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"Voorwoord" 
Tijc.lem. de op 1 mei l 997 gehou
den 1aarvcrgadcring werd door het 
BcMuur ge"uggereerd een 1uhikum
uicgave het lacht te doen zien, 
waardoor de leden een hl11vende 
hennnenng zouden hebben aan 
het v11h ig tang be"t:tan v:111 de 
Verenigmg. 1 Ict voor'>tcl kwam 
met lot "temming, maar ~clukkig 
be"lom een a.1mal cnthou!.1•1Me le
den het in1t1;H1cf h1enoe toch te 
nemen. Met plezier ~chr11f 1k h1er
h1 t het voorwoord voor deze U1 tg.1-
ve. 
Dil ter gdcgcnhetd van het tiende 
tu"trum van " Oud Roe"t " gc"chre
ven 1ubileumnummcr bevm, he
hah c een korte göch1eden1.., van 
onze Vcrenigmg, een aantal henn
nenngen, .mck<lmeo; en fmo'" ge
"chreven en h11een gebracht door 
enige oud RIL-rncdewerker". 

Enige u 1d voor de t.1at "te t•rnrver
ga<lenng had b11 een aanwl leden 
de menmg po'>t gevat J,n lil 1997 
reeJ" het v11h1g jang 1ubileum van 
Je Vercnigmg zou moeten worden 
gevierd. L.1ac echter over het 1:1ar 
van het uenJe lu'>trum geen m1'>
ver<;t<llld bc"t<tan . Zoal<., de h1crn"1 
volgcmle "Cc"ch1cdeni.., van Je 
Veremglllg" vermeldt, vond de 
ecr..,tc b11eenkom'>t pla;u.., op 1 mei 
1948, one.Ier voor::1uer chap van 
kapllem van W11ck-Jumaan e, du!> 
199 ' ,.., het echte 1ub1lcum1••<11 ! 

Vanaf lh.: opnchung heeft Je 
Vereniging ::1ch kunnen verheugen 
lil veel <.,teun van Je D1recue van 
Je KJ PL. Deze "leun werd onder 
meer lot Ullllrukkmg gebracht 
door een 1aarl11k-.e Jonaue W<IJr-
' an de hoogte geh;.1~eerJ wa" op 
het aantal leJen van de 
Vere111gmg. .1<lat de RIL vullec.l1g 
W<I'> opgega•rn 111 Je Ncdlloy<l heelt 
de::e laatMc - per 1 1anuan 1976 -
deze 1a"11 li1bc "c:hcn kmgen verder 

voor haar rekening genomen, zij 
het onder cnig"zins gewijzigde 
voorwaarden, waarb11 een bepaald 
bedrag wordt bijgedragen voor de 
oud-werknemer die vóór 1991 lid 
van de Veren1g111g wuren . Voor de
::e zowel financiële JI'> morele nn 
derMeuning door de jaren heen wil 
1k graag m11n dank uil~prekcn . 

Laat 1k nog een~ even de doel tel
ling van de Vercn1g111g memore
ren: 
'De Vercniglllg hecf t ten doel de 
h.md onder het oud-per<.,onecl van 
de Java-China-Japan L11n en/o l de 
Koninklijke Java - hina-Pakctv<tan 
Lijnen en de weduwen daarvan, 
die door lilrenlang -.amenwcrken 
in het vaargebied en 111 Nederland 
i!. ontstaan, te onderhouden en te 
ver~terken en tot het gehele oud
per"onecl en de weduwen d.1arvan 
Uil te "trekken'. (An . .2 "uh. I van 
de -.talulenl. 

Wc zien terug op een periode van 
bloei van Je Vereniging, waarhi1 de 
gemiddelde ledujd weli!.waar 1aar
h1ks W<ll omhoog gaat, maar waar
b11 ::1ch nog -.tecd~ nieuwe leden 
aanmelden. Laten wc niet verge
ten dat c.le b11n.1t1m van de 
Vereniging "Oud RoeM " luidt, 
maar dat onder dnt laag1e oxydaue 
een -.t.ilen kern van KJCPL-er 
<>chu1l g.1at, die 1aarli1k-. de onc.lcr
linge handen onderhoudt. Deze 
cnn!.tnntl' toename van leden 
toont aan dat onze Vcrcntglllg =e
kcr ann de bovengenoemde docl 
"lelling beantwoordt en 111 een 
duidcl11ke behnclte voorziet. Wie 
introduceert nog dil 1aar een 
nieuw lid tcnellldc die handen nog 
verder Uil cc ..,trekken ! 
Prohc1at Veren1g111g, het ga U 
goed! 

J.M. feringa, \'OOrz1tter. 
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"Geschiedenis van de Vereniging" 
Reed in 1946 en 1947 kwamen 
enige oud-JCJL-er bijeen om het 
door de oorlog verloren gegane 
contact te her te llen en de in de 
oorlog gelegde banden te bevc ti 
gen. In maan 1948 namen de he
ren Van Luyken en Van Wijck
Jurriaan e een verder initiattcf 
doo r contact o p te nemen met vele 
oudgedienden. Dit leidde op 1 mei 
194 tot een eer te vergadering, 
waarb11 .3 dame en 2J heren aan
wezig waren en waarbij werd he
s lmen tot oprichting van de 
' Veremgmg van Oud-Per onecl der 
Java-China-Japa n Lijn N .V. en der 
Koninklijke Java-China-Paketvaart 
Lijnen N .V.' He t Be tuur zou be-

"taan Uil :even leden en zou, be
houdens de voor::n tcr, worden a
m enge!>tcld utt twee oud-leden 
van de ''al staf, twee oud-nauuci 
en twee o ud-technic1. 
Onder de u1tdrukkeli1ke voorwaar
de da t dit c;;lecht voor een periode 
van eén 1aar zou z1in, werd Van 
Wi1ck-Jurnaan"e tot voorzitter ge
kozen . Zitn opvo lgers bleven lan
ger aan h et roer van de Vereniging. 
De heren T . de Mee ter ( 1949-
196.1 ), ).R. van Os. clen (1963-
1972), 11. Klein ( 1972- 1980), J.M . 
Hens ( 19 ' 0-1992) en J.M. Fcringa 
( 1992-hcden) hanteerden ie<ler de 
voorzitter ·hamer gedurende ge-

m1dde ld een tiental jaren, he tgeen 
de continuïteit van de Vereniging 
zeker ten goede 1 gekomen. De 
belangrijke functie van ccrctari -
penningmee ter, die een groot deel 
van de organi atie en voorberei
ding van de jaarlijkse reünie voor 
z ijn/ haar re kening moeM nemen, 
was gedurende deze v1jf ug 1aren 
:tchtcrecnvolgen in de vertrouwde 
han<len van P.A. Vergroe en ( 194 -
1958 en 1962-1963), w.r.H. Burger 
( 1958-1962), P. van Vlie t ( 196.1-
1974 ), U .E.C. Cazius ( Ie ) (1974-
1986), Mw. M.J. Goo zen (2e) 
1974-1992), 11.F. Veugclcr ( 1 e) 
(1986- 19921 e n Mw. M .J. Coo zen 
( 1992-heden). 

Op 2 oktober 1948 werd m het 
American H0tel te Amsterdam de 
eer te reünie gehouden met 12 1 
deelnemer" Tot 1970 hield m en 
een voonaar · en een na1aar<>reü 
nie, veela l in daartoe ge~chtkte ge
legenheden in Am <1terda111, 
Rotterdam, N uonlw11k of - de laat -
stc jaren - in Alphen a/d Rijn. De 
na1aars rcünie, die h11na ahi1d m 
Huizen plaat vond, had mee wl 
een wat cultureler tinqe; men kon 
clan een rnneebwk van het ama
teur-gezelschap de Planken1erc;; 
zien. Daar gebleken was dat de 
mee · te leden jaarlijk lecht eén 
reünie bijwoonden, werd in 1970 
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he. loten de na1aar -b ijeenkom t te 
laten vervallen en 1aarlijk één 
reünie te houden, die dan amen 
zou kunnen vallen met de 
Algemene Ledenve rgaderi ng. 
Na het af luae n van hun RIL-car
riëre vestigde zich een groot aantal 
oud-m edewerker. tn Au ' trnltë. 
Ook daar bleek behoef te te bc
'>taan om oude handen weer aan te 
halen en contac ten m e t oud-colle
ga' te vernieuwen. ln 1985 namen 
de heren W.11. chroder en D. W. 
Bra. het in1t1at1cf tot de oprichting 
van een Au tralt che zu tervercn1-
ging, genaamd "tx KPM/ RIL/ 

EDLLOYD Employees and 
A OCtatCS ydney (Au tralia) 

Het lwu/Jge Rc'ituur \ ' <111 · Oud 
lfoc' I ''. be•' t t11111<l l' lilt : /. G 
Mt111oor (\•1cc \ oor=1tta). 
J.M Fennga (\•oor=ittcr). M\\ J\1 J 
Goo\:::.en (\cactan\ penm11gmcc'> 
tc>rJ. I Kalf. D./.H. \ c1/k. C. Th J\1. 
~\\'Cl/en en D.C M. van der Kroft 

Reunmn", een \erenaging die in 
oktober 1997 ruim 160 oud-mede
werker~ van de KPM, RIL en 
Nedllnvd <11" leden kon tellen 
Ondanks de volledige mtegr;rnc 
van de KJCPL in de Nedlloyd in 
197!), waardoor een em<l kwam 
aan het zcl f"rnnd1g vourtbe-.rn:m 
van de KJCPL, 1" het ledent;1I van 
de Vcre111gtng teder 1aar nog toege
nomen. Be tomi het ledenbestand 
na het eer~tc vcremgmg 1aar m 
1949 u11 82 leden, nu - op l 1anu
an 1998 - telt de ledcnlij!>t ·HO 
oud-RIL medewerkers. 



DL' nt11t1anrcunit• in 19fw wmd plaat \ 111 Krt1\1111pohky 111 Am."wrc/11m. 

