuwt, al dan niet door de scheepsroeper: “Staat  ‘ie al stijf, 
stuurman?” dan vraagt de kapitein niet naar de stand van de stuurman 
maar naar die van de voortros. 
Schoot aan, torn toe, pikheet, gekatte ankers, gejoggelde wanden, 
waarloze delen, Zeeuwse wasdag, boerennacht, de taal van de zeeman. 
 
De taal van de zeeman - mooie taal, nuchtere mensen. Een van de 
vreugden van het scheepvaartvak is dat je te doen hebt met mensen die 
iets van de wereld hebben gezien, mensen die met eigen ogen hebben 
gezien wat werkt en wat niet werkt, mensen die weten wat er in de wereld 
te koop is, mensen met een wat bredere visie, een wijdere horizon. 
 
Onder hen geen hemelbestormers, maatschappijhervormers, 
patroondoorbrekers, actievoerders, geen wereldverbeteraars, geen 
wildverwarde dwepers - daarvoor is de zeeman, in zijn eigen woorden, te 
bereisd. 
 
Stelt men de vraag aan iemand die werkt in de zogenaamde ‘zachte 
sector’, een mooi gevonden uitdrukking die mij onlangs ter ore kwam, wat 
het doel is van een pettenfabriek, hij zal antwoorden: het maken van 
petten. 
 
Het doel van een pettenfabriek is het maken van winst. In de scheepvaart 
ligt dit niet anders. Maar het aardige van het werk van hen die op zee hun 
brood verdienen is dat het uitvoerende land beter wordt van elke baal die 
in zijn schip wordt geladen - zo niet, dan wordt die baal niet geladen. En 
het invoerende land wordt beter van elke zak die wordt gelost - zo niet, 
dan wordt die zak niet gelost. Ergo: het werk van de zeeman verbetert de 
wereld. 
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De Oceaanpost 
(bijdrage Henk Slettenaar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedere dag gaf hij trouw zo'n blaadje uit. De nieuwsberichten die hij hierin 
vermeldde sloegen echter vaak nergens op. Radio Holland zond de 
morsesignalen van het nieuws met hoge snelheid uit en, doordat hij ervaring 
miste, was de tweede Sparks slechts in staat hier zo nu en dan een woord  van 
op te pikken. Het was het eerste schip waar hij ooit op had gevaren en omdat 
hij niet wist waar hij aan toe was, durfde hij niemand te vertellen dat de 
uitzendingen eigenlijk te snel waren voor zijn capaciteiten. Rondom de 
ontvangen woorden verzon hij daarom maar de rest van het nieuwsbericht. In 
eerste instantie verlevendigde dit de nieuwsgeving in hoge mate omdat hij 
over een vruchtbare fantasie beschikte. Ontving hij bijvoorbeeld de woorden 
Amsterdam, staking en dokwerker dan fabriceerde hij een bericht waarin stond 
geschreven dat de dokwerkers in Amsterdam in staking waren gegaan. 
Werknemers en werkgevers zouden trachten tot elkaar te komen. Sommigen 
aan boord van de BOISSEVAIN vonden het een beetje vreemd dat ze nooit 
een vervolg op deze berichten lazen doch echte argwaan werd niet 
gekoesterd. 

 

De BOISSEVAIN te Durban - 1955 

 
 
Over het algemeen werden aan boord 
van de RIL passagiersschepen door 
Radio Holland twee radiotelegrafisten 
geplaatst. Dit was ook het geval aan 
boord van de BOISSEVAIN. Sinds 
een half jaar werd de eerste Sparks  
geassisteerd door een jonge, pas 
afgestudeerde marconist. Het 
behoorde tot de taak van deze tweede 
Sparks om - als het schip op zee was 
– naast het Engelstalige nieuws voor 
de passagiers, de nieuwsberichten die 
Radio Holland uitzond op te nemen 
en uit te werken tot een dagelijks 
nieuwsblad voor de Nederlandse 
officieren, de 'Oceaan Post' genaamd. 
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I 
 
 
 
 
 
 
 
