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Van de voorzitter 
 

60 JAAR “OUD ROEST” 
 
 
Onze vereniging werd opgericht op 1 mei 1948 met het doel de band onder het oud-personeel van 
JCJL/KJCPL-RIL, ontstaan door jarenlang samenwerken in het vaargebied te onderhouden en te 
versterken. 
 
Nu, dit is wel gelukt.  Onze vereniging telt thans rond 580 leden en 20 donateurs, geeft sinds 2000 
tweemaal per jaar een eigen publicatie de RIL-Post (plus adreslijst) uit, kan putten uit een verzameling 
van zo’n 2,500 RIL-foto’s en heeft een groeiende collectie van 600 RIL-memorabilia,  bestemd voor de 
Maritieme Musea in Rotterdam en Amsterdam. 
 
De vereniging gaf ook in 2003 een tweede boekje uit ‘De Chinalijn in Oorlogstijd’, geschreven door 
oud-eerste stuurman Frits de Jong en Henk Slettenaar, secretaris van de vereniging.  Het is nu reeds 
in tweede druk.   
De geschiedenis van onze vereniging en het wel en wee van de leden is natuurlijk altijd nauw 
verbonden geweest met de ontwikkeling van de JCJL/KJCPL-RIL.  Voor onze maatschappij was 1947 
het belangrijke jaar van de Combinatie Overeenkomst JCJL/KPM.  Deze strategische injectie van 
mensen en schepen resulteerde in een nieuw elan waarna - mede onder de krachtige leiding van de 
directeuren Warning, Veltman (in Hong Kong) en Speelman (in Amsterdam) - in de vijftiger jaren de 
grote sprong voorwaarts van de RIL op het zuidelijk halfrond volgde.  Dat alles met een 
ruggensteuntje van de gespannen situatie rond Korea in die tijd. 
 
In de volgende decennia volgde hoofdzakelijk optimalisatie en consolidatie ook middels het aangaan 
van samenwerkingsverbanden met andere scheepvaartmaatschappijen zoals ANRO, AAE en NZUE.  
In de zeventiger jaren diende de containerisatie zich serieus aan met eigen nieuwe problemen voor 
onze in feite secondaire diensten en drong UNCTAD de ‘crosstraders’ (en dat waren wij bij uitstek) 
beperkingen op.  Tenslotte was reorganisatie van de Nederlandse scheepvaart nodig met het doel 
schaalvergroting en krachtenbundeling. 
 
De leden van onze vereniging maakten dit alles natuurlijk van dichtbij mee.  De expansieve jaren van 
de RIL brachten veel promotiemogelijkheden voor wal en varende staf, terwijl de uiteindelijke fusie 
een groot aanpassingsvermogen vereiste.  De uiteindelijke buitenlandse overname van Nedlloyd 
Lines in 2005 kwam voor veel leden als een onverwachte koude douche.  Onze Vereniging ‘Oud 
Roest’ is daarmee kennelijk in een nabloei periode terecht gekomen, maar daar is niets mis mee.  De 
band als gevolg van jarenlange ervaring en samenwerking in het ex-RIL vaargebied is er natuurlijk 
nog en blijft het favoriete onderwerp van gesprek op de gelegenheden waar de leden elkaar treffen en 
daar was het in 1948 allemaal om begonnen. 
 
Gert Boot 
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Onze eerste Voorzitter 
 

Kapitein Van Wijck Jurriaanse 
23 april 1874 - 6 maart 1963 

(bijdrage Henk Slettenaar) 
 
In maart 1948 nam Van Wijck Jurriaanse, samen met een andere 
gepensioneerde oud-gezagvoerder Van Luyken, het initiatief voor 
de oprichting van onze Vereniging van Oud-personeel der KJCPL. 
Gedurende het oprichtingsjaar was hij de eerste voorzitter van 
onze vereniging. 
‘Kleine Ko’, zoals kapitein Nicolaas van Wijck Jurriaanse algemeen 
bekend was, was een zoon van een scheepskapitein. Na drie jaar 
te hebben gestudeerd aan de Kweekschool te Amsterdam, 
monsterde hij als stuurmansleerling aan op de bark NELLY, die 
een reis naar Java maakte. 
Zijn eerste reis duurde bijna twee jaar, van 14 juli 1891 tot 15 
maart 1893, terwijl zijn gage ƒ 10,- bedroeg.  
Na dienst te hebben gedaan op nog twee andere zeilschepen trad 
hij in dienst bij de Koninklijke West-Indische Maildienst (KWIM) te 
Amsterdam. Op de leeftijd van 29 jaar - hij was toen eerste 
stuurman - solliciteerde hij bij de net opgerichte Java-China-Japan 
Lijn naar de functie van gezagvoerder op een van de schepen van 
deze maatschappij 
Door zijn jeugdige leeftijd had men eerst wat twijfels, maar 
uiteindelijk werd hij toch in 1903 aangesteld als gezagvoerder van 
het s.s. TJIMAHI. Hij was de derde kapitein die in dienst trad bij de 
JCJL en hij bracht de TJIMAHI uit van Nederland naar het Verre 
Oosten. 
 
Gedurende de volgende jaren bleek dat van Wijck Jurriaanse een 
zeer goede navigator was. In die tijd, toen de schepen nog niet met  
moderne navigatiemiddelen waren uitgerust en ook de radio op de 
schepen zijn intrede nog niet had gedaan, bleek dat hij, zonder 
over weerberichten te kunnen beschikken, een uitzonderlijk goede 
neus had  voor slecht weer in de buurt. 
 
Taifoen Anna 
In september 1906 werd Hong Kong getroffen door de taifoen 
Anna. De Britse kroonkolonie was geheel onvoorbereid waardoor 
ongeveer 10.000 levens verloren gingen en een ontzagwekkende 
schade werd berokkend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De TJILIWONG (1) langs de kade 
in Makassar 
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In ‘De Zee’ uit 1907 beschrijft van Wijck Jurriaanse uitgebreid de 
gebeurtenissen en zijn waarnemingen voor en tijdens deze taifoen. 
Op 9 september 1906 vertrok hij met een afgeladen TJILIWONG 
(gebouwd in 1905 - 4.745 brt) uit Makassar met bestemming Hong 
Kong. Op 15 september stoomde men de Zuid Chinese zee binnen 
en de kapitein had al spoedig in de gaten dat er iets dreigends aan 
de hand was met het weer ergens in de Pacific. 
Voor mensen met een interesse in meteorologie is het interessant  
om de uitgebreide beschrijving te lezen van de door hem verrichtte 
waarnemingen, die hem uiteindelijk deden besluiten toch maar naar 
Hong Kong door te varen en daar beschutting te zoeken. 
 