In 1971 pmlwcrdc de Uli clc p11\\t1,~wrwa11rt tu'>'>Cl1 Au\tralic en het 
\lerrc Oo\lt!n mem' fo\•cn 111 w l>lazcn cloc>r de Nieuw Ho/ltincl (2)( ex-
• U1111dfo11te111 " - VN\J op de::.e d1cmt m te ::.et ten. Toen. t11clcm /11111r mt11-
clc11 tnp. de me uwe• "Nn• t11\. Hol11111d" \ydm•\ t11mlwp. 111ac1ktc11 een tltlll· 
111/ 111 Au,trnhe \\·ocmc1cht1.~c gcpem1Cmccrclcn \ 'tm clc ~elc~cnhcul gcbn11.k 
om c/11 ,cJup te /Jc::ocken 

"De Paternosterlift" 
Voor v111wcl eenieder van on" he
..,toml de eer..,te kenn1..,nukmg met 
Je KI 'PL utt een he:oek .1.111 het 
hooldkJnwor op de derde et.1ge 
van het cheepvaanhu1.., .1an de 
Pnn.., l lcndnkbde te Am..,terd.im. 
Dil markante, in 1916 door archi 
tect van der Mey ontworpen ge
bouw, met de van veel marmer 
voorziene hal, waar een impone
rende porucr de '>Ccptcr zwn:mle, 
m.1akte over het algemeen grote 

mdruk op de 1ongc, toekum..,ugc 
..,<.:hcpcling of walcmploycc. Veel 
t11d om de:::c eer..,te indruk te ver
" erken kreeg men niet. Men werd 
cer..,t naar de '1enle 'crd1cping ge
..,rnurd voor een med1"chc keuring. 
D.rnrnil voor:ag de ::ifdeling per o
necl..,za ken de nieuwe werknemer 
van allerlei informaue voor het 
thu1"from, terw11I er ook allerle1 
zaken geregeld moe..,ten worden 
om zowel de medewerker ::ib ziin 
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h.1gage op de 1u1..,tc t11d en plaat" 
in het vaargebied te laten .1:1nko
men. Al met al een dag die de 
mec..,te oud-RIL-er" niet ... nel zul
len vergeten! 
Ook de KJCPL-er:., die in het 
Am..,terdam'>e hoof dk.mtoor zelf 
wcrkz~1am waren, zu llen zo hun 
eigen hennnenngen hebben aan 
dil u1dperk. In de z ich op de vier
de etage bevindende kanune kon
den de medewerker'> enige m.1lcn 
per weck een heu..,e warme maal
t11d kr11gen . Om in dil hednjf<;re. · 
rnurant te komen kon men ge
bruik maken van een vervoermid
del dat tegenwoordig al een 
ramen wordt be chouwd. Deze 
' patcrnu:.terhf t ' bestond m hoofd
zaak uit een aantal vierkante kooi
en, elk opgehangen tu!>:.cn twee 
cimlelozc kettingen . Deze waren 
gedurende de bcdri1f uren onafge
broken m beweging; een gebed 
zonder einde du., v::indaar de 
naam 'patemo ter'. Menigeen die 
voor het eer t van d1t toe~tel ge
bru1 k mankte, vroeg z ich af of het 
hok1e, eenmaal hoven gekomen, 
over de kop zou g:rnn of met . 
• elukk1g wa!> d1t niet het geval. 

l locwel het niet wa tocge<.,taan 
dat meer dan twee per-.oncn tegc
h1keru1d m dezelfde kom '>tonden, 
werden er, m 1eugd1ge overmoed, 
nog wel een wed m1d1e!. gehou
den, w::iarhij de hand werd gelicht 
met deze regel. 

De l>ekende p111crn<htcrli(1 m het 
Sc/wcpvaarthul\ clw ook 111 deze 
moc/crne t11d nog -.1ccc/... gebruikt 
\\'ordt. 



Hel SclwepvL1ar1huh wat1m1 op de Je \ 'erdiep111.~ het lwotdkantoor Vlln de 
KJCPL wa' .~C\ 'l'\ll,l{cl Op de voorgrond het opleiclrn~'ch1p voor matrozen 
cle "J>ollux ". 

"Het ontstaan van het RIL hoofdkan
toor in Hong Kong" 

Wat de hedendaag!>e lezer m1i,
..,ch1en wel 1mcrC'>'>Cert, 1<> wat er 
zich bi1 de ve~uging van de RIL in 
1 long Kong afgc<,peeld hecf t. l Ict 
1~ algemeen bekend d<lt medio 
1947 be<>loten werd de buitenlij
nen van de KPM over te hevelen 
na•H de JCJL. Dat bracht o .a. een 
naamwcrandering van de ma;.tt
o;,chappi1 met zich mee en een 
overplaat!>ing van het hoofdkan
toor van Batavia (zoal'> dat toen 
nog heette) naar l long Kong. 
In Hong Kong wa men druk bezig 
met het vinden en daarna inrich
ten van een geschikt gelegen 
n11mte om het nieuw op te richten 
hoofdkantoor te hui ve ·ten. aar 
huren zeggen vond de heer 
Offenberg, de t0enmalige agent 
l-long Kong, een Chinees "hmel", 
dat met een grondige opknapbeurt 
ge<,chikt gemaakt kon worden 
voor het beoogde doel. Zelf. de 
verdiepingen moe ten herbouwd 
worden teneinde het gewicht van 
bureau~ en ka'iten te kunnen dra
gen. Overbodige luxe werd bi1 de 
verbouwing vermeden, want de 
toekom t wao;, onzeker en deviezen 
waren broodnodig voor de wcder
ophouw van Nederland . 
A1rcond1tioning wa te duur en de 
levertijd van plafond fan · wa 

lang. 1 Ict werd <tb een werkel11ke 
luxe ervaren toen deze ventilmo
ren eindeli1k waren gein..,talleerd. 
Echter, er wa. nog een geheel an
dere horde te nemen. De behui
zing v:.tn de "taf van het lokale 
kantoor rn een afgelegen Chinee 
hotelletje in Kowloon wa~ niet 
lang vol te houden. Er werd op 

houo;on Hili een hui gehuurd 
waar, na restauraue, t.z.t. de taf 
van het hoofdkantoor zou worden 
ondergebracht. D;iar konden de 
kwartiermaker , waaronder de 
heer KaMcleijn, voorlop1g geac
commodeerd worden. Het wa wel 
wat ver van de stad; ook dit werd 
opgeloo;,c. Ah " key-money" werd 
hoven dc al hoge huurpni'- een ho
ge om geld gevraagd, w~1arvoor de 
verhuurdcr ab tegenpre~tatie een 
kleine, tweedehands auto ter be
schikking stelde. Deze "Mim" 
werd aan Ka tcleijn toevertrouwd 
om naai en van het kantoor te ko
men. Voor die ujd een unieke situ
.nie: een cmplo>•é die door de 
Maat chapp1j van vervoer voorzien 
werd. Niemand van de 1ongeren 
hczat een auto in the tiJ<l. 
0.1anegenover moe. t mevrouw 
Ka"tcle1jn een extra taak vervul
len. Het wa~ nameli jk zo dat be
langrijke hoofden van dienst · een 
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viertal - voort11d1g m Hong Kong 
waren gearnveenl om de orgam a 
tle ter hand te nemen. Maar \\aar 
deze heren hui vc~ung te bieden? 
Oploi:.~ing: het hui'> in hnll'ilHl 
l Iill, waar mevroU\\. Ka..,tele11n dan 
maar - gelukkig weldra b11ge"taan 
door goede Chine..,e hedu:nmg de 
le1d111g van het hu1"hnuden voor 
allen op z ich moe<>c nemen . ZIJ 
heeft d1 t mct \cel \ene \ oor de 
bedongen t11d..,duur geili1an 
Ook werd de hui ve'>trng voor de 
\cle per"oneel"leden, du: nog uit 
Batana zouden komen , niet verge
ten. Naar verluidt ontdekte de 
hec1 Z\\itn het Rn;: l lntcl en huur
de h11 du meteen al. Voor allcen
wonenden wa!i het een goede op
lo..,"ing; voor familie<> met kmde-

[)e hoofclingllng van het fao Yuen 
llotel. waar het IVL Jwofclkantc>or 
m Hong Kon,t: wa' ,t:evc't 1gd. Deze 
foto werd 111 1958 gemaakt t11dem 
de verhu1zin.t: naar hel Il/Cl/\\' .~e 
lmuwcle lnterocean HomL.' 

ren was het niet alujd even ge
makkelijk. Maar ook de R1tz W<I'> 
een t1ideli1ke oplo!>smg en kon na 
verloop van tijd worden verlaten. 
Een werkeh1k U1tzonderli1ke en cf. 
fccueve oploi:. mg werd gevonden 
voor de feitcli1ke overplaatsing 
van de kantnonverkzaamhcdcn 
v:in Batavia naar Hong Kong. Het 
benodigde meubilair en de kan
toormachine werden aan boord 



van het "·'· "T1ibadak" opge"teld. 
l Ict personeel met fam ilieleden 
werd mge checpt, waarna koer 
werd gezet naJr Hong Kong. De 
"erkz.1Jmheden gingen gewoon 
door aJn boord. In ! long Kong aan
gekomen werden per"oncel"leden 
en hun fam ilies nnt"chcept; JC· 
commndJue WJ'> beschtkha.ir m 
het R1tz Hotel. Het kantoormeuhi 
hur, met alles wat da.irb11 hoorde, 
werd nJar West Po1m gcbrJcht, 

waar het nieuwe kantoor mmid
dcl b11na klaar wa . Het unz icht 
over de baai van ! long Kong van
uit het kantoor wa adembene
mend. Voorn! ab men bedenkt dat 
de 1onken m lhe t11d nog niet wa
ren gemoum"cerd en geheel op 
::ellen waren a.mgewezen, zowel 
vis-.er<,- al vrachqonken. B11 een 
goed domstaande wmd een fomas
mch -.chouw pel! 

