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Van de voorzitter 

STUKJE HISTORIE 

De JCJL opende het Hoofd Agentschap in Hong Kong in 1903.  Het adres 

was Duddell Street 3.  De gebouwen in dat straatje, gelegen in het centrum 

van Hong Kong eiland, waren in die tijd meestal drie verdiepingen hoog in 

de zgn koloniale stijl met overbouwde trottoirs.  Dan liep men altijd in de 

schaduw en droog.  Deze pandjes maakten stelselmatig plaats voor steeds 

hogere nieuwbouw, nu een eeuw later met zo’n 20 - plus verdiepingen.  In 

Hong Kong kijk je daarvan en daarvoor niet op, maar je loopt nu wel in de 

zon of regen.  

 

 

 

 

 

Die trap, compleet met brede balustraden aan weerszijden, waarop vier 

operationele gas lantaarns uit omstreeks 1920, is ongewijzigd en nog 

steeds in gebruik (zie foto).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het einde van de straat werd 

tussen 1875 en 1889 een brede 

granieten trap gebouwd naar de hoger 

gelegen Ice House Street.   

 

Sinds 1979 is dit bouwsel een 

officieel Monument.  Daar mag je 

in Hong Kong wel van opkijken 

want in deze bruisende wereldstad 

is er weinig over van bouwwerken 

uit het verleden. Als de lezer toch 

denkt Hong Kong weer eens aan 

te doen, dan kan hij de Duddell 

Street even in lopen voor een 

vleugje nostalgie.  Het is voor JCJL 

historische grond… 
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Hoofdagent P.J. Roosegaarde Bisschop (later directeur) was de man van 

het eerste uur en ik begrijp dat het grotendeels aan hem te danken was dat 

JCJL de moeilijke beginjaren is doorgekomen.  Compradore Sum Pak Ming 

was daarbij essentieel. Immers, hij kon de financiële draagkracht en 

betrouwbaarheid van de Chinese relaties beoordelen en, op commissie 

basis, de vracht- en passagepenningen garanderen. 

De maatschappij werkte in Hong Kong (en China) tot in de zeventiger jaren 

met Compradores of (later) Chinese Agenten tot uiteindelijk kon worden 

volstaan met een enkele Chinese Manager als trouble shooter voor 

hoofdzakelijk Chinese instanties op het vaste land. 

Ten tijde van de Culturele Revolutie 1967 vroeg K.L. Lee, onze Chinese 

Manager, mij hem te vergezellen op een bezoekje aan Canton/Guangzhou 

in een poging om maanden achterstallige vrachten op Chinese overscheep 

lading te innen.  Ik zou weinig hoeven zeggen en mijn face zou duidelijk 

moeten maken dat RIL Management nu eindelijk wel eens geld wilde zien. 

Ten tijde van dit bezoekje werden uren doorgebracht door, in een zaaltje 

vol papieren propaganda posters met grote karakter tekens, de wijsheden 

in het rode boekje van de grote roerganger te reciteren.  Ik zat daar 

natuurlijk voor spek en bonen bij en moest slechts opletten tijdig een 

bladzijde om te slaan… 

Overigens gingen wij met de belofte van spoedig nieuwe overschrijvingen 

(maar natuurlijk niet alles)  naar huis, nadat met het halve kantoor 

uitgebreid Chinees was gegeten, met de mededeling dat het in onze eer 

was.  Ons bezoek was in feite hun buitenkans…om, op kosten van de 

zaak, eens goed te eten. 

 

Gert Boot 
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Van de redactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Japan Anno 1935 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Holland Hostel van de 

HKSAS waar 110 kinderen in 
zijn ondergebracht 

Memorabilia 
Tijdens de afgelopen reünie werden 
een aantal doublures uit de 
memorabilia verzameling van onze 
vereniging, die niet interessant 
waren voor de maritieme musea, 
verkocht aan de leden. De 
opbrengst van deze verkoop, 
samen met de opbrengst van enige 
later verkochte memorabilia,  
bedroeg € 255. Dit bedrag werd 
gedoneerd aan de Hong Kong 
Student Aid Society (HKSAS), een 
organisatie die al vijftig jaar lang 
tracht een betere toekomst te 
verwezenlijken voor weeskinderen 
en kinderen uit achterstands-
gezinnen in Hong Kong. 

 

Begin januari 1935 
vertrokken de heren Vas 
Diaz en Straatemeier per 
schip uit Tandjong Priok om 
als vertegenwoordigers van 
de KPM, samen met 
vertegenwoordigers van de 
JCJL, te gaan onderhan-
delen met de Japanse 
stoomvaartmaatschappijen 
over verschillende overeen-
komsten betreffende de 
vaart tussen Japan en 
Nederlands-Indië. 
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Van de schoonzoon van de heer Vas Diaz - Hans Pasteuning - ontvingen 
wij enige tijd geleden een verslag van de indrukken die de latere KPM 
directeur tijdens deze reis heeft opgedaan. In het artikel op pagina 5 
publiceren wij een deel van deze impressie over Japan in 1935. 
 
Stichting Prins Hendrik te Egmond aan Zee 
Tegelijk met de opening van de geheel gerenoveerde Prins Hendrik 
Stichting (nu officieel Zorgcentrum Prins Hendrik) is ook het museum Prins 
Hendrik de Zeevaarder weer in ere hersteld. Hier was op de dag van de 
opening een kleine maar indrukwekkende plechtigheid bij twee 
oorlogsmonumenten van de koopvaardij.  In het scheepvaartmuseum 
Prins Hendrik de Zeevaarder zijn twee oorlogsmonumenten te vinden. Het 
eerste monument is een eenvoudige gedenkplaat van de Java-China-
Japan Lijn (JCJL) die oorspronkelijk in Hong Kong in het hoofdkantoor van 
de maatschappij hing. In het Engels en het Chinees staat erop dat het een 
aandenken is aan het personeel dat tijdens de periode 1939 – 1945 het 
leven verloor op zee of aan land. De maatschappij verloor tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zes van de 11 schepen en 171 bemanningsleden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Even ver van huis verloor de Koninklijke 
Paketvaart Maatschappij (KPM) zelfs 85  
van de 138 schepen en 477 
bemanningsleden. De KPM had een groot 
oorlogsmonument in het hoofdkantoor in het 
vroegere Batavia, nu Jakarta. Een klein 
onderdeel daarvan - een koker met de 
namen - is er in 1957, toen de Nederlanders 
Indonesië moesten verlaten, nog net op tijd 
uitgelicht. Deze is opgenomen in het 
monument, een marmeren zuil met een 
gedenkplaat, die aanvankelijk in het 
Scheepvaarthuis in Amsterdam en later in 
Hong Kong stond. 
Op 19 september kwamen oud-officieren 
van beide maatschappijen naar Egmond 
aan Zee. Namens de beide verenigingen 
van oud-personeelsleden hielden ze een 
korte ceremonie en legden ze bloemen bij 
de monumenten. Dat was nog nooit eerder 
gebeurd. Onze vereniging werd 
vertegenwoordigd door de bestuursleden 
Cor Dekker en Jaap Maijoor. 
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Japan Anno 1935 
(bijdrage Hans Pasteuning) 