Dit ging goed tot, zo'n zes weken later, luchtpostedities van de Nieuwe 
Rotterdamse Courant het schip bereikten. Toen kwam aan het licht dat er in 
Amsterdam geen sprake was geweest van een staking. Men had de 
spoorwegstaking van 1942 herdacht bij het standbeeld van de dokwerker. Ook 
andere zaken hadden zich heel anders afgespeeld dan hen door deze Sparks 
was voorgeschoteld. 
Het onvolledig opnemen van de nieuwsberichten was spoedig verholpen. De 
eerste marconist verrichtte enige kleine aanpassingen aan een oude 
bandrecorder. Hierop werd de uitzending opgenomen om op een later tijdstip, 
met een langzamere snelheid, die de tweede Sparks kon bijhouden, opnieuw 
te worden afgespeeld. De 'Oceaan Post' gaf in het vervolg de nieuwsberichten 
van Radio Holland waarheidsgetrouw weer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boissevain
55

 

 

 
 
 
 
 
Het radiostation van  
de BOISSEVAIN 



 

 
 

17

  

Toch had vooral de tweede wtk een zeker wantrouwen behouden tegenover 
die jonge snuiter en had hij een eigen abonnement genomen op het N.R.C. De 
tweede Sparks, die hiervan op de hoogte was en in zijn hart deze controle niet 
erg sportief vond, had vanaf die dag gezocht naar een mogelijkheid om de 
Second dit wantrouwen betaald te zetten. 
Hij had de tijdelijk aan boord geplaatste instructeur patissier Schep al eens 
mee laten rijden in de uitslagen van de Tour de France. De ene dag was 
Schep twintigste, de dag daarop kwam hij nog juist voor sluitingstijd binnen; hij 
won zelfs eens de prijs van de meest strijdlustige renner. Maar welke fratsen 
de Sparks deze niet bestaande wielrenner ook liet uithalen, niemand aan boord 
van de BOISSEVAIN vond hier iets vreemds aan en reageerde er op. 
Toen enige tijd later de Nederlandse voetbalcompetitie van start ging, 
organiseerden de officieren ook weer hun onderlinge voetbaltoto. Iedere 
ingevulde kolom kostte een flesje bier en wie het hoogste aantal juiste 
uitslagen had ingevuld kreeg de bierpot. Deze toto bleek een groot succes te 
zijn doch al snel kwamen de deelnemers er achter dat het helemaal niet 
voordelig was de pot te winnen. De verliezende bemanningsleden verwachtten 
dat het gewonnen bier voor iedereen beschikbaar werd gesteld ter meerdere 
eer en glorie van de winnaar. Daar er altijd wel een paar niet-bierdrinkers bij 
waren en hij de alternatieve drankjes ook nog moest betalen, legde de 
totowinnaar er altijd wat op toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu door de toto de voetbaluitslagen iedere zondagavond in het middelpunt 
van de belangstelling stonden, kwam men er al snel achter dat de Second 
een fanatiek aanhanger was van Ajax. Het waarom van deze 
aanhankelijkheid ontging een ieder daar hij ergens uit de binnenlanden van 
Friesland stamde  

 

 
 
 
Een toto-bierbon uit een 
latere periode. 
De inzet was inmiddels 
verhoogd tot drie biertjes 
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en geen enkele relatie had met Amsterdam. Toch moest niemand het wagen 
een kwaad woord te uiten over zijn favoriete Ajax. 
Sedert de Sparks op de hoogte was van de voorkeur van de Second ging het 
snel bergafwaarts met Ajax; deze vereniging verloor week na week. En niet 
met normale uitslagen, nee..., vrijwel iedere week werd met grote cijfers 
verloren. De ene zondag had Blauw Wit weer eens met 9-2 van hen 
gewonnen, de volgende keer verloor men met 10-1 van RCH. Week na week 
duurde de inzinking van Ajax voort en wekelijks werd het gezicht van de 
Second langer als hij de uitslagen las. Hij identificeerde zichzelf zo met deze 
vereniging dat hij iedere nederlaag als een persoonlijk verlies aanvoelde. Nu al 
vijf weken achtereen had zijn club grote nederlagen te slikken gekregen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo’n vijf weken later, toen een nieuwe voorraad NRC’s aan boord was 
gekomen, kon men, tot woede van de bedrogen Second, lezen dat Ajax 
ongeslagen bovenaan stond. Vanzelfsprekend werd de tweede Sparks door de 
Second weer eens hartig toegesproken. De andere leden van de etat-major 
konden deze streek van de tweede Sparks echter wel waarderen. 