Ze waren " met geen tang aan te 
pakken" en waren zo vies dat ze 
uit hun kleren moe ten worden 
geknipt en in een bad met warm 
water gelegd met een handdoek 
om het hoofd, zodat ze nret van 
het badwater konden drmken . De 
lippen waren zwart - ze waren er 
-.lccht aan toe. De marcon1!)t kreeg 
het druk. Het agentschap en 

"Do you need any help?" 

ydney Pon Comrol werden "op 
de leurcl" lllgeltcht. Kun 1e 1c 
voor<;tellen wat dit nieuw<, m de 
late avond m Sydney teweeg 
bracht! 
Kort n.1 aanknm'>t Mclbourne 
werd het ... chip overladen door 
mcn'icn v.m de per-. en de lltt'ilam
pcn 'an de {mngraven vernielden 
hiina 1c ge::1cht'>\ermogen. De "T1iba<l.ik" wJ" •" middag" uil 

<;> dncy \en rokken met nog 1 link 
v"n l.1dmg .lan boord voor 
\.klhourne en rolde rustig mer 
eLn hogL detntng. l let hJVLnhe<ln1t 
\,,1" n.1 '' klaar ni.moeu\rercn" 
overge::ct op zeehedn1I en, n.1 
ruim twee uur goed in~wregcld 
\\,1;m>r het ... chip met een ge::apig 
ganget1e en "zmgcnde" t;mdwicl 
k.1..,t h.IJI wc~ Hrvolgde 

a overdragen \,m de-' · \\JLht 
.1.m <lek gekomen, meende 1k dui 
dcli1k een geroep om hulp te ho
ren luen ook de "cheeps.11t.., om 
de::eltde reden .1an <lLk ver ... d1een, 
1u1de ik Je trap \an de hrug op 
WJ•ir di: \11.:nk ... wurm.m met ::ijn 
kiiker ove1 ... wurhoord reling stond 
te loeren 1 kt ::oekhcht werd op
getuigd en nad.n het over ... tuur
hoord \hl" ullgezwaaid kregen \\e 
opeen.., i:en p1epklem hoo11e 111 lk 
hundd, dat .illcen zichtba.1r \\J.., 

.ii... het op de top v;m een gnll vcr

... cheen. Opeen" herinnerde 1k me 
\an hu nieU\\" op Je rJJm die 
middag J.11 er een hom1e mu vier 
\,""er<, werd \erm1st en dat, n.1 
Ze\ en <l.1gen, het ::oeken met 
\: hegtt11gen \\ a-. ge..,to.1,1kt De kapi
tem en de hwtk \\crden gewaar
..,chU\\ d, tcrw11l de vierde "tuur
man de omwentelingen het llllll· 
deren en mm1d<lel.., een lllllke 
zwa.11 had 111ge::et met het hooqe 
.il" middelpunt. Alle" w.11 w.1kker 
wa<, her 111m1d<lel" aan dek ol hmg 
over de rcllllg. 1 Ict huot1c, dat nu 
111 de luwte van het chip WJ'> ge
komen, wa de scheepshuid dicht 
genaderd. 
De laadboom voor de brug werd 
u1tgez w<10.ud en de , toomwmch 
met luid ge 'i warm gedraaid. 

Alle-. gmg w vlug m ::'n \\erk dat 
1k ogen tekort k,,,un Ik z.1g nog 
een mmroo" met twee " -.l1ng-." 
m er =i1n ... chou<ler lil de l.1a<lhaak 
... tao.111 en af ge\ 1erd worden. ! let ge
::.1g nep nog met een lomlha 1 lcr 
"Do you nec<l .mv help;", toen de 
mam>o-; .11 een ... ling achter onder 
het boot1e had <loorgcl1.1.1IJ. Op 
::i1n teken werd -;nel opgch1euwd 
en toen, cenm.i,11 Uil het \\ .1ter, de 
hedoenmg .1ar<lig 111 h.1l<tn'> hleci, 
Jouq~d11eU\HI Lil de "hele handel ' 
.ian dek ge::et' Du .iltc ... n.1111 
-.lecht" enkele mmuten 111 he ... laA. 
Toen 1k \\eer beneden k\\illll, de 
tclegr.1.11 op l.lllg::.1am vooruu 
-.tonden er weer va.in lil het <,chip 
k\\Jlll, werden dL vier mJnncn on
der toezicht van de "Lhel p-...1n" uil 
hl:t hooqe geha.1ld l n op ... tretcher ... 
naar het ho"p1t.1.11tje Aehr.1cht! 

," Avonds voorpagmanreuw" met 
de ge::ag\oerde1 - .11 Napoleon 
met rcchterh.md tu!>sen twee 1a .... 
knopen en met pct - m de kr.mt! 
De vier geredde mensen met het 
hele verh.1al up het h111nenhh1<l! 
\\"' \\,Hen de q11'ode hi1na vcrgl:· 
ten wen de hele etat mo.11nr werJ 
ullgeno<l1g<l voor een lee..,tavond lil 
de ook'-; R1ver ~otorho.1t C lub 
tL <;vdncy Op de hewu..,te J\on<l, 
twee dagen voor vertrek, mm.:sten 
er hom1c-. getrokken worden wie 
er de \\ .1cht had. 
De dude -.wurman en ondergete
kende \\aren de klo". Rond ucn 
uur •" .1vond" om-.wnd er opeen" 
op"t.hud<lmg op het ander ... ::o '>tri 
Ic ... chip. Enkele vcr"la~evl:r" met 
een -.tellenc mome '1uflcr'>" \\er
den door de k\" .1ruermee'>ter naar 

Het ' ·'· "T11lwcltlk dat \onaf 1929 111 d1emt \\ 'tl\ van de /C/L en dat \ ' Clll 

1948 tot de ,Joop 111 flon.~ Kon~ 111 1959 onder JUL kleuren 1·oer. 
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m 'n hut gebracht. De groep, le 
grom voor dil verhltjf, werd naar 
de me""room geloodst ah, aar en
kele zakken met flc!-.sen hier wer
den geopend en dozen met hap1cs 
tevoorsch11n kwamen. Het wer<l 
nog een heel feest, dat duurde tot 
de andere feeMgangers weer aan 
boord kwamen. Deze keer haalden 
w11 de krant met de kop " Billie 
Baker - lonelteM man in 
Australia" en een arukel waar de 
tranen van in 1e ogen !.prongen! 
Ze kunnen er wat van in 
Australië! De matrOO!-., die in de 
laadrccp hing en ' t homje in de 
"ling bracht, werd helaas met ver
noemd. En 1u1sl hit had het meer 
verdiend dan wie ook! Bii deze 
dan ..... 

"Pidgin" 

De bezetting van Je RIL- chepcn 
he ton<l, behalve uil Nederland e 
officieren, voor het merendeel uit 
Chmec:;e bemanning, leden die in 
! long Kong werden aangemon
<,tercJ. Voor de commun11.:;1t1e tu<,-
en de Chinc::en en de 

Nederlander aan hourd werd veel 
al gebruik gemaakt van 'P1dgm · 
Engels' ; een vcrha"tcnng van de 
[ngclse taal the vooral grammati 
caal erg eenvoudig in dkaar stak. 
[en voorbeeld hiervan 1-. het vol
gende ge"prek waarh11 een kwar
ttermeester aan een stuurman het 
verzoek overbrengt om h11 de ge
zagvoerder te komen: 

Captam '>peak\' me. " 
· Me 'peakv \ 'Ou." 

" You '>pea]q c "ptt11 n " 
De up deze w11;:c ovcrgcbrnchte 
hood,chap i" volledig duulelqk, 
terw11l er lccht~ gehn11k gem:rnkt 
wordt van vier \ oorden, ::onder 
ook maar cmge grammaucale ver-

"Horsemeat" 
.cdurentle een aantal 1aren ver· 

"chcepten Zu1tl-Amenkaan<te vlee~
exponeur" grote hoeveelheden 
paardenvlee met de 'A A - che
pcn' van de RIL naar Japan . Bij het 

Sine/, de U>e eeuw werden aun 
boord van ,c:11epe11 'chee11'belle11 
gel>ru1kt. cent alleen \'oor het 
aangeven \'tin cle t11d - glc1::en 
,/aan - maar later ook \'oor het ge
' en van alarnH1gnale11 ln1 \'erlaat 
w/. De hier af.l.{cbeelcle \Chcep,bcl 
van cle "Titl>mlak " heeft een 
pltwt,1e ge\•omlen in het Nedlloyd 
kanttmr 111 Rotterdam. 

voeging. 
ok moe1li1ke woorden werden op 

d1kw11l vcrnuf uge '"' 11ze vervan
gen door eenvoudiger !.ynonicmen, 
getuige het volgende voorbeeld: 
No. 1 r1reman tegen de 2e Wtk: 
"\econcl. me think 'o tcmwrrm\ 
no \\ orkin~~ · 

econd : "\'\'/wt (or 110 workmg! 
No. I Firem;m . · Tomorrcm k~m 
il\ up da~ ·· 
Een eenvoudige opdracht van een 
'-tuurman aan een kw;uuermcc". 
ter, om tic vlag te h11,en, gmg <ll'> 
volgt: 
·· You ftx\ the f/a,r;: lOJ>'>tch " 
[en pa'> van ... chool gekomen nff1-
c1er <leed een verzoek ;tan <lc 
Chme-,c bnot-.man door middel 
van een mnotc [ngcl~c \olz:in. 
De:::e begreep er met" van en 
wendde ::1ch tot de eer te luur
man met de opmerking: 
"C/11l'f. hun no 'Pl't1k\· no 
Fn.t:/i,h ". 

naderen van de Braziliaan c en 
Argcnt1in'>c haven wa het daarom 
gewoonte geworden alle be chikba
re vrie kamer op temperatuur te 
brengen voor dit vice vervoer. 
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Toen een van de 'Slraat '--,chepen 
met ingevroren ladmgvnec:;kamers 
Rio .ran<le do ui wilde aanlopcn 
werd kon voor aankomst het vol
gende telegram van de lokale 
agent om vangen: Hc>t au"' Jack of 
c/onke\'' no lwncmeat m·ailal>IC' 
t /w, \'O\'tl,l(L'." 

Niet alleen in Zu1d-Amenka '' crd 
met dit paardenvlees gerommeld. 
Toen een tuurrnan, n.1 aankom t 

m een Japanse haven, samen met 
een Lloyd. c:;urveyor de vrie ladmg 
in!.pecteer<le, vroeg hij beLing!.tcl
lend aan de !>urveyor: 
"Where do the\' U\t' all tlm hone· 
meat (or here 111 fc11mnl J hm e ne
ver '>een wn· lwnemcat at the lo· 
ca/ ln1tcher'> " 
Hierop ontvmg h11 het volgende 
antwoord: 
"/mported honcmeat "not 

meant to he \old 111 butcher 
"/mp.~. J t J\ met! only to make 
pork .\cJusa,l.{e\ Il" 

( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 14 ) 

Hij cle cleuren 1 an alle JJLl\\tl.\!H'f\· 

hutte11 \'cm JUL \thepen 1\ ttren 
cwnwii=ingen OJl.!!d1t1n,r;:e11 om I"''" 
'a.t:U'T\ duulel11k te ma.ken op \\el
ke '' 11::.e een ::.wem1 e\t nwc.,t 
worden cwn,t!edaan Goed k11ken· 
de lezer.\ ::ullen op cle l11er ,r;:e 
p/oat<;le all>ee1J1ng d<.' lwicli,'!e ,e. 
crett1rt\·pen11111gmee..,ter '''111 onze> 
Verc.·mJ.:mK herkennen die toen =ii 
111 Hong Kon.<: werk::.cwm '' '"· ah 
model voor deze 11ntruc:lle'> heeft 
gedumd. 