 
Wij brachten verschillende malen bezoeken aan Osaka, het ‘Rotterdam’ 
van Japan. Deze stad is het centrum van het grote industriële district 
waarvan Kobe de exporthaven is en Osaka het handelscentrum. In deze 
miljoenenstad is de verkeersdrukte overweldigend. In tegenstelling tot 
Kobe is Osaka ruim van opzet, met prachtige kantoorpaleizen, 
warenhuizen, gouvernementskantoren, imposante composities van staal en 
beton, tien tot vijftien verdiepingen hoog. In de tijd dat wij er waren werd 
Osaka aan alle kanten uitgebreid en gemoderniseerd. Straten werden op 
dubbele breedte gebracht, oude huizen zonder pardon met de grond gelijk 
gemaakt, nieuwe kolossen van gebouwen verrezen uit de grond. Dwaalt 
men verder van het centrum af dan treft men in Osaka, meer dan in Kobe, 
de echt Japanse sfeer aan met nauwe straatjes, popperige huisjes en 
lange grachtjes met hoge boogbruggetjes. 
Wij werden in Osaka enige malen uitgenodigd voor een Japans diner. 
Ondanks alle ongerieflijkheden, welke daaraan annex zijn, en even de 
ogen sluitend, moet ik erkennen dat zulk een gastmaal uitmunt door 
verfijnde smaak en gastvrijheid. Het diner dat Mr. Harada van de Nanyo 
ons aanbood, werd gegeven in een exclusief Japans restaurant dat, naar ik 
hoorde, Europeanen zelden te zien krijgen en dat gefrequenteerd wordt 
door de vooraanstaande Japanners van Osaka. Van buiten gezien wijst 
niets hierop en zou men er kalm voorbij lopen, maar eenmaal binnen is de 
verrassing daardoor des te groter. 
Het beheer van dergelijke inrichtingen berust geheel bij de vrouw. De enige 
man die men er aantreft is de persoon die, dadelijk bij binnenkomst, nog 
voor men de drempel over is, je van schoeisel ontdoet en grote vilten 
sloffen daarvoor in de plaats geeft. Vanaf dat moment wordt men 
overgedragen aan de zorgen van de eigenares en haar staf van 
vrouwelijke bedienden en geisha’s die je verder letterlijk niet meer uit het 
oog verliezen, zelfs niet daar waar men noodzakelijkerwijs tijdens zulk een 
avond zich een ogenblik moet afzonderen. 
De indeling bestaat uit een groot aantal eetkamers voor grote en kleine 
groepen, maar altijd voor iedere groep een aparte kamer, welke uitmunt 
door verfijnde smaak en als een museum van kostbare kunstvoorwerpen 
is. Het is zeer moeilijk om een duidelijk sprekende beschrijving te geven, 
maar kort gezegd is er een volkomen harmonie tussen indeling, plaatsing 
van enkele kunstvoorwerpen, het weinige meubilair, de wandversiering, de 
kleurschakering en de uiterste netheid. 
Als Europeaan, afstekend te midden van deze omgeving, waar mens noch 
voorwerp door gebaar of vorm de harmonie verbreekt, voelt men zich door 
plompheid dissoneren. De houdingen waarin wij moesten trachten om 
zonder stoel en zonder vork en mes, gedurende drie tot vier uren  
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achtereen recht op de grond te zitten, niet te morsen en aangenaam te 
conserveren, waren dan ook in schreeuwende tegenstelling met de overige 
omgeving. 
Het Japanse voedsel is in een woord afschuwelijk en ongenietbaar, maar 
de elegante wijze waarop de geisha’s - voor iedere gast een - de bediening 
persoonlijk verzorgen en je, als ware je een klein kind, voeden, doet vele 
vieze smaakjes vergeten. De sukiyaki, een soort rijsttafel, is - geloof ik -
ongeveer het enige Japanse gerecht dat voor Westerlingen enigszins is te 
savoureren. Het bestaat uit vlees of vis - neem in godsnaam nooit vis - 
gesmoord in een saus met alle mogelijke ingrediënten en groenten en 
tenslotte opgediend met een rauw ei, waarna men met behulp van hasji 
(eetstokjes) in een kommetje overgegoten gerecht naar binnen moet zien 
te krijgen. Vooral de behandeling van het rauwe ei met een chopstick is 
een equilibristische toer. Witte rijst wordt er niet tegelijkertijd bij gegeten, 
maar krijgt men achteraf en in plaats van een toetje, zoals bij ons, wordt de 
maaltijd besloten met een waterig soepje dat een buitengewoon fijn en 
duur gerecht moet zijn, maar mij als gootwater smaakte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het eten wordt veel gedronken. De Japanse volksdrank, sake, wordt half 
warm uit popperige kommetjes (sakazuki) geslurpt. Het heeft een smaak 
als slappe brandewijn met een bijsmaakje en is ogenschijnlijk een 
onschuldig drankje. Maar als men in snel tempo, zoals de beleefdheid 
vereist, een vijftiental van deze cups heeft gedronken, wordt het wel heel 
lastig om nog kaarsrecht op de tatami te blijven zitten en vormelijk te blijven 
buigen als men wordt aangesproken. 
De aantrekkelijkheid van een sukiyaki-party is in de eerste plaats dat deze 
lekkernij voor je ogen klaar wordt gemaakt op een houtskoolvuurtje en in  
de tweede plaats, zoals reeds is opgemerkt, de vrouwelijke zorg die aan je 
wordt besteed. 