 
Officier’s messroom op de BOISSEVAIN 
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SCHILDERIJ  MET  POLITIEKE  LADING 

(bijdrage Gert Boot) 
 

Ons verhaaltje begint aan het einde van de veertiger jaren.  Nadat de 
combinatie overeenkomst tussen JCJL en KPM was getekend in 1947, 
was er, naast de reorganisatie, dringend nieuwbouw nodig.  Nog in dat 
zelfde jaar werden plannen voor niet minder dan vijf schepen 
ontworpen waaronder nieuwe tonnage voor het door de JCJL van 
oudsher verzorgde vracht- en passagiersvervoer tussen China (Hong 
Kong) - Straits - Indië. 
Het werden de TJIWANGI en TJILUWAH die - gebouwd door van der 
Giessen te Krimpen aan de IJssel - in 1951 en 1952 in dienst kwamen 
(258 hutpassagiers en capaciteit voor meer dan 1500 reizigers in de 
tussendekken). 
De TJIWANGI had een Europees decor met - aangeboden door 
“Oudroest”-  een groot bloemstuk  schilderij van mevrouw R. de 
Balbian Verster-Bolderheij in het trappenhuis eerste klasse.  Op 
aandringen van HKHO kreeg de TJILUWAH een meer op het Verre 
Oosten afgestemd interieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het door onze vereniging aan de TJIWANGI geschonken 

schilderij werd tijdens de brand in 1962 beschadigd. Dit is een 
afbeelding van het vervangende, eveneens door mevrouw de 

Balbian Verster geschilderde doek. 
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Het bouwbureau had met het laatste wat moeite. De heer Veltman - KJCPL 
vertegenwoordiger in Indië en op zakenreis in Amsterdam - zocht daarop 
de schilder Lee Man Fong op, die hij kende uit Djakarta en die in die tijd in 
de buurt van “Het Scheepvaarthuis” woonde. Zie separate voetnoot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het “Chinese Markt Scene” (zie afbeelding), een schilderij van maar liefst 
257,5 cm x 84,5 cm, werd dus gemaakt in Amsterdam in 1951 en 
aangebracht in het 1ste klas leeszaaltje van de TJILUWAH. 
Het werd algemeen een mooi en sfeervol schilderij gevonden maar werd 
helaas ook bekritiseerd door sommige Chinese passagiers. Zij dachten dat 
het een politieke “mainland message” had, die hen niet aanstond. 
Op een zekere dag werd het kunstwerk door een kras moedwillig 
beschadigd en de schilder - die inmiddels in Djakarta woonde - werd 
dringend verzocht de schade snel te herstellen, hetgeen tijdens een één-
dag-stop in Tandjong Priok gebeurde. 
 
Een scheepvaartmaatschappij die tussen diverse landen vaart en allerlei 
passagiers boekt wil natuurlijk neutraal overkomen. Dit was dan ook de 
reden dat Veltman, inmiddels directeur in Hong Kong, drie vertrouwde 
Chinezen om advies vroeg. Onder meer Ang Yan Guan van de grote krant 
Sin Pao en Ling Sin Chow, de passage-guru uit de JCJL-tijd, werden 
gevraagd. 
 
Het unanieme advies was om het aan sommigen aanstoot gevende 
schilderij te verwijderen, daar de scène van de dansende meisjes met 
trommeltjes inderdaad geïnterpreteerd kon worden als deel van de Grotere 
Oogst campagne, één van de activiteiten van de CCP regering zoals de 
Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie nadien. 
Een man als Veltman nam natuurlijk zijn verantwoordelijkheid en bestelde 
bij dezelfde schilder, op zijn kosten, een nieuw definitief neutraal schilderij 
met alleen maar tropische bloemen. 



 21

De “Chinese Markt Scene” kwam zodoende in het bezit van Veltman, die 
het in zijn villa in Ronco, Zwitserland en later in Hong Kong tentoonstelde 
en er, naar eigen zeggen, dagelijks van genoot. 
 
Informatiebronnen: wijlen A.H. Veltman, Man. Dir. KJCPL Hong Kong en 
Chan Fan Pauw (Pauwtje), ex-hoofd bemanningszaken KJCPL, Hong 
Kong. 
 