Chim•c, \J1cll\\' lttttr \\'Crcl ook ttLln lmcml \'Llll clc /Hl - \Cht'J>t.'11 l11tl>und1,i: 
gevierd D1 =c 11/lwdclmg lilt I W19 \ '1111 het " Lion Dance 'fram " \ ' clll cle 

T 1111c.<.:t1r11 ~ \\'Crd ,i:cmat1kt h11111e11/Jggc11d m de lwn•11 van Ll'ttdwn. 
\.wzm /edand. 

"Sextant" 
l lilns \\ ;1" een \ 1erde "iluurman 
met een bekakt "praak11: Dat ''J" 
hem ntel <liln te rekenen, m.1a r 
voor de \lom ::eer ongebru1kcl11k. 
Voor on..,, mede-of ltc1eren op een 
\<111 di.: (\tr.1.1t-"chi.:pen van de RIL, 
,,".., li;m.., be..,l te .1ccepteren 

\ll/urlwclen oJ> een JCJL 'c/1111 -
11111\trcck, 192.5 - hc11alcn de m11/
dagpo'1t H'. 

moe'>l \erder geheel op ::11n gee"te
li1ke vermogLn" leven 
Enige dagen na het verlJten v;m <le 
Zu1d-Amcnka.111..,e kust werd onze 
n.1uucu" m1<lden Uil een ge::elltg 
tcc"llc \\CAAcmcpen om m Je late 
nam1d<l.1g een he..,tek te helpen 
maken. 
Voor <le met marmLm 111gc\oer<le 
lc::er vcre1"t Jn enige tneltchung. 
In die u1<l wa ... l'en he..,tek m;1kcn 
aan boord alu1d een heel ritueel. 
Al.., techn1"'th zeevarende heh 1k 
een aamal malen het voorrecht ge
noten om hi1 zo'n ..,e"..,1e il•tnwe::1g 

te mogen ziin . 
.., Avond..,, tegen de ... chemenng, 

\erzamclden de nJut1c1 zich op de 
hrug om de::e, met veel my ... uek 
omgeven, h.mdel in~ uit te VOL ren. 
Alle 111.111ueme a;111we::1gen "itJJr
den eer'>t een lan~e t11d omhoog 
naar de "terrcn Daarna kw.1m er 
h11 .1llc hemcl~luurdcrs uit een 
rechthoekige doo" een koperklcu
ng, ritueel \oor\\crp te \iO<>r"thiin 
voor::1cn van "p1egclt1c" Ln g),1,14-
jes. Iedere ..,tuurman ha<l, wen h11 
gmg v.1ren, dn ;1ttnhuu1 als pcr
"nonl ii k eigendom aan moeten 
... ch.1ltcn . In de ... chcmcnng richt 
ten <lc ..,tuurlu1 dtt apparaat op de 
..,terrenhemcl en mompelden h1er
h1J .11lerle1 vreemde, rituele woor
den Ook <le helder "iChtJnen<le plJ 
neet Venu ... mocht zich verheugen 
111 grote hclang'>Lell111g van de .rnn
wcz1gen. Vcrmoedcl11k heelt <ltt 
n.iv1gaucm1ddcl hieraan z 1111 naam 
'"'e mm' te danken. Dtt ging door 
totdat de l wccdc "Luurman, H>Or 
wie een hoof drol h11 deze ceremo
nu: "cheen cc ::l)n wq~elcgd, 
"stop" nep en h.1rdop econden 
begon at Le tellen Daarna gmg 
men ~cz;1mcnlt1k <le k.tanenk.1mer 
b111nen en ra.tdplcegdc allerlc1 hoe
ken en ge..,clmften met '>preuken. 
Lang::.1.1m ma;1r zeker maakte een 
zekere opw111J111g zich mec"ter 
van het gczcJ,ch.1p. De nauuc1 ge
raakten m opperste vervocrmg en 
gclukz.1ltghe1d, hetgeen zich plot
... c1111g ontlaadde door het trekken 
van een p;1ar 111ncn op de ka.ut. 

Per..,oonl11ke he::nungen ''Jren 
hem 'rnmd. Alle unru ... ung, 1.lte 
h11 '•lnllll ederland had meq.~e
hracht, had h11 reed'> na kone u1<l 
weten om te ::enen 111 h;1rde valu
lil om de ko ten van z 1111 onder
zoeken naar vreemde culturen te 
dekken. 811 overplaat'>tng had hij 
ntCl'> in te pakken. Konom, h11 

Ook 111 19.:JH \1.- ercl de f1<>'1llt.: \'c/11 het 'chip no,'< 'tecch met be/wip \' 1111 
een \L'xtant 't1\IJ.!e'telcl. !lier c/m: t een 4e \tuumwn OJ> de "T111Jc,ar" een 
znnnct1c. 
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In het algemeen werd de nauw
keurigheid van de plaat van de li1-
ncn bepaald volgen het principe 
van de " rangrcgel ". Die luidde: 
"Hoc hoger de rang, hoe jui ter de 
po itie." 
Nu, voor zo'n plechtigheid werd 
Hans, na vertrek uil Zuu.1-
Amerika, opgeroepen. D:iar de 
plaat van zijn getrokken . trepen 
terk af weck van die van <le kapi

tein en men aan ziin rekenkundige 
kwaliteiten niet twijfelde, moe t 
het ver chil in de kwaliteit van de 
cxtant gezocht worden . De gezag

voerder prak daarom vaderlijk rot 
de 1ong te plaat bepaler: 
"Dat ding zou 1k maar weggooi· 
en". 
Han vroeg: " Kapllcm, weet u het 
zeker?" 
Deze lachte hem bemoedigend 
toe. Dat wa be lt t één van de 

dingen die 1c bij Han niet moe t 
doen, namelijk aanmoed1gcn. 
Want, hup akce, <laar vloog het 
po itie bepalende in rrument over
boord. Grote hilariteit b11 het ver· 
zamelde gezel chap terrcn chic· 
ter . Zoaet kon je alleen maar van 
Han verwachten. 
De volgende dag werd Han!., voor 
een " middaghoogte", weer op de 
brug ontboden. Aldaar aangeko
men vertelde hij het daar reed 
aanwezige gezel chap v~in zon ver
eerders: 
" Ik heb geen sextant meer!" 
" Nee, Han . Zo gemakkelijk kom 
ie er met vanaf; je pakt de sextant 
van het schip maar," zet de gezag· 
voerder. 
" Kapitein, mi1n eigen extant heb 
ik in Zuid-Amerika verkocht en 
daarom gebruikte ik gisteren reed 
uw ·cheep extant!" 

De "T11be ar" wt1 1are11itJnR het grool.\te ''racht~chip van de Neder/ond ·c 
koopvaardij Hwr ligt ze in 1948, tot haar merk afgeladen met lwuxwt 
voor ·himizu. in de haven van J Jon~ KonR. 

"Schip van de Week" 

ln de vijf tigcr en zestiger jaren, 
men de communicatie-mogelijk· 
heden aanmerkelijk minder waren 
dan tegenwoordig, probeerde de 
Wereldomroep de verbindingen 
tu en de Nederland e koopvaar
dij chepcn en de familieleden van 
de opvarenden in het moederland 
wat te verbeteren. Onder leiding 

van de bekende omroeper Guu 
Weitzcl werden wekelijk de 
groeten van vrouwen, verloof de , 
ouder , broers en zu ters uitgezon
den naar een tweetal Nederland e 
koopvaardij chepen, een zoge
naamd "oo t chip" en een "west-
chip". 

Toen op de "Tjiwangi" het bericht 
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van de Wereldomroep werd ont
vangen dat zi1 binnenkort aan de 
beurt zouden zijn, kwam men op 
het idee zelf een " chip van de 
Weck" produkue te maken. Nog 
diezelfde avond werd het volgende 
openingslied gemaakt dat door alle 
officteren amen werd gezongen: 

'llllllo l>e<>te mem.en. hier d 'll l· 
lerbe'>te wensen ' 
'Van de " TJiwcm~i " voor u al· 
Jen in Hilversum' 
'Sjonge we boften. dat we ;:o 
,Joften' 
·om deze keer weer "het 
\Cheep1e" te z1j11' 
'En mochten we eem feilen - en 
wat Jong <;taan te dralen ' 
'Wordt dan niet zcnuwachllg 
en rcwk niet van de kaart· 
'Wij doen on~ be'>t en we ho
pen dat we boffen ' 
'Hier komt 'ie don met een 
ncltrem vaart"".· 

Dit lted werd gevolgd door het la
waai van de twee Werkspoor moto· 
ren waarna, na een toot op de 
luchtfluit, het programma begon. 
1 Tier en daar onderbroken door m
gela te grapje. en toepa elijke ge
luiden werden de famtlicleden m 
I Iilver urn tocge!.pruken door de 
opvarenden. De hand met deze op
name werd met grme -.poed naar 
Nederland ver::onden waar deze 
nog vom de uitzemhng arriveerde 
en kon worden afgespeeld voor de 
verzamelde familie .. 
De hier afgebeelde foto utt l 9S5 
toont familtcledcn van opvarenden 
van de "Bo1sscvam" u1dcns de op
namen van de uitzending. De:e fo
to roept bti de schn1vcr ·pecialc 
herinnenngen op. Prcc1e op de 
dag, dat de " Bo1ssevmn" het "Schap 
van de Weck" wa en een groet van 
zijn ouders zou worden uttgezon
den, werd - ergens tu "en Kaap tad 
en Rio de Janeiro - :ijn hlinde darm 
vcrwi1derd. De operatie werd uitge
voerd door de checp an dr. 
Koppe , het l:ncre Hoofd Medt 'che 
Dten'>t te Hong Kong, hierbij hijge-
taan door een art die al pa sagicr 

meevoer. 
'. Avonds - de narcose begon 1ui t 
een beetje uit te werken · werd hij 
in het cheep ho pitaalt1e bezocht 
door een S.,'l'Ocp collega' die de uit
zending van de Wereldomroep op 
een bandrecorder hadden opgeno
men. Het afdraaien van het bandje 



ging gepaard met de nodige opmer
kingen en grappen waardoor hij - of 
hij nu wilde of niet - moe t lachen. 
Van de blinde <larm operatie zelf 

had hi1 ab oluut niet gevoeld maar 
de nijdcndc pijn die door het lachen 
werd veroorzaakt kan hij zich nog 
tceds heel goed herinneren! 