In de vijftiger jaren 
werd door Asano 
Dockyard na afloop 
van een dokbeurt 
een sukiyaki party 
aangeboden aan de 
scheepsofficieren. 
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Ik geloof wel dat door het merendeel der mensen die over Japan alleen in 
romans hebben gelezen, maar het nog nimmer van nabij hebben gezien, 
de geisha wordt vereenzelvigd met het begrip publieke vrouw. Dit nu is, 
excepties daargelaten, ten enenmale onjuist. De taak van de geisha, die in 
tegenstelling met andere vrouwelijke bedienden, in oud Japanse stijl is 
gekleed - schitterend maar stijfjes - is, de gasten op aangename wijze door 
conversatie, zang, dans en muziek te onderhouden en dus in het algemeen 
er zich voor in te spannen de gast in de meest aangename stemming te 
brengen en te houden. Wij Westerlingen zijn dit niet gewend en reageren 
er dan ook anders op, hetgeen ook niet te verwonderen is als men de taal 
niet kent, derhalve niet kan converseren en zang noch dans noch muziek 
weet te appreciëren. Die lieflijkheid is niet alleen de geisha maar iedere 
Japanse vrouw eigen en als men dan nog in aanmerking neemt dat, 
behoudens misschien de hypermoderne, alle Japanse vrouwen van kind af 
wordt ingeprent en zij er geheel in worden opgevoed om de man te dienen 
en welgevallig te zijn, dan wordt het wel duidelijk dat de reactie, 
voortvloeiend uit contact tussen geisha en Westerling, leidt tot de 
verkeerde conclusie, die ik hierboven heb aangegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik maakte zo juist de opmerking dat zang, muziek en dans moeilijk zijn te 
waarderen. Een uitzondering hierop kan de dans vormen, waarvan ik er 
verschillende zag die werkelijk vol gratie en mooi waren. 
Na het diner dat de heer Harada ons aanbood, werden wij, tot onze 
verrassing, naar beneden gebracht waar annex aan het restaurant een 
moderne Japanse dancing was verbonden en wij ons tot laat in de nacht 
amuseerden met dansen op sokken met in omvangrijke kimono’s geklede 
geisha’s. 

 

Geisha’s tonen 
hun 

danskunsten 



 8

De Culturele Revolutie 
(bijdrage Willem Bakker) 

 
Het kantoorpersoneel dat  omstreeks 1966 op het kantoor in North Point 
werkte zullen zich beslist nog de onzekere en roerige dagen van de 
culturele revolutie herinneren.  
Tijdens de verhuizing kwam van een uithoek op de zolder een doos 
tevoorschijn waarop geschreven stond  ‘Rechter onderlade bureau’. Daar 
kwamen allerlei papieren van de Hebe Haven Yachtclub uit, doch ook 
snuisterijen en foto mapjes van A. Sek & Co en een in rood plastic verpakt 
boekje met het opschrift "Quotations from Chairman Mao Tse Tung". Was 
het openen van de doos al een kerstfeestachtig gebeuren, het oppakken 
van dat boekje veranderde die sfeer plotsklaps  in een beangstigend 
gevoel: Oppassen geblazen! Allerlei beelden schoven voorbij mijn 
geestesoog als was het een diapresentatie. De kreet "Patriotic compatriots 
beware" dreef voorbij. De pakjes op de weg en in openbare gebouwen, die 
bij oppakken of verplaatsen met een enorme knal uit elkaar spatten. 
Bomber Hill, de explosieven expert van de Hong Kong Police, had er 
dagwerk aan. De politieke beroering die overwoei uit het vasteland van 
China had ons behoorlijk in de greep. Niet alleen spoelden de slachtoffers 
van dit geweld op onze stranden aan, ook begonnen groepen vakbonds- 
lieden met het rode boekje in de hand te pas en te onpas de ‘quotations’ 
luidkeels uit te schreeuwen. 
Tijdens een zaterdags bezoek aan ‘China Arts and Crafts’ in Queens Road 
Central kreeg ik ook zo’n boekje aangereikt. Keurig in het Engels vertaald 
leverde het een flinke leesklus op. 
Tijdens deze onrustige periode ontstond er door toedoen van een ongeval 
aan boord van een der schepen in Australië een kwestie die door de lokale 
vakbond  van transportmedewerkers en de Seafarer's Union behoorlijk 
werd opgeblazen. Een bamboewind uit het Oosten zaaide onrust in onze 
gelederen.Groepen in het blauw geklede medewerkers stapten ons 
gebouw binnen en begonnen ongevraagd en onder leiding van een klein 
fel wijf met vervaarlijk scherpe hoektanden, voor te dragen uit de rode 
boekjes. Enkele verdiepingen kregen zo'n beurt en toen daar niemand op 
reageerde droop de hele vertoning weer af. Toch had deze vertoning wel 
effect want we begonnen, als we ons onbespied waanden, te zoeken naar 
afluisterapparatuur en toen in een van de schoonmaak kasten 
afgeschuinde bamboe spiesen werden gevonden begon er ook een 
Westenwind door datzelfde bamboe te waaien. Niets ging op schrift. Er 
werd gefluisterd het huishoudelijk personeel goed te observeren.Tot onze 
verbazing bleek de waarschuwing niet onterecht want de nog vrij jonge 
amah die zo goed op onze kinderen paste bleek heel handig in het lezen  
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van de brieven die op de tafel in de slaapkamer lagen en werd prompt 
ontslagen. Hierbij bleek hoe diep geworteld die organisatie in ons ‘bedrijf’ 
was doorgedrongen, want spoorslags bleven ook andere bedienden weg bij 
mensen die bij de RIL werkzaam waren. In het rode boekje vond ik bij het 
lezen op bladzijde 180 een quotation die me mooi zou kunnen helpen als 
ik met die groep schreeuwers geconfronteerd zou worden en dus nam ik 
het boekje mee naar kantoor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze directie kreeg ook bezoek van die schreeuwgroepen en Dhr De Haan 
werd zelfs  ontboden om zijn excuses aan te komen bieden tijdens een 
vakbondsvergadering. Er werd ‘gekowtowed’ doch ondanks dat bleef het 
geschreeuw gewoon doorgaan. En opeens hadden we zo'n groep op de 
afdeling Technische Dienst die ijverig in het Chinees zo'n halve pagina 
tekst opdreunden. Na afloop daarvan heb ik mijn boekje gepakt en bij de 
rode draad opgeslagen en heb aan het viswijf gevraagd of ik er ook een 
voor mocht lezen. Ze keek even in mijn boekje en blèrde dat door aan de 
meute en ik mocht lezen: 
“We must never adopt an arrogant attitude of great power chauvinism and 
become conceited because of the victory of our revolution and certain 
achievements in our construction.  Every nation big or small has its strong 
and weak points" 
Het werd stil , ze keken de leidster aan en die knikte alleen maar en ze 
marcheerden geluidloos af en we hebben ze niet meer bij de Technische 
Dienst teruggezien. 
De Quotation is afkomstig uit de  openingstoespraak van de achtste 
Nationale Vergadering van de Communistische Partij van China op 15 
september  1956. 
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Maaltijd in Kowloon 
(bijdrage Berend Jansen) 