De TJILIWONG arriveerde op 17 september op de buitenrede van 
Hong Kong, nam de loods aan boord en natuurlijk was de eerste 
vraag van de kapitein hoe het er met de taifoen voorstond.  
De loods was hoogst verbaasd en deelde mee dat er geen enkele 
taifoen in de buurt was. Als bewijs toonde hij de krant van die dag 
waarin het Meteorological Observatory een weersvoorspelling had 
gepubliceerd met matige, variabele wind met mogelijke 
onweersbuien.  
Kapitein van Wijck Jurriaanse was verbijsterd, al zijn mooie 
waarnemingen zouden waardeloos zijn! Al zijn zorgvuldige 
conclusies uit barometerstanden, wolken, deining, wind en wat al 
niet meer bleken geen enkele waarde te hebben. Toen hij 
aarzelend aan de loods vertelde dat hij de laatste twee dagen een 
taifoen had waargenomen, meende deze dat de kapitein misschien 
een taifoen in zijn hoofd had! 

 
Hoewel de bewoners van Hong Kong die nacht nog vredig sliepen, 
bleef van Wijck Jurriaanse waakzaam. Toen hij de volgende 
ochtend naar de barometerstand keek werd hij toch weer wat 
angstig: het kwik in de barometer ging langzaam omlaag. Direct 
liet hij de ketels weer opstoken, het schip zeeklaar maken en alle 
voorbereidingen treffen voor een zware storm. 
In de haven ging alles door zoals iedere dag. Zeilende jonken, 
sampans, grote aantallen lichters, stoombarkassen en andere 
kleine vaartuigen voeren kriskras door de haven niet bewust van 
de ramp die spoedig zou plaats hebben. 
 
Eerst om half negen ’s avonds hees het Observatory een 
taifoensignaal: taifoen binnen een afstand van 300 mijl zuidoost 
van de kolonie, bewegend in noordwestelijke richting. Kort daarna 
werd het taifoenkanon afgeschoten en direct daarna raasde de 
wind met taifoenkracht over Hong Kong. Toen was het “sauve qui 
peut”, maar helaas, veel te laat. Wat volgde was onbeschrijfelijk. 
Van Wijck Jurriaanse schreef in zijn verslag: “De hele taifoen had 
zo’n verschrikkelijke kracht dat ik het me, toen het eenmaal was 
afgelopen, niet meer helemaal kon voorstellen”. 

 
Deze rampzalige twee en een half uur, toen de taifoen over Hong 
Kong trok, zorgde voor rouw in de hele kolonie en veroorzaakte 
onvoorstelbare schade. 
De TJILIWONG lag afgemeerd aan een van de boeien en aan 
beide ankers met dertig vadem ketting. Om de spanning van de 
kettingen te houden was het nodig dat de machine regelmatig 
‘volle kracht vooruit’ moest slaan. Om negen uur kwam het eerste 
wrakgoed van lichters en sampans voorbij drijven.  

 

De verbinding tussen Blake 
Pier en de vaste wal was 

helemaal weggeslagen door de 
storm 

 

De gestrande Britse 
kanonneerboot  

PHOENIX 
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Met veel moeite slaagde de bemanning van de TJILIWONG erin 
om zestien Chinezen, waaronder een vrouw en twee kinderen, van 
een zekere dood te redden. De kleinere vaartuigen, die probeerden 
het min of meer veilige taifoen shelter in Causeway Bay te 
bereiken, gingen alle verloren. Toen de regen een paar minuten 
wat minder werd zag men een verbijsterend schouwspel: grote 
schepen,  losgeslagen van hun ankers of boeien, dreven hulpeloos 
rond, veroorzaakten groot gevaar voor andere schepen. Grote 
stapels wrakgoed dreven voorbij, maar geen levende ziel kon 
worden waargenomen. Verschillende malen ontsnapte de 
TJILIWONG op het nippertje aan een aanvaring. Het Duitse 
stoomschip DEVAWONGSE was van haar beide ankers 
losgebroken, dreef met grote snelheid naar de TJILIWONG en 
smakte met een harde klap tegen het bakboord voorschip. 
 

 
 De botsing was zo hevig dat het hele schip schudde, de 
boegplaten werden vervormd en stukken plaatijzer van de opbouw 
van de DEVAWONGSE kwamen op het dek van de TJILIWONG 
terecht. 
Ondertussen botste de ook ronddrijvende EMMA LUGHEN, ook 
een Duits schip, verschillende malen tegen het achterschip van de 
TJILIWONG. Als door een wonder bleef de TJILIWONG verder vrij 
van deze twee schepen, die zich naar elkaar toe bewogen en 
samen verder dreven en onderweg andere schepen verwoestten 
tot zij tenslotte hun einde vonden op de rotsen.   
 
Gelukkig begon om ongeveer tien uur de barometer weer te stijgen 
en kwam er al snel verbetering in het weer. Het had niet veel 
langer moeten duren of de TJILIWONG zou hetzelfde lot ten deel 
gevallen zijn als veel andere schepen. Om middernacht was het 
weer rustig en om een uur ’s nachts was het goed weer met een 
zacht briesje. 
 
De taifoen was voorbij maar nu kon men de enorme ravage zien 
die door de taifoen was veroorzaakt. Alle pieren van de veerboten 
en andere schepen waren kapot geslagen, bomen waren 
ontworteld, huizen neergeblazen, ijzeren telefoonpalen waren als 
rietjes afgebroken, trams lagen ondersteboven en godowns waren 
volledig verdwenen. Tijdens de taifoen waren de straten naar de 
Peak veranderd in bulderende bergstromen, die alles op hun weg 
meesleurden. Veel mensen konden de kracht van de wind niet 
weerstaan en werden de haven ingeblazen. Alle straten in 
Kowloon stonden een meter onder water. De Franse 
torpedobootjager FRONDE werd eerst door de storm op de zeedijk 
geworpen waarna het schip ondersteboven weer in de haven 
terugviel. De gehele visserijvloot van Hong Kong, bestaande uit 
ongeveer 500 jonken en bemand met ongeveer 5.000 vissers, ging 
compleet verloren. 
Elf zeegaande schepen zonken in de haven, waarbij velen het 
leven verloren. Een van de ergste rampen was het zinken van het 
Britse s.s. ALBATROS, waarbij de kapitein, de hoofdwerktuig-
kundige en 150 passagiers verdronken. 
Vierentwintig schepen liepen aan de grond en ondervonden 
aanzienlijke schade. 1.248 lichters en sampans gingen verloren en 
32 grote schepen leden min of meer ernstige schade door 
aanvaringen. Men schatte het aantal doden op ongeveer 10.000. 