Familieleden van opvarenden van de "' Bo1i,sevmn" tJjden-; opnamen \'Oor 
een ·· cl11p \'an de Week " uitzending 111 1955. 

"Tristan da Cunha" 

De evacuatie van de bevolking van 
Tn tan da Cunha door de 
"Tjic;adane" en de l:ncre repmrië
nng door de " Boi !>cvain" werd 
meerdere malen Uil vocrig 111 boe
ken, kranten en t1jd-.chnf ten be
handeld. 
l Ict hier afgedrukte krantenartikel 
met de b11hchorende f nto'!> ver
haalt van een ander bezoek van de 

"801s evmn" - in oktober 1955 -
aan dit afgelegen eiland m de 
Zuid-Atlanti!>che Oceaan. Het ver
haal, dat in Pon Elizabeth m de 
krant ver chcen, bevat echter een 
aantal unjui'>theden. 
De reden waarom de "Boi cvain " 
Tri tan a:mliep wa , een zieke in
woonster du.• naar het z1ekenhui-. 
in Kaap wd moe t worden ge-

CAPTAIN SHARES HIS BRIDGEI 
WITH PENGUINS 

The Dutch liner. BoiaH•ain. which 1 Whe n the Boine•a in is at H CL 
docked at Port Elizabeth today. the penguins s pend a low boura 
carriea a allang• cargo. in the ship'a awimming pool 

Beaidea her u sual commercial each day. 
cargo, she carries 2S pengums. Bul the ownera have to drain all 
11 exotic birds. lour parrols and the water lrom the bath to re· 
7 IS tropical liah • cover the birda alte r their s wim. 

The penguins were take n aboard Zool09iata aay penguina are dllli-
at Triatan da C unha. when the cult to keep aJive in captivity. 
Boiuevain called at thla iaolated bul all the penguina take n 
island to load a ccugo ol lobater aboard al Triatan are atill alive. 
laila lor Cape Town. The birda owned by the Chinese 

The Adminiatrator of Tristan pre- cre w will probably be aold to 
sentod three rock-hopper pon· bird-collector1 in the far Eaat. 
9ulna lo th e maste r ol the Boi1· Bul 1he lhree penguin1 on the 
sevain. Captain C. A. Zewale, bridge will be preH nted to the 
the lour1h ollicer. Mr. G . Hora· Tokyo Zoo according to Mr. 

1 

man. and another ollicer. Horaman. 
Mony of the Chinese crew bought The exotic bird1 and tropical fi1h 

ponguins from the ialandora. will also be 1old to collector• 
The three penguina preHnted' to in the Far Eaat. • 

the captain and bis ollicora live In the picture MR. HORSM.ll:N 11 
in a bath on the Boisa0Yain'1 Hen wilh the captain '• bridge· 
b1id9e. male&. 

Dit kmntenarlike/ ver cheen in de "Port Elizal1et/1 Post " in noveml1er 1955. 
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tran porteerd. Van deze gelegen
heid maakte de RIL, al een goede 
reder, gebruik om de kosten te 
dekken door de vrieskamer te 
vullen mee een ladmg krecf t, die 
van de "Franc1 Repetto" werd 
overgenomen. 
De drie pinguïns waren geen ge-
chenk van de Administrator. De 

vierde Muurman had deze vogel 
van een inwoner van Tn tan ver
kregen m ruil voor enige blikken 
verf uit de cheep. voorraad. Om 
zich in te dekken chonk hi1 direct 
een pinguïn aan de kapitein en één 
aan de eer te stuurman. D1t bleek 
een . !imme zet te zijn want nu 
konden de vogel worden gchub
ve t in de badkamer van de kapi
tein en kon voor de voeding ge
bruik worden gemaakt van de 
voorraad vis in de vric kamer . 
De Chme e bemanning leden, die 
ook pinguïns hadden geruild, wa
ren niet zo gelukkig. Zij moe ten 
grote hoeveelheden vi kopen 
want de vogel vertoonden een 
tcvige eetlust. Toen het chip in 
ingJpore aankwam bleek het aan

bod veel groter dan de vraag naar 
pinguïn , zodat deze tran act ie 
voor de Chinezen niet erg winst
gevend uitpakte. 
De in het krantcnarllkcl genoem
de exot1!>che vogel. , papegaaien en 
tropische vts-;en hadden helemaal 
met genoemd mogen worden. 
Deze dieren behoorden tot de 
" handel" van een aantal beman
nmg!>ledcn die, na deze publikalie, 
nog geruime t11d behoorlijk m de 
rat~ hebben gezeten. 

TRIST AN dol ClJNHA 

llllSTAN da Cl.NiA 

Om de herve\tigin,~ op Tn\Lan da 
Cunlw · in 1963 m et de 
"Boi.\•>evain " - te herdenken. wer
den de h1er afgebeelde po'itzcgcl~ 
uitgegeven. 



De trawler "franc:" Repetto · lang,:.11 clc · BoI'i\CWiin " hl/ T11\t1111 cla 
Cun/w 111dem het overladen \'tlll cc:n Jadmg cllt!f'.f!,C\'Torc:n kreeften. 

l'i11.~111m Of' clc bru.~ t'<m de: " /fol\\C\'t1111 ". 

• 

De " T111w11a' ". een 111 de Verenigde t<Jten .~elwuwd \'rt1<:ht.,c:h1p \'<111 het 
type C2-M -H1. voer voor de !HL van 1949 tot maart 1967. 
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"Zeilkracht" 
Wc ,,,trLn met tk "Tiipan.1s" , met 
cconuml!>chc o,nclhc1J, ondcm cg 
van <;mgaporc naar Momh.1.....i. De 
Doxlord zuchtte en kreunde eronder 
en \an het luisteren enuar \Vcrd 1c 
;tl moe! Eenmaal op de oceaan ~cko
mcn kwam er een lekker w1mhc 
na.1r bmnen, iets .1chcerh1ker dan 
dw,1r .... Wat Je OU\\ e enne heelt be
wogen Wl'>t niemand te vertellen. 
Doch op die ma.111 verlichte n.1cht, 
W<l<lrhi1 flarden wolkenvelden mer 
het o,ch1p heen trokken, heelt h11 de 
hootsman hoven laten komen en 
hL•m Ke\raagd of hij met een aamal 
m;ttcn prc'>ennmgs kon optuigen 
tussen de p.1almasten. De opwmdtn~ 
the dit onder de crew teweeg bracht 
hen 1k helemaal misgelopen. lk 
kree~ pas tegen elf uur 's avond'> m 
de gaten dat er iets lou wru. toen dc 
tweede het weten dat er ict'> niet m 
orde was. H11 had het brand.stolhan
Jd al v11I tand1c" terug moeten ne
men en de kar ~ng "tccc.b harder lo
pen. Ouk m11n "pcurtocht leverde 
met" op. Alles \\<tS norm.tal, hrand
'>tol, afvoerw1s"encempcratuur, al
leen de koelwatertemperatuur was 
1ct"Jc gezakt vanwq.~c de lagere 
"tand van het hmmbtofhandcl. Op 
de hnig gekomen om r<x>l"hcx>gte te 
nemen helreff ende de weer...<m1stan
dlghedcn, werd het eèn en ander me 
al spocd1g du1delt1k. Dne enorm gro
te presenning-. hmgen tu"sen Je 
paalma"ten en de ere'' zat he\ 1g 
"natcrend op de lu1khooîden. 
"13Ja!.!" zei de Ouwe. "Zo moel Lltt 
wocgcr gevoeld hebben", tcrwtil de 
"T11pana!)11

, licht overhellend naar 
hakh<x>rd, hn11"end d<x>r een golf 
heen sneed. 
" Prachtig ts dtl," nep h11 met schu
tcrende ogen. 
Ik ben naar m11n hut gcµ;rn en heh 
de d1en"u.loende "tk verteld wat er 
gaande was, met het verzoek weer 
Le 'meerderen' <tb de weren 1cnig 
hepen. De volgende morgen hen tk 
vroeg opge<,taan om er een toto van 
te maken wam zmct" kom Je met 
aak Legen! Doch toen 1k het plaat1c 

wilde ch1eten hepen wc de wmd 
'dcxxl' en de zeilen hmgen er al-. een 
'oude dweil ' h11. 
Nadat Je ' noon' wa gcpa ecrd en 
wc hel afgelegde 1ra1ecL van dat et
maal hadden berekend, bleek dat wc 
zeer voordelig hadden gevaren en dat 
de s lip vrijwel 111hil w:.1 gcwee t. 



"Zodra het schip is afgemeerd" 
Zodrn het "chip 1" .tlgemeerd en np 
de boei ligt, be"t11gt een home "toet 
Je g;.111~'' ay Eer"t Je hom werker" 
\ ;tn A Win~ voornlgegaan doot up· 
pen oorman Charle} (10 l•t" en da" 
en gouden tanden 1. de hooldvoor
man (met pct!. de ploegbazen, de 
n11nnnorliedcn, de wmdtg<t-.ten. 
Op hun hielen: de t<tllymannen, de 
wacht"lieden, de h1kplocg, de "ch1l
dcrploeg, de "choonma.1kploeg, de 
"1i1mploeg, de dame<, van de dck
"chuurploeg. 
Dan volgen de men"en van de vn1e 
hL·rnepen, de handwerk"liedcn, de 
dien t verlener", de venter.., Je 
klcerm.1ker, de ..,chnenmaker, Je 
..,hmm.1ker, de ".1u'>1 -..,au..,1, de rat
tenvanger, de geld\\ 1"selaar en, Jj". 