 
Als tweede stuurman liep je van 12.00 uur tot 18.00 uur aan dek om de 
belading in goede banen te leiden. Jonken die langszij kwamen. Met een 
karton, krat dan wel een ander stukgoed. 
Leunend over de verschansing, kijkend op het achterdek van zo’n jonk zag 
je de meest hilarische feiten. Een oud Chinees vrouwtje was aan het 
koken. Veel kleine Chineesjes liepen elkaar in de weg. Kippen, met aan 
hun linker of rechter poot een touwtje gebonden ter voorkoming van weg 
vliegen. Voor honden en katten was het ook onmogelijk te ontsnappen; het 
touwtje deed ook hier dienst. Vele lieden onder ons kunnen zich, denk ik, 
dit nog wel herinneren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de sfeer te proeven van het leven in zo’n dynamische stad is er een 
remedie: de wal op. 
Mijn grote vriend de marconist en ondergetekende gingen iedere avond 
lekker chinees eten in altijd het zelfde eettentje. Het was er goed verpozen 
en waarom zou je dan steeds gaan veranderen? Wij waren daar al 
welgeziene gasten geworden en werden iedere avond vriendelijk begroet 
door de, laat ik het zo zeggen, gerant van de eettent. 
Hij had ondertussen wel door dat wij zeevarenden waren. 
Na vier avonden zei ik tegen voornoemde gerant dat we morgen weer 
vertrokken en dat dit dus onze laatste maaltijd zou zijn in zijn restaurant. 
Helaas! 
“I make a special meal for you” was zijn antwoord. 
De marconist (sparks) en ik raakten in blijde verwachting over wat we 
voorgeschoteld zouden krijgen. 

 

Sampans in 
Hong Kong 
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Je wilt het niet geloven. We zaten te smullen van de rijst met alle 
toebehoren en de heerlijke spareribs. Kluiven als een waanzinnige. Sparks 
met het schuim op z’n snavel. Heerlijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zeker moment verschijnt er een dikbuikig figuur met een koksmuts op 
zijn knar. 
Ontegenzeggelijk de chef kok. 
“You like the food?” 
“Yes chief, special the spareribs were excellent. Very spicy (gekruid)”. 
“Perfect”! 
“Thank you very much” 
“Of course”, zegt de chef “because this meat was from a special woef-
woef”. 
Woef-Woef? 
“Verrek” zeg ik tegen Sparks, “we hebben zonet een hond (in zeemanstaal) 
opgevroten”. 
De marconist (altijd o-h-end) over zijn hondje thuis, verdween al 
kokhalzend richting toilet. 
We hebben er niets aan overgehouden. 
Wel heb ik af en toe, als hij weer achter z’n spreeuwenkist zat en de 
Oceaanpost uittikte geroepen: “Sparks, nog een kluivie?”. 
Later was ik wel altijd een beetje op mijn qui-vive als we een specialiteit in 
een Oosters restaurant kregen aangeboden. 
Toch eerst maar even vragen wat dit dan wel mocht zijn. 
 
 
   

 

Een Chinees maaltje 
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“Rechtspraak, zoals het ook kan!” 
(uit “Anekdotes Walpersoneel”) 

 
Het pas getrouwde stel woont - na de onvermijdelijke overplaatsing, die 
hun huwelijk reeds ongewenst vervroegde (!) - tijdelijk op de nieuwe 
standplaats in Tokyo, Japan, in het huis van degene die hij tijdelijk, tijdens 
diens verlof, vervangt. Het is een aardig, vrij groot origineel Japansachtig 
huis, in een soort H-vorm en met alleen de master bedroom boven. Het is 
het huis waar, direct na de oorlog, in het geheim en zonder dat de 
Amerikaanse bezetter het wist, de politieke partij, de Liberaal 
Democratische Partij (LDP), de partij welke sindsdien bijna ononderbroken 
Japan’s regeringspartij is geweest, werd opgericht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het stel ontvangt dinergasten, een Amerikaans - Nederlands echtpaar met 
wie ze enige tijd in hetzelfde hotel hadden doorgebracht. Na vertrek van 
de gasten, op een vroeg ochtenduur, zegt zij: “ Wat merkwaardig, ik dacht 
dat ik nog een paar kippenboutjes overhad en hier op het keukenaanrecht 
had laten staan. Maar ik kan ze nergens vinden!” Dit had het signaal 
moeten zijn. Maar dat werd het niet want, zonder er verder aandacht te 
besteden, zochten ze vermoeid de koelte van de airconditioned 
slaapkamer op om vervolgens - onder de luide brom van de wat 
ouderwetse airconditioner - snel in slaap te vallen. Een uur of zo later 
wordt hun nachtrust wreed verstoord. Het licht is aan en er staat een man 
in de slaapkamer, gekleed in een korte witte broek, een rode trui en een 
rood gezichtsmasker.  

 

Een beter en 
duurder Japans 

woonhuis 
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Hij heeft een lang Japans zwaard in beide handen, waarvan de scherpe 
punt op de buik van de ‘heer des huizes’ gedrukt wordt. Het omfloerst 
gemompel van achter het masker blijkt een roep om “Japanese 
money….!” in te houden, een commodity hetwelk - als gevolg van de 
gentleman’s overeenkomst, welke de werkgevers - werknemersrelatie van 
het slachtoffer beheerst - steeds uiterst schaars is. Er moet echter iets 
gebeuren vóór de zaak uit de hand loopt. Je weet het maar nooit, met zo’n 
ondoorgrondelijk type en nog achter een masker ook! 
De ‘heer des huizes’ gebiedt zijn eega in bed te blijven, pakt het scherpe 
deel van het op zijn buik gedrukte zwaard en - in dezelfde beweging - 
staat, schaars gekleed, naast zijn bed. Er volgt een soort schermutseling 
terwijl hij - nu enigszins bloedend aan buik en hand - tevens tracht om de 
indringer duidelijk te maken dat alle rijkdommen beneden liggen. 
De man maakt daarop de fout om vóór de ‘heer des huizes’ de trap af te 
dalen en krijgt als beloning daarvoor een enorme dreun op zijn schedel 
toegebracht met een stalen toilettafelkrukje. Indringer dendert daarop 
ruggelings van de trap en verdwijnt om een hoek uit het zicht terwijl het 
zwaard met hem mee naar beneden klettert. Daarna … doodse stilte, 
slechts begeleid door het monotone gebrom van de airconditioner. De 
‘heer des huizes’ durft niet goed naar beneden, want stel je voor dat die 
vent daar, met opgeheven zwaard, om de hoek staat te wachten! 
Koortsachtig overleg met vrouwlief die inmiddels ook in de benen is, levert 
het enige vindbare wapen, een bus ‘hairspray’ en het advies “aim for his 
eyes….!” op. 
 