 

De Star-ferry NORTHERN 
STAR is gestrand op de kade 

 

Grote ravage op de kade in 
Hong Kong 
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Dit is in het kort de beschrijving van de vreselijke ramp 
waardoor Hong Kong op 18 september 1906 werd getroffen. 
Veel ellende zou zijn voorkomen en aanzienlijk minder schade 
zou zijn aangericht indien men had geluisterd naar kapitein van 
Wijck Jurriaanse. 
Hij had werkelijk een ‘taifoen in zijn hoofd’. In plaats van zich 
hierover te beroemen schreef hij:  “Het licht niet op mijn weg om 
kritiek uit te oefenen op de waarnemingen van het 
Meteorological Observatory in Hong Kong. De gouverneur heeft 
een commissie benoemd om de waarnemingen en de 
doelmatigheid van het Meteorological Observatory te 
onderzoeken. Om vooraf het rapport van deze commissie te 
beoordelen zou niet fair en zelfs onverstandig zijn”. 
 
Poststukken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In voorgaande nummers van de RIL-Post publiceerde Ger Sweijen regelmatig over zijn uitgebreide 
verzameling JCJL en RIL poststukken. In zijn collectie bevinden zich ook een aantal briefkaarten die 
kapitein van Wijck Jurriaanse, tijdens de ‘maiden trip’ van de TJIMAHI in 1904 vanuit Japan verstuurde 
naar een zekere mejuffrouw Sluiter, vermoedelijk de dochter van H. Sluiter die werkzaam was op het 
kantoor van de Koninklijke West-Indische Maildienst (KWIM) te Amsterdam. 
Op de set van vier kaarten staat de volgende tekst te lezen: 
 
“Yokohama 30 Aug. 1904 
Geachte Mejuffr. 
Misschien stelt U er belang in bij Uwe Ansichtenverzameling ook eenige Japansche kaarten te hebben, 
welke ik hierbij het genoegen heb U toe te zenden. Japan is bij al zijn vooruitstrevendheid toch nog een 
wonderlijk land. Wanneer men die kleine gele kereltjes ziet kan men zich niet voorstellen dat die Rusland 
zooveel werk geven.  
Bij gelegenheid hoop ik U ook nog enige kaarten uit China te zenden. 
Na beleefde groeten ook aan Uwe familie, 
Hoogachtend 
N. v. W. Jurriaanse.”  
 
Over de relatie tussen mejuffrouw Sluiter en kapitein van Wijck Jurriaanse kunnen we alleen maar 
gissen. 



 6

AOW, een nieuwe levensfase? 
(bijdrage Hans Rudy Bos) 

 
Sinds mensenheugenis bezoek ik heel trouw de jaarlijkse RIL reünies. 
Heel leuk, niet alleen om daar weer al die oud collega’s te treffen, maar 
ook om toch weer iets van die speciale RIL sfeer te proeven. Maar wat is 
dat, tja ik zou zeggen een mengeling van het vervlogen tempo doeloe 
gevoel en een onbezorgde teamsfeer in een gedoseerde dynamische 
omgeving. Ouderwets, met een goed glas in de hand, bijpraten met oud 
collega’s die vrienden geworden zijn. Waarmee je kostbare herinneringen 
deelt en waarmee je al zo vaak hebt afgesproken om elkaar weer eens te 
bezoeken, afspraken die maar steeds niet doorgaan. De agenda is zo vol 
en uiteindelijk ligt Roodeschool nu ook weer niet direct naast West 
Kapelle of Opperdoes naast Simpelveld. En zo vormt de jaarlijkse reünie 
dan een goede compensatie voor al die niet gerealiseerde goede 
voornemens. Daar worden al die oude verhalen verteld en herverteld, 
terwijl men de bereidingsgeuren van de haast even traditionele rijsttafel 
kan opsnuiven. Om de sfeer dan helemaal compleet te maken moet dat 
het sluitstuk worden van de jaarlijkse tocht terug in de tijd. Het helpt 
enerzijds om het verleden vast te houden en anderzijds om je het gevoel 
te geven dat het eigenlijk allemaal nog maar kort geleden was, om je het 
gevoel te geven dat je eigenlijk nog jong bent en blijft…. 
 
En dan, krijg je ineens een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
met de laconieke mededeling: “U wordt over een tijdje 65 jaar. Vanaf die 
leeftijd krijgt u AOW-pensioen.” Ja, en dan wordt toch zomaar ineens dat 
‘jonge prins’ gevoel ruw verstoord en kom je met de beide benen op de 
grond. Niets meer dromen in de tempo doeloe sfeer, de tijd heeft niet 
stilgestaan, het eind van de carrière is inzicht. Ik zal me dus moeten gaan 
oriënteren op het lidmaatschap van een vis- of biljartclub of de jeu de 
boules vereniging, ik moet gaan genieten. Maar eerlijk gezegd, dat deed 
ik eigenlijk al, nou ja het zal dan anders moeten. Dus heb ik eerst maar 
het aanvraagformulier voor die AOW uitkering ingevuld. Wat er toen 
volgde was een goed voorbeeld van het toekomstige genieten. 
 
Ná twee maanden kreeg ik weer bericht van de SVB, met als onderwerp: 
”Toekenning AOW pensioen en toeslag.” Het kwam erop neer dat ik 
vanaf januari ’08 elke maand een AOW pensioen plus een maandelijkse 
vakantietoeslag uitbetaald zou krijgen. Nou dat was natuurlijk heel goed 
nieuws, ware het niet dat erbij verteld werd dat dit maar 90% van het 
maximale pensioen was. Want zo bleek tussen mijn 15e en 65e 
verjaardag was ik vijf jaar onverzekerd geweest en voor elk jaar werd er 
2% gekort. Mocht ik het met de beschikking niet eens zijn dan moest ik 
binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen. Dus dat heb ik dan 
maar gedaan met het volgende verhaal: 
 