De "1mpa11 1·c111 / )c Holle - m et de 
'Ho/Jn lc1.i: · /11 top - komt lc111~,;:i1 
1h \trc1c1t \m 11dt1" 

crect als la.tt ..,ll. de m;.1111;.1 .... m, de 
voorman 'an de gouden ploeg. 
Velen \,111 lwn z11n nlllk ve1trnuw 
Je figuren <l1L reed.., 1ai.lr en dag <1<111 
hoord van on::L ... chLpLn hun d1cn
..,ten HrlLnLn, hun \\aren \enten, 
hun l11:lde aan de man brengen 
v.1.1k \;lil \;Hlcrop zoon, \,tn moe
der op dodHL'I hol le\'cr;.111c11:r" d1L 
de"gL'\Hn..,t krcd1Lt verlenLn tut 
aan de hon u", 111 de mei m.1.rnd. 
De ware mJat ... ch"1pp11man, v;.m d1 
reLteur tut tuurm.m"lecrlm~ kent 
..,lecht.., twee kleermaker<,· Lat 
Chong en Hong Kee the Tailor, 
Deze twee, op hun heurt, kru1<,cn 
hun henen alleen voor de R.l. L. Lat 

'an de kolonie en dat zegt ";.tt. 
Daar ..,t,1at tegenovu dat h11 zeer 
traag 1..,; er z11n gev.tllcn bekend dat 
hij =11n pakken, die weli..,waar im
mer .11.., gegoten zitten, pa.., n.1 drie 
d<tgcn klaar h.1d! De aanleidende 
oorzaak van deze lak"hei<l kan 
<,lecht.., worden gdlui"tud. "Lat 
Chong rookt de Grote P11p! " 
l long Kee da<trentq~en 1<, ..,nel en 
puncn1eel. Een vakman die vak
wuk afü·ven 811 hem zqn, na emg 
t;.1warren, zeer <,cherpc pn1zen te 
be<lmgen, pn1zen die net even 
<,cherper z11n dan die van Lat 
Chong (een punt O\'engen.., dat bc
<,treden wordc Jour de aanhanger:. 
van de laat..,tel . 
Ridderho'> 1 een fen ent <,upporter 
van Hong Kec the Tailor; .tlu1d ge
wec~t, vanaf de dag van a;.tnkom ·t; 
en h11 z:tl het hl11vcn ook, lot de 
laatMe trompet. R1ddcrho~ heeft 
hiervoor gcw1cht1gl' redenen. Deze 
;:qn, 111 de woorden van R1ddcrbos: 
lal hel hc..,chc11:n gezicht d.1t h11 
trekt ''anncer h111111c krui" tast; 
tb) het lahelt1e d.tt te \inden 1 111 
al z11n p;.tkken, JJ..,..,en, dmncr 1ac
kct!'.; het lahelt1c met de 111 rode z11-
dc ge..,ukte lettc1<,; het lahelt1e dat 
te 'mden ;:a 1 z11n m z11n dood". 
hemd; het lahclt1e dat zegt: 

<; HNEIDER MULLER 
l IA CHAI TAILOR BESPOKE 

De <,chocnmakcr maakt, hoc 
vreemd du m1"..,ch1cn ook moge 

klinken m Hollilnd<,c oren, "choe· 
nen. Tong Pn Tat maakt "chocncn 
naar hchcven: glimmend zwane 
punter<, voctbal..,choenen met 11zc
ren neuzen (Z\'<lar ab een ton), lak
"chocnen met een ::wan "tr1k1c, 
bal"chocnen dth, en zeclilarzen. In 
<lc l.1.1rzcn ligt ::11n kracht. 
De "hmmakcr nee de baa" zelf 
komt met aan boord want de ha.a 
zelf 1" da~ en nacht aanwezig 111 
z11n w111kelt1e m t.mlc} treec, 
waar de rollen ::11dc, flanel en ka
toen tot aan de zoldering 1c1kcn. 
Wie aan boord komt 1s z11n neef, 
Ko, zoon nummer dnc van ::u..,ter 
nummer vier. Ko neemt de maat 
en levert de hemden de volgende 
dag af, keurig gc..,trckcn en com
pleet met re crvedclen: een ho"1c 
halc1nr1e'> b11cengehouden door een 
clasuek1e. 
Ja, hc!-.tc hemden die hemden van 
Mee Ycc: niet te groot, met te 
klem, net goed. En met duur. 
Daarom draagt de wat "ltmmcr uit
gevallen bediende hemden van Mee 
Yec. 
Een ge!-.chrompcld vrouwt1c, krom 
ll1<t<tr met heldere oog1e!'., ..,chu1fclt 
np <,toffln :-.lof 1c.., gcru1"tloo.., door de 
d1cn..,tg<m~ da.1r wa..1r de ofhc1cr -
\ erhlt 1\ en zich bevmdcn. Ze 1" ge
kleed 111 een dufzwan r•1k en draagt 
onder haar arm een ta.., hc\attende 
' the tool" ol her tr.1dc' 
Ze opent de deur hlll een hut, 
"p1cdt rond, glipt naar hmncn en 
"tuil de deur Z<ttht ic" .1t:htcr ;:1ch. 

hong wordt alom erkend al.., m1'i· 
..,chien wel de be..,te kleermaker 

De " T11te1rum fl. omgeven door \Clmpam en lu:htcn. op cl<! l?OL'I m Hem,-.: 
Kong. 
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Ze hurkt voor een lade en lrekt die 
open. Haar h;mden glqden lang 
okkcn, ketclpakkcn, zeeman -

truien. Zorgvuldig onderzoekt ze 
de inhoud. Ze neemt tet uit de la
de en legt het op een tJpclt1e naa t 
zich. Af en toe maJkt ze afkeuren
de gclu1d1es. DJn keert ze zich tot 
de hangka t . l Ict "tapelt1c groett. 
Ze zet zich op de grond, opent haar 
tas en "1a.1t a.m de "lag; ze "topt, ze 
ttkt, ze naatt. Als ze kla.ir b met 

haar ver"tclwerk vouwt ze de klc
dmg"tukkcn netje" op en legt ze te
rug in de IJde of hangt ze m de 
hangka t . D.rnrna kr11gt de volgen
de hut een beun. De "au"1-"aus1 
zorgt al" een moeder voor ha.1r 1on
~en". 

Ach, L.H hung, chne1dcr Muller, 
de dikke man die er een klem w;1-
renhu1<, op na houdt en dtc .1lh:r
hamlc zo.1kcn \crkonpt v;.m tafclklc
dcn en kamtcrkt"tcn tm bnclpap1cr 
en ondcrbrocken en v;m w1cns 
bnntll' een "' 1mpd w.1.m met het 
op"chntt ' DE BOLLE', Jc loen"cndc 
m.m lhc met vulpennl'O en porno 
leurt, tocgen.1.1md 'l Ict Boze Oog', 
Jc ".1u"1-"au"1, c1ko Piet en 
Ponu.1c Ttk T.1k, zc huren erh11, o.tl
lcmo.1al; m.1ar hct ," en hl•t blt11t 
Îrit111e. 

Belangn1ker 1. dat intu<, en het 
concert vo.111 htkhamers - mtxner 
dan het mo01ste wat Mozart oott 
gecomponeerd heeft - 1 begonnen, 
dat de chtldcrmanncn op de stel
lin1-'T'lanken staan tl' t1ettcn, dat de 
dek. chuurploeg de dekken . chuun. 
!Deze laatste wcrkz.1amhe1d, uitge
voerd mct hehulp van W;.lter, zand 
cn halve koko"nootJoppcn, Maat 
op de Nederland"c vloot bekend als 
' p"Jlmzingcn'. Deze benammg 
stamt uit de u1d d.tt =ondag•;arbetd 
m et wa<, toegc"t.1.m, z11 het dat de 
dckken geschuurd mochten wor
den mtt" dtt ge"ch1edde ondcr het 
galmen van Je P"Jlmen Do.1\1d'>. De 
\ rou\\ t1e'> the, kwetterend .11.., ecn 
zwerm ..,pn:euwen, op onze mo01c 
dekken z11n necQ~c"trckcn , ..,churen 
die dekken cchtcr mct op Je ... te
pcnde m.1.tt \,111 de p"J)men, Joch 
ccrder op Jtl' v.m ' l lup zc1 J.mnekc, 
'>troop m t kann1.:kc' ) 
Bclangr11k ," do.Il Je '' inchg.l'>tln 
hun plek1c hoog bonn hct dek 
hebben mgt.:nomen (omkr dom 
henzelf van maucn èO borJp;1p11:r 
opgett11gdc .1fd.1k1c"), d.n de llllk 
planken z11n opgenomcn, Je -.ehtlJ 
merkel" z 11n ungep1kt, J .tt de Cl'r
'>te -.ltng 1.., a.111ge"l.1gen, d.n Jc cer
"te h11" ,,mJt overgc~tnomd . 

"Laat varen hij, die het luste" 
Mijme ringen van een leerling 

Daar ..,tond 1k dan : ..,moorhcct , met 
een kolf er en m een momc k1"t 
m11n ..,plintcr111euwe ..,exto.mt. 
Ik wa" .tl een weck, op ko<,
ten \an de KJ PL, op va
k.tnuc 111 Durb.111 ge-
weest, 111a.1r einde 
lt1k \\il" 11111n 
ccr..,te "chtp, dc 
" t rn.n 

mgapore", 
dan toch ~car
nveerJ. Ik wa" 
nu deftnmcf aan 
11111n zee111an ... toop
haan begonnen, De 
11 traat S111g.1pore" vond ik 
mctecn een rnom en gezellig 
schip en dat vond 1k nog '>tecds 
tot 1k h11 mijn ovcrphtatsing naar 
de " traat Balt 11 afscheid nam en 
weer een weck hewald vakantie 

krecg in Durh.111. (WcrJen leerlin
gen ;1lt11d ::o 111 de \\,1ttcn ~elcgd:I 

Ik hcb vecl gclccrJ op m11n eer
'>ll' "chip De urcn op wJcht 

111ct Je ccrMe "tuurm;m 
warcn lccr;:a.1m en vour

.11 gczclltg. Wc hehhen 
\\at algchoo111J! 