 

Enige gegevens over de schilder Lee Man Fong 
Canton 1913 - Djakarta 1988 

 
De vader van de schilder verhuisde van Canton naar Singapore in 1916 en 
de jonge Lee maakte toen mogelijk voor het eerst kennis met de JCJL. In 
1932 vertrok hij naar Batavia waar hij een advertentie agentschap opzette 
en ook reeds tekende en schilderde. Vanaf 1940 schilderde hij slechts 
weinig, bezocht Bali en had in 1941 een eenmanstentoonstelling in 
Batavia. In 1947 zorgde de Nederlandse Gouverneur-generaal van Mook 
ervoor dat hij een studiebeurs kreeg in Nederland, waar hij tot 1952 
verbleef. Het was in deze periode dat hij, op bestelling van de KJCPL, in 
een bovenhuis in de buurt van “Het Scheepvaarthuis” in Amsterdam het 
“Chinese Markt Scene” schilderde. 
Terug in Indonesië stichtte hij de Yin Hua Association en werd in 1961 de 
officiële schilder voor President Sukarno, voor wie hij een vijfdelige 
catalogus samenstelde van de Presidentiële kunstcollectie, waarin 
meerdere van zijn werken waren opgenomen. Het werk van M.F. Lee is 
thans - in het bijzonder in Zuid-Oost Azië - populair en … prijzig! 
 
 
Oproep 
In het dossier ontbreekt een foto van het schilderij genomen in het 
leeszaaltje van de TJILUWAH. Indien u, die dit leest, er één heeft, wil de 
redactie van de RIL-Post die gaarne lenen teneinde een kopie te maken. 
Alle gemaakte kosten zullen vergoed worden. 
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Floet 
(bijdrage Ton Roskam) 

 
Het leven van een vijfde werktuigkundige op een schip is helder en 
duidelijk gestructureerd. Gewoon wachtlopen:  vier op, acht af, geen 
gezeur met vakanties of snipperdagen. 
Verder was in de jaren vijftig de zevendaagse werkweek in de aanbieding, 
compleet met driejarige uitzendperiode. Het was op een Victory schip dat ik 
berekende dat ik net m’n duizendste wacht gelopen had, zonder 
onderbrekingen. Dit moest gevierd worden. Nu wordt elke gelegenheid om 
iets te vieren aangegrepen, dus zo uitzonderlijk was dit ook weer niet. Na 
de nodige festiviteiten werd het tijd voor het diner. De maaltijden worden 
aan boord gezamenlijk genuttigd in de messroom. Aan boord van een 
Victory heeft dat enige uitleg nodig. Victory’s zijn eenvoudige schepen die  
in grote aantallen gebouwd zijn gedurende de tweede wereldoorlog, 
gespeend van elke vorm van luxe of comfort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De messroom was ontworpen door een binnenhuisarchitect die z’n sporen 
verdiend had bij de inrichting van penitentiaire instellingen. Het plafond en 
de wanden waren van een vrolijk salmonella beige, de banken van het 
oude N.S.groen en uiteraard bekleed met skai, ( the skai is the limit) de 
tafels waren uitgevoerd met grijs gewolkt formica en de vloer bedekt met  

 