“Tot half 1964 bestond er een regeling dat Nederlandse onderdanen die 
langer dan negen (?) maanden buiten Nederland verbleven vrijgesteld 
waren van de belastingplicht. Ondanks m’n promotie ben ik dus door de 
toen ook geldende belastingplicht in 1964, minder gaan verdienen.. 
Omdat bij de Royal Interocean Lines de uitzendtermijn toen twee jaar was 
en de schepen niet in Europa (en Noord Amerika) kwamen gold deze 
regeling ook voor haar werknemers. De maatschappij was in Nederland 
bekend onder de nam Koninklijke Java- China- Paketvaart Lijnen en had 
naast een hoofdkantoor in Hong Kong, ook een hoofdkantoor in 
Amsterdam 
Met uitzondering van de ‘belastingvrije’ periode heb ik gedurende de rest 
van mijn loopbaan de verschuldigde belastingen betaald, wat ongetwijfeld 
bij de belastingdienst is te verifiëren”. 
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Als reactie daarop kreeg ik het verzoek of ik van die periode nog 
loonstrookjes dan wel een aanslagbiljet kon sturen waaruit zou 
blijken dat de premies voor de sociale verzekering waren 
ingehouden. Nou, de gewenste papieren had ik niet meer dus wat 
is wijsheid? Ervan uitgaande dat er vóór mij meerdere oud RIL-ers 
met dit fenomeen te maken gehad zouden hebben, heb ik toen 
maar contact opgenomen met het Nedlloyd pensioenfonds. Tot 
mijn verbazing werd ik daar doorverwezen naar de juridische 
afdeling van Maersk Shipping waar  ik moest vragen naar ene mr. 
Maarten Zier. Mijn scepsis verdween vrij snel, want behalve dat de 
heer Zier alles van het reilen en zeilen van de ‘oude’ 
maatschappijen wist, werd ik uiterst snel en efficiënt geholpen. 
Vanwege het feit dat er voor gage afrekeningen maar een 
bewaarplicht van zeven jaar was, kon hij me niet aan die afschriften 
helpen. Aan de hand van de toegestuurde getuigschriften is mij 
toen een verklaring toegestuurd waaruit moest blijken dat ik in de 
betwiste periode als werktuigkundige had dienstgedaan op 
schepen onder Nederlandse vlag, toebehorend aan de KJCPL. 
Deze verklaring, met de aanslagbiljetten voor premieheffing over 
1970 t/m ’73, die ik inmiddels had gevonden, verstuurd naar de 
SVB in de veronderstelling dat hiermee de kous af was. 
Toen ik twee weken later de van de SVB ontvangen brief open 
maakte verwachtte ik dan ook de bevestiging te vinden dat alles 
hierbij geregeld was. Tot mijn niet geringe verbazing werd in de 
brief de ontvangst van de verklaring van Maersk bevestigd maar 
tevens gevraagd of de betreffende schepen ook in het Nederlandse 
zeeschepenregister stonden vermeld. En zo ja of ik dan een kopie 
van het bewijs wilde meesturen. Om die vraag te kunnen 
beantwoorden maar weer contact opgenomen met Maarten Zier 
van Maersk. Deze deelde me mee dat omdat geen van de schepen 
waarop ik gevaren had nog operationeel was, ze daarvan geen 
afschriften van inschrijvingen meer hadden. Daarop verwees hij me 
door naar het Kadaster in Amsterdam, waar dat mogelijk wel 
bewaard werd, omdat het om een Amsterdamse rederij ging. Daar 
werd ik weer doorverwezen naar het kadaster van Rotterdam, waar 
sinds geruime tijd het zeeschepenregister voor alle Nederlandse 
schepen wordt bijgehouden. Nog geen week later werd ik gebeld 
door de heer Nico Heim van het kadaster in Rotterdam met de 
mededeling dat hij al de door mij genoemde schepen had 
gevonden maar dat ik er wel rekening mee moest houden dat een 
afschrift van zo’n inschrijving € 10,- per stuk zou kosten.  
Waarop ik met hem heb afgesproken dat ik eerst nog even contact 
met de SVB zou opnemen en hem daarvan op de hoogte zou 
houden. Waarop ik de volgende brief naar de SVB heb gestuurd:  
 
Betreft: Bezwaarschrift toekenning AOW pensioen en toeslag 
Geachte mevrouw xxxxxxxxxx-xxxxx, 
De vraag, in uw brief van 9 oktober of de schepen waarop ik heb 
gevaren ook stonden ingeschreven in het zeeschepenregister en 
zo ja, of ik daarvan een kopie van bewijs zou willen bijvoegen heeft 
bij mij een tweetal reacties opgeroepen: 
1. Hoe kan er getwijfeld worden aan het feit dat de schepen 
van de Koninklijke Java China Paketvaart Lijnen, die op het 
achtersteven als thuishaven Amsterdam vermelden (hoewel ze die 
stad nooit aandoen) en de Nederlandse vlag voeren, ingeschreven 
staan in het zeeschepenregister. Net zoals van de SVB, opgericht 
in 1901, mag gezegd worden dat ook de KJCPL, opgericht in 1902, 
maar zijn oorsprong vindend bij de oprichting van de KPM in 1888, 
een wezenlijk onderdeel vormen van de Nederlandse 
geschiedenis. 
2. Hoe zou ik erachter moeten zien te komen óf en wáár de 
schepen geregistreerd waren en vervolgens hoe kom ik aan het 
bewijs daarvoor. 
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Uiteindelijk heb ik dit bewijs gevonden bij het Kadaster te Rotterdam, 
waar men mij meedeelde dat alle acht door mij genoemde schepen zich 
in het register bevonden. Maar dat aan het verkrijgen van een afschrift 
kosten verbonden waren, zijnde € 10,- per afschrift. Aangezien ik dat wel 
een erg kostbare geschiedenis vind, voor het bewijzen van iets dat in mijn 
ogen vanzelfsprekend is, zou ik u willen voorstellen dat u bij wijze van 
steekproef één van die schepen opgeeft en ik daar een afschrift van 
inschrijving opvraag. Terwijl een andere optie zou zijn dat uzelf met de 
het Rotterdamse  kadaster contact opneemt om de gerezen twijfel te 
laten wegnemen.  
 
Binnen een week kreeg ik van de SVB het bericht waaruit bleek dat ze op 
mijn tweede suggestie waren ingegaan en zelf contact met het Kadaster 
hadden opgenomen. Intern zou nagegaan worden of de telefonische 
notitie als voldoende bewijs zou kunnen worden beschouwd. Dat zoiets 
niet zomaar kan worden aangenomen bleek toen ik bijna drie weken later 
een brief kreeg dat voor de behandeling van mijn bezwaarschrift nog vier 
weken extra nodig waren. Maar voordat de vier weken om waren kwam 
het verlossende besluit dat het bezwaarschrift gegrond was verklaard en 
ik daarmee voor de volle 100% recht heb op de AOW uitkering…. 
 
In afwachting op de eerste betaling, zit ik me nu af te vragen of ik dat 
eigenlijk niet zou moeten gaan vieren met een nostalgisch reisje naar 
Hong Kong, voordat ik aan die nieuwe levensfase ga beginnen? U hoort 
er nog van.. 
 