Met het hart in de keel sluipt de ‘heer des huizes’ de trap af en het hele 
huis door, rugdekking zoekend tegen de muren. Het huis is leeg. Slechts 
uit de houten pilaren gekapte ‘halve manen’ zijn getuigen van het 
boosaardige zwaardgeweld, dat er kennelijk op losgelaten is. In de keuken 
blijkt de deur naar de onbezette amah-kamer open te staan. Er  liggen wat 
afgekloven kippenpootjes op de tatami vloer en de ramen naar buiten 
staan wijd open. 
Nu langzamerhand geheel wakker spoedt de ‘heer des huizes’ zich naar 
het kamertje waar de telefoon staat. De telefoon is dood. Met duim en 
wijsvinger trekt hij de draad omhoog. Het is bijna een James Bond verhaal 
flitst het door zijn brein. De draad is doorgesneden. Met een 
aardappelschilmesje gaat hij aan het werk. Rood op rood, groen op groen, 
enz. Wanneer de telefoon weer functioneert wordt met het best 
beschikbare Japans getracht de politie van het gebeurde op de hoogte te  
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stellen. In perfect Engels antwoordt de stem aan de andere kant van de 
lijn: “We are coming right away, sir..!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ‘heer des huizes’ keek naar zijn eega, die op de dag zelf, zeer 
geschrokken en boos, in enig detail had laten weten wat zij vond dat met 
die schurk gedaan moest worden. Zij bloost een beetje en zegt: “He was 
very naughty..!” 
Wegens het binnendringen van een andermans woning, verstoren van de 
huisvrede, bedreiging, geweldpleging, toebrengen van lichamelijk letsel, 
onzedelijk vertoon (hij bleek gekleed te zijn geweest in kledingstukken 
welke hij in het huis had aangetroffen en moet dus zo goed als naakt 
binnen gekomen zijn) en ontvreemding kreeg de boosdoener negen jaar 
onvoorwaardelijke celstraf. Is hier een les voor Nederland weggelegd? 
 
De Japanse scheepvaartcollegae bleken uiterst beschaamd. Dat zoiets in 
Japan kon gebeuren! De president van MOL stuurde een delegatie met 
verontschuldigingen en een cadeau voor de echtgenote. 
 
 

 

Tien minuten later komen twee agenten op de 
fiets. Twee minuten later een hele auto vol 
lieden met witte jassen, vingerafdrukpoeder en 
wat dies meer zij. En nog een half uur later is 
het hele huis vol met dienaren van het gezag. 
Wat werd vermist? Een heel gezoek in een huis 
dat eigenlijk van een ander is. Maar onder 
andere werd drank vermist, whisky en cognac, 
afgestempeld door de douane op de 
aankomstdatum in Japan van het toen nog 
‘honey-moonende’ stel. En dat werd de 
middernachtelijke bezoeker fataal. 
Binnen een week wist men wie men zocht. Een 
lid van een criminele organisatie die echter in 
dit geval op eigen doft had geopereerd. Binnen 
veertien dagen hadden ze hem te pakken en 
werd hij voorgeleid. De aanklager vroeg het 
jonge stel - buiten de zitting om, zoals dat in 
Japan bij gevallen waarbij buitenlanders 
betrokken zijn, pleegt te doen - “U wilt zeker dat 
hij streng gestraft wordt?”. 
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De CAMPHUYS 
(bijdrage Henk Slettenaar) 

 
Tot de KPM-schepen die in 1967 onder de RIL-vlag kwamen te varen, 
behoorden de zusterschepen VAN RIEBEECK en CAMPHUYS, die samen 
de lijndienst tussen Zuid- en Oost-Afrikaanse havens en de Perzische Golf 
verzorgden. 
Bijgaande afbeelding toont het lossen van een vrachtwagentje op de rede 
van Mukala, een haven in het vroegere sultanaat Hadramaut; een 
gebeurtenis die op zich niet zo bijzonder is.  Deze foto laat op de 
achtergrond echter ook het zwembad van de CAMPHUYS zien. Had zo’n 
klein scheepje als de CAMPHUYS dan een zwembad ? Jazeker wel !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze weigering werd door de bemanning van de CAMPHUYS niet 
geaccepteerd. Aan boord bevond zich een vriescontainer waarin voorheen 
kruidnagelen waren vervoerd. De houten binnenbetimmering van deze 
laadkist was zo doortrokken met de geur van de specerij dat de container 
ongeschikt was geworden voor vervoer van vrieslading.  Nadat het dak  
was verwijderd en de buitenwand door middel van een aantal sjorringen 
was versterkt, werd de container bovenop het achterschipdekhuis 
opgesteld en d.m.v. de brandslang gevuld met zeewater. Hoewel het 
zwembadje hier en daar nogal lekte heeft het, tot de CAMPHUYS in 1970 
werd verkocht, uitstekend dienst gedaan en veel plezier verschaft aan de 
opvarenden. 

 

De Perzische Golf dienst was 
één van de onaantrekkelijkste 
lijnen voor de officieren en 
bemanning. De Golfhavens 
hadden nauwelijks iets te 
bieden zodat alle vertier aan 
boord moest worden gezocht.  
Een demontabel zwembad, 
waarmee o.a. de Victories 
waren uitgerust,  stond daarom 
hoog op de verlanglijst. Een 
aanvraag hiervoor bij het hoofd-
kantoor in Hong Kong werd 
echter niet gehonoreerd daar 
men zowel het schip als de 
dienst ongeschikt achtte voor 
een zwembad. 
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Proefvaart zonder roer 
(bijdrage Jan van Krieken) 