Een verjaardagspartij in de messroom van de TJIBODAS 
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colovinyl tegels van een onbestemde kleur. Het meubilair bestond verder 
uit massief vuren. Het geheel had de ambiance en warme uitstraling van 
een derde klas wachtkamer van de spoorwegen in buiten-Oezbekistan. Het 
menu aan boord van een Vic had de voorspelbaarheid van het weer van 
gisteren. Een van de topics die bijna dagelijks terugkeerde was het toetje, 
dat fruit-jelly heette. 
Een fruit-jelly is een simpel product gemaakt uit water, limonadesiroop en 
gelatine. De receptuur oogt eenvoudig, maar de componentenmix is uiterst 
kritisch. Het scala van mogelijkheden liep van een amorfe kwak via een 
borstimplantaat naar een soort rubberen bumpertje. Omdat onze 
bemanning uit Chinezen bestond , waar wij mee communiceerden in pidgin 
english, had deze lekkernij de koosnaam floet gekregen. Er waren zelfs 
twee smaken bekend: aaldbei en flamboos. 
Aan het eind van de maaltijd kreeg ik weer de onvermijdelijke floet op m’n 
bord. Met de bolle kant van m’n lepel testte ik de restitutiecoëfficient ofwel 
de stuiterfactor,…implantaat 
Het tijdperk van de airconditioning lag nog voor ons. Aan de wand van de 
messroom hing een oscillerende ventilator, die druk bezig was warme lucht 
te verplaatsen en daarbij een irritant geluid maakte. Elke keer als de 
ventilator het einde van z’n cyclus bereikte haperde het mechanisme, 
terugzwenken was er niet altijd direct bij. Als de hapering zich doorzette 
bestond de mogelijkheid dat de wand met de dienstgang mee ging 
resoneren. Het was weer eens zo ver.  Terwijl ik naar de ventilator keek 
siste m’n buurman: “Knijp!”. De uiterste uitdaging waar een man voor staat, 
de keuze is eeuwige roem of permanente wroeging… dus: 
“amangottodowhatamangottodo”. De floet ging op de lepel, ik haakte mijn 
vinger er achter, duim achter de steel, het geheel werkte als een 
ouderwetse blijde, in een strakke blijde boog vloog de floet in de 
ventilator.Het beschermingsdraadwerk zorgde voor een eerste ruwe 
verdeling waarna de rondrazende schoepen het karwei afmaakten.  Een 
frisse roze walm sproeide door de messroom, even snuiven… 
FLAMBOOS!    
Natuurlijk moet na zo’n oefening  het plafond weer gereinigd worden en 
aan een sopje was dat echt. wel toe. Een snel ingestelde vermakelijksheid-
belasting zorgde voor de nodige fondsen . Gelukkig kreeg ik vrijstelling van 
belasting. De opbrengst was echter voldoende om onze Chinese stewards 
er toe te bewegen om het een en ander weer in toonbare staat te brengen. 
A fistfull of dollars doet wonderen.Omdat we die dag een grote brouwerij 
nog groter gemaakt hadden,  kregen we als dank, voor het leven, een 
vaste staanplaats in de  buitenbocht  van de Amstel Goldrace, of een 
goede plaats thuis op de bank voor de T.V. naar keuze. 
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Uit de collectie van Ger Sweijen 
(bijdrage Ger Sweijen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen in 1947 de buitenlijnen van de KPM werden samengevoegd met de 
JCJL, waaruit de KJCPL (RIL) ontstond, trad kapitein van Luin in dienst van 
de nieuwgevormde maatschappij, samen met het schip de BOISSEVAIN, 
waarop hij gezagvoerder was. 
 
Vermoedelijk was van Luin een postzegelverzamelaar want, toen de 
BOISSEVAIN in Port Louis was, liet hij een RIL enveloppe beplakken met 
de complete George VI serie van Mauritius. Deze aan hemzelf gerichte 
brief werd lokaal afgestempeld, waardoor een mooi poststuk ontstond. 
 
 
 
 
. 
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Vlootlijsten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN RIEBEECK – december 1967 
 

 Gezagvoerder   W. Lautenbag 
 Eerste stuurman  T. van den Dool 
 Tweede stuurman  R. van Willigenburg 
 Derde stuurman   P.J. Engels 
 Vierde stuurman  J.P.J. van den Broek 
 Hoofdwerktuigkundige  J.B. Nolthenius 
 Tweede wtk   N.M. Meinsma 
 Derde wtk   A. Hoogers 
 Vierde wtk   R.J. Vermeulen 
 Vijfde wtk   H. Blok 
 Vijfde wtk    P. Huigen 
 Motordrijver   J.Th. Kayadu 
 Elektricien   Th. Anthonijsz 
 Radiotelegrafist   K. Seysener 
 Scheepsarts   A.M. Haroon 
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Reflections 
 

A Captain is a man who knows a great deal 
about very little 

and goes on knowing more and more 
about less and less 

until finally he knows practically everything 
about nothing. 

 
A Chief Engineer, on the other hand 

is a man who knows very little 
about a great deal 

and goes on knowing less and less 
about more and more 

until he knows practically nothing 
about everything. 

 
A Ship’s Agent starts out knowing practically everything 

about everything 
but ends up by knowing nothing about nothing 

due to his association with 
Captains en Chief Engineers. 

 



  

 

 



  

 

 


	01Voorblad1
	02Voorblad2
	03Blz01
	04Blz02
	05Blz03
	06Blz04
	07Blz05
	08Blz06
	09Blz07
	10Blz08
	11Blz09
	12Blz10
	13Blz11
	14Blz12
	15Blz13
	16Blz14
	17Blz15
	18Blz16
	19Blz17
	20Blz18
	21Blz19
	22Blz20
	23Blz21
	24Blz22
	25Blz23
	26Blz24
	27Blz25
	28Blz26
	29Blz27
	30Blz28
	31Achterblad1
	32Achterblad2