Aanvulling redactie: 
Daar veel leden dezelfde problemen met de SVB gehad hebben en aan 
toekomstige AOW-ers vermoedelijk dezelfde vragen zullen worden 
gesteld, adviseren wij de volgende documenten, als bewijsstukken, naar 
de SVB te zenden: 
• Kopie van de laatst geldende individuele arbeidsovereenkomst 
met de KJCPL. 
• Kopie van het bij het verlaten van de RIL-dienst ontvangen 
getuigschrift. 
• Kopie van blz. 16/17 van uw monsterboekje, betreffende 
‘Aanmonstering en beëindiging van de dienst aan boord’. 
 
Tot nu toe heeft de SVB met deze documenten genoegen genomen. 
 
 
 
 

VLIJMSCHERPE PEN 
(bijdrage Jaap de Rooij) 

 
Durban Line managers waren altijd beducht voor de in grote letters 
aangebrachte kriebels op de telegrammen- en brieven circulatie mappen, 
als ze van de General Manager terugkwamen. 
Zo van:  HOW CAN, ONMOGELIJK,  of  PLEASE EXPLAIN. 
Dat veroorzaakte altijd hectische activiteit. Een ‘pain in the neck’ waren 
ze wel. 
Ook ik was enige malen lijdend voorwerp van de vlijmscherpe pen van 
onze leider. 
Tot ik hem eens vroeg hoe hij toch steeds zo de vinger op de pijnlijke plek 
kon leggen, want meer dan tien minuten was hij niet met die mappen 
bezig. 
Antwoord: “Ach jongen, er is overal en altijd wel iets fout” 
Ik verbeeldde me dat ik daarna minder scribbles te verwerken kreeg, 
want zoveel beter kon ik onmogelijk in die korte tijd geworden zijn 
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Dierenvervoer 
                                                                    (bijdrage Tim Haitsma) 

 
Het transport van dieren is een apart hoofdstuk in het ladingvervoer aan 
boord van de RIL- schepen. 
In de goede dagen van het schip de MAETSUYCKER was het dierenvervoer 
een belangrijk deel van de lading, levende schapen vanuit Australië naar 
Singapore en Maleisië. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is makkelijker gezegd dan uitgevoerd; het verschepen van levende have van 
een laadplaats naar een bestemming. 
Het begon in Australië in de haven van Fremantle waar op de laatste dag, enkele 
uren voor het officiële vertrek, vrachtwagens en ook spoorwagons met de schapen 
arriveerden. 
Er werd een loopplank van de kade naar het achterdek van het schip vastgemaakt. 
Die loopplank was een houten plank met dwarsbalkjes om het uitglijden te 
voorkomen en met een reling om de schapen tegen te houden zodat ze niet in het 
water zouden springen. 
Schapen hebben een instinct van ‘follow the leader’ ,dus was het belangrijk om het 
eerste schaap over de loopplank te krijgen (dit gebeurde bij iedere spoorwagon en 
vrachtauto). 
 
Er waren wel schapenboeren die hun speciale hond bij zich hadden maar die hond 
mocht geen enkele stap op de loopplank doen want dan was hij besmet en moest 
hij worden afgemaakt. Australië had heel strenge maar onbegrijpelijke 
quarantainevoorschriften. 
 
Die speciale honden waren een kostbaar bezit voor de boeren dus stuurde de 
hond de schapen nooit verder dan tot vlakbij de loopplank. Daarna moesten wij als 
stuurlieden het van de hond overnemen en proberen het eerste schaap over de 
‘dam’ te krijgen. 
Dit was niet zo eenvoudig. Dikwijls duwde één van ons het schaap van achteren 
terwijl een ander het beest aan zijn horens aan boord probeerde te slepen.  

 
Het was zeker niet de eerste keer dat de trekkende stuurman met twee horens in 
zijn handen languit op de loopplank kwam te vallen en zijn witte uniform  wat 
andere kleuren kreeg want de schapen hadden geen bepaalde tijd en of plaats om 
hun dagelijkse behoefte te doen. Zodoende was de loopplank een even goede 
plaats als een weide of waar dan ook. 
Mocht het eindelijk gelukt zijn het eerste schaap over de brug te krijgen dan wisten 
de andere schapen niet hoe snel ze ook aan boord moesten komen door zelfs over 
elkaar te springen,  te lopen en te duwen.  

 
 

Het m.s. MAETSUYCKER 
dat gedurende een groot 
aantal jaren in haar eentje 
de dienst tussen 
Fremantle en de Straits 
havens verzorgde. 
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Vervolgens nam de speciale bemanning, die aan boord was voor deze 
taak, het karwei  over om de schapen naar hun kooien te geleiden en ze 
uiteindelijk zelfs in ruimten op het hoofddek naast en tegen de officieren 
messroom op te sluiten. 
Het moet even vermeld worden dat bij het begin van de loopplank één 
van de boeren was gestationeerd die ieder schaap even handmatig 
controleerde of hij wel gecastreerd was. Dit om te voorkomen dat het ras 
gebruikt zou worden voor verdere teelt in andere landen. Het leek me 
een baan waar ik me niet direct voor wilde aanmelden en ik heb ook 
nooit gezien dat een schaap plotseling heel hoog sprong na deze 
handgreep, dus zal het allemaal wel goed geweest zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het hoofd van onze scheepsschapenbemanning was de zeer geliefde 
heer Osman, die van Indonesische nationaliteit was en een zeer grote 
plichtsbetrachting had. Hij was wat klein van stuk en had een bril met 
zeer dikke glazen. Soms verloor hij deze bij de uitvoering van zijn 
taken tussen de schapen. Als de glazen niet onmiddellijk kapot werden 
getrapt door de schapen moest het montuur regelmatig worden 
bijgebogen en zelfs enkele malen met behulp van de machinekamer 
weer tot een geheel gesmeed  worden. 
Als dit laden tot een goed einde was gekomen begon de reis met als 
eerste aanloophaven bestemming Singapore . 
Nu moet even vermeld worden dat de schapen ook gevoerd moesten 
worden en van drinkwater voorzien. Dit om ze levend af te leveren in 
de daarvoor bestemde havens. 
Dit behoorde tot de taken van Osman en zijn mannen. Zij moesten 
onder meer de voertroggen en de drinkbakken vullen. Maar schapen 
zijn niet direct bekend voor hun intelligentie, dus om ieder schaap aan 
de bak te laten komen moesten Osman en zijn hulp de schapen 
rondduwen om een ieder  te laten eten en drinken. 
Dit was een hele dagtaak omdat de schapen zich zowel onderdeks als 
bovendeks naast onze messroom bevonden. 

 
De hutten van de stuurlieden en wtk’s waren rond de messroom 
gelegen. Dat hield ook in dat de hutten van de tweede stuurman en 
tweede wtk aan de kant van het bovendek en dus zeer dichtbij de 
schapen waren gelegen. Dit was zeer duidelijk want door de beweging 
van het schip en de schapen zelf stonden zij het gehele etmaal met 
hun wollen jassen te schuren tegen het stalen schot.  