 
Niet erg geloofwaardig, zal menigeen denken bij het lezen van deze titel. 
Toch waar gebeurd. 
Het m.s. LE MAIRE was in Finland gebouwd en werd prompt in beslag 
genomen door de Duitse bezetters, die het op hun beurt weer moesten 
afstaan aan de geallieerden. Vervolgens werd het schip toegewezen aan 
de KPM ter vervanging van in de oorlog verloren gegaan tonnage.  
Het schip werd ingezet in een van de lijndiensten van de RIL en  ca. 1955 
ondervond  het machineschade, waardoor het de haven van Kobe moest 
worden binnengesleept. De Technische Dienst van de KPM had niemand 
beschikbaar zodat schrijver dezes, te dien tijde hoofdemployé bij de TD 
van de RIL, werd aangewezen om assistentie te verlenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Kobe aangekomen bleek dat het ging om schade aan de nokkenas. 
Reservedelen waren beschikbaar bij de Sulzer vertegenwoordiging in Kobe 
zodat de reparatie uiteindelijk een eenvoudige zaak was. 
Inmiddels besloot het hoofdkantoor om van dit oponthoud gebruik te maken 
voor de jaarlijkse dokking. Met behulp van Constant van Kretschmar, 
destijds hoofdemployé vrachtzaken bij de Kobe vertegenwoordiging, werd 
er in geslaagd om op korte termijn een dok te reserveren, hetgeen niet 
altijd een eenvoudige zaak was. 
Toen het schip droog stond kwam ik bij de bodeminspectie tot de 
onplezierige ontdekking dat de roersteven een aanzienlijk grote scheur  

 

m.s. LE MAIRE  
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vertoonde. In overleg met de dockyard experts werd besloten deze scheur 
d.m.v. elektrisch lassen te repareren, waartoe het nodig was om het roer te 
lichten, mede i.v.m. de te verwachten vervorming van de roersteven. 
Hier wil ik het verhaal even onderbreken, om te vermelden dat de hwtk, de 
heer Nicolai al enige tijd had gemeld dat hij in staat zou zijn de motor 
achteruit te laten slaan, met het bedieningshandel in de ‘vooruit’ stand. Ook 
de vertegenwoordiger van Sulzer in Kobe was hiervan op de hoogte. 
Besloten werd om, na de nokkenasreparatie, een korte proefvaart te 
houden waar dan tevens de gelegenheid benut kon worden om de hwtk in 
staat te stellen het door hem vermelde fenomeen te demonstreren. 
Echter kwam nu een nieuw probleem voor de dag: de noodzakelijke 
verlenging van de tijd in dok bracht de belangrijke ‘eind-van-de-maand’ 
afscheping uit Osaka in gevaar. Goede raad was duur totdat Constant van 
Kretschmar op het idee kwam om het schip zonder roer te ontdokken, 
achter een sleepboot naar Osaka laten varen, daar lading innemen, weer 
achter een sleepboot terug naar Kobe om opnieuw te dokken en het roer 
aan te hangen. 
Ik probeerde nog om te suggereren   dat de extra kosten wel eens meer 
zouden kunnen zijn dan het financiële voordeel van de ‘eind-van-de-
maand’ afscheping, maar dat werd zonder meer van de hand gewezen. Zo 
van: ”Wat weet zo’n jonge vent van de technische dienst nou van dergelijke 
zaken”; daar sta je dan met je mond vol tanden en kruip je maar weer terug 
in je schulp! 
Maar ik was toch ook niet van plan om de voorgenomen ‘proeftocht’ zonder 
meer op te geven en regelde een bespreking van alle betrokkenen om te 
onderzoeken in hoeverre we hier alsnog gevolg aan konden geven. We 
kwamen wel op enige tegenstand terecht, maar uiteindelijk toch tot het 
besluit “om het maar te proberen”! Bij de dockyard vond ik ook niet al te 
veel enthousiasme (om het zachtjes uit te drukken) maar ook hier kreeg ik 
uiteindelijk medewerking, echter onder conditie dat we hun eigen loods 
zouden gebruiken. Dat kwam ons best van pas want het was duidelijk dat 
de havenautoriteiten onder geen enkele voorwaarde toestemming zouden 
geven voor ons voorgenomen ‘experiment’, zodat het verkrijgen van een 
loods een probleem was en dat was hiermee opgelost. 
Dat niet iedereen er veel voor voelde was wel te begrijpen, want de 
vaargeul tussen Kobe en Osaka had aan beide kanten nog een mijnenveld! 
Vervolgens ontdokken, achter een sleepboot (van de dockyard) naar 
Osaka om daar de lading in te nemen. De loods van de dockyard, de 
vertegenwoordiger van Sulzer en ik scheepten ons in op de sleepboot, die 
ons naar Osaka bracht waar we via een touwladder aan boord van de LE 
MAIRE klommen. Dit met het doel geen argwaan te wekken indien er 
teveel aandacht aan ons vertrek werd gegeven. 
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Hoe het ook zij: daar gingen we dan, beschaafd en tam achter de 
sleepboot. Na enige tijd werd de hoofdmotor gestart en op een langzaam 
toerental gezet. Dit scheen goed te gaan zodat we het toerental voorzichtig 
wat opvoerden. Dit had echter een dringend verzoek van de brug ten 
gevolge: “Of meneer van Krieken maar even bij de kapitein wilde komen!” 
Vanzelfsprekend wilde hij dat wel en wees kapitein Spaans (ik ben niet 
zeker van de naam) me erop dat we bezig waren om de sleepboot voorbij 
te varen. De manier waarop e.e.a. uitwerkte was dat we prompt naar 
bakboord of stuurboord uitweken, waarop de sleepboot voor ons langs 
naar de andere kant trok. Daarna herhaalde dit grapje zich naar de andere 
zijde en ging e.e.a. wel min of meer goed totdat we het toerental gingen 
opvoeren. Toen zag de sleepboot namelijk geen kans meer om voor ons 
langs te komen en dat was - gezien de mijnenvelden - niet bepaald 
wenselijk. Waarmee ik het uiteraard volkomen eens was. 
Ik herinner mij nog wel dat de kapitein opmerkte dat hij van de technische 
dienst van de KPM wel een aantal “stunts” had meegemaakt maar dat wij 
daarbij toch de kroon spanden. Wil ik wel geloven; ik betwijfel of iemand 
anders een dergelijk verhaal zou kunnen vertellen.  
We bleven dus op het beperkte toerental draaien maar we wilden toch ook 
de bewering van hwtk Nicolai nog uitproberen. Dus motor gestopt en door  
Nicolai weer gestart in de “vooruit” stand. Hoe hij het precies flikte weet ik 
niet (en niemand anders dan Nicolai wist het) en ja hoor, prompt 
achteruitslaan. Wild gebel van de brug of meneer van Krieken, etc. etc. en 
het bleek dat de loods van de dockyard  er meer dan genoeg van had en 
allerlei bedreigingen in onze richting uitsprak.  
Dit was makkelijk, we hadden ons doel bereikt en lieten ons verder als een 
getrouw hondje door de sleepboot en de loods naar het dok terugbrengen. 
De rest was min of meer kinderspel en duurde het niet lang voordat het 
roer weer ingehangen was. Wel was het nodig om e.e.a. bij te stellen, 
omdat er ondanks onze voorzorgen toch wel enige vervorming van de 
roersteven had plaatsgevonden. 
De rest is historie, het m.s.LE MAIRE vertrok uit  Kobe  en nam haar plaats 
in de lijndienst weer in.   