Ovengcn" lcerde 
hij m11 do.Il ic 

.11" '>tuur
man van 

Je wacht 
noott mocht 

ga.111 zttten, ul 
"choon Je bcXlrd

l 1ch tcn zich Jaar 
u1t<,tekcml voor leen -

Deze afl>cclc/111,1{ \\tl\ de oorzt1t1k 
van de l11ernt1t1\t neerge\chreven 
m1mwn11,l{en \'tin een lecrlmg. 
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den. Immers de kan~ 0111 in Jaap 
cc vallen was dan te groot. Ik ont
dekte ech ter d<tt 1e, a l lopend \an 
"tuur- naar bakboord, ook Utt le
kend 111 kon dutten. VJn '>chnk 
werd 1e dJn wakker; ntet omdJt 1c 
regen de lamp hep, m;tar omdat 1c 
mee een knal tegèn de rJdar Jreun
dc. Du" toch tegen dc lamp gclo
pcn! 
Ja, wat overkwam 1c .tl<, leerling? 
Leuke klu'>1e-. at... v1 ... mecl tempe
raturen ondcnn ruim 1 b11 een 
zwaar ..,tampend '>chip. Sorry, maar 
dat heb tk maar één kecr gedaan 
en kwam toen bleek1e-. weer aan 
dek. Daarna waren ccmperatuur
koker" \ at m11 betrelt gcnoeg! 
Al-. leerling lee1Jc 1c een "te\ 1g 
ptl..,1c Jrmkcn In m11n bek vmg 
\\o.trln '' 11 zo'n beet Il Je l.1Jt'>ten 
die "op Je liet kondcn drukken" 
w.1.1rna er ccn hmcc" k\\Jm \ra
gen w.tt Il ''en"tc te dnnkcn. Ik 
geloof d.n hutbedtltltn~ 111 Je ::e-
\ enllgl'r 1aren 1-. .1tgc"lhalt ( ' I 
A 1" lccrl mg '' enl ic gl.lloupt Dc 
Jopclingcn h.1JJcn dc tw11fcladH1 
ge ccr om 111 ecn \ o.ll " ta llow" gc
JompclJ tc wmdcn." .. " .. ; gclukk1g 
kwo.1m a veel \hlter .1.111 tc p.1-. 
Er moe"t een 111l'l110I i,1;11 worden 
h11gchoudcn. P1 .1t.:ht1gc tl·kentngln 
m.1aktc ik, gc,,cld1gl he"td-.kcn 
nllgcn" Je Dml\\ e" rekenmethode 
en hraaf ltct ik m 1111 '' erk door J~ 
k.ipttem altckcncn. l Ict mocht 
cchter 111ct h•ttcn, ik nrn~"t toch 
n.1a r ... chool Voor die Dnu\\ e~ mc
thmlc h;1d 1c ;:ccvaankund1ge ta
tcl ... noJ1g. Op Je ccr"tc bl.1Jz1jde 
h1cn an h.1d ll'n gcwlemcerde col
lq~a twce gcdtcht Il'" nccrge"chre-
\ en: 

C:oc/ '<'hl(.'/> cle 11U'11't' ll en cle du:· 
ren 
Echta ,l{t't'n ,d1ct•p,otÎlc1crc11. 
\\ant clczt' t'f.\~al11kt' ac11turc11 
\t hu•p ch• c/un·d 111 =1111 \ 'rilt' 

llrt 11.""" 

En: 

Loot \'aren hit du· hl't Ju,te. 
Ik hrh ~t'\'tircn. /dat 11111 mt1tir ru'
tl'11! 

Du laat..,tc hch 1k na enkele 1aren 
leuerl 11k ~cnomcn. De KJ PL, m
clu...icf m11n ttid op het 
Am'>terdam-kantoor, wa<, ccn 
mooie llJÛ cn du" een mome hcr
innenng. 



Ncptunu' \\ 'Cl'. /l// het Jltl"L' ren \'tlll de cve11c1c1r. een .i.:rt111,i.: ,i.:e=wm· ,1.!tl't 
aan /)()orc/ nm Ril ,c!Je[lcn. /lier worc/1 hii mei :::.1111 /10f/wut!111.i.: ontv1111g
L n t1a11 hoon/ \ ' tlll de "fim·cm,i.:1 ". 

"Een onbekende tak van de RIL vloot" 

lie t dcd '•tn de We-.t Af nka.tn'>e 
ku'>t ten noorden van Lu;tnda en 
ten zuHkn '.in Dak.1r wa-. in <le 1.1-
ren ::c..,ug h11 de olt1c1eren v.m <le 
RIL die op f[WAS en C HIWA<; 
\oeren, ntet echt t.wonet. Linge 
\htChlll1den m haven..,, door con
gc..,llc of .mdere oor::aken, de 
''-~lrtlHL, geen am:ond1t1on111g 
m.1ar wel een hoge vuchughe1d die 
''eer zorgde voor een hoge popula
tie van rn.t1.1namuAAcn twaarvan 
de AC\olgen m die u1d nog met k1-
nmcp11len konden \\Orden he..,tre
<lenl ".uen 1.L1;1r ::eker dehet a.m. 
Men 'deed' de \'\ e..,tku<;t, met h.1-
\ enl> wa.1r ''em1g venter wa..,, had 
daarh11 wel Ah1d1an met z1111 gezel
lige m;trkt en fra.11e zwembad al. 
rw.tpunt, maar hoopte toch zu 
..,nel m0Aelt1k wee1 aan de goede 
kant v.m <le ll)nen te z11n, LM, 

inA.1pore, Hong Kong, enz. 

811 aankom..,t m Port l Iarcoun 
werd de "<itraat oend.1" zoab ge
hru1keh1k omgeven door hooqes, 
nou IJ hoot1e-., prauwen, uitgehol
de hoom..,tammen, met d;tann 
weelderige negerinnen, kmderen 
en handelaren die lu1<lkecl" hun 
handcl ... w.1ar J<lll <le man trnchtcen 
te hrengen. Ainkaan'>e kun..,t, prul
laria, "tn•ta'>appel..,, bananen en 
wat die" meer z11, alle" te koop of 
te ruil voor gcl<l, "'A•treuen of 

drank. Maar 1a, <tl wa" het goed
koop, waarom zou 1e ::o'n tru" ba
nanen kopen al.., even verderop de 
hof meester al .1an het on<lerhan<le
len ,,,1.., o\'er een grote pan11, die 
h11 <le komende weken in het 
menu t.1.1cht te vern erken al.., ha
n;men ... uuttle, p1..,<tnA goren~ ba
naan rn)'al, h.manen ..,plit, of ge
woon al.., " . bana<m? Nee, <lat wa" 
het Ju.., niet. Zo hangend over de 
reling wa.., het ntettemm een lrna1 
gezicht en het wa.., verhazmgwek
kend hoeveel men allemaal m 
zo'n ungcholde boomst.1111 kon 

vervoeren; hoc l.t.1h1cl en wend
baar ze w;1ren. E1gcnl11k be..,t fraau.: 
<lm~en; 't ::ou he..,t leuk ::1111 om 
<laar een.., mee te \aren; 't ;:ou no~ 
leuker ::11n zo'n <lmg te hebben! En 
daarmee be~cmnen <l<m de ondcr
han<lclm~cn; alle.., \\ ,1.., te kcxip, 
du.., ook de hom. lk pr11-. k\\am op 
enkLIL N1~ena<m"c pon<len plu" 
ze~ ... lollen ..,j~aretten , uitcrnJrd 
::onder la<lmg. 1 Ict 'tn<lLn \,tn me 
<le-.t.mdLr..,, fmanc1cr-. "a" ..,ncJ ~L 
re~cl<l en Ju.., kon Je koop bc::L'
~clJ en hmnenboord hchr.1cht wor
<lcn om \oorlop1g naa'it het 
zwcmh;1d gclc~d ol 'gl'<lokt' te 
\\orden. 

De .'il raat .\oc11clc1 •• te Al>U//an -
hoorku"1 

De twee lmom\lam kano\ \ ' tll1 de "Straal Soenc/d ". 
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1 Ict eerMvolgende zeetra1ecc werd 
gebruikt om de aanwm teen wat 
Juxt:r uiterh1k te gevt:n . Er wcnJ 
druk geschilderd en de 'aandeel
houder ' be loten hun chip 
" traaqe <;oemfa" te dopen. ln 
Takoradi kon vervolgens worden 
proefgevaren, waarvoor eer t de 
nodige peddels uit de loepen wer
den geroofd. De kwaliteit van de 
boot bleek beter dan die van de 
peddel , wam van die laat. ten bra
ken er nogal wat. Om daann te 
voorzien werden deze op de be tel
ltj t opgevoerd, vervanging van ge
broken exemplaren, aanvulling 
voor de ·loepen en een klein voor
raadje. Jn Hong Kong fron . te men 
zijn wenkbrauwen; een wat onge
bruikelijk artikel op de bestt:llij t, 
zeker in die hoeveelheden; ' how 
can?' 

Al tijdverdrijf in de haven bleek 
de aankoop een dergelijk groot 
succe. dat al nel ook hi1 de ntet
aandeclhoudcrs de belang telling 
wa gewekt. Met al gevulg dat al 
in Ah1djan werd besloten een po
ging te doen om nog een boot te 
kopen. Ook hier konden de onder
handelingen met ucce worden 
afgerond en daarmee werd '' traat 
Soendaatje" aan de vloot toege
voegd. Tijden een weekend op de 
rede van Freetown kwam men, on
danks de portieve in. lag, al snel 
tot de conclu ic dat peddelen ei
genlijk vrij nel ontaardt in wer
ken. Daarop werd de mogelijkheid 
bekeken 0111 te gaan zeilen. De 
vindingrijkheid en vakmanschap 
van dc timmerman re ulteerde al 
snel m twee keurige masten . En 
zo kon het zijn dat de marconi t al 
' middags aan de reling vol be
wondenng naar de weg ze ilende 
vloot, met hun fraaie witte zeilen, 
'>tomi te ki1ken . Een bewondering 
die snel om loeg in verontw;rnrdi
gmg toen h11, m z11n hut gekomen, 
bemerkte dat zi in laken waren 
verdwenen . De l:tken waren ove
rigens van een betere kwaliteit 
dan de peddel!>. 

Of hij de u1temdeli1kc verkoop van 
het 'moeder chir' de a;mwez1ghcid 
van deze twee 'klonen' nog een 
meerpnj voor de maat chapp1j 
heeft opgeleverd i onbekend. Zo 
dat het geval zou zijn, i!> daarmee 
het extra reddd gebruik gcco111-
renscerd. 

"Twee Werelden" 
1 lct za l voonaar l 9H zijn geweest. 
Al ltd vJn de techn1 che dien t 
vnn <le KJCPL, voor ons m ! long 
Kong "de RJL", was 1k m 

mgapore voor het begeleiden v.m 
de dokking van twee Straat C
chcpcn. 