De MAETSUYCKER was niet het 
enige RIL-schip waarop schapen 
werden vervoerd. Hier worden in 
Fremantle schapen op de STRAAT 
JOHORE geladen, op eendere wijze 
als in dit artikel wordt beschreven. 
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Dit was zeer duidelijk na de lossing van de schapen van het hoofddek, 
want dan was het stalen schot zeer mooi kaal geschuurd en waar de 
schapen dit hadden gepolijst, glom het in de zon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu was de MAETSUYCKER een mooi schip, maar uit de tijd van voor 
de uitvinding van airconditioning. Als de weersomstandigheden dit 
gedurende de reis toelieten, sliepen we met open ramen en anders 
waren we aangewezen op de elektrische ventilator in de hutten. Buiten 
de normale temperaturen hadden de aan het hoofddek gelegen hutten 
nog extra verwarming door de langs het schot wrijvende schapen die 
de temperatuur aanmerkelijk lieten stijgen. 
Het andere merkwaardige was dat, ondanks de regelmatige pogingen 
van Osman en zijn kornuiten om de schapen van plaats te laten 
wisselen, dit niet altijd geheel lukte. Wij hadden daar echter een zeer 
speciale methode voor om dit te controleren. 
Dit gebeurde met behulp van het dagelijkse menu in de 
officiersmessroom.  Helaas had de chef kok erg weinig inspiratie en/of 
tijd om ons een smakelijk menu voor te zetten,  laat staan om er een 
leuk menu van te maken. Dit kwam onder andere tot uiting in het 
dessert dat geheel  bestond uit een blanc manger pudding , een 
hoorntje met crèmevulling of een jelly puddinkje. Zonder uitzondering 
was dit de afwisseling in het menu, dus blanc manger, hoorntje, jelly 
en dan weer van voren af aan beginnen 
Het was dus makkelijk om een bepaald tijdsplan te maken. De ramen 
van de achterzijde van de messroom waren aan het hoofddek 
geplaatst. Met andere woorden je kon dus de schapen aaien als je aan 
tafel zat en ook heel duidelijk ruiken, maar daar kom ik nog op terug. 
Om dus uit te vinden of de schapen rond geduwd waren en op tijd bij 
de trog kwamen, stak je dus de eerste dag de crème hoorn op een van 
de horens van het dichtstbijzijnde schaap. Hiervoor hoefde je niet van 
tafel op te staan; je kon zittend aan tafel het schaap zo vanuit het raam 
bereiken. De volgende dag de jelly op de andere hoorn en als je dan 
de blanc manger ertussen had gedrapeerd was het tijd om Osman er 
opmerkzaam op te maken dat er beter rond geduwd moest worden. 
We sloten dus weddenschappen af hoelang het duurde voordat het 
betreffende schaap uiteindelijk een plaatsje opschoof en aan het 
werkelijk eten toe kwam.  

 
Intussen hadden de volgende schapen hun dessert op het hoofd 
gekregen als een tijdsbepaling van doorstromen voor het eten en 
drinken. U begrijpt al dat het entertainment aan boord niet op een heel 
hoog niveau lag.. 

De passagierseetzaal  op de 
MAETSUYCKER die een dek 
hoger lag waardoor de passagiers 
iets minder last van de schapen 
hadden. Daar ook deze eetzaal 
niet van airconditioning was 
voorzien en de ramen dus open 
stonden, drong de soms erg 
doordringende stank van de 
schapen ook hier door. 
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De reis ging via  Straat Soenda langs de Krakatau en dat was altijd het 
moment om een aantal uren door een tropische regenstorm te varen 
waarbij de schapen wijdbeens gingen staan om toch maar zoveel 
mogelijk water in hun wollen jassen te absorberen. Als daarna de zon 
weer ging schijnen werd het duidelijk wat de schapen in reuk konden 
presteren en afgeven tijdens het verdampen van de regen uit hun wollen 
jas en de daarin jarenlang vergaarde uitermate grote hoeveelheid parfum 
van andere dan Chanel No.5 kwaliteit, maar zeker niet minder in sterkte. 
Ook aan tafel werden we hierop getrakteerd hetgeen de maaltijd niet 
direct erg verbeterde. 

 
Het was opvallend dat bij het lossen van de schapen zowel in Singapore 
als in Maleisië de hele lossing veel beter en vlotter verliep dan het laden. 
Hier zagen we dus weer de wijsheid van de Oriënt. De ontvangers 
hadden een schaapjesvrouwtje mee gebracht en dat werd als lokaas op 
de loopplank geplaatst. Alle schapen hadden weer dezelfde urgentie om 
nu van het schip af te komen door achter het vrouwtjesschaap aan te 
hollen. Dit maakte het voor mij dan ook niet direct duidelijk of de ingreep 
van de boer en of veearts destijds in Australië wel geheel goed was 
uitgevoerd of dat schapen altijd heel dom zijn,  maar dat laat ik aan de 
lezers over. 
Wij hadden de reis volbracht en de lading afgeleverd en Osman en de 
zijnen maakte het schip schoon en gereed voor de volgende reis. 
De matrozen verfden het schot van de hutten aan de buitenkant weer bij 
en alles zag er weer schoon en net uit zoals dat een RIL-schip 
betaamde. Het houten dek van het hoofddek was van keurig wit hout en 
dat had waarschijnlijk wat te maken met de hulp die de schapen eraan 
hadden gegeven. 

De STRAAT JOHORE in de 
haven van Fremantle kort 
nadat een lading schapen aan 
boord was genomen. 
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Mythologische schepen 
(bijdrage Ton Roskam) 