 

De LE MAIRE, hier in het 
droogdok in Singapore 
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Anchor Sweepstake 
(bijdrage Ton Roskam) 

 
Zo’n vijftig jaar geleden was intercontinentaal passagiersvervoer nog 
grotendeels per schip. 
De slogan van de Amerikaanse marine luidde in die tijd: Join the navy and 
see the world, meestal mompelend gevolgd door : join the airforce and see 
the next. 
Voor vliegen waren dus suïcidale trekjes nodig en veel reizigers kozen dan 
ook voor het veilige passagiersschip. Het m.s.RUYS vervoerde deze 
passagiers tussen Japan en Zuid-Amerika o.a. via Zuid-Afrika. 
De rituelen, op een passagierschip, enkele dagen voor aankomst Rio de 
Janeiro lijken ingewikkeld, maar bij nadere bestudering  zijn ze dat ook wel. 
De lezers van dit verhaal zijn, uiteraard, mensen met een boven modale 
intelligentie dus ga ik  een poging wagen om het proces uit te leggen. Bij 
aankomst in de baai van Rio gaat een schip eerst ten anker en, na de 
welkomst procedures, later tegen de kant. Het tijdstip waarop het anker valt 
is de kern van de sweepstake. Een dag of drie voor aankomst wordt een 
groot aantal loten verkocht, meestal enkele duizenden, en de opbrengst 
gaat in de pot. Uit dit grote aantal loten worden zestig loten getrokken die 
elk een minuut voorstellen, dus bijvoorbeeld lot 578 wordt minuut 24. De op 
deze wijze tot stand gekomen minuten worden vervolgens in een veiling bij 
opbod verkocht. De oorspronkelijke eigenaar van het lot ( of de minuut) 
krijgt de helft van de veilingwaarde uitgekeerd, andere helft gaat in de pot. 
Je kunt ook zeggen dat je voor half geld eigenaar van de minuut kunt 
blijven. De officieren aan boord mogen niet meedoen aan deze sweepstake 
om belangenverstrengeling, frontrunning , voorwetenschap en dergelijke te 
voorkomen. 
Tijdens trekking van de loten blijkt dat zeer veel minuten terecht gekomen 
zijn bij  duistere instellingen, met illustere namen als: DROPZONE B.V., 
LEKKO  LTD , CHAINGANG INC., LAMAVALLE V.O.F., ANCRAGE S.A. 
enz. 
Bij de veiling van de minuten vliegen de prijzen na een aarzelend begin 
meestal als een raket omhoog, tenslotte zijn de meeste eerste klas 
passagiers financieel boven zeeniveau. De totale pot kan dus lekker 
oplopen. 
Het is opvallend dat geen van de geheimzinnige kongsi’s tijdens de veiling 
actief is. 
Er  wordt voor aankomst een jury benoemd, uit de passagiers die toezicht 
moet houden op de anker procedure. 
De minuut waarin het anker valt krijgt de hoofdprijs bestaande uit vijftig 
procent van de veiling en verkoop opbrengst en de minuut ervoor en erna 
elk vijfentwintig  procent. 
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De eerste prijs is meestal een bedrag van zo’n  tweeduizend gulden. Nu 
zou dat een kleine duizend Euro zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat het schip ten anker is gegaan komt een stoet van walslurpen de 
gangway op, immigratie, douane, gezondheidsinspecties, stuwadoors, 
agenten, shipchandlers ( schiff-swindlers?) en nog enkele onduidelijke 
staatsruiveniers. Door allerlei vertragingen gingen wij deze dag niet meer 
tegen de kant en bleven we noodgedwongen in de baai liggen. Achter in de 
middag konden we al een kaartje leggen, alleen op de brug werd nog een 
eenvoudige ankerwacht gelopen. De dienstdoende stuurman bepaalde dan 
regelmatig onze positie met behulp van het Suikerbrood, allerlei moois op 
de Copacabana en het grote Christusbeeld boven de baai, allemaal 
loepzuivere kruispeilingen. Alleen om vast te stellen of het anker niet 
krabde. 
We zaten gezellig aan dek en konden de kas opmaken na de sweepstake. 
 Als directeur/eigenaar en enige aandeelhouder van Chaingang Inc.had ik 
een rendement ( zonder belastingen ) van ruim 200% gemaakt, dat zijn 
resultaten waar je als lease belegger alleen maar van kunt dromen. Er was 
namelijk geen verbod om grote aantallen loten te kopen. Kansberekening 
zat standaard in ons wiskunde pakket.  
 
 

 

De RUYS vaart 
langs het 

Suikerbrood 



 21

Advies aan leerlingen 
 

In de oude dossiers vonden we onderstaand advies van de afdeling PZ der 
KPM aan nieuw aangekomen werktuigkundigen. 
 
VERTROUWELIJK 
 
Raadgevingen aan alle nieuw aangekomen Werktuigkundigen. 
 
- Leef geregeld - voedt U flink, doch wees matig met eten en drinken. 
- Ga U niet te buiten aan sterken drank, trouwens U bent nog te jong voor 
het gebruik van spiritualiën. 
- Eet slechts rijpe vruchten, dus geen onrijpe, en betracht daarbij steeds 
zindelijkheid. 
- Wees ook zindelijk op het lichaam, aangezien uitslag en andere 
huidaandoeningen het gevolg kunnen zijn van onzindelijkheid - geef mond 
en tanden geregelde verzorging. 
- Als U bezweet is in de warme machinekamer en U wilt naar het dek gaan, 
neemt U dan in acht voor kouvatting. 
- Waak tegen diefstal, zoowel aan boord als aan de wal, en bewaar Uw 
geld en kostbaarheden op eene veilige plaats. 
- Maak geen voorschotten - leef zuinig, opdat U spoedig een spaarpot 
gevormd hebt - bedenk dat U over een paar jaar den cursus moet volgen 
voor diploma A en over 4 jaar met verlof moet. 
- Pas op voor zeker soort vrouwen. 
- Mor niet, wees niet ontevreden, maar wees flink - werk hard om vooruit te 
komen, want dat is het doel, waarvoor U hierheen bent gekomen – bedenk, 
dat Uwe familie U uit het vaderland volgt, zoodat elke vooruitgang van U 
dubbel geluk is.  
- Is er iets dat U hindert, ga er dan mede naar Uwen Hoofdwerktuigkundige 
en kan deze U geen raad schaffen, ga dan naar den Chef van den 
Technischen Dienst, die U gaarne raad zal geven, zoo nodig helpen. 
- Schrijf Uwe familie geregeld, want niets is verdrietiger voor ouders en 
familie dan wanneer zij berichten verwachtende geen brieven van U 
ontvangen, of den indruk krijgen vergeten te worden. 
- Tracht spoedig Maleisch te verstaan en spreken, want voor een goeden 
omgang met het inlandsch personeel aan boord is dat zeer nodig. 
- Sla de menschen nooit. 
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De ranglijst 
(bijdrage Anton Steketee) 