Deze, toen nog 1aarl11k'>e droogzet
tingen voor het z.g. knipren en 
!,Cheren, duurden meestal maar 
een paar dagen. De oude Keppel 
werf vlakbij de stad wa. een pret
tige wcrkrlck. Toen het eer te 
schip klaar wa , lag het tweede 
, chip al te lo . en 0111 leeg het dok 

in te gaan. 
Die ene zondag, tus. en de twee 
dokkmgcn m, werd 1k uit mijn 
bed geheld met het verzoek direct 
n"1ar het kantoor te komen. 
Daar werd ik voorgc tcld aan een 
heer van de Nedlloyd - in een net 
Holland. kostuum - die or rond
reis was door het Verre Oosten. 
HiJ wa al in Hong Kung gewee t 
en daar had de Chef Techni chc 
Dienst gezegd dat ik in Singapore 
wa en dat hij mij daar wel zou 
zien. Voor m11 wa du een vcrra -
sing en ik vroeg dan ook waarmee 

De "Afargncl " \VU\ een \'an de Jaunc/Jes waarmee de vcrh1nd111gcn tuH<.'n 

de op de rede 11ggencle 'icl1Cpe11 en C/if{ord Pwr \Veulen onderhouden 

Emde van het RIL t11dperk. De '>choor,tcen van de "Stwat Holland · 
krijgt Nedllo>•d kleuren. 
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1k hem kon helpen. Hij was maar 
voor enkele dagen m mgapore en 
zou graag de . chepen hezoeken 
waarmee 1k hier hez1g wa . Kon 
dat vandaag? Du<. vertrokken wc 
naar Clifford Pu:r en voeren even 
later aan hoord van de mo01e 
"Margnet" door de drukke haven 
tu.., en de geankerde chepen door. 
Ook de "Katwijk" van de 
Nedlloyd lag daar te laden. ! Ict 
chip WJ nauwcl11k z1lverkleung 

meer en zag er niet Uil. M11n met
gezel legde uil dat ze zwaar weer 
hadden gehad en dm hij nu verf 
aJn hoord had laten ::enen. 

a enige t11d kwJm het leeggclos
tc tra.Il- · chip m zicht. Met een 
1n <le zon helder ch11nende, rode 

Ril "hepen ::agl'IJ er met ol/ec11 
cum cle /1u1tenkant vcr::or,l!cl Uli. 

ook de tnll( hmc 111\ltillati<' ' wcr
clcn ,\!ocel onclerlwuclcn Op cle::e 
afl>edclmg het trc•kkc11 \ 'tllJ t•en 
::Ul.\!L'f 'an clc lwoftlnwtor van de 

\troat C11ml>crl1111cl " 

homwp meten. uil het wate1 en 
een ..,trnk :;:warte hu1<l ::ag het er 
prachug utt 
' Du.., dat ..., het ..,chip dat net un 
dok komt;• 
'Nee, d1t 1" het <,chip dat morgen 
111 dok gJat.' 
! Ict wa.., een t11d1e sul. Je zng dnt 
h11 Uil moeM verwerken. 
" Du" 1ull1c zetten ..,chepen, die er 
nog zo mo01 unz1cn, toch 111 dok;" 
wilde h11, z11n hoofd ..,chuddend 
over zoveel verk\\ 1<,t111g, voor alle 
du1dcl11kheid weten. 
Ik heb hem nooit meer ontmoet. 

"Vrouwen in het Vaargebied" 
Om het ook voor zeevarenden mo
gel 11k te maken zich met hun ge
zinnen m het vaargehied te veM1-
gen had de Maatschapp11 een aan
tal regelingen getroffen betreffende 
<,tandplaat. en, u1tzendmg van het 
gezin en het meereizen van echt
genote en gezm"lcden. Deze rege
lingen waren vaMgelcgd m het 
dicn'>treglcmem van de KJ PL. 
In de inren v1jf ug en de hegm 1arcn 
ze ug wa Hong Kong, naa"t 

mgapore, Durhan en ydne)', de 
meest favoriete locatie. ! let kan
toor m Amsterdam regelde de 
hootpa""agc naar het Verre 
Oo!.ten . 
ln Singapore •neldc de KPM de 
Mount Clt abeth flat en de flat 
op Dunnearn Road be"ch1kbaar 
voor de echtgenoten van KPM en 
KJCPL zeevarenden. De J loll:rndse 
chool en de l lollandse lub m 

de:e ..,tandplaat<, waren voor de 
ederland'>e kolonie ideaal voor 

onderw11" en recreauc. 
In Durh.m "aren voldoende wo
ningen te huur :;:odat !.pec1ale, 
voor KJ PL zeevarenden gere er
vcerde woonruimte met nodig 
wa .... Een groot <lant.11 RIL-er", die 
Durban al" <,tandpl.1at" hadden ge
ko::en, huurden een flat aan de 
c;outh Beach, waar men aan dt: ene 
kant un::.1cht had op het ..,trand 
met de ha' entn~iln~ en aan de an
dere kilnt de haven kon zien. 
Diegenen die \oor ! long Kong 

hadden gekozen werden h11 aan
kom t opgevangen en t11del1jk m 
het unnmg 1 lc>U!ie of 111 het Ritz 
H0tcl ondergebracht . Slecht'> in 
enkele gevallen wa'> er direct een 
flat beschikbaar. MacDonnel 
Road, Tai l lang Rd, Kotcwall Rd. 

Ake\'Cm'nc/c kine/eren wcrclen 
tlcX>r de Chmew ht.•mam1111g~lt:dc11 
clilrn iih heel er,\! \'cnvt.•nc/ DL'::c 
foto wc rel lil l 961 ,\!Cll1twkt Of> de 
/lru,l! \ 'Lltl tie ·· 7 iitarum ". 

en Repul'>e Bay Rd . w;1ren de aan
gewezen lucaue.., \\aar veel :;:ceva
rcnden met hun gezinnen woon
den l lad men eenmaal een flat be
trokken dan"''" een am.1h g<IUW 

De " 'f 11 clw h<'t vervoer tu"en cl<' op de hocwn /1,~~cnclc " :hepen en 
Blakc l'wr vcr:wr~cle. 
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Onk meeVtmmdc ecbt,~e1wte' 11c1-

mcn deel 111111 <;/oep,oefcningen 

gevonden en werd de nodige hu1s
rnad, een degeh1ke koelk.t"t en 
, oms een airco .1ange ·chaft. Men 
hielp elkaar om nel bekend te ra
ken met de lok;tlc gewoonten en 
wegw11s te worden m de be"te w111-
kclt1e. en markten . 
Het ::oet water w.1 in dte dagen erg 
schaars, v.rnk was het maar enkele 
uren per dag, of zelf een . per twee 
ol dm: dagen be ch1kbaar. 
Cconom1sch ermee omgaan wa<; 
een ' mu t '. Badkuipen werden ge
heel gevuld en alle wat water kun 
bcvauen werd als op!.lag gebruikt. 
Nadat de waterleiding weer was .1f
ge"lotcn werd het badwater ge
bruikt voor de vloeren en daarn~1 
voor het door poelen van het toi
let. .edurende het taifoen seizoen 
r.1akten de reservoir weer op pct! 
en bleef de kraan wat langer open. 
Meevaren met de echtgenoot wa!. 
aan smkte regel gebonden. 
Afhankeli1k van zijn rang aan 
boord konden de kinderen al of 
niet meevaren. ln het laat te geval 
w:is er dan het probleem om t11de-
l i1ke opv~mg h11 bekenden voor hen 
te vinden. Het kon ook wel eens 
gebeuren dat 1ntu!.. en de ti1dehjke 
opvang onverwacht de gelegen
heid kreeg om met h~1?tr echtge
noot m ee te g:ian. Dan moest snel 
iemand gevonden worden die gene
gen was het hele p:in 'a iel' te ver
lenen. Men hielp elkaar zoveel 
mogelijk in dit oort ituatics. 
Gingen de kinderen mee dan was 
het gezin weer een compleet, 
maar dan op p:i' werktcrrem. Een 
unieke kun om meer vreemde l:in-

den en culrnren in gezin. verband 
te leren kennen. 
Gedurende hec korte verhl11f m de 
haven w:i het teed een :ifweging 
tu ·scn thuis z ijn en de noodz:ike
l11ke a:inwez1ghc1d aan boord. Een 
1achtig bestaan. De "T1i" zorgde 
voor een vaste dienstregeling tu -
sen Bl:ike Pier en de "chepen op de 
boeien. Bovendien lagen er alt11d 
een p:iar 'Walla w:illa 's ' kl:iar, <l1c 
te allen t11de een verhrndrng onder
hielden. 
[en hel:ingn1ke gcbeurtenï.. wa-. 
het bezoek van 11.K.H. Prin c!:> 
Beatrix aan Hong Kong van 24 tot 
JO november 1962. Op het 'heg
vcld Ka1 Tak wa" voor Je 
Nederlanders - met name voor 
Nederland"c kmucrcn - een spec1.1-

")' ~, ,,(.,/ ........ J4, /. 

Ic, gereserveerde pl:iat op het ga
zon om de Prin e te verwelko
men. Ter gelegenheid van die be
zoek wa er een receptie in het 
Intcroccan Hou e op 27 november 
voor de Nederland. c gemecnc;chap. 
Na een verbli1f van vier of v11f 1aar 
111 Hong Kong brak het [uropec!. 
verlof :ian. Een b11zonder drukke 
periode v:in inpakken, l.1at te mko
pen I" 'hop uil you drop") en ul
-.cheid nemen. Op het vliegveld 
werd door zowel Je verlolgangers 
al<; de wegbrenger'> menige traan 
wcggcpmkt. 
De onderlinge hand tu i-en de ou
dere " cxpatriatc'>" '" tot heden ge
hlcven, wat u1dcns iedere 1a.1r111kse 
reünie weer -.punwan tot unmg 
komt 

ff ~ i/( ;_,,,(. 1,..,,,..".., 

~__,, ."... ~ ,.......,. .....,. ~~ XA.. ..... "1. • ",,.. 

~ &'- ~.~~ 
'- /: .. " ~ ..,, ...,,. ~ ".-..,,. . .,, 

,.. J.....t=' .1"·- -1..-'" ~-- /,1 ,f .1 c. -· 

Uitnod1ging wt het ln11\'one11 ian cle cmt1•an.~s t l '<lll H K. H. l'rimc• , 
Het1tr1x m lnterocean Hou,e. 

Echtgenote\ van RIL-er\ worden voorge.\teld aan H.K.H. Prinses Beatnx. 
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