 
Enkele maanden geleden was ik mijn boekenkast aan het saneren, wat 
moet weg ,wat mag weg en wat  moet  blijven. 
De selectiecriteria bij zulke opruimoefeningen zijn onduidelijk en ad-hoc. 
Op een gegeven moment stond ik met een boek van Leon Uris in m’n 
handen, dat ik  een jaar of vijftig geleden gelezen had,…weg of niet weg. 
Bij het doorbladeren kwam ik een stukje over een drinkwedstrijd aan 
boord van een schip tegen. Opeens stond daar het volgende: In het 
hiernamaals komt iedereen op het superschip USS Tuscarora, veertig 
dekken hoog met een  bodem van hooi om de zeepaardjes te voeren. 
Op een goeie dag voer het op de Yangtse en daar zijn zoveel bochten 
dat  de maten van het achterschip zaten te kaarten met de collega’s op 
de bak. 
Op dat moment kwamen de oude verhalen van de TJIALMACHT weer  
in herinnering. 
Oud Rillers kunnen namelijk na het hiernumaals in het hiernamaals 
aanmonsteren op dit giga schip. Omdat gepensioneerden duidelijk in de 
doelgroep zitten van zo’n monsteractie moeten we toch iets meer te 
weten komen over de condities aan boord van de TJIALMACHT. 
Dus gaan we het internet op -de bron van alle kennis- om te zoeken naar 
meer informatie. 
TJIALMACHT levert geen hit op en ook STRAAT  ALMACHT niet. 
Maar bij mythical ships kan de vlootschouw beginnen. 
De scheepvaart van weleer is alleen te begrijpen als je die plaatst in die 
tijd. De tijd van mythen en legenden, van geesten en goden. 
Alle menselijk verkeer op de oceanen en zeeën stond onder de 
bescherming van de zeegod Poseidon die een hofhouding had van 
vijftig! dochters van Nereus. De eerste schepelingen ondergingen de 
ruimtelijke oneindigheid op zee als een soort hemelse sfeer. Ze waren 
aan de goden overgeleverd. De menselijke fantasie probeerde daarna 
de mythische eenzaamheid te concretiseren in de vorm van bijvoorbeeld  
nimfen.  
In talloze scheppingsverhalen spelen ( mythische) schepen een grote rol. 
Het schip Helios, een gouden bokaal, zeilde over de alles omvattende 
oceanus. 
Een schip van zelfgemaakt licht heeft de Iraanse god Yima als 
passagier. 
De Japanse scheppingsgod sukuna-biko-na vaart op de hemelse kagami 
boot. 
Hindoes doen het met Atharve Veda. In Polynesië begint de schepping 
ook met water en de lokale schepper neemt redelijk bescheiden een 
kano, die van Hawaï heeft een wat luxere zweefkano. 
Tussen de overgang van de bovenwereld naar de onderwereld zijn 
veerdiensten actief, veerman Charon onderhoudt een dienst over de 
Styx. De passagiers hebben het pontgeld tussen hun tanden om de 
handen vrij te houden. 
De Egyptenaren gaan met de zonneboot naar een beter leven en in het 
boeddhisme is er een  eeuwigdurende lijndienst van de wedergeboorte 
over de samsura oceaan. 
Maar de afdeling mythische schepen heeft nog  meer in petto. 
In het fabelland A’korchu zijn  de marine schepen uitgerust met 
griffioenen die bij het naderen van de vijand losgelaten worden en dan 
een luchtaanval uitvoeren, het eerste vliegdekschip. 
 De Korchi  is een trireem waarbij alle bemanningsleden dood zijn, bij 
een aanval verspreidt deze galei  een dodelijke mist. De tegenpartij 
wordt gedood en… allemaal nieuwe bemanningsleden. 
De Ticasi is een opleidingsschip voor magiërs, de maritieme Harry 
Potters. 
Verder is natuurlijk de Vliegende Hollander met schipper Hendrik van der 
Decken, een bekend spookschip. Sinds 1676 is dat schip bezig om de 
kaap te ronden, tegen de wind in, en het blijft doorvaren tot het eind der 
dagen, dat is nog eens wat anders dan een driejarige uitzendperiode. 

 

Poseidon 

 

De Vliegende Hollander 
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Dat de Vliegende Hollander niet zomaar een fantoomvaartuig is wordt 
bevestigd door een waarneming door tweede stuurman en gezagvoerder 
van  het m.s.STRAAT MAGELHAEN op 7 oktober 1959. De Vliegende 
Hollander is dus dubbel gezien Als nuchtere Nederlandse zeelieden dit 
soort verhalen aan de pers geven dan moet dat natuurlijk een hoog 
waarheidsgehalte hebben..    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Chili hebben ze de Caleuche  een enorm fantoomschip dat s’nachts 
langs de kust vaart en parties aan boord heeft waar de doden kunnen 
feesten alsof ze leven maar als je te dicht bijkomt verdwijnt het schip. 
De ark van Noach is een voorbeeld van een reddingssloep of misschien 
een oervertoning van de berenboot in ieder geval schijnt de ark met 
hoogwater aan de grond gelopen te zijn. 
Jason op de Argo gaat op een avontuurlijke reis en wie verre reizen 
maakt kan veel verhalen. Geen schepper maar een opschepper? 
Ook een aardige is de volgende kop: MYTHICAL LINERS GOES TO 
GRAND JURY. 
Een stel oplichters met historisch besef  heeft cruises met niet bestaande 
schepen verkocht en worden voor de rechter gesleept. 
 
Maar wat weten we nog van de TJIALMACHT? 
Het schip heeft gigantische afmetingen en dat wordt impliciet 
aangetoond. 
Bij “voor en achter”gaat de dienstdoende stuurman een week van 
tevoren met de trein naar de bak. Als een vijfde wtk een rondje maakt in 
de machinekamer begint hij als vijfde en komt hij terug als vierde. De 
chef-kok gaat met een duikboot de soepketel in om te controleren of de 
kluiven allemaal gaar zijn. 
Bij de verhalen over de TJIALMACHT  werd meestal de volgende‘grap’ 
verteld: Na een dag aan boord wil een nieuw aangemonsterde naar het 
toilet, maar hij kan  geen toiletten vinden.De collega die de inburgering 
verzorgt zegt dan : “Daar zijn die gaten in het dek voor”. De 
nieuwe:”Maar daar zitten toch mensen onder”. De oude:”Geeft niks, dat 
zijn KPM-ers”Een flauw universeel toepasbaar grapje. 
Wie weet er nog meer bijzonderheden van de TJIALMACHT?? 

  

 

De STRAAT 
MAGELHAEN  
bij Kaapstad 
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Balinese man met vechthaan 
 

Ook door onze leden in Zuid-Afrika wordt de RIL-Post met 
belangstelling gelezen. Naar aanleiding van het laatste november 
nummer (# 16) ontvingen wij vanuit Uhmlanga Rocks een reactie van 
Anneke en Marten Peddemors. De afbeelding op de achterzijde van 
deze RIL-Post bleek vrijwel identiek te zijn aan een schilderij van W. 
Dooijewaard, dat Marten van zijn vader had geërfd en dat al jarenlang 
bij de familie Peddemors aan de muur hangt. Het betreffende schilderij 
werd verkregen door de vader van Marten, die assistent-resident was 
in het toenmalige Nederlands-Indië. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd Peddemors Sr. door de Jappen geïnterneerd. Nadat Peddemors 
Sr. gevangen was genomen ontfermde een van de bedienden, zonder 
dat zijn werkgever hiervan wist, zich over het schilderij en verborg het 
bij zich thuis onder de paddi.  
 