 
De aan boord ontvangen post was vroeger in ruwweg drie categorieën te 
verdelen. 
Op eerste plaats kwamen natuurlijk de brieven van het thuisfront. Men ging 
voor een lange periode weg, dus een brief was een belangrijke bron van 
informatie. Was er geen post na een lange oversteek dan was de 
teleurstelling groot. Toen we erachter kwamen dat de inhoud van al die 
brieven ongeveer gelijk was, gebeurde het wel eens dat men stukken uit 
een dergelijke brief aan een ongelukkige ziel voorlas. 
 
Op de tweede plaats kwamen de berichten van het hoofdkantoor over 
bijvoorbeeld aanstaand verlof, eventuele promotie of de te verwachten 
tantième.  
 
Op de derde plaats kwamen gegarandeerd de soms toegestuurde 
ranglijsten ; op slecht papier gestencilde genummerde rijen met namen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      

 
Hiernaast een fragment 
van een lijst uit 1961. 
Meestal had men de 
diverse diensten op 
aparte lijsten afgedrukt. 
 
Op de volgende pagina  
een fragment van een 
lijst uit 1958. hierop ziet 
men dat er een paar 
HWTK’s van de KPM 
zullen worden tussen 
gevoegd. Een operatie 
die over het algemeen 
redelijk soepel is 
verlopen. Maar  soms 
waren er mensen die 
enige tijd werden 
teruggeworpen op de 
lijst en wat langer op de 
lang begeerde promotie 
moesten wachten. 
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Deze lijsten werden uiterst nauwkeurig en zonder scrupules nagekeken. 
Op bovenstaande lijsten had ik aangegeven met wie ik allemaal gevaren 
had. Maar ik heb ook lijsten waarop lui die de zak hadden genomen 
genadeloos werden doorgekrast en overledenen voorzien van een 
grafkruisje ! 
Ook werden de tijdens het verlof behaalde diploma’s met argus ogen 
bekeken. 
Het slechtste in de varende mens kwam soms boven als men ontdekte dat 
een of andere kloothommel eerder zijn rang had gehaald dan jijzelf. Of nog 
erger, als er lieden van andere clubs tussen geschoven werden  ( 1957-
1958 ) Om deze redenen waren er trouwens niet veel maatschappijen die 
ranglijsten naar hun schepen stuurden.  
Ik zou nu op deze lijsten niet meer met kruisjes durven werken want 
degene die nu de lijsten domineert en constant promotie maakt is 
waarschijnlijk Magere Hein ! Een ontluisterende gedachte. 
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Troepentransportschip TJISADANE 
  

Deze twee gedichtjes werden tijdens de oorlogsjaren - toen de TJSADANE 
Amerikaanse troepen in de Pacific vervoerde - gemaakt door een van haar 
‘passagiers’. 

 
Black-out 

 
Aboard the TJISADANE 
This happens every night 

While all the crew and passengers 
Sit petrified with fright. 

 
A grim and awful monotone 
Comes roaring from a bark 

To chill and thrill the multitude 
Down to their holy socks. 

 
Attention everybody !! 

We all sit still and tense 
Waiting for the Dutchman 

To try and make some sense. 
 

The black-out its effective 
He croaks out loud and slow 
And he settles to the routine 
We all have come to know. 

 
No smoking on the upper decks 

All portholes must be shut 
Don´t use the black-out curtains 

Or in the brig you will be put. 
 

No smoking on the hatches 
No open lights may show 

He seems to know in detail 
Just what we want to do. 

 
Comes dawn and we are startled 

Attention everyone 
We lay and count the rivets 

The routine has begun 
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The black-out says the monotone 

Is not now more effective 
We wait - this should be followed 

By a loud and terse invective. 
 

He never says what we expect 
We stoop to criticize 

But ever more w´ll hear in dreams 
That Dutchman, `Damn his eyes´. 

 
Dump the garbage 

 
Dump the garbage, Dutchman 

Dump it with a will 
The black-out’s come, it must be done 

So dump that goddamn swill. 
 

Honolulu, Frisco 
TJISADANE in a rush? 

The G.I. cans over 
So dump the goddamn slush. 

 
There’s powdered eggs and coffee 

And gobs of goosy cake 
But in that pile of garbage 

There’s not a goddamn steak. 
 

Good luck old TJISADANE 
Keep off the Japs lee shore 
But dump the garbage over 

Till black-out is no more. 
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Uit de collectie van Ger Sweijen 
(bijdrage Ger Sweijen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe belangrijk de vooroorlogse JCJL was voor het internationale 
luchtpostverkeer van o.a. Shanghai illustreert deze luchtpostenvelop. 
 
Het betreft een zakenbrief van de firma H.J. Unkel naar Berlijn en werd in 
Sjanghai afgestempeld op 20 juni 1939 om 23.00 uur. 
 
De toevoeging “per TJISAROEA” en dan Imperial Airways is een 
bevestiging van het hierboven gestelde. 
 
Imperial Airways was de Engelse luchtvaartmaatschappij die de 
vliegverbindingen naar en van de Afrikaanse en Verre Oosten koloniën 
onderhield en dus de voorloper was van de naoorlogse BOAC. 
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Vlootlijsten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRAAT FUTAMI – juli 1971 
 

 Gezagvoerder   B. den Hoed 
 Eerste stuurman  W.R.M. van der Veld 
 Tweede stuurman  R. van Willigenburg 
 Derde stuurman   J.F. Krijt 
 Vierde stuurman  J.P.G. Florie 
 Hoofdwerktuigkundige  G.E. Godschalk 
 Tweede wtk   W. Westerhof 
 Derde wtk   G.P. Herrebout 
 Derde wtk   J.M. Schaap 
 Vierde wtk   G. Th. Pauli 
 Vijfde wtk    F.A. de Vries 
 Radiotelegrafist   H.N. Blauw 
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