Enige tijd na de oorlog was de heer Peddemors weer op tournee in zijn 
gebied  - in konvooi met militaire begeleiding - toen het konvooi 
staande werd gehouden door een Indonesiër die midden op de weg 
stond en vroeg of de heer Peddemors misschien in dat konvooi 
aanwezig was. Het bleek de bediende te zijn die zijn vroegere 
werkgever blij verraste door te vertellen dat hij het schilderij gedurende 
alle oorlogsjaren voor hem had bewaard. 
 
Enige tijd geleden, toen onze voorzitter Gert Boot een bezoek bracht 
aan Hong Kong, kreeg hij een oude JCJL-folder onder ogen. Het was 
een introductiefolder voor de eerste TJINEGARA uit 1931, getiteld “To 
Bali and Java by Java- China- Japan Line” en waarvan het titelblad 
was ontworpen door de kunstschilder W. Dooijewaard (1892-1980). 
Gert Boot maakte een foto van deze folder en stelde deze ter 
beschikking van de redactie van de RIL-Post.  
 
Toen Marten Peddemors dit hoorde sprak ook dit hem erg aan daar 
hijzelf ruim drie jaren op de TJINEGARA - de tweede uit 1951 - had 
gevaren.  

 
Ook schreef Gert Boot het volgende commentaar: 
Willem Dooijewaard (W.D.) - 1892-1980 - was een geboren reiziger die 
ook het Verre Oosten uitgebreid bezocht. Hij trouwde zelfs in Kobe in 
1929 en ging op huwelijksreis naar Bali waar hij drie jaar bleef.  
Voordien bezocht hij, samen met de Oostenrijkse schilder Roland 
Strasser (1895-1974), ondermeer China, Mongolië en Japan in 1922, 
en in 1925 Brits-Indië en Tibet. In het Verre Oosten zal hij ongetwijfeld 
op JCJL schepen passage hebben geboekt (of verkregen) hetgeen 
wellicht aanleiding is geweest voor JCJL Batavia om hem te kiezen 
voor de afbeelding op de introductiebrochure van de TJINEGARA (1). 

 
In het boekje “W. Dooijewaard, a Dutch artist in Indonesia” kan de 
belangstellende lezen in een artikeltje dat in november 1936 
verscheen in “Nederlands Indië”: “Een grote voorliefde toonde hij 
zoowel voor de markante, hiëratische bewegingen der jeugdige 
légong’s. als voor de felkleurige, bizarre costuums dezer exotische 
wonderdanseresjes. Een verdienste is het, dat in de breed getoetste 
schilderingen, toch alle detail behouden bleef; nimmer werd het juist 
aanduiden van het patroon der weefsel, noch de bijzonderheden van 
het ornament der samengestelde hoofdtooisels verwaarloosd.” 

En in dezelfde bloemrijke taal: 
“Ook de hanevechters trokken herhaaldelijk Dooijewaard’s bijzondere aandacht en belangstelling. De gespannen 
houdingen dezer krachtige kerels met de naakte, prachtig gebouwde bodies en met het langvederige vechtdier 
tusschen de gespierde handen, zijn uitnemend geobserveerd. Zoo ontbreekt het nooit aan levendigheid in de 
talrijke composities; de vruchtenverkoopsters, de meisjes met tempelofferanden, de marktvrouwen, al deze 
voorstellingen geven bekoorlijke tafereelen uit het Bali’sche volksleven.” De werken van Dooijewaard en Strasser 
worden nog wel op de internationale kunstmarkten aangeboden en zullen waarschijnlijk speciaal in Jakarta en 
Singapore belangstelling ondervinden. 

 

De JCJL affiche 

Het ‘Peddemors’ schilderij 
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Het begin van een zeemansloopbaan 
(bijdrage Muck van der Kroft) 

 
Na de bevrijding in 1945 brak de tijd van solliciteren en inschrijven bij 
de betrokken instanties aan. Toch duurde het nog vrij lang voordat 
men op een schip geplaatst kon worden. 
Half maart 1946 werd mij de kustvaarder MEEUW van 149 ton 
toegewezen, waarop ik in Lemmer moest aanmonsteren. 
De bemanning bestond uit de kapitein-eigenaar, de bestman, een 
leerling (neefje van de kapitein) en aangezien de echtgenote van de 
kapitein deze reis niet meevoer, kwam de nieuwe leerling uit de 
randstad goed van pas. 
Het schip lag in een zijkanaal op een soort werfje voor reparatie. 
Voor dekens, lakens en strozak moest je zelf zorgen, dus terug naar 
huis, Voorburg, een afstand die in die tijd bijna een volle dag in beslag 
nam! 
Klompen en zeelaarzen waren bij uitstek het beste schoeisel aan 
boord. De accommodatie van de kapitein bevond zich achter het 
stuurhuis en de drie andere bemanningsleden waren 
geaccommodeerd in het vooronder waar verfblikken, staaldraad en 
touwwerk onder de kooi lagen opgeslagen. 
Van Lemmer ging de reis via de Friese- en Groningse binnenwateren 
naar Delfzijl. Daar aangekomen gaf de kapitein mij afgepast geld en 
een grote zak mee om voor een week brood in te slaan. De reis werd 
voortgezet naar Emden waar in het enige ruim van het schip oud ijzer 
voor Boness [Schotland] werd geladen. Deze overtocht duurde vier 
dagen vanwege het slechte weer. De Schotse kust werd in dichte mist 
en weinig wind aangelopen. Door het uitluisteren naar belboeien en 
het geluid van kanonschoten vanaf de wal kon de positie enigszins 
worden bepaald. Om beter te kunnen luisteren werd de motor af en toe 
een tijdje gestopt! 
De gage was ƒ. 30.- per maand waarvan 1/3 in vreemde valuta werd 
uitgekeerd. 
Om de zuid gaande werden nog enkele havens aangedaan en als 
laatste haven Penzance [Z.O. Engeland] waar met laag water het 
schip langs de kade droog stond. Daar gingen de twee stellingplanken 
overboord en op het droge gedeelte afgevierd. De huidplaten werden 
dan zover mogelijk geschraapt en in de verf gezet. Bij opkomende 
vloed weer aan dek en dan huiswaarts naar Rotterdam en 
afmonsteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier kreeg ik na vier weken een ander schip kreeg toegewezen, deze keer een troepentransportschip, de NIEUW 
HOLLAND (1) van de KPM, waarmee ik tussen Nederland en Nederlands-Indië  drie reizen heb gemaakt. 
Genoeg vaartijd om aan mijn derde rang te beginnen en na het behalen hiervan begon mijn loopbaan bij de 
KJCPL. 